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A SALAMISI CSATA EMLÉKEZETE
A festmény hťbb, becsületesebb, igazabb, mint a fotográfia.
Kosztolányi

Bevezetés
A dolgozat a salamisi csata példáján foglalkozik történelem és emlékezet, történelem és elbeszélés
viszonyával. Ezzel ahhoz a kérdésfelvetéshez kapcsolódik, amely sorsfordító nagy csatákkal nem csupán
mint történelmi eseményekkel, hanem mint a társadalmi emlékezet gyújtópontjaival is foglalkozik. 1 E
kérdésfelvetés tudományos hátterét a történeti kutatásnak azon ága nyújtja, amelyet emlékezettörténetnek
lehet nevezni, s amelyet elsŋsorban Jan Assmann kulturális emlékezetrŋl írott munkái fémjeleznek.
A dolgozatban összegyťjtöttem a salamisi csata ókori forrásait. Ezt a gyťjteményt tartalmazza a dolgozat
második fele (Corpus fontium). A gyťjtés horizontját az emlékezettörténet szempontjai jelölték ki. Ennek
megfelelŋen nem csupán a ténytörténet számára fontos szövegeket tartalmazza, hanem az ütközet
emlékének ókori visszhangját ŋrzŋ irodalmi és feliratos szövegeket is. A szövegeken túl pedig felöleli a
forrásgyťjtemény a csata ókori emlékezetének tárgyi hagyatékát (vagy annak forrásait), valamint
ünnepeinek forrásait is.

Szeretnék legelŋször köszönetet mondani témavezetŋmnek, Nagy Árpád Miklósnak, aki segített meglátni a tárgyban
a témát, megválasztani a dolgozat horizontját és módszereit, s apróra végigkövette a dolgozat elkészültét. Szívbŋl
köszönöm évtizedes, szüntelen támogatását. A kutatási lehetŋségért hálás köszönettel tartozom a Szépmťvészeti
Múzeum Antik Gyťjteménye könyvtárának, a freiburgi Seminar für Alte Geschichte könyvtárának, valamint Karsai
Györgynek és a Fondation Hardt intézetnek. S szeretném ezúton is kifejezni köszönetem Horváth Juditnak és
Vilmos Lászlónak, akiktŋl görögül tanulhattam. A dolgozat a Pécsi Tudományegyetemen írt szakdolgozatom (’A
salamisi csata emlékmťvei’ – 2001) szerves folytatása.
1

A marathóni csatával foglalkozó mťvek az utóbbi évekbŋl: M. Flashar, ’Die Sieger von Marathon – Zwischen

Mythisierung und Vorbildlichkeit’, in: M. Flashar – H.-J. Gehrke – E. Heinrich, Retrospektive. Konzepte von Vergangenheit
in der griechisch-römischen Antike, München 1996, 63-85; H.-J. Gehrke, ’Marathon (490 v. Chr.) als Mythos. Von Helden
und Barbaren’, in: G. Krumeich – S. Brandt, (szerk.), Schlachtenmythen, Köln – Wien 2003, 19-29; K.-J. Hölkeskamp,
’Marathon – vom Monument zum Mythos’, in: D. Papenfuss – V.M. Strocka (szerk.), Gab es das Griechische Wunder?:
Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der Mitte des 5. Jhs. v. Chr., Mainz 2001, 329-353; H.-J. Gehrke, ’Was heisst und
zu welchem Ende studiert man intentionale Geschichte? Marathon und Troja als fundierende Mythen’, in: G.
Melville – K.-S. Rehberg (szerk.), Gründungsmythen, Genealogien, Memorialzeichen Beiträge zur institutionellen Konstruktion von
Kontinuität, Köln et al. 2004, 21-26; M. Jung, ’Marathon und Plataiai. Zwei Perserschlachten als „lieux de mémoire”
im antiken Griechenland’, in: Hypomnemata, Band 164 Göttingen 2006.)

1

Nyilvánvaló, hogy a dolgozat révén összegyťjtött forrásanyag teljes elemzése (jelentsen ez bármit is)
meghaladja egy doktori disszertáció kereteit. Ezzel együtt azt remélem, hogy a dolgozatban körvonalazódó
kép, bár távolról sem teljes, mégis átfogó.
A dolgozat szemléleti és módszertani alapjai
Az emlékezettörténet célja, 2 hogy nyomon kövesse egy múlt és jelen szüntelenül változó viszonyában
történelemmé formálódó esemény emlékezetét. Abból a meggyŋzŋdésbŋl, hogy „az emlékezettörténetnek
is, amely az elmesélt emlékezéssel foglalkozik, történelemmel van dolga.” 3
Mert az események emléke is a történelemben nyugszik, nem abban, ahogyan megtörténtek, hanem abban,
ahogyan továbbélnek, és kibontakoznak a kollektív emlékezetben. 4
„Az emlékezettörténet számára az események nem történeti múltjuk miatt relevánsak, hanem egy folyton
továbbhaladó és állandóan változó jelen miatt, amely az ezen események emléke mellett kitart.” 5
Az emlékezettörténet egyik fŋ felismerése, hogy a „történelemnek nincs más létmódja, mint egyedül az
elbeszéltség; ” ha pedig a források sosem függetlenek saját jelenüktŋl és az elbeszélŋtŋl, abból nemcsak a
források esetleges fogyatékossága következik, hanem hogy bennük is a „történelem maga történik. ” 6
A csaták a történész számára fontosak, mert eldöntenek dolgokat. Ám hogy miért lesz európai mitosz a 3.
lepantói csatából (1571); az 1. lepantói csatából (1499) vagy a navarinói csatából 7 (1827) és még sok más
csatából viszont miért nem – ezek az emlékezettörténet kérdései.
Lényegi és új eleme az Assmann értelmében vett emlékezettörténetnek emlékezettörténet és ténytörténet
megkülönböztetése. 8 Enélkül az emlékezettörténet könnyen válhatik az ‘emlékezet történeti kritikájává’, s
az emlékezet kritikája könnyen csaphat át a tények tagadásába. 9
2

Az emlékezettörténet céljairól összefoglalót ld. J. Assmann, Mózes, az egyiptomi, Budapest 2003.

3

Uo, 31.

4

Uo.

5

Uo, 25.

6

Tatár Gy., ‚Történetírás és történetiség‘, in: uŋ, Pompeji és a Titanic, Budapest 1993, 139. és Tatár Gy., ‚Hádész

kapujában. Világtörténelem és európai klasszika-filológia‘, in: uŋ, Pompeji és a Titanic, Budapest 1993, 114.
7

Az 1. lepantói csata történeti jelentŋsége, hogy ebben vetettek be elŋször ágyúkat az újkori tengeri csaták

történetében, errŋl ld. p. 8. A navarinói csata a görög szabadságharc tengeri csatája. A görög szabadságharc sorsa
akkor fordult meg, amikor 1827. október 27-én a francia, brit és orosz flotta kormányuk passzív egyetértésével
megsemmisítŋ csapást mért a török hajókra Navarinónál. A gyŋzelem eredményeképpen megalakulhatott az új görög
kormány Yanni Kapodisztria vezetésével. A törököket a szárazföldön is sikerült visszaszorítani, így Athén is görög
kézre került. ld. pl. http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Revolution
8

Assmann, i.m. – ld. 2. j. – 28, és 276, 19.j. vö. Martin Bernal példájáról, J. Assmann, Merkur 522 (1992), 921-931.

9

Assmann, i.m. – ld. 2. j. – 28.

2

Emlékezettörténet és ténytörténet különbözŋ módszereket igényel: az emlékezet rejtett szándékainak és
mozgatórugóinak feltárása és leleplezése nem érvényteleníti egy esemény tényszerťségét; és fordítva: a
ténytörténet régészeti, forráskritikai bizonyítékai nem hazudtolhatják meg egy-egy emlék hitelét.
Általános érvénnyel megfogalmazható Assmann Masada példájához fťzött kommentárja:
„Mitikus szerepe egyáltalán nem érvényteleníti történetiségét, demitologizálása pedig éppíly kevéssé
növelné történelmi tudásunkat.” 10
Ténytörténet és emlékezettörténet ilyetén megkülönböztetése Maurice Halbwachs 11 emlékezet versus
történelem szembeállítására vezethetŋ vissza. 12 Halbwachs szerint sokfajta emlékezet lehetséges, de csak
egyfajta történelem.
„Mert hiszen számtalan kollektív emlékezet létezik, de csak egyetlen történelem, amely a csoportra,
identitásra, sajátos viszonyítási pontra vonatkoztatást mindenestül kiiktatja és a múlt ’identitás tekintetében
absztrakt’ ábráját rekonstruálja. Ezen az ábrán – Ranke szavával élve – minden ’egyformán közvetlenül
viszonyul Istenhez,’ ’csoportítélettŋl független’ lévén, amely mindenkor az önmagára vonatkoztatás
pártosságát mutatja.” 13 „Világos, hogy Halbwachs e helyütt a történelem egyfajta pozitivista fogalmát
képviseli, amelytŋl a történettudomány azóta rég elhatárolódott. (...) Következésképp manapság nem
ragaszkodnánk az ’emlékezet’ és a – történetírás értelmében vett – ’történelem’ halbwachsi különbségéhez,
hanem a történelmet a társadalmi emlékezet sajátos fajtájának minŋsítenénk...” 14 „Ám ezáltal egy lényeges
kategória veszendŋbe megy: a tudományos történetírás identitássemlegessége. A kortól és érdektŋl függés
dacára Hérodotosz óta mégiscsak létezik ’elméleti kíváncsiságból’ és tiszta megismerésvágyból fakadó
foglalatoskodás a múlttal, és ez világosan elkülönül a múlthoz viszonyulás olyan formáitól, amelyet az
emlékezés kultúrájának nevezünk.” 15
A történeti kutatás új irányai 16 azonban a tudományos történetírásnak is új utakat szabtak. Ma egy olyan
nézŋpont, miszerint ’csak egyetlen salamisi csata van’ – semmilyen történettudományi ág felŋl nézve nem
lehet helytálló. A hadtörténetírásban ez a fordulat úgy jelentkezett, hogy világossá váltak a csaták történetét
10

Uo.

11

M. Halbwachs, Das kollektive Gedächtnis, Stuttgart 1967.

12

J. Assmann, A kulturális emlékezet, Budapest 1999, 44. (németül: 19921)

13

Idézi Assmann, uo.

14

Az idézet forrása: uo., 44, 25.j. vö. P. Burke, ’Geschichte als soziales Gedächtnis’, in: A. Assmann – D. Harth

(szerk.), Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung, Fankfurt 1991, 289-304.
15
16

Assmann, i.h. – ld. 14. j.
Mint pl. az „oral history” a 20. század 60-as éveitŋl, elsŋsorban a modernkori történelem kutatásában, ám

eredményei visszahatottak az ókortörténet módszereire is: ld. Burke, i.m. – ld. 14. j. – 291: „Selbst diejenigen unter
den Geschichtswissenschaftlern, die ihre Arbeit früheren Perioden widmen, können etwas von der ’oral history’Bewegung lernen, da diese die Aufmerksamkeit für die zahlreiche Textquellen eingebetteten mündlichen Zeugnisse
und Überlieferungen geschärft hat.”

3

egy szálra felfťzŋ, ún. hivatalos vagy vezérkari történetírás korlátai, ahogy azt például a hadtörténész John
Keegan, A csata arca c. könyve hitelesen megmutatta.
„A fegyveres harc éppoly bonyolult és sokarcú dolog, mint bármely más emberi tevékenység, sŋt
tekintettel a tétjére, még bonyolultabb és sokarcúbb is a legtöbbnél.” 17
De a dolgozat szemléleti alapjai közt van egy talán még a fentieknél is fontosabb különbségtétel: s ez
prehistória és világtörténelem megkülönböztetése, abban az értelemben, ahogy Tatár György ír róla
Pompeji és a Titanic c. kötetében:
„(...) a világtörténelem nem úgy jön létre, hogy a különbözŋ történelmek (...) elŋbb-utóbb mind-mind
összetalálkoznak egymással, hanem úgy, hogy a sok-sok történelem egyike világtörténelem, a történeti
hagyományok egyike világtörténeti hagyomány, amivel a többi hagyomány – ki-ki a maga idejében, a maga
idejének valamely pontján – összefüggésbe kerül. A világtörténelem tehát nem a többi történelem feje
fölött lebegŋ mindent átfogó absztrakció, hanem a történeti valóságok egyike. (...) Ha a görög-római
ókornak nem az össztörténeti, hanem a világtörténeti helyére kérdezünk, azon összefüggésen belüli helyére
kérdezünk, amely összefüggés ezt az ókort az európai népek közös hagyományává tette, noha tisztán
történeti értelemben sohasem volt e népek közös múltja. Az európai népeknek nem a története közös,
hanem a világtörténete.” 18
„Az európai népek számára az ókor története nem saját (értsd: nemzeti) történetük, hanem a világtörténet
egy fejezete: a saját magukhoz vezetŋ út azon része, amelyen mások jártak. (...) Ez az ókorral való szellemikulturális összefüggés, ami az ókort Európa saját ókorává teszi (...)” 19
Ez a világtörténeti összefüggés az, amelyben a salamisi csata történelmi erejť, történelmet író, gazdag
szimbólummá válhatik – ám ha kívül kerül ezen: puszta prehistóriává válik, jelentŋségét veszíti, egy lesz
csupán az emberi történelem számos ütközete közül.
*
A dolgozatban a salamisi csata két és félezer éves emlékezetének legfontosabb korszakait tekintem át.
Elsŋnek az ütközet emlékezettörténetének újkori korszakaival foglalkozom, s csak ezután az ókoriakkal.
Fŋként két megfontolásból választom ezt a sorrendet:
1) A Kr. e. 480-ban zajlott ütközet emlékezetének története nem mutatható be úgy, mint a 21. századig
tartó töretlen fejlŋdés folyamata. Mert a választott kiindulópont nem egy abszolút értékben vett, az ókori
17

J. Keegan, A csata arca, Budapest 2000, 64. (angolul: 19761).

18

Tatár Gy., ‚Hádész kapujában. Világtörténelem és európai klasszika-filológia‘, in: uŋ, Pompeji és a Titanic, Budapest

1993, 120-121.
19

uŋ, ’Kommentár és történetírás’, in: uŋ, Pompeji és a Titanic, Budapest 1993, 151.

4

forrásokból rekonstruált történeti valóság. A dolgozat választott feladata nem abban áll, hogy az ókori
forrásokból rekonstruálható történeti valósághoz mérje az ütközet emlékezetének késŋbbi történetét.
A csata történeti rekonstrukciói – lévén hogy feladatuk az ókori elbeszélések értelmezése – ugyancsak az
ütközet újkori emlékezettörténetéhez tartoznak. Mindez persze egyáltalán nem jelenti tudományos
munkájuk értékének relativizálását, amelyben kénytelenek „összekapcsolni az analízist a narratívával –
márpedig a történész valamennyi feladata közül ez a legnehezebb.” 20 Csupán annyit, hogy a salamisi csata
mint kulturális emlékezet és mint tudományos probléma az újkorban két külön módját (és egyben
módszerét) jelenti annak, hogy felidézzék a régmúlt ütközetet.
2) A mai ókortudomány az érdeklŋdést a salamisi csata iránt (akármilyen elŋjellel) a szó szoros értelmében
elsŋ kézbŋl attól a korszaktól kapja, amely jelképesen szólva a lepantói csatával kezdŋdik. Akkor is, ha
világtörténetként tekint rá, s akkor is, ha prehistóriává változtatja.
A csata ókori emlékezetének történetét korszakok szerint idŋben visszafelé tekintem át a régészeti
feltárások mintájára, rétegrŋl rétegre haladva.
A dolgozat ezen a módon olyan ívet rajzol meg, amely az ütközetnek az emlékezet szťrŋjén átjutott és
mérlegén megméretett újkori Salamis-képeitŋl és rekonstrukcióitól indul, és az ókor késŋbbi korszakain át
a közvetlen visszhangot adó elsŋ nemzedék Salamis-képéhez érkezik el.
*
A dolgozat (részben jó meggyŋzŋdésbŋl, részben az emlékezettörténet szempontjait követve) a szövegek
mellett az emlékmťveket, képeket, ünnepeket is szem elŋtt tartja, csak szöveges forrásokból nem írható
meg, más szaktudományok pedig más módszereket igényelnek. Ebbŋl szükségképpen egyenetlenségek
adódnak a dolgozatban, mert nem egyformán vagyok jártas a különbözŋ területeken és módszerekben.
Fontosabbnak ítéltem azonban, hogy a dolgozat kereteit a téma jelölje ki, s nem a tudományszakok határai.
S adódik ezáltal még egy módszertani probléma, hogy rendkívül különféle mťfajok kerülnek egymás mellé
a következŋ elemzésekben. Az emlékek eltérései sokszor mťfaji sajátosságokkal is magyarázható
különbségek, hiszen természetes, hogy – Kosztolányival szólva – ’az anyagszerťség változtatást parancsol’
az alkotónak. Mégis, a mťfaji sajátosságokból következŋ eltérések egyáltalán nem feltétlenül fedik el a
valódi szemléletbeli különbséget, annál is inkább, mert a salamisi csata emlékeinek együttesére is igaz, másmás korszakban más és más mťfaj az uralkodó.

20

Keegan, i.m. – ld. 17. j. – 36.
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Corpus fontium
Az elemzések alapjául a dolgozat végén közreadott Corpus fontium szolgál, amely saját gyťjtés eredménye.
A forrásgyťjtemény öt részbŋl áll:
-

Monumenta,

-

Festa,

-

Inscriptiones,

-

Imagines,

-

Auctores.

Az anyaggyťjtés kiindulópontjának fŋként e két munka számít: G. Busolt, Griechische Geschichte bis zur
Schlacht bei Chaeroneia. II: Die ältere attische Geschichte und die Perserkriege, Hildesheim 1967. (Nachdr. 18951),
600-631. Überblick über die Quellen címť fejezete 21 és W. Gauer, Weihgeschenke aus den Perserkriegen,
Tübingen 1968. címť könyve. 22 Ebbŋl a kezdetbŋl nŋtt ki az itt közölt gyťjtés, amelyben a salamisi
csatához kapcsolódó ókori emlékmťveket, ünnepeket, feliratokat, képeket és szövegeket kutattam fel. 23 A
forrásgyťjtés jórészét görög szövegek olvasásával végeztem. 24
A dolgozat kereteit meghaladná a teljes forrásgyťjtemény kimerítŋ elemzése. A Monumena, Festa és
Inscriptiones részeknek lehetŋségeim szerint teljesebb körť feldolgozására törekedtem. A képekrŋl és a
szövegekrŋl igyekeztem reprezentativ válogatást adni az elemzésekben.
A Corpus fontium bilingvis. Az ókori szövegek fordítását, ha van ilyen, mindig a közkézen forgó magyar
mťfordításban adom meg, a fordító nevének jelzésével. A legszükségesebbnek ítélt változtatásokat * jelöli.
Ha a szövegnek nem volt elérhetŋ magyar fordítása, azt saját fordításban adom meg. A fordító nevének
jelzése nélküli részek mind saját fordításban szerepelnek. A Corpus fontium tételei folyamatos
számozásúak 1. – 124.-ig. A dolgozat szövegében ezekkel a számokkal utalok tételeire. Rövid részleteket a
Corpus fontiumból olykor a fŋszövegben és/vagy a lábjegyzetekben is közlök, a könnyebb átláthatóság
kedvéért, vagy olyankor, ha a rövid részletet a Corpus fontiumtól eltérŋen saját fordításban adom meg.
Minden egyéb ókori szöveghelyet csak a lábjegyzetekben adok meg. A Monumenta, Imagines és
Inscriptiones részekhez tartozó képanyagot a csatolt táblákon közlöm.

21

Busolt gyťjtése a ’Pauly-Wissowa nemzedék’ legteljesebb listáját tartalmazza a Xerxés-hadjárat forrásairól;

tartalmazta a következŋ tételekben közölt auktorok neveit utalásszerťen: 69. ; 70. ; 72. ; 73. ; 76. ; 82. ; 87. ; 96. ;
107. ; 117. ; és utalásszerťen a két feliratot: 4. ; 18.
22

Gauer teljes áttekintést ad a perzsa háborúk fogadalmi ajándékairól és kiindulópontot jelentett olyan további

csoportokhoz is, mint a tropaionok, a síremlékek, a kultuszalapítások és az ábrázolások. Gyťjtése tartalmazta a
Corpus következŋ tételeit forrásaikkal: 6. – 16. ; 18. ; 21. – 23. ; 25. ; utalásszerťen: 1. ; 17. ; 19. ; 24. ; 27. ; 28. ; 36.
– 40. .
23

További fŋ támpontjaim, fŋként a tárgyi hagyatékhoz: Hausmann 1957; Wallace 1969; Raeck 1981; Hölscher 1984.

24

A fŋ forrás: TLG® corpus (TLG E, 2000).
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I rész
A salamisi csata emlékezete az újkorban
Az elsŋ fejezet tárgya a salamisi csata mint kulturális emlékezet az újkorban. A példák csupán
szemelvényesek, ám reményeim szerint a legszemléletesebbek: a ’Perzsák’ színrevitelei, európai
Görögország-utazók útinaplóinak bejegyzései és az európai történelmi festészet két jellemzŋ alkotása. Az
elsŋ példák a lepantói csatától a philhellénizmus koráig, tehát 1571-tŋl a 19. század elsŋ harmadáig
mutatják be Salamis emlékének újkori fellángolását, az oszmán birodalom és Európa küzedelmének
korából. Utána rövid exkurzusban hasonlítom össze a salamisi és a marathóni csata jelentŋségét az európai
emlékezetben. Ezután olyan alkalmakat mutatok be, amikor Salamis emléke nem oszmánok és európaiak
küzdelmének kontextusában jelenik meg. Végül, a fejezet utolsó részében egy napjainkban fölmerült, a
hagyományos ’philhellén’ nézŋponttal szemben álló új, perzsa szemszögť optika szempontjait,
kérdésfelvetéseit és hatását ismertetem.
A második fejezet tárgya a salamisi csata mint tudományos probléma: a csata rekonstrukciói a tudományos
történetírásban. Az elmúlt évszázad csatarekonstrukcióinak történetét tekintem át, mint az ütközet
emlékezetének egyik fontos szeletét. Nem a csatát igyekszem rekonstruálni, hanem a rekonstrukcióit. A
csatarekonstrukcióknak három lehetséges horizontját különböztetem meg ebben a fejezetben: a filológiai,
a topográfiai és a katonai szempontot.
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1. fejezet
A salamisi csata mint kollektív emlékezet: szemelvények az ütközet újkori történetébŋl
Lepanto után: A ’Perzsák’ az újkori európai színpadon
1571. október 7-én a Szent Liga flottája Lepantónál (a város a korinthosi öböl bejáratánál fekszik, olaszul
Lepanto, görög nevén Naupaktos, török nevén ùnebahtÖ) legyŋzte az oszmán sereget. 25 A Szent Liga
flottáját a velencei köztársaság, a pápaság, a spanyol királyság (és csatolt részei: Nápoly, Szicília, Szardínia),
a genovai köztársaság, a savoyai hercegség és a máltai lovagrend összesen 208 hajója alkotta.
Fŋparancsnoka Don Juan d’Austria, II. Fülöp spanyol király féltestvére volt. Az oszmán flotta 230 hajóból
állt. Élén Ali pasával, aki a csatában életét veszítette. Lepantónál már 1499-ben és 1500-ban is zajlott
ütközet a velenceiek és az oszmánok között. (Az elsŋ zonchiói csata néven is ismert, ebben vetettek be
elŋször ágyúkat az újkori tengeri csaták történetében; a második pedig modoni csata néven). Mindkét
alkalommal a törökök gyŋztek, s ennek következtében könnyen hatalmukba kerítették a velenceiek
görögországi erŋsségeit. Az 1571-es lepantói ütközet közvetlen elŋzménye, hogy az oszmánok elfoglalták
Ciprust, ami addig velencei fennhatóság alatt állt.
A velenceiek 6 újonnan kifejlesztett, ágyúkkal jól felszerelt hadihajót is hoztak a csatába (galeazza),
amelyek nagyban hozzájárultak a Liga gyŋzelméhez. A csatában a törököknek csupán 30 hajójuk menekült
meg, az összes többi a gyŋztesek kezébe került. Harmincezer emberük életét veszítette, tizenötezer
keresztény gályarab nyerte vissza szabadságát. (A Szent Liga flottája nyolcezer embert és 10 hadigályát
veszített.)
A lepantói ütközet jelentŋségét kétféleképpen ítélték meg.
A csata után Mehmed Sokollu nagyvezír ezeket a sorokat diktálta a konstantinápolyi velencei követnek: 26
„Mi, amikor elragadtuk tŋletek a ciprusi királyságot, levágtuk az egyik karotokat. Ti, amikor
legyŋztétek flottánkat, csak a szakállunkat vágtátok le. A kar nem nŋ vissza, ám a szakáll csak
annál dúsabb lesz.”
A csata után az oszmánok már fél évvel helyreállították flottájukat (amelyben már 8 galeazza is volt), s a
velenceiek 1573. március 7-én elismerték Ciprus török fennhatóságát, ami 1878-ig töretlen maradt. Majd
1574-ben az oszmánok Tuniszt is elfoglalták.
Egyrészt tehát a gyŋzelemnek nem voltak azonnali stratégiai következményei. Másrészt viszont az ütközet
mégiscsak gátat szabott az oszmánok további nyugati terjeszkedésének: a spanyolok, máltaiak és itáliaiak
egymás között felosztották a Földközi-tenger medencéjének nyugati felét, ha a 19. század elejéig állandó
volt is a fenyegetés az észak-afrikai oszmán vazallus államok felŋl.

25

F. Braudel, A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában, Budapest 1996, III 1156-1177.

26

http://de.wikipedia.org/wiki/Seeschlacht_von_Lepanto és http://en.wikipedia.org/wiki/Lepanto
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„De ha nemcsak arra figyelünk, ami Lepantót követte, hanem arra is, ami megelŋzte, ez a gyŋzelem véget
vet a kiszolgáltatottságnak, a kereszténység valóságos kisebbrendťségi komplexusának és a nem kevésbé
valóságos török fölénynek. A keresztény gyŋzelem útját állta egy nagyon sötétnek ígérkezŋ jövŋnek. Ha
Don Juan flottája elpusztul, ki tudja, mi történt volna. (...) Következett az ünnepségek rendkívüli sorozata
– a kereszténység nem akart hinni a szerencséjének...” 27
A velencei köztársaságban a lepantói csata napja az egyik legfontosabb állami ünnep lett. A velencei festŋ,
Paolo Veronese (1528-1588) festményén 28 látszik az egyik nagy lépés abban az irányban, hogy Lepanto
emléke mitikus erejť lesz: mint a csatáé, ami ’megmentette a nyugati keresztény világot’. Ebben a
szellemben jelenik meg a lepantói csata majd napjainkban Cy Twombly amerikai absztrakt festŋ 12 nagy
képbŋl álló Lepanto c. ciklusán is. 29
Ebben az összefüggésben válhatott Lepantó már a csata másnapján ’új Salamisszá’. Feljegyezték, hogy az
oszmánok további nyugati terjeszkedésének gátat szabó lepantói ütközet ünneplésére Zakynthos szigetén,
a várban olasz nyelven 30 színre vitték Aischylos Perzsák címť tragédiáját. Az elŋadás annak is tanusága,
hogy Salamis emlékének új aktualitása hívja életre a görög tragédia modern nyelvť elŋadásait. Ezzel a
színrevitellel ugyanis Aischylos Perzsák c. drámája volt az elsŋ görög dráma, amelyet az újkorban európai
színpadon felelevenítettek, 14 évvel a híres vicenzai Oidipus elŋtt, amelyet sokáig az elsŋ posztantik
tragédiabemutatónak tartottak. 31 Ebben az elŋadásban a salamisi csata az újkori Európa sorsfordítóként
értékelt tengeri ütközetének mitikus erejť antik mintájává válik. A lepantói csata utáni elŋadás arról
tanuskodik, hogy a 16. század végén, a velenceiek számára, Salamis neve egyet jelentett a hódító túlerŋvel
szembeni hŋsies helytállással, és a Nyugat megvédelmezésével. Azt mutatja, hogy az ókori görög
történelem olyan szimbolikus színtere, mint Salamis, az európai népek számára fontos történelmi
vonatkoztatási pontul szolgálhat.

27

Braudel, i.m. – ld. 25. j – 1174.

28

Paolo Veronese, A lepantói csata allegórája (1578-1583) Palazzo Ducale, Sala de Collegio, Velence (eredetileg a

muranói Szent Péter mártír templom rózsafüzér-oltárának jobb oldalán volt. ld. Tatai E., Tengeri csaták. A festŋi
látásmód Veronese, Turner és Kandinszkij mťvészetében, 2006 február 1 – 2006. március 15. Szépmťvészeti
Múzeum, Budapest. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:The_Battle_of_Lepanto_by_Paolo_Veronese.jpeg.
29

http://www.mfah.org/main.asp?target=exhibition&par1=1&par2=1&par3=264

http://www.artbook.com/1880154706.html.
30

Egy másik forrás szerint nemesifjak adták elŋ zakynthosi nyelvjárásban.

http://www.zakynthos4s.gr/content/view/178/134/lang,en/.
31

B. Knös, L’histoire de la littérature néo-grecque: la période jusqu’en 1821, Uppsala 1962, 654; E. Hall (szerk.), Aeschylus.

Persians, Warminster, 1996, 2, és 2, 8.j.
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A philhellénizmus kora

Mint mikor a vasból ordítva kiront az oroszlán,
S Núbia erdeirŋl iszonyún emlékezik és dúl:
Így riad álmából az eloltott hajdani Hellász,
És Mahomet hadait tengerbe meríti örökre.
S íme, az ég kinyilék! százévek fedte porából
Felkele phoenixként maradékit védni Lykurgus,
S elszórt hamvaiból Marathon nagy bajnoki váltak.
Berzsenyi (1825)

Ez a Lepantónál kisarjadt mag terebélyesedik aztán nagy fává a philhellénizmus korában. Az ókori görög
történelem olyan szimbolikus színterei, mint Marathón, Thermopylai és Salamis vagy mint Olympia és
Delphoi, európai államok számára olyan erŋs vonatkoztatási pontokká váltak, hogy mint az emlékezet
gyújtópontjai megteremtették a görög szabadságharc eszméjét. Nyugat-európaiak, az ókori görögség iránti
rajongásuk hatására megalkották a görög nemzet ideáját: a görögöket, akik a bizánci birodalom utódaiként
magukat ’Rhomioi’-nak (római) nevezték, újra helléneknek hívták. 32
Philhellénizmusnak 33 szťkebb értelemben a görög szabadságharc idején (kitörése: 1821 március) a
görögöket segítŋ, Európa-szerte fellángoló mozgalmat nevezik, amelynek során Európa önkéntesek
ezreivel, harccal, pénzzel és írásokkal segítette a görögöket az oszmánok elleni harcukban. Elŋzményei
azonban Konstantinápoly elestétŋl (1453) számíthatók; közvetlen elŋfutárait pedig azokban a
mťvészekben és tudósokban látják, akik a 18. századtól egyre többen a török uralom alatt élŋ
Görögországba utaztak, hogy felfedezzék görög földön Hellas emlékezetének tájait.

32

P. Funke, ’Europäische lieux de mémoire oder lieux mémoires für Europa im antiken Griechenland?’, in: Jahrbuch

für Europäische Geschichte 1 (2000) 3-16. ’Bis heute ist die (neu)griechische Gedächtnislandschaft von einem tiefen
Zwiespalt zwischen einer oft immer noch geradezu zwanghaften Rückbesinnung auf die antiken Wurzeln und einer
fast völligen Ignoranz der eigenen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geshichte geprägt.’
33

W. Barth – M. Kehrig-Korn, Die Philhellenenzeit. Von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Ermordung Kapodistrias am 9.

Oktober 1831, München 1960.
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A philhellénizmus korának elŋfutárai: Salamis görögországi utazók naplóiban

Szebb Hellasz orma tündököl
a hajnalkéken át,
s egy új folyó villantja föl
új Tempén bíborát,
s ifjú Cikládok alszanak
az árnyas mélyben hallgatag.
Shelley (Radnóti M.)

Salamis egyike volt az ókori görög történelem azon szimbolikus erejť színtereinek, ahová kezdettŋl fogva
elzarándokoltak az európai utazók. Errŋl tanuskodnak a 18. század végétŋl megszaporodó útinaplók. 34
A példák két angol, egy francia és egy német utazó tollából valók:
Nicholas Revett, angol festŋ és építész (1720-1804) és James Stuart építész (1713-1788) 1751-54 között
beutazták Görögországot és rajzaikkal (elsŋsorban is az Akropolis antik épületeinek elsŋ tudományos
igényť felmérésével), amelyek 1762 és 1769 között jelentek meg a brit ókorbarátok társasága, a ‘Society of
Dilettanti’ támogatásával, felhívták a világ figyelmét az ókori Görögország emlékeire. Salamison járva ezt a
feljegyzést írták útinaplójukba.
J. Stuart - N. Revett, The Antiquities of Athens I, London 1762. ix, para L,4.
„Egy antik fehér márvány oszlop töredékei, amelyek Salamis egyik hegyfokán (Punto Barbaro)
máig megmaradtak a szoros bejáratánál, ami elválasztja a szigetet Attika partjaitól – ezek
valószínťleg annak a gyŋzelmi emlékmťnek a maradványai, amelyet a salamisi gyŋzelemért
állítottak. Ezek a töredékek még ma is jól észrevehetŋk Athénból, és sokkal inkább annak kellett
lenniük, amíg még állt az oszlop. Annak a gyŋzelemnek az emlékmťve ez, ami megalapozta
Görögország szabadságát, s amelyben az athéniak szerezték a legnagyobb dicsŋséget;
szükségképpen számukra lett a legfontosabb. Levonható az a következtetés, hogy azért erre a
34

A teljesség igénye nélkül, idŋrendben: J. Stuart - N. Revett, The Antiquities of Athens I, London 1762; Reisen in

Griechenland unternommen aus Kosten der Gesellschaft der Dilettanti und beschreiben von Richard Chandler, Leipzig 1777;
J.C. Hobhouse, A Journey through Albania, and other Provinces of Turkey in Europa and Asia, to Constantinople, during the years
1809 and 1810 London 1813 (Ŋ Byron útitársa); F.R. Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris 1811; W. Gell,
The Itinerary of Greece, London 1827, 303; L. Ross, Wanderungen in Griechenland im Gefolge des Königs Otto und der Königin
Amalie. Mit besonderer Rücksicht auf Topographie und Geschichte I, Halle 1851. vö. 26. (Forrás: Wallace 1969, 293-303, és L.
Sguaitamatti, DNP 15, 2 (2002), s.v. Schlachtorte, 1074-1092. Az utazók leírásainak mint forráscsoportnak a
jelentŋségéhez l. még E. Wirbelauer, ZPE 141 (2002) 125-128, fŋleg 125, 1-2. j, további irodalommal.)
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részére helyezték a szigetnek, ahol Athénból jól rá lehetett látni, hogy azt (mindig) láthassák
legnagyobb megelégedésükre. Ez a feltétlezett szándék teljesen

megfelel a helyzetnek, amit

láttunk.”
A salamisi naplóbejegyzés nem csupán a salamisi gyŋzelemért emelt emlékmť elsŋ értékes forrása abból a
korból, amikor még láthatók voltak töredékei, de az elsŋ lépések közé tartozik, amelyekkel nyugateurópaiak felkutatták az ókori görög emlékezet színtereit. Az egyik elsŋ pillanat, hogy megállnak annak a
gyŋzelemnek az emlékmťvénél ’ami megalapozta Görögország szabadságát’, s felhívják rá a világ
figyelmét. Az 1750-es években ennek a megemlékezésnek történelmi ereje van.
Reisen in Griechenland unternommen aus Kosten der Gesellschaft der Dilettanti und beschreiben von
Richard Chandler, Leipzig 1777, 46. Kapitel, p. 286-7.
„Reggel a part mentén hajóztunk, elhaladtunk Szent Miklós, a halászok védŋszentjének temploma
elŋtt, és Kynosurára értünk. Érintettük Lipsokutalit, egy kis kopár szigetet, amit régen
Psyttaleiának hívtak. Az a hit élt, hogy Pán jár ide. Pánnak nem voltak itt mťvész-alkotta szobrai,
csak megmunkálatlan képmásai. Psyttaleiához közel van egy kis sziget, amit Atalanténak hívnak, és
Pireus után egy másik, éppolyan sziklás és kopár. Kynosurán szálltam partra, és megvizsgáltam
néhány romot, amelyek kövekbŋl és igazi fehér márványtöredékekbŋl álltak, miközben a csónakok
megkerülték a hegyfokot. Aztán az öböl másik partjára mentünk, ahol a város romjai vannak.
Salamison, írja Pausanias, van egy Diana-templom, és itt áll annak a gyŋzelemnek az emlékmťve,
amit Themistoklés szerzett, és itt áll Kychreus szentélye. A tropaion valószínťleg egy oszlop volt,
fegyverekkel díszítve. A Kynosurán látott maradványok, feltélelezhettük, ehhez az emlékmťhöz
tartoztak, és valószínťleg a barbárok (ahogy Görögország ellenségeit nevezték) vereségérŋl kapta
nevét a Punto Barbaro, ahogy ma ezt a hegyfokot hívják. Szent Miklós temploma talán azon a
helyen áll ma, ahol hajdan Kychreus szentélye állt. A kígyó, ami a perzsákkal vívott csatában jelent
meg az athéniak hajóján, Apollo jóslata szerint ez a hérós volt.”
Chandler bejárja a szigetet, kezében Pausaniasszal (Pan szobrai, Artemis-templom, tropaion, Kychreusszentély) és Strabónnal (Psyttaleia, másik kis sziget, Atalanté). Leírása az elsŋ alkalom arra, hogy egy utazó
a csata fontos helyszíneit azonosítja, és a sok vitát megért azonosítások esetében a ma helytállónak tartott
megoldásokat adja. A Punto Barbaro elnevezést a perzsa háborúk emlékére vezeti vissza, amúgy
onomasztikailag helytelenül, mégis mutatva, mi is vezette igazában a brit Society of Dilettanti társaság
tagját Salamisra.
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A filozófus François René Chateaubriand a 18. század végén járta be Hellast és a Szentföldet. Úti
élményeirŋl filozófiai-politikai elmélkedésekkel gazdagon teleszŋtt, 1811-ben megjelent naplójába ezt a
bejegyzést írja az eleusisi tengerpartról a salamisi szorosba tekintve:
F.R. Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris 1811, I 161-2.
„Ez a hely volt tanuja a legnagyobb erŋfeszítésnek, amit valaha is a szabadság ügyéért tettek az
emberek! Salamis szigete nem ŋrizte meg régi nevét, írja Fauvel visszaemlékezéseiben;
Themistoklés nevével együtt elfeledték. Mesélte, hogy Ioannis pópánál volt a szállása, aki, mondta,
nem volt olyan tudatlan, mint hívei. Tudta ugyanis, hogy a szigetet egykor Salamisnak hívták, s ezt
apjától tanulta. Szomorú és szégyen, hogy a görögök ennyire közömbösek saját hazájuk iránt. De
nemcsak hazájuk története nem érdekli ŋket, szinte semmi belŋle. Elmentem egy kis idŋre a
parton oda, ahol a tenger Themistoklés sírját mossa, legalábbis minden valószínťség szerint. Én
voltam akkor az egyetlen Görögországban, aki emlékezett erre a nagy emberre.”
E gondolatokkal Chateaubriand naplója jól rávilágít a görög szabadságharc eszméjének nyugat-európai
születésére.
Ludwig Ross 19. századi német archaeológus, aki

már a görög szabadságharc után, az Oszmán

Birodalomtól függetlenné vált Görögország elsŋ királyának, a Wittelsbach házból való bajor Ottónak a
felkérésére lett Görögország régészeti felügyelŋje, 1839-ben írt (és 1851-ben megjelent) naplójában így ír
Salamisról:
L. Ross, Wanderungen in Griechenland I, Halle 1851 (anno 1839), 140.
„Itt zajlott az a világtörténelmi ütközet, amely eldöntötte az ókori Görögország sorsát. Itt, az
attikai parton, az Aigaleós hegy lejtŋjén állt Xerxés trónszéke, mert innen óhajtotta volna a
nagykirály végignézni roppant flottájának gyŋzelmét a görögök kis csapata fölött, de csak
menthetetlen vereségének és szégyenletes futásának lehetett szemtanuja. (...) A görögöknek
pusztán a kétségbeesett ellenállása – mert ŋk saját népük megmaradásáért küzdöttek! – elegendŋ
volt ahhoz, hogy megsemmisítse büszke terveit. A görögök perzsák elleni szabadságharca
elkeserítŋen hasonlít a németek Napoleon ellen vívott szabadságharcához. A kívülrŋl fenyegetŋ
veszély itt is, ahogy ott, egy szempillantás alatt lobbantotta fel a nemzeti egység tudatát, minden
érzést megmozgatva, s a szükség kikényszerítette az összetartást, nagy lépést téve ezáltal a közös
haza (...) kialakításáért. Egyének és államok egyszerre hozták elragadtatott fellelkesültségükben a
legnagyobb és legnemesebb áldozatot a köz javáért.”
Aligha meglepŋ, hogy Salamist Chateaubriand a francia forradalom után a szabadság, Ross pedig, a német
egyesítés elŋestéjén fŋként a nemzeti összefogás diadalaként ünnepli.
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Az ’európai’-nak nevezett philhellén mozgalom valóban Európa-szerte fellángoló mozgalom volt, ám
mégis nemzetenként bontakozott ki, s nemzetenként más és más jegyeket viselt magán (olykor egymás
ellenében is).
Példaértékť ebbŋl a szempontból, ahogyan a nyugat-európaiak megkezdték a nagy archaeológiai
ásatásaikat Görögországban. 35 Az archaeológusok az emlékezet új színtereit teremtették meg, azáltal hogy
felfedezték azokat. ’Sinnsuche und Sinngebung standen dabei in einem untrennbaren ...Bedingungsgefüge.’
A nagy szentélyek és mťvészeti központok elsŋ feltárásaival 36 közel egyidŋben a perzsa háborús
csatatereken is megkezdtek feltárásokat. Marathónnál a tumuluson H. Schliemann végzett ásatást 1884ben, s a 192 athéni síremlékét ismerte fel benne. 37 A nagy feltárást 1890/91-ben V. Stais végezte a
’Marathónomachoi’ tymbosán. 38
Ugyanabban az évben, amikor Schliemann ásatást kezdett Marathónnál, Salamisnál is történt egy kísérlet: 39
Az Athéni Régészeti Társaság a salamisi szorost választotta színhelyül elsŋ vízalatti régészeti
terepszemléjéhez. A társaság titkára ezekkel a szavakkal zárta értékelését: „The survey, however was a
complete failure, with expenses amounting to 1548.50 drachmas.” Mégis, az évkönyvbejegyzések
felderítŋje így méltatta a vállalkozást: „The fascinating insight which Tsoundas demonstrates in the report
allows us a glimpse of the beginnings of underwater archaeology at the worthy site of the Battle of
Salamis.” 40

35

Funke, i.m. – ld. 32. j. – 8; vö. S. L. Marchand, Down from Olympus. Archaeology and Philhellenism in Germany, 1750-

1970, Princeton 1996.
36

pl. Olympia,1875-1881, német régészek ásatása (E. Curtius és F. Adler); Delphoi: 1892-1903 francia ásatás.

37

H. Schliemann, ’Das sogenannte Grab der 192 Athener in Marathon’, ZEthnol 16 (1884) 85-88.

38

V. Stais, ’O tymbos ton Marathonomachon’, AD 1890, 123-132, D t; uŋ, ’O en Marathoni tymbos’, MDAI (A)

1893, 46-63, II-V t. Salamison ugyanebben az idŋben szintén felmerült a gondolat, hogy a régi Salamis-város
temetŋjéhez közel, a tengerparton álló Magulát esetleg a salamisi csatában elesettek sírjával azonosítsák, ám ennek itt
sokáig nem volt folytatása, ld. A. Milchhöfer, Text zu Curtius und Kaupert, Karten von Attika, II; VII, 1883-95. Ld p.
88.
39

A. Catsambis, ’Before Antikythera: the First Underwater Archaeological Survey in Greece’, in: The International

Journal of Nautical Archaeology 35 (2006) 104-107.
40

Uo, 104.
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Exkurzus: Marathón és Salamis emlékezetének különbsége

Nem sokaság, hanem
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.
Ez tette Rómát föld urává,
Ez Marathont s Budavárt hiressé.
Berzsenyi (1807)

Meg kell itt állni azonban egy kérdésnél: mi Salamis saját szerepe a perzsa háborús csaták között ebben az
olykor (mint a görög szabadságharc idején) valóban történelmet alakító emlékezetben? Marathón,
Thermopylai és Salamis, vagy Marathón, Salamis, Plataiai triásza mellett a nevek persze sokszor
említtetnek együtt vagy különféle párosításokban is. Gyakran az egész perzsa háborúkról beszélnek (totum
pro partibus), vagy ennek megfelelŋen egyetlen ütközetrŋl, de nem sajátosságaiban, hanem pars pro toto.
Mégis érdekes a kérdés, mi a saját története Salamis emlékének. Úgy tťnik, mintha Salamis Marathón
mögött gyakran háttérbe szorulna.
Az a tťz, ami Berzsenyinél Marathón emlékét övezi (ahogy a fentebb – p. 10. – idézett, Új Görögország c.
versben), 41 Európa-szerte szinte törvényszerťen a Marathón-mitosz sajátja. Salamis fénye mintha
halványabban ragyogna.
S Marathón a többihez képest paradigmatikus jelentŋségében is elöljár, mint itt Berzsenyinél is, pl. J. Stuart
Mill (1806-1873) sokat idézett mondatában:
’A marathóni csata még az angol történelemben is sokkal fontosabb, mint akár a hastingsi. Ha
azon a napon máshogyan alakulnak a dolgok, a britek és szászok máig is csak vadásznának és
gyťjtögetnének.’ 42
S a marathóni csata emlékének van egy olyan ’epiphániája’ a modern kulturális emlékezetben, mint a
marathóni futás, amely történetének mitikus erejť, megrendítŋ ünnepi pillanatain túl – amikor az olasz
41

Gyakran áll viszont párban Marathón és Thermopylai. Mint a Berzsenyi-versben is (p. 7.), ld. Andreas Kalvos

görög költŋ (1792-1869) versét: ƙƤƞ ƅƥƽƴƥƱƧ. ƆƩƲ ƅƼƮơƭ, 55-60:
ƑƥƱƟƶƧƬƯƩ ƸƵƷơƟ
ƴƱƩơƪƯƳƟƹƭ ƫơƪƾƭƹƭ,
ƸƵƷơƟ ơƟưƯƵ ƥƤƯƮƜƳơƴƥ
ƴƯƭ ƂƳƹưƼƭ ƪơƩ ƴ' ƜƫƳƯƲ
ƴƯƵ MơƱơƨƾƭƯƲ·
42

J.M. Robson (szerk.), Collected Works of J.S. Mill, XI (1978), 273, idézi Flashar, i.m. – ld. 1. j. – 75: „The battle of

Marathon, even as an event in English history, is more important than the battle of Hastings. If the issue of that day
had been different, the Britons and the Saxons might still have been wandering in the woods.”
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Pietro Durando 1909-ben röviddel a cél elŋtt összeesett, az egyik bíró támogatta oda, hogy átszakíthassa a
célszalagot, ezért kizárták a versenybŋl; vagy amikor a koreai Kitei Sonnak 1936-ban Berlinben, mint
megszállt ország polgárának, japánként kellett a dobogóra állnia; amikor a cseh Emil Zatopek 5000 és
10000 méteres aranyérme után elsŋ marathóni futásán is gyŋzött, vagy amikor az „etióp oroszlán” futott,
Abebe Bikila, az egyetlen, aki olympiai gyŋzelmét megismételte (1960 és 1964) 43 – mára tömegmozgalom
lett. A legtöbb európai nyelvben a ’marathóni’ egyszerťen a végtelenül hosszú szinonimája. (A pécsváradi
Marathón-kenyérrŋl nem is szólva...) Salamis emléke sokkal inkább megmaradt ritka ünnepi pillanatokra.

43

A példák H.-J. Gehrke tanulmányából valók, i.m. – ld. 1. j. – 28.
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Salamis emléke további küzdelmek jelképeként
Salamis újkori emléke nem korlátozódik a philhellénizmus, a görög szabadságharc és a Nyugat eszméjére
(mint ez már Ross idézetébŋl is látszott), mégis itt jelenik meg a legnagyobb erŋvel.
Ezen a körön kívül Salamis emléke leginkább a fŋmť, a ’Perzsák’ különleges pillanatokhoz köthetŋ
elŋdásaihoz kapcsolódik. A következŋ felsorolás E. Hall gyťjtésén alapul. 44
Egy 17. századi angol színháztudományi mť szerint az elŋadásban a színt a Nagy Armada pusztulásának
hírét vevŋ spanyol királyi udvarba kell helyezni. 45
Jóval késŋbb, Gilbert Murray, abból a meggyŋzŋdésbŋl, hogy megfelelŋ kontextusba helyezve a darab
valóságos politikai bomba: 1905-ben egyik Yeatsnak írott levelében javasolta, hogy adják elŋ az Abbey
Theatre-ben, Dublinban az ír felkelés elindítására. 46 Yeats a darabban az ír republikánus ellenállás jelképét
csodálta. 47
A drámát aztán a világháború kezdetén 1939-ben Angliában Gilbert Murray fordításában rádióadásban
sugározták. 48
De horribile dictu a nácizmus idején Németországban is bemutatták, 1942-ben Göttingenben.
Híres elŋadásai voltak az NDK-ban, Matthias Braun rendezésében, a koreai és vietnami háború elleni
tiltakozásul 1961 és 1969 között négyszer is játszották. (Utolsó színrevitelekor Drezdában katonákból álló
közönség elŋtt mutatták be a darabot, a hírnökjelenet alatt katonai gyakorlatot rendezve a színen.)
Hasonló szellemben született egy rövidéletť broadway-i produkció is.
A Berliner Ensemble 1983-ban adta elŋ Andreas Spätauf merész szleng-fordítását. A perzsa udvar
bemutatásában a ’dekadens nyugati militarizmusról’ festett képet: Atossa koktélruhában, Dareios villogós
öltönyben, Xerxés pedig khaki egyenruhában.
Csupa olyan elŋadás, amelyekben látszik, hogy Salamis a Nyugat emlékezetében nem szükségképpen Kelet
és Nyugat küzdelmének allegóriája, sŋt lehet kifejezetten nyugatellenes is. Különbözŋ háborús
pillanatokban hazafias érzésekre ható, harcra buzdító erŋ. A második világháború után viszont inkább épp
ellenkezŋleg: annak is lehet a jelképe, amit Hérodotos úgy fogalmazott meg, hogy a háború rosszabb, mint
a béke; abban az apák temetik el fiaikat.

44

A dráma további adaptációiról ld. Hall, i.m. – ld. 31. j.

45

Hall, i.m. – ld. 31. j – 2, 8. j; ld. T. Rymer, A Short View of Tragedy, Its Original, Excellency, and Corruption 1693, 11-17.

46

Hall, i.m. – ld. 31. j. – 9. j; D.R. Clark - J.B. McGuire (szerk.), W.B. Yeats: The Writing of Sophocles’ King Oedipus,

Philadelphia 1989.
47

Ld. uo: „It was men, not the banks of oars / that swam upon the many-headed foam at Salamis’ who ‘put down /

All Asiatic vague immensities.”
48

Hall, i.m. – ld. 31. j. – 2, 10. j; ld. F. West, Gilbert Murray: A Life, London – Canberra 1984, 216.
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A salamisi csata festményeken
A 19. századi történelmi festészet két alkotása is szemlélteti, hogyan volt a salamisi csata Európa számára
nagy erejť szimbolikus vonatkoztatási pont.
W. v. Kaulbach, Die Seeschlacht von Salamis (1858) – Bayerische Staatsgemäldesammlungen 49
A kép (ld. 1. t, 1. k.) egyike a számos elŋmunkálatnak a müncheni Maximilianeumban, (a II. Miksa által
jövendŋ diplomaták számára alapított kollégiumban) 50

látható kolosszális falfestményhez. A

Maximilianeum építésekor (1850-1874) terveztek egy a nagyközönség számára is látogatható történelmi
képcsarnokot. Ebben a galériában a világtörténelem fŋ pillanatait kívánták felsorakoztatni. A
Maximilianeum történelmi képcsarnoka elkészültekor 32 festménybŋl állt: 51 a sorozat epizódszerť,
esetleges válogatásnak tťnik, fŋleg Kaulbachnak a berlini Neues Museum lépcsŋházában látható
sorozatával összevetve, amely a világtörténelmet hat képben, Európa és Ázsia összetťzéseként mutatta
be. 52 Az építész Leo v. Klenze 1857-ben kötött szerzŋdést W.v.Kaulbach festŋvel, a történelmi
képcsarnok számára készítendŋ két kolosszális festményrŋl. A két megbeszélt téma eredetileg a következŋ
volt: a ’salamisi csata’ és ’Nagy Sándor Babylónban.’ Anyagi megfontolásokból 53 végül csak az egyik kép
elkészülte mellett döntöttek: s ez a salamisi ütközeté lett.
A salamisi csata festménye az egyetlen képbe sťrített csatajelenetet mutatja az ütközet emlékezetének fŋ
szereplŋivel. A képen baloldalt Xerxés trónszéke, körülötte szolgák, középütt a görög parancsnoki hajó,
rajta Themistoklés, mögötte a pajzzsal és dárdával harcoló Aischylos. Az elŋtérben Psyttaleia szigete, rajta,
a jobb sarokban kardját emelŋ Aristeidés, tŋle jobbra az ifjú Sophoklés hárfával. Xerxés trónja elŋtt a
habokból felmerülŋ Poseidón, a kép jobb szélén pedig a görögök segítségére sietŋ Aiakidák.
A képnek egyáltalán nincs ókori mintája, a salamisi csatának nincs ismert ókori ikonográfiája. Ókori
irodalmi mintája viszont van: a festmény aprólékosan adja vissza Hérodotos csataleírásának fŋ elemeit. 54
Ám jól láthatóan nem csupán Hérodotos alapján készült: a képen ott szerepel Aischylos és Sophoklés is.
49

W. v. Kaulbach, Die Seeschlacht von Salamis (1858), Bayerische Staatsgemäldesammlungen. ld. B. Eschenburg et

alii, Spätromantik und Realismus. Vollständiger Katalog, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek,
München 1984, 244-6.
50

II. Miksa alapította kollégium jövendŋ diplomatáknak (15 éves kortól hat éven át, maximum száz diák számára).

H. Glaser, ’Die Historischen Galerien Maximilians II. von Bayern’, in: W. Nerdinger, Zwischen Glaspalast und
Maximilianeum: Architektur in Bayern zur Zeit Maximilians II. 1848-1864, München 1997, 29-45.),
51

Négy ezek közül bibliai tárgyú, nyolc klasszikus ókori témájú (a piramisok építése, Belsazár, Salamis, az olympiai

játékok, a susai menyegzŋ, Karthago elfoglalása, a teutoburgi csata, Róma aranykora); kilenc középkori témájú, hét
újkori európai, egy újvilági.) Ld. uo, 37.
52

Uo, vö. http://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Museum_(Berlin)#_note-St.C3.BCler_3

53

A festŋ 35000 guldent kért. II. Miksa a következŋképp reagált: „Möchte ich mir doch die Haare ausraufen, wenn

ich bedenke, wie teuer ich das Bild bezahlen muss.”
54

Mint ld. Eschenburg, i.m. – ld. 49. j. – 245.
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Ez nyilvánvalóan mutatja annak a klasszicizáló hagyománynak az ismeretét, amely a salamisi csatában a
tragikus triász tagjainak életét egymással összekötŋ szimbolikus eseményt lát. De még jóval többet is mutat
ennél: a kép a salamisi csatát úgy mutatja be, mint azt az eseményt, amely lehetŋvé tette a klasszikus görög
kultúra kibontakozását. (vö. p. 20.)
Fernand Cormon, Les vainqeurs de Salamine, Rouen, Musée des Beaus-Arts
Cormon festménye 55 (ld. 1. t, 2. k.) a salamisi csata bemutatásának egészen más módját választja: a képen
gyŋztes harcosok és az ŋket fogadó nŋk találkozása látható a tengerparton. A kép jobb sarkában hajó
tatjának részlete, a férfiak pajzzsal, dárdával, páncélban, egy lovas is feltťnik köztük.
A gyŋztesen hazatérŋ salamisi harcosokat bemutató képnek szintén nincs ókori ikonográfiai elŋzménye, s
a jelenetnek ókori irodalmi mintája sincsen. A gyŋztes harcosokat fogadó nŋk ábrázolásával a kép ráadásul
éppen ellenpontját jelenti a görög mťvészet 5. századi képeinek, amelyek diadalmas hazatérés helyett a
szeretteitŋl búcsúzó harcba-halálba induló katona alakját mintázzák. (Ld. p. 123-125.)
Kaulbach képével szemben Cormon festménye nem a görög források aprólékos ismeretében és a görög
hagyomány iránti elkötelezett odafigyeléssel készült. Annyit mégis jól mutat, hogy a francia festmény is, J.
Stuart Mill mondatához hasonlóan (ld. p. 15.), úgy tekint Salamis gyŋzeteseire, mint akik a szabadságot
megalapozták.
A két kép talán a legszemléletesebben mutatja, hogy Salamis európai nemzetek számára a saját magukhoz
vezetŋ útnak egy állomása, amelyen még mások jártak (vö. p. 4. és 4, 19. j.), s amelyet ki-ki ’a saját maga
képére’ igyekezett formálni.

55

Ld. Saur 21, München-Leipzig 1999, s.v. F. Cormon, 214-216.
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Egy új optika, amely a philhellén nézŋponttól elhatárolódik
A görög írók hatásától lenyťgözött, a salamisi csatában a szabadságot és a nemzeti összefogást észrevevŋ
’philhellén’ szemlélet mellett a 20. század utolsó negyedében „kinŋtte magát” egy ettŋl élesen különbözŋ,
másik nézŋpont. 56
Annak érzékeltetésére, mivel szemben is lép fel ez az új irányzat, egyetlen példát idézek, egy a 20. század
közepén megjelent német kézikönyvbŋl, 57 a mértékadó Handbuch der Altertumswissenschaft sorozatból, amely
évtizedekre kijelölte azt a tudást, ami pl. a német tankönyvekbe is került:
„A perzsák feletti görög gyŋzelem világtörténelmi perspektívái félreismerhetetlenek. Azáltal, hogy
a görögök visszaverték a Kelet támadását, (...) célt és irányt szabtak a Nyugat politikai és kulturális
fejlŋdésének. Európa - mint eszme és mint valóság csak a görögök gyŋztes szabadságharca révén
születhetett meg. Azok az értékek, amelyekért egykor a görögök életüket adták, ma is a legfŋbb
értékei a nyugati emberiségnek. Hogy a görög kultúra

olyan teljesítményeket érhetett el a

képzŋmťvészetben, a drámában és a történetírásban, amelyeket a Nyugat elérhetetlen, klasszikus
mintáiként csodál – azt Európa Salamis és Plataiai harcosainak köszönheti. A görögök megvédték
a nyugati embernek nemcsak a politikai szabadságát, de a szellemi függetlenségét is – és ha mi ma
gondolkodó, szabad embernek érezhetjük magunkat, annak ŋk teremtették meg a feltételeit.”
Az ezzel szemben megfogalmazódó új nézŋpont napjaink Achaemenida-kutatásának eredményein
alapszik, és a görög szempontú szemlélettel kapcsolatban fŋként három területre világít rá:

56

-

nem irányul méltó figyelem a keleti forrásokra,

-

a görög forrásokat sokszor kontextus nélkül vizsgálják,

-

a szöveges források aránytalan elsŋbbséget élveznek a tárgyi emlékekkel szemben. 58

H. Sancisci-Weerdenburg - A. Kuhrt (szerk.), Achaemenid History I-VIII. Proceedings of the Achaemenid History

Workshops 1983-1991 (1987-1994); P. Briant, Histoire de l’empire Perse. De Cyrus à Alexandre, 1996, 531-585; St. R.
Hauser, ‚Greek in subject and style, but a little distorted‘: Zum Verhältnis von Orient und Okzident in der
Altertumswissenschaft, in: St. Altekamp et alii (szerk.), Posthumanistische Klassische Archäologie. Historizität und
Wissenschaftlichkeit von Interessen und Methoden. Kolloquium Berlin 1999, München, 83-104; T. Cuyler Young, Jr., IranAnt
15 (1980) 213-239; egy radikálisan szélsŋ – M. Bernal, Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilisation I: The
Fabrication of Ancient Greece 1785-1985, London 1987 címť munkájának nézŋpontjához hasonló – álláspontból, ld. A.
M. Badi‘, Les Grecs et les Barbares. L‘autre face de l’ histoire. I: Une erreur de l’ Histoire, Ascona – Paris 19903. (19631); uŋ,
Les Grecs et les Barbares. L‘autre face de l’ histoire. II: Deux mondes complémentaires, Ascona-Paris 19902. (19661); uŋ, Les Grecs
et les Barbares. L‘autre face de l’ histoire. III: Suse contre Athènes, Ascona-Paris 19902. (19681); uŋ, Les Grecs et les Barbares.
L‘autre face de l’ histoire. IV: Salamine et Platées, Lausanne 1975.
57

H. Bengston, Griechische Geschichte: von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit, 1955, 164-5.

58

Hauser, i.m. – ld. 56. j. – 91-92; 97.

20

A perzsa háborúkat perzsa perspektívából tekintŋ nézŋpont – címszavakban összefoglalva – a következŋ
felvetéseken alapul:
-

Az Achaemenida birodalom valójában egy soknyelvť, helyi hagyományokat magába olvasztó
társadalmi rendszer volt, és nem pedig ‘keleti despotizmus’. 59

-

A kisázsiai görögök példája mutatja, hogy a perzsa uralom nem akadályozta a klasszikus görög
kultúra kibontakozását. 60

-

A görög városok szabadságának záloga valójában az Achaemenida-birodalom fenyegetŋ árnyéka
volt. A görög polisok szövetségesül hívhatták a perzsákat, s így megakadályozták, hogy egyikük a
többi „feje fölé nŋhessen”. 61

-

Csak a görög források lenyťgözŋ hatása alól való felszabadulás teszi világossá: a perzsa háborúk
esetében Kelet és Nyugat világméretť összeütközése helyett az Achaemenida-birodalom
perifériáján történt, a hangoztatottnál jóval jelentéktelenebb konfliktusról van szó. 62

-

A görögök rengeteget tanultak a perzsáktól, a velük való találkozás igazi hatása nem a szabadság
megvédése, hanem a gazdagság iránti vágy felébredése volt. 63

Ezen a ponton (fŋleg a legutóbbi két felvetés kommentárjaként) azonban élesen meg kell különböztetni
ténytörténetet és emlékezettörténetet, nehogy az emlékezettörténet az emlékezet kritikájává váljon, s a
tények tagadásává. A tényt, hogy a görög világ, s nyomdokain a Nyugat emlékezetében a perzsa háborúk
már elsŋ pillanattól a szabadságot is jelentették, az emlékezettörténet felderítheti ugyan, ám az emlékezet
kritikája nem tudja meghazudtolni. És másik oldalról, ha az Achaemenida birodalom szempontjából a
konfliktus jóval jelentéktelenebb is, mint a görögök szemével nézve, azért a nagykirály maga személyesen

59

Uo, 92 és 92, 42. j; P. Briant, ‚Pouvoir central et polycentrisme culturel dans l’ Empire Achemenide. Quelques

réflexions et suggestions‘, in: H. Sancisci-Weerdenburg (szerk.), Achaemenid History I: Sources, Structures and Synthesis.
Proceedings of the Groningen 1983 Achaemenid History Workshop, Leiden 1987.
60

Badi, i.m. – ld. 56. j. – I 12.

61

Badi, i.m. – ld. 56. j. – IV 18.

62

Hauser, i.h. – ld. 56. j.

63

Badi, i.m. – ld. 56. j. – IV 169-170: „(...) il (sc. Justin) a très bien vu et compris quelle a été pour la civilisation

hellénique la vrai conséquence de Salamine et, surtout, de la bataille de Platées, qui fut, plus que celle de Salamine, le
vrai aboutissement de l’expédition de Xerxès, et de la résistance que celle-ci suscita en Grèce. Et cette conséquence,
c’est la découverte de l’attrait du mode de vie des Perses et son inévitable corollaire: la soif de l’or, l’amour des
richesses. Un amour qui se manifeste déjà, le lendemain de Salamine, dans le partage des butins de guerre et dans les
exactions dont se rend coupable, vis-à-vis des habitants des îles grecques, Thémistocle; un amour qui s’ amplifie et
fait perdre le tête, après Platées, au héros spartiate de cette bataille, Pausanias; un amour qui se concrétise dans la
statue en ivoire et or (chryséléphantine) d’ Athéna, par Phidias, sous Périclès (...)“
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volt ott a hadjáratban, amire egyik feliratában is utalni látszik. 64 És persze, a görögök csodálták a Kelet
kincseit, ám ehhez nem kellettek a perzsa háborúk. 65 Elegendŋ volt, jelképesen szólva, ha Kroisos elküldte
fogadalmi ajándékát Delphoiba, vagy végigvezette Solónt palotájában.
A kérdés úgy tevŋdik fel tehát: világtörténelmi jelentŋségť-e a salamisi ütközet? A két nézet – a saját maga
igazával – kibékíthetetlennek látszik. Hogy miben is áll igazi különbségük, jóval tágabb összefüggésben kell
tekinteni. Tatár György, Hádész kapujában c. tanulmányát idézve: 66
„Az európai kultúra, amikor a Bibliát tette alapkönyvévé, történelemképébe egy olyan tagolást vitt,
amelyben a görögök, rómaiak és zsidók örök szimbolikus vonatkoztatási pontokká váltak.”
Az antikvitásnak tehát nem pusztán kulturális: világtörténeti a jelentŋsége. Innen nézve világos:
„A görög-perzsa háborúknak világtörténelmi, vagyis egyetemes mondanivalója csak görög oldal felŋl nézve
van, perzsa nézŋpontból a sikertelen hadjáratok egyikérŋl van szó. (...) A perzsa birodalmat ez a veresége
(...) hozza világtörténelmi összefüggésbe – Európa számára.”
Európa népei számára a görög oldal felŋl nézve Salamis közös világtörténetük része, perzsa oldalról nézve,
említett világtörténelmi összefüggésén kívül kerülve: puszta ‘prehistória’.
„A mi ókorunkat a továbbra is múló idŋ semmilyen hatalma nem változtathatja prehistóriává, kivéve ha mi
magunk elhagyjuk azt a nézŋteret, ahonnan a világtörténelmet egykor megpillantottuk...”
Az új optika perzsa nézŋpontjából az ütközetnek nincs jelentŋsége, nincs egyetemes mondanivalója. A
perzsa perspektíva kiszabadította az Achaemenida-történet kutatását, jelképesen szólva ‘Hérodotos
bťvöletébŋl’: a görög-perzsa összeütközés nézŋpontjába szorító szemléletbŋl. Az ‘Achaemenid History’
elnevezésť holland vezetésť nemzetközi mťhely 67 óriási eredményeket ért el ezen a téren, rávilágítva arra,
hogy torzító a görög-perzsa háborúkon keresztül vizsgálni a perzsa történelmet. Ezzel azonban nem
érvényteleníti, sŋt inkább megerŋsíti azt az állítást, hogy a görög történelmet viszont egyenesen lehetetlen
nem Salamis felŋl nézni. 68
Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a perzsa nézŋpont megadta az európai kultúrtörténet számára a
megelevenítŋ külsŋ szempontot, ami lehetŋvé teszi, hogy felfedje saját történelmi emlékezetének rejtett
szándékait, csak kívülrŋl nézve észrevehetŋ mozgató erŋit.

64

Harmatta J. (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia, Budapest 20032, 337-8: Xerxés daiva-felirata. Töttösy Cs. ford.

ld. 35..
65

A felvetésért H.-J. Gehrkének tartozom köszönettel.

66

Tatár Gy., i.m. – ld. 6. j. – 123; 120; 124.

67

i.m. – ld. 56. j.

68

A. Kuhrt – H. Sancisi-Weerdenburg, ‚Introduction‘, in: uŋk (szerk.), The Greek Sources: Proceedings of the Groningen

1984. Achaemenid History Workshop, Leiden 1987.

22

A philhellénizmussal szemben felvethetŋ szempontok egyik felvetŋjének elŋadását egy konferencián 69 a
következŋ szavakkal nyugtázta az elnök: köszönöm ezt az igazi humanista pátosszal tartott elŋadást – a
humanizmus ellenében. A válasz így hangzott: igen, én is a humanista gimnázium gyermeke vagyok.
Az új optika tehát, amely a philhellén szemponttal szemben kialakul, végsŋ soron szintén Európa
szüleménye – ugyanabból a szellembŋl sarjad, mint amikor európaiak a II. világháború után megtanulnak
pl. olyan világtérképeket rajzolni, amelyek nem Jeruzsálem-Athén-Róma horizontból készülnek. 70

69

Hauser, i.m. – ld. 56. j. – 101.

70

Fischer F., A megosztott világ, Budapest – Pécs 20014.
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2. fejezet
A csatarekonstrukciók története
A tudományos történetírás, amikor a csata eseménytörténetét próbálja rekonstruálni, nem tesz (nem tehet)
mást, mint hogy a csata menetét elbeszélŋ ókori szövegeket értelmezi. Ennek oka, hogy a két és félezer
évvel ezelŋtti ütközetrŋl egyéb lehetŋségek, például búvárrégészeti feltárások híján 71 a csatarekonstrukciók
készítŋje számára az egyetlen támpontot az ókori csataleírások jelentik. A rekonstrukciók a legnagyobb
mértékben rá vannak utalva a csataleírások szövegeinek értelmezésére.
A kérdéshez azonban hozzátartozik a fordítottja is: a salamisi csata ókori leírásai Aischylosszal és
Hérodotosszal az élen, évezredek óta a leggyakrabban olvasott görög szövegek közé tartoznak; a
csataleírásokat értelmeznie kellett mindenkinek, aki csak ezeket a szövegeket olvasta, érteni és magyarázni
akarta. A csatarekonstrukció alapkérdéseirŋl tehát a szövegek kommentátorainak is szükségképpen
gondolniuk kellett valamit, nem csak azoknak, akik a salamisi csatát akarták rekonstruálni. Szerencsés
esetekben ez a kétfajta tudás találkozhatik – a csatarekonstrukcióknak azonban így is többféle módja lehet.
Érdemesnek tartom hármas osztályozás szerint vizsgálni ŋket. Az elsŋt filológiai, a másodikat topográfiai,
a harmadikat katonai horizontnak nevezem. A feladat mindhárom esetben azonos: a csataleírások
szövegének értelmezése, de egyaránt lehet írni róluk a filológus, a topográfus-régész vagy a katona
szemével.
A filológiai horizont számára a szövegek kiegészítik és értelmezik egymást. Pontosabban, a csata menetét
elbeszélŋ alapszövegek, Aischylos és Hérodotos leírásai, e szempontból nézve egymás révén, ill. más
elbeszélések, elsŋsorban Diodóros és Plutarchos, esetleg további szerzŋk segítségével értelmezhetŋk. A
topográfiai nézŋpontból viszont a csataleírásokat a helyszín alapos ismeretében, a szövegeket a helyrajzi
adatokkal szembesítve kell értelmezni. Végül a katonai horizont alapjául a korabeli hadihajó, a triérés
felépítésének, használatának és taktikai lehetŋségeinek, s az ókori tengeri csata alakzatainak a
rekonstrukciója szolgál, s ehhez mérten értelmezendŋk a csataleírások is. Természetesen nem vegytiszta
csoportokról van szó, és végképp nem arról, mintha a három szempont fejlŋdés eredményeképp alakult
volna ki, s a csatarekonstrukció egyre magasabb fejlettségi fokát képviselné. Igaz persze, hogy míg a
filológiai horizontú értelmezést a kutatás száz évvel ezelŋtt már teljes vértezetében végezte, a katonai
szempontúnak igazi kibontakozása (noha nagyon fontos elŋzményei vannak) elŋször a triérés 1987-es
rekonstrukciója 72 után vált lehetségessé. Nem véletlen tehát, hogy Aischlyos szövegének 1996-ban73
71

A búvárrégészeti feltárás azért lehet különösen érdekes, mert 1) máig nem tárták fel egyetlen triérés maradványait

sem; 2) a tenger többet megŋrizhetett a perzsa háborús leletekbŋl, mint amennyi a szárazföldön megmaradt. Görög,
kanadai és amerikai búvárrégészek munkacsoportja keresi a perzsa háborúk maradványait a tengerben. Az Athóshegyi környéki vállalkozásról ld. http://www.nytimes.com/2004/04/20/science/ Salamisnál máig nem történt
feltárás: http://nautarch.tamu.edu/pwss/2006%20Season/2006%20Season.htm: ’Unfortunately, the Salaminian
channel is unavailable for research as it has served as Athens sewage dumping ground for decades and because it
remains a particularly active waterway.’
72

Az Olympias nevť hajó felépítését és próbaútjait, ld. AT 1990, 210-294.

73

Hall, i.m. – ld. 31. j.
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megjelent kommentárja jóval többször idéz ’katonai’ szempontú magyarázatokat, mint mondjuk 1901ben 74 megjelent elŋdje. Mégsem mondható, hogy egymást követŋ korszakokról lenne szó: a három
szempont máig egymás mellett mťködik, akár, sŋt rendszerint, egyazon munkán belül is.
Nem is egy épület egymásra épülŋ szintjeihez hasonlíthatók. Talán (jó esetben) mint egy kötél egymásba
fonódó ágai: egyaránt legitim, egymást erŋsítŋ módjai a csataleírások értelmezésének, s mindhárom
szempontról elmondható, hogy a csatarekonstrukció egy-egy problémájára éppen ez tudja adni a
legtalálóbb magyarázatot. A legkiválóbbak mindhárom esetben megmutatják, milyen is (a hadtörténész
nehéz mesterségét jól ismerŋ Keegan szavával) ’a lelkiismeretes és olykor ihletett tudományosság’.
A három szempontot azért tartom mégis érdemesnek megkülönböztetni, mert az értelmezés választott
horizontja (ezúttal is) nagyban meghatározza már magát a kérdésfeltevést is, ezen keresztül pedig a
kérdésre adott válaszokat.
A csatarekonstrukció három alapkérdésén mutatom be a három nézŋpont: a filológiai, a topográfiai és a
katonai mťködését, hogy hogyan határozzák meg a csata lezajlásának rekonstruálását. A három alapkérdés
a következŋ:
1) A két flotta hajóinak száma
2) Az ütközet pontos színtere
3) A csata menete
A célom ezzel a fejezettel nem az (nem lehet az), hogy egy helyesnek tartott rekonstrukcióhoz mérjem az
elmúlt évszázad rekonstrukcióit. A sok bizonytalanság közepette számos kérdésre aligha adható bizonyos
válasz, 75 (még a leginkább a 2. pont topográfiai kérdéseinél lehet; itt a mérvadó azonosításokat közlöm, a
vitás esetekben pedig ismertetem a kérdés történetét). Ezért különös jelentŋsége van a csatarekonstrukciók
történetében maguknak a kérdésfelvetéseknek, a probléma megfogalmazásának, az új szempontoknak,
amelyek egyre több oldalról világíthatják meg a csatarekonstrukció problématikáját. Érdeklŋdésem ezért
elsŋsorban a csatarekonstrukciókban 76 megfogalmazott kérdésekre irányul. Nem a csatát igyekszem
rekonstruálni, hanem a rekonstrukcióit.

74

W. S. Teuffel – N. Wecklein, Äschylos Perser, Leipzig 1901.

75

Müller 1987, 695: ’A csata lefolyásának minden részletre kiterjedŋ egyértelmť összeállítására nem elegendŋ a

források híradása.’
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1) A két flotta hajóinak száma
A két flotta nagyságának meghatározása az ütközet rekonstrukciójának egyik alapkérdése. 77 A
kiindulópontok azonban már a kérdésfelvetésben különbözŋek lehetnek, a válaszok pedig, szinte ahány
rekonstrukció, annyifélék. H.T. Wallinga könyvének 78 recenziójában D. Potter 79 a hajó-számok
meghatározásának három lehetséges módját jelöli meg:
1) A források adatait egymáshoz kell mérni, és össze kell egyeztetni a helyszín adataival.
2) A hajók számát annak alapján kell meghatározni, amit a katonai alakzatokról és az ókori
haditengerészet taktikai lehetŋségeirŋl tudni lehet.
3) Összehasonlító elemzések révén, elsŋsorban újkori és modern tengerészeti-haditengerészeti
adatokra alapozva.
Ezek a szempontok annak a két horizontnak a szempontjai, amelyeket a bevezetŋben topográfiai, ill.
katonai horizontnak neveztem. Létezik azonban egy olyan kérdésfelvetés is – és korábban ez volt az
általános –, amely a számok meghatározásakor a különbözŋ ókori forrásokat önmagukban méri
egymáshoz: segítségül hívja egyiket a másik értelmezéséhez, összhangba próbálja hozni ŋket egymással,
vagy igazságot próbál tenni közöttük, történetileg hitelesnek fogadja el egyiket, vagy elutasítja a másikat.
Ez a horizont, amelyet filológiainak lehet nevezni, talán a leggyakoribb a kérdés megfogalmazásakor. És
korántsem csupán a szövegkommentárok sajátja (s azokban sem kizárólagos), szükségképpen fellelhetŋ a
klasszikus értelemben vett csatarekonstrukciókban is.
A filológiai horizontú kérdésfelvetés alapkérdései
A fŋ kérdést Aischylos, Persae 338-343. magyarázata jelenti.
(...) kaˆ g¦r “Ellhsin män Ãn
Ð p©j ¢riqmÕj ™j triak£daj dška
naîn, dek¦j d' Ãn tînde cwrˆj œkkritoj:
XšrxV dš, kaˆ g¦r osqa, cili¦j män Ãn
ïn Ãge plÁqoj, aƒ d' Øpšrkopoi t£cei
˜katÕn dˆj Ãsan ˜pt£ q': (...)
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A vonatkozó szöveghelyeket ld. Aischylos, Persae 339-343; Hérodotos VIII 44, 48, 62, 82; Thukydidés I 74;

Ktésias, Persica fr. 13, 30; Platón, Leges 699 b; Démosthenés, De corona 238; Peri tón symmorión 29; Hypereidés (ld.
Horváth L. – Mayer Gy, AntTan 51 (2007) 145-183, fŋleg 178, 180-183. „A salamisi tengeri ütközetben
háromszázhatvan hellén hajó vett részt, de kétszázhúszat közülük minden költség vállalásával a mi városunk szerelt
fel, az összes többi állam pedig száznegyvenet küldött”; Isokratés, Panathaenaecus 49; Panegyricus 93, 97; Diodóros
Siculus, Bibliotheca XI 3; Cornelius Nepos, Themistocles 2; Plutarchos, Themistocles 14.
78

Wallinga 2005.
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D. Potter, BMCR 2006.03.29. (http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/)
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Elŋször is értelmezés kérdése, hogy a gyors hajók számát hozzá kell-e adni az összlétszámhoz, vagy bele
kell-e érteni. A grammatika nem ad választ erre a kérdésre: a mindkét mondatban az összlétszámról, ill. a
gyors hajókról szóló részt tagoló män - d' bármelyik értelmezést lehetŋvé teszi. Az elsŋ mondatban a
’tînde’ egyaránt lehet szeparatív vagy partitív értelmť genitivus: 80 a mondat továbbra is kétféleképpen
fordítható.
Jánosy I. fordításában (az elŋbbi értelmezés szerint):
(...), hisz a hellének hada
harmincszor tíz hajót alig számlálhatott,
és tíz kiválasztott hajót ezen felül.
Xerxész ezer gályát vezényelt, azt tudom,
s különleges, gyorsjáratú naszádja volt
kétszáz, meg hét.
Ha viszont a genitivusnak partitiv értelmet adunk:
A görög hajók száma összesen harmincszor tíz, és ezek közt volt elkülönítve 10 válogatott hajó.
Xerxésnek pedig, hisz tudod, ezer hajója volt összesen, és az ŋ gyorsjárású hajóinak száma 207
volt.
Az elsŋ értelmezés hívei 81 tehát 310, az utóbbié 82 300 hajót értenek görög oldalon és 1207, ill. 1000 hajót
perzsa oldalon. Az elsŋ mondathoz fťzött scholion 83 az utóbbi értelmezést támasztja alá. De van rá példa,
hogy valaki 84 a perzsa hajók vélt számát erŋsebb érvnek tekinti, mint a scholiont, amit idéz, tévedésnek
minŋsítve annak adatát. Mivel perzsa hajók számát 1207-nek értelmezi, hajlik rá, hogy a görög hajóknál is
hozzá kell adni a gyors hajók számát az összlétszámhoz (310, pace scholion ™k tîn triakos…wn dška
Ãsan...).

Újabban, Broadhead kommentárja óta döntŋen ezt magyarázatot fogadják el. 85 Broadhead érvelése
szerint 86 a mondat értelmezésének a kulcsát az adja, ha a cwrˆj-t az œkkritoj-hoz értjük (’elkülönítve’

80

Szeparativ értelemben a ’cwrˆj’ mellett, partitiv értelemben a dek¦j-hoz vonva.

81

Ld. pl. Teuffel/Wecklein 1901, p. 40; Hammond 1956, 40-41; Roux, i.m. – ld. 76. j. – 54-55; Wallinga 2005, 32-46.

82

Hall, i.m. – ld. 31. j. – p. 59, 134-5; R.W. Macan (szerk.), Herodotus. The Seventh, Eigth and Ninth Books, I-II, New

York 1973, I p. 433; H.D. Broadhead, The Persae of Aeschylus, Cambridge 1960, p. 115; Munro 1902, 299.
83

Schol. M: ™k tîn triakos…wn dška Ãsan aƒ ¹goÚmenai æj belt…onej (idézi Groeneboom, ld. 84. j.)

84

P. Groeneboom, Aischylos’ Perser, Göttingen 1960 (19301), 83-84.

85

Ld. AT 1990, 73-74; Wallinga 2005, 34, 7. j.

86

i.h. – ld. 82. j.
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értelemben), 87 és szoros értelemben értjük a Ð p©j ¢riqmÕj és a plÁqoj kifejezéseket: az elsŋ szám
valóban a teljes összeget adja meg, s utána külön beszél a leggyorsabbakról.
Noha az utóbbi magyarázat nyelvileg-logikailag kétségtelenül gördülékenyebbé teszi a mondat
értelmezését, az elŋbbi is erŋsen tartja magát. Mindez ugyanis további kérdéseket rejt, amelyek az erre a
kérdésre adott választ is meghatározzák.
Az egyik ilyen Aischylos és Hérodotos számadatainak összemérése. Hérodotos ugyanis az Ázsiából útra
kelt perzsa flotta nagyságát 1207 hajóban adja meg. 88 A kapcsolat Aischylos számaival nyilvánvaló, s az
Aischylos-szöveghely értelmezésében a teljes összeget 1207-nek olvasók számára megerŋsítésül vagy akár
indokul szolgál. 89 A két szöveghely együttes értelmezése azonban ezzel még hátra van. J.A.R Munro
tanulmányában 90 fogalmazódik meg elŋször ez a kérdés, a következŋképpen: Hérodotos az 1207-es
számmal nyilván Aischyloshoz kapcsolódik, ám Aischylos szövege valóban kétféleképpen értelmezhetŋ, s
hajlani lehet rá, hogy a költŋ inkább 1000, mintsem 1207 hajóról beszél.
A szöveghely értelmezésének következŋ fontos állomása N.G.L. Hammond tanulmánya. 91 Itt jelenik meg
ugyanis az a szempont, hogy ez az 1207-es szám 92 különbözŋ kontextusban kerül elŋ Aischylosnál és
Hérodotosnál. Aischylos úgy adja meg, mint a perzsa flotta létszámát Salamis elŋtt, Hérodotos pedig úgy,
mint azét a flottáét, amelyik átkelt Ázsiából. 93 Hammond Hérodotos 94 érvelésére utal, miszerint a perzsa
seregben a viharok veszteségeit kiegyenlítették az újonnan csatlakozó egységek. Megoldásul azt javasolja,
hogy az ellentmondás vagy elsimítható, vagy ha mégsem, akkor csakis a szemtanu Aischylosnak lehet
igazat adni ebben a történetben. 95
Következtetése szerint az ellentmondás Hérodotos és Aischylos számai között Plutarchos adatával 96
oldható föl, miszerint mindkét flottának volt egy-egy elkülönített kontingense (az 1207, ill. a 310 hajón
kívül), amely 200 hajóból állt a perzsa, és 70 hajóból a görög flottánál. Ezt a két kontingenst Hammond az
egyiptomi, illetve a korinthosi hajórajjal azonosítja. (Ld. p. 97.)

87

A Hérodotosnál és Platónnál gyakori kifejezések mintájára, ld. pl. Hérodotos II 36: ¢nqrèpoisi cwrˆj qhr…wn

<¹> d…aita ¢pokškritai..
88

Hérodotos VII 184.1. tÕn män ™k tîn neîn tîn ™k tÁj 'As…hj, ™ousšwn ˜pt¦ kaˆ dihkosišwn kaˆ

cilišwn.
89

Ld. így pl. Teuffel-Wecklein, i.h. – ld. 74. j; Groeneboom, i.h. – ld.84 j.

90

Munro 1902, 299. vö. uŋ, in CAH IV (1926).

91

Hammond 1956, vö. uŋ, CAH IV (1977) 268-316.

92

Az Aischylos-hely kétségessége nem merül fel nála.

93

Hérodotos VII 184.1. és VII 89.1.

94

Hérodotos VIII 66.

95

Hammond 1956, 40.

96

Plutarchos, Themistocles 12.
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De még egy további szempont is kapcsolódik a kérdéshez Hammondnál: hol helyezhetŋ el a görög flotta
380 hajója a salamisi szorosban? Mennyi helyet foglal el ennyi hajó? Hammond válaszában így fogalmaz:
ha egy triérés kb. 9 métert 97 foglalt el, és egy vagy legföljebb két sorban sorakoztak a parton, akkor 380
hajó 1 tengeri mérföld helyet igényel (~ 1800 m), 98 ha két sorban vannak, és több mint 2 tengeri
mérfödet, ha pedig egyben. A helyet a Palukia öbölben találja meg. (ld. p. 34.)
A hajószámok kérdésében még egy új szempont is feltťnik nála: mégpedig, hogy a csatában harcoló görög
hajókon kívül nyilván tartalék-erŋk is voltak a csatatér közelében. Utal Ktésias 700 hajós adatára, s ennek
megfelelŋen, a tartalékosokkal a 380 hajón felül számol. 99
Hammond három új észrevétele a filológiai (Hérodotos és Aischylos adatának eltérŋ kontextusa), a
topográfiai (a triérés elfoglalta hely felmérése és a helyszínnel való összemérése) és a katonai (a harcoló és
a tartalékos hajók szerepe) szempontból is fontos kérdéseket fogalmaz meg. Ezeknek a további
munkákban döntŋ szerepük lesz. Mégis, nem hatnak vissza a kiinduló kérdésre, és nem törik át a filológiai
kiindulópont rögzített kereteit. Nem változtatják meg azon kiindulópontját, hogy a csatát 380, illetve 1207
+ 200 hajóval kell elképzelni.
A topográfiai és a katonai szempont érvényesülése
A Hammondnál látott új szempontok más esetben azonban visszahatnak a flották nagyságára irányuló
kérdésre. Aischylos és Hérodotos adatának más-más kontextusából Morrison és Coates könyve 100 fontos
következtetéseket von le. Abból indulnak ki,

101

hogy Aischylos adatait 300-nak, illetve 1000-nek kell

olvasni, ám nem teljesen lehetetlen a másik értelmezés sem, s ez utóbbi jelenik meg Hérodotosnál is.
Hérodotos számaihoz a következŋ magyarázatot fťzik: mivel a 207 gyorshajót hozzáadta az 1000-hez,
amikor a viharok áldozatait számlálta meg, így jutott irreálisan magas számhoz: 600 vagy 700 hajó lehetett
a veszteség. Morrison – Coates következtetése mindennek alapján az, hogy kb. 600-700 hajó érhetett az
Artemisionhoz és további erŋsítésekkel mintegy 1000 indult Salamishoz.

102

A láthatóan kerek számot a

következŋképp magyarázzák: Aischylos a perzsa flotta három osztagáról beszél (366), a parancsnokok
felsorolásában említi a ’250 hajó parancsnoka’ jelzŋt (323-24) és végül említ 207 gyors hajót. Ez összesen
957 hajó, nagyvonalúan kerekítve: 1000. 103 Ebben az érvelésben jelenik meg elŋször a számok
kiszámításakor az Aischylos említette ™n sto…coij tris…n (ld. p. 45-47.) kérdése: tehát úgy értelmezik, hogy
a három osztagot a 250 hajós rajok alkotják, s a 207 hajó alkotja a különválasztott kontingest, amelynek
feladata a sziget bekerítése lesz.
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10 yard; 1 yard = 0, 9144 m.

98

1 nemzetközi tengeri mérföld = 1852 m.

99

Hammond 1956, 42.

100

AT 1990.

101

Munro 1902 és Broadhead, i.m. – ld. 82. j. – nyomán.
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AT 1990, 73.

103

Uo.
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Morrison – Coates gondolatmenete tovább vezet, a helyszín adottságait is figyelembe véve. Kiszámolják,
mennyi helyet foglal el egy triérés. Egy hajó szélessége 5, 45 m, evezéskor pedig, minthogy egy evezŋ 4,2
m hosszú, számításaik szerint egy triérés kicsit kevesebb, mint 11,75 m-t foglal el, ami csaknem két
méterrel több mint Hammond számítása. A szorosnak az a része, amelyet a görög flotta foglalt el a csata
kezdetén, 1200 m széles. Morrison – Coates 3 m távolságot számít két szomszédos hajó evezŋinek csúcsa
között, és 10-10 métert a csatasor két vége és a partvonalal között. Eszerint mindösszesen 80 hajó képes
mozogni egy sorban az 1200 m széles szorosban. 104 Mindezzel azonban a csatában részt vevŋ hajók
számát (300; illetve 3 x 250 + 207 = 907) topográfiai érvekkel ŋk sem vizsgálják felül.
Egy következŋ rekonstrukció, amelyben érvényesülnek a katonai/topográfiai szempontok, H.T. Wallinga
könyve. 105 Wallinga a két kérdéses Aischylos-hely (343; 366) együttes értelmezésének új lehetŋségeit
mutatja meg: a három osztag (™n sto…coij tris…n) összegének a 207-es számot tekinti, tehát ez a 207 hajó
volt az, amelyik három részre osztva bevonult a szorosba. Az 1000 hajó kívül maradt a tengeren a szoros
bejáratánál.
A 207 hajó három részre osztva egyenként 69 hajó alkotta rajokból állt, s így helyezkedtek el az 1200
méteres távon. (Eszerint egy hajó így kb. 24 m helyet foglal el.) A görög hajók esetében Wallinga Aischylos
300-as számát tekinti mérvadónak. Úgy számol, hogy egy hajó csatasorban 17 métert foglal el, ha 11 m
széles egy triérés evezŋstül és 3-3 m hely marad szabadon a két oldalán. Wallinga a triérések elfoglalta hely
számításában itt Morrison – Coates méréseit veszi alapul. Az új elem nála, hogy nem 3 x 250, hanem 3 x
69 olyan perzsa hajóval számol, amelyek részt vehettek a csatában.
Nehéz nem észrevenni, hogy akik a kérdéshez topográfiai és katonai szempontokat is figyelembe véve
közelítenek, szükségképpen csökkentik a csatában részt vevŋ hajók becsült számát. Természetesen,
idŋközben a kérdés is másra irányul, vagy, máshogyan fogalmazva, közelebbrŋl vétetik szemügyre. Már
nem a rendelkezésre álló hajók számáról, hanem az ott, a helyszínen a csatában felvonultatható flotta
méretérŋl van szó. A csatarekonstrukciók történetében ennek a különbségtételnek a megjelenése fontos
állomásnak számít, hiszen messze nem kezdeteitŋl fogva van jelen.
Ezt a gondolatmenetet a legkövetkezetesebben Wallinga könyvének recenzense, D. Potter 106 viszi végig.
Potter katonai szempontból helyesnek tartja Wallinga törekvését, hogy a csatában résztvevŋ perzsa flottát
a források adatainál jóval kisebbnek tekinti, ám két szempontból életszerťtlennek tartja rekonstrukcióját.
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AT 1990, 75.

105

Wallinga 2005.

106

i.m. – ld. 79. j.
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Az egyik az, hogy elveti a hadihajók által elfoglalt helyek Morrison-féle mérését, amelyet Wallinga is
követ. 107 Kétségesnek tartja ugyanis az életszerťségét egy olyan rekonstrukciónak, amelyben a triérések
közötti szabad tér mindössze 3-3 m volna. Ez ugyanis még annál is kevesebb, mint amit a modern
evezŋsversenyeken megkövetelnek (6,5 m), ahol a hajóknak viszonylag rövid távot kell befutniuk, egyenes
vonalban, ideálisan nyugodt körülmények között. Annak pedig, amit manapság a US Navy minimumnak
megszab (20 yard ~ 18 m), mindössze a hatoda. Vagy a 16. századi keresztény-török flották csatáit véve
például: tudni lehet, hogy Lepantónál (1571) a keresztény flottában egy hadihajó hozzávetŋleg 32 m helyet
foglalt el. Mutatis mutandis a salamisi csata esetében ez olyan számításnak felelne meg, ahol a görög
csatasor nem állhatott több hajóból 145-nél, a perzsák pedig három sorban kb. 48-48 hajóval vonulhattak
be a tengerszorosba. Ezzel együtt, ha a salamisi csata napján összesen 300/400 hajó vett részt a
küzdelemben, akkor is messze ez a legnagyobb méretť összecsapás az 5. században.
Másrészt Potter életszerťtlennek tartja azt is, hogy úgy lett volna vége az ütközetnek, hogy valóban 1000
hadra fogható perzsa hajó épen maradt a szoroson kívül.
Potter rekonstrukciója az elsŋ, amely nem csupán a harcoló és tartalékos hajók arányát mozdítja el az
elŋbbi rovására, (mint Wallinga tette), de alapvetŋen kérdŋjelezi meg a források hagyományos számadatait:
’While we obviously cannot claim to know the exact numbers at Salamis, study of the action in terms of
ground-scale can help us far better, I think, than the texts of Herodotus and Aeschylus.’
Elŋször történik meg az, hogy a józan katonai megfontolás erŋsebbnek bizonyul, mint a hagyományos
számadatok. S ezáltal már nem csupán a hajók számáról foglal állást, de az ütközet mértékérŋl is. 108 Potter
rekonstrukciója kétség kívül értékes új szempontokat ad a flották nagyságának kérdéséhez. Hogy
végkövetkeztetése (hogy tehát a teljes csatára fogható perzsa flotta állt volna 207 hajóból, és az 1000
hajóval egyáltalán nem számol) mennyire helytálló, annak, lévén hogy egyedüli biztos támpontunkat az
ókori görög csataleírások jelentik, nincs mivel megmérettetnie.
Aligha lehet azonban túlbecsülni annak a fontosságát, hogy ez az elsŋ rekonstrukciója az ütközetnek,
amely kimozdul a ’nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat’ gondolat bťvkörébŋl.

107

Adódik azonban itt egy módszertani probléma. A szempont, hogy mennyi helyet foglal el egy hajó, más

összefüggésben is megjelenik a csatarekonstrukcióban, nemcsak a hajók számának meghatározásakor. Pl. fontos
szempont a csatatér topográfiájának feltérképezésében vagy a csatasorok lokalizálásában. A számítások azonban
eltérŋek lehetnek a szerint, hogy evezŋvel együtt vagy evezŋ nélkül számítják: a kikötŋben vagy a csatasorban lévŋ
hajókról van-e szó; egymás mellett vagy egymás mögött felsorakozó hajókról van-e szó. Az egyes számítások
összevetésekor mindezeket a szempontokat figyelembe kell venni. A csatarekonstrukciók ugyanis komplex
magyarázatok, s számításaik saját összefüggésükbŋl kiragadva könnyen tťnhetnek irreálisnak.
108

Uo.: ’Even if we disagree on the scale of the naval operations in 480, I feel that I am in essential agreement with

his account of the course of the action.’
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2) A csatatér
A csatarekonstrukciók következŋ alapkérdése a csatatér topográfiája. Itt a feladat elsŋsorban abban állt,
hogy pontosan azonosítsák a Hérodotos említette helyneveket. Nyilvánvaló, hogy bármilyen
csatarekonstrukció csak a csatatér topográfiai viszonyainak pontos feltérképezése után lehetséges.
A kérdés átfogó vizsgálatát legutóbb D. Müller adta, Topographischer Bildkommentar zu Historien Herodots
címen 1987-ben megjelent munkájában, a Hérodotos által Salamis kapcsán említett helynevek
azonosításával. Mťve a filológiai és topográfiai szempontok tökéletes összjátéka. Lokalizálásai azóta
általánosan elfogadottak. Müller a következŋ helyneveket térképezi fel (Ld. 3. b. térkép):
1. Salamis szigete
2. Salamis városa
3. Kikötŋhelyek Salamis város területén
4. A tengeri út Salamis és a szárazföld között
5. A nyugati szoros
6. Kynosura
7. Keos
8. Artemis partjai
9. Athéna Skiras temploma
10. Xerxés trónja
11. A hely, ahol a móló épült Salamis felé
12. Kólias-fok
13. A Salamis elŋterében fekvŋ sziget: Psyttaleia

Ebben a fejezetben fŋként Müller munkája nyomán tekintem át a csatatér topográfiáját, jelezve a helynév
kapcsán a csatarekonstrukciók történetében felmerült fŋbb vitás kérdéseket. Több helyütt idézem
Hammond értékes topográfiai adatait is. A csatarekonstrukció sarokpontját a vitatott helynevek közül
fŋként az ókorban Psyttaleiának nevezett sziget azonosítása jelenti, amelynek meghatározása nem csupán a
psyttaleiai események, de az egész csatarekonstrukció szempontjából is középponti jelentŋségť. A
Psyattaleiával foglalkozó 13. pontban a vita történetét Hammond és Müller érveinek ismertetésével
mutatom be.
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1. Salamis szigete
Salamis szigete 93 km2, szorosan Attika nyugati partja elŋtt fekszik. Elzárja az Eleusisi-öblöt dél felé,
amelyet két keskeny átjáró köti össze a Saróni-öböllel:
-

A salamisi szoros. Legkeskenyebb részén ma kb. 1300 m széles, a sziget keleti partja és az
Aigaleós-hegység által képzett félsziget között.

-

A nyugati szoros. Ma kb. 600 m széles, Salamis ÉNy-i nyúlványa és a megarai partok között.

A sziget az Akropolisról hosszan elnyúló mészkŋhegységnek látszik (Kamboli csúcs: 350 m, Mavrovuni
csúcs: 365 m, mindkettŋ a sziget déli részén), valójában azonban nyugati öble mélyen benyúlik, s ezáltal
erŋsen tagolja a szigetet. Gyťrťforma alakjának köszönheti népies elnevezését: Kulúri.
A kb. csak 2 km széles földnyak az Ormos Salaminos (Ny-on) és a Palukia-öböl (K-en) között a szigetet
-

egy nagyobb, hegyesebb (legmagasabb pontja 365 m) déli részre (a legszélesebb részén 5,6 km)

-

és egy kisebb, laposabb (legmagasabb pontja 258 m) északi részre tagolja, amely Nyugat felé két
földnyelvvel nyúlik Megara elŋtt a tengerbe.

A sziget keleti partján, a mai Perama 109 partvidékével szemben, a Palukia-öböltŋl (ennek elŋterében van
az Ajios Jeorjios-szigetecske) délre nyúlik Kelet felé a szorosba a tompa Kamatero-fok, s ettŋl délre pedig,
az Ambelakia-öböllel elválasztva a keskeny, kb. 3,6 km hosszú Varvari-fok. Csúcsától DK-re fekszik
Lipsokutali szigete, a tengerszoros déli kijáratánál. A tengerszint emelkedése az ókor óta feltehetŋen kb. 3
méterre tehetŋ – ezzel többhelyütt megváltozott a partvidék vonala. A tengerszint emelkedését
Hammond 110 helyenként eltérŋnek rekonstruálja, és átlagosan kevesebb mint 2 méterrel számol.
Megállapítása szerint azonban a változások lényegi következményekkel nem járnak a csatarekonstrukciót
illetŋen.
2. Salamis városa
Hérodotos a Salamis név használatakor általában nem tesz különbséget a sziget és a város között. 111 A
gyér régészeti maradványok és a régi utazók híradásai 112 szerint a polis centruma a Pausaniasnál 113 leírt
agorával az Ambelakia-öböl csúcsánál lehetett. A város akropolisa a Kamatero-félsziget magaslatán
lehetett. Itt, részben a vízben még hosszabb antik falrészek láthatók. Az erŋdítések az öbölt délen
határoló Varvara-félsziget határáig terjedtek. A modern Salamis város nem az ókorira épült, hanem a sziget
nyugati öblében fekszik.

109

(http://en.wikipedia.org/wiki/Perama )

110

A tengerszint emelkedésérŋl ld. Hammond 1956, 35-36.

111

De pl. VIII 41: Attika lakosságának evakuálása Salamisra, vagy VIII 42: a görög flotta megérkezése Salamisra:

talán inkább a várost jelenti.
112

Ld. 26.

113

Pausanias, Periegesis I 32.
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A Salamis név gyakran vonatkoztatási pontul szolgál. Azonosítása a szigettel, ill. a várossal sok esetben
tehát kihat további helynevek lokalizálására is. 114
3. Kikötŋhelyek Salamis város területén
Salamis fŋ kikötŋje az Ambelakia-öbölben lehetett, egy másik a várostól északra a Palukia-öbölben, majd
egy következŋ még ettŋl északra a következŋ öbölben, a mai flottatámaszponton.
Hammond a fenti lehetŋségek közül a Palukia-öböl mellett foglal állást. 115 Palukia öblében, beleértve
Kamatero északnyugati részét, van két mérföld kikötésre alkalmas part; itt az egész flotta le tudott
horgonyozni, és innen ki is tudott hajózni. A közelség pedig fontos volt, mert a görög csapatok éjszaka
Salamis városban táboroztak, és ez Kamatero hegyfokán van. Innen tudtak a legkönnyebben ivóvizet is
biztosítani a tengerészeknek. 116
4. A salamisi szoros (a tengeri út Salamis és a szárazföld között)
A salamisi szoros a sziget keleti partja és a szárazföld között húzódik. A források különbözŋképpen
nevezik meg:
-

pÒroj: Hérodotos VIII 76,2. Aischylos, Persae 366.

-

porqmÒj: Hérodotos VIII 76., 8. 91. Strabón 9,1,13.

-

vagy stenÒn Aischylos, Persae 413. néven.

A Kamatero-fok és Perama között a tenger kb. 1300 m szťk. Hogyha kb. 3 méteres tengerszintemelkedést feltételezünk (ld. p. 33.), Strabón adatának: 2 stadion, azaz kb. 360 m 117 tévedésen kell
nyugodnia. Hogy hol végzŋdik, és hol kezdŋdik a szoros, a forrásokból nem világos. Valószínťleg azonban
nemcsak a legszťkebb rész, hanem az egész, Pireustól az Eleusisi-öbölig tartó átjáró „salamisi szorosnak”
számított, mégha az események ennek csak egy meghatározott részén zajlottak is.

114

Ld. pl. Hammondnak több alkalommal is ez az egyik döntŋ érve, amikor Salamis város közelébe lokalizál

helyszíneket: Athéna Skiras szentélyét (9. pont), az aranyszablyájú Artemis szent partját (8. pont), vagy Psyatteleia
szigetét (13. pont), a Salamis szót Salamis városra és nem a szigetre vonatkoztatja. (Hammond szerint Hérodotosnál
Salamis említésekor legtöbbször ott van ez a kétértelmťség: VIII 74.1; 76.1; 78; 82.2; 86; 89.1; 90.4; 95-7.)
115

Hammond 1956, 42. A Varvari-fok északi partját ki kell zárni, mert az kikötésre alkalmatlan. Az Ambelaki-öböl

partjai alkalmasak, de ha a tengerszint magassága az ókorban kb. 1,5 méterrel mélyebb volt, akkor csak a flotta egy
részének lett volna hely. Feljebb a szorosban az Arapis-öböl partjai most rakpartokkal kiépítettek a modern görög
flotta számára. Az ókorban ezek a partok vélhetŋleg alkalmasak voltak a kikötésre, de kevésbé voltak kiterjedtek és
kevésbé közel az ókori Salamis városhoz, mint Palukia partjai.
116

Ld. uo: A sziget keleti oldalán nem voltak források, és a legjobb ivóvízellátás a mai Salamis városban volt a sziget

derekának nyugati oldalán. Ehhez a parthoz pedig a legközelebb Palukia van.
117

Strabón, Geographica 9, 1, 13.

34

5. A nyugati szoros
A nyugati, Salamis és Megara közötti szoros (ld. p. 33.) Hérodotosnál említetlen marad. Még ha az 5.
században lényegesen keskenyebb volt is, nem maradhatott egészen észrevétlen, amikor a perzsák
bekerítették a görögöket. Hérodotos utalása: ’elindultak, hogy a hajóhad nyugati szárnyával bekerítsék
Salamist’, 118 azt jelentheti, hogy a perzsa flotta egy részét a sziget partvidékének ŋrzésére és a nyugati
szoros biztosítására rendelték. 119 Ezeken a sziget partjai elŋtt körözŋ hajókon 120 keresztül ért át Aristeidés
Aigináról Salamisra. Bizonyára valahol a sziget DK-i partján landolt, mert a perzsa flotta tömegén a szoros
déli kijáratánál aligha tudta volna keresztülverekedni magát. A hír, amelyet hozott, 121 az egész sziget
bekerítésérŋl szólt. 122
6. Kynosura
Kynosyourát csak Hérodotos és a nála idézett Bakis-jóslat nevezi meg Salamisszal összefüggésben. A szó
gyakori neve volt hosszan elnyúló földsávoknak vagy félszigeteknek, 123 így pl. az Argosi-öböl nyugati
partján vagy a Marathóni-öböl keleti részén is (vö. p. 36.). Kynosura a Psyttaleia irányában hosszan elnyúló
Varvari-fokkal azonosítható, 124 amire jól illik a jelzŋ: e„nal…hn. Talán Kynosura volt a népies elnevezése,
ami kiszorította az ókori Kychreia nevet. Nem messze a félsziget végétŋl Wallace kŋtömböket talált,
amelyek a salamisi tropaionból származhatnak. 125 A tropaion fölállítása után a félszigetet Tropaia-foknak
nevezték el. 126 A Tumulus (Magula) a félsziget északi partján talán a csatában elesett görögök sírhalma, 127
hogyha már nem állt ott elŋbb, s nem egy korábbi temetkezés helye. 128 (Ld. p. 88. és 3.) Salamis hosszan
elnyúló keleti hegyfoka tehát láthatóan a tengeri csata területének közepén terült el.
A Bakis-jóslat kontextusából következŋen Kynosura és Artemis partjának lokalizálása szorosan összefüggŋ
kérdés (ld. alább, 8. pont).
118

Hérodotos VIII 76,2. ¢nÁgon män tÕ ¢p' ˜spšrhj kšraj kukloÚmenoi prÕj t¾n Salam‹na.

119

Hammond 1956, 43: Egy kis perzsa hajóraj cirkált Salamis sziget nyugati öblében, a modern Salamis város öblénél,

közel a Salamis és Megara közti szoroshoz, ld. Aischylos, Persae 368; Hérodotos VIII 79.4; Plutarchos, Themistocles 12.
120

Hérodotos VIII 81. kaˆ mÒgij diekplîsai laqën toÝj ™pormšontaj·

121

Hérodotos VIII 79. periecÒmeqa g¦r ØpÕ tîn polem…wn kÚklJ.

122

Miltner, i.m. – ld. 76. j. – 117-118.

123

ld. Hésychios, s.v. Kynosura.

124

Hammond 1956, 38: ’végül Kynosura (kutya farka): a hosszú, elvékonyodó hegyfok, amelyet ma Varvari-foknak

neveznek.’
125

Wallace 1969, 293-303.

126

Ld. pl. Scholia in Persas: Scholia recentiora Demetrii Triclinii, 303: Sil»nia a„gialÒj ™sti Salam‹noj oÛtw

kaloÚmenoj: lšgetai dä kaˆ Tropa…a ¥kra æj FilÒxenoj ™n tù perˆ limšnwn ƒstore‹.
127

A. Milchhöfer, Text zu Curtius und Kaupert, Karten von Attika, II; VII, 1883-95, VII-VIII 28-29.

128

H.G. Lolling, 'Die Meerenge von Salamis', in: Historische und philologische Aufsätze, E. Curtius gewidmet, Berlin 1884. 1-10,

fŋleg: 9.
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7. Keos
A Hérodotosnál Kynosourával együtt említett Keost nem tudjuk biztosan lokalizálni. Számos azonosítási
javaslat közül néhány érv a Skrofaisszal szirttel (sziklazátonnyal) való azonosítás mellett szól, Talandonisi
és Salamis között. 129 Keosnak mindenképpen közel kell lennie Kynosourához, ha nem egy másik neve
ennek a félszigetnek. 130 Vagy talán a Kynosourától délre található földnyelvek valamelyike viselte ezt a
nevet.
Korábban próbálták azonosítani Lerosszal, 131 a kykládikus szigettel, Keósszal 132 Ajios Jeorjiosszal 133
Lipsokutalival 134 és Talandonisivel 135 is.
8. Artemis partjai
A Bakis-jóslatban megnevezett „Artemis partján” a Kynosourával szembeni szárazföldön elterülŋ
partszakaszt kell érteni, 136 tehát a Pireus környékén lévŋ partot, ahol Artemis Munychiának volt a
szentélye.
Artemis partját és Kynosourát kinek-kinek együtt kell lokalizálnia. Azonosításuk egyben függhet a Bakisjóslat értelmezésétŋl, illetve hitelességének megítélésétŋl is.
1) Salamis város Artemis-szentélyének parti sávja, 137 ez esetben Kynosourát ugyanúgy a Varvari-fokkal
azonosítják.
2) A baruróni Artemis-szentély, 138 ezesetben Kynosura a marathóni hegyfokot jelentené.
3) Akik a Bakis-jóslatot nem a salamisi, hanem az artemisioni csatához kapcsolják, 139 a két helyszínt a
marathóni hegyfokra és az Artemision-foki szentélyre vonatkoztatják.

129

W. Judeich, Klio 12 (1912) 129-138, itt: 131; J. Delorme, BCH 102 (1978) 87-96, itt: 95; A. Wilhelm, Zur

Topographie der Schlacht bei Salamis, Sitzungsberichte der Österriechischen Akademie der Wissenschaften, Philologisch-historische
Klasse, Bd. 211, Wien 1929.
130

Herodotos erklärt v. H. Stein, IV, Berlin 1881, p. 57.

131

Lolling, i.m. – ld. 128. j. – 5.

132

J. L. Myres, Herodotus. Father of history, Oxford 1953, 274.

133

Miltner, i.m. – ld. 76. j. – 120.

134

K. J. Beloch, Klio 8 (1908) 447-486, itt: 480.

135

Hammond 1956, 38: Kynosourával együtt van említve Keos, amit kísérletképpen azzal a kis szigettel azonosítunk,

amelyik Strabón anonim kis szigete volt, Atalanté után következik a fölsorolásban, s aminek ma Talandonisi a neve.
136

Judeich, i.m. – ld. 129. j. – 134. Artemis Munychia szentélyéhez vö. Pausanias, Periegesis I 14.

137

Hammond 1956, 45, vö. még W.M. Leake, idézi Macan, i.m. – ld. 82. j. – I, p. 480.

138

Az értelmezést idézi Macan I – ld. 83. j. – p. 481.

139

Munro 1902, 306, idézi, elutasítólag, Macan I – ld. 83. j. – p. 481. 4).
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9. Athéna Skiras szentélye
Athéna Skiras szentélyének azonosítása a korinthosi hajóraj mozgásának lokalizásához elengedhetetlen.
A korinthosiakról szóló történetben 140 szereplŋ Athéna Skiras szentélyét a sziget ÉK-i oldalán kell
keresnünk. A korinthosiak aligha mentek dél felé, ahol az ellenséges hajók fŋ tömegén kellett volna
keresztülvergŋdniük. A szentély „Salamis csücskén” volt: 141 vagy az Arapis-fokon, a mai flottatámaszpont
öblétŋl északra, 142 ahol a sziget partja ÉNy-ra kanyarodik, 143 vagy Leroson, ami az ókorban valószínťleg
félsziget volt. 144 Hammond azonosítása az Arapis-fokkal azon alapul, hogy a Salamis kifejezésen Salamis
várost érti. (ld. p. 33-34.). Athéna Skiras szentélye Plutarchos egy megjegyzése szerint145 a sziget déli fokára
tehetŋ, ebbŋl indultak ki a korábbi azonosítások. 146
10. Xerxés trónja
Aigaleós: ma Egaleos. Hegység Athén és Eleusis között. Innen nézte végig Xerxés a salamisi csatát. 147 Az
Aigaleós-hegy a tengerparttól mint egy alacsonyabb (legmagasabb pontja 468 m) és 15 km hosszú mészkŋ
hegyhát nyúlik ÉNy felé, az Ano Liosia térségétŋl délre esŋ vidékig. Elválasztja a thriasosi síkságot
nyugaton az attikai középsŋ síkságtól, keleten pedig a Képhisos medencéjétŋl. A hegység déli részét a
salamisi út mentén Korydallosnak is hívják. Xerxés trónja az Aigaleós déli lejtŋjén lehetett, nem messzire
északkeletre a mai Peramától, ahonnét jól be lehet látni a salamisi szorost. (A helye nem határozható meg
pontosan.)
11. A hely, ahol a móló épült Salamis felé
Xerxés mólóépítési próbálkozása 148 a szárazföldrŋl Salamisra, csak a tengerszorosnak egy ilyen
vállalkozáshoz megfelelŋ helyén képzelhetŋ el. Leginkább a mai átkelŋhelyen, 149 ahol a mólóépítéshez
Ajios Jeorjios szigetét és az attikai part elŋtt fekvŋ sziklazátonyt (hajdan esetleg egy kis szigetet) is
felhasználhatták, tehát Peramából Ajios Jeorjiosig és Ajios Jeorjiostól Kamateróig. Ennek a vonalnak két
140

Hérodotos VIII 96.

141

Plutarchos, De Herodoti malignitate 870 b

142

Hammond 1956, 49: ’Athéna Skiras temploma nincs azonosítva, de Hérodotos Salamis territoriumára helyezi és

Plutarchos is Salamis territoriumának a szélére helyezi (Hérodotos VIII 94; Plutarchos, De Herodoti malignitate 870b
perˆ t¦ l»gonta tÁj Salamin…aj) Hogyha Salamis város territoriumát kell érteni, akkor egy az Arapis-fok
közelében lévŋ helyrŋl van szó.
143

Miltner, i.m. – ld. 76. j. – 127.

144

Hammond 1956, 49, 67.j.

145

Plutarchos, Solon 9.

146

Stein, i.m. – ld. 130. j. – p. 71-72.

147

Hérodotos VIII 90; Ktésias, Persica fr. 26; Plutarchos, Themistocles 13; Aristodémos I 2.

148

Ktésias, Persica 26; Strabón, Geographica 9.1.13; Plutarchos, Themistocles 13.

149

Lolling, i.m. – ld. 128. j. – 5-6; Hammond 1956, 42; Macan, i.m. – ld. 82. j. – II, 319; P. Green, The Greco-Persian

wars, Berkeley 1996, 172.
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elŋnye is van: a lehetŋ legrövidebb és a víz is sekély. Ajios Jeorjios és Perama sziklái közt a szoros a 20.
század közepén mélyítve lett az „Averov” görög cirkáló közlekedésének lehetŋvé tételére. A legmélyebb
pont itt most kb. 9 m, míg az Arapis-fok és a Filatouri-fok között a mélység a 20 métert is eléri. Így hát az
a legvalószínťbb, hogy Strabón, Ktésias, Aristodémos és Phanodémos a Perama és Kamatero közti távra
utalnak. 150 Korábban mindössze egyetlen eltérŋ feltevés született: eszerint a mólót Perama partja és
Kynosura csúcsa között kezdték volna építeni. 151
12. Kólias-fok
A hegyfoknak, ahová Hérodotos (VIII 96) szerint a nyugati szél a hajóroncsokat sodorta, Attika DNy-i
partján, Phalérontól D-re kell lennie. 152 Két azonosítása lehetséges:
a) az Ajios Jeorjios-fok (Trispirji), ami a phaléroni öblöt Keleten határolja,
b) a Kosmas-fok, nem messze nyugat felé az Ellinikon repülŋtértŋl.
Pausanias szerint Phalérontól Kóliasig 20 stadion a táv. Ez inkább a Kosmas-fokra utal, mint az Ajios
Jeorjios-fokra. Az adat, hogy a hajóroncsokat a nyugati szél sodorta ki a szorosból a Kólias-fokhoz,
szintén csak a Kosmas-fok irányába lehetséges. (Strabón téves adata, hogy Kólias Anaphlystosnál [ma
Anavyso] lenne, figyelmen kívül hagyható.) 153
13. Az elŋtérben fekvŋ sziget: Psyttaleia
A legnagyobb vita Psyttaleia szigetének azonosítása körül bontakozott ki. 154 Ez lényegileg határozza meg a
csata rekonstrukcióját. Két lehetŋség merült fel: Ajios Jeorjios, a Palukia öböl elŋtt, 155 vagy Lipsokutali, a
szoros déli kijáratánál. 156
Az Ajios Jeorjios melletti érveket a legjobban Hammond, a Lipsokutali mellettieket pedig Müller 157
rendszerezi. Ma az utóbbi azonosítás számít általánosan elfogadottnak.
150

Hammond 1956, 34. V. Delojannis tengerész adatai nyomán.

151

Stein, i.m. – ld. 130. j. – 74; Munro 1902, 305.

152

Hérodotos VIII 96.2.

153

Strabón, Geographica IX 1.21; Hammond 1956, 48: a Kólias-fokot Strabón utalása alapján azonosítja.

154

D. Asheri (szerk.), Erodoto, Le storie. Libro VIII, 2003, p. 275: ’l’identificazione precisa di Psittalia è cruciale per

comprendere la strategia di Salamina.’
155

Beloch, i.m. – ld. 134. j. – 447-486; uŋ, ArchEph (1910) 383-394; uŋ, Klio 13 (1913) 128-130; Hammond 1956;

Boradhead, i.m. – ld. 82. j. – 330-333; H. Bengston, Chiron 1 (1970) 89-94.
156

W. Hamacher, Die Schlacht bei Salamis nach den Persern des Aeschylos, Trier 1871; W.W. Goodwin, The Battle of

Salamis, Papers of the American School of Classical Studies of Athens 1 (1882/3) 239-262; G.B. Grundy, The Great
Persian War, 1901, 375-6, 382; Judeich, i.m. – ld. 129. j; J.G. Frazer, Pausanias’s description of Greece, II, London,
1913, p. 484; C. Guratsch, Klio 19 (1925) 128-139; N.G.L. Hammond , AJA 64 (1960) 367-8; C. Hignett, Xerxes'
Invasion of Greece, Oxford 1963, 397. (Appendix VIII); Green, i.m. – ld. 149. j.
157

Wallace 1969 nyomán, akinek a kutatásai döntötték el a vitát Lipsokoutali javára.
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A feladat kiindulópontját az alábbi szöveghelyek értelmezése jelenti. Mindkét érvelés ezeket használja fel.
Hérodotos VIII 76.
Pszüttaleia szigetén pedig azért tettek partra katonákat a perzsák, mert a sziget a várható ütközet
térségében feküdt, és arra számítottak, hogy a tenger itt sodorja majd partra a hajóroncsokat és az
embereket, így a szigeten lévŋ perzsák megmenthetik saját embereiket és végezhetnek az
ellenséges harcosokkal.
(Muraközy Gy. ford.)
Plutarchos, Aristides 9.
A szigetet Ariszteidész körös-körül megrakta harcosaival, és a partra kiúszókat figyeltette velük,
hogy a szövetségesek közül senki ne veszhessen oda, az ellenség soraiból pedig senki el ne
szökhessen. Valószínťnek látszott ugyanis, hogy a tengeri ütközet ezen a helyen lesz a
leghevesebb.
(Máthé E. ford.)
Strabón, Geographica IX 1, 13-14.
Utána a thriai síkság következik, s a hasonló nevť partvidék és démos, azután az Amphialé
hegyfok és a fölötte levŋ kŋbánya, s a mintegy 2 stadion szélességť salamisi tengerszoros, amelyen
keresztül Xerxés gátat akart húzatni, ámde elŋbb következett be a tengeri ütközet és a perzsák
futása. Itt vannak a Pharmakussák is, két kis sziget, a nagyobbikon Kirké sírját mutogatják.
E fölött a partrészlet fölött emelkedik a Korydallos nevť hegy és Korydalleis démosa; utána
következik a Phórón-öböl és a puszta, sziklás kis sziget, Psyttaleia, amelyet némelyek Peiraieus
könnycseppjének* [helyesen: csipájának] mondottak. Mellette van Atalanté is, amely azonos nevť
az Euboia és Lokris közt fekvŋ szigettel; ez a kis sziget is éppen olyan, mint Psyttaleia. Azután
Peiraieus következik, amelyet már a démosok közé sorolnak, és Munykhia.
(Földy J. fordítása)
Hammond egyik fŋ érve a következŋ: Psyttaleiának, ami várhatólag az ütközet térségének centrumában
feküdt, egy olyan szigetnek kell lennie, ami a szoros belsejében van, nem pedig olyannak, ami a szoros
kijáratánál van: Ajios Jeorjiosra, s nem Lipsokutalira. Ezt támasztja alá Hammond szerint a források
megjelölése, hogy Psyttaleia Salamis elŋterében van.

158

Salamis elŋtere ugyanis értelmezésében Salamis

város elŋterét jelenti, ami a két sziget közül Ajios Jeorjiosra illik inkább. Strabón leírását úgy értelmezi,

158

Aischylos, Persae 447-449; Hérodotos VIII 76; VIII 95; Plutarchos, Aristides 9; Pausanias, Periegesis I 36;

Aristodémos I 4.
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mint ami északról halad dél felé, s így a következŋ azonosításokra jut: Psyttaleia = Ajios Jeorjios; Atalanté
= Lipsokutali; a másik, Psyttaleiához hasonló szigetecske: Talandonisi. 159
Müller a következŋ pontokba rendszerezi a források Psyttaleiáról szóló adatait.
1. Salamis és a szárazföld között fekszik. 160
2. Xerxés feltételezte, hogy várhatólag az ütközet térségében fekszik, ezért már elŋzŋleg elfoglalta. 161
3. Salamis elŋtt fekszik 162
4. Kicsi. 163
5. Hajók kikötésére alkalmatlan. 164
6. Partja sziklás és meredek. 165
7. A Psyttaleián folyó események láthatók voltak Xerxés trónjáról. 166
8. 5 stadionnyira van a szárazföldtŋl. 167
9. 5 stadionnyira van Salamistól. 168
10. Lakatlan, sziklás sziget. 169
11. Úgy nevezték, hogy csipa Pireus szemében. 170
12. Közelében van Atalanté szigete. 171
13. Atalantéval együtt Strabón közvetlenül Pireus elŋtt említi.
14. Michael Akominatos, 13. századi püspök azt mondja, hogy Psyttaleia, ami ekkor még megŋrizte
antik nevét, a Hymettos lejtŋirŋl is látható. 172
159

További érvei: Psyttaleia leírása, ti. hogy lakatlan és sziklás, illik Ajios Jeorjiosra, amit ma csak vesztegzár-

állomásnak használnak és sziklás-bozótos a felszíne. Partjai alacsonyak, sziklásak és sekély víz veszi körbe ŋket – a
part mentén kikötŋhelyek voltak kis hajóknak és egy móló lett kiépítve a nagyobbaknak;
160

Hérodotos VIII 76. 1.

161

Hérodotos VIII 76. 2.

162

Aischylos, Persae 447: nÁsÒj tij ™stˆ prÒsqe Salam‹noj tÒpwn; Pausanias, Periegesis I 36. 2.,4; 36. 6.

Plutarchos, Aristides 9; Plinius, Naturalis historiae 4, 62; Aristodémos 1,14.
163

Aischylos, Persae 449: bai£.

164

Aischylos, Persae 449: dÚsormoj naus…n.

165

Aischylos, Persae 450: pont…aj ¢ktÁj œpi.

166

Aischylos, Persae 465.

167

Scholia in Persas: Scholia vetera 447. nÁsÒj tij ™st…] t¾n Yutt£lei£n fhsin, ¿ ¢pšcei proj ron (½peiron

Dindorf; eáron Judeich) stad…ouj e.
168

Scholia vetera et recentiora Thomae Magistri et Demetrii Triclinii, 447: t¾n Yuttal…an fhs…n, ¼tij dišcei

Salam‹noj stad…oij pšnte·
169

Strabón, Geographica IX 1.14.

170

Strabón, Geographica IX 1.14. Ó tinej epon l»mhn toà Peiraiîj·

171

Strabón, Geographica IX 1.14.

172

Michael Akominatou ta Sozomena, ed. Lampros, Athen 1879/80, Ndr. Groningen 1968, 9, 2; idézi: Wallace 1969,

300.
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Mindezek alapján döntŋ érvei:
-

Az 1, 3, 4. pont adatai Ajios Jeorjiosra és Lipsokutalira egyaránt illenek, akkor is, ha Salamis a
várost és nem a szigetet jelenti.

-

Az ütközet várható térségében Ajios Jeorjios csak akkor feküdhetett volna, ha feltehetŋ lett volna,
hogy a görögök egyáltalán nem lépnek ki kikötŋhelyeikrŋl; máskülönben Ajios Jeorjios rögtön a
görög arcvonal mögé került volna (2. pont).

-

Az 5, 6, 10. pont adatai jobban illenek a sziklás Lipsokoutalira, mint a lapos Ajios Jeorjiosra.
A 7. pontban, ha az Aigaleós-hegy lábától nem messze keletre, Perama fölé helyezzük Xerxés
trónját, a távolság kb. 2,5 km és a kilátás Ajios Jeorjiosra és Lipsokoutalira egyformán jó.

-

A 8, 9. pont adatai jobban illenek Lipsokoutalira (Varvari-fok – Lipsokoutali 900 m = 5 stadion;
Ajios Jeorjios Salamistól csak 500 m).

-

A ’Pireus csipája’ megjelölésnek (11. pont) csak Lipsokoutalira vonatkozóan van értelme, ahogy a
14. pontnak is: Ajios Jeorjios a Hymettosról nem látható.

Müller azonosításai Strabón sorainak értelmezésével (ld. 3. b. térkép):
-

Amphialé-fok = Filatouri-fok.

-

Szemben a szárazföldön az Arapis-fok.

-

A kŋfejtŋt Peramától északnyugatra találták meg.

-

A Pharmakoussai szigetek nem lehetnek azonosak az északi kijáratban fekvŋ szigetekkel, amelyek
közül Leros az ókorban valószínťleg nem volt sziget, hanem Salamisszal összefüggŋ volt. 173
Feltehetŋleg Ajios Jeorjiosról és a Peramánál lévŋ sziklazátonyról van szó, ami az ókorban kis
sziget lehetett.

-

Korydallos az Aigaleós déli nyúlványa.

-

A Phórón kikötŋ azonosításához a Keratsiai-öböl jön számításba.

-

Csak a leírás legvégén nevezi meg Psyttaleiát, amiben ennek megfelelŋen Lipsokoutalit ismerni föl.
(A Psyttaleia név Lipsokoutalira változása sincs kizárva. 174 )

-

Egy további bizonyíték Psyttaleiának Lipsokoutalival való azonosítására, hogy Wallace itt bukkant
a tropaion nyomaira, Lipsokoutali ÉNY-ra nyúló kis félszigetén. 175 (Ld. p. 63-67.)

-

A szomszédos sziget, Talandonisi, úgy látszik, megŋrizte az ókori Atalanté nevet. 176

173

Wallace 1969, 295.

174

Uo, 297.

175

Uo, 302.

176

Talandonisi azonosítása Atalanté helyett azzal a ’harmadik kis szigettel’ aligha értelmes. A harmadik kis sziget, amit

gyakran idéznek Strabón szavaiból, a kelet-lokrisi part elŋtti, azonos nevť Atalanté szigetet jelenti és nem akadálya
annak, hogy Atalantét Talandonisiben lássuk; Atalanté azonosítása Lipsokutalival ezen az alapon nem tartható.
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3) A csata menete
A csata menetét tárgyaló rekonstrukciók minden részletre kiterjedŋ összehasonlító elemzésére itt most
nincsen mód. A következŋ alapkérdéseket tartom szem elŋtt, amelyek a csatarekonstrukciók számára
döntŋ fontosságúak: a görögök, illetve a perzsa flotta elhelyezkedését és tagolását a csata kezdetén, illetve
az összecsapás módjának kérdését.
1)
A görögök hátrálása a csata kezdetén
A történetet Hérodotos beszéli el csataleírásának kezdetén.
Hérodotos VIII 84.
Ezután a hellének valamennyi hajójukkal kimentek a tengerre, s alighogy kiértek, a barbárok
megindultak ellenük. A legtöbb hellén erre visszafelé kezdett evezni, hogy hajója a part mellett
biztonságban legyen, de az egyik athéni, a Pallénérŋl való Ameiniasz elŋrerontott, és megtámadta
az egyik perzsa hajót. A két hajó összegabalyodott, nem tudtak egymástól elválni, mire a többi
hellén sietve odaevezett, hogy segítsen Ameiniasznak, és bekapcsolódott a küzdelembe. Az
athéniak szerint így kezdŋdött el a tengeri csata. Az aiginaiak szerint viszont az a hajó kezdte meg
a küzdelmet, amely az Aiakidákat elhozta Aigináról. Azt is mesélik továbbá, hogy megjelent egy
asszonyalak, és olyan hangosan buzdított a csatára, hogy

szavait az egész hellén hajóhad

meghallotta. A jelenés elŋször szidalmazta ŋket: „Boldogtalanok! Meddig akartok még visszafelé
evezni?”
(Muraközy Gy. ford.)
A történet egyik, szokásos magyarázata (pars pro toto Georges Roux-é) úgy olvassa a fejezetet, mintha
Hérodotos tendenciózus athéni ferdítése lenne a többi görög kárára. 177 Kb. így: „Persze mindenki
elvesztette a fejét, a helyzetet csak egy athéni menthette meg!” Ez a magyarázat olyan nézŋpontból
születik, amit korábban filológiainak neveztem. (Hasonló magyarázatok ókori elŋzményét, ld. Plutarchos,
De Hdt. malignitate. – ld. 96.)
A helyzet magyarázatát az idézett értelmezések kétféleképpen fťzik tovább: egyikük egy topográfiai jellegť,
másikuk egy katonai jellegť érveléssel, a magyarázatot azonban továbbra is a filológiai szempont uralja.
Roux úgy folytatatja, hogy az athéniak álltak legnyugatabbra az arcvonalban, s már a ’helyükön’ voltak, a
többieknek viszont még meg kellett tenniük az utat, míg elfoglalták helyüket a csatasorban. 178 (ld. 8.
térkép), Asheri magyarázata pedig az, hogy a kifejezés a hajók hátrafelé evezésérŋl Thukydidéstŋl jól

177

Roux, i.m. – ld. 76. j. – 78-79.

178

Uo.
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ismert, és valójában egy flottamanŋvert ír le. 179 Ugyanez a magyarázat található (a malignitas-motívum
nélkül) Stein kommentárjában is. 180
A történet másik fŋ értelmezése úgy szól, hogy a görögök talán azért hátráltak, hogy még beljebb
csalogassák a perzsa flottát (vesztére) a szorosba. 181 A magyarázat ügyes egyesítése több szempontnak is,
és a helyzet következményének leírására feltehetŋen találó is. Szintén katonai szempontú értelmezését adja
a történetnek Morrison, 182 aki a jelenetben egy katonai manŋver, a diekplus klasszikus leírását ismeri föl
(ld. p. 50-52.).
Macan kommentárja 183 úgy magyarázza a görögök hátrálásáról szóló történetet, hogy ha az utca embere
késŋbb így is mesélte Athénban, az csak azért lehetett, mert nem értette, mi történik. Az athéni hadvezetés
viszont biztosan nem hátrált, hanem tudta, hogy mit csinál.
Nem jelenik meg azonban, amennyire tudom, a magyarázatok között egy voltaképpen katonai szempont.
Méghozzá az, hogy a történet, amelyet Hérodotos leír, a hadtörténetírásnak a ma egyik
legtermékenyebbnek mutatkozó rétegéhez tartozik, ahogy ezt John Keegan ’A csata arca’ c. könyve 184
megmutatta, s amit a modern hadtörténetírásnak újra fel kellett fedeznie. Egyik elŋfutára a francia Du
Picq, akinek eszméi igazi visszhangra fŋként az amerikai hadtörténetírásban találtak:
„Azt a megállapítását, hogy a csatatéren alapvetŋen a félelem irányítja az események menetét, legalább
annyira üdvözölték üdítŋ ŋszintesége, mint nyilvánvaló igazsága miatt.” 185
A modern hadtörténetírásnak ez az ága az elbeszélŋ hagyományok közül éppen Hérodotosban és
Thukydidésben látta meg példaképét:
’Az antikvitás hagyott ránk egy másik hadtörténetírói tradíciót is (sc. Caesaréval szemben), amely az
emberek csatában tanusított magatartását tekintve a rómainál sokkal gazdagabb, kifinomultabb,
pszichologikusabb, mindenekelŋtt pedig sokkal ŋszintébb. Ez a második tradíció a görögöké, atyja
Hérodotos...’ 186
179

Asheri, i.h. – ld. 154. j, ’per il significato tecnico di questa espressione ved. Schol. Thuc. I 50.5. „indietreggiare a

poco a poco senza girare la nave... Questo si fa per non sembrare di fuggire palesemente, ritirandosi poco a poco,
oppure per non volgere il dorso al nemico e farsi colpire in modo più facile.”
180

Stein, i.m. – ld. 130. j. – p. 64. [™pˆ] prÚmnhn ¢nekroÚonto t¦j nšaj ist der vollere, aber seltenere Ausdruck

von diesem Schiffsmanöver.
181

W.W. How – J. Wells, A Commentary on Herodotus, Appendix XXI, 7, p. 385. Perhaps at this point we may place the

momentary retreat of the Greeks (ch. 84.), devised, perhaps, to draw the enemy further into the straits. Vö. Müller
1987, 710. ’talán a görögök rövid visszavonulási manŋverének hatására.’
182

AT 1990, 76.

183

Macan, i.m. – ld. 82. j. – p. 489.

184

J. Keegan, A csata arca, Budapest 2000, (angolul: 19761).

185

Uo, 85.

186

Uo, 78.
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Elképzelhetŋnek tartom, hogy a hérodotosi történetet a szokásostól eltérŋen is értelmezni lehet. Nem
tendenciózus athéni ferdítésként, hanem Keegan szellemében. A hajók hátrafelé kezdtek evezni – írja
Hérodotos. A szokásos katonai magyarázatok szerint, láttuk, ez azt jelenti, hogy csatarendbe fejlŋdtek. De
egyáltalán nem zárható ki a lehetŋség, hogy hirtelenjében mindenki pánikba esett, és kellett valaki, akár
egyetlen hajó, amelyik szembefordult a perzsákkal. 187 Mert ahogyan Hérodotos – aki az athéni mellett
megemlíti az aiginai hajó történetét is, tehát egyáltalán nem tendenciózusan athéni, hanem „politikailag
korrekt” – elmeséli a történetet, az megfelel a kívánalomnak, amelyet a modern hadtörténetírás mára
szisztematikus pszichológai kutatások eredményeképpen elvár magától:
„Mind közül a legfontosabb annak a felfedezése, hogy a katona kiélezett helyzetekben, élet és halál
mezsgyéjén – elöljáróival ellentétben – nem mint bármiféle formális katonai szervezet alárendelt tagjaként
tekint magára, hanem mint egy igen kicsiny, összesen talán hat-hét fŋs csoport egyenrangú tagjára.” 188
(Kérdéses persze, hogy tengeri csata esetében, ahol a hajó jelenti a legkisebb egységet – mint ahogy a
Hérodotos-történetben is –, hogyan alkalmazható ez a felismerés.)
’Miért ír számos történész még mindig úgy, mintha egyedül a hadvezetés és a nagy seregek jelentenék
számukra a tanulmányozásra méltó témát?’ 189
Akárhogyan is illeszthetŋ a történet a csatarekonstrukcióba, kár volna feltétlen tendenciózusnak, hamisnak
nyilvánítani (abban az értelemben, hogy mást kellene jelentenie, mint amit mond). Olvasható úgy is, mint
egy ’árnyalt, pszichologikus és mindenek elŋtt ŋszinte’ leírás.

187

A diekplus manŋverben például a legnagyobb veszélynek a támadást megkezdŋ hajó teszi ki magát, akit a

többieknek hátulról meg kell támogatniuk.
188

Uo, 63.

189

Uo, 64.
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2) A perzsa flotta elhelyezkedése és tagolása
A perzsa flotta elhelyezkedéséhez és tagolásához a fŋ kérdés Aischylos, Persae 363-368. értelmezése.
A szövegrészlet értelmezésének a kulcsát Hérodotos VIII 76. fejezetének elbeszélésében látják. Ám ennek
a kérdésnek a megválaszolását alapvetŋen meghatározzák a topográfiai, illetve a hadmozdulatokra
vonatkozó kérdésekre adott válaszok, és néhány csatarekonstrukcióban szorosan idekapcsolódik a hajószámok problémája is.
Aischlyos, Persae 363-368.
p©sin profwne‹ tÒnde nau£rcoij lÒgon,
eât' ¨n flšgwn ¢kt‹sin ¼lioj cqÒna
l»xV, knšfaj dä tšmenoj a„qšroj l£bV,
366 t£xai neîn st‹foj män ™n sto…coij tris…n,
367 œkplouj ful£ssein kaˆ pÒrouj ¡lirrÒqouj.
368 ¥llaj dä kÚklJ nÁson A‡antoj pšrix.

s az összes hadvezérnek így tesz rendelést:
mihelyt a napsugár a földet nem süti,
s a lég nagy templomát sötét borítja be,
hármas sorokba állassák hajóikat:
kiútat lesni, zajgó tengeráradást,
mások meg Aiasz szigetét vegyék körül.
(Jánosy I. ford.)
Hérodotos VIII 76.
™peid¾ ™g…nonto mšsai nÚktej, ¢nÁgon män tÕ ¢p' ˜spšrhj kšraj kukloÚmenoi prÕj t¾n Salam‹na,
¢nÁgon dä oƒ ¢mfˆ t¾n Kšon te kaˆ t¾n KunÒsouran tetagmšnoi, kate‹cÒn te mšcri Mounic…hj p£nta
tÕn porqmÕn tÍsi nhus…. Tînde dä e†neka ¢nÁgon t¦j nšaj, †na d¾ to‹si “Ellhsi mhdä fuge‹n ™xÍ.

Majd éjféltájban elindultak, hogy a hajóhad nyugati szárnyával bekerítsék Szalamiszt, ugyanakkor a
Keosznál és Künoszuránál állomásozó hajók is kifutottak a tengerre, hogy egészen Munükhiáig
megszállják a tengerszorost. Ezeket a hadmozdulatokat azért tették, hogy a helléneknek ne legyen módjuk
a menekülésre.
(Muraközy Gy. ford.)
A perzsa flotta elhelyezkedésének és tagolásának esetében a szokásos értelmezési mód a fenti két
szöveghely együttes értelmezése. Az értelmezés fŋ kérdései:
1. Mit jelent az ™n sto…coij tris…n kifejezés? Vajon ebben a szókapcsolatban
a) a tris…n számot úgy kell-e értelmezni, mint ami a flottát három részre osztja, és a következŋ két
mondat jelzi, mi volt ennek a három egységnek a feladata?
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b) vagy pedig a tris…n szó csak a fŋflottát osztja három részre, az ¥llaj már nem értendŋ bele,
hanem hozzá kell számítani? A kérdés voltaképpen abban áll tehát, hogy a részlet vajon három
vagy négy perzsa egység hadmozdulatait írja-e le.
c) vagy az ™n sto…coij tris…n inkább azt jelenti-e, hogy a különbözŋ helyekre rendelt egységeket
három sor mélységben állították fel?
2. Aischylos idézett három sora két vagy három hadmozdulatot említ-e: pontosabban a 367. sor
kifejtése-e a megelŋzŋ sornak vagy önálló elem a felsorolásban? A kérdés tétjét mutatja, hogy
néhány kiadás 190 (Koechly javítását követve) felcseréli a 367-368. sorok sorrendjét.

191

Tehát a

rekonstrukciók még abban is eltérnek, hogy ha a 367. sor tartalma nem önálló elem, akkor melyik
sorét fejti ki.
Az egyes kutatók e kérdések mentén térnek el egymástól, amikor elbeszélik az ütközet lefolyását. (Ld. a 48. térképeket.)
A két (illetve Diodóros és Plutarchos adataival kiegészíve négy) szöveg együttes és kizárólag filológiai
szempontú értelmezésén alapuló csatarekonstrukció jó példája Roux 192 tanulmánya. A két térkép, amelyet
közöl, sem topográfiai, sem pedig katonai szempontból nem jelent különbséget: Aichylos (és Plutarchos),
ill. Hérodotos (és Diodóros) leírásának közös rekonstrukcióját adja. 193
Roux három perzsa hajórajról beszél és két hadmozdulatról. A három egység egyikét a nyugati kijárat, a
megarai szoros ŋrzésére rendelt perzsa kontingens alkotta. 194 A másik kettŋt a Psyttaleia két oldalán
felállított hajók, a Kynosourától Munychiáig terjedŋ vonalban. A sto…coi szót soroknak értelmezi, 195
amelyek mindegyike a flotta egyharmadát foglalta magában. Kb. 300 hajót. 300 hajó számításai szerint 6
km-es frontvonalat jelent.
Munro értelmezése 196 szerint négy perzsa egységrŋl lenne szó és három hadmozdulatról: az ™n sto…coij
tris…n a szoros három kijáratához rendelt hajókat jelentené (egy a nyugati, kettŋ a keleti kijárathoz,

Psyttaleia két oldalán), az ¥llaj pedig a sziget partjai mentén körözésre rendelt hajókra vonatkoznék,
amelyek így kiteljesítenék a nyugati és a keleti kijárat közötti perzsa blokád félkörívét.

190

ld. 69.

191

Broadhead, i.m. – ld. 82. j. – p. 329.

192

i.m. – ld. 76. j.

193

Uo, 70.

194

A ’(t£xai) ¥llaj (naàj) dä kÚklJ nÁson A‡antoj pšrix’ és az ’¢nÁgon män tÕ ¢p' ˜spšrhj kšraj

kukloÚmenoi prÕj t¾n Salam‹na’ tehát a nyugati kijárat, a megarai szoros ŋrzésére rendelt hajókat jelenti, amely
Diodóros szerint az egyiptomi egység feladata volt.
195

Uo, 82.

196

Munro 1902, 327, idézi Broadhead, i.m. – ld. 82. j. – 328.
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Broadhead 197 egyetértŋleg idézi Munro értelmezését, de nem fogadja el azt, hogy a nyugati kijárat ŋrzésére
rendelt egység az ™n sto…coij tris…n részét képezné. Ennek megfelelŋen a keleti szorosnál a teljes
fŋflottával számol.
A sto…coi-t soroknak értelmezi: 198 a hajók három sor mélységben voltak felállítva. Számításai szerint, ha
1000 hajóval kell számolni, akkor 330 hajó állt egy sorban. Az arcvonal így Keostól és Kynosurától
Munychiáig terjedt. Ha viszont 1200 hajóval kell számolni, akkor a hely igencsak szťk lehetett.
Hammond négy perzsa egységrŋl és két hadmozdulatról beszél. Értelmezése szerint a három stoichos
valószínťleg a három hajórajra vonatkozik, a fŋníciai, az ión és a vegyes egységre, mindegyik egy-egy
admirális vezetése alatt állt, és megfelelt a hármas tagolású hadrend elemeinek (jobb- és balszárny,
közép). 199 A terület, amire a két flottának szüksége volt ahhoz, hogy csatarendbe álljon, becslése szerint a
következŋ: a görög triérés mérete az 5. század második felében kb. 34 m hosszú és 4,5 m széles. Kinyújtott
evezŋkkel együtt egy ilyen triérés megközelítŋleg 11 m helyet foglalt el. Két triérés között nyugodt vizen a
távolság a hadoszlopokban 30 méterre, a sorokban 15 méterre becsülhetŋ. Ennek alapján egy oszlopban
kb. 25 triérés állhatott tengeri mérföldenként (~1800 m), egy-egy sorban pedig mérföldenként 60 triérés.
Müller értelmezésében a topográfiai szempont a filológiaival egyenrangúan jelenik meg. Müller négy perzsa
hajórajról és két hadmozdulatról beszél. Aischylos leírását úgy értelmezi, hogy mivel a szöveg külön említi
a sziget köré rendelt hajókat (368), a három részre tagolt fŋflottával (366) csak a Psyttaleia két oldalán
felállított hajókra gondolhat. Az ™n sto…coij tris…n-t a következŋképp értelmezi: mivel az átjáró Psyttaleia
és a Pireus-félsziget között valamivel több mint kétszer olyan széles, mint a tenger Kynosura és Psyttaleia
között, valószínťleg két osztag volt a szélesebb, és egy a keskenyebbik átjáróban. A perzsa flottának ez a
kiinduló felállása a csata elŋtt pontosan megfelel a Bakis-jóslatban leírtaknak: a tengeri út áthidalása a
perzsa hajóktól Kynosura és az Artemis-part között. (ld. p. 36.)
Morrison és Coates 200 három hadmozdulatról és négy perzsa egységrŋl ír:
(1) Az egyiptomi kontingens, 200 hajó, a nyugati szoros ŋrzésére ment (erre utalna a 368. sor).
(2) A 207 gyorshajó Salamis partjainál körözött (erre utalna a 367. sor).
(3)-(4) Két egység pedig Psyttaleia két oldalán helyezkedett el. (Erre utalna a 366. sor)
A rekonstrukciók alapvetŋ különbözŋsége jól látható az egyes térképeken (ld. 000. térképek). A fŋ
különbség abban áll, hogy az ™n sto…coij tris…n jelentését külön a hadmozdulatokra, vagy a flotta
csatarendjére vonatkoztatják-e. A kérdésben egyelŋre nem alakult ki konszenzus.
197

Boradhead, i.m. – ld. 82. j. – 328-9.

198

Uo.

199

Diodóros Siculus, Bibliotheca XI 17, 2-3.

200

AT 1990, 74.

47

3) A csata katonai alakzatai
A feladatot itt elsŋsorban Aischylos, Persae 399-428. értelmezése jelenti. 201
Aischylos, Persae 398-428.
Egész haduk jól látható lett hirtelen.
Jobbszárnyuk húz elŋre szépen rendezett
hadrend szerint, aztán egész hajóhaduk
kitárja szárnyait (...)
Legott hajó hajóba fúrja bronz hegyét.
A támadást athéni gálya kezdi el:
egy tirusi hajó oromtornyát töri
porrá - más gálya csŋre más hajóba fúr.
Kezdetbe még helytáll a perzsa áradat;
de a szorosban feltolul a sok hajó,
már egy se tud a más baján segíteni,
bronz-csŋr ütéseikkel egy a másikát
horpasztja: törnek evezŋik rendei;
nagyon is nem bolondul jöttek körbe ránk
a hellének hajói, sorra felborul
sok nagyhasu hajónk, tengert se látni már
201

qoîj dä p£ntej Ãsan ™kfane‹j „de‹n.

tÕ dexiÕn män prîton eÙt£ktwj kšraj
¹ge‹to kÒsmJ, deÚteron d' Ð p©j stÒloj
™pexecèrei, (...)
eÙqÝj dä naàj ™n nhˆ calk»rh stÒlon
œpaisen: Ãrxe d' ™mbolÁj `Ellhnik¾
naàj, k¢poqraÚei p£nta Foin…sshj neëj
kÒrumb', ™p' ¥llhn d' ¥lloj hÜqunen dÒru.
t¦ prîta mšn nun ·eàma Persikoà stratoà
¢nte‹cen: æj dä plÁqoj ™n stenù neîn
½qroist', ¢rwg¾ d' oÜtij ¢ll»loij parÁn,
aÙtoˆ d' Øp' aÙtîn ™mbÒloij calkostÒmoij
pa…ont', œqrauon p£nta kwp»rh stÒlon,
`Ellhnika… te nÁej oÙk ¢frasmÒnwj
kÚklJ pšrix œqeinon, Øptioàto dä
sk£fh neîn, q£lassa d' oÙkšt' Ãn „de‹n,
nauag…wn pl»qousa kaˆ fÒnou brotîn,
¢ktaˆ dä nekrîn coir£dej t' ™pl»quon.
fugÍ d' ¢kÒsmwj p©sa naàj ºršsseto,
Ósaiper Ãsan barb£rou strateÚmatoj.
toˆ d' éste qÚnnouj ½ tin' „cqÚwn bÒlon
¢ga‹si kwpîn qraÚmas…n t' ™reip…wn
œpaion, ™rr£cizon:
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a roncsoktól, elvérezŋk hulláitól.
A parti szirtek holttetemmel rakva mind.

Ami hajó hajóhadunkból fennmaradt,
fut kapkodón evezve, rendezetlenül.
Mint tonhalat szokás, vagy más varsán akadt
haltömeget - úgy zúznak minket, rontanak
törött lapáttal, roncsdarabbal;
Jánosy I. ford.

A kérdés fŋként abban áll, hogy a támadásnak az a módja, amit a szöveg leír, milyen katonai alakzattal
írható le. Pontosabban:
(1) A flották felsorakozásának mely ismert módját 202 lehet itt rekonstruálni az alábbiak közül?
-

A hajók egymás mellett sorakoznak fel (™pˆ f£laggoj). 203 Ez volt a görög csatasor szokásos
rendje: ’csatarend’.

-

A hajók egymás mögött sorakoznak fel (™pˆ mi©j). 204 Ez volt a görög flották szokásos felvonulási
rendje: ’menetoszlop’.

-

A hajók körben állnak fel (’sündisznóállás’).

(2) Az ismert ókori taktikai formák 205 közül melyik ismerhetŋ fel ebbŋl a leírásból?
-

’tù palaiù tropù’ (vö. Thukydidés I 49.)

-

kyklos;

-

diekplus;

-

periplus.

’Tù palaiù tropù’ 206 a flotta hajói ™pˆ f£laggoj indulnak meg egymás ellen. Természetesen az elsŋ
összecsapáskor, az elsŋ lendületbŋl megpróbálják minél jobban szétroncsolni az ellenséges hajókat, de
amikor már egymásnak ütközött a két flotta, már nincsenek további hadmozdulatok, hanem úgy küzd hajó
hajó ellen, hogy fŋként a hajókon lévŋ fegyveres harcosok harcolnak egymással. A közelharc, ami a régi
módszer lényege, az új taktikák kifejlesztése után sem nem tťnik el teljesen a tengeri csatákból. Fŋként
akkor volt ez igaz, amikor a harc a part közelében vagy kikötŋben zajlott, ahol nem volt elég hely a
manŋverezéshez, vagy ha a hajó elveszítette a vágósarkantyúját. Thukydidés tanusága szerint még az 5.
században is uralhatta ez a mód a csaták menetét. (Innen maga az elnevezés is: régi mód.)

202

RE, s.v. Seewesen, 902.

203

’Dwarslinie’, ’in line abreast’, (’mint a verebek’).

204

’Kiellinie’, ’in line ahead’, (’mint a libák’).

205

RE, s.v. Seekrieg, 900-903; D. Wachsmuth, Der Kleine Pauly V (1975) s.v. Seekrieg, 63.

206

RE, s.v. Seekrieg, 900-901.
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Fegyverré magát a hajót a vágósarkantyú teheti. Ehhez olyan taktikákat kellett kifejleszteni, amelyekben a
hadihajó az ellenséges hajó háta mögé kerülve meglékelheti azt.
A kyklos: 207 kifejezetten defenzív forma. Annak elkerülésére alkalmazzák, hogy az ellenséges hajók
hozzáférhessenek a hajófarhoz, mint például a peloponnésosiak a Rhionnál vívott csatában. 208
A diekplus 209 offenzív taktika. Kifejlett formájában látható már a perzsák ellen vívott ladéi ütközetben
(Kr.e. 494), s a római korig ez jelenti a görög tengeri csaták alapvetŋ formáját. A manŋver abban áll, hogy
miután a flotta ™pˆ mi©j indít támadást, a hadihajó két ellenséges hajó között áthalad az ellenség csatasorán
(™pˆ f£laggoj), miközben megpróbálja az egyik hajó evezŋsorait szétrombolni az egyik oldalon. Majd
hátul a csatasor mögött ívben megfordul, és az immár manŋverezésre képtelen ellenséges hajót oldalról (ez
számított a leghatékonyabb módnak) meglékeli a vágósarkanytúval.
A diekplus ellen kétféle védekezést fejlesztettek ki:
1) A hajókat két sorban állították fel úgy, hogy az egyes hajók pontosan egymás mögött álltak. A második
sor feladata volt, hogy amikor az ellenséges hajó áttört a csatasoron, és megfordult, hátulról megtámadja és
meglékelje.
2) A másik lehetŋség, hogy a második sor hajóit az elŋzŋ sor hajói közti ’hézagok’ mögött,
sakktáblaszerťen állították fel. Ezzel lehetetlenné tették a diekplust az ellenségnek, ha nem akarta kitenni
magát annak, hogy hajóit frontális támadással lékeljék meg.
Periplus: A célja a diekplus-hoz hasonlóan az, hogy a hajó olyan pozícióba jusson, ahonnét meglékelhetŋ
az ellenséges hajófar. A periplus ezt az ellenséges csatasor megkerülésével éri el, ezért több helyet igényel,
mint a diekplus, és veszélyesebb is a lékelŋ hajó számára, mint a diekplus. 210
A salamisi csata leírását a klasszikus értelmezésben úgy rekonstruálják, hogy a csata kezdetén a két
arcvonal ™pˆ f£laggoj ütközött össze (’Frontalschlacht’, ’tù palaiù tropù). Ebben a közelharcnak volt
fŋ szerepe, és a perzsáknak kedvezett; majd a görögök bekerítették a perzsákat. Hátulról támadtak rájuk, s
meglékelték a perzsa hajókat vágósarkantyúikkal (’Einkreisungsschlacht’, periplus). 211

207

Wachsmuth, i.h. – ld. 205. j.

208

Thukydidés II 83. kaˆ oƒ män Peloponn»sioi ™t£xanto kÚklon tîn neîn æj mšgiston oŒo… t' Ãsan m¾

didÒntej diškploun, t¦j próraj män œxw, œsw dä t¦j prÚmnaj, kaˆ t£ te lept¦ plo‹a § xunšplei ™ntÕj
poioàntai kaˆ pšnte naàj t¦j ¥rista pleoÚsaj, Ópwj ™kplšoien di¦ bracšoj paragignÒmenoi, e‡ pV
prosp…ptoien oƒ ™nant…oi. oƒ d' 'Aqhna‹oi kat¦ m…an naàn tetagmšnoi perišpleon aÙtoÝj kÚklJ kaˆ
xunÁgon ™j Ñl…gon, ™n crù a„eˆ paraplšontej kaˆ dÒkhsin paršcontej aÙt…ka ™mbale‹n·
209

RE, s.v. Seekrieg, 901.

210

Morrison1991, 199-200.

211

Hammond 1956, 39.
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Hammond értelmezésében: 212 a görögök (Artemision tanulságaként) félhold alakban állították fel
arvonalukat, hogy az összecsapáskor könnyen az ellenség háta mögé tudjanak kerülni, és támadni tudjanak
a vágósarkantyúkkal. A görög arcvonal félhold alakja az elŋretörés után gyťrťvé vált, minthogy a két
szárny elŋrehaladt, hogy bekerítse és lemészárolja az ellenséget.
Más értelmezését adja a csata menetének Morrison – Coates könyve, amely Aischylos leírását a csatáról a
diekplus nevť alakzattal látja értelmezhetŋnek, a következŋképpen: a görögök csatasorban (™pˆ f£laggoj)
nyomultak elŋre, és jól begyakorolt manŋverrel úgy rendezŋdtek át, hogy a flotta hajói egymás mögé
sorakoztak fel, a jobbszárnyuk került a sor elejére, majd áttörtek a perzsa arcvonalon. A manŋver tehát
valójában egy klasszikus diekplus volt. 213
Ez az értelmezés sok vitát váltott ki. Wallinga úgy érvel, hogy a szót sem Hérodotos, sem semmilyen más
szerzŋ nem említi. 214
A kérdés bemutatására a leginkább Lazenby és Morrison vitájának ismertetése látszik alkalmasnak.
Lazenby 215 a következŋket veti a diekplus-elmélet ellen: egy olyan hadmťvelet, amelyben a hajók
libasorban (™pˆ mi©j) támadnának, nem képzelhetŋ el. A szokásos csatasor nem ez, hanem az ™pˆ
f£laggoj, s ezt igazolja a csatasor ’szárnyainak’ többszöri említése is. Az ™pˆ mi©j ilyen esetekben nem a

libasort jelenti, hanem azt, hogy a flotta egy hajó mélységben, tehát egyetlen sorban állt fel.
’As for Salamis, what is said here makes strange reading, and would particularly like to know
where Aeschylus says that after a clash they (sc. the Greeks) moved behind the Persian ships and
surrounded them – it is certainly not in my text of the Persai.’
Morrison 216 válaszul Lazenby kritikájára a következŋképp rekonstruálja a salamisi csata alakzatait: a görög
hajók a támadás kezdetén libasorba (™pˆ mi©j) fejlŋdtek (ezt megelŋzŋleg egymás mellett sorakoztak fel). A
diekplus elsŋ lépését az a görög hajó tette meg, amelyik rátámadott egy fŋníciai hajóra (ld. p. 42-44).
Támadását a többi hajó is követte. Az áttörésnek (diekplus) sikeresnek kellett lennie, mert Aischylos
következŋ képe, hogy a perzsa hajók egymásra borulnak és összezúzzák egymást, míg a görögök
megkerülik és meglékelik ŋket.
’I cannot see that it can be seriously disputed that Aeschylus says, in brief, that after a clash the
Greeks moved behind the Persians and surrounded them.’

212

Hammond 1956, 48.

213

AT 1990, 76.

214

Wallinga 2005, 109: „This means without any doubt that the diekplus played no part whatsoever in any one of the

flights of this year, i.e. that Persians nor Greeks had mastered this skill.”
215

F. Lazenby, JHS 108 (1988) 250.

216

Morrison, i.h. – ld. 210. j.
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Hérodotos leírása Morrison értelmezésében ugyanazt a képet adja, mint Aischylosé, csak a másik oldalról
nézve. Noha a periplus és a diekplus sokban hasonlítanak egymáshoz, a diekplus mellett akkor kell
döntenie a parancsnokoknak, ha nincs elég hely a tengeren. Ez volt a helyzet Salamisnál is. A periplushoz
ugyanis kezdeti fázisában bŋséges hely kell a tengeren, ahhoz hogy a hajó mozogni tudjon, hogy elérje az
ellenséges hajó hátulját. A két mťvelet végkimenetele hasonló lehet. Aischylos leírása a salamisi diekplus
eredményeirŋl és Thukydidés leírása Phormión sikeres periplusáról nagyban hasonlít egymáshoz. Ráadásul
az artemisioni csata is rádöbbenthette a görögöket, hogy a periplus tapasztalt ellenséggel szemben nagyon
veszélyes lehet.
Összegezve: a csata menetének rekonstrukciójában két fŋ álláspont áll szemben egymással.
Az egyik szerint a csatában a két ellenséges csatasor csatarendben, ™pˆ f£laggoj csapott össze, és a csata
kezdetén közelharcban, tù palaiù tropù harcoltak. Ezután a görögöknek sikerült bekeríteniük a perzsa
hajókat, s hátulról meglékelni ŋket.
A második értelmezés a diekplus nevť alakzattal látja leírhatónak a csata menetét. Eszerint a görögök
libasorban, ™pˆ mi©j támadtak, áttörtek a perzsa csatasoron, megkerülték a perzsa hajókat, és végül
meglékelték ŋket.
A diekplus elleni álláspont egyik fŋ érve filológiai: a szót egyik szerzŋ sem használja a csata menetének
leírásában. A diekplus-értelmezés elleni másik érv katonai típusú: azt a fajta csatarekonstrukciót tagadja,
amelyben a hajók menetoszlopban támadnának. Az ™pˆ mi©j kifejezést ugyanis eltérŋen értelmezi: nem
libasornak, hanem egyetlen sorból álló csatarendnek.
A diekplus melletti magyarázat egyik fŋ érve topográfiai-katonai szempontú: a periplushoz nem volt
elegendŋ hely a salamisi szorosban. Ennek a magyarázatnak megvan az a tagadhatatlan elŋnye, hogy
Aischylos szövegének mindhárom horizontot egyszerre tekintŋ, komplex magyarázatát tudja adni. A
kérdés azonban még nyitva áll.
Abban viszont konszenzus van, hogy a csata menete nem írható le a régi típusú tengeri csaták módjára:
nem csupán közelharc folyt, hanem a hajót magát tudták fegyverként használni: ennek feltétele pedig az
volt, hogy a görög hajók valamilyen manŋverrel a perzsa hajók háta mögé tudjanak kerülni.
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II rész
A salamisi csata emlékezete az ókorban
Korszakok szerint, jelképesen szólva a régészeti feltárások mintájára, idŋben visszafelé haladva a múltba
tekintem át a csata ókori emlékezetének történetét: az Augustus-kor, a hellénisztikus, majd a Periklés-kor
után a csata közvetlen visszhangját adó elsŋ nemzedék korszaka következik.
Az Augustus-kor, a hellénisztikus kor és a Periklés-kor tárgyalásakor a legszemléletesebbnek talált példákat
választottam. A salamisi ütközetnek az actiumi csata idején megelevenedŋ emlékét egy Róma-városi
rendezvény és egy Rómában készült dombormťsorozat példáján mutatom be. A hellénisztikus kori
Athénból a Salamis-ünnepek bemutatását választottam, a Periklés-korból pedig egy márvány emlékmťvet,
a második salamisi tropaiont.
Az elsŋ nemzedék emlékmťveit három csoportban veszem sorra: elŋbb a pánhellén, azután a korinthosi és
aiginai, végül pedig az athéni emlékmťveket. Az athéni megemlékezések kapcsán egy exkurzusban kitérek
a tengeri ütközet ikonográfiájának problémájára, majd a fejezetet s egyben a dolgozatot a ’fŋ emlékmť’: a
’Perzsák’ és szigorú stílusú vázaképek párhuzamos elemzése zárja.
Az elsŋ nemzedék pánhellén, korinthosi/aiginai és athéni emlékmťveinek teljesebb körť bemutatására
törekedtem az emlékmťvek (tropaionok, fogadalmi ajándékok, síremlékek; a szentélyek és a város
újjáépítése), feliratok, képek és irodalmi alkotások együttes elemzésével.
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1. Salamis jelentŋsége az Augustus-korban
Naumachia Augusti, Actium és Salamis
Cassius Dio tanusága szerint Augustus egy különös naumachiát rendezett: 217
‚A Saepta területén fegyveres játékokat mutattak be. Azon a helyen pedig, ahol még ma is láthatók
nyomai, egy ‘athéni-perzsa’ tengeri ütközetet, merthogy ezeket a neveket adták a tengeri
ütközetben harcoló csapatoknak, és persze az athéniak nyertek, ez alkalommal is.‘
A naumachiát Augustus a Forum Augustum és a Mars Ultor templom avatásakor (Kr.e. 2-ben) a Mars
isten tiszteletére adott ünnepségsorozat keretében rendezte. 218
A salamisi naumachiát bemutató rendezvény nagy látványosságnak számított, és sok embert odavonzott –
erre enged következtetni Ovidius Ars amatoriájának egy utalása is. 219
‘És az milyen volt, amikor Caesar perzsa és athéni hajókat
vonultatott fel (a cirkuszban), akik eljátszották a tengeri csatát?!
Mindkét tengerrŋl jöttek ám a fiúk és jöttek a lányok,
és a Városban volt széles e világ.’
A salamisi csata emléke az augustusi politika számára kimutathatóan Actium révén lett fontossá. T.
Hölscher 220 dolgozta ki, hogyan válik a hivatalos római mťvészet fontos propaganda-eszközévé a salamisi
gyŋzelmet mint ‘mitikus’ mintát követŋ ikonográfiai szkhéma, egyetlen eredetihez köthetŋ dombormťvek
sorozata révén. Az ún. új-attikai stílust követŋ dombormťvek a kora-augustusi korból származnak, és
elŋkelŋ magánlakások nyíltan politikai célzatú díszeiként állították ki ŋket.
Két példát idézve Hölscher tanulmányából: a képsorozat egyik darabján 221 (2. t, 1. k.) Victoria látható,
kezében aplustre, hajó tatdísze. Az istennŋ szalaggal díszít egy tropaiont: az oszlopon pelta-formájú pajzs
és kardhüvely, a pajzs hajlatában rövid karvért váll-lappal, felül sisak. A dombormť-töredéken egy másik
alak is kiegészíthetŋ: a harcosé, aki Victoriának egyenrangú párja. A harcos egy épen megmaradt
dombormťvön is látható

222

(2. t, 2. k.). Ez tekinthetŋ a típus eredeti változatának. Victoria felemelt

kezében aplustre; az istennŋ balról egy Athéna-szobrot tartó oszlophoz lép, amelynek törzsére kígyó
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Cassius Dio LV 10, ld. Hölscher 1984, 201. és 201, 79. j. hivatkozását
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R.g.d.A. 23. (P.A. Brunt - J.M. Moore (szerk.), Res Gestae divi Augusti. The Achievements of the Divine Augustus,

Oxford 1967. és Suetonius, Augustus 43; ld. S. B. Platner (compl. et revis. Th. Ashby), A Topographical Dictionary of
Ancient Rome, London 1929, s.v. Naumachia Augusti, Forum Augustum, Saepta Iulia; E. Gatti, LTUR s.v. Saepta Iulia; F.
Coarelli, Ostraka 1992/1, 39-54.
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Ovidius, Ars amatoria I 171-174.
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Hölscher 1984.
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Dombormťtöredék a Quirinalisról. Róma, Museo Nazionale Romano, ld. Hölscher 1984, passim, fŋleg 187; 187,

1. j; 189, 1. k.
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Louvre, ld. Hölscher 1984, passim, fŋleg 194; 194, 35-36. j; 193, 3. k.
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tekeredik. Az istennŋ tojást nyújt a kígyónak. A másik oldalon áll a szakállas harcos páncélban és
korinthosi sisakban, kör alakú pajzsát az oszlop lábához téve; maga elŋtt tartott dárdával, csípŋre tett
kézzel és mélyen lehajtott fejjel az istenszobor mellett.
Az aplustre, vagy görög szóval aphlaston ábrázolásának motívuma a görög mťvészetbŋl származik. (ld. p.
80-81; 115-116; 121-122.) A tropaiont díszítŋ Niké-alaknak szintén a görög mťvészetbŋl származik a
mintaképe: monumentális formájában elŋször az 5. század végén jelenik meg az akropolisi Athéna Nikétemplomon. 223
A tropaion pelta-formájú pajzsa a dombormťvön keleti típusú zsákmányként értelmezhetŋ. 224 A harcos
esetében a szakállviselet és a korinthosi sisak semmiképp sem jelölhet kortárs flottaparancsnokot – héróst
vagy régmúlt idŋk halandó hadvezérét ábrázolhatja. Tengeri csatát azonban nem ŋriz a mitikus emlékezet,
a kép témája tehát a görög történelembŋl választott téma, ahol pedig egyedül a salamisi csatának volt meg
századok múlva is az a jelentŋsége, hogy az actiumi gyŋzelem számára mintául szolgálhasson. 225 A harcos
tehát Salamis harcosa, a példa kedvéért Themistoklés. Így nyer értelmet az a változat, ahol a tropaion
helyett a Palladium áll. Ezeken a képeken tehát Salamis mitosszá válik, az actiumi csata mitikus mintájává.
A kígyó mint az istennŋ szent állata értelmezésében egy ponton kiegészíthetŋ Hölscher elemzése, aki
attributum helyett egyszerťen a salus publica képzetéhez kapcsolódó állatot lát benne, arra hivatkozva, 226
hogy bizonyos változatokon a kígyó magában jelenik meg, az istennŋ nélkül. A teljességgel görög
kontextusban értelmezhetŋ képen azonban a kígyó konkrét szálakkal köthetŋ a salamisi gyŋzelemhez. Egy
ilyen értelmezés lehetŋségére figyelmeztet, hogy a salamisi csatának emléket állító képeken a kígyó máskor
is megjelenik (ld. p. 117.). Idézheti Kychreus héróst, aki kígyó alakjában jelent meg a csatában harcoló
görögök egyik hajóján, 227 vagy esetleg az akropolisi Athéna-szentély kígyóját, amelyhez a csata elŋestéjén
csodajel kapcsolódik: a szokás szerint naponta elébe tett étel érintetlen maradt. 228
A képek távolságát a salamisi csatában harcoló nemzedék szemléletétŋl elég néhány momentummal
érzékeltetni. Mint lentebb részletesen szó lesz róla, a csata nemzedékének görögjei számára a
hoplitaharcban szokásos tropaion – a csatatéren, a tropé, vagyis az ellenség megfutamításának a helyén
állított jel – eredetileg tehát nem diadalmi jelvény: a tropaion eredetileg éppen a gyŋztest korlátozta, a
küzdelem végét jelezte. (Ld. p. 68-74.)
A helyzet, amelyben az actiumi dombormťveken a harcos a diadaljellé vált tropaion mellett Victoria
oldalán megjelenik, az archaikus felfogás szerint inkább a tragikus végpontot jelenti: a végsŋ gyŋzelem
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T. Hölscher, AM 112 (1997) 143-163.
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Pausanias, Periegesis I 36, 2.
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Hérodotos VIII 41; Plutarchos, Themistocles 10.
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sivárságát, Nietzschét idézve: ‘a bukást, midŋn érdem és szerencse a versenypályáról Niké templomába
juttatta ŋket.’ 229
A Bosszúálló Mars tiszteletére rendezett látványosság és a Victoria oldalán álló harcos képe messzire került
attól, ahogyan a csatában harcoló nemzedék Salamist ünnepelte – mint a következŋ példák hivatottak
szemléltetni –, viszont lehetséges hídfŋállást jelent a fent idézett, (ld. p. 13.) jóval késŋbbi
megfogalmazáshoz, a 19. századi német utazó tollából, amely Salamis kapcsán a perzsák ’menthetetlen
vereségérŋl és szégyenletes futásáról’ ír.
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F. Nietzsche, A homéroszi versengés, in: Ifjúkori görög tárgyú írások, Budapest 20002, 41.
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2. Salamis-ünnepek a hellénisztikus korban
Salamis ünnepe a hellénisztikus korban egy hosszabb ünnepi felvonulás része volt. A több ünnepet
egybefťzŋ felvonulás fŋ forrásai az ún. ephébos-feliratok – ld. 32.. Sorozatuk a Kr.e. 2. század végén
kezdŋdik: ‚A 123 és 93 közötti harminc évbŋl hét hasonló került elŋ, hét különbözŋ évbŋl. Az utolsó
biztosan datálható a 97/6 évbŋl származik.’ 230 Az évente megrendezett ünnepi felvonulás résztvevŋi az
athéni ephébosok voltak, színterét pedig a tág értelemben vett „salamisi csatatér” különbözŋ helyszínei
jelentik. Az emlékünnep, noha tartalmaz régi, akár Kr.e. 480 elŋtti elemeket is, abban az összetett voltában,
ahogy az ephébos-feliratok közvetítik, kétség kívül nem a csata századában születik, hanem a hellénisztikus
kor jellemzŋ megemlékezési módja. ’Szervezetileg’ közvetlenül a Lykurgos-korra vezethetŋ vissza, amikor
újjászervezik az athéni ephébia rendszerét, s egyik fŋ motívumává a perzsa háborúkra való emlékezést
tették. 231
Feltehetŋ, hogy az ünnep végigkísérte az ephébia mintegy 700 éves történetét a Lykurgos-kortól a Kr. u. 4.
század végén történŋ megszüntetéséig, hosszabb életť szokásról van tehát szó, amely még Augustus
korában is eleven volt, sŋt a római császárkorban 232 sem szťnt meg, és olyan, Athénban diákoskodó
szerzŋk is részt vehettek rajta, mint Plutarchos.
A fejezet a biztosan dokumentált idŋszak (2. század vége – 1. század eleje) forrásai alapján arra a kérdésre
keresi a választ: mit jelentett a szokás, s ennek révén Salamis emléke a hellénisztikus kori Athén számára.
Az ünnepi felvonulás állomásai
Az ünnepi felvonulás a következŋ, Salamis emlékezetéhez köthetŋ állomásokat tartalmazta. Közös
jellemzŋjük, hogy hajósverseny kapcsolódhatott hozzájuk. (A feliratok a felvonulás elemeinek
sorrendjében, olykor összetételében is különböznek egymástól. Az alábbi számbavétel a legépebben
megmaradt 1028. felirat leírását követi.)
IG II-III 1/2, 1028, 20-29. – ld. 32.
Az ünnepi felvonulás (pompé) mellett regattát (hamilla) is rendeztek a kikötŋben. Miután pedig a
part mentén behajóztak Munychiába, áldozatot mutatnak be az istennŋnek. (…) Aztán Salamisra
hajóztak az Aianteia ünnepére, és áldozatot mutattak be Aiasnak (…) És elhajózva a tropaionhoz
két hajóval, áldozatot mutattak be Zeus Tropaiosnak.
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Artemis Munychia ünnepe
Az 1028. felirat sorrendjében a Pireusból (?) induló ünnepi felvonulásnak a regattát követŋ elsŋ állomása
Artemis Munychia szentélye, ahol áldozatot mutatnak be Artemis tiszteletére. S ez az esemény egyben
kijelöli, az év melyik napjáról van szó: Munychión hó 16. napja volt az, amely Artemis Munychia ünnepe, a
Munychia-félszigeten tisztelt Artemisé. Az ünnepen Artemisnek bemutatott áldozat mikéntjérŋl a felirat
nem tudósít, irodalmi forrásokból azonban ismeretes.
Suda I 1p. 373 s.v. anastatoi – ld. 134.
Az ‚Amphiphóntes’ pedig annak (az áldozati kalácsnak) a neve, amit Munychión hó 16.-án
Munychia istennŋ szentélyébe visznek. Éspedig (…) azért hívják így, (…) Apollodóros szerint,
mert gyertyákat tťznek bele.
Philémón Frg. 67-70, CAF 2, 495. – ld. 134.
Artemis, kedves úrnŋm, íme az ajándékom:
Körben égŋ gyertyáktól világító áldozati kalács és italáldozat.
Ezen a napon tehát különleges áldozatot vittek a istennŋnek: „amphiphóntes” égŋ gyertyákkal körben
teletťzdelt kalácsot. Az ajándékot a telihold istennŋje kapja. 233 Ezt az arcát mutatja az ünnepnek, hogy egy
kései forrás szerint Artemisszel együtt Hekaté is ugyanezt az ajándékot kapta.
Photios 1389, s.v. amphiphoón
Amphiphoón: tortaféle, amit Hekaténak és Artemisnek visznek körben gyertyákkal kirakva.
Philochoros ‚A Napokról’ c. mťvében így ír: „A (hónap) 16. napja: a kalácsot, amit ma
‚amphiphóntes’-nek neveznek, a régiek ezen a napon vitték elŋször Artemis szentélyébe és a
hármasutakra.“
Artemis Munychia ünnepéhez közvetlenül kapcsolódik egy regatta is, amelyet a feliratok vagy a Munychiafélszigetre hajózás közvetlen elŋzményeként említenek, mint a fent idézett 1028, vagy az 1030, vagy
egyenesen a Munychia szentélye elŋtti partszakaszra helyezik (1006). 234
Egy Plutarchos-hely fényében a Munychia szentélye elŋtt rendezett ünnepi regatta az ephébosok
felvonulásán Salamis emlékünnepéhez tartozik: Munychión 16. egyben a salamisi csata emlékünnepe is lett,
a csata idején teliholdat adó istennŋ tiszteletére:
233

A Suda idézi az ‚amphiphóntes’ szó egy másik értelmezését is: ‚kettŋs fényť’ amely szintén a Holddal kapcsolatos:

‚Éspedig némelyek szerint azért hívják így, mert olyankor viszik, amikor a nap és a hold együtt világol a föld felett.’ –
ld. 27.
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A regatta az 1029. feliratban egyáltalán nem szerepel, az 1008 és 1011 feliratban pedig az Aianteia részeként.

58

Plutarchos, De gloria Atheniensium 349 F 4-5. – ld. 27.
Munychión hó 16. napját Artemisnek szentelték, mert amikor a görögök gyŋzelmet arattak
Salamisnál, a telihold istennŋje világolt fölöttük.
A Kr.e. 480. Boédromión havában lezajlott 235 salamisi ütközet Munychiónbeli hálaünnepe elŋször
hellénisztikus, illetve császárkori forrásokban szerepel (elsŋ forrásai az imént idézett ephébos-feliratok,
majd Plutarchos). Nem tudhatni biztosan, mikortól ünnepelték ezen a napon e kettŋs ünnepet.
Bizonyos azonban – Plutarchos és a feliratok ezt egyaránt tanusítják –, hogy Munychión 16. a csata saját
emlékünnepe (is) lett, olyannyira, hogy az idézett Plutarchos-szöveg még azt is mondja, éppen a csata
emléke miatt szentelték ezt a napot Artemisnek. Egy másik helyen pedig ráadásul Plutarchos és/vagy
forrása, nyilván az ünnepnap hatására 236 , azt mondja, hogy a salamisi ütközet Munychión hónapban
zajlott 237 – holott Plutarchos egyébként tud a csata Boédromión-havi évfordulójáról. 238
A Themistoklés által alapított Artemis Aristobulé-kultusz (ld. p. 79.) az 5. században aligha volt hatással
az Artemis-ünnep és a Salamis-évforduló összekapcsolására. (Artemis-szentélyét a politikus számťzetése
után lerombolták). S noha az ünnep helyszíne éppen az a partszakasz: ’Artemis szent partja’ (a Munychia
szentélye elŋtti partszakasz), ahová a Hérodotos által idézett delphoi jóslat szerint az ütközet végére a
hajóroncsokat sodorta a víz – a két ünnep korai összekapcsolására nincs bizonyíték.
Artemis Munychia ünnepének és Salamis emlékünnepének összekapcsolása tehát közvetlenül a csata utáni
évtizedekben biztosan nem, az ephébos-feliratok és Plutarchos tanusága szerint viszont – legalábbis a
naptárban – legkésŋbb a hellénisztikus kor végére megtörténik. Plutarchos szerint Boédromión havában,
a hagyomány szerint holdtöltekor lezajlott ütközet 239 kijelölt ünnepnapja a telihold istennŋjének ünnepnapja
lesz. Mommsen 240 már pusztán a két ünnep egybekapcsolását is – a telihold-motívummal együtt –
Plutarchos tévedésének tulajdonítja, megítélése szerint csupán sokszorosan közvetett egybeesésrŋl lehet
szó. 241
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Busolt 1895, 703; Polyainos, Stratégémata 3, 11, 2. Boédromión hó 16-ra helyezi az ütközetet.
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59

Figyelemre méltó azonban, hogy a marathóni csata esetében éppen Artemis Agrotera ünnepe lesz az,
amely olyan szorosan összefonódik Marathón ünnepével, hogy a csata napja helyett a császárkorban már
ezt a napot tekintik a csata évfordulójának. Fontos különbség azonban, hogy Artemis Agrotera ünnepe
már a csata nemzedékének számára is egyúttal Marathón ünnepe is volt. Nem tudni, a Marathón-ünnep
hatása mennyiben játszik, ha egyáltalán, szerepet abban, hogy Salamis ünnepe szintén Artemis egyik
ünnepéhez kapcsolódik.
Jól látható azonban a különbség az ünnep régi és kései felfogása között. A régi, a klasszikus korban még
természetes elképzelés, amely egy kultusz keretei között, egy isten ünnepéhez kapcsolja a csata
hálaünnepét, azzal a kései („modern”) felfogással áll szemben, amely a római korban a csata emlékünnepét
már természetes módon kapcsolja az ütközet évfordulójához. Salamis megünneplése számára (ha akár csak
közvetve vagy véletlenül is, esetleg mára feledésbe merült okokból, vagy talán Marathón hatására?)
Artemis ünnepe jelenti az összekötŋ szálat, s a kiindulópontot. Az ünnep azonban, Munychión 16.-ával
kezdŋdŋen Salamis emléke mentén folytatódik: a felvonuláson résztvevŋ ephébosok útja Salamisra vezet,
ahol Aiasnak rendeznek ünnepet.
Aianteia – ld. 28.
Az ünnep tartalma az egyik felirat tanusága szerint a következŋ:
IG II-III 1/2, 1008
Azután Salamisra hajóztak az Aianteia ünnepére, és ott regattát rendeztek, majd ünnepi
felvonulást és áldozatot mutattak be Aiasnak. (…)
Az ünnepi felvonulás és az áldozat után tehát az Aianteián versenyeket tartanak.
IG II –III 1/2, 1011, 16. – ld. 28.
És (sc. az ephébosok) hosszútávfutásban versenyt futottak a salamisiakkal.
A regattát külön erre a célra fenntartott 242 (’szent’) állami hajókkal rendezték. 243
Az Aianteia ünnepi felvonulásáról a feliratokon fennmaradt fomulát, „és a többi szokásos teendŋt is
elvégzik”, irodalmi források segítenek értelmezni.

Anschluss an die Brauronien, um die Mitte des Munichion, feierte. Ich glaube also, dass die Wahl der Kalenderzeit
für die Siegesfeier ihren Grund hat in einer schon vor 480 bestehenden Observanz, die Äakiden bei den mittleren
Tagen des Munichion begangenen Brauronien zeremoniös auszuzeichnen.)
242

vö. IG II 1035 – ld. 33. Pireus, paraplus a szent hajók számára.

243

A feliratok sorában az 1008 és az 1011 az, amely a Salamis emlékére rendezett regattát az Aianteia, s nem a

Munychia részeként említi.
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Schol. in Pindarum, Nemea 2, 19.
Aiast az athéniak mélyen tisztelik, ezért nemcsak hogy egy phylét is elneveztek róla, de egy klinére
fektetve teljes fegyverzetbe öltöztetik.
Hésychios tanusága szerint az ünnep Salamison zajlott, a feliratok központi színteréül a salamisi Aianteiont
nevezik meg. A felvonuláson körbevezették a hérós hoplitafegyverzetbe öltöztetett és klinére helyezett
szobrát. A pompé után tartott játékok atlétikai versenyek voltak (gymnikoi agónes), 244 amelyeken az athéni
ephébosok a salamisi ifjakkal versenyeztek. Az 1011. felirat a hosszútávfutás versenyszámát említi.
Aiasnak feltehetŋen ŋsi ünnepe volt Salamison: a klinén körbehordott hérós kultusza – ami a salamisi
ütközet után egészen közvetlen módon a csata emlékünnepe is lett – új jelentést kapott, s új elemekkel
bŋvült. Mert Aiasnak mint a csatatér hérósának kiemelt szerep jutott a salamisi ütközetben: a csata elŋtt a
görögök Aiast és Telamónt hívták segítségül, 245 az ütközet után pedig a zsákmányból fogadalmi ajándékul
adott három fŋníciai triérés egyikét Aias tiszteletére állítják Salamison. Aias kezdettŋl fogva állandó alakja a
salamisi emlékeknek. 246
Zeus Tropaios ünnepe
A felvonulások egy következŋ, a legközvetlenebbül a salamisi gyŋzelemünnephez tartozó eleme, 247 hogy
az ephébosok meglátogatják ’Themistoklés tropaionját’, és áldozatot mutatnak be Zeus Tropaiosnak. 248
A Themistoklés tropaionjának nevezett emlékmť az elsŋ salamisi tropaion helyén felállított márvány
emlékmťvet jelenti, amelynek nyomai még ma is láthatók Kynosurán és Psyttaleián, ld. 26..
A márvány emlékmťvet az 5. század közepén építhették, biztosan Themistoklés számťzetése után.
Feltételezhetŋ, hogy a ’Themistoklés tropaionja’ elnevezés elŋször Themistoklés személyének 4. századi
(fŋként Lykurgos-kori) újrafelfedezése révén születhetik meg.
A salamisi szentélyek és a csatához kapcsolódó helyek, így a tropaion és a síremlék körzete a késŋbbi
korokban is nevezetesek voltak. Restaurálásukról tanuskodik egy kŋemlék, 249 amely az Augustus-kor
kezdetére keltezhetŋ. 250

244

Ld. A salamisi klérouchosok dekrétuma, IG II 1. p. 355 n. 594.

245

Hérodotos VIII 64. 2, 83-84; V 80. ld. még Pausanias, Periegesis I 35. 3.

246

Ld. 1. 40. 69..

247

Az 1008 és 1006 felirat a tropaion meglátogatását az Aianteia elŋtt említi.

248

Zeus Tropaios a ’tropaionok’ istene, a görögök szokás szerint ŋneki szentelték a tropaiont. Ld. 29.

249

IG II-III 1035. ld. 33.

250

Oliver, The Sacred Gerusia, Baltimore 1941, 133-4. Augustus-korinak határozta meg a betťformákat.
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A kŋ két dekrétumot tartalmaz. A két, egymást kiegészítŋ rendelet a szentélyek helyreállításáról szól, a
második után pedig a szóban forgó szentélyek listája is fennmaradt. A feliraton mai állapotában mintegy 50
szentély neve olvasható, az eredeti feliraton a restaurált szentélyek száma azonban 80-ra becsülhetŋ.
A szentélyek restaurálását elhatározó dekrétum fontosságát nagyszabású volta mellett az is mutatja, hogy a
felirat a határozat végrehajtásának (?) zálogául négy igen tekintélyes tisztviselŋt említ meg:
- ’tÕn d' ™pˆ toÝj Ðple…taj strathgÕn’ a hoplita-hadvezért: a phyléi Métrodórost, Xenón fiát;
- az archón basileust; a (marathóni?) Mantias, (Kleomenés?) fiát;
- az exégétést;
- és a szentélyek adóinak kincstárnokát ’toà tam…ou [tÁj ƒ]er©j diat£xewj’ (11-12, 16).
A határozat keletkezésének okaira eltérŋ magyarázatok születtek. 251 Részletes ismertetésük meghaladná a
dolgozat kereteit. Annyi mégis bizonyos, hogy a határozatban Salamisnak kitüntetett szerepe van: a
mintegy nyolcvan helyreállítandó szentély közül a salamisiakat teszi a legelsŋ helyre. A töredékekbŋl Aias
szentélye mellett Themistoklés tropaionja és a polyandreion is kiolvasható.
A kŋ nem csupán Salamis, Pireus és Athén ókori topográfiájának egyedülállóan fontos forrása, mint erre
már az elsŋ töredék megtalálásakor felhívták a figyelmet, hanem Salamis emlékezetének is fontos tanusága
a Kr.e. 1. századi Athénban: a szentélyek helyreállításával a csata emlékének színterei is megújulnak – a
salamisi ütközet tiszteletére.

251

A dekrétumot összefüggésbe hozták Dio Chrysosthomos egy bekezdésével, amely arról szól, hogy az athéniaknak

Julius Nikanór vásárolta vissza Salamist, akinek ezért szobrot állítottak: Dio Chrysosthomos, Orationes 31, 116. tÕn
de‹na dä tÕn eÙcerÁ l…an poiht»n, Öj kaˆ par' Øm‹n pote [k¢nq£de] ™pede…xato, oÙ mÒnon calkoàn
˜st£kasin, ¢ll¦ kaˆ par¦ Mšnandron. lšgein dä e„èqasin oƒ diasÚrontej t¾n pÒlin kaˆ tÕ ™p…gramma
tÕ ™pˆ tÁj Nik£noroj e„kÒnoj, Öj aÙto‹j kaˆ t¾n Salam‹na ™wn»sato. Julius Nikanór neve több feliratos
kŋrŋl is ismerŋs, ahol a Ð 'Aqhna…wn 'IoÚlion Nik£[nora] nšon “Omhron kaˆ nšon Qemistokl[ša]. címet viseli,
amit azonban több kŋrŋl is kivakartak. A damnatio memoriae nem Nikanór nevét sújtotta, hanem csak a címet. Az
’új Themistoklés’ nevet Salamis visszavásárlásával értelmezték. Egy feltevés szerint a restaurálásról szóló dekrétumra
Nikanór adománya teremtett alkalmat. Nikanór tevékenysége azonban késŋbbre, Nero uralkodásának idejére
keltezhetŋ. Ld. Chr. Habicht, ZPE 111 (1996) 79-87. – ld. 34.
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3. Periklés kora: A második salamisi tropaion
A közvetlenül a salamisi csata után, a symmachia által a zsákmányból szentelt tropaion nem a gyŋzelem
megörökítésére szánt emlékmť volt; a pillanatnak szólt. (ld. p. 68-74.). Az elsŋ tropaiont kísérŋ fogadalmi
ajándékul állított három fŋníciai hajó közül Hérodotos korában már csak egy volt látható. A forrásokból
kitťnik azonban, hogy emeltek egy maradandó tropaiont is a salamisi csata emlékére. Ennek a gyŋzelmi
emlékmťnek a létét a következŋ forráscsoportok tanusítják:
Az emlékmť forrásai
1. Irodalmi források. Csak azokat az említéseket közlöm itt, amelyek expressis verbis egy Salamison
látható gyŋzelmi emlékmťvet említenek, ha csupán utalásszerťen is. Azok, amelyek a szót a
késŋbbiekben általános módon egyszerťen ’diadal’ értelemben használják, nem tartoznak ide. 252
2. Feliratok.
3. Késŋantik scholionok és lexikonok magyarázatai: ’Tropaion’ mint helynév Salamison.
4. 18-19. századi utazók leírásai.
5. Az emlékmť maradványai.
Irodalmi források
1. Xenophón, Anabasis III 2,13.
Késŋbb pedig, amikor Xerxés azt a megszámlálhatatlan sokaságú hadat összegyťjtötte, és Hellasba
jött, a mi ŋseink szárazon és vízen megverték a perzsák ŋseit. Ennek bizonyítékául láthatók
tropaionok, de a legnagyobb emlékeztetŋ azoknak a városoknak a szabadsága, amelyekben ti
születtetek és nevelkedtetek: ne feledjétek, hogy csak az isteneknek hódoljatok, a zsarnokoknak
soha.
(Fein J. ford. nyomán, változtatással)
2. Plutarchos, Aristides 9, 4.
Mert sejteni lehetett, hogy a legtöbb hajó itt csap majd össze és itt, Psyttaleia körül lesz a
leghevesebb a harc. Ezért is áll hát a tropaion is Psyttaleián. (›sthken!).

252

Platón, Menexenus 245a; Aischinés, De falsa legatione 74.: A kirendelt szónokok, mikor szólásra emelkedtek, nem a

város megmenekülésérŋl kezdtek beszélni, hanem az Akropolis bejáratánál lévŋ Propylaiára fordíották tekintetük, és
arra szólítottak titeket, hogy a salamisi perzsák elleni tengeri csatára emlékezzetek és az ŋsök sírjára és a
tropaionokra.” ; Cicero, Tusculanae Disputationes I 110. ante enim Salamina ipsam Neptunus obruet quam Salamini
tropaei memoriam; Valerius Maximus V 3 ext. 3f
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3. Pausanias, Periegesis I 36.
Salamison van egy Artemis-szentély és egy tropaion annak a csatának az emlékére, amelyet
Themistoklés, Neoklés fia nyert meg a görögök számára.
(Muraközy Gy. ford. nyomán, változtatással)
A feliratok, a scholionok és az utazók szövegeit ld. 26.
Az emlékmť maradványai
Az emlékmť sziklába vájt helyét és az alapzatául szolgáló kŋtömböket ld. 5. t.
Az emlékmť helye 253
A salamisi tropaion-emlékmť helyéül az irodalmi források közül Pausanias Salamist, Plutarchos pedig
Psyttaleiát nevezi meg.
Az utazók leírásai alapján a salamisi csata emlékére kettŋs tropaion-emlékmťvet állítottak:
-

Salamis Kynosura (Chandler, Fauvel, Gell, Ross) nevť hegyfokán, azon a helyen, amelyet a késŋókori magyarázók így neveznek: Akrai Siléniai, vagyis az ún. Tropaion, Tropaia akra vagy
Tropaiou akra. Modern tengerészeti neve: Punto Barbaro (Stuart/Revett; Hobhouse).

-

Psyttaleia (Lipsokutali) Ény-i csücskén (Ross).

A tropaion tehát Salamis és Psyttaleia két szembenézŋ hegyfokán állt, a partnak azon a részén, ahová már
Athénból is rá lehetett látni. (Ld. p. 11-12.)
Az emlékmť jellege
A kynosurai és a psyttaleiai emlékmť ma is fellelhetŋ maradványait, az emlékmť sziklába vájt helyét és az
alapzatául szolgáló kŋtömböket Wallace tárta fel. 254
A kynosurai tropaionról az alábbi adatok gyťjthetŋk össze a 18-19. századi utazók leírásaiból:
-

ókori márványoszlop töredékei (Stuart-Revett, 1762);

-

romok, amelyek kŋ, ill. igazi fehér márvány töredékekbŋl állnak (Chandler, 1777);

-

a tropaion, amelynek utolsó töredékét a velencei követ, Zuliani vitte el: fehér márvány dór oszlop
egy darabja. (Zuliani utazása: 1788: november 30-december 12. között);

-

kövek, amelyek a tropaion alapzatához tartozhattak. (Hobhouse, 1809/10);

-

a tropaion kör alakú bázisra állított oszlop lehetett. Sok töredéke a tengerben. (Gell: 1827);

-

néhány kŋtömb, amelyek a tropaionból származhatnak (Ross: 1835).

253

Wallace 1969. és L. Beschi, RendMorAccLincei 2002 51-94. nyomán.

254

Wallace 1969.
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A psyttaleiai tropaionról:
-

kis, négyszögletes bázis?, ld. Ross kéziratos bejegyzése, ld. 26.), idézi Wallace

A leírásokból jól látszik, hogy az elsŋ utazók még látták a salamisi oszlop romjait. Utolsó darabját 1788ban vitte magával a velencei követ. Ezután még a 19. század elején a tengerben és a parton láthatók voltak
az alapzat maradványai (kŋ-, illetve márványtöredékek). Ma az emlékmťnek csupán a sziklába vájt helye,
ill. alapzatának nyomai lelhetŋk fel eredeti helyén. 255
Az emlékmť keltezése
A legkorábbi érdemi forrás Xenophón utalása. Mintegy száz évvel a csata és a csata zsákmányából állított
elsŋ tropaion után a Salamisnál látható tropaionon már nem lehet az elsŋ tropaionként állított zsákmányolt
hajó. A mondat azonban nem is a késŋbbi diadal értelemben használja a szót, amikor azt mondja: œsti män
tekm»ria Ðr©n. Feltehetŋ, hogy egy maradandó emlékmťvet jelent.

A salamisi emlékmť idejének meghatározásához az egyik fŋ támpontnak rendszerint a hasonló marathóni
tropaion számít. 256 A marathóni tropaiont régészeti érvek alapján 460 körülre datálják, amit epigráfiai
forrás is megerŋsít. A 460 k. emelt marathóni csatatér márvány oszlopának terve bizonnyal a Kimónérában született: a marathóni gyŋzelmi emlékmť a fiú tiszteletadása Miltiadés emlékének, akárcsak a Stoa
Poikilé festménye a marathóni csatáról.
’Un sicuro modello dovette essere la colonna del trofeo di Maratona della avanzata prima metà del V
secolo. (…) Da essa (e il famoso aneddoto della emulazione di Temistocle sembra indivatico!) dovettero
derivare le due colonne di Salamina e di Psittalia, purtroppo indefinibili per assenza di resti e di
informazioni storiche. Sembra comunque che fossero contemporanee alla colonna di Maratona.’ 257
A gyŋzelmi oszlop készítésének ideje biztonsággal ugyan nem határozható meg, a történeti hátteret
érdemes mégis közelebbrŋl áttekinteni:
Történeti háttér
Hogy a két oszlop, a marathóni és a salamisi méretarányai megegyezni látszanak (Beschi), elfogadható, bár
távolról sem lehet döntŋ érv a két emlékmť lényegi egyidejťsége mellett. Ám a késŋi anekdota, amely arról
szól, hogy Themistoklést (a marathóni csatát követŋ években), éjszakánként nem hagyta nyugodni
Miltiadés tropaionja – megítélésem szerint a két gyŋzelmi emlékmťre vonatkozóan csupán nagyon távoli
vonatkoztatási pontul szolgálhat, ha ugyan egyáltalán érvnek tekinthetŋ. A tropaion szó ugyanis ebben a
történetben a diadalt, s nem egy emlékmťvet jelent. Themistoklésnek a szó emlékmť-értelmében nem
255

Wallace 1969.

256

Vanderpool/Wallace

257

Beschi, i.m. – ld. 253. j. – 92.
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állhatott tropaionja Salamison: az elsŋ tropaiont közvetlenül a csata után a symmachia állította, a márvány
oszlopot pedig már biztosan Themistoklés 471-es számťzetése után emelték.
Persze a feltevés, miszerint a marathóni gyŋzelmi oszlop mintája lehetett a salamisinak, ettŋl függetlenül is
helytálló lehet.
A 460 körül emelt marathóni gyŋzelmi oszlop azonban (viszonylag pontos datálhatóságából ez jól látható)
a Marathón bťvöletében élŋ Kimón-éra elhatározásából születik: a Themistoklés számťzetése (471) és
Kimón számťzetése (461) közti évtizedben, amikor jól láthatóan Marathón emlékéé volt a fŋszerep.
A két tropaion történeti értelmezésére tehát nem adható egyazon válasz. Kérdés tehát: melyik idŋszakhoz
köthetŋ a salamisi márvány gyŋzelmi oszlop megépítése. Megválaszolása új adatok felmerülésétŋl
remélhetŋ, ám egy óvatos feltevés a ma meglévŋkbŋl is megfogalmazható. A marathóni tropaion példájára
a salamisi gyŋzelmi oszlop egyben Themistoklésnek is emléket állított. Themistoklés 471-es számťzetése
után majd csak Konónnal (395) történik meg teljes politikai rehabilitációja, amikor újjáépítik a
themistoklési fal egyes szakaszait, s alighanem ebben az idŋben emelnek síremléket Pireusban titokban
elhantolt hamvai fölé (ld. 24.) A salamisi tropaion építését mégsem kell feltétlenül ez idŋszak utánra
helyezni. A köztes idŋszak ugyanis semmiképp sem jelent teljes damnatio memoriae-t Themistoklés
számára.
A tropaion, amelyet a két gyŋzelmi oszlop alkot, a salamisi Kynosura hegyfok és Psyttaleia északnyugati
csücskének két szembenézŋ hegyfokán egy olyan athéni emlékmť képzetérŋl tanuskodik, amely a salamisi
gyŋzelmet Themistoklés és Aristeidés közös tettének tekinti. A gyŋzelmi oszlopok építése olyan történelmi
pillanatban születhetett, amikor elŋtérbe kerül a salamisi csata emléke, ám még nem számít kizárólag
Themistoklés dicsŋségének. A salamisi tropaion építésére tehát olyan idŋszakban kerülhetett sor, amikor
Kimón politikai ellenfele, Periklés lett Athén meghatározó személyisége, aki nagyban számított a
szegényebb rétegekre, akik a hajókon teljesítettek szolgálatot, s ez az a momentum, amely révén elŋtérbe
kerülhetett Salamis emléke.
Hogy Marathón és Salamis ugyanahhoz a közösséghez, mégis más-más társadalmi réteghez szólt, felvillan
Aristophanés egy jelenetében:
Aristophanés, Equites 781-85.
Hurkás
Ugyanis téged, ki Marathonnál a hazáért kardot emeltél,
S gyŋzve, nekünk nyelvelni jogot szerzél s fennyen dicsekedni,
Nem sajnál (sc. Kleón), mikor e durva kövön, úgy mint most, ťlve nyomorgasz,
S nem varr neked ezt, a mit én hoztam. (Vánkost ád) Hanem egy kissé emelintsd csak
Magad, és aztán úgy ťlj le, puhán; ez nem töri a Salamínit*.
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(Arany J. ford.)
* Salamínit: A salamisi ütközetkor, evezŋ padon ülés miatt, feltört rész. (Arany J.)
A salamisi tropaion tehát feltehetŋen a marathóni gyŋzelmi oszlop mintájára, az óvatos archaeológiai
következtetés nyomán, idŋben nem sokkal késŋbb, ám már egy más politikai égbolt alatt születhetett.
Periklés korában, amikor az önmagát polycheiriának 258 tekintŋ demokrácia saját paradigmatikus
mintaképét látta meg a hajókon vezényszóra egyszerre evezŋ salamisi matrózokban.

258

Ld. pl. Aristotelés, Politica 1281b
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4. A közvetlen visszhang a csatát megvívó nemzedék korában
1) Az ütközet pánhellén emlékmťvei
1. A salamisi tropaion
A salamisi csatatéren, közvetlenül a csata után felállított tropaionból nem maradt fenn semmi. Formájáról,
pontos helyérŋl és emelésének körülményeirŋl irodalmi források sem tudósítanak. Közelebbi
megismerését a következŋ kérdésekre adott válaszok segíthetik.
-

A tropaion két fajtájának fogalmi szétválasztása (a szó elsŋdleges és másodlagos jelentése).

-

A tropaion szó forrásai és antik magyarázatai.

-

A tropaion-állítás ábrázolásai.

-

Tengeri csata utáni tropaion-állítások ókori forrásai.

A tropaion: trófea, gyŋzelmi jel. 259 A szó – eredeti értelmében – egy közvetlenül a csata kimenetelének
eldŋlte után, a csatatéren, a tropé (azaz az ellenség 'megfutamításának') helyén 260 állított oszlopot (fatönk
vagy cölöp) jelöl, amelyre zsákmányolt fegyvereket tettek.

(Vagy egyszerťen halomba hordták a

zsákmányolt fegyvereket.) Ugyanígy, de a szó egy másik jelentésében nevezik tropaionnak az idŋvel az elsŋ
tropaion helyén, vagy akár a csatatértŋl távol, márványból vagy bronzból állított gyŋzelmi emlékmťveket
is. Ebben a fejezetben az elsŋ, a közvetlenül a csata után emelt tropaionnal foglalkozom.
A szó nem szerepel az eposzokban, sem az archaikus kori lírában, s amennyire látni lehet, a Kr.e. 5.
századnál elŋbb nem fordul elŋ. A tropaion születése vélhetŋen egykorú vagy nem sokkal korábbi lehet a
szó elsŋ, 5. század eleji említéseinél, – a klasszikus kori írók valójában egy kortárs gyakorlatot helyeznek
vissza mitikus környezetbe. 261 Szép példája ennek Eteoklés imája Aischylosnál. A hérós áldozatot,
fogadalmi ajándékot és tropaiont: gyŋzelmi oszlopot ígér az isteneknek, ha gyŋz. 262 A szöveg szemlélteti,
259

A tropaion fogalma, a szó etimológiája és történeti magyarázata: K. Woelcke, Beiträge zur Geschichte des

Tropaions, Bonn 1911; és fŋleg F. Lammert, RE VII A 1. (1939) 663-673, s.v. tropaion 1; Gauer 1968, 14; J. Stroszeck,
’Greek trophy monuments’, 303-332; P. Krentz, Hesperia 71 (2002) 23-39.
260

Etymologicum Magnum: oŒon, kefal¾, kef£laion· gun¾, gÚnaion· Óqen kaˆ ¢pÕ toà trop¾, trÒpaion.

Oƒ dä palaioˆ 'Attikoˆ properispîsin. E‡rhtai dä ¢pÕ toà tršyai kaˆ diîxai toÝj polem…ouj t¦
ƒst£mena sÚmbola tÁj n…khj. Az idézet forrása RE, s.v. tropaion
261

Schol. in Aeschyl. Sept. 250. q»sein trÒpaia· parathrhtšon Óti oÙdšpw Ãn ¹ tîn tropa…wn q»sein

trÒpaia· parathrhtšon Óti oÙdšpw Ãn ¹ tîn tropa…wn Ñnomas…a kat¦ tÕn 'Eteoklša, éste ¢neb…base
t¦ kat¦ tÕn crÒnon Ð A„scÚloj. ’Figyelemre méltó, hogy sehol nem esik szó Eteoklésszel kapcsolatosan
tropaionról. Elŋreszaladt az idŋben Aischylos.’ Valószínť, hogy Solón Megara elleni háborúban állított tropaionját
ugyanígy kell érteni (Pseudo-Demosth. Erótikos). Az idézetek forrása, RE, s.v. tropaion.
262

Septem 252-258. Míg én igérem a vidék-, a városŋr-, / a piacon vigyázó isteneknek, a / Dirké-forrásnak, Iszménosz

vizének is: / ha jóra végezünk, s a város fennmarad, / az istenek oltárain juhvér folyik, / gyŋzelmi oszlop áll, s az
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hogy az isteneknek szentelt gyŋzelmi oszlop a hálaáldozatokkal (állatáldozat) és a fogadalmi ajándékokkal
egy körbe tartozott. 263 Ugyanígy jelenik meg a tropaion-állítás a rituális állatáldozat mellett az Akropolis
bejáratánál álló Niké-templom mellvédjének dombormťvein a Kr.e. 5. század végén. 264
A szokás mélyebb értelmére a tropaion néhány ókori forrása és antik magyarázata világít rá.
Diodórosnál 265 egy hadvezértŋl elhangzó beszéd így fogalmaz:
A görögöknek csak a gyŋzelemig szabad ellenséget tartaniuk, és büntetni az ellenséget csak addig
szabad, amíg le nem gyŋzik. Aki viszont az olyan embert, aki elesett és a gyŋztes jóindulatában
bízik, tovább is támadja, az már nem az ellenségét bünteti, de sokkal inkább az emberi
kiszolgáltatottságot sérti meg. Görög ŋseink miért nem kŋbŋl állítottak tropaiont, s miért fából?
Nem azért-e, hogy csak kis ideg álljon és eltťnjön vele együtt az ellenségeskedés emléke?
A beszéd szerint a csatatéren emelt tropaionoknak éppen lényegi vonásuk, hogy veszendŋ anyagból
készültek, és nem az ellenségeskedés emlékének megörökítésére szolgálnak. Feladatuk, hogy jelezzék a
gyŋzelmet, ám egyúttal a harc végét is. Aki a tropé helyén akadálytalanul tropaiont tudott emelni, éppen
ezzel bizonyította gyŋzelmét, és nem volt szabad tovább támadnia. A tropaion tehát, legalábbis antik
magyarázói szerint, eredeti formájában és feladatában éppen a gyŋztest korlátozza: jelzi, hogy vége a
küzdelemnek.
A tropaion szerepének pontosabb magyarázatát talán a legjobban Xenophón két története világíthatja
meg. 266

ellen dárda-nyťtt / ruháival koszoruzom szentélyüket. Jánosy I. ford. Az idézett hely egyben a szó elsŋ ismert
elŋfordulása.
263

Stroszeck, i.m. – ld. 259. j. – 309, és 19.j. magyarázata szerint az archaikus kor gazdag fogadalmi ajándékainak

feladatát veszi át részben a tropaion-állítás szokása. Ez magyarázná a szentélyekben felajánlott fogadalmi ajándékok
számának csökkenését az 5. század folyamán. (Noha, n.b. a perzsa háborúnak gazdag fogadalmi ajándékai voltak, ld.
Gauer 1968. Tropaion és fogadalmi ajándék rokonsága azonban nyilvánvaló, ld. errŋl késŋbb.)
264

T. Hölscher, AM 112 (1997) 143-163.

265

Diodóros Siculus XIII 24, 3-5. de‹ g¦r to‹j “Ellhsi t¾n œcqran enai mšcri tÁj n…khj, kaˆ kol£zein

mšcri toà kratÁsai tîn ™nant…wn. Ð dä peraitšrw tÕn ØpopesÒnta kaˆ prÕj t¾n toà kratoàntoj
eÙgnwmosÚnhn prosfeÚgonta timwroÚmenoj oÙkšti tÕn ™cqrÕn kol£zei, polÝ dä m©llon ¢dike‹ t¾n
¢nqrwp…nhn ¢sqšneian. t…noj g¦r c£rin oƒ prÒgonoi p£ntwn tîn `Ell»nwn ™n ta‹j kat¦ pÒlemon n…kaij
katšdeixan oÙ di¦ l…qwn, di¦ dä tîn tucÒntwn xÚlwn ƒst£nai t¦ trÒpaia; «r' oÙc Ópwj Ñl…gon crÒnon
diamšnonta tacšwj ¢fan…zhtai t¦ tÁj œcqraj Øpomn»mata; Hasonlóan Seneca, Suasoriae V timendam esse
fortunae varietatem. Az idézetek forrása RE, s.v. tropaion.
266

vö. még Thykudidés II 92.
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Xenophón, Hellenica V 12-13.
Ekkor megtörtént, hogy a bátorságtól izzó harcosok, a lakedaimóniak legyŋzŋi, akik minden
tekintetben felülmúlták ellenfeleiket, és akik ráadásul a magaslat elŋnyét is élvezték, nem tudták
állni a rohamot, hanem megfutamodtak. Az Epameinóndasz seregének élén harcolók elestek,
amikor azonban a városiak gyŋzelmüktŋl megittasodva a szükségesnél tovább folytatták az
üldözést, már ŋk is veszteségeket szenvedtek. Úgy tťnik, az istenség pontosan kijelölte gyŋzelmük
határait. Arkhidamosz pedig gyŋzelmi jelet [tropaiont] állíttatott azon a helyen, ahol a thébaiakat
megfutamította, s az ellenségnek fegyverszünet oltalmában kiadta a halottait.
(Vilmos L. ford.)
A történet szerint Archidamosnak sikerült megfutamítania ellenségét és az élen harcolók már el is estek. A
szöveg világosan utal rá, hogy a gyŋztes nem méltányosság szerint cselekszik, amikor ennek ellenére nem
állít tropaiont, hanem tovább üldözi az ellenséget. Mindez arra mutat, hogy a tropaion azon görög
szokások közé tartozik, amelyek a harcot bizonyos jogi keretek közé igyekeztek szorítani:

267

mint pl. a

halottak összegyťjtésének ideje alatti fegyverszünet, vagy a szentélyek megkímélésének törvénye.
Egy következŋ történet még közelebbrŋl jelöli ki a tropaion-állítás szerepét a harc menetében:
Xenophón, Hellenica VI 4, 14-15.
A lakedaimóniak közül néhányan nem tudták elviselni a vereséget, és úgy gondolták, nem szabad
megengedni, hogy az ellenség gyŋzelmi jelet [tropaiont] állítson, hanem meg kell kísérelniük
harcban, nem pedig fegyverszünet oltalmában visszaszerezni halottaikat. (…) Ezért egybehívták a
tekintélyesebb szövetségeseiket, hogy eldöntsék, mit tegyenek. Valamennyien azon a véleményen
voltak, hogy fegyverszünet oltalmában kell összeszedni a halottakat, ezért hírnököt küldtek az
ellenséghez. A thébaiak ezután gyŋzelmi jelet [tropaiont] állítottak, és a létrejött fegyverszünet
alapján kiadták a holttesteket.
(Vilmos L. ford.)
A történet értelmében a tropaion feladata, hogy garanciát adjon arra: a legyŋzött fél fegyverszünet
oltalmában összeszedheti halottait. A tropaion eredeti formájában tehát nem gyŋzelmi emlékmť, hanem a
csatatéren az istennek szentelt zsákmányt hordó jel a gyŋzelem, s egyúttal a fegyverszünet kihirdetésére,
amely figyelmeztetésül szolgált legyŋzött és gyŋztes fél számára egyaránt.
A tropaion-állítás körüli késedelemrŋl szóló történet azonban (V 12-13.) talán mégis minden definíciónál
élesebben világít rá: a tropaionnak arra kellett emlékeztetnie a görögöket, hogy „az istenség pontosan
kijelölte gyŋzelmük határait”.
267

RE, s.v. tropaion.

70

A szokás azonban nem csupán a ’Mhdän ¥gan’ eszméjébŋl sarjad, de feltehetŋen a ’csata természetében
lévŋ mélyebb igazság belátásából: közismert, hogy a katonák akkor halnak meg a legnagyobb számban,
amikor menekülnek, hiszen ha hátat fordítanak az ellenségnek, képtelenek védekezni. Mert az a fél,
amelyik hátat fordít és megfutamodik, egyik esetben sem azért tesz így, mert fizikailag megrendült, hanem
mert elveszítette a fejét.’ 268
A tropaion felállítása után sérthetetlennek számított, nem volt szabad elmozdítani; a görögök a tropaiont
Zeus Tropaiosnak szentelték, az ŋ védelme alá helyezték.
Az elsŋ történetileg ismert tropaionok a perzsa háborúk gyŋztes csataterein álltak. A tropaion születését
ezért szívesen kötik a perzsa háborúhoz, s döntŋ szerepet tulajdonítanak a perzsa háborúknak a szokás
kialakulásában. 269 A tropaion azonban alighanem azok közé az újítások közé tartozott, amelyek az 5.
század elején, a perzsa háborúk során váltak ’láthatóvá’, valójában mégsem csupán egyenesen a háborúnak
a következményei: nem a perzsa fenyegetés hívta életre, hanem korábbra nyúlnak gyökerei. 270 A szokás
késŋbbi, 5-4. századi története a görögök saját küzdelmeiben (amint ez Thukydidés és Xenophón
mťveibŋl kiderül) 271 szintén arra utal, hogy a tropaion-állítás szervesen illeszkedik a görögök harcainak
saját maguk szabta szabályai (nomima tón Hellénón) 272 közé, eredete is alkalmasint ezek között kereshetŋ.
Ezt a tropaiont még nem a gyŋzelem vagy akár az ellenségeskedés emlékének megörökítéséül szánták: a
pillanatnak szólt.
Szokás lett azonban, hogy a tropaion-állítást megörökítŋ dombormťvet helyeztek el szentélyekben, s a
késŋbbiekben, az 5. század után, pedig a képtípus érméken is megjelenik. 273
Az Akropolis feljáratánál álló Niké-templom mellvédjének 274 dombormťvei Athén gyŋzelmeit ünneplik,
egy ünnepi rituálé képeivel: állatáldozatot bemutató és tropaiont állító Niké-alakok seregével, Athéna
jelenlétében. A tropaiont állító Niké-alakok körében látszik egy tropaion hajódarabbal, talán evezŋ

268

Keegan, i.m. – ld. 17. j. – 84.

269

Ld. Krentz, i.m. – ld. 259. j; Stroszeck, i.m. – ld. 259. j. Errŋl azonban ld. a továbbiakat.

270

A sorsfordító idŋszak perzsa háborút megelŋzŋen mutatkozó jegyeirŋl: P. Funke, Wendezeit und Zeitwende: Athens

Aufbruch zur Demokratie, in: Gab es das Griechische Wunder?, Mainz 2001, 1-20.
271

Xenophón, Hellenica I 2,4; I 2, 10; I 4, 23; I 5, 14; I 6, 35; II 4, 7; II 4, 14; II 4, 35; III 5, 19; IV 2, 23; IV 3, 9; IV 3,

21; IV 4, 8; IV 5, 10; IV 6, 12; V 2, 43; V 4, 53; V 4, 65-66; VI 2, 24; VI 4, 14-15; VII 1, 19; VII 1, 32; VII 2, 4; VII 2,
15; VII 4, 14; VII 4, 25; VII 5, 13; VII 5, 26. Xenophón, Anabasis III 2, 13;
272

Thukydidés IV 97, idézi RE, s.v. tropaion

273

vö. Stroszeck, i.m. – ld. 259. j. – 303 és 3-4.j.

274

A mellvéd építését a Niké-templom elkészülte után kezdték el, valószínťleg Kr.e. 420 után. A mellvéd

szobordíszeirŋl ld. Hölscher, i.m. – ld. 264. j.
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töredékével. 275 Athén nagy gyŋzelmeinek ünneplése közben egy tengeri gyŋzelem tropaionja persze nem
szükségképpen idézi a salamisi csata emlékét. Ám ha a töredék nem is kapcsolható teljes bizonyossággal a
perzsa háborúk tengeri ütközetéhez, s a salamisi tropaion formájára is csupán távoli iránymutatásul
szolgálhat, mégis felvillantja, hogyan lehet elképzelni egy tengeri csata tropaionját.
A salamisi csata tropaionja
A salamisi tropaionról Hérodotos egyáltalán nem ír, a tropaion szó nem fordul elŋ nála. Késŋbbi szerzŋk
pedig, ha a salamisi tropaiont említik, rendszerint a márvány emlékmťrŋl beszélnek. 276
Vannak azonban források, amelyek a görögök 5. és 4. század háborúi során lezajlott tengeri ütközetek
tropaionjairól tudósítanak. 277 Thukydidés tanusága szerint szokás volt, hogy tengeri csata tropaionja
mellett fogadalmi ajándékul zsákmányolt hajót vagy hajóroncsot állítottak. 278
Thukydidés II 84.
Az (athéniak) a Rhion-hegyfokon tropaiont emeltek, felajánlottak egy hajót Poszeidónnak, majd
visszatértek Naupaktoszhoz.
Thukydidés II 92.
A peloponnészosziak azonban szintén [tropaiont] emeltek, maguknak tulajdonítva a gyŋzelmet a
part mellett tönkretett és elfogott hajók miatt, s azt a hajót, amelyet elfogtak, áldozati ajándékul
elhelyezték az akhaiai Rhionnál, a tropaion mellett.
(Muraközy Gy. ford. változtatásokkal)
275

vö. Hölscher, i.m. – ld. 264. j. Talán egy evezŋ töredéke, de párhuzamok hiányában kérdéses az értelmezése.

276

Ld. a márvány emlékmťrŋl szóló fejezetet. Értelemszerťen az elsŋ tropaion állítására utalhat: Lykurgos, Oratio in

Leocratem 73: “És megkoronázták gyŋzelmüket: nem elégedtek meg azzal, hogy Salamisnál tropaiont állítottak, de
határokat szabtak a barbároknak Görögország szabadsága érdekében, és hogy megakadályozzák, hogy ezeket
átlépjék, egyezséget kötöttek, hogy hosszú hadihajóval nem szabad hajózni Kyaneai és Phasélis között, és hogy a
görögök függetlenek lehessenek, és nem csak azok, akik Európában, de azok is, akik Ázsiában laknak.” Athénaios,
Deipnosophistae I 20 e: „Sophoklés, túl azon, hogy ifjúkorában szép szál fiú volt, még kisfiúként megtanult táncolni és
zenélni is Lamprostól. A salamisi csata után bekente magát olajjal, és ruhátlanul táncolt, lyráján játszva a tropaion
körül. De vannak akik úgy mesélik, hogy volt rajta himation.”
277

Thukydidés II 92, 4; VIII 24; Xenophón, Hellenica V 4, 66. Az idézetek forrása RE, s.v. tropaion

278

Thukydidés II 84. oƒ dä 'Aqhna‹oi katadièxantej kaˆ naàj dèdeka labÒntej toÚj te ¥ndraj ™x aÙtîn

toÝj ple…stouj ¢nelÒmenoi ™j MolÚkreion ¢pšpleon, kaˆ tropa‹on st»santej ™pˆ tù `R…J kaˆ naàn
¢naqšntej tù Poseidîni ¢necèrhsan ™j NaÚpakton. és 92,4. ¢nacwr»santej dä oƒ 'Aqhna‹oi tropa‹on
œsthsan, Óqen ¢nagagÒmenoi ™kr£thsan, kaˆ toÝj nekroÝj kaˆ t¦ nau£gia Ósa prÕj tÍ ˜autîn Ãn
¢ne…lonto, kaˆ to‹j ™nant…oij t¦ ™ke…nwn ØpÒsponda ¢pšdosan. œsthsan dä kaˆ oƒ Peloponn»sioi
tropa‹on æj nenikhkÒtej tÁj tropÁj, §j prÕj tÍ gÍ dišfqeiran naàj· kaˆ ¼nper œlabon naàn, ¢nšqesan
™pˆ tÕ `R…on tÕ 'AcaƺikÕn par¦ tÕ tropa‹on.
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Hérodotos írja, 279 hogy a salamisi csata után a görögök symmachiája fogadalmi ajándékul állított három
zsákmányul ejtett fŋníciai hajót: egyet Salamison, egyet Sunionnál, a harmadikat pedig az Isthmoson. (Ld.
errŋl a következŋ fejezetet is.)
Hérodotos VIII 121.
Elŋször különválasztották ’a zsákmányból az isteneknek járó részt’ (akrothinia), többek között
három fŋníciai hajót; egyet az Isthmosra ’szántak áldozati ajándéknak’ (anatheinai), s ez még most,
az én idŋmben is megvan, egyet Sunionra, a harmadikat pedig Aiasnak ott helyben Salamisra. (…)
A három hajó kijelölte háromszög a tágan vett salamisi csatateret fogja közre. A salamisi tropaion helyérŋl
ezen kívül csupán a késŋbbi márvány emlékmť Psyttaleián és Kynosurán talált maradványai adhatnak,
persze nem kötelezŋ érvénnyel, útmutatást. 280 Az irodalmi szövegek közül pedig csupán Plutarchos tesz
említést a tropaion-állítás helyérŋl:
Plutarchos, Aristides 9, 4.
Mert sejteni lehetett, hogy a legtöbb hajó itt csap majd össze és itt Psyttaleia körül lesz a
leghevesebb a harc. Ezért is áll hát a tropaion is Psyttaleián. (›sthken!). 281
Plutarchos itt olyan tropaionról beszél, ami még az ŋ korában is állt, ez pedig nem lehet az elsŋ tropaion.
Egy vonzó feltevés szerint azért emeltek annak idején két tropaiont, az egyiket a salamisi parton, a másikat
Psyttaleián, mert tengeri és szárazföldi küzdelemnek külön s különféle tropaion járt. 282 Ez a feltevés abból
indul ki, hogy a márvány emlékmť az elsŋ tropaion helyén állt, s noha ez pontosan megfelel Plutarchos
gondolatmenetének, nem tudhatni, maga Plutarchos is csupán következtet-e, vagy valamilyen forrás állt
rendelkezésére. Ráadásul a következtetés hallgatólagosan azt is magában foglalja, hogy a tropaion-állítás
fŋként az athéniakra tartozott, s az egyik Themistoklés, a másik pedig Aristeidés aristeiájához kapcsolódik.
A tropaiont azonban a symmachia állította, s ez pedig a salamisi csata idején spártai vezetésť volt. A
zsákmány szétosztását, mint ezt a fogadalmi ajándékok esetében világosan lehet látni, a spártai vezetés
felügyelte.
Biztonsággal tehát mindössze annyi állapítható meg, hogy az elsŋ tropaion helyét a márvány tropaionemlékmťé legfeljebb valószínťsíti. A fogadalmi ajándékul szentelt hajók mindenesetre a Thukydidés-
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A márvány tropaion Psyttaleián és Kynosurán talált maradványaira vö. a márvány emlékmťról szóló fejezetet.
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történet értelmében a tropaionhoz tartozó, a tropaionnal együtt (ha nem is helyrajzi értelemben mellett)
állított fogadalmi ajándékok lehettek.
A salamisi tropaion – ez a források töredékessége mellett is jól látható – olyan görög szokást képvisel,
amely a késŋbbiekben a görögök és görögök közti harc elmaradhatatlan része, s amely elsŋ irodalmi
felvillanásakor, Eteoklés imájában a mitikus testvérharc történetében jelenik meg. A tropaion révén a
perzsa háborús ütközet nem tťnik ki ezeknek a harcoknak a sorából, csupán a zsákmány jellege utalhat rá,
hogy nem görögökkel harcoltak. Másmilyen lehet az ellenség fegyverzete, másmilyen lehet a hajójuk, de
ugyanazok a szabályok érvényesek, mint ’saját’ küzdelmeikben. A tropaion-állítás annak a jele, hogy a
’barbár’ ellenség megkülönböztetésére ekkor még nem mutatkozott igény.
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2. A salamisi csata fogadalmi ajándékai 283
Tropaion és fogadalmi ajándék rokonsága miatt – merthogy mindkettŋt a zsákmányból adják az istennek –
az ütközet fogadalmi ajándékai szintén utalhatnak a salamisi tropaiont alkotó zsákmány jellegére.
Kérdés, megerŋsítik-e a Niké-templom mellvédjének töredéke kapcsán felmerült elképzelést, vagy
általánosan fogalmazva:
Tükrözŋdik-e, s ha igen, hogyan, az ütközet ’tengeri csata’-volta a fogadalmi ajándékokon?
A salamisi csata fogadalmi ajándékait a következŋ jegyek alapján lehet azonosítani:
Szťkebb értelemben, a salamisi zsákmányból szentelt fogadalmi ajándékok:
1. Irodalmi források, elsŋsorban is Hérodotos, említenek a salamisi ütközet zsákmányából adott
fogadalmi ajándékokat. 6. 7. 8. 15. 16. 17. 20.
2. Vannak irodalmi, ill. feliratos tanuságok olyan, a perzsa háborús zsákmányból adott fogadalmi
ajándékokról, amelyeknél az ajándék jellege tengeri csatára utal, és a felajánló részt vett a salamisi
csatában. Az ilyen fogadalmi ajándékok csupán valószínťsíthetŋen sorolhatók a salamisiak közé,
elképzelhetŋ, hogy más perzsa háborús tengeri ütközethez kapcsolódnak (mint pl. az artemisioni
vagy a helléspontosi események). 10. 14.
A plataiai csata után állított, Salamishoz is kapcsolódó fogadalmi ajándékok:
3. Van olyan fogadalmi ajándék is, amelyet a plataiai zsákmányból szenteltek, s irodalmi tanuságok is
a plataiai csata zsákmányának nevezik, ám bizonyos jegyek alapján alkalmasint Salamis és Plataiai
közös ajándékainak kell tekinteni. (Mert a felajánlók között van olyan, aki nem harcolt Plataiainál,
csak Salamisnál). 18.
4. Vannak olyan perzsa háborús fogadalmi ajándékok, amelyek felajánlója, fŋként egy-egy kisebb
polis, mindkét ütközetben harcolt, ám az egész hadjáratból egyetlen közös ajándékot adott.
Ezeket az ajándékokat vélhetŋen a gazdag plataiai zsákmányból szentelték. 9. 11. 12. 13.
Ez utóbbi két kategóriába tartozó ajándékok nem zárhatók ki a salamisi csata emlékmťveinek sorából.
Fontosak Salamis emlékezetében, fŋként, mert már a csata nemzedékének idején tanusítják a Xerxés-elleni
harc, Salamis és Plataiai közös ünneplését. E fejezet számára mégis leginkább csak annyiban fontosak,
hogy tükröt tartanak: mennyiben különlegesek, mennyiben mások azok a fogadalmi ajándékok, amelyeket
csakis Salamisért, a tengeri ütközetért állítanak.
Ez a fejezet ezért, merthogy fŋ kérdése éppen a salamisi tengeri ütközet ajándékainak sajátosságaira
irányul, a par excellence salamisi ajándékokkal (1-2. csoport) foglalkozik.
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A salamisi csata zsákmányából szentelt fogadalmi ajándékok között a symmachia, egyes polisok és
magánszemélyek ajándékai is megtalálhatók.
A zsákmányból szentelt fogadalmi ajándék fajtája lehet:
1) aparché (’elsŋ zsenge’), ezt nevezhetik
a) ’akrothinion’-nak (’zsenge’, a zsákmány színe-java), vagy
b) ’dekaté’-nek (tized), ez utóbbinak olyankor, ha a zsákmányt jellege megszámlálhatóvá
teszi.
2) ’aristéion’: a legbátrabban harcoló polis vagy egyén számára a zsákmányból jutalmul kiosztott
külön részbŋl szentelt fogadalmi ajándék.
A zsákmányból szentelt fogadalmi ajándékot adhatják úgy az istennek, ahogyan a csatatéren összeszedték
(spolia-anathéma), vagy a zsákmány értékesítésébŋl állíthatnak valamilyen emlékmťvet (pl. szobor,
templom, dombormť, táblakép stb.).
A salamisi tengeri ütközet fogadalmi ajándékainak számbavétele 284
1. A közvetlenül a zsákmányból szentelt fogadalmi ajándékok
Hajó-anathémák
A közvetlenül a zsákmányból adott fogadalmi ajándékok közt volt az a három hajó, amelyeket a
symmachia a csata után – mint már a tropaionoknál szó volt róla – a tropaionhoz kapcsolódóan állított
fogadalmi ajándékul. – 6.
Hérodotos VIII 121.
Elŋször különválasztották ’a zsákmányból az isteneknek járó részt’ (akrothinia), többek között
három fŋníciai hajót, egyet az Isthmosra ’szántak áldozati ajándéknak’ (anatheinai), s ez még most,
az én idŋmben is megvan, egyet Sunionra, a harmadikat pedig Aiasnak ott helyben Salamisra.
A három hajót három istennek ajánlották: a salamisit, mint Hérodotos írja, Salamis hérósának, Aiasnak, az
isthmosit Poseidón szentélyénél, a sunionit pedig feltehetŋen Athénának. Az isthmosi hajó Hérodotos
korában még látható is volt, a másik kettŋ egy nemzedék elteltével már odaveszett. A fogadalmi ajándékot
adó görögök számára a legközvetlenebbül erre a három istenségre tartozott a salamisi gyŋzelem; az elsŋ
ajándékot ŋk kapták: a csatatér hérósa, Attika úrnŋje, és a tenger ura.
Állt egy fogadalmi ajándékul állított hajó az athéni Akropolison is. Maradványait csupán a talapzat két
kŋtömbje jelenti felirat-töredékkel. 285 – 14. A két bázistömb hátsó oldalának és oldalfelületeinek
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megmunkálásából látszik, hogy a két tömb külön és nem egymáshoz illesztve állt. Eltérŋ vastagságuk és a
lyukak elhelyezkedése arra utal, hogy az anathéma a samosi Héraionban talált kora-archaikus
hajóbázishoz 286 hasonlíthatott. A felirat-töredék (EKT) egy kiegészítési javaslat szerint így oldható fel:
(’ANEQESAN] EK T[ES MACES’) ’a csata zsákmányából állították’. A bázis és a felirat mérete polisanathémára utal. A felirat szoros rokonságban áll az athéniak kevéssel 478 után épült delphoi sztoájának
feliratával. Ez a hajó az Akropolison nem biztos, hogy a salamisi csatából való zsákmány; lehet, hogy a
helléspontosi hídból származik. 287
A további, közvetlenül a zsákmányból adott fogadalmi ajándékokat hajódarabok vagy -felszerelési tárgyak
alkotják.
Hajó orrdísze
Lykomédés 288 fogadalmi ajándéka Phlyában – 15.
Plutarchos, Themistocles 15, 3.
Lükomédész, az egyik athéni háromevezŋsoros hajó parancsnoka volt az elsŋ, aki hajót ejtett
foglyul. Levágta a hajó orrdíszét (parasémon) és késŋbb Phlüában felajánlotta babérkoszorús
Apollónnak.
(Máthé E. ford.)
Plutarchos tanusága szerint tehát az ajándék a salamisi zsákmányból való, ám Hérodotos az artemisioni
események leírásánál megemlíti, hogy Lykomédés az artemisioni csata után kapott aristéiont. 289
Kérdéses ezért, hogy a Plutarchos-említette fogadalmi ajándék valóban a salamisi csatához tartozik-e vagy
esetleg az artemisionihoz.
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Hajókötelek (?)
Diodóros matrózainak ajándéka a korinthosi Létó-szentélyben – 10.
Korinthosi matrózok egy csoportja hajóköteleket adott fogadalmi ajándékul Létó szentélyében – ahogy a
fogadalmi felirat mondja: ’mn£mata naumac…aj’, a tengeri ütközet emlékére. Az ajándék Plutarchos
tanusága szerint a Salamisnál harcoló korinthosiak adománya. 290
2.
A salamisi zsákmány értékesítésébŋl állított fogadalmi ajándékok
A symmachia ajándéka
Hérodotos VIII 121.
(…) Ezután szétosztották a zsákmányt és az isten részét (akrothiniont) elküldték Delphoiba, s
ebbŋl lett az a 12 könyök magas szobor, amely egy hajó tatdíszét (akrótérion tés neós) tartja
kezében. Ez az a szobor, ami ma ott áll, ahol a makedón Alexandros aranyszobra.
A symmachia fogadalmi ajándéka, a kezében hajócsúcs díszét tartó Apollón-szobor, ahogy Hérodotos
megfogalmazásából kiderül, ott állt még Delphoiban Hérodotos idejében, sŋt a 700 évvel késŋbb, a Kr. u.
2. században alkotó Pausanias is tud a szoborról.
Pausanias, Periegesis X 14, 5.
A görögök, akik részt vettek a perzsa király elleni háborúban, (…) Delphoiban pedig egy Apollónszobrot ajánlottak fel az artemiszioni és a szalamiszi tengeri csatában szerzett zsákmányból.
(Muraközy Gy. ford.)
Az aiginaiak ajándéka
Hérodotos tanusága szerint aristéiont a salamisi csata után az aiginaiak állíthattak. 291
Hérodotos VIII 122.
„S miután a görögök elküldték az akrothiniont Delphoiba, együttesen megkérdezték az istentŋl,
hiánytalannak és hibátlannak tartja-e az akrothiniont. Ŋ pedig azt felelte, hogy a többi görögtŋl
már megkapta, ami az övé, az aiginaiaktól viszont még nem, hanem tŋlük várja még az aristéiont a
salamisi tengeri csatáért. Amikor az aiginaiak ezt meghallották, három aranycsillagot állítottak
fogadalmi ajándékul egy bronz árbocra tťzve a szentély sarkában, Kroisos vegyítŋedénye mellett.”
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Themistoklés ajándéka
Plutarchos és Pausanias tanusága szerint Themistoklés a salamisi csata zsákmányából templomot emelt
Artemis Aristobulénak fogadalmi ajándékul, saját házához közel, Melité démosban. (ld. 17. és 8-9. t.)
A Théseiontól nyugatra a pireusi kapuhoz vezetŋ úton kis in antis-templom maradványai kerültek elŋ,
elŋtte oltár. A szentély a leletek alapján Artemis Aristobulé temploma lehetett. A templomban talált
fogadalmi ajándékok közt számos kratériskost találtak, amelyek Artemis kultuszának jellemzŋi. 292 Artemis
Artistobulé kultusza e leletcsoport alapján egészen hasonló volt pl. Artemis Munychia vagy Artemis
Braurónia kultuszához. A templomot Themistoklés számťzetése után lerombolták.
Artemis Themistoklésék számára talán családi isten lehetett. Erre utal Pauasanias története, hogy
Themistoklés fiai Artemis Leukophryénének, a Magnésiában tisztelt istennŋnek szobrot állítottak az
Akropolison. 293
Kommentárok a salamisi tengeri ütközet fogadalmi ajándékaihoz
Talán nincs még a görög történelemnek olyan tengeri ütközete, amelynek fogadalmi ajándékait hasonló
részletességgel ismernénk. Szárazföldi és tengeri ütközet anathémáinak különbözŋsége tehát, legalábbis
részben, éppen a salamisi csata fogadalmi ajándékai révén válik megismerhetŋvé.
Szárazföldi csaták esetében a közvetlenül zsákmányból adott ajándék fŋként sisak, pajzs, páncél szokott
lenni: ’az ellen dárdanyťtt ruhái’ (ahogy ezt a görög szentélyekben gazdagon jelen lévŋ archaikus kori, vagy
perzsa háborús fogadalmi ajándékok tanusítják). A bemutatott salamisi fogadalmi ajándékoknál mindezek
közül legfeljebb ha egy fordul elŋ, Diodóros korinthosi matrózainak ajándéka. A fogadalmi vers mérvadó
értelmezése szerint a hajósok hajóköteleket ajándékoznak, ám a ’ Ópla’ kétség kívül jelenthet akármilyen
más fegyverzetet is. A salamisi fogadalmi ajándékok fŋ motívumai ezzel szemben: a parasémon, az
akrótérion, az árboc csillagokkal és a hajó. Csupa olyan motívum, amely jellegzetesen utal az ütközet
tengeri voltára.
A parasémon
A ’parasémon’ (episémon vagy tutela navis): hajódísz, rendszerint róla kapja nevét a hajó. 294 Helye lehet a
hajó orrának csúcsán, illetve a hajóorr csúcsdísze (akrostolion) 295 mellett. Mint csúcsdísz leggyakrabban
protomé alakját öltheti, vagy istenalak (a tutela navis) büsztjét, önállóan fŋként istenszobor lehet. A perzsa
flottából zsákmányolt fŋníciai hajó díszének lehetséges formájára fŋníciai hajódíszek említései
szolgálhatnak támpontul:
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Hérodotos III 37.
„Mert Héphaistos szobra nagyon hasonlít a fŋníciai Pataikosokéhoz: ezeket a fŋníciaiak hajóik
orrán hordják. Annak, aki még sosem látott ilyeneket, elmesélem. Törpe alakját mintázza. A
kabirok szobrai is hasonlítanak a Héphaistoséihoz, akik pedig a monda szerint az ŋ fiai voltak.” 296
Hérodotos elbeszélése szerint ilyen orrdíszek voltak fŋníciai hajókon a ’Pataikos-figurák’. A Pataikosok
törpe-alakok, Hérodotos a memphisi Héphaistos, vagyis Ptah, illetve a kabirok szobrához hasonlítja a
jellemzŋen törpeként ábrázolt istenek alakját. A Pataikos-amulettfigurák, amelyeknek alighanem egyiptomi
gyökerei voltak, 297 a fŋniciaiaknál a Kr.e. 8. századtól fogva terjedtek el. A görögöknek feltťntek ezek a
hajódísz-figurák, s ha törpékrŋl beszéltek, Pataikosoknak is nevezték ŋket, s a szóból gyakori görög
személynév is lett A Pataikos-hajódíszek ábrázolásai aradosi és sidóni pénzérmékrŋl is ismertek. 298
Strabón egy története szerint,
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amikor hajóroncsok közt fából készült lóprotomékat találtak, rögtön

azonosítani lehetett, hogy Gadeira városának hajói voltak. Mert ennek a városnak a kereskedŋhajóit mind
fa lóprotomék díszítették, ezért hippousnak is nevezték ŋket.
Az akrótérion
Az akrótéria a hajócsúcsok díszeit jelenti, Pausanias megfogalmazásával: plo…wn t¦ ¥kra kosm»mata,
vagyis a hajóorr vagy a tat kimagasló csúcsának ornamentális vagy figurális kiképzése. Míg az akrótéria szó
egyaránt jelent hajóorr- és tatdíszt, a hajóorrdísz önálló elnevezése akrostolion, a tatdíszé aphlaston. 300 A
fogadalmi ajándékul adott Apollón-szobor aphlastont tarthatott a kezében, ezért a továbbiakban a fogalmi
pontosság kedvéért ezt a szót használom.
Az aphlaston az antik hajó tatdísze: klasszikus formájában a hajótat legyezŋszerťen elágazó, a hajó belseje
felé hajló dísze. A szó eredete és jelentése bizonytalan, ókori magyarázatai a tör jelentésť tŋbŋl
származtatják, fosztóképzŋvel. Diels elemzése szerint az aphlastonnál nincs törékenyebb része a hajónak,
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”Esti g¦r toà `Hfa…stou têgalma to‹si Foinikh…oisi Pataâkoisi ™mferšstaton, toÝj oƒ Fo…nikej ™n

tÍsi prórVsi tîn trihršwn peri£gousi· Öj dä toÚtouj m¾ Ôpwpe, ™gë dš <oƒ> shmanšw· pugma…ou
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kale‹n †ppouj ¢pÕ tîn ™n ta‹j próraij ™pis»mwn·
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Diels, i.m. – ld. 294. j. – ld. RE. s.v. Seewesen, 906, 923; Torr, i.m. – ld. 294. j; Wachsmuth 1967, 83. és 88. j.
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ám helye, a tat a hajó legféltettebb, legvédettebb része, ahol a hajó „élete” rejtŋzik, elvesztével az egész
hajó elveszik: a név arra utal hát, az aphlaston az a része a hajónak, amelynek ’nem szabad eltörnie’.
Az aphlaston görög hajókon lehet ornamentális és figurális díszítésť is. Egyik eredete talán a minóikus
liliom-motívum, klasszikus-hellénisztikus változatában leggyakoribb az állatalak, ezek közül is az ún.
chéniskos-motívum (vízimadár; liba- vagy hattyú-alak).
Az aphlaston (az orrdíszhez hasonlóan) helyet adhatott a tutela navis-nak, festve, xoanon vagy aranyozott
szobor formájában. 301
Kérdés, hogy kell elképzelni a fŋníciai hajók aphlastonját: görög vázák aphlaston-ábrázolásai fŋníciai
motívumokkal csupán távoli iránymutatásul szolgálhatnak (Ld. p. 115-116.).
Az akrostolion, a parasémon és az aphlaston nem csupán díszítményei a hajónak, hanem otthont adva a
tutela navis-nak vagy egy állat-alaknak, amelyben védelmezŋjüket látták, a hajó féltve ŋrzött részei.
Árboc csillagokkal
Az árboc a három aranycsillaggal azonban nem pusztán hajódarab, hanem olyan kép, amelynek értelmét a
Hérodotos-fejezeten túl kell keresni.
A hajóárbocon (vagy a kormány-, illetve vitorlarúdon) nagy viharban látható ún. lidércfény egy kivételesen
ritka jelenség, amivel hajósok találkozhatnak. Régi magyar fizikusoknál „tengeri lidércz” volt a neve. A
jelenséget ma Szent Elmó lángjának nevezik. Szent Elmó, antiochiai Erasmus (240-303), Antiochia mártír
püspöke. Tisztelete a 6. századtól mutatható ki, s 1300 körültŋl a 14 védŋszent egyikének számít. SzentElmó lángja elektrometeor, elektromos kisülés, amely nagy viharok idején kimagasló csúcsokon (mint pl.
hajóárboc, hegycsúcs vagy templomtorony) jelenik meg. Villámütés veszélyével fenyegethet és ezért
közvetlen életveszélyt jelenthet az emberre. A rettegŋ hajósok, ha látták, a tťz védŋszentjéhez, SzentElmóhoz fordultak segítségért. 302 Gyakran azonban éppen a vihar végét jelezheti, ezért óhajtott jel. 303
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Euripidés, Iphigenia Aulidensis 239.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Elmsfeuer; képeket és középkori történeteket ld. A. Guiellemin, A mágnesesség és

elektromosság, Budapest 1885, ld. : http://iratok.freeweb.hu/tudomany/guillemi/GUIL1B-C.HTM „Midŋn a
vitorlarúd vagy az árbocz csúcsán fénypamat egymagában tťnt elŋ, ez fenyegetŋ jel volt; Helená-nak hívták. Ha
egyszerre két láng mutatkozott, ez jó idŋjárást és szerencsés utazást ígért a hajósnépnek; ezek a Dioscurok: Castor és
Pollux voltak, vagyis a hajózást védŋ istenségek.”
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Seneca, Naturales quaestiones I 1, 13. In magna tempestate apparere quasi stellae solent uelo insidentes; adiuuari se

tunc periclitantes aestimant Pollucis et Castoris numine. Causa autem melioris spei est quod iam apparet frangi
tempestatem et desinere uentos; alioquin ferrentur ignes, non sederent. Sed si minore ui utuntur, defluunt tantum et
insidunt, non feriunt nec uulnerant.
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A jelenség egyik ókori leírása Plutarchos Lysandros-életrajzában olvasható. 304
Plutarchos, Lysander 12.
„Voltak, akik azt mondták, hogy a Dioskurosok voltak azok a csillagok, akik felragyogtak kétfelŋl
a kormányrúdon Lysandros hajóján, amikor az elsŋként hajózott ki a kikötŋbŋl az ellenség felé.
Mások szerint a jelenséget egy hulló kŋ feltťnése okozta. (...)”
Mint a Plutarchos-hely is mutatja, a jelenségben a görögök a hajósokat védŋ isteneket, a Dioskurosokat
látták.
A csillagok a vitorlacsúcson: a Dioskurosok, ahogy Alkaios egy költeménye szól róluk:
Alkaios, frg. 34a 9-12.
„ráugorva fönt a vitorla-csúcsra,
messzefénylŋn ültök elŋl a gályán,
vészes éjben fényt sugarazva bolygó
barna hajókra.”
Devecseri G. ford. 305
Hogy a kép: csillagok hajó árbocán, a Dioskurosokat jelenti, 306 jól mutatja, hogy Lysandros gyŋzelme után
ugyanilyen ajándékot küld Delphoiba:
Plutarchos, Lysander 18, 1.
„Lüszandrosz a zsákmányból Delphoiban saját magának és minden egyes hajó parancsnokának
bronzszobrot emeltetett és a Dioszkuroszoknak két aranycsillagot készíttetett.”
(Máthé E. ford.)
Az aiginaiak ajándékán azonban három csillag volt, nem kettŋ; a harmadik csillag talán Helené lehet, vagy
– egy másik feltevés szerint – Apollón Delphinios. 307
304 ’Hsan dš tinej oƒ toÝj DioskoÚrouj ™pˆ tÁj Lus£ndrou neëj ˜katšrwqen, Óte toà limšnoj
™xšplei prîton ™pˆ toÝj polem…ouj, ¥stra to‹j o‡axin ™pil£myai lšgontej. oƒ dä kaˆ t¾n toà

l…qou ptîsin ™pˆ tù p£qei toÚtJ shme‹Òn fasi genšsqai· kathnšcqh g£r, æj ¹ dÒxa tîn pollîn;
305

eÙs`d[Úg]wn qrèiskont[ej..] ¥kra n£wn

p]»loqen l£mproi pro`[ ]tr`[....]ntej,
¢rgalšai d' ™n nÚkti f[£oj fš]rontej
n©k m[e]la…nai·
306

Ld. Chr. Augé, LIMC III 1, s.v. Dioskuroi, p. 587, 232-237. sz. A csillag a Dioskurosok ikonográfiájának fontos

eleme.
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*
A tengeri ütközetben tehát a hajó, ill. hajódarab a zsákmánynak az a része, amely a legérdemesebb rá, hogy
bemutassák az istennek. Mert tengeri csatában fŋként az ellenséges hajó elejtésén múlik a gyŋzelem, egy
tengeri gyŋzelemnek leginkább az elejtett hajó vagy annak egy darabja a jelképe, s egyben alkalmas képi jele
is.
A kérdés persze tťnhetik triviálisnak is, hiszen egy a zsákmányból bemutatott áldozatot (mint amilyen a
közvetlenül a zsákmányból bemutatott fogadalmi ajándék vagy a tropaion), már önmagában meghatároz a
szerzett zsákmány jellege. A motívumok azonban egyrészt, mint látható, nem csupán a közvetlenül a
zsákmányból adott ajándékokon uralkodók, de fogadalmi ajándékul készített emlékmťveken is.
S hogy szárazföldi és tengeri ütközet áldozati ajándékainak különbözŋsége mégis különösen érdekes lehet,
megmutatja Thukydidés egy fejezete.
Thukydidés I 49, 1-3.
„Miután mindkét oldalon megadták rá a jelet, megkezdŋdött a tengeri ütközet. Minden hajó
fedélzetén sok nehézfegyverzetť volt, nagyszámú íjásszal és dárdással együtt, mivel tapasztalat
híján még a régi harci módszereket alkalmazták. Az ütközet heves volt, nem mintha olyan
ügyességgel vívták volna, hanem mert inkább szárazföldi viadalhoz hasonlított. Ha két hajó
egymásra támadt, nem volt könnyť szétválniuk a nagy tömegben összeszorult hajók miatt, s mert
úgy tartották, hogy a gyŋzelem elsŋsorban a fedélzeten lévŋ nehézfegyverzetťektŋl függ, akik
lábukat szilárdan megvetve harcoltak, miközben a hajók nem mozdultak. Nem próbálkoztak
*[diekplus-szal], a küzdelmet inkább a lelkesedés és az erŋ, nem pedig az ügyesség jellemezte. Így a
harc közben mindenütt nagy volt a kiabálás és a zťrzavar.” 308
(Muraközy Gy. ford.)
307

Hymni Homerici I 440 œnq' ™k nhÕj Ôrousen ¥nax ˜k£ergoj 'ApÒllwn ¢stšri e„dÒmenoj mšsJ ½mati·

toà d' ¢pÕ pollaˆ spinqar…dej pwtînto, sšlaj d' e„j oÙranÕn Œken·
Plutarchos, Lysander 12. ’Hsan dš tinej oƒ toÝj DioskoÚrouj ™pˆ tÁj Lus£ndrou neëj ˜katšrwqen, Óte
toà limšnoj ™xšplei prîton ™pˆ toÝj polem…ouj, ¥stra to‹j o‡axin ™pil£myai lšgontej.
Cicero, De divinatione I 75. stellaeque aureae, quae Delphis erant a Lacedaemoniis positae post navalem illam
victoriam Lysandri, qua Athenienses conciderunt, qua in pugna quia Castor et Pollux cum Lacedaemoniorum classe
visi esse dicebantur, eorum insignia deorum.
308

Thukydidés I 49. xumme…xantej dš, ™peid¾ t¦ shme‹a ˜katšroij ½rqh, ™naum£coun, polloÝj män

Ðpl…taj œcontej ¢mfÒteroi ™pˆ tîn katastrwm£twn, polloÝj dä toxÒtaj te kaˆ ¢kontist£j, tù palaiù
trÒpJ ¢peirÒteron œti pareskeuasmšnoi. Ãn te ¹ naumac…a karter£, tÍ män tšcnV oÙc Ðmo…wj,
pezomac…v dä tÕ plšon prosfer¾j oâsa. ™peid¾ g¦r prosb£loien ¢ll»loij, oÙ ·vd…wj ¢pelÚonto ØpÒ
te toà pl»qouj kaˆ Ôclou tîn neîn, kaˆ m©llÒn ti pisteÚontej to‹j ™pˆ toà katastrèmatoj Ðpl…taij
™j t¾n n…khn, o‰ katast£ntej ™m£conto ¹sucazousîn tîn neîn· diškploi d' oÙk Ãsan, ¢ll¦ qumù kaˆ
·èmV tÕ plšon ™naum£coun À ™pist»mV.
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Thukydidés szavai a korinthosiak és kerkyraiak a peloponnésosi háború egyik elŋzményét jelentŋ csatájáról
(Kr.e. 433. Sybota) szólnak. Jól megvilágítják, hogy tengeri és szárazföldi ütközet akár még az 5. században
sem sokban különbözik egymástól, amennyiben magát a hajót nem tudják fegyverként használni.
Fegyverré a hajó pedig a vágósarkantyú (gör. embolon, lat. rostra) és a vágósarkantyút alkalmazó manŋver
(diekplus, kyklos vagy periplus) révén lehet. A vágósarkantyúról, noha feltehetŋen régi, egyiptomi eredetť,
elŋször egy Kr.e. 6. század közepi ütközet kapcsán esik szó Hérodotosnál és ezzel egyidejť a szó elsŋ
irodalmi említése is.
A salamisi csatában viszont a források egyértelmťen tanuskodnak 309 az embolé, a vágósarkantyúval való
támadás (az ellenséges hajó meglékelése és elsüllyesztése) sikerességérŋl.
Aischylos, Persae 279.
„Semmit sem ért az íj, az egész sereg odalett,
legyŋzte a hajók vágósarkantyúinak támadása.” 310
Mégis, amennyire látni lehet, a salamisi csata emlékmťvein a vágósarkantyú egyáltalán nem jelenik meg,
holott a vágósarkantyú zsákmányul ejtésének lehetŋségérŋl messzemenŋkig tanuskodnak a római
történelem forrásai. 311
A salamisi emlékmťvek motívumai, a vágósarkantyútól különbözŋ hajódarabok természetesen nem példa,
ill. elŋzmény nélküliek tengeri küzdelmekben. A hajó megfosztása az akrótériontól (akrótériazein) a
zsákmányszerzés egy lehetséges formája: Hérodotos elbeszélésében olvasható a történet, miszerint az
aiginaiak a samosiak hajóiról zsákmányolt orrdíszeket (vadkanfigurákat mintázó parasémon) adtak
fogadalmi ajándékul Athénának.
Hérodotos III 59.
„A hatodik évben azonban tengeri csatában legyŋzték ŋket (ti. a samosiakat) az aiginaiak, és a
krétaiak segítségével rabszolgává tették ŋket. Lefťrészelték a hajóik orráról a vadkanfigurákat, s
mint áldozati ajándékot elhelyezték az aiginai Athéna-templomban.” 312
(Muraközy Gy. ford.)
309

Aischylos, Persae 279, 336, 409, 415, 557.
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Aischylos, Persae 279. oÙdän g¦r ½rkei tÒxa, p©j d' ¢pèlluto / stratÕj damasqeˆj naâoisin ™mbola‹j.

311

pl. Livius, 8.14.12; 10, 2, 14; 42.20.4, sŋt Pausanias alapján görög példa is van rá, méghozzá jóval a salamisi csatát

megelŋzŋ idŋkbŋl: a megaraiak helyeznek el egy bronz vágósarkantyút, amit akkor zsákmányoltak az athéniaktól,
amikor Salamis szigetéért háborúztak egymással.
312

“EktJ dä œtei A„ginÁtai aÙtoÝj naumac…V nik»santej ºndrapod…santo met¦ Krhtîn, kaˆ tîn neîn
kapr…ouj ... ™cousšwn t¦j próraj ºkrwthr…asan kaˆ ¢nšqesan ™j tÕ ƒrÕn tÁj 'Aqhna…hj ™n A„g…nV.

84

Az aphlaston megszerzése szintén ékes bizonyítéka lehet a gyŋzelemnek, ahogy ezt már Homéros is
szépen példázza. Hektór, mielŋtt felperzselné az ellenséges hajót, magához veszi annak aphlastonját. Az
alexandriai magyarázók szerint azért, mert az aphlaston szent volta miatt fél elégetni azt, s inkább felajánlja
az isteneknek fogadalmi ajándékul. 313
A vágósarkantyú helyett az orr-vagy tatdíszek, a hajó legvédettebb, és istenkép révén vagy anélkül
védelmet jelentŋ részei jelennek meg a salamisi fogadalmi ajándékok között. Ez jól rímel arra, ahogyan a
szárazföldi csaták zsákmányai közt jóval gyakoribb a védŋ-, mint a támadó fegyverzet. Az ellenségtŋl
megszerzett védŋfegyverzet, az istennek fogadalmi ajándékul adott sisak és pajzs a gyŋzteseket egyben
saját kiszolgáltatottságukra, védtelenségükre is figyelmeztethette. Alighanem ehhez hasonló jelentés társult
a hajócsúcsok díszeihez, a hajó legféltettebb részeihez.
A tengeri ütközet fogadalmi ajándékainál azonban egy további mozzanat is megfigyelhetŋ. A fogadalmi
ajándékul adott hajócsúcs-díszek önmagukban nem egyértelmťsítik, vajon csatából vagy tengeri viharból,
hosszú hajóútról megmenekülve adják-e azt az istennek. Ha a hajó tengeren megsérül, a veszteségek közül
békében is az egyik legsúlyosabb a tatdísz megroncsolódása. 314
A fogadalmi ajándékul felajánlott hajócsúcs-díszek tehát lehetnek ellenséges hajóról zsákmányolt
ajándékok, ám ugyanígy tengeri viszontagságoktól megmenekült hajós fogadalmi ajándékai is, saját
hajójáról. Mitikus történetek jól példázzák ezt: van, hogy mindkét magyarázat elképzelhetŋ, van, hogy
biztosan saját hajóról származik az akrostolion, mint pl. Kadmos fogadalmi ajándékai Pausanias egyik
történetében:
Pausanias, Periegesis 9. 16. 3.
„Aphroditének Thébaiban látható faszobrai olyan régiek, hogy a hagyomány szerint ezeket még
maga Harmonia ajánlotta fel, és Kadmosz hajóinak fából faragott orrdíszeibŋl készültek.” 315
(Muraközy Gy. ford.)
Az aiginaiak ajándéka pedig, az árboc csillagokkal, a képet egyértelmťen a hajóséletbŋl kölcsönzi: a
lidércfényt rettegŋ (vagy óhajtó?), tengeri vésztŋl megmenekült hajósok hálaajándéka a Dioskurosoknak.
Nagy tengeri viharból, hajótörésbŋl megmenekülve szoktak a hajósok hazatérve templomot szentelni egy
istennek. 316 „Stets erscheint in der älteren Zeit das Tempelgelöbnis als letztes Mittel in höchster
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Diels, i.m. – ld. 294. j. Homéros, Ilias XV 716. és IX 241.

314

Horatius, Carmina I 14. nil p i c t i s timidus navita p u p p i b u s fidit.

315

'Afrod…thj dä Qhba…oij xÒan£ ™stin oÛtw d¾ ¢rca‹a éste kaˆ ¢naq»mata `Armon…aj ena… fasin
[aÙt£], ™rgasqÁnai dä aÙt¦ ¢pÕ tîn ¢krostol…wn, § ta‹j K£dmou nausˆn Ãn xÚlou pepoihmšna.
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Gefahr.” 317 Themistoklés fogadalmi ajándéka Artemis szentélyével ezen templomszentelések sorába
tartozik.
A salamisi csata fogadalmi ajándékai tehát, amelyek formakincse olyannyira meghatározó lesz Salamis
ábrázolásaira, Poseidón világát tükrözik inkább, mintsem Arését.

316

Rhodosi Zenón, FgrH 523 F 1c 58, 2; Pausanias, Periegesis II 32. 2. toÚtou dä ™ntÕj toà peribÒlou naÒj ™stin

'ApÒllwnoj 'Epibathr…ou, Diom»douj ¢n£qhma ™kfugÒntoj tÕn ceimîna Öj to‹j “Ellhsin ™pegšneto ¢pÕ
'Il…ou komizomšnoij· III 24. 7. œsti dä ™n to‹j ™reip…oij naÕj 'Aqhn©j ™p…klhsin 'As…aj, poiÁsai dä
PoludeÚkhn kaˆ K£stor£ fasin ¢naswqšntaj ™k KÒlcwn; Homéros, Odysseia 12, 345-7.; Servius, Verg. Aen.
382.
317

G. Rohde, idézi Wachsmuth 1967, 138, 237. j.
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3. A Salamisnál elesettek sírjai
A perzsa háború más ütközeteivel ellentétben nincs forrásunk, amely a Salamisnál elesettek eltemetésérŋl
azokhoz hasonló részletességgel adna képet. A kérdés elöljáróban ebben áll: vajon a töredékes kép,
amelynek mozaikszemeit a salamisi tengeri ütközet síremlékeihez köthetŋ források jelentik, kiegészíthetŋ
lesz-e más perzsa háborús temetkezések példái alapján. Vagy a másik oldalról közelítve: vannak-e
sajátosságai a salamisi tengeri ütközet síremlékeinek a szárazföldi ütközetekéhez képest.
A salamisi csata síremlékei közé öt ismert emlékmť sorolható: kettŋt a csatatéren emeltek, három pedig
kenotaphium, amelyeket odahaza, a polis állított a Salamisnál elesettek tiszteletére. (Kérdŋjel jelöli az
egyelŋre bizonytalanul ide sorolható emlékmťveket.)
A Salamisnál elesettek sírjainak számbavétele
1. A korinthosiak sírja Salamison 318 1.
Császárkori irodalmi források (Plutarchos és Ps. Dio Chrysosthomos) tanusága szerint a csatában elesett
korinthosiakat Salamis szigetén temették el, és a síremlékre Simónidés epigrammáját vésték.
A verset egy feliratos kŋ is megŋrizte. A követ St. N. Dragumis találta meg 1895 áprilisában a salamisi
Ambelakia helységben, amelynek északkeleti szomszédságában vannak a régi, a szigettel azonos nevť város
romjai – megfelelŋen annak, ahogy Plutarchos ír a korinthosiak sírjáról: ’par¦ t¾n pÒlin’.
A pentélikoni márvány követ beépítették egy ház lépcsŋjébe, építkezéskor találtak rá. A ház a Panagiatemplom (Ta Eisodia tes Theotokou) közelében van, azon a területen, ahol az ókori Salamis város
temetŋje feküdt, s ahol számos további sírkŋ is elŋkerült. A kŋ mérete és formája alapján nem dönthetŋ el,
hogyan lehetett elhelyezve a sztélé.
2. A korinthosiak kenotaphiuma az Isthmoson 2.
Plutarchos és az Anthologia Graeca ŋrizte meg annak a versnek a szövegét, amely a salamisi csatában
elesett és a szigeten eltemetett korinthosiak tiszteletére odahaza, az Isthmoson emelt kenotaphiumhoz
tartozott.
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a feliratot ld.: St. N. Dragumis, AM 22 (1897) 52-58, 9. k (a felirat publikálása); IG I2 927; SEG X 404 a;

O. Kern, IG, Bonn 1913, 9. t; D.L. Page, Further Greek Epigrams, Cambridge et alibi 1981; továbbiakat ld. W.
Peek, Griechische Vers-Inschriften I, Berlin 1955, no. 8 és L.H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford
1961, 132. no. 29; irodalmát ld. (válogatás) A. Wilhelm, JÖAI 2 (1899) 221-244; U. v. WilamowitzMoellendorff, Sappho und Simonides, Berlin 1913, fŋleg 192-194; A. L. Boegehold, GRBS 6 (1965) 179 -186, 14. k; M. Manfredini, ASNP 21 (1991), fŋleg 573-574; E. Hartmut, RhM 141, 3-4 (1998) 213-230. A vita a
második disztichon keltezésérŋl máig lezáratlan. Eredetinek (480 utáninak) tartja: Dragumis, Boegehold.
Késeinek: Wilhelm, Wilamowitz. Ezen a vitán kívül helyezkedik el R. Carpenter véleménye, AJPh 84 (1963)
81-83, aki a feliratot száz évvel korábbinak tartja a salamisi ütközetnél. A tymbos lokalizálását ld: Plutarchos,
De Herodoti malignitate 870e; Dragumis 57-58; Müller 1987, 706. mint korinthosi emlékmťrŋl: ld. p. 99.
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3. A megaraiak kenotaphiuma Megarában 4.
Egy Megarában talált késŋantik feliratos mészkŋ lap 319 megŋrizte, bár továbbköltött formában annak a
versnek a szövegét, amelyet a salamisi és plataiai csatában elesett megaraiak tiszteletére állított
kenotaphiumra véstek. A késŋantik sztélé tanusága szerint a klasszikus ókorban folyamatos volt a sírhely
mellett a kultusz: a polis évente bikát áldozott hŋsei tiszteletére.
4. Az athéniak sírhalma Salamison (?) 3.
A Salamison eltemetett athéniak feltételezett sírjának egyetlen írott forrása az Akropolison talált, Augustuskori határozatot tartalmazó feliratos kŋ, amely Salamis, Pireus és Athén szent helyeinek helyreállításáról
szól. (Ld. p. 62. és 33.) A felirat töredékes szövege említ egy Salamison, a tropaion emlékmť közelében
álló ’polyandreiont’. A kiegészítés így folytatná a felirat szövegét: [™n tÍ m£cV teleuths£ntwn].
A felirat megtalálása óta a szöveg említette polyanderiont gyakorta a Salamis szigetén, Kynosura
hegyfokán, a mai Ambelakia falu területén álló Magulával azonosították. 320
A Paliomagoulán 1965 és 1981 között négy ásatás folyt. Az ásatási jelentések szerint 321 az elsŋ ásatás
(1965) nem tudta érdemben bizonyítani, a legutóbbi pedig (1981) nem tudta érdemben cáfolni, hogy – az
elsŋ benyomásnak megfelelŋen – a salamisi csatában elesettek sírhalmáról lenne szó. A kérdés tehát
egyelŋre még nyitva áll. 322
5. Athéni elesettek kenotaphiuma Athénban (?) 19.
Pentélikoni márvány bázis felirattal, amely egy nagyobb emlékmťhöz tartozhatott. A bázis eredetileg
legalább négy kŋtömbbŋl állt, máig három darabjának töredékei kerültek elŋ: kettŋt az Agorán találtak, a
harmadikat pedig legújabban, a Dipylon-kaputól az Akadémia felé vezetŋ antik úton. 323
A töredékeken (IG I3 503/4) négy töredékesen megmaradt vers olvasható, az ún. Perzsa-epigrammák.
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IG VII 53. "in loco Palaeochori", észak felé félórányira Megarától, ahol a sok elhagyott templom van, antik

falmaradványokból fölépítve. IG: Kaibel 4. vagy 5. századra datálja, 5. századinál késŋbbi nemigen lehet a
magánhangzók változásait tekintve (propter vocalium confusionem), korábbi pedig szintén nemigen lehet ld. Boeckh
az archiereus szót figyelembe véve. Irodalom: Wilamowitz, i.m. – ld. 318. j; Wilhelm, i.m. – ld. 318. j. – ábra is; F.
Jacoby, Hesperia 14 (1945); F. Jacoby, JHS 64 (1944) 37-66.
320

Milchhöfer in Curtius – Kaupert, Karten von Attika (Text) VII-VIII 28-29; Hammond 1956, 34, 3. j; Müller 1987,

706.
321

I. Tsirivakos, Deltion 22 (1967) 145-146; Chr. Piteros, Deltion 35 (1980) 91; A. Tsaravopulos, Deltion 36

(1981) 64-65.
322

H.W. Catling, ’Archaeology in Greece 1988/9’: Archaeological Reports 35 (1988/89) 20: „Results seem again to

have been inconclusive.”
323

A. P. Matthaiou, Horos 6 (1988) 118-122; 17-18. t.
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Az elsŋ két kŋ megtalálásakor értelmezésükre a következŋ két magyarázat született: vagy egy Kimón
hermáihoz hasonló emlékmťhöz, vagy pedig egy a csatában elesettek nevét tartalmazó kenotaphiumhoz
tartozhattak. A versek Marathón-epigrammák néven váltak ismertté. Az elsŋ két kŋ ismeretében
értelmezésük körül kialakult hosszú vita állomásai a következŋk voltak: Marathón, Marathón és Salamis,
Marathón vagy Salamis?
A legújabban elŋkerült kŋ azonban lényegében eldöntötte az emlékmť jellegének vitáját, éspedig azok
javára, akik a kŋtömbökben egy kenotaphium feliratos kŋtömbjeit ismerték fel, amelyekhez az elesettek
neveit tartalmazó sztélék tartozhattak, a verset pedig csakis a salamisi ütközethez kapcsolták. Elég talán itt
idézni az emlékmťnek a marathóni csata emlékezettörténetét tárgyaló kötetében egy fejezetet szentelŋ M.
Jung

zárómondatát:

„Die

Epigramme

gehören

zur

Schlacht

von

Salamis

und

ihrer

Erinnerungstradition.” 324
A ’Perzsa-epigrammák’
1. epigramma
E férfiak hŋsiességének [híre] mindig [múlhatatlan] marad,
amíg csak az istenek a [férfi bátorságáért jutalmat] osztanak,
mert ŋk érték el, gyalogosan és gyorssuhanásu hajókon,
hogy Hellas egészének ne kelljen meglátnia a szolgaság napját.
2. epigramma
Leigázhatatlan volt bennük (…), amikor dárdát
szegeztek a kapuk elŋtt (…),
hogy felperzseljék a tengerparti
várost …erŋvel… megfutamítva a perzsák …
3. epigramma
……………………….gyalogos harcosok
………………………….
………………………és a szigetek ….
……………………….vetették
4. epigramma
324

Marathón emlékezetének az újkori Európa számára is elsŋbbsége van: ennek a lenyomata lehetett a

tudománytörténetben az is, hogy az epigrammák, amelyek (ma valószínťsíthetŋen egy salamisi emlékmťhöz, talán
kenotaphiumhoz) tartoznak, megtalálásuk után egy évszázadon mint ’Marathón-Epigramme’ voltak nevezetesek.
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mint védŋfal elöl ………………………………...
…………………….. a lovas Pallasnak………….
tartották a hegyfokot a borjúnevelŋ földön:
mindig virágzó boldogság övezi ŋket.
Hogy a vers Salamis harcosainak tiszteletére szól, s a vers kenotaphiumukon állt, szépen és elegendŋen
bizonyították már. Érdemes most arra fordítani a figyelmet, hogyan teszi ezt.
A töredékes versekben nem hangzik el, hogy a harcosok, akiknek tiszteletére szólt, meghaltak. Mivel a vers
nem sírjukat kísérte, természetes, hogy a sírfeliratok szokásos formulája (mint pl. a thermopylai sírfelirat
megfogalmazásában: ’tÍde ke…meqa’) elmarad. Halott voltukra a verseket keretezŋ gondolat (az elsŋ vers
kezdŋ és az utolsó vers zárósora) utal egyértelmťen: az elsŋ sor ’a„e…’ és az utolsó sor ’panqaläj’ szava
mutatja, jutalmuk már mindig az övék, a híres görög történettel szólva, amelyet Hérodotos jegyzett fel
Solón és Kroisos beszélgetésében az athéni Tellosról: boldognak nevezhetŋk, mert a legdicsŋbb módon
fejezték be életüket. A csatában meghalt férfiak héróikus-archaikus korban megfogalmazott eszménye ez, a
harcosé, akinek híre síremléke révén múlhatatlan marad. A homérosi hŋsöket idézi a harcosok bemutatása
is: bátrak, leigázhatatlan a lelkük, s ’mint védŋfal elöl’, olyanok a harcban; akár az elsŋ csatasorban küzdŋ
homérosi harcosok. 325
A versnek ez a rétege tehát a héróikus-archaikus tradícióhoz kötŋdik. Van azonban egy másik is, ami a
salamisi csatához kapcsolódik. A hajón és gyalogosan, Salamisnál és Psyttaleián küzdŋ harcosok közös
tettének mutatja az ütközetet, s a perzsák ellen harcoló görög dárdaharcosokénak, akárcsak Aischylos
drámája. És feltťnik a lerombolt és felperzselt Athén képe is, ami az athéniak számára Salamis pátoszának
egyik fŋ éltetŋje lesz, valamint Athénáé, a városvédŋ istennŋé, akit fŋ segítŋjüknek tudtak a bajban, s
akinek a felperzselés elŋl elmenekített kultuszszobra ott volt velük a csatatér közelében.

Kommentárok a salamisi csata síremlékeihez
A salamisi csata síremlékeinek elemzéséhez azonban önmagukban nem elegendŋek a fenti testimoniumok.
Legalább ilyen fontos az összevetés a többi perzsa háborús ütközet forrásaival, illetve magyarázatot vár
Salamis említésének feltťnŋ hiánya ezekben a forrásokban.
Hérodotos és Pausanias részletesen ír a marathóni, a thermopylai és a plataiai csata halottainak
eltemetésérŋl. 326 Ezek alapján a perzsa háborúkban az elesettek eltemetésének szokásos módja a csatatéren
325

Nagy Á.M., Ókor 2007, 24-30.
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Marathónnál: az athéniak sírhalma (Thukydidés II 34, Pausanias, Periegesis I 32, 3.); a plataiaiak sírja (Pausanias,

Periegesis I 32, 3.); a szolgák sírja (Pausanias, Periegesis I 32, 3.); Thermopylainál: összgörög sír (Hérodotos VII 228.); a
lakedaimónaik sírja (Hérodotos VII 228); Plataiainál: összgörög sír (Pausanias, Periegesis IX 2, 5.); a spártaiak három
tömegsírja: az ifjaké, a többi spártaié és a helótáké (Hérodotos IX 85, Pausanias, Periegesis IX 2, 5.); az athéniak sírja
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emelt tömegsír volt: polisonként vagy (kisebb polisok esetében) több polis által együttesen emelt sírhalom,
sírsztélével vagy -sztélékkel, rajtuk epigrammával és/vagy az elesettek nevének listáival.
A salamisi csata elesetteinek eltemetésérŋl azonban egyikük sem tesz említést.
Egy elsŋ összevetésben a salamisi csata síremlékei közül csupán a korinthosiaknak a szigeten emelt
sírhalma illeszthetŋ könnyedén a többi perzsa háborús ütközet síremlékeinek a sorába.
A kenotaphiumok kérdése
Feltťnŋ sajátossága azonban a salamisi ütközetnek, és ez a források töredékessége mellett is jól látható,
hogy a polisok jellemzŋen kenotaphiumokat is emelnek, s már nem a csatatéren, hanem odahaza. Elsŋ
körben ez a következŋvel magyarázható: a héróikus-archaikus tradícióban létezett a szokás, hogy a
hazájától távol elesett és a helyszínen eltemetett katonának hazájában is emeltek üres síremléket. Pontosan
ezt a szempontot emeli ki a korinthosi kenotaphium sírverse: a csontokat Salamis ŋrzi, de hazájuk odahaza
is megemlékezik a polisért meghalt harcosokról.
Fel kell vetni azonban egy további szempontot is: a kenotaphium-állítás a perzsa háborúban jellemzŋen a
salamisi tengeri ütközethez köthetŋ. A megarai kenotaphiumot nem csupán a Salamisnál elesettek
tiszteletére emelték, hanem az artemisioni, a salamisi és plataiai csata (?) halottainak is (tehát az egész
Xerxés hadjárat tiszteletére); az athéni sztélék azonosítása a Salamisnál elesettek kenotaphiumával csupán a
legvalószínťbb értelmezés – mégis, olyan kenotaphium, ami Salamistól függetlenül, önállóan valamely
másik szárazföldi ütközethez lehetne kapcsolható, nem ismert.
Tengeri ütközet után pedig a kenotaphium jelentŋsége valóban szükségképpen nagyobb, hiszen minden
egyes halott összegyťjtése nem lehetséges. Üres síremléket emelnek azok tiszteletére, akik a tengerbe
vesztek, akiket nem tudtak eltemetni: ’tîn ¢fanîn, o‰ ¨n m¾ eØreqîsin ™j ¢na…resin.’
Tengeri ütközet után a kenotaphium fontosabb lehet akár a sírhalomnál is. Ez a szempont egy lehetséges
hátterét kínálja annak a kérdésnek, miért nem említik a források a salamisi csatatér síremlékeit.
Az athéni elesettek síremlékei
Ha a források hallgatnak is róla, s a sírhalom régészeti azonosítása bizonytalan is, ez nem változtat annak a
feltevésnek az érvényén, hogy az athéniak számára állíthattak sírhalmot a salamisi tengerparton – mint
ahogy az athéniaknak Marathónnál és Plataiainál, vagy akár a salamisi csatában elesett korinthosiaknak is
Salamison.
A probléma szívét azonban talán Thukydidés ’negatív testimoniuma’ adja: a híres mondat a peloponnésosi
háború elsŋ évében elesett athéniak temetését leíró fejezetben a patrios nomosról, a háborúban elesett
athéniak állami temetésérŋl:
(Hérodotos IX 85, Pausanias, Periegesis IX 2,5.); a tegeaiak sírja (Hérodotos IX 85.); a megaraiak sírja (Hérodotos IX
85.); a phliusiak sírja (Hérodotos IX 85.)
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Thukydidés II 34, 5.
(…) Közös sírba (’ démosion séma’) teszik ŋket, amely a polis legszebb elŋvárosi részén található,
tudniillik mindig is ide temetik a háborúban elesetteket, kivéve azokat, akik Marathónnál estek el.
Az ŋ hŋsiességüket olyan rendkívülinek találták, hogy ott helyben emeltek sírt nekik.
(Muraközy Gy. ford. nyomán, változtatásokkal.)
A mondat értelmezésekor sokszor és sokféle kérdést megfogalmaztak, 327 de az itt tárgyaltak
szempontjából a mondat fŋ rejtélye abban áll, hogy Thukydidés egyedüli, kizárólagos kivételként a
Marathónnál elesetteket említi megkülönböztetett helyen: hérósok módján ott temették el ŋket, ahol
elestek – noha athéni elesetteknek a perzsa háborúban nem kizárólag Marathónnál emeltek sírt a
csatatéren, amint ezt Plataiai példája biztosan mutatja.
Az olyan magyarázatok, mint hogy Thukydidés
(1) pars pro toto említené Marathónt a perzsa háborús csaták közül,
(2) athéni szokást magyaráz, ezért par excellence ’athéni’ ütközet kívánkozik hozzá, nem pedig pánhellén
(akár nagyobb, akár kisebb athéni aristéiával, mint erre Salamis vagy arra Plataiai lehetne példa)
– végsŋ soron a probléma megkerülését jelentenék.
3) A pontatlanság vagy tévedés lehetŋségével itt most nem is számolok.
Az (1) pontot továbbvezetve azonban: ha a mondat úgy értelmezhetŋ, hogy Thukydidés, esetleg
Thukydidés kora a perzsa háborús ütközetek közül csupán Marathónt tartotta volna említésre érdemesnek,
megfogalmazható egy továbbgondolásra érdemes szempont:
A marathóni síremlék megkülönböztetett státusa a 19. század vége óta, Schliemann és Stais ásatásainak
köszönhetŋen tökéletesen megfelel a thukydidési leírásnak. 328 A marathóni Sórost övezŋ hírnév más
perzsa háborús csataterekhez képest tagadhatatlanul kimagasló, s (legalábbis napjainkig betöltött)
emlékezettörténeti jelentŋségén mit sem változtathat az olykor felbukkanó archaeológusi kétség 329 a Sóros

327

Az egyik legfontosabb a démosion séma születésének idejére vonatkozik: vajon a 6. század végén, Marathón után,

vagy csak késŋbb hoztak-e törvényt a háborúban elesettek athéni állami sírhelyen történŋ eltemetésérŋl, temetési
beszéd és halotti játékok kíséretében. A kérdés máig eldöntetlen.
328

V. Stais, AD 1890, 123-132, D t.; uŋ, MDAI (A) 1893, 46-63, II-V t.

329

A. Mersch, Klio 77 (1995) 55-64. Érvei így összegezhetŋk: 1) A Sóros mérete ugyan felülmúlja minden késŋ-

archaikus – kora-klasszikus tumulusét, csak az amarousiói tumulus fogható hozzá. Ebbŋl azonban látható, hogy
arisztokrata nemzetségek is állíthattak hasonlóan kimagasló sírhalmokat. Hiányoznak a régészeti bizonyítékai a
Pausanias-említette sztéléknek, amik a sírt igazán kimagaslóvá tették. 2) Tömegsírra utal a sírban feltárt temetkezés:
ez azonban családi sírhalmokon is lehetséges. Az anavyssosi sírhalomban, noha csak a felét tárták fel, 44 sírt találtak.
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és az athéniak sírhalmának valódi azonosságát illetŋen. Bárhogy is értelmezhetŋ tehát a kérdéses mondat, a
marathóni Sóros emlékezettörténeti jövŋjére nézve profétikus erejť.
Az eddigi magyarázatok közös jellemzŋje, hogy abból indulnak ki: a perzsa háborúkban általános szokás,
hogy az elesetteket a héróikus-archaikus tradíciónak megfelelŋen a csatatéren temetik el, s csupán arra
keresnek magyarázatot, vajon Thukydidés miért csupán Marathónt említi.
Salamis esetében azonban a Thukydidés-mondattal szemben csupán egy igencsak töredékes császárkori
felirat egyetlen szava szegezhetŋ, s még néhány, biztos eredményekkel nem szolgáló ásatás.
Ha helytálló a fenti gondolatmenet tengeri ütközet és kenotaphium kiemelten fontos kapcsolatáról,
megtörténhetett, hogy a polis emlékezetében háttérbe szorult a csatatér síremléke az Athénban emelt
kenotaphium mögött. S ha elfogadjuk a Perzsa epigrammákat hordozó sztélék ma szokásos értelmezését,
tehát hogy az epigrammák a salamisi csata elesetteinek kenotaphiumához tartoztak, döntŋ kérdéssé válik
az emlékmť eredeti helyszínének meghatározása. A harmadik töredék lelŋhelyét jelentŋ helyszín, a
Dipylon-kaputól az Akadémiához vezetŋ antik út megfelel annak a helynek, ’Ó ™stin ™pˆ toà kall…stou
proaste…ou tÁj pÒlewj ’ – ahol a démosion séma helyet kapott. Természetesen ez a lelŋhely önmagában

nem döntŋ bizonyíték az emlékmť eredeti felállítási helyére (s nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a másik
két ismert töredéket az Agorán találták) –, mégha az itt talált kŋ nagy súlya valószínťvé teszi is, hogy
eredeti helyétŋl nem vitték igazán messzire, amikor a posztantik idŋkben beépítették. S az eredeti helyszínt
éppen az olyan magyarázatok keresik szívesen ehelyütt, amelyek az emlékmťvet eleve a démosion
sémához kapcsolnák. Ám nem tudjuk biztosan, hogy a démosion séma születése mikorra tehetŋ: vajon
már a perzsa háborúkat megelŋzŋ idŋre, Marathón utánra, vagy csak jóval késŋbbre, a 460-as évekre. Ezt a
kérdést nem is lehetséges most eldönteni, éppen ebben áll a Thukydidés-fejezet legtöbbet vitatott rejtélye.
Összegzésül, a marathóni csatával ellentétben (ahol is összegyťjtötték a halottakat, eltemették ŋket a
csatatéren, és sírhalmuk mellé sztéléket állítottak, amelyre ráírták a 192 elesett athéni nevét 330 ):
-

ha a salamisi csata után a halott katonák egy részét nyilván nem tudták megtalálni, ezért az a
síremlék, amely az elesettek neveit megörökítette, nem a csatatéren emelt sírhalom, hanem az
athéni kenotaphium lett;

3) A sírhalomban talált edények kronológiai spektruma inkább ellene szól az azonosításnak (570. k. amphora, 540 k.
csésze, 6. század végi kalpis). A leletek között pyxis is elŋfordul, ami rendszerint nŋi temetkezésekre utal. A korai
edények az áldozócsatornákból kerültek elŋ. Ilyen áldozócsatornák az archaikus kori sírokhoz tartoznak, a
Kerameikosban 550. körülre keltezhetŋk. d) A Sóros azért lehet a legnagyobb tumulus a marathóni csatatéren, mert
nem folyt a területén földmťvelés. „Wenn es sich bei dem prominenten Tumulus nicht um das Grab der Athener
handelt, muß er die Grablege eines herausragenden Genos sein.”
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ha a salamisi csata elesetteinek tiszteletére állított athéni kenotaphium abban a körzetben, vagy
annak a körzetnek a közelében volt, ahol késŋbb, Thukydidés idejében a démosion séma, a
háborúban elesett athéniak állami sírhelye volt,

– akkor talán érthetŋbbé válik, miért Marathónt állítja szembe Thukydidés a démosion séma gyakorlatával,
pontosabban mi az oka, hogy Salamist nem nevezi meg.
Marathón és Salamis síremlékeinek különbözŋségében legalábbis felvillan a héróikus-archaikus tradíció és
az isonomia alapján berendezett polis temetési szokásának különbsége. A marathóni síremléken együtt van
jelen a két tradíció: a halottakat abba a földbe temették el, ahol elestek, de a tömegsírt kísérŋ sztélék már
phylénként sorolják fel az elesettek nevét. Salamis esetében viszont a sztélék már nem a csatatéren emelt
sírhalmot kísérik, hanem egy Athénban emelt üres síremléken állnak. S mégha ennek legalábbis egyik fŋ
oka a tengeri ütközet sajátosságaiban keresendŋ, s ha a salamisi síremlék állítását nem tudjuk is a démosion
séma születéséhez kötni, hiszen lehetséges, hogy közel egy generációval megelŋzi azt – a két síremlék, a
marathóni tymbostól az athéni sztélékig mégis két olyan pontot képvisel, amelyek különbözŋ állomásait
jelölik egy útnak: a folyamatnak, amely az isonomia alapján berendezett polis gyŋzelmét hozza a héróikusarchaikus tradíció felett.
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2) A salamisi csata korinthosi és aiginai emlékmťvei 331
A salamisi csata máig élŋ hírében az ütközet a görög városok közül elsŋsorban Athénnak és hadvezérének,
Themistoklésnek a nevéhez fťzŋdik, elválaszthatatlanul egybefonódik a csatában harcoló athéniakat övezŋ
hírnévvel. Salamist az utókor elsŋsorban mint athéni hŋstettet ismeri: az athéniak a perzsa sereg
közeledtére kiürítik városukat, 332 hogy a várost elhagyva harcoljanak a szentélyekért és az ŋsök sírjaiért, 333
hajóra szállnak és a flottával Salamishoz vonulnak, a nŋket és a gyerekeket pedig Salamisra, Troizénba és
Aiginára költöztetik, 334 miközben a perzsák feldúlják a várost és felperzselik az Akropolist, a város
istennŋjének, Athénának a székhelyét. 335 Themistoklés flottaépítési programjának köszönhetŋen ŋk adják
a görög hajóhad legnagyobb részét:

336

száznyolcvan hajójukkal bocsátkoznak a salamisi ütközetbe, a

legnagyobb jutalmat érdemlŋen 337 ŋk harcolnak - a gyŋzelem, s ezzel egész Hellas megmenekülése az ŋ
bátor döntésüknek és vitézségüknek, 338 valamint hadvezérük, Themistoklés tanácsának és cselének 339
köszönhetŋ. A csatában Athéna Polias segíti ŋket, akinek kultuszszobra ott van velük a csatatér
közelében. 340 A hadjárat végeztével azután az athéniak felépítik az Akropolist, úgy, hogy talán sehol másutt
Görögországban nem maradt elevenebb a híre a perzsa háborúknak. 341 A salamisi csata menetének négy
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A fejezet az Ókor 2003, 1. számában megjelent tanulmány átdolgozott változata.
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Polyainos, Strategemata I 30; Aristodémos fr. 1.
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Plutarchos, Themistocles 10, 7; vö. Kleidémos, FgrHist IIIB 323 F21
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kiemelkedŋen fontos ókori leírása 342 – Aischylosé, Hérodotosé, Diodórosé és Plutarchosé – egybehangzó
abból a szempontból, hogy az athéniak fŋszereplésével zajlott az ütközet.
Korinthos városának esete szemléletesen mutatja meg, hogyan válik a salamisi csata összgörög
vállalkozásból szinte kizárólagosan athéni hŋstetté, az athéniak belügyévé.
Hérodotos, aki részletes katalógust ad a salamisi görög hajóhadról, írja, hogy a flottának az athéniak után
második legnagyobb kontingensét a korinthosiak adták: egy negyven hajóból álló hajórajjal képviseltették
magukat Salamisnál.
Feltťnŋ tehát, hogy a csata menetének leírásában a korinthosiak mind a négy ókori csataleírásból
kimaradnak. Egy Hérodotos által elmesélt athéni történet pedig egyenesen elvitatta a korinthosiaktól a
salamisi csatában való részvételt. 343 Ez a híradás azzal vádolta a korinthosiakat, hogy parancsnokuk,
Adeimantos vezetésével az összecsapás kezdetén elmenekültek, és csak akkor érkeztek vissza, amikor már
vége volt a csatának. Amikor ugyanis menekülésük során Salamisnak arra a vidékére értek, ahol Athéné
Skiras szentélye van, 344 az istennŋ hajót küldött velük szembe, megkérdezendŋ, miért menekülnek. Ennek
hatására fordultak vissza, de már késve érkeztek. A Hérodotos által idézett athéni értelmezés szerint tehát
a korinthosiak az ütközet kezdetén elhagyták a csatateret, elmenekültek az ütközet elŋl.
Az ókori leírások egybehangzó tanusága alapján a csatarekonstrukciók megegyeznek abban, hogy a
salamisi csata bent a szorosban folyt. Mivel a görögöktŋl várt kitörés nem következett be, a perzsa fŋflotta
rászánta magát, hogy bemenjen a szorosba, hogy megsemmisítse a szétszóródott görögöket. A hely
azonban egyre szťkebb lett a Psyttaleia és a Pireus-félsziget között felállított, immár a szorosba behajózó
perzsák számára. A manŋver kezdetén a salamisi partvidék keskeny nyúlványa, a Kynosura-fok 345 eltakarta
a perzsák elŋl a görögöket. A perzsa flotta így meglehetŋsen messzire behatolt a szorosba. Erre abból az
adatból lehet következtetni, hogy a hajók zömét Salamis város térségében semmisítették meg. 346 A végsŋ
szakaszban a harcok egészen a Psyttaleiától délre esŋ tengerszakaszig kiterjedtek.
Feltťnŋ, hogy a négy ókori leírás a perzsákat bekerítŋ hadmťvelet leírása során csak az athéniak, a
spártaiak, illetve az aiginaiak és a megaraiak felállásáról ejtenek szót a görög hadrendben a bal-, illetve
jobbszárnyon, 347 a derékhadról, köztük a korinthosiakról viszont nem. Még Plutarchos sem, aki pedig egy
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Müller 1987, 707, 693, 1. k.
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Hérodotosról írt mťvében egész fejezetet szentel annak, hogy leleplezze Hérodotos ’valótlan állításait’ a
korinthosiakkal kapcsolatban.
Mind a négy szöveg beszél a perzsa flottának a csata elŋtti éjszaka végzett hadmťveletérŋl. Egy kisebb
hajórajjal a szigetet megkerülve nyugat felŋl is elzárta a salamisi szorost, nehogy elmenekülhessenek a
görögök. Aischylosnál ’mások’, Hérodotosnál ’a hajóhad nyugati szárnya’, Plutarchosnál ’kétszáz hajó’,
Diodórosnál ’az egyiptomi kontingens’ indul erre a feladatra. 348 A modern csatarekonstrukciók zöme 349
ezzel a perzsa manŋverrel hozza összefüggésbe a korinthosi hajóraj mozgását: a tengerszoros nyugati
kijáratát akarták volna biztosítani. Hasonló gondolatmenetet követ az a rekonstrukció, 350 amely szerint a
korinthosi hajóraj és a szigetet megkerülŋ perzsa különítmény közötti küzdelem nem a nyugati kijáratnál,
hanem Salamis északkeleti csücskénél zajlott, az Arapis-fok közelében, ahová a régészek Athéné Skiras
szentélyét teszik. (Ld. p. 37.) Ez az a hely, ahol a Hérodotosnál szereplŋ athéni történet szerint a
korinthosiak visszafordultak volna. Egy további csatarekonstrukció 351 topográfiai és haditengerészeti
szempontok alapján a negyven hajós kontingens északi irányú mozgását annak a hadmťveletnek a során
értelmezi, amelynek célja és eredménye a perzsák bekerítése volt. Ekkor a kontingensnek meg kellett
kerülnie a szorosban lévŋ Ajos Jeorjios szigetet, 352 és így átmenetileg eltávolodott a csatatértŋl, majd
Salamis északkeleti csücskénél - Athéna Skiras szentélyének közelében - tudott megfordulni. A
korinthosiak „dezertálása” tehát a modern csatarekonstrukciók egyikében sem jelent árulást.
Hérodotosnál a korinthosiakkal és parancsnokukkal, Adeimantosszal szembeni vád nem csupán a salamisi
csata leírásában jelenik meg, de az artemisioni csatától fogva végigkíséri az elbeszélést: Artemision elŋtt
Hérodotos elbeszélése szerint Adeimantos azon görög parancsnokok közé tartozik, akiket
Themistoklésnek meg kell vesztegetnie, nehogy elhagyják a csatateret. 353 A salamisi haditanácsban –
Hérodotos leírása szerint – Adeimantos Themistoklés fŋ kerékkötŋje. 354 De még a plataiai csata leírásában
is hasonló vád illeti a korinthosiakat. Ez annál is figyelemreméltóbb, mert ismeretes, hogy Hérodotos az
artemisioni és a salamisi csata történetét az athéni hagyományt követve beszéli el, lépten-nyomon
szerepeltetve olyan momentumokat, amelyeknek csak Athén szempontjából van jelentŋségük, 355 ám a
plataiai csata történetében spártai elbeszélést követ, 356 és megintcsak nem ad helyet a korinthosiaknak: a
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plataiai csatában szintén azután érkeztek volna, miután a többiek már „elvégezték a munkát”. 357
Hérodotos beszámolója szerint a korinthosiaknak nincs is valódi sírjuk Plataiainál, következésképp azon
polisok közé tartozik, amelyek, hogy ne maradjanak szégyenben az utókor elŋtt, üres sírt állítottak a
csatatéren. 358
Az athéni történet arról, hogy a korinthosiak (több más polisszal együtt) cserben hagyták ŋket a perzsa
támadáskor, késŋbb jól megtalálja a helyét Athénban a szónoki beszédben – ld. 83. –, ahol a salamisi csata
általában kiemelt helyen áll Athén múltbéli hŋstettei között, és szokásos eleme az athéni hégemonia
alátámasztására felsorolt ún. tett-katalógusnak. 359
De maga Hérodotos is kétféleképpen mondja el a történetet: az athéni változat után elmondja, nemcsak
hogy maguk a korinthosiak úgy tartották, az elsŋk között küzdöttek a salamisi csatában, de ŋket igazolja a
többi görög polis is. A Xerxés-hadjárat utáni idŋszakból fennmaradt pánhellén, illetve korinthosi
megemlékezések valóban tökéletes ellentmondásban állnak az athéni felfogással.
A salamisi és a plataiai csata közös 360 emlékmťveként a görögök symmachiája a delphoi szentélynek
fogadalmi ajándékot adott a gazdag plataiai zsákmányból. Az ajándék egy arany tripus volt, amely
egymásba csavarodó kígyókat mintázó oszlopon állt. Az oszlopra a plataiai és/vagy a salamisi csatában
harcoló városok nevét vésték fel. 361 A feliraton a városok sorában az elsŋ helyen a spártaiak állnak, a
másodikon az athéniak, a harmadik helyet pedig a korinthosiak kapják.
A perzsa háborúkban harcoló korinthosiakat dicséri a kortárs költŋ Pindaros a korinthosi Xenophónhoz
írt ódájában.
A Themistoklés néphatározatát tartalmazó Kr.e. 3. századi troizéni márványfelirat 362 szövege – ld. 31. – a
korinthosiakat úgy emlegeti, mint akik az athéniakkal együtt „készek osztozni a veszélyben”.
Külön érdekességet kínál Diodóros elbeszélése a salamisi ütközetrŋl, amelyben helyet kap a Hérodotosnál
a korinthosiakról olvasható epizód „ikertörténete”, ahol azonban a korinthosiak épp az ellenkezŋ szerepet
töltik be: a csatába késve érkezŋ szícilíaiakat ŋk értesítik, megvívták már az ütközetet.
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A késŋbbiekben több ókori szerzŋ is fontosnak tartja, hogy állást foglaljon a Hérodotos idézte athéni
váddal szemben – a korinthosiak pártján: mint Plutarchos – ld. 96. –, és kortársa, Favorinus (Ps. Dio
Chrysosthomos) – ld. 97.. Elsŋként Favorinusnál, majd több késŋ-ókori szerzŋnél – ld. 121. – megjelenik
a vád Hérodotosszal szemben: azért torzította el a történetet, mert amikor Korinthosban járt, nem díjazták
kellŋképpen elŋadásait.
Maguk a korinthosiak számon tartották, hogy harcoltak a salamisi csatában, és meg is emlékeztek az
ütközetrŋl. Csak egész máshogyan, mint az athéniak. A korinthosiak megmaradtak a legegyszerťbb keretek
között. Síremlékeket állítottak az elesetteknek és fogadalmi ajándékot adtak a zsákmányból az isteneknek.
Öt olyan verses felirattal kísért korinthosi emlékmťvet ismerünk, amely a salamisi gyŋzelmet hirdeti: a
csatában elesetteknek közös sírt emeltek Salamison; állítottak egy kenotaphiumot az Isthmoson;
Adeimantos korinthosi flottaparancsnoknak sírt emeltek Korinthosban; végül fogadalmi ajándékot adtak
Létó, valamint Aphrodité szentélyében. A tárgyakat a hozzájuk tartozó epigrammák örökítették meg. Az
öt vers egy csokorba gyťjtve szerepel Plutarchos De Herodoti malignitate címť mťvében, éppen
Hérodotosszal szemben, a korinthosiakat sújtó vád elleni apologia részeként.
Ezek az emlékmťvek nem csupán arról tanuskodnak, hogy voltak a salamisi csatának korinthosi halottai,
és zsákmányából fogadalmi ajándékot adó korinthosi katonái, de képet adnak arról, miként állított
Korinthos városa emléket a salamisi ütközetnek, hogyan tekintettek a korinthosiak a salamisi gyŋzelemre.
A salamisi tömegsírt – ld. 1. – abból a sírversbŋl ismerjük, amelyet a császárkorban négysoros változatban
idéztek. Ennek a versnek van azonban egy másfél soros töredéke is, ami egy 1895-ben Salamis szigetén
talált kövön olvasható. (ld. p. 87.) Ez a felirat az ókori Salamis város közelében került elŋ, azon a
környéken, ahová Plutarchos a síremléket lokalizálja, s azon a helyen, ahová a régészek Salamis város
temetŋjét helyezik. 363 Bizonytalan, hogy a szigeten talált feliratos kŋ milyen formában tartozik a
síremlékhez, ami a perzsa háborúk csataterein általános szokásnak megfelelŋen sírhalom lehetett. 364 A vers
arról tudósít, hogy korinthosi harcosok estek el Salamisnál a perzsákkal vívott tengeri csatában, amikoris
Hellas megmeneküléséért küzdöttek. Az Aias szigetén, a tengerparton álló perzsa-háborús sírhalom az
Achilleusnak és társainak a Helléspontosnál emelt sírhalom képét idézi, amelyrŋl így szól Homéros 365 :
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Homéros, Odysseia XXIV 80-84
„S csontjaitokra magas, hiba nélküli halmot emeltünk,
argoszi dárdavetŋ szent harcisereg daliái,
ott hol a part belenyúlik a sík Hellészpontoszba,
távoli vízrŋl is hadd lássák már a hajósok:
mind aki most ott jár, s aki még ezután születik csak.”
A korinthosiak az Isthmoson egy kenotaphiumot – ld. 2. – is emeltek elesetteiknek. A vers azt hirdeti,
hogy a „borotvaélen álló” Hellas megmentŋi ezek a harcosok, akik elestek, a dór harci elégiák hŋseit idézi,
amelyekben a csatában elesett harcosoknak jár a legnagyobb elismerés. Az odahaza emelt síremlék
versének egyetlen fontos gondolata a Hellasért küzdŋ korinthosi harcosok aristeiája.
Egy fogadalmi ajándékot állítottak az Aphrodité-szentélyben – ld. 9. –, a legelfogadottabb értelmezés
szerint 366 festett táblaképet, amely a perzsák ellen harcoló férfiakért imádkozó hetérákat ábrázolja. Ez a
fogadalmi ajándék Aphrodité kultuszához, s egyben egy korinthosi szokáshoz kötŋdik. 367 A korinthosi nŋk
a harci vágy adományát kérik a férfiak számára az istennŋtŋl, akinek az Akrokorinthoson lévŋ
szentélyében álló kultuszszobra fegyvereket viselt. 368 A vers arról szól, hogy korinthosi férfiak bátran
harcoltak, így megmenekült Korinthos, amiért a nŋk Aphroditénak adnak köszönetet. A két verspár két
gondolatot tartalmaz, kétféleképpen fogalmazza meg ugyanazt a tettet: a férfiak hŋsiesen harcoltak, illetve
hogy az istennŋ segített nekik. A vers annak a kedvelt görög gondolatnak a megfogalmazása, hogy egy hŋsi
tett istenre és emberre egyaránt tartozik.
Korinthosi matrózok egy csoportja fogadalmi ajándékát – ld. 10. – Létó szentélyének adta. A vers azt
hirdeti, hogy ezek a matrózok egy bizonyos Diodóros hajóján részt vettek egy perzsák elleni tengeri
csatában, s az itt zsákmányolt fegyvereket ajándékul adták Létónak. A zsákmány felajánlásának ez a módja
– úgy adják az istennek, ahogy a csatatéren összeszedték – azt a felfogást tükrözi, hogy ha egyszer a
gyŋzelem az isten akaratán múlik, gyŋzelmi emlékmťveik, a „mnamata naumachias” sem lehetnek mások,
mint az istennek bemutatott áldozatok.
Adeimantos, a korinthosi hajóhad parancsnoka, nem a csatában esett el, de amikor meghalt, Korinthosban
emelt sírjára – ld. 5. – a perzsa háborúkat idézŋ epigrammát írtak. A sírvers azt hirdeti, hogy a korinthosi
hadvezérnek, Adeimantosnak egész Hellas köszönheti a szabadságát.
Ezek az emlékmťvek a jól ismert athéni történet mellett a salamisi csatáról egy másik történetet mesélnek
el. Olyan történet, amelyben a csatakiáltás a szépforrású Korinthos városáért, a korinthosi szentélyekért,
nŋkért és gyermekekért szól. Ahol a görög férfiakért imádkozó nŋk korinthosiak. A perzsáktól a végsŋkig
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védeni kívánt fellegvár, a görögök Akropolisa: az Akrokorinthos; a görögöket segítŋ istennŋ a korinthosi
fellegvár úrnŋje, Aphrodité. A legjobb tanácsot adó hadvezér Adeimantos, akinek köszönhetŋen egész
Hellas megmenekül.
Amit ezek az emlékmťvek hirdetnek, a korinthosiak Hellas egészének megmeneküléséért tanusított
aristeiája. A versek azt emelik ki, amiben a csata hasonlít a mitosz, illetve a közelmúlt harcaihoz, nem pedig
azt, amiben különbözik minden eddigi ütközettŋl. A történelmileg lényeges mozzanatokról sokszor
egyáltalán szó sem esik: Adeimantos verse és az isthmosi síremlék meg sem említi, hogy ki volt az ellenség,
akivel küzdöttek, tehát, hogy a perzsákkal harcoltak. Arra nézve, hogy tengeri vagy szárazföldi csatáról
van-e szó, tehát a salamisi vagy a plataiai csatáról, vagy éppen mindkettŋrŋl, nem ad felvilágosítást sem az
Aphrodité-szentély fogadalmi ajándéka, sem Adeimantos verse, sem pedig az isthmosi vers. Jellemzŋ, hogy
az isthmosi verset – 2. – a késŋbbi századokban kevésnek érezték és némileg továbbköltötték, megjelölve
már a helyszínt, a csatát és az ellenséget. A mťfaj azonban, amely a korinthosiak salamisi tettét megörökítŋ
emlékmťveket kísérte, az epigramma, a múltat képviselte; szinte az egész ókor folyamán változatlan
maradt. Talán a legbeszédesebb jele ennek az a máig lezáratlan tudományos vita, vajon a salamisi sírvers
második disztichonja egyáltalán nem szerepelt-e a megtalált kövön, vagy csak lekopott róla, tehát hogy a
két sor, amely arról beszél, hogy a korinthosiak fŋníciai, méd és perzsa hajókat ejtettek, eredeti-e, vagy
századokkal késŋbbi, de szintén ókori bŋvítés.
Mindez azt mutatja, hogy a csata mint a közelmúlt eseménye a korinthosi emlékezetben nem válik a jelent
minden ízében meghatározó történelmi tetté. Pedig megvannak a csírái ennek a látásmódnak a korinthosi
emlékmťveken is. Felsejlenek a legfontosabb gondolatok, amelyek következtében a Nyugat történelmi
emlékezetében a salamisi csata oly fontossá válik: görögök és perzsák, Kelet és Nyugat harca, amit a
salamisi sírvers második két sora idéz fel, vagy a szabadság gyŋzelme a szolgaság felett, amelyrŋl
Adeimantos sírverse beszél. Mindez azonban Korinthos városa számára – amely fénykorát az archaikus
korban élte mint gazdag és virágzó mťvészeti és kereskedelmi központ – nem növi ki magát azzá a
történelmi tetté, amivé a csata a ’Salamis pátoszán fölnövekvŋ’ 369 Athénban vált. A korinthosiak számára a
salamisi csatában dicsŋ múltjuk tükrözŋdik vissza, az athéniak számára viszont éppen a salamisi csata jelen
és jövendŋ dicsŋségük megalapozója. Mert a salamisi csatával új korszak kezdŋdött Athén történetében. A
perzsák által földig rombolt Athén a salamisi gyŋzelem után felépülve a többi görög város fölé
emelkedett. 370 Korinthosban nem lesz folytatása az elsŋ emlékmťveknek, míg Athénban az 5. században –
majd ennek nyomán a klasszikus ókorban végig – a csatának emléket állító irodalmi és képzŋmťvészeti
alkotások sora folyamatos: Aischylos drámájától és a vörösalakos vázafestészetnek a szigorú stílus korában
készült néhány sorozatától, Pheidiasnak az Akropolison álló kolosszális Athéna Promachos szobrán (ld.
21.) 371 és Hérodotos nagyszabású mťvén át egészen odáig, hogy a salamisi csata évfordulója jóval a polis
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önállóságának megszťnése után, a római császárkorban is a város évenként megült ünnepe marad (ld. p.
57-62.).
Szépen megvilágítja az Athén és Korinthos közötti különbséget egy harmadik polisnak, az archaikus kor
vezetŋ kereskedelmi hatalmának a példája. Az athéniak régi vetélytársairól, az aiginaiakról van szó.
Hérodotostól tudjuk, hogy a salamisi csata után egy delphoi jóslat hatására a görögök szövetsége az
aiginaiaknak ítélte külön jutalmul a zsákmány egy részét, amelybŋl az aiginaiak ajándékot küldtek
Delphoiba: 372 bronz árbocra erŋsítve három aranycsillagot a Dioskurosoknak és Apollón Delphiniosnak. –
ld. 8. és p. 000. A spártai vezetésť symmachia ezzel az aiginaiaknak ítélte az „elsŋ helyezést”, amire pedig
az athéniak egyre inkább igényt tartottak. 373 Pedig a salamisi csata leírásában az athéni történet mellett
Hérodotos is helyt ad egy aiginai szálnak. 374 Elismerŋen ír az aiginaiakról, akiknek a legjobb harminc hajója
vett részt a csatában, és derekasan küzdött. Kiemeli, hogy a salamisi csatát megvívó görög táborban
fontos szerepe volt az aiginai hérósok, az Aiakidák kultuszának. Sŋt a csata menetének elbeszélésében, a
máshogy hangzó athéni változat mellett elmeséli azt is, hogy az aiginaiak elbeszélése szerint éppen az a
hajó kezdte meg az ütközetet, amely az Aiakidákat hozta el Aigináról. A plataiai csata után Delphoiba
küldött tripus feliratán a harminc polis közül a szintén elŋkelŋ hatodik helyen szerepelnek az aiginaiak, és a
harcra kész polisok között szerepelnek a troizéni dekrétum szövegében is. Mégis, a plataiai csata leírásában
Hérodotos már azt mondja, hogy az aiginaiak sírja üres sír, amelyet csak tíz évvel késŋbb emelt az aiginaiak
egyik vendégbarátja. 375 Ezzel azon városok közé sorolja Aiginát, amelyek valójában nem is vettek részt a
csatában.
Hérodotos a Korinthos és Aigina szerepét semmisnek tekintŋ athéni történeteket a peloponnésosi háború
elŋestéjén beszéli el. Abban az idŋben, amikor a poteidaiai konfliktus során 376 Athén egyik fŋ ellenlábasa
az a Korinthos, amelyet Adeimantos fia, Aristeus (‘a legvitézebb’) képvisel, akinek neve is a salamisi csatát
idézi (ahogyan nŋvéreié is: 377 Nausiniké – ‘hajókkal aratott gyŋzelem’, Akrothinion – ‘a zsákmány
legértékesebb része’ és Alexibia – ‘védelmet nyújtó erŋ’), és akit végül az athéniak megölnek. 378 És abban
az idŋben, amikor – Periklés legendás szavaival szólva 379 – Athén „mint egy csipát” kitörölte a szemébŋl
Aiginát, gyermekestül, asszonyostul elťzve a sziget lakosságát.
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Néhány évvel késŋbb, a peloponnésosi háború idején, az Akropolis bejáratánál, a periklési építkezések
utójátékaként az athéniak felépítik Athéna Niké templomát. 380 A templom szobordíszein mitikus harcok
mellett a közelmúlt történelmi eseményei is szerepelnek: görögök perzsák elleni harcai, valamint az
athéniaknak a görögök elleni egykorú harcai. A templom elé felépítése után mellvédet emeltek, amelyen
körbefutó dombormť fogadta az Akropolisra fölmenni szándékozót. A fríz Niké-alakok kavalkádját
ábrázolja Athéna társaságában, amint Athént ünneplik: gyŋzelmi áldozatokat mutatnak be, és tropaionokat
állítanak, köztük egyet – feltételezhetŋen egy evezŋdarabot – tengeri csata emlékére. (ld. p. 000.) Az épület
szintén emlékmťve a perzsa háborúk csatáinak, köztük a salamisi ütközetnek is. Virtuóz szépségével és
harsány gyŋzelmi atmoszférájával azonban roppant távolságra van a salamisi csata korinthosi
emlékmťveitŋl. Ez az emlékmť nem kötŋdik már az istenek kultuszához azzal a természetességgel, mint a
korinthosi fogadalmi ajándékok. Míg Létó és Aphrodité a polisban élŋ kultusz istenei, a Niké-alakok
politikai képzetek megszemélyesítŋi, Athéna pedig egyre inkább a szövetségesei fölé növekvŋ birodalmi
Athén jelképe. A korinthosi matrózok fogadalmi ajándéka emlékmťnek hívja magát, közvetlen politikai
mondanivalója mégis kevés. A Niké-templom mellvédje viszont mintha azt hirdetné, amit Thukydidésnél
mondanak az athéniak, válaszul éppen a korinthosiak beszédére, egy Spártában zajló vita alkalmával, a
salamisi csatáról szólva:
Thukydidés I 74, 75.
Mi a három leghasznosabb dolgot adtuk hozzá: a legtöbb hajót, a legvilágosabban látó hadvezért
és a legelszántabb harci kedvet. (…) Nem érdemelnénk-e meg, lakedaimóniak, akkori
odaadásunkért és helyes döntésünkért, hogy a hellének ne nézzék olyan szertelen irígységgel
jelenlegi hatalmunkat?
(Muraközy Gy. ford.)
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3) Az ütközet athéni emlékmťvei
1. Athén újjáépítése
Talán magyarázatot igényel, miért van helye a salamisi csata emlékmťveit számbavevŋ dolgozatban az
Athén újjáépítésérŋl szóló fejezetnek. Mert ha a perzsa háborúk emlékét keressük Athén 5. századi
újjáépítésében, a vizsgálódás nagyon hamar parttalanná válhat, mégha a vizsgálat tere lényegében az
Akropolisra szorítkozik is. Ráadásul a dolgozat nem általában tárgyalja a perzsa háborúk élményébŋl
fakadó emlékmťveket, hanem csakis a salamisi tengeri ütközet emlékezetét követi nyomon, párhuzamokat
és eltéréseket keresve a szárazföldi ütközetekéhez képest.
Ám Athén, s az Akropolis 480-as lerombolása erŋsebb szálakkal köthetŋ a salamisi ütközethez, mint a
perzsa háborúk többi csatájához. A salamisi csata közvetlen elŋzménye az elbeszélésekben, hogy a perzsa
sereg közeledtének a hírére az athéniak Themistoklés tanácsára kiürítik a várost, hajóra szállnak, a flottával
a salamisi szorosba húzódnak, a nŋket és a gyermekeket Salamisra, Troizénba és Aiginára menekítik, s
magukkal viszik a város istennŋjének, Athéna Poliasnak a szobrát. Xerxés serege pedig feldúlja Athént és
az Akropolist, felperzseli a szentélyeket, és Athéna olajfáját az Akropolison.
S van egy mozzanata Athén újjáépítésének, amelynek a fentiek fényében ehelyütt érdemes talán külön
fejezetet szentelni: Athén újjáépítésekor a perzsa rombolás nyomait meghagyva, a romokat több helyütt
láthatóan beépítették az újonnan felépített városba.
A fejezet Athén újjáépítésének ezzel az egy momentumával foglalkozik: a téma tehát az újjáépített Athén,
ill. Akropolis, de ezúttal nem mint ‘mnéma’, hanem csakis mint ‘memento’.
A themistoklési fal mint memento
Az újjáépítés elsŋ lépései Themistoklés nevéhez fťzŋdnek. Még a Themistoklés számťzetése (471) elŋtti
években épült fel gyors ütemben a themistoklési fal, amely a teljes belváros területét körbevette.
Körülményeirŋl Thukydidés így tudósít:
Thukydidés I 90, 93.
90. „Mikor a barbárok a város területérŋl elvonultak, az athéni kormányzat tüstént hazahozatta a
gyermekeket, és a megmentett értékeket onnan, ahol biztonságba helyezték ŋket, és
elŋkészületeket tett a város és a védŋfalak újjáépítésére. Themisztoklész ezután azt javasolta, hogy
(…) A város teljes lakossága – az asszonyok és a gyermekek is – kezdjen hozzá a fal építéséhez, és
egyetlen magán- vagy középületet se kíméljenek, hanem – ha ez a munkát elŋsegíti – áldozzák fel
valamennyit.”
93. „Így építették meg rövid idŋ alatt az athéniak városfalukat. Az építményen még ma is világosan
lehet látni, hogy mekkora sietséggel készült. A fal alsó részét a legkülönfélébb kŋdarabokból
rakták össze, amelyeket néhol össze sem illesztettek, hanem úgy helyeztek el, ahogy az építŋk az
anyagot odahozták, s nagy számban használtak fel az építéshez síremlékszobrokat és egyéb célokra
104

már feldolgozott köveket is. A körfal kerülete ugyanis mindenütt nagyobb volt, mint a városé, így
a nagy sietségben megkülönböztetés nélkül minden elérhetŋ anyagot felhasználtak.”
(Muraközy Gy. ford.)
A themistoklési falnak ma a következŋ nyomait ismerjük:
1. Egy hosszabb szakasz a Kerameikosban.
2. Az Akropolis északi fala.
3. Egy-egy darab az Olympieionnál, ill. a mai Syntagma-tér közelében.
A themistoklési fal mindhárom megmaradt szakaszán jól látható, hogy a romokat, amelyeket a perzsa
pusztítás hagyott maga mögött, beépítették a falba:
-

A Kerameikos területén Themistoklés beépíttette építŋanyagként azoknak a síremlékeknek a
töredékeit, amelyeket a perzsák leromboltak. 381

-

Az Olympieionnál húzódó faldarabba a tyrannis bukása után félbehagyott szentély építéséhez
elŋkészített oszlopdobokat építették be. 382

-

Az Akropolis északi falába az Óparthenón félkész oszlopdobjai mellett beépítették az ún.
Dörpfeld-templom architráv-, metopé-, triglyphos-, és geisón-darabjait, úgy rétegezve, ahogy
magán az épületen álltak. 383

(A themistoklési falat kétszer építik még újjá az ókorban: Konón és Lykurgos idején, mindkét alkalommal
egyben nyílt állásfoglalásként Themistoklés emléke mellett is.)
A szándék világosan látható: a fal a ‘szentélyeket és az ŋsök sírjait’ elpusztító perzsa támadásnak állít
emléket. Ezzel nem csupán a Salamisnál gyŋzŋ politikus zsenijérŋl árulkodik, aki könnyen kéznél lévŋ
nyersanyagot felhasználva (Thukydidés, mint láttuk, ezt a szempontot hangsúlyozta) úgy tud, méghozzá a
spártaiak akarata ellenében, hamarjában városfalat építeni, hogy egyszersmind a romokat láttatva épít falat,
mementóként – hanem a korról is, amely ezen a módon volt képes szembenézni történetével.
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1932-ben egy másik kuros-szobrot, amely mťkereskedelem révén a New York-i Metropolitan Museum-ba került;
2002-ben szenzációs leletegyüttes (a leletek az út megerŋsítésére szolgáltak az Eridanos-parti töltésnél): a jó
állapotban megmaradt Szent Kapu-kuros (Kr.e. 600 k.), egy szfinx (Kr.e. 560 k.), szimmetrikus tükörképe egy másik,
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Az Akropolis romjai – 1.
Amikor a perzsa sereg 479-ben kivonult Athénból, legalább három monumentális épület romjait hagyta
maga után az Akropolison: a régi Propylont, a Parthenón elŋdjét és a régi Athéna-templomot, Athéna
Polias templomát, amely Athén legfŋbb tiszteletben álló kultuszszobrának, a xoanonnak, az archaion
agalmának a lakhelye volt. A ma talán legvalószínťbb értelmezés szerint ez a templom az ún. Dörpfeldtemplomban ismerhetŋ fel az Akropolis centrumában. 384
Amikor 479 után megkezdték Athén újjáépítését, a város elŋször Athén és Pireus felépítésének szentelte az
erejét, az Akropolis szentélyeinek nagyszabású újjáépítéséhez csak késŋbb, mintegy három évtized
múltával, a nagy periklési építkezések során fogtak hozzá. (A Parthenón építése 447-ben kezdŋdik.)
A késedelem egyik okául rendszerint felemlítik, ha kérdŋjellel is, az ún. plataiai eskü tilalmát, a legújabbak
közül ld. pl.
H. Gerding, AJA 110 (2006), 3.j.
„Az Akropolis rekonstrukcióját lehet, hogy hátráltatta a „plataiai eskü”, amelynek történetisége
teljesen nem bizonyítható, de nem is cáfolható. De mégha authentikusnak tekintjük is a
fogadalmat, a nagy építkezések megindulása arra utal, hogy a század közepétŋl az athéniak már
nem kötötték magukat hozzá.”
Az ún. plataiai eskü hivatkozott részlete arról szól, hogy a görögök a plataiai csata elŋtt megesküdtek
volna, hogy nem építik újjá a perzsák által lerombolt szentélyeket, hanem meghagyják mementóul az
utókornak.
Mások éppen fordítva, a plataiai eskü hitelességének igazolását látják abban, hogy a legtöbb attikai
szentélyt csak az 5. század közepe után hozzák rendbe, valamint abban, hogy Periklés a szentélyek
helyreállításának ügyét témául tťzte ki egy pánhellén kongresszusra. 385
A plataiai eskü egy Theopompostól származó, 4. századi vád szerint egyike a sok hamisítványnak, amellyel
az athéniak ’fényezni’ akarták magukat.
Ezen a ponton érdemes áttekinteni a plataiai eskü kérdését. A rövid összefoglaló a következŋkben fŋként
P. Siewert 1971-ben megjelent kötetén alapul. 386
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Ld. pl. H. Gerding, AJA 110 (2006) 389-401.
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E. Kluwe, AFLNice 50 (1985) 67-76.
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P. Siewert, Der Eid von Plataiai, München 1972.
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A plataiai eskü problématikája
A plataiai eskü szövege három szövegváltozatban ismert.
1. Feliratos változatát egy Acharnaiban talált sztélé közli. 387 A kŋ Arés és Athéna Areia szentélyében
került elŋ, felirata a 4. század közepén keletkezett. 388
2. Idézi egy Kr.e. 4. századi szónoklat szövege, az athéni politikus és szónok, Lykurgosé

389 :

Leókratés elleni beszéde Kr.e. 331-bŋl való.
3. Idézi a Kr.e. 1. században író Diodóros Siculus, akinek forrása, Ephoros szintén Kr.e. 4. századi
szerzŋ; történeti mťve a 330-20-as években jelent meg.
A három forrás három különbözŋ szövegváltozatot tartalmaz. Alapvetŋ, és az itt tárgyaltak szempontjából
döntŋ különbség köztük, hogy a kérdéses eskütétel a szentélyek helyreállításának tilalmáról csupán az
irodalmi szövegvariánsokban szerepel, a feliratos változaton nem (holott a kŋ teljesen ép). Ezért az amúgy
fontos kérdés, hogy az Acharnai-sztélé történetileg hiteles dokumentumot tartalmaz-e (Siewert
végkövetkeztetése szerint igen), a jelen kérdés szempontjából másodlagos. A figyelemnek ezúttal az
irodalmi szövegvariánsokra kell irányulnia:
1.
Az Acharnai sztélé (a 22. sortól) 390
Eskü, amit az athéniak tettek a barbárok elleni csatára készülve. vvvvv
„Harcolni fogok, míg csak élek, és nem becsülöm többre életemet a szabadságnál, és | 25 nem
hagyom el sem a taxiarchost, sem az enómotarchést, sem amíg él, sem halála után, és nem
vonulok vissza, csak ha parancsnokaim (hégemones) adnak visszavonulási parancsot, és megteszem,
amit a stratégosok | 30. parancsolnak, elesett bajtársaimat (symmachesamenón) ott helyben*
eltemetem, és senkit sem hagyok temetetlenül, és ha gyŋzelmet aratunk a barbárok fölött, meg
fogom tizedelni a thébaiak városát, de semmi kárt nem teszek Athénban, Spártában, Plataiaiban|
35. és a többi szövetséges városban. Sem a barátokat, sem az ellenséget nem fogom kiéheztetni,
és nem zárom el tŋlük a vizet. Ha betartom az |40. eskü elŋírásait, városom sértetlenül maradjon,
ha pedig nem, pusztuljon el; földem teremjen (bŋségesen), ha pedig nem, meddŋ maradjon; és az
asszonyok olyan gyerekeket szüljenek, akik szüleikre hasonlítanak, ha pedig nem, torzszülötteket.”
Ezt az esküt téve befedték pajzsaikkal az áldozatokat, és kürtszó kíséretében könyörögtek, hogy

387

1938-ban adták közre.
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A sztélé feliratának elsŋ huszonegy sora az ephébosok esküjét tartalmazza, ezt követŋen kezdŋdik a plataiai eskü

szövege.
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B. Hitzen-Bohlen, ’Retrospektive Tendenzen im Athen der Lykurg-Ära’, in: M. Flashar – H.J. Gehrke – E.
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G. Daux, ’Deux stèles d’Acharnes’, in Charisterion A.K. Orlandos I, Athen 1965, 79.
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ha az esküt tevŋk közül valaki valamit megszeg az eskü elŋírásaiból, és nem tartja be azokat, | 50.
a szentségtörés azok fejére szálljon, akik esküt tettek.”
Németh Gy. ford.
2.
Lykurgos, Oratio in Leocratem 80-81.
„Ezt a fogadalmat tették Plataiainál az összegyťlt görögök, amikor felsorakoztak, harcra készen,
Xerxés seregével szemben, (…):
Nem fogom többre becsülni az életem a szabadságnál, és nem fogom elhagyni parancsnokaim,
sem életükben, sem halálukban, de a csatában elesetteket el fogom temetni, mindannyiukat, és ha
gyŋzünk a háborúban a barbárok ellen, a Hellasért harcoló polisok közül egyet sem fogok kiirtani,
a barbárok pártjára állókat viszont tizedfizetésre fogom kényszeríteni, és a barbárok által
felperzselt és lerombolt szentélyek közül egyetlen egyet sem fogok felépíteni, hanem meg fogom
hagyni az utókornak, hogy megmaradjon emlékeztetŋül a barbárok istentelenségére.”
3.
Diodóros Siculus, Bibliotheca XI 29, 1-3.
„Miután a görögök összegyťltek az Isthmosra, együttesen eldöntötték, hogy esküt mondanak a
háborúra, hogy ezzel megerŋsítsék egyetértésüket és kényszerítsék magukat rá, hogy derekasan
állják a veszélyeket. ’Nem fogom többre becsülni az életem a szabadságnál, és nem fogom
elhagyni parancsnokaim, sem életükben, sem halálukban, de a csatában elesetteket el fogom
temetni, mindannyiukat, és ha gyŋzünk a háborúban a barbárok ellen, a velünk harcoló polisok
közül egyet sem fogok kiirtani, és a barbárok által felperzselt és lerombolt szentélyek közül
egyetlen egyet sem fogok felépíteni, hanem meg fogom hagyni és megtartom az utókornak
emlékeztetŋül a barbárok istentelenségére.’ ”

1. A fogadalom hitelessége: történeti probléma
Annak, hogy a plataiai csatatéren összegyťlt görögök ilyen fogadalmat tettek volna, ellene szólnak a
következŋ történeti érvek:
-

A Plataiainál összesereglett görögöknek csak a töredékét érinthette a fogadalom, a sereg zömét
alkotó peloponnésosi csapatok szentélyei ugyanis sértetlenek maradtak.

-

A plataiai csata zsákmányából 80 talentumot osztanak a plataiaiaknak, hogy újraépítsék Athéna
Areia templomát, amelyet a marathóni zsákmányból kezdtek el építeni, a plataiai csata idején
azonban a perzsák lerombolták.

-

Themistoklés még számťzetése elŋtt rendbehozza a phlyai Lykomidák szentélyét, s ezt Simónidés
versben dícséri. A vers feltehetŋen 479/476 között keletkezett, Simónidés syrakusai útja elŋtt.
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-

A következŋ szentélyeket közvetlenül a háborút követŋen hozzák rendbe: az eleusisi Telestériont,
az athéni Eleusiniont, és talán a sunioni Athéna-templomot is. 391

2. A fogadalom hitelessége: a szöveghagyományozás kérdése
Az eskü irodalmi szövegváltozatai kezdetben tartalmilag követik a feliratét, éspedig a következŋ tételekben:
a bátor és végsŋkig hť harc ígérete; a halottak eltemetése ott, ahol elestek; a szövetségesek megkímélése
jövŋbeni háborúkban. Két ponton azonban nemcsak szövegezésükben, de tartalmukban is eltérnek tŋle:
A perzsabarát görögök megbüntetésének fogadalmát nem a feliratról idézik, hanem egy Hérodotos idézte
másik eskübŋl illesztik a szövegbe.
Hérodotos, VII 132, 2.
„Azok a hellének viszont, akik elszánták magukat a barbárok elleni háborúra, megesküdtek, hogy
ha egyszer béke lesz, azoktól a hellénektŋl, akik minden kényszer nélkül meghódoltak a
perzsáknak, elveszik a vagyonuk egytizedét és felajánlják Delphoiban az istennek.”
(Muraközy Gy. ford.)
A szentélyek helyreállításának tilalmát pedig, ami a feliraton egyáltalán nem szerepel, Isokratés szövegébŋl
toldják az eskü szövegébe. Isokratés az iónok fogadalmát idézi, akik elhatározták, hogy nem építik újjá a
perzsáktól lerombolt szentélyeket. De nem pusztán idézi fogadalmukat, hanem magyarázza is.
Isokratés, Panegyricus 155-256.
„Már hogy ne volnának ellenségeink, akik az istenek szentélyeit kifosztani és felperzselni
merészelték az elŋzŋ háborúban? Ezért is dícséretet érdemelnek az iónok, mert miután leégtek
templomaik, átkot mondtak, ha valaki elmozdítaná a romokat vagy a régi állapotukba vissza
akarná állítani, nem azért, mintha nem tudták volna, mibŋl fedezzék, de hogy emlékeztetŋül
legyenek az utókornak a barbárok istentelenségére és hogy senki ne higgyen nekik, akik ilyen
vétket mertek elkövetni az istenek szentélyei ellen, hanem ŋrizkedjenek és féljenek, látván hogy
amazok nemcsak testük, de az isteneknek adott ajándékaik ellen is indították a háborút.” 392
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Siewert, i.m. – ld. 386. j. – 103, és 103, 223-225. j.
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A ’nem azért, mintha…’ kezdetť magyarázó rész már Isokratés saját szövege (a hyperbaton ezt
nyilvánvalóvá teszi), s biztosan nem alkotta a fogadalom részét: esküszövegek ilyesfajta indoklásokat soha
nem tartalmaznak.
A szöveghagyományozás a következŋképpen rekonstruálható:
A plataiai eskü szövegébe a két másik eskü részletét (Hérodotos, illetve Isokratés alapján) talán Ephoros
illeszthette.
Lykurgos a Leókratés elleni beszédében a grammateus-szal olvastatja fel az ephébosok esküjét és a plataiai
eskü szövegét, ám a két eskü szövegén kívül ebben a beszédben még a bírósági idézést, több szemtanu
vallomását, hét pséphismát és egy spártai ’nomost’ is felolvastat. 393
E dokumentumok közül azonban a kéziratokban egyedül a plataiai eskü szövege maradt fenn.
Feltehetŋ tehát, hogy az eskü szövegét utólagosan egy késŋbbi másoló illesztette Lykurgos szövegébe. A
másoló azonban már Ephorosból másolt, ezt az Ephoros-féle változatot tartalmazzák a Lykurgoskiadások. Ephoros szövegét követi Diodóros is, ám ŋ kivonatolva, belátása szerint rövidítve adja közre
Ephoros szövegét.
Siewert megállapításainak áttekintése után, a következŋ kérdéseket érdemes megfogalmazni.
Az Akropolis romjai – 2.
Ha a fogadalom 4. századi megfogalmazású ’hamisítvány’ is, semmivel sem kevésbé tartozunk
magyarázattal a fogadalom értelmével kapcsolatban.
Érdemes újra a bevett magyarázatokat sorra venni:
1) ’Az athéniak megesküdtek arra, hogy romként meghagyják a szentélyeket, ám a század közepétŋl már
nem tartották magukat esküjükhöz’. De ha a fogadalom 4. századi megfogalmazású, ez a magyarázat már
nem lehet találó.
Ráadásul, ha az Akropolison lerombolt három monumentális épület helyreállítása csak a Parthenón
újjáépítésével kezdŋdik is (447), ez nem elŋzmények nélküli: Kimón (461-ben számťzik!) egy új déli fal
építésekor dél felé jelentŋsen kiszélesíttette az Akropolis-platót, s az így nyert tér már a tervezett
Parthenón alapzata számára szolgált. Ekkor keletkezett az ún. perzsa réteg is, 394 amikor az Akropolis
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Siewert, i.m. – ld. 386. j. – 8, 9. j. A grammateus felszólítása a dokumentumok felolvasására: 20, 23, 24, 28, 36,

114, 118, 120, 122, 125, 129, 146.
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A. Lindenlauf, ’Der Perserschutt der Athener Akropolis’, in: W. Hoepfer (szerk.), Kult und Kultbauten auf der
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rendbetételének kezdeteként a szentélyek romjait és a fogadalmi ajándékokat elásták, hogy az istenéi
maradjanak. S az Akropolis helyreállításának elŋzménye voltaképp már az Akropolis északi falának
rendbetétele is, a themistoklési fal felépítésekor.
2) Ha azonban a fogadalomról nyelvi, szöveghagyományozásbeli és történeti megfontolások alapján is
látható, hogy a 4. század folyamán kerül az eskü szövegébe – mégis, vajon ettŋl függetlenül nem az eskü
szellemében járt-e el a Salaminomachoi nemzedéke? 395
Mielŋtt válaszolni próbálnánk a kérdésre, fontos megkülönböztetést érdemes tenni:
A 4. századi mondat azt állítja, hogy (többek közt) az athéniak elhatározták, romokban hagyják az
elpusztított szentélyeket, és ezt azért tették, hogy a barbárok istentelenségének emlékét megŋrizzék.
Ketté kell választani a szentélyek helyreállításának kérdését attól a magyarázattól, amit Isokratés, vagy
késŋbb Cicero 396 , majd Pausanias fťz hozzá.
Pausanias, Periegesis X 35, 2.
„A barbárok ellen küzdŋ görögök úgy döntöttek, hogy a leégett szentélyt nem építik fel újra,
hanem mindörökre meghagyják, hogy emlékeztesse ŋket az ellenség iránt érzett gyťlöletükre.
Ezért van az, hogy még ma is leégett állapotban van több szentély Haliartosz területén, és ugyanaz
a helyzet Athénban a Phaléronba vezetŋ út mellett álló Héra-templommal, valamint Démétér
szentélyével Phaléronban.”
(Muraközy Gy. ford.)
Ez a felkiáltás: azért nem építették újjá a szentélyeket Attikában, „hogy emlékeztesse ŋket az ellenség iránt
érzett gyťlöletre”, biztosan nem a csata nemzedékének görögjeié, akik a tropaiont veszendŋ anyagból
építették, azért, hogy ne maradjon meg sokáig az ellenségeskedés emléke. Az indoklás már olyan korban
születik (illetve Isokratésé ennek a kornak a küszöbén), amely megélte, hogy Nagy Sándor háborút indított
Perzsia ellen avval, hogy bosszút álljon a görög (fŋként az ión) szentélyek lerombolásáért.

480/79 der Athener Akropolis. Eine Fallstudie zum etablierten Chronologiegerüst, Hamburg 2004 (Schriftenreihe Antiquitates.
Archäologische Forschungsergebnisse, Band 30.)
395

Szilágyi, i.m. – ld. 341. j. – 316.
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A fogadalom 4. századi betoldásának mérvadó magyarázata 397 ma így szól: nem a fogadalom indokolta a
késedelmet a szentélyek helyreállításában, hanem éppen fordítva: a fogadalom 4. századi betoldása
szolgálná a szentélyek helyreállításában általánosan mutatkozó, egész generációnyi késedelem
magyarázatát.
Ez a magyarázat azonban megítélésem szerint árnyalható:
4. századi szövegek 398 sora tanuskodik arról, hogy ’Lykrgos kora’ a perzsa háborúkat megvívó és az
Akropolis újjáépítését véghezvivŋ elŋdeiket szorosan összekapcsolta, és a szónoklatokban nem tesz
különbséget a perzsa háború gyŋztesei és a Parthenón felépítŋi között. Egyszóval nincs nyoma annak,
hogy jelentŋséget tulajdonítanának az egy generációnyi lacunának.
Démosthenés, Adversus Androtionem 13.
„Például sok mindent megemlíthetnénk, akár régi dolgokat, akár újakat. De azok közül, amiket
mindannyian a legtöbbször hallotok, vegyük például ezt: akik a Propylaiát és a Parthenónt
felépítették és a barbár zsákmányból még más szentélyeket is megszépítettek, amelyekre
mindnyájan méltán büszkék vagyunk, – nyilván hallottátok, hogy elhagyva a várost és
Salamisra húzódva – hogy onnét aztán hajóra szálljanak-, mindenüket, amijük volt és a polist is
megmentették, gyŋzelmet aratva a tengeri csatában, s a többi görögnek is nagy szolgálatot tettek;
akiknek az idŋ sem fogja tudni az emlékét elhomályosítani.”
Aminek viszont ebbŋl a szempontból valóban jelentŋsége lehetett, az Athén újjáépítésének az a fentebb
említett mozzanata, hogy a perzsa rombolás nyomait meghagyva, a romokat több helyütt láthatóan
beépítették az újonnan felépített városba.
Athén újjáépítésének ebben a 4. században is szembetťnŋ sajátosságában felismerhetŋ lehetett ez a
szándék (ti. hogy nem építik újjá a szentélyeket), s ennek alapján egy 4. századi szerzŋ joggal
tulajdoníthatta ezt az elhatározást az akkori athéniaknak. 399
Különösen nagy ereje van ennek, ha a régi Athéna-templomot, az archaios naost, az archaion agalma
lakhelyét valóban nem azon a helyen építették újjá, ahol a perzsa pusztítás elŋtt állt, az Akropolis
397
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398

Az újjáépített Akropolis mint a perzsa háborúk emlékmťve: Démosthenés, Adversus Androtionem 13; Aschinés, De

falsa legatione 74; Scholia in Demosthenem. Adversus Androtionem 13. p. 597.
399

Annál is inkább, mert Lykurgos korában az újjáépítésnek nem ezt a módját választották, hanem a teljes ’mťemléki’

helyreállítást. Felépítik pl. Apollón Patróos templomát az Agorán, amelyet a perzsák romboltak le annak idején.
Újjáépítik a themistoklési fal egy részét is, Artemis Aristobulé templomát, az ŋ alkotásaik azonban már nem
mementók, hanem emlékmťvek (olykor mťemlékvédelem). S voltaképpen ugyanebbŋl a szellembŋl sarjadnak az
olyan a dokumentumok is, mint pl. maga az Acharnai-sztélé: régi határozatok ’helyreállításai’.
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centrumában, 400 hanem ettŋl északabbra, új helyen: abban az épületben, amelynek építészeti köntöse az
Erechtheion. Az azonban biztos, hogy a Dörpfeld-templomot a romok eltakarításakor nem törölték el
teljesen a föld színérŋl, peristylosára épült az Erechtheion Koré-csarnoka: az épület romjainak egy részét,
máig láthatóan, egybeépítették az újonnan emelt Erechtheionnal. A Dörpfeld-templom romjának egy
szeglete a pompásan újjáépített Akropolison is megmaradt mementóként.
Összegzésül, Salamis nemzedéke Athén újjáépítésekor a romokat nem tüntette el teljesen, hanem
beépítette a városba. Ezzel a törést, amit a pusztítás jelentett a város életében, emlékeztetŋül
megörökítette, Salamis pátosza az 5. században ebbŋl is táplálkozhatott. Ez a törekvés máig láthatóan a
leginkább a „szentélyeket és az ŋsök sírjait” 401 mint romokat magába építŋ themistoklési fal építésében
nyilvánul meg. Jan Assmann szavával a ’forró’ emlékezés szép példája ez, egy olyan koré, amelyet a
„változás sóvár igénye jellemez”, amely „bensŋvé tette történelmét, hogy fejlŋdésének motorja legyen.” 402

400

Az archaios naos azonosítása a Dörpfeld-templommal azonban csupán a legvalószínťbb magyarázat, nem biztos.

Egy feltevés szerint az archaios naos eleve a késŋbbi Erechtheion helyén állt.
401

Aischylos, Persae 404-405.

402

Assmann, i.m. – ld. 14. j. – 68.
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Exkurzus: Salamis ikonográfiájának problémája
A tengeri csaták ábrázolásainak problémája
A salamisi csatának nincs ismert ókori ikonográfiája. Ennek okát rendszerint abban keresik, hogy tengeri
csatának nincs mitikus mintája, s ennek köszönhetŋ, hogy nem alakul ki olyan gazdag ikonográfiai
hagyomány, mint a szárazföldi küzdelmek ábrázolására. 403
A harcot témául választó képeken azonban, már a geometrikus vázák elsŋ harcjelenetein megjelenik egy
szkhéma, ami például egy 8. század 2. negyedébŋl való skyphoson is látható (1. k.)

404

A kép

középpontjában hadihajó áll. A harci kontextust a vágósarkantyú feltťnŋ megjelenítése már önmagában
jelzi. A hajón egy kormányos látszik, és egy íjász, a hadihajó két oldalán pedig, a képet keretezve két
fegyveres harcos, pajzzsal, dárdával. A kép (s sok más hasonló kép a korból) 405 nem elbeszélése egy
történetnek, nem egy szituáció vagy egy eseménysor ábrázolása, hanem leíró jellegť: olyan kompozíció,
amely minden elemében a harcról szól. A hadihajó, a vágósarkantyú hangsúlyos jelzésével gyakran
megjelenik hasonló képeken önálló, központi motívumként is. Ez az egyetlen módja a haditengerészet képi
ábrázolásának.

Geometrikus skyphos, Eleusis Kr. e. 770.k.
403

Gauer 1968, 20. A marathóni csatának mint történet és mint ábrázolás az amazónomachia válik mitikus

mintájává, pl. az olympiai Zeus-szobor körüli festményeken: az athéni amazónomachiát (a zsámolyon) mintázzák a
marathóni, a héraklési amazónomachiát (a trónus lábainak keresztrudain) pedig a plataiai csata tiszteletére. Salamis
tiszteletére Hellas és Salamis nimfa megszemélyesített alakja áll (a trón körüli korlátokon), akik aphlastont tartanak
kezükben. A perzsa háborúk szárazföldi csatái többféle ábrázolásmódban is megjelennek: pl. a nagyszobrászatban és
a festészetben mintái lehetnek az amazónomachia küzdelmei vagy a vázafestészetben az archaikus harcjelenetek
párharcai.
404

Geometrikus skyphos, Eleusis Kr. e. 770.k. (Deutsches Archäologisches Institut Athen); ld. L. Giuliani, Poetica 28

(1996) 1-48, fŋleg 25, és 25, 2. k; (’Laokoon in der Höhle des Polyphem’; E. Kistler, ’Kriegsbilder, Aristie und
Überlegenheitsidologie in spätgeometrischen Athen’, in: Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 4 (2001) 159-185, 3.k.
Köszönöm Horváth Károlynak, hogy felhívta a cikkre a figyelmemet.
405

Ld. még Kistler, i.m. – ld. 404. j. – 9, 10-11. k.
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Ez a lehetséges minta azonban Salamis ábrázolására nem bizonyult alkalmasnak, vagy csak nagyon
kevéssé. Magának a harcnak, a salamisi tengeri csatának az ókorban nem alakult ki ábrázolásmódja.
Képben, a salamisi csatához köthetŋen két szkhéma jelenik meg. Mindkettŋnek volt nagyszobrászati
mintája is, ám egyiküket vázaképekrŋl, másikukat csak érmékrŋl ismerjük. Az egyik szkhéma a kezében
aphlastont tartó istenalaké; a másik szkhéma: hadihajón futó harcos, mellette bagoly és kígyó.
1. Istenalak, kezében aphlastonnal attikai vázák sorozatán
A sorozatnak a 480 és 450 közti idŋszakból hét darabját ismerem. A vázákon istenalak áll, kezében
aphlastonnal. (ld. 36. - 42.) Ebben a fejezetben négy váza példáján (39. - 42.) az aphlastonok ábrázolásával
foglalkozom. A vázaképek éthosáról (a 36. és 39. képek példáján) ld. a következŋ fejezetet.
Három vázaképet az tesz különlegessé, hogy az isten kezében tartott tatdísz ormányos fej alakját ölti. Az
ormányos arcok teljesen egyedülállóak az 5. sz elejének ikonográfiájában. A fŋníciai aphlastonról alig
tudunk valamit. Óvatosan feltételezhetŋ, hogy elefántfejek és -arcok is lehettek rajtuk. Az athéniak
feltehetŋleg nem ismerték ezeket a keleti díszeket, és talán a görög tatdíszeken szokásos madárszerť
’chéniskosoknak’ látták ŋket. A mintakép félreértelmezéseibŋl azonban olykor különös szülemények
lesznek. Nem tudni pontosan, hogyan értelmezhetŋk, de egzotikus formájuk alighanem a perzsa ellenség
feletti gyŋzelemre utal.
A következŋ három kép esetében rokon darabokról van szó. Ábrázolásuk alapjául feltehetŋen ugyanaz a
minta szolgált. Mindhármat 460-450 körül készítették, de a skyphos feltehetŋen korábbi a két fogadalmi
pajzsnál. Mindhárom töredék esetében felmerül a Boreas-festŋ (vagy a Boreas-festŋ körébe tartozó festŋ)
neve. A fogadalmi pajzsokat publikálójuk az eurymedóni gyŋzelemhez kapcsolja. A Salamishoz köthetŋ
skyphos-töredékkel való feltťnŋ rokonságuk miatt mégis helyet kapnak ebben a fejezetben.
Ld. 40. Vörösalakos skyphos peremtöredéke: a megmaradt rész botjára támaszkodó férfit ábrázol,
jobbjában sommásan díszített aphlastont tart, mellette egy feltehetŋen nŋi alak mozdul felé, hogy
megkoszorúzza (babérkoszorúval vagy inkább mirtuszággal). A koszorú fölött, közel az edény széléhez,
betťk állnak: ..A6, ami nyilván egy férfi nevének a vége. Valószínť javaslat szerint Aias, Salamis hérósa.
Talán Athéna koszorúzza Aiast. 406
Az aphlaston formája a következŋképp értelmezhetŋ: 407 a férfi kezében lévŋ aphlaston legközelebbi
párhuzama a 41. fogadalmi pajzsé. De míg ott a levágott hajódarab eredeti formája jól látható, itt a
hajódíszt önálló tárggyá, fogantyús szerszámmá tették. A fogantyú elülsŋ részét kymation díszíti. Az
ormányos állat lényegesen keskenyebb, a feje búbja csúcsos, a keresztbe kötött kendŋ helyett egy
406

H.T. Wade-Gery, JHS 53 (1933) 71-104, fŋleg: 100.

407

U. Hausmann, 'Akropolisscherben und Eurymedonkämpfe', in K. Schauenberg (szerk.), Charites. Studien zur

Altertumswissenschaft, Bonn 1957, 144-151.

115

vízszintesen megkötött szalag övezi a fejet. Amit különben pedig – emberi módra – hajzat borít. Az
ormányos arc maga fehér színť, a szem fölött elegánsan ívelt szemöldök. Egészen különösnek hat az
aphlastondísz további kiképzése: az arc alsó része tagolódni látszik. Az orr ormányszerť folytatása
fölemelkedik s egy pelikánszerť madár fején nyugszik, ami talapzaton ül, mint egy szobor. Az ormánynak
az elvékonyodó és az aphlaston-hajlathoz simuló alsó résztŋl való különös elválasztása alapján kitátott
csŋrť madárra emlékeztetne. Ez ellen szól, hogy az ormány azt a benyomást kelti: lazán az ülŋ madár fején
pihen, és nem csŋrében tartja, alsó és a fölsŋ részével, akár egy fogóval összeszorítva. A holdsarló alakú
alsó részét az arcnak tehát máshogyan kell érteni. Valószínťleg annak a mintának a félreértésén alapul, ami
a skyphos és a fogadalmi pajzs ábrázolásának alapjául szolgált. Úgy néz ki, hogy a különbségek ellenére
mégis ugyanazt a tárgyat ábrázolja a két kép, tehát közös a mintájuk. A félig férfi-félig nŋi, félig emberifélig állati fejek turbánszerť fejdísszel, emberi szemekkel és emberinek ható orrcimpákkal, amelyek
azonban állati csŋrben vagy ormányban végzŋdnek – olyan jellegť tatdísz, mint amilyen gyakorta az ún.
chéniskos (vízimadárfej, liba- vagy hattyúfej). 408 Ennek ellenére nehéz lenne ezekben a "chéniskosok"-ban
madárfejeket felfedezni.
Ld. 41.

Miniatťr agyag vörösalakos fogadalmi pajzs töredéke: álló nŋalak dór peplosban, a test

elölnézetben, az arc profilból, bal felé néz, mindkét kezében aphlaston.

409

A peplos redŋzete az 5. század

hatvanas éveinek szigorú stílusú formáját mutatja. A nŋalak a pajzson inkább Athéna lehet, s nem Niké.
Erre utal az istennŋ nyakéke, aminek Niké esetében nem lenne ott a helye, Athéna esetében viszont jól
értelmezhetŋ, vö. Pheidias Athéna Parthenosának nyakékével; s a pajzs istennŋje stilisztikailag közeli
rokona az olympiai metopék Athénájának. Érdekes a két tatdísz különös kidolgozása: ormányos fej alakját
öltik. Az ormányos arcon emberi szem és orrcimpák, a fejen keresztbe kötött kendŋ. A rokon ábrázolások
közt van az elŋzŋ és a következŋ darab is.
Ld. 42. Miniatťr agyag vörösalakos fogadalmi pajzs töredéke. Földre szálló Niké, kezében aphlastonnal.
Az aphlaston háromrétť, egészen chéniskos-szerť a díszítése, madárszemmel. A madár hosszú csŋre az
aphlaston egyik ágában folytatódik.
A 39. amphorán (ld. p. 000) az aphlastonban a chéniskos helyén ülŋ csúcsos sapkás emberi fej; ha nŋnek
értjük, amazón, ha férfinak, perzsa. Mindenképpen keleti zsákmányra utal, s ezzel a perzsák feletti
gyŋzelmet idézi.

408

Diels, i.m. – ld. 294. j. – 75-78.

409

Wade-Gery, i.m. – ld. 406. j; Hausmann, i.m. – ld. 407. j.
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2. Hadihajón futó harcos szkhémája 410
Ez a szkhéma Hadrianus-kori athéni pénzveretek sorozatáról ismert. 411 A harcost Themistoklésszel, a
jelenetet pedig a salamisi csatával elŋször Imhoof-Blumer és Gardner azonosította Pausaniashoz írt
numizmatikai kommentárjában, ami 1885-87-ben jelent meg. 412 A nagyszerť vállalkozás érdeme volt, hogy
császárkori érmék tömegét tudta Pausanias leírásában helyi mítoszokkal, kultuszokkal, szobrokkal és
épületekkel azonosítani. 413 Az éremképeknek és Pausanias szövegének a szembesítése figyelemreméltó
sikerrel járt. Egyrészt rendkívül gazdag forrásanyagon tudta megerŋsíteni Pausanias adatainak
megbízhatóságát, másrészt módot talált arra, hogy a császárkori éremverés nehezen magyarázható képeit
értelmezze a Periégésis alapján. A császárkori éremverés (Hadrianus korától megszakításokkal egészen 267ig tart) további, komplex vizsgálata azonban azzal a további felismeréssel is járt, hogy az éremképeket
nem lehet egyszerťen ’képeslapoknak’ tekinteni, hiszen nem egzakt ábrázolásai emlékmťveknek. Témájuk
maga a mitosz vagy történet, s igazi kontextusukat pedig az adja, hogy lényegében a császárkori rhétorika
toposzait vonultatják fel. Errŋl szól a fenti gondolat megfogalmazójának szellemes mondása: ImhoofBlumer és Gardner nagy jelentŋségť mťve után ma egy ’Numizmatikai kommentárok Aelius Aristideshez’
c. munka is kívánatos volna. 414
Az éremkép értelmezéséhez Pausanias szövege adott kulcsot: eszerint a hadihajón futó harcos
Themistoklés, aki tropaiont állít Salamison és koszorút készül adni a hajóorron ülŋ bagolynak. A
vágósarkantyúra tekeredŋ kígyó pedig Kychreus hérós, aki kígyó alakjában jelent meg a görögök egyik
hajóján. S ez az értelmezés lényegében ma is megáll. Avval a különbséggel, hogy a kép nem a salamisi
tropaion “lenyomata” egy érmén: mintájául egy athéni szoborcsoport szolgálhatott (egy feltevés szerint ez
a Dionysos-színházban felállított

Miltiadés-Themistoklés-szoborcsoport lehetett), amelynek azonban

azonosítása, helye és keltezése egyaránt vitatott. 415

410

Köszönöm W. Fischer-Bossertnek a fejezet összeállításához nyújtott értékes segítségét.

411

Svoronos, Monnaies d'Athènes, 97.t, 1-31. (97, 20-21 a hajóorron bagoly helyett Athéna-fej; 97.t, 1-14: a jelenet

balra fut; különben jobbra.); J. Kroll, The Greek Coins, Agora XXVI p. 122, 51.j; vö. A. J. Janssen, Het antieke tropaion,
Brüsszel 1957, 193. k.
412

F. Imhoof-Blumer - P. Gardner, JHS 8 (1887) 6-63, 21-22. k.

413

H.-Ch. v. Mosch, ’Das panegyrische Münzprogramm Athens in der Kaiserzeit’, in: M. Flashar – H.J. Gehrke – E.

Heinrich, Retrospektive. Konzepte von Vergangenheit in der griechisch-römischen Antike, München, 1996, 159-178, fŋleg 159.
414

Uo, 173.

415

M. Bieber, AJA 58 (1954) 282-000; G.M.A. Richter, The Greek Portraits IV, 9-11; E. v. Schwarzenberg,

JbKuHistSammll 68, 1972, 7; C. Schwingenstein, Die Figurenausstattung des griechischen Theatergebäudes (1977) 90-93.
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Feltťnŋen ezeknek az éremképeknek átértelmezett változata jelenik meg egy terrakotta korongon. 416 (000.
t.) Az éremkép tropaionján lévŋ sisak másik bagollyá változott, a harcos páncélja exomissá. A harcos
furcsa módon a hajóorrnak háttal áll. Kezében szokatlanul nagy íjat, esetleg kígyót (?) tart. A terrakotta
korong képe ezeknek az éremképeknek a másolata. A nyilvánvaló félreértések és stilisztikai megfontolások
miatt egyaránt modern hamisítványnak tartják. 417

416

Jelenleg: Archea Ancient Art, Amsterdam.

417

H.-Chr. v. Mosch, Bilder zum Ruhme Athens. Aspekte des Städtelobs in der kaiserzeitlichen Münzprägung Athens, Milano,

1999, 66-68, itt: 66, 408.j: "Vermutlich um eine den Münzbildern nachempfundene, moderne Fälschung handelt es
sich bei einer Terrakottascheibe mit der Darstellung des Themistokles auf dem Schiff, die im Kunsthandel angeboten
wurde: Archaeological Center, Auction 19, 1998, 363 mit. Abb. Ähnliche Scheiben aus Gips wurden in Memphis
gefunden und könnten Toreuten als Vorlage gedient haben.”
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2. Az emlékezet képei: párhuzamos elemzések Aischylos ’Perzsák’ c. drámájából és a korabeli
vázafestészet körébŋl
A sok kép közül, amelyekben a költŋ gyŋzelemrŋl és vereségrŋl, gyŋztesrŋl és legyŋzöttrŋl szól, talán a
mérlegserpenyŋre vetett emberi sorsoké a legexpresszívebb. A költŋi kép hangsúlyos helyeken visszavisszatér a drámában. A hírnök és a királynŋ beszélgetésében, mielŋtt a hírnök hozzáfogna az ütközet
elbeszéléséhez, Atossa a két sereg létszáma felŋl kérdezŋsködik. A hírnök a 300 görög hajóval szemben
1200 perzsa hajóról beszél, majd így folytatja:
Ez az arány.
Ugye, nem képzeled hát, hogy létszámunk
miatt maradtunk alul az ütközetben?
Hanem egy isten rontotta meg így a sereget
Nem egyenlŋ súlyú sorsdarabbal rakva meg mérlegserpenyŋnk.
Az istenek mentették meg Pallas istennŋ városát. 418
A gondolatot még nyomatékosabbá teszi, hogy a csata menetének elbeszélése végén – a Salamis melletti
kicsiny szigeten, Psyttaleián zajló, a perzsákra végsŋ csapást mérŋ hadmťvelet beharangozásaként – még
egyszer megismétli mindkét szereplŋ:
- olyan sorscsapások jöttek még, ezeken túl,
hogy kétszer annyit is nyomnának még a mérlegen
- mit mondtál? Milyen sorscsapás érte a sereget,
amely a mérlegserpenyŋnket a bajokban még mélyebbre süllyesztette? 419
A kép az istenrŋl, aki mérlegserpenyŋre veti az emberi sorsokat, ahogy már rég felhívták rá a figyelmet 420 ,
Zeus epikus képét idézi.
Homéros, Ilias 8, 66-74.
Míg reggel volt még és nŋtt szent fénye a napnak,
mindkét fél lövedéke talált és hulltak a népek:
ám mikor Éeliosz közepére került föl az égnek,
Zeusz az arany mérleghez nyúlt s a magasba emelte:
s hosszuranyujtó vég két sorsát tette be abba,
lóbetörŋ trósz és ércinges akháj daliákét:

418

Aischylos, Persae 337-347.

419

Aischylos, Persae 437-8, 439-440.

420

ld. pl. Broadhead, i.m. – ld. 82. j. – 117; Hall, i.m. – ld. 31. j. – 135.
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fogta középen, emelte, s ezek bús napja lenyomta.
Mert az akháj sorsok sťllyedtek a dús anyaföldig
mélyre, s a trósz sorsok lendültek a tégterü égig.
(Devecseri G. ford.)
Homéros, Ilias 22, 209-214.
Zeusz az arany mérleghez nyúlt s a magasba emelte;
Hektórét meg Akhilleuszét, s tartotta középen
ŋ maga: és Hektór végzet-teli napja lesťllyedt
Hádész háza felé; elhagyta azonnal Apollón.
S most Akhilleuszhoz ment a bagolyszemť Pallasz Athéné...
(Devecseri G. ford.)
És végsŋ soron a drámában is Zeus az, aki kimagaslik, készen az ítélethozatalra: Zeus kolastés, Dareios
monológjában:
Aischylos, Persae 827-8.
Zeus a bíró, aki rajta tartja szemét a túl
nagyratörŋ terveken, súlyos szigorral.
A ’Perzsákban’ tehát ‘egy isten’ az, aki elmozdítja az arányokat; gyŋztes és legyŋzött között ez jelenti a
különbséget. Sokszor idézik, 421 hogy egészen a Perzsák szellemében nyújtja a gyŋzelem paradigmatikus
érvényť megfogalmazását a szigorú stílus egyik fŋmťve, az olympiai Zeus-templom keleti oromcsoportja:
az olympiai játékok alapító mítoszának, Pelops és Oinomaos küzdelmének, pontosabban a verseny elŋtti
pillanat drámai feszültségének bemutatásával. Gyŋztes és legyŋzött között a különbséget itt Zeus
fejfordulata jelzi, egy másik gyönyörť homérosi képét idézve az isten emberi sorsok felŋli döntésének.
Homéros, Ilias 17, 201-9.
Látta távolból ŋt (sc. Hektórt) fellegtorlaszoló Zeusz,
isteni hŋs Akhilleusz vértjét hogyan ölti magára,
megcsóválta fejét s lelkéhez azonnal ekép szólt:
„Jaj, te szegény, a halált igazán nem sejti a lelked,
bár közeledben van (...)
de azért néked nagy erŋt adok én most,
kárpótlásul, amért haza már sose térsz a csatából,
s Andromakhé Akhilleusz vértjét le nem oldja terólad.”
421

Nagy Á.M., Ókor 3,4 (2004) 30-35; Szilágyi, i.m. – ld. 341. j. – 316-326.
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Szólt Kronión és bólintott rá barna szemölddel.
(Devecseri G. ford.)
A két felidézett kép a mérlegserpenyŋt kezében tartó, illetve a fejbólintással ítéletét jelzŋ isten alakjával
nem a gyŋztes diadalát hirdeti a menthetetlenül megvert, és szégyenletesen megfutamodó ellenség fölött,
hanem a „gyŋzelemre és legyŋzetésre rendelt” 422 fél küzdelmének drámai feszültségét fejezi ki.
A Perzsák istenalakjai (az ítélŋ Zeus mellett): az oktalanul versenyre hívott Poseidón (750), a városvédŋ
Athéna (347), a kartáncot kedvelŋ Pan (449) és Salamis hérósa, Aias (307, 368) – jórészt ŋk azok, akik
megjelennek, kezükben hajó tatdíszével a korszak salamisi csatát ünneplŋ vázaképein. (ld. 14-15. t.)
Ilyen például a sorozat legelsŋ darabja: a Brygos-festŋ new-yorki lékythosának képe. A vázán Athéna
látható, teljes fegyverzetben, kezében aphlaston. A képen kultuszszobrot idézŋen, egymagában megjelenŋ,
kezében hajó tatdíszét tartó Athéna alakja jelképezi a tengeri gyŋzelmet. A Perzsák költŋje és a szigorú
stílus mťvésze tehát egyaránt úgy éli át a gyŋzelmet, hogy meglátja benne egyben a ‘versengés végét jelentŋ
szerencsét’ (ld. p. 56.), és megtorpan elŋtte. Megintcsak ‘A homéroszi versengés’ szavait idézve: 423
egy isten irigy szemét érzi magán, még akkor is, ha dúskál megbecsülésben, gazdagságban,
pompában és szerencsében, és fél ettŋl az irigységtŋl: az isten meg arra inti itt, hogy minden
emberi sors mulandó, retteg tehát a szerencséjétŋl, s annak legjavát feláldozva fejet hajt az isteni
irigység elŋtt. De ez az elképzelés mégsem idegeníti el isteneitŋl, éppen ellenkezŋleg...
A ’Perzsákban’ azonban a költŋnek nemcsak a gyŋzelemmel, de a nem-görög ellenséggel is szembe kell
néznie. A mť ebben is egyedülálló a csatában harcoló nemzedéknek, amúgy a hoplita-harcból megszokott
emlékmťvei (sírhalmok, epigrammák, elégiák, fogadalmi ajándékok, tropaionok – ld. p. 000.) között.
A ’Perzsák’ parodosának soraiban a költŋ különbözŋ képekben írja le a támadó Xerxést:
Aischylos, Persae 80-5.
Az aranyesŋtŋl született nemzetségbŋl származó istenekhez hasonló férfi./
s ahogy néz, szemeiben a gyilkos sárkány sötét tekintete,
sokkarú és sok hajója,
s ahogy röpíti asszír fogatát,
a híres-dárdás férfiak ellen vezeti az íjjal gyŋzŋ Arést.

422

Szilágyi, i.m. – ld. 341. j. – 319.

423

Nietzsche, i.m. ld. – 229. j. – 36.
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Xerxés ‘polycheir kai polynautés’ – sokkezť, akár egy szörny, egy ‘hekatoncheir’ 424 –, aki szokatlan képtársításban sok hajóval támad. Egyszerre idézi az emberi életekre leselkedŋ szörnyet, ‘szemeiben a gyilkos
sárkány sötét tekintetével’, akinek legyŋzésével lakhatóvá vált a görögök világa – ugyanakkor Homéros
pártatlanságával látja benne a szörnyet legyŋzŋ görög hérós, Perseus ‘aranyesŋtŋl született’ isteni
nemzetségét.
Ez a kettŋsség az 5. századi vázafestészet perzsaábrázolásain is megfigyelhetŋ.
A legelsŋ perzsa-ábrázolások egyik típusát kylixek (ivócsészék) belsejét díszítŋ, görög és perzsa harcos
párharcát bemutató képek jelentik.

425

perzsára lesújtó görög harcossal –

(13. t, 1. k.) Szkhémájuk – az álló helyzetbŋl a földre görnyedt
példátlan a mitikus harcjelenetek vagy a hoplita-párviadalok

ábrázolásain, szokásos típusát jelenti viszont szörnyalakok fölött diadalmaskodó görög istenek és hérósok
küzdelmének. 426
A Perzsákban, márcsak a tragédia nézŋpontjából adódóan is, azonban nem a fenyegetŋen támadó szörnyť
perzsa ellenség képe a hangsúlyosabb. Van egy erŋsebb szólama is, ami a testvérharc képét idézi. S ez a
motívum az aphlastonos vázasorozat egy darabján is megjelenik, a Nikón-festŋ londoni amphoráján. (ld.
39.)
A váza elülsŋ oldalán Athéna látható, a másikon nŋalak, alighanem Asia megszemélyesített alakja. Az
elülsŋ oldal Athénája elŋretartott aphlastonnal és hajításra kész dárdával üldözi a túloldali nŋalakot. A két
oldal közötti összefüggés nem kétséges. Az aphlastonban a chéniskos helyén ülŋ csúcsos sapkás emberi fej
– ha nŋnek értjük, amazón, ha férfinak, perzsa – mindenképpen a perzsák feletti gyŋzelmet idézi. A
lányalaknak ¡brotÒnon tartása és peplosa kölcsönöz keleti jelleget. Athénához hasonlóan alakja szép lányé,
aki ugyanolyan nyakéket visel, mint Athéna. Asia tehát egyenrangú isteni alak Athéna mellett: a két lányalak
olyan, mint két testvér. Akár mint Atossa álmában:
Aischylos, Persae 181-189.
Két szépruhás nŋt láttatott a látomás;
az elsŋ perzsa fátyolokkal ékesen,
a másik könnyü dórruhában tünt elém;
ma élŋ nŋnél szebb, sudárabb mindenik,
eszményi szépség, egy család két gyermeke.

424

A szót szörnyre, mitikus lényre vonatkozóan l. Hérakleitos, Allegoriae 25,11,2; Sophoklés, Electra 488; Gregorius

Nyssenus, Contra Eunomium 2.1.190.
425

Értelmezésüket ld. Raeck 1981, 101-163, a szkhémához ld. fŋleg 112-115; ld. pl. Vörösalakos kylix. Párizs, Louvre

G 117. ARV2 433, 62. BCH 87 (1963) 580, 1.k [Raeck P 586]; Vörösalakos kylix. Edinburgh 1887.213. ARV2 364, 46.
BCH 87 (1963) 582, 4. k [Raeck P 560];
426

A párhuzamokhoz ld. Raeck 1981, 462-465. j.
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Kockán a sors ennek Hellaszt vetette ki
hazául, annak a barbárok földeit.
Egymással mintha perbe szálltak volna - úgy
rémlett nekem.
(Jánosy I. fordítása)

A perzsábrázolások egy másik jól körülhatárolható csoportját a fŋként a csatát megvívó nemzedék korának
vége felé, a század közepén elŋforduló, ún. ‘perzsa harcos búcsúja’-vázaképek 427 jelentik. Nevüket arról
kapták, hogy teljességgel a harcba induló görög harcos búcsúját ábrázoló vázaképek (16-19. t.) ikonográfiai
szkhémáját 428 alkalmazzák: a harcba-halálba induló harcos és egy nŋalak búcsúzó italáldozatát,
egymagukban vagy további szereplŋk kíséretében.
A perzsa harcos italáldozattal kísért búcsúját mintázó vázaképek 429 a görög harcos búcsúját bemutató
képek különbözŋ, fŋként két- vagy háromalakos változatait követik; keleti elemek az öltözékben, az
italáldozathoz használt edény formájában és egyéb reáliákban jelennek meg.
A sorozat egyik legszebb vázáján (19. t.) a perzsa harcos búcsúzó italáldozata különös intenzitású képben
jelenik meg. A képen egymásra tekintŋ férfi és nŋ, a férfi elŋrenyújtott jobbjában csésze (phialé). Ebbe önti
427

Uo, 138-147.

428

A.B. Spiess, Der Kriegsabschied auf attischen Vasen der archaischen Zeit, Frankfurt 1992, az italáldozatos szkhémához l.

85-86, Szilágyi J.Gy., SzMK 92 (2000) 162-177, további irodalommal.
429

Kiindulásul Raeck 1981 alapján:

(1) Vörösalakos lékythos. Frankfurt, Sammlung des Archäologischen Seminars. Caret ARV. az Eretria-festŋhöz közeli
festŋ (?), H. Kleiner, ‚Eine rotfigurige Lekythos klassischer Zeit in der Sammlung des Frankfurter Archaeologischen
Seminars‘, in: Mansel‘ e armaøan. Mélanges Mansel II, Ankara 1974, 933-938, III 341-346.t. [Raeck P 565];
(2) Fehéralapos lékythos. Tübingen E 67. A Sabouroff-festŋtŋl. ARV2 850, 270. A.S.F. Gow, JHS 48 (1928) 151, 8.k
[Raeck P 598];
(3)Vörösalakos lékythos. Stockholm, Medelhavsmus. V 294. A Kleophón-festŋ körébŋl. ARV2 1150, 27. K.
Schauenburg, AM 90 (1975) 39, 3-4.t. [Raeck P 594];
(4) Vörösalakos peliké. Párizs, Louvre Camp 11164. Schauenburg, i.h. 40, 1.t [Raeck P 585];
(5) Vörösalakos oinochoé. Ferrara T 652. A Makaria-festŋtŋl. ARV2 1330, 2. A. Lezzi-Hafter, ‚Der SchuwalowMaler. Eine Kannenwerkstatt der Parthenonzeit‘ I-II, in: J. Boardman - H. Cahn, Kerameus 2, Mainz 1976, 159a-b t.
[Raeck P 561];
(6)Vörösalakos lékythos Laon 371048. CVA Laon 1, 41, 3-4.t [Raeck P 567];
Ide sorolható még két töredék :
(7) Vörösalakos töredék Bázel, Cahn. Schauenburg, i.m. 41, 1.t. [Raeck P 554];
(8) Vörösalakos kehelykratér-töredék Tübingen E 94. Az Altamura-festŋtŋl. ARV2 593, 98. C. Watzinger, Griechische
Vasen in Tübingen, 1924, 28.t. [Raeck P 596].
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a nŋ kancsójából az italáldozatot; a nŋ görög ruhában, dór peplosban áll, a szakállas harcos viszont mintás
nadrágot visel, valamint chitónt és a sajátos perzsa fejfedŋt (az ún. tiarát). Hátán íj és tegez, baljában dárdát
tart. A ’harcos búcsúja’-vázákon szokásos ’kanonikus’ búcsújelenetben az egyetlen szokatlan elem a harcos
keleti-perzsa öltözéke. A középütt perzsa harcost szerepeltetŋ, italáldozatot mintázó vázaképek jól
körülhatárolható csoportjának elsŋ értelmezési kísérletei a képeket mégsem a ’görög harcos búcsúja’
ikonográfiai szkhéma felŋl nézve magyarázták. Az egyes darabokat elszigetelten elemzŋ magyarázatok
születtek, amelyek a teljes sorozat értelmezésére nem lehetnek érvényesek. 430 Raeck összességében azt a
magyarázatot adja, hogy a képek a görög témakört, a ‘harcos búcsúját’ a kép szkhémájának
megtartásával 431 perzsa környezetbe helyezik át, a fenyegetés elmúltával a perzsák iránt fokozódó, egyre
divatosabb érdeklŋdés tanuságaként. 432 Raeck értelmezését alapul véve, a vázaképeknek és Aischylos
drámájának együttes vizsgálatával a képek jelentése azonban inkább a következŋképp magyarázható:
A ‘perzsa harcos búcsúját’ bemutató vázaképek szellemükben valóban Aischylos drámáját idézik:
Aischylos, Persae 135-9.
‘a perzsa nŋk sírva-gyászolva, mind-mind
férjük után sóhajtva
magukra maradtak elhagyatva, erŋs
dárdaharcos férjük
maguk mellŋl eleresztve.’
Ezekhez a sorokhoz hasonlóan a képek a halálba induló harcosnak búcsúpoharat nyújtó nŋalakkal perzsa
harcosokat helyeznek egy görög szemmel – a vázaképek tanusága szerint – olyannyira fontosnak érzett
emberi élethelyzetbe. Inkább fogalmazható meg tehát a vázakép jelentése úgy, hogy perzsa harcos kerül a
szép, görög ruhás nŋ mellett egy teljességgel ’görög’ jelenetbe – az ellenség Aischylos szellemében való
megbecsülésének jegyében.
Ezt támasztja alá a kép és a drámarészlet egyik fontos, eddig figyelmen kívül hagyott közös mozzanata: a
búcsúképen a perzsa ruhás férfi kezében dárda van, ahogy
430

Aischylos is dárdaharcosnak hívja a

A korábbi értelmezések értékelését ld. Raeck 1981; Néhány példát említve: az Aischylos-dráma Dareios-

jelenetének illusztrációja (az ún. ‚Perzsa váza‘ -vörösalakos oinochoé, Róma, Vatikán 165 36. A Mannheim-festŋtŋl.
ARV2 1065, 8. Lezzi-Hafter, i.m. – 429. j. 5) – 64.b.t. [Raeck P 591]- értelmezése nyomán), pl. Watzinger, i.m. – ld.
429. j. 8) – 43. E 67; E. Buschor, ‚Kanne im Vatikan. Der Perserkönig‘, in: A. Furtwängler - K. Reichhold,
Griechische Vasenmalerei. Auswahl hrevorragender Vasenbilder III, München 1910, 296; Gow, i.m. – ld. 429. j. 2) – 150;
Perzsa udvari szokást ábrázoló képek G. Lippold, JdI 67 (1952) 97; A. Bruckner, MuM 16, 38 Nr. 135 (non vidi)
szerint; Athénban letelepedett és meghalt perzsák síri vázái Lippold, i.h.; Schauenburg, i.m. – ld. 429. j. 3) – 97-121,
fŋleg 115. szerint; Politikai allegória a Kallias-béke ünneplésére: Kleiner, i.h. – ld. 429. j. 1).
431

A harcos búcsúja-szkhéma felŋl kiinduló értelmezést javasolta már – sokáig visszhangtalanul – H. Schoppa, Die

Darstellung der Perser in der griechischen Kunst, Diss. Heidelberg 1933, 66; ld. Raeck 1981, 139. hivatkozását.
432

Uo, 145-7.
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családjuktól búcsúzó perzsa katonákat. Ismeretes, hogy a dárda a tragédiában és a képzŋmťvészetben is a
görög harcos, a ’doryphoros’ képi jele; a perzsáké az íj. Az ’íjász’, ’íjjal harcoló’ a perzsa harcosok egyik
leggyakoribb állandó jelzŋje, sŋt a görögök és perzsák harcát sokszor írja a költŋ ’íj és dárda’
küzdelmének. 433 A számos példa közül csupán egyet idézve, a kar aggódó kérdését:
Aischylos, Persae 147-9.
Az íj gyŋzött-e vagy a dárda ereje kerekedett felül?
Ennek megfelelŋen a képeken is rendszerint íj van a perzsáknál, vagy pedig kard. (13. t, 2. k.)
Ha tehát a búcsújelenetben a perzsa ruhás férfi mint dárdaharcos szerepel, az is a kép görög kontextusát
jelzi. Azt mutatja, hogy a jelenetet, a perzsa harcos búcsúját a mťvész ’göröggé fordította.’ Az ábrázolt
jelenetben tehát a gyŋztes a perzsa harcosnak adott megrendítŋ tiszteletadással siratja saját emberi
sorsának múlandóságát.
Ezeknek a képeknek mitikus mintája a harcba induló Hektór búcsúja: a nem-görög harcosé, aki
Achilleushoz vagy az ismeretlen görög harcoshoz hasonlóan olykor megjelenik a görög mťvészet búcsúzó
italáldozatot mintázó képein 434 – amelyek szellemükben a görög irodalom leghíresebb búcsújelenét idézik:
Homéros, Ilias 6 494-501.
Így szólván ragyogó Hektór fölemelte a fényes
lóforgós sisakot; s hť hitvese ment haza ismét,
folyton visszatekintve, keserves könnyeket ontva.
Jólépült házába elért hamar ennekutána
férfiölŋ Hektórnak; igen sok szolgaleányát
lelte amott, s vele mind zokogó sírásra fakadtak.
S Hektórt, bár még élt, házában nyögve siratták:
mert már nem hitték, hogy a harcból visszakerülhet.
Ha Aischylos és a vázaképek festŋi a máskor félelmetes ellenségnek látott perzsa harcost teszik a
búcsújelenet fŋszereplŋjévé – arról tesznek tanuságot, hogy még teljes ŋszinteséggel sajátjukként ŋrzik
Homéros pártatlanságát. Ebben a korban elképzelhetetlen volna a 19. századi történelmi festészet – saját
korában teljes természetességgel választott – megoldása: a diadalmasan hazatérŋ katonák és az ŋket fogadó
nŋk találkozásának teátrális jelenete (ld. p. 19. és 1. t, 2. k.) – ahogy Homéros pártatlansága sem térhet már
vissza többé a salamisi csata „európai” emlékének történetében.
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Aischylos, Persae 26, 30, 55, 85, 147-9, 239-40, 278-9, 556, 926
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Spiess, i.m. – ld. 428. j.– 85-86; O. Touchefeu, LIMC IV 1b, s.v. Hektor D, p. 485-486.
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Összegzés
(Ld. Bevezetés) A dolgozat a két és félezer évvel ezelŋtti ütközet emlékének legfontosabb korszakait
tekintette át. Olyan ívet rajzol meg, amely az ütközetnek az emlékezet szťrŋjén átjutott és mérlegén
megméretett újkori Salamis-képeitŋl és rekonstrukcióitól indul, és az ókor késŋbbi korszakain át a
közvetlen visszhangját adó elsŋ nemzedék Salamis-képéhez érkezik el.
(Ld. I rész, 1. fejezet) Salamis újkori emlékezetének történetében az emlék fellángolása az európaiak és
oszmánok küzdelmének jelképeként a legerŋsebb: Lepantótól a philhellénizmus koráig történelmet
formáló ereje van. Salamis egyike az ókori görög történelem azon szimbolikus erejť színtereinek, amelyek
Nyugat-Európa számára megteremtik a görög szabadságharc és a görög nemzet eszméjét (p. 8-10.).
Tükrözik ezt a philhellénizmus elŋfutáraiként tisztelt nyugat-európaiak útinaplói, akik a török uralom alatt
élŋ Hellasban elzarándokolnak Salamishoz, a tropaionhoz, s Themistoklés sírjához, s felhívják rájuk a világ
figyelmét (p. 11-14.). A perzsa háború színterei közül Marathón emléke mögött Salamisé kétségtelenül
halványabb, ritkább ünnepi pillanatokhoz kapcsolódik (p. 15-16.). Ezek a pillanatok kiemelten kötŋdnek az
ütközet fŋ emlékének, Aischylos ’Perzsák’ címť tragédiájának felidézéséhez. Salamis újkori emléke
azonban távolról sem egyszerťsíthetŋ az oszmán birodalom és Európa, Kelet és Nyugat összeütközésének
allegóriájává, sŋt van, hogy kifejezetten nyugatellenes lesz. Különbözŋ háborús pillanatokban hazafias
érzésekre ható, harcra buzdító erŋ; a második világháború után viszont inkább épp ellenkezŋleg, annak is
lehet a jelképe, amit Hérodotos úgy fogalmazott meg, hogy a háború rosszabb, mint a béke; abban az apák
temetik el fiaikat. (p. 17-19.)
A philhellén fellángolás által megteremtett nézŋpont döntŋ hatással volt a tudományos történetírásra is,
amely Salamist Európa számára világtörténeti jelentŋségťnek tekintette. Ezzel a hosszú hagyománnyal
szemben csupán a közelmúltban jelent meg egy új optika, amelyben a philhellén értelmezés bťvkörébŋl
kiszakítva a perzsa háborúk története új értelmet nyer: ez a nézŋpont felhívja a figyelmet annak
aránytalanságára, hogy Salamist egyoldalúan a görög-perzsa háborúk felŋl nézik, holott Perzsia felŋl nézve
Kelet és Nyugat világtörténelmi jelentŋségť összecsapása helyett az Achaemenida-birodalom
peremterületén történt kisebb konfliktusról van csak szó. Az új optika kétségtelen vívmánya, hogy
lehetŋvé teszi az emlékezettörténet számára, hogy rálásson a Nyugat emlékezetének rejtett törvényeire.
Ám felhívja a figyelmet világtörténelem és prehistória kettŋsségére: Európa népei számára a görög
nézŋpontból tekintve Salamis közös világtörténetük része, perzsa oldalról nézve viszont az említett
világtörténelmi összefüggésen kívül kerül: puszta ‘prehistória’ lesz. (p. 20-23.)
(Ld. I rész, 2. fejezet) A tudományos történetírás csatarekonstrukcióiban érvényesülŋ kérdésfelvetéseket
három csoportban osztályoztam, és ezeket filológiai, topográfiai, illetve katonai horizontnak neveztem el.
Feladatuk azonos, az ókori csataleírások értelmezése, ám nézhetik a szöveget a filológus, a topográfus
régész vagy a katona szemével. A csatarekonstrukciók alapkérdései közül a csatatér topográfiájának
feltérképezésében mára tudományos konszenzus alakult ki. A csata menetének rekonstruálásában, ill. a
flották nagyságának kérdéseiben azonban egyelŋre csupán a vitát lehet ismertetni. A flották méretének
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kérdésében a katonai szempont napjainkban gyökeresen új értelmezést hozott, mert jóval kisebb perzsa
flottával számol: a tudományos történetírás a kezdetek óta most elsŋ ízben szakadt el a ’nem sokaság,
hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat’ eszméjétŋl. A tudományos történetírás történetében ez
legalábbis párhuzamos jelenség azzal, amit az emlékezettörténetben új optika megjelenésének neveztem.
(p. 24-52.)
(Ld. II rész) Salamisnak az Augustus-kori római birodalmi kultúrpolitikában is jelentŋsége lesz egy
pillanatban, Actium után. (p. 54-56.) Salamis emléke egyébként a hellénisztikus korban Athénban él
elevenen, de immár a pánhellén emlékezet részeként: a folyamatos állami ünnepek révén, amelyek az
athéni fiúk iskoláztatásához, katonáskodásához (az ephébeiához) kapcsolódtak. (p. 57-62.)
A salamisi csatának az 5. században Periklés korában lesz kiemelkedŋ jelentŋsége. Ekkor emelték a
második, maradandó anyagból készített tropaiont Salamison és Psyttaleián. Ebben a korban az önmagára
mint polycheiriára tekintŋ athéni demokrácia saját paradigmatikus mintaképét látta meg a hajókon
egyszerre evezŋ salamisi matrózokban. (p. 63-67.)
Az ütközet ókori, de máig meghatározó érvényť emlékezetét a Salamis pátoszán felnövekvŋ Athén teremti
meg. Erre az útelágazásra két olyan polisnak a csata nemzedékébŋl származó emlékmťvei világítanak rá, a
korinthosiaké és az aiginaiaké, s azokból kirajzolódó saját történetük, amelyek archaikus módon dolgozták
fel a csata emlékét. (p. 95-103.)
Athén a törést, amit a perzsa pusztítás hozott, beépíti (a szó szoros értelmében is, a romokból emelt
falakkal) a város életébe. Ezek az emlékmťvek a forró emlékezés szép példájaként, egy olyan kor emlékei,
amelyet a „változás sóvár igénye jellemez”, amely „bensŋvé tette történelmét, hogy fejlŋdésének motorja
legyen.” (p. 104-113.)
A salamisi csatának nincs ismert ókori ikonográfiája. Bevett magyarázata ennek, hogy mivel tengeri
csatának nincs mitikus mintaképe, nem alakul olyan gazdag ikonográfiai hagyomány a tengeri ütközetek
ábrázolására, mint amilyen a szárazföldi küzdelmekére. Vannak ugyan már a geometrikus kortól kezdve
példák arra, hogy a haditengerészet megjelenik a görög mťvészetben, ez a mód azonban a salamisi csata
ábrázolására nem bizonyult alkalmasnak, vagy csak nagyon kevéssé.
A görög mťvészetben két olyan szkhémával lehet találkozni, amelyek a salamisi csatához köthetŋk, s
amelyeknek nagyszobrászati mintái is voltak: az aphlastont tartó istenalaké vázaképeken, és a hadihajón
futó harcosé (koszorúval, tropaionnal, bagollyal és kígyóval). Salamis képei az elsŋ fogadalmi
ajándékokhoz hasonlóan Poseidón világát tükrözik inkább, mintsem Arését. (p. 114-118.)
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A salamisi csata közvetlen visszhangját jelentŋ emlékmťvek: az elsŋ tropaion, a fogadalmi ajándékok, a
síremlékek, a vázaképek és a fŋmť, Aischlyos drámája. Különbözŋ mťfajú emlékmťvek, amelyek
tanulmányozásához számos tudományág kell, mégis közös horizonttá rendezhetŋk.
Mind azt mutatják, hogy bár másmilyen lehet az ellenség fegyverzete, másmilyen lehet a ruhájuk, a hajójuk,
de ugyanazok a szabályok velük szemben is érvényesek, mint a görögök görögökkel vívott küzdelmeiben.
Az elsŋ nemzedék emlékmťvein a gyŋztes görögök a perzsa harcosoknak adott megrendítŋ tiszteletadással
saját emberi sorsuk múlandóságát is siratták, Homéros pártatlanságával. (p. 68-94; 119-125.)
*
A Salamis emlékezetének két és félezer éves történetében az egyes korszakok közti különbségtétel nem
jelentheti reális vagy költött Salamis-kép megkülönböztetését. Salamis a philhellénizmus korában mint a
Nyugat értékeinek megvédéséért, hŋsies összefogással vívott csodálatos szabadságharc volt történeti
realitás. Ha a csatát megvívó nemzedék korában mindennek kevés elŋzménye van is, ez nem jelenti a
késŋbbi Salamis-kép alaptalanságát, de ugyanúgy nyilvánvalóan nem jelenti a csatában harcoló nemzedék
Salamis-képének kezdetlegesebb voltát sem.
Az emlékek egyik vagy másik korszakból vagy horizontból nem értelmezhetŋk igazi és eltorzított
történelemfelfogás egyik vagy másik pólusaként, és nem is egy fejlŋdés különbözŋ fokozatait jelentik.
Különféle korszakoknak és horizontoknak saját, önmagukban egész, közvetlenül csakis önmaguk számára
érvényes, ám késŋbb is felidézhetŋ módozataik vannak arra, hogy egy múltbéli ütközetet életre keltsenek
és megszólaltassanak, hogy történelemmé tegyék.
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CORPUS FONTIUM

1. 2.
MONUMENTA
1.

Korinthosi polyandreion Salamison
Testimonia
1) Feliratos kŋ Salamisról
2) Plutarchos, De Herodoti malignitate 870E
3) Dio Chrysosthomos, Orationes 37.18 (II 21. v. Arnim)
4) Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata sepulcralia 4.
1)
Feliratos kŋ Salamisról
Page XI
1 ]onpokenaiomesastu%orinqo (supra astu litt. inqool inscr. man.
post.; Boegehold 182), 2 nihil praeter ]ntos
[sub as(tu) litt. is add. man. post.; Boegehold 183);
IG I2 927. kiegészítése
[o xšne, eÙhudr]Òn pok' ™na…omej ¥stu Kor…nqo:
[nàn d' hamä A‡a]ntoj [n©soj œcei Salam…j].
2)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 870E
™n dä Salam‹ni par¦ t¾n pÒlin œdwkan aÙto‹j q£yai te toÝj
¢poqanÒntaj, æj ¥ndraj ¢gaqoÝj genomšnouj, kaˆ ™pigr£yai
tÒde tÕ ™lege‹on:

2.

ld. 10. t, 1. k.

Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most meg Salamis, Aias szigete takar be minket.

ð xšne, eÜudrÒn pot' ™na…omen ¥stu Kor…nqou,
nàn d' ¤m' A‡antoj n©soj œcei Salam…j.
™nq£de Foin…ssaj nÁaj kaˆ Pšrsaj ˜lÒntej
kaˆ M»douj, ƒer¦n `Ell£da ·uÒmeqa.

Salamison a város mellett megadták (sc. az athéniak) nekik (sc.
a korinthosiaknak) a lehetŋséget, hogy eltemessék halottaikat,
hŋsöknek tekintve ŋket, és a következŋ epigrammát
írták a sírra:
‘Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most meg Salamis, Aias szigete takar be minket,
fŋníciai, perzsa és méd hajókat ejtve itt
megmentettük szent Görögországot.’

3)
Dio Chrysosthomos, Orationes 37, 18. (II 21. v. Arnim)
`HrodÒtJ g¦r oÙ prosšcw, ¢ll¦ tù t£fJ Simwn…dV, Öj ™pˆ
to‹j nekro‹j tîn Korinq…wn teqammšnoij ™n Salam‹ni:
ð xe‹ne eÜudron pot/ ™na…omen ¥stu Kor…nqou,
nàn dä met' A‡antoj n©soj œcei Salam…j.
·e‹a dä Foin…ssaj nÁaj kaˆ Pšrsaj ˜lÒntej
kaˆ M»douj ƒer¦n `Ell£d' ƒdrus£meqa.

Nem hiszek hát Hérodotosnak, hanem Simónidés sírversének,
amit a Salamison eltemetett korinthosi halottak sírjára írt:
‘Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most Aiasszal együtt Salamis szigete takar be minket.
Könnyedén elejtve fŋníciai, perzsa és méd hajókat
megalapítottuk szent Görögországot.’

4)
Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata sepulcralia 4.
SIMONIDOU.
’W xein', eÜudron pot' ™na…omen ¥stu Kor…nqou,
nàn d' ¥mm' A‡antoj n©soj œcei Salam…j.
'Enq£de Foin…ssaj nÁaj kaˆ Pšrsaj ˜lÒntej
kaˆ M»douj, ƒer¦n `Ell£da ·uÒmeqa.

‘Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most meg Salamis, Aias szigete takar be minket,
fŋníciai, perzsa és méd hajókat ejtve itt
megmentettük szent Görögországot.’

Korinthosi kenotaphium az Isthmoson
Testimonia
1) Plutarchos, De Herodoti malignitate 870 E-F
2) Ailios Aristeidés, Peri tou paraphthegmatos 380.32.
3) Anthologia Graeca VII 250.
1)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 870E-F
tÕ d' ™n 'Isqmù kenot£fion ™pigraf¾n œcei taÚthn
¢km©j ˜staku‹an œpi xuroà `Ell£da p©san
ta‹j aÙtîn yuca‹j ke…meqa ·us£menoi.

Az Isthmoson van egy síremlékük a következŋ felirattal:
‘Saját életünk árán megmentvén egész Görögországot, mert
borotvaélen állt, most pihenünk.’

2)
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2. 3. 4.
Ailios Aristeidés, Peri tou paraphthegmatos 380.32.
›teroi d' aâ lšgousin:
¢kmÁj ˜sthku‹an œpi xuroà `Ell£da p©san
ta‹j aÙtîn yuca‹j ke…meqa ·us£menoi
doulosÚnhj: Pšrsaij dä perˆ fresˆ p»mata p£nta
¼yamen, ¢rgalšhj mn»mata naumac…hj.
Ñstša d' Âmin œcei Salam…j: patrˆj dä KÒrinqoj
¢nt' eÙerges…hj mnÁm' ™pšqhke tÒde.
3)
Anthologia Graeca VII 250.
SIMWNIDOU
'Akm©j ˜staku‹an ™pˆ xuroà `Ell£da p©san
ta‹j aØtîn yuca‹j ke…meqa ·us£menoi
[doulosÚnhj: Pšrsaij dä perˆ fresˆ p»mata p£nta
¼yamen ¢rgalšhj mn»mata naumac…hj.
Ñstša d' Âmin œcei Salam…j: patrˆj dä KÒrinqoj
¢nt' eÙerges…hj mnÁm' ™pšqhke tÒde].
3.

Mások pedig így mondják:
‘Saját életünk árán megmentvén egész Görögországot a
szolgaságtól, mert borotvaélen állt, most pihenünk. A perzsák
szívének sok fájdalmat szereztünk, emlékbe az ádáz tengeri
csatáért. Csontjainkat Salamis takarja. Hazánk, Korinthos meg
jótettünkért ezt az emlékmťvet emelte nekünk.’

‘Saját életünk árán megmentvén egész Görögországot a
szolgaságtól, mert borotvaélen állt, most pihenünk. A perzsák
szívének sok fájdalmat szereztünk, emlékbe az ádáz tengeri
csatáért. Csonjainkat Salamis takarja. Hazánk, Korinthos meg
jótettünkért ezt az emlékmťvet emelte nekünk.’

A salamisi polyandrion
Testimonia
1) A sírhalom maradványai
2) Római kori -senatusi határozatot tartalmazó- feliratos kŋ
1)
A sírhalom maradványai (?)
A salamisi tengerparton, a Kynosoura nevť hegyfokon álló ‘Magula’
egy feltevés szerint a salamisi csatában elesett görögök sírhalma. (ld. –
I. Tsirivakos, Deltion 22 (1967) 145-146; 110. t. és 145, 11. k; Chr.
Piteros, Deltion 35 (1980) 91; A. Tsaravopulos, Deltion 36 (1981) 64-65.)

ld. 11. t.

2)
Augustus-kori senatusi határozatot tartalmazó- feliratos kŋ
IG II-III 1035, 32-34.
ld. 33.
4.

Megarai síremlék (héróon)
Testimonia
1) Pausanias, Periegesis I 43.3.
2) Késŋantik mészkŋlap felirattal
3) Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata sepulcralia 16, 5.
s.a.n.
1)
Pausanias, Periegesis I 43.3.
e„sˆ dä t£foi Megareàsin ™n tÍ pÒlei: kaˆ tÕn män to‹j
¢poqanoàsin ™po…hsan kat¦ t¾n ™pistrate…an toà M»dou.

Muraközy Gyula fordítása
Megara városában is vannak síremlékek. Az egyiket a perzsa
támadás alkalmával elesett hŋsöknek emelték, (…)

2)
IG VII 53. Késŋantik (5. sz.) mészkŋlap felirattal. ’In loco Palaeochori’
(IG), félórányira északra Megarától, befalazva egy templomba.
tÕ ™p…gramma tîn ™n tù Persikù polšmJ ¢poqanÒntwn k[aˆ]
kei[mš]nwn | ™nta[à]qa ¹rèwn: ¢p[ol]Òmenon dä tù c[r]ÒnJ
`Ell£dioj Ð ¢rciereÝj ™p[es]k[eÚasen].| ['Epeˆ œdoxe toÝj ™n tù
polšmJ ¢poqanÒntaj ™ntaàqa | tafÁnai, toà[to tÕ ™p…gramma
™p]o…[hsen ™pˆ [timÍ] tîn [k]eimšnwn kaˆ tÁj pÒlewj Simwn…dhj.
[`El]l£di kaˆ Megareàsin ™leÚqeron «mar ¢šx[e]in
[ƒ]šmenoi qan£tou mo‹ran ™dex£meqa,
toˆ män Øp' EÙ[bo…v k[w]pac[šk,] œnqa k[al]e‹t[ai]
¡gn©j 'Artšmidoj toxofÒ[r]ou tšmenoj,
toˆ d' ™n Ôrei M[u]k£laj, toˆ d' œnprosqe(n) Salame‹noj
[nhîn Foinissîn ™xolšsantej '/Arh:]
toˆ dä kaˆ ™n p[e]d…J Boi[w]t[…]J, o†tinej œtlan
ce‹raj ™p' ¢nq[r]Òpouj ƒppom£couj ƒšn[ai.]

A hérósok epigrammája, akik a perzsa háborúban estek el és
itt fekszenek. Mivel a feliratot elkoptatta az idŋ, Helladios
fŋpap helyreállíttatta. Miután úgy döntöttek, hogy ehelyütt
temetik el a háborúban elesetteket, az itt nyugvók és a polis
tiszteletére ezt az epigrammát írta Simónidés:
Hellasra és a megaraiakra akartuk felhozni a szabadság
napját: elfogadtuk hát a kiszabott halált.
Voltak, akik az evezŋs (?) Euboián, azon a helyen,
amit az íjas szent Artemis szent körzetének hívnak.
Voltak, akik Mykalé hegyfokán, mások Salamis elŋtt
leverve a fŋníciai hajók Arésát.
És még mások: a boiót síkon tťrték
a kézitusát lovas férfiakkal.
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5.

¢stoˆ d' ¥mmi tÒde [MegarÁj] gšraj Ñmfa[l]ù ¢mfˆ |
Neis[a…]wn œ[p]oron l[a]odÒkwn ¢gorî[n]. |
[m]šcrij ™f' ¹mîn dä ¹ pÒlij [k]a[i] taàron ™n[»]g[i]zen.

4. 5. 6. 7.
A megarai városlakók ezt az ajándékot adták nekünk,
Nisaia köldökénél, a népet befogadó agoránál.
A polis pedig a mai napig bikát szokott áldozni.

3)
Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata sepulcralia 16.
ALLO.
`Ell£di kaˆ Megareàsin ™leÚqeron «mar ¢šxein
ƒšmenoi qan£tou mo‹ran ™dex£meqa.
toˆ män Øp' EÙbo…v [nausiklÚtJ], œnqa kale‹tai
¡gn©j 'Artšmidoj toxofÒrou tšmenoj,
toˆ d' ™n Ôrei Muk£laj, toˆd' œmprosqen Salam‹noj,
[nhîn Foinissîn ™xolšsantej ”Arhn:]
toˆ dä kaˆ ™n ped…J Boiwt…J, o†tinej œtlan
ce‹raj ™p' ¢nqrèpouj ƒppom£couj ƒšnai.
”Astoi d' ¥mmi [pÒron] gšraj Ñmfalù ¢mfˆ pÒlhoj
neikšwn ¹metšrwn ¢llodapîn par' Órwn.

Hellasra és a megaraiakra akartuk felhozni a szabadság
napját: elfogadtuk hát a kiszabott halált.
Voltak, akik az evezŋs (?) Euboián, azon a helyen,
amit az íjas szent Artemis szent körzetének hívnak.
Voltak, akik Mykalé hegyfokán, mások Salamis elŋtt
leverve a fŋníciai hajók Arésát.
És még mások: a boiót síkon tťrték
a kézitusát lovas férfiakkal.
A megarai városlakók ezt az ajándékot adták nekünk,
Nisaia köldökénél, a népet befogadó agoránál.

Adeimantos korinthosi flottaparancsnok síremléke
Testimonia
1) Plutarchos, De Herodoti malignitate 39. 870 F s.a.n.
2) Dio Chrysosthomos, Orationes 37.19. (II 21 Arnim)
1)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 39, 870 F s.a.n.
aÙtÒj ge m¾n Ð 'Ade…mantoj, ú ple‹sta loidoroÚmenoj
`HrÒdotoj diatele‹ kaˆ lšgwn, moànon ¢spa…rein tîn
strathgîn, æj feuxÒmenon ¢p' 'Artemis…ou kaˆ m¾
perimenoànta, skÒpei t…na dÒxan ecen:
oátoj 'Adeim£ntou ke…nou t£foj, Ön d…a p©sa
`Ell¦j ™leuqer…aj ¢mfšqeto stšfanon.
OÜte g¦r teleut»santi toiaÚthn e„kÕj Ãn ¢ndrˆ deilù kaˆ
prodÒtV genšsqai tim»n, oÜt' ¨n ™tÒlmhse tîn qugatšrwn
Ônoma qšsqai tÍ män Nausin…khn tÍ d' 'Akroq…nion tÍ d'
'Alexib…an, 'Aristša dä kalšsai tÕn uƒÒn, e„ m» tij Ãn
™pif£neia kaˆ lamprÒthj perˆ aÙtÕn ¢pÕ tîn œrgwn
™ke…nwn.
2)
Dio Chrysosthomos, Orationes 37.19. (II 21 Arnim)
œsti dä kaˆ ›teron ™p…gramma Simwn…dV e„j aÙtÕn tÕn
strathgÕn ™xa…reton:
oátoj 'Adeim£ntou ke…nou t£foj, oá di¦ boul¦j
`Ell¦j ™leuqer…aj ¢mfšqeto stšfanon.

6.

7.

Fŋníciai triérések Salamison, az Isthmoson és Sunionban (a symmachia
fogadalmi ajándékai)
Testimonium
Hérodotos VIII 121.
Prîta mšn nun to‹si qeo‹si ™xe‹lon ¢kroq…nia ¥lla te kaˆ
tri»reaj tre‹j Foin…ssaj, t¾n män ™j 'IsqmÕn ¢naqe‹nai, ¼ per
œti kaˆ ™j ™mä Ãn, t¾n dä ™pˆ SoÚnion, t¾n dä tù A‡anti aÙtoà
™j Salam‹na.

Érdemes megnézni magánál Adeimantosnál is, akire
Hérodotos a legtöbb szidalmat szórja és azt mondja róla, hogy
‘a hadvezérek közül egyedül ...’ - milyen tiszteletben részesült!
Ez annak az Adeimantosnak a sírja itt, akinek köszönhetŋen
egész Görögország a szabadság koszorújával övezhette magát.
Nem valószínť, hogy halála után ilyen tisztelet járt volna egy
gyáva és áruló férfinak, és nem is vehette volna a bátorságot,
hogy lányait Nausinikének, Akrothininnak és Alexibiának, fiát
pedig Aristeasnak nevezze el, ha nem tanusított volna
hŋsiességet és dicsŋséget a háborúban.

Van még egy másik epigrammája is Simónidésnek, amit
magára a hadvezérre írt:
Ez annak az Adeimantosnak a sírja itt, akinek köszönhetŋen
egész Görögország a szabadság koszorújával övezhette magát.

(...) elŋször is kiválasztották a zsákmányból az isteneknek szánt
adományokat, sok minden mást is és köztük három fŋníciai
háromevezŋsoros hajót: az egyiket az Isthmosra küldték, és
még ma is ott van, a másikat Sunionra, a harmadikat pedig
Aias tiszteletére ott helyben Salamis szigetén állították fel.

Apollón-szobor Delphoiban (a symmachia fogadalmi ajándéka)
Testimonia
1) Hérodotos VIII 121.
2) Pausanias, Periegesis X 14, 5.
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7. 8. 9.
1)
Hérodotos VIII 121.
Met¦ dä toàto died£santo t¾n lh…hn kaˆ t¦ ¢kroq…nia
¢pšpemyan ™j DelfoÚj, ™k tîn ™gšneto ¢ndri¦j œcwn ™n tÍ
ceirˆ ¢krwt»rion neÒj, ™ën mšgaqoj duèdeka p»cewn· ›sthke
dä oátoj tÍ per Ð Makedën 'Alšxandroj Ð crÚseoj.

2)
Pausanias, Periegesis X 14, 5.
“Ellhnej dä oƒ ™nant…a basilšwj polem»santej ¢nšqesan män
D…a ™j 'Olump…an calkoàn, ¢nšqesan dä kaˆ ™j DelfoÝj
'ApÒllwna ¢pÕ œrgwn tîn ™n ta‹j nausˆn ™p… te 'Artemis…J
kaˆ ™n Salam‹ni.

8.

Aztán elosztották maguk között a hadizsákmányt, és
fogadalmi ajándékot küldtek Delphoiba: abból készült az a
tizenkét könyök magas szobor, amely egy hajó
tatdíszét tartja a kezében, és ugyanott áll, mint a
makedón Alexandros aranyszobra.

Az aiginaiak bronz árboca a három aranycsillaggal Delphoiban
Testimonia
1) Hérodotos VIII 122.
2) Plutarchos, De Herodoti malignitate 40.
1)
Hérodotos VIII 122.
Pšmyantej dä ¢kroq…nia oƒ “Ellhnej ™j DelfoÝj ™peirètwn
tÕn qeÕn koinÍ e„ lel£bhke pl»rea kaˆ ¢rest¦ [t¦
¢kroq…nia.] `O dä par' `Ell»nwn män tîn ¥llwn œfhse œcein,
par¦ A‡ginhtšwn dä oÜ, ¢ll¦ ¢pa…tee aÙtoÝj t¦ ¢rist»ia tÁj
™n Salam‹ni naumac…hj. A„ginÁtai dä puqÒmenoi ¢nšqesan
¢stšraj crusšouj, o‰ ™pˆ ƒstoà calkšou ˜st©si tre‹j ™pˆ
tÁj gwn…hj, ¢gcot£tw toà Kroise…ou krhtÁroj.

2)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 40.
tšloj aÙtîn 'Aqhna…wn tÕn stšfanon ¢felÒmenoj A„gin»taij
™pit…qhsi, gr£fwn taàta: „pšmyantej ¢kroq…nia oƒ “Ellhnej
e„j DelfoÝj ™phrètwn tÕn qeÕn koinÍ, e„ lel£bhke pl»rea
kaˆ ¢rest¦ t¦ ¢kroq…nia: Ð dä par' `Ell»nwn män tîn ¥llwn
œfhsen œcein, par' A„ginhtšwn dä oÜ, ¢ll' ¢pa…tee aÙtoÝj t¦
¢riste‹a tÁj ™n Salam‹ni naumac…aj.” oÙkšti SkÚqaij oÙdä
Pšrsaij oÙd' A„gupt…oij toÝj ˜autoà lÒgouj ¢nat…qhsi
pl£ttwn, ésper A‡swpoj kÒraxi kaˆ piq»koij, ¢ll¦ tù toà
Puq…ou prosèpJ crèmenoj ¢pwqe‹ tîn ™n Salam‹ni prwte…wn
t¦j 'Aq»naj.

9.

(...) elŋször is kiválasztották a zsákmányból az isteneknek szánt
adományokat, sok minden mást is és köztük három fŋníciai
háromevezŋsoros hajót: az egyiket az Isthmosra küldték, és
még ma is ott van, a másikat Sunionra, a harmadikat pedig
Aias tiszteletére ott helyben Salamis szigetén állították fel.

A görögök tehát elküldték Delphoiba a fogadalmi ajándékokat,
majd közösen megkérdezték az istentŋl, hogy hiánytalannak és
hibátlannak tartja-e ŋket. Az isten azt felelte, hogy minden
görögtŋl megfelelŋ adományt kapott, de az aiginaiaktól nem, s
tŋlük is illŋ hálaadományt vár a salamisi tengeri csatáért.
Amikor az aiginaiak ezt meghallották, három aranycsillagot
állítottak fel egy bronz árbocra erŋsítve a szentély sarkában,
Kroisos vegyítŋedénye mellett.

(...) végül maguktól az athéniaktól is elveszi a koszorút,
és az aiginaiaknak adja, amikor ezt írja: ‘A görögök tehát
elküldték Delphoiba a fogadalmi ajándékokat,
közösen megkérdezték az istentŋl, hogy hiánytalannak és
hibátlannak tartja-e ŋket. Az isten azt felelte, hogy minden
görögtŋl megfelelŋ adományt kapott, de az aiginaiaktól nem, s
tŋlük várja a legnagyobb hálaajándékot (aristeia) a salamisi
tengeri csatáért.’ Már nem is csak szkíták, perzsák vagy
egyiptomiak szájába adja, amiket kitalál, ahogy Aisópos hollók
és majmok szájába, hanem a pythói isten álarca mögé bújik,
amikor elveszi az athéniaktól a salamisi csatában elért elsŋ
helyezést.

Fogadalmi ajándék a korinthosi Aphrodité-szentélyben
Testimonia
1) Plutarchos, De Herodoti malignitate 871B
2) Athénaios, Deipnosophistae XIII 32 p. 573 C–E
3) Scholia ad Pindarum, Olympia XIII 32 b
4) Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata demonstrativa 7.
1)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 871B
kaˆ m¾n Óti mÒnai tîn `Ellhn…dwn aƒ Kor…nqiai guna‹kej
eÜxanto t¾n kal¾n ™ke…nhn kaˆ daimÒnion eÙc»n, œrwta to‹j
¢ndr£si tÁj prÕj toÝj barb£rouj m£chj ™mbale‹n t¾n qeÒn,
oÙc Ópwj toÝj perˆ tÕn `HrÒdoton ¢gnoÁsai piqanÕn Ãn, ¢ll'
oÙdä tÕn œscaton Karîn· diebo»qh g¦r tÕ pr©gma kaˆ
Simwn…dhj ™po…hsen ™p…gramma, calkîn e„kÒnwn
¢nastaqeisîn ™n tù naù tÁj 'Afrod…thj, Ön ƒdrÚsasqai
M»deian lšgousin, oƒ män aÙt¾n pausamšnhn t¢ndrÒj, oƒ d'

Azután meg a görög nŋk közül egyedül a korinthosiak
imádkoztak azzal a szép és erŋs imával, hogy az istennŋ
hálózza be a férfiakat a barbárok elleni harci vággyal, amit nem lehet máshogy elképzelni-, nemcsak hogy Hérodotos
körének, de még a „legutolsó kárnak” is ismernie kellett.
Elterjedt ugyanis a híre a dolognak, és Simónidés is írt
epigrammát róla, miután bronz szobrokat adtak fogadalmi
ajándékul Aphrodité szentélyében, amelyrŋl azt mondják, hogy
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™pˆ tù tÕn 'I£sona tÁj Qštidoj ™rînta paàsai t¾n qeÒn. tÕ d'
™p…gramma toàt' ™st…n·

a†d' Øpär `Ell£nwn te kaˆ „qum£cwn poliht©n
œstaqen eÙx£menai KÚpridi daimÒniv.
oÙ g¦r toxofÒroisin ™m»deto d‹' 'Afrod…ta
M»doij `Ell£nwn ¢krÒpolin prodÒmen.
2)
Athénaios, Deipnosophistae XIII 32 p. 573 C–E
nÒmimÒn ™stin ¢rca‹on ™n Kor…nqJ, æj kaˆ Camailšwn Ð
`Hrakleèthj ƒstore‹ ™n tù Perˆ Pind£rou (IV), Ótan ¹ pÒlij
eÜchtai perˆ meg£lwn tÍ 'Afrod…tV, sumparalamb£nesqai
prÕj t¾n ƒkete…an t¦j ˜ta…raj æj ple…staj, kaˆ taÚtaj
proseÚcesqai tÍ qeù kaˆ Ûsteron ™pˆ to‹j ƒero‹j
pare‹nai. kaˆ Óte d¾ ™pˆ t¾n `Ell£da t¾n strate…an Ãgen Ð
Pšrshj æj kaˆ QeÒpompoj ƒstore‹ kaˆ T…maioj ™n tÍ ˜bdÒmV
(III), aƒ Kor…nqiai ˜ta‹rai eÜxanto Øpär tÁj tîn `Ell»nwn
swthr…aj e„j tÕn tÁj 'Afrod…thj ™lqoàsai neèn. diÕ kaˆ
Simwn…dhj ¢naqšntwn tîn Korinq…wn p…naka tÍ
qeù tÕn œti kaˆ nàn diamšnonta kaˆ t¦j ˜ta…raj „d…v
gray£ntwn t¦j tÒte poihsamšnaj t¾n ƒkete…an kaˆ Ûsteron
paroÚsaj sunšqhke tÒde tÕ ™p…gramma (F 137 Bgk`4):

10.

9. 10.
Médeia alapította, egyesek szerint maga vetvén így véget férje
iránti szerelmének, mások szerint azért, hogy Iasón Thetis
iránti szerelmének vessen véget az istennŋ. Az epigramma a
következŋ:
Itt állnak e nŋk, akik a görögökért és az ádáz csatában harcoló
polgártársaikért /
imádkoztak az isteni Kyprishez /
nem akarta ugyanis a fényes Aphrodité, hogy az íjas /
médeknek adassék a görögök akropolisa.

A†d' Øpär `Ell»nwn te kaˆ eÙqum£cwn poliht©n
™st£qen eÜcesqai KÚpridi daimon…v
oÙ g¦r toxofÒroisin ™m»sato d‹' 'Afrod…ta
Pšrsaij `Ell£nwn ¢krÒpolin prodÒmen.

Régi szokás Korinthosban, ahogy a hérakleiai Chamaileón
tudósít róla Pindarosról írt munkájában, hogy amikor a város
fontos dolgok miatt akar imádkozni Aphroditéhoz, a
könyörgéshez odahívják a lehetŋ legtöbb hetérát, és ŋk
fordulnak imával az istennŋhöz és késŋbb az áldozatnál is
jelen vannak. És amikor a perzsa hadjáratot vezetett
Görögország ellen, ahogy Theopompos tudósít róla és
Timaios a hetedik könyvben, a korinthosi hetérák imát
mondtak a görögök megmeneküléséért Aphrodité
templomába lépve. Ezért, miután a korinthosiak egy fogadalmi
táblát adtak az istennŋnek, amely még most is megvan és
amire ráfestették egyenként a hetérákat, akik akkor részt vettek
az imádkozásban, és aztán utána is ott voltak, Simónidés is
költött egy epigrammát:
Ezek a nŋk a görögökért és a nyílt harcba bocsátkozó
polgártársaikért /odaálltak imádkozni az isteni Kypris elé /
nem akarta ugyanis a fényes Aphrodité, hogy az íjas /
perzsáknak adassék a görögök akropolisa.

3)
Scholia ad Pindarum, Olympia XIII 32 b
™n d' ”Arhj ¢nqe‹ nšwn: poà dä, fhsi, kaˆ t¦ toà polämou
™mpe…rwj oÛtw g…netai; toàto dä di¦ t¦ Mhdik¦ fhsin, Óte
ºndrag£qhsan: ™peˆ Xšrxou ¹tthqšntoj kaˆ fugÒntoj ØpÕ
'Aqhna…wn, [Óte kaˆ] pent»konta naàj toà Pšrsou katšdusan.
QeÒpompoj dš fhsi kaˆ t¦j guna‹kaj aÙtîn (sc. tîn
Korinq…wn) eÜxasqai tÍ 'Afrod…tV œrwta ™mpese‹n to‹j
¢ndr£sin aÙtîn m£cesqai Øpär tÁj `Ell£doj to‹j M»doij,
e„selqoÚsaj e„j tÕ ƒerÕn tÁj 'Afrod…thj, Óper ƒdrÚsasqai t¾n
M»deian lšgousin “Hraj prostax£shj. enai dä kaˆ nàn
¢nagegrammšnon ™lege‹on e„siÒnti e„j tÕn naÕn
¢rister©j ceirÒj·
A†d' Øpär `Ell£nwn te kaˆ ¢gcem£cwn poliht©n
œstasan eÙcÒmenai KÚpridi daimon…v.
oÙ g¦r toxofÒroisin ™boÚleto d‹' 'Afrod…ta
M»doij `Ell£nwn ¢krÒpolin dÒmenai.

‘Arés ragyog az ifjak...’ Honnan van -mondja-, hogy ilyen
tapasztaltak háború dolgában? Ezzel arra utal, hogy a perzsa
háborúk miatt van ez, amikor hérósokhoz méltón küzdöttek.
Mert amikor Xerxés vereséget szenvedett és menekült az
athéniak elŋl, [amikor is] ötven perzsa hajót elsüllyesztettek.
Theopompos mondja, hogy asszonyaik (sc. a korinthosiaké) is
imádkoztak Aphroditéhez, hogy hálózza be a férfiakat azzal a
vággyal, hogy Görögországért harcoljanak a barbárok
ellen, úgy, hogy Aphrodité szentélyébe mentek, amit -azt
mondják- Médeia alapított Héra utasítására. Most is fel van
írva egy fogadalmi vers, ha belépünk, bal kéz felŋl:
Ezek a nŋk a görögökért és a közelharcot vívó polgártársaikért
odaálltak imádkozva az isteni Kypris elé
nem akarta ugyanis a fényes Aphrodité, hogy az íjas
médeknek adassék a görögök akropolisa.

Diodóros hajóparancsnok és matrózai által felajánlott ajándékok a
korinthosi Létó-szentélyben
Testimonia
1) Plutarchos, De Herodoti malignitate 39. 870F
2) Anthologia Graeca VI 215.
1)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 39. 870 F
Diodèrou dš tinoj tîn Korinq…wn trihr£rcwn ™n ƒerù Lhtoàj
¢naq»masi keimšnoij kaˆ toàt' ™pegšgrapto:
taàt' ¢pÕ dusmenšwn M»dwn naàtai Diodèrou
Ópl' ¢nšqen Lato‹, mn£mata naumac…aj.

Diodóros, az egyik korinthosi háromevezŋsoros hajó
parancsnoka, Létó szentélyében felállított fogadalami
ajándékára ezt a feliratot írták:
A vad médektŋl zsákmányolva ezeket a fegyvereket Diodóros
matrózai Létónak adták a tengeri csata emlékére.
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11. 12. 13. 14. 15.
2) Anthologia Graeca VI 215.
toà aÙtoà (=Simwn…dou) ¢n£qhma tÍ Lhto‹ par¦ nautîn
Taàt' ¢pÕ dusmenšwn M»dwn naàtai Diodèrou
Ópl' ¢nšqen Lato‹ mn£mata naumac…aj.
11.

Az eretriaiak fogadalmi bikája Olympiában
Testimonia
1) A bázis
2) Rajta fogadalmi felirat
3) Pausanias, Periegesis V 27. 9.
4) A szobor töredékei
1)
A bázist a Zeus-templomtól keletre in situ találták meg. (Gauer 1968,
108, 505. j.)
2)
A bázis fölsŋ oldalán fogadalmi felirat és a készítŋ mester szignatúrája:
SGDI III 2. 5305. (Jeffery 87, 19, 6.t.)
Fil»sioj ™po…ei | 'Eretrie‹j tñ D….
3)
Pausanias, Periegesis V 27. 9.
boîn dä tîn calkîn Ð män Korkura…wn, Ð dä ¢n£qhma
'Eretrišwn, tšcnh dä 'Eretrišwj ™stˆ Filhs…ou.
4)
A szobor töredékei.
Magából a bronzszoborból a jobb fül és szarv maradt meg. A bika
elŋre lép -a felirat irányában- a Zeus-oltár felé. (Gauer 1968, 108, 508.
j.)

12.

13.

14.

15.

Ugyanŋtŋle. Fogadalmi ajándék Létónak a matrozóktól.
A vad médektŋl zsákmányolva ezeket a fegyvereket Diodóros
matrózai Létónak adták a tengeri csata emlékére.

Az epidaurosiak Apollón-szobra Delphoiban
Testimonium
Pausanias, Periegesis X 15.1.
t¦ dä ™fexÁj taÚtV, t¦ män ¢g£lmata toà 'ApÒllwnoj
'EpidaÚrioi tÕ ›teron oƒ ™n tÍ 'Argol…di ¢pÕ M»dwn (...)
¢nšqesan.
Hélios Eleutherios oltára Troizénban
Testimonium
Pausanias, Periegesis II 31. 5.
`Hl…ou dä 'Eleuqer…ou kaˆ sfÒdra e‡kÒti lÒgJ dokoàs… moi
poiÁsai bwmÒn, ™kfugÒntej doule…an ¢pÕ Xšrxou te kaˆ
Persîn.

ld. 6. t, 2. k.
Philésios készítette. | Az eretriaiak Zesunak.
Muraközy Gyula fordítása
A két bronz bika közül az egyiket a korkyraiak ajánlották fel, a
másik az eretriaiak ajándéka, s az eretriai Philésziosz alkotása.

Muraközy Gyula fordítása
Közvetlenül mellette (sc. Phryné fogadalmi ajándéka mellett)
két Apollón-szobor áll. Az egyiket az argoliszi Epidaurosz
lakói ajánlották fel a perzsa zsákmányból (...)

Muraközy Gyula fordítása
Úgy vélem, teljesen indokoltan emeltek (sc. a troizéniak)
oltárt Héliosz Eleutheriosnak (a Megszabadító
Héliosznak), miután Xerxész és a perzsák szolgaigájától
megszabadultak.

Hajóanathéma az athéni Akropolison
Testimonium
Talapzatból származó két feliratos kŋtömb az Akropolisról. (Gauer
1968, 73. A. E. Raubitschek, Dedications from the Athenian Akropolis,
Cambridge, Mass. 1949, 172. a 198sk.) „a) tömb”: 0, 62 m széles, 0, 96
m vastag; „b) tömb”: 0, 62 m széles, 1, 09 m vastag.
Jobb oldalán mindkét tömb észrevehetŋen szélesedik: az „a) tömb” 0,
279 m-rŋl 0, 283 m-re; a „b) tömb” 0, 294 m-rŋl 0.298 m-re. A
szokatlanul nagy felirat (a betťk 10 cm-esek) tölti be az elülsŋ oldal
fölsŋ felét. Az „a) tömbön” (4(; a „b) tömbön”: EKT látható. Egy
kiegészítési javaslat: ANEQESAN] EK T[ES MACES

A csata zsákmányából állították.

Lykomédés fogadalmi ajándéka Phlyában Apollón Daphnéphorosnak:
egy perzsa hajó orrdísze
Testimonium
Plutarchos, Themistocles 15, 3.
prîtoj män oân lamb£nei naàn Lukom»dhj, ¢n¾r 'Aqhna‹oj
trihrarcîn, Âj t¦ par£shma perikÒyaj ¢nšqhken 'ApÒllwni

Máthé Elek fordítása
Lükomédész, az egyik athéni háromevezŋsoros hajó
parancsnoka volt az elsŋ, aki hajót ejtett foglyul. Levágta a
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15. 16. 17.
dafnhfÒrJ FluÁsin.

16.

A krotóni Phayllos emlékmťve az athéni Akropolison
Testimonia
1) A bázis töredéke
2) Rajta fogadalmi felirat egy része
3) Hérodotos VIII 47.
1)
A bázis töredéke
Pentélikoni márvány, jobb és bal oldalán törött. 0,22 m. x 0,54 m. x
0,27m. - IG I Suppl. p. 203. no. 373
(1889-ben találták a Parthenónban, vagy a Parthenón és a
Hekatompedon között. Ma az Epigráfiai Múzeumban ŋrzik (leltári
száma EM 6379). Publikálta Lolling, Deltion, 1889, 34sk. Raubitschek,
i.m. 76. 80-82; Gauer 1968, 122.)
2)
Rajta a fogadalmi felirat egy része.
IG I Suppl.p. 203. no. 373
Vs 1. - - si F£ul[lo-, vs. 2. - - kon (-kwn) (exempli gratia -ni]kîn)
tr…j, vs. 3. Puqo‹ ka - -, vs. 4. - - aj, 'As…j, - 3)
Hérodotos VIII 47.
Tîn dä ™ktÕj toÚtwn o„khmšnwn KrotwniÁtai moànoi Ãsan o‰
™bo»qhsan tÍ `Ell£di kinduneuoÚsV nhˆ miÍ, tÁj Ãrce ¢n¾r
trˆj puqion…khj F£ãlloj:

17.

hajó orrdíszét és késŋbb Phlüában felajánlotta a
babérkoszorús Apollónnak.

... Phayllos, ...... háromszoros gyŋztes
a pythói versenyen ......, az ázsiai ....(?)
A náluk (sc. a thesprótosok) távolabb lakók közül egyedül csak
a krotóniak küldtek segítséget Hellasznak: egyetlen hajót
Phaullosz vezérletével, aki háromszor nyert koszorút a püthói
versenyeken.

A Themistoklés alapította templom Artemis Aristoboulénak
Testimonia
1) Plutarchos, Themistocles 22, 2.
2) Plutarchos, De Herodoti malignitate 869 d
3) A templom maradványai
4) SEG XXII 116.
1)
Plutarchos, Themistocles 22.2.
ºn…ase dä toÝj polloÝj kaˆ tÕ tÁj 'Artšmidoj ƒerÕn
eƒs£menoj, ¿n 'AristoboÚlhn män proshgÒreusen æj ¥rista tÍ
pÒlei kaˆ to‹j “Ellhsi bouleus£menoj, plhs…on dä tÁj o„k…aj
kateskeÚasen ™n Mel…tV tÕ ƒerÒn, oá nàn t¦ sèmata tîn
qanatoumšnwn oƒ d»mioi prob£llousi kaˆ t¦ ƒm£tia kaˆ toÝj
brÒcouj tîn ¢pagcomšnwn kaˆ kaqaireqšntwn ™kfšrousin.
œkeito dä kaˆ toà Qemistoklšouj e„kÒnion ™n tù naù tÁj
'AristoboÚlhj œti kaq' ¹m©j, kaˆ fa…neta… tij oÙ t¾n
yuc¾n mÒnon, ¢ll¦ kaˆ t¾n Ôyin ¹rwikÕj genÒmenoj.

2)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 869 d
Ö bouleÚsaj tÍ `Ell£di naumacÁsai prÕ tÁj Salam‹noj
ƒdrÚsato naÕn 'AristoboÚlhj 'Artšmidoj ™n Mel…tV, toà
barb£rou katapolemhqšntoj.

Máthé Elek fordítása
Azzal is megsértett sokakat, hogy amikor templomot építtetett
Artemisznek, az istennŋt Arisztobulének (a legjobb tanácsot
adó istennŋnek) nevezte, mintha arra akart volna
emlékeztetni, hogy ŋ maga adta a legjobb tanácsot Athénnak
és a görögöknek, s a templom ráadásul egészen közel volt a
Melité városrészben lévŋ házához. Ez az a hely, ahova
napjainkban a hóhér ki szokta vetni a kivégzettek holttestét, és
azoknak a ruháit és kötelét is oda dobják, akik felakasztották
magukat. Artemisz Arisztobulé templomában a mai napig is
ott van Themisztoklész kis szobra. Ebbŋl ítélve nemcsak
hŋsies lelkť, hanem hŋsies megjelenésť férfi is volt.

Mivel ŋ tanácsolta a görögöknek, hogy Salamisnál
bocsátkozzanak tengeri csatába, miután a csatában
legyŋzték a barbárokat, templomot alapított Melitében
Artemis Aristobulének (a legjobb tanácsot adó
istennŋnek).

3)
A Kolonos Agoraios nyugati részén az antik úton, amely a Pireuskapuhoz vezetett kis in antis-templom maradványai kerültek elŋ, elŋtte
oltár.
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17. 18.
4)
SEG XXII 116.
Neoptolemus, Anticlis f., a Melitensibus honoratur, c.a. 330.
NeoptÒlemoj
['A] n t i k l š [o u] j
MeliteÝj
'A r t š m i d i
'E p ˆ C a i r Ú l l h j
[`H]g»sippoj `Hghs…ppou epen: dedÒcqai to[‹j]
[dh]mÒt[a]ij: ™peid¾ Neo[p]tÒ[l]emoj 'Antikl[š][o]uj MeliteÝj [lšgwn ka]ˆ poîn ¢gaqÕ[n Ó]
[ti d]Únatai tÒn te dÁmon tÕ 'Aqhna…[wn]
[kaˆ] toÝj dhmÒtaj kaˆ tîn ƒerîn ™pimel[oÚ][menoj ¡p£]ntwn [kaˆ n]àn t¦ tÁj ['A]rtšm[i][doj - - - - - - - - - - - - - - - - - -] kaˆ
------------------------------------------------------------------[- - - - - - - - ™stˆ ¢n¾r ¢gaqÕ]j perˆ to[Ýj 'Aq][hnaiouj kaˆ tÕn dÁmo]n tÕn Melitšw[n, ¢gaqe‹]
[tÚcei dedÒcqai to‹j dhmÒtaij ™painšsai]
[NeoptÒlemon 'Antiklšouj] Melitša [kaˆ ste][fanîsai crusîi stef£nwi ¢]retÁj ›neka k[aˆ]
[eÙno…aj tÁj prÕj tÕn dÁm]on tÕn 'Aqhna[…][wn kaˆ toÝj dhmÒtaj00 ¢]nagr£yai dä tÒd[e]
[tÕ y»fisma] tÕ[n d»mar]con ™n st»lei liq[…nei kaˆ stÁsai ™n t]îi ƒerîi tÁj 'Artšm[idoj, Ópwj ¨n kaˆ oƒ ¥lloi] filotimîntai pr[Õj toÝj dhmÒtaj. vacat] vacat
18.

Neoptolemos
Antiklés fia
Melitébŋl
Artemisnek
Chairyllé papnŋ idején
Hégésippos, Hégésippos fia tette a javaslatot. A démos lakói
így határoztak: mivel Neoptolemos, Antiklés fia, Melité
démosból ereje szerint, szóval és tettel az athéni nép és a
démoslakók javát szolgálta, és gondot viselt minden szentélyre,
és most, ez alkalommal pedig Artemisére, és (….)

jószívvel volt az athéniek és a démos lakói iránt, a polgárok jó
szerencsével úgy határoztak, hogy dícséretben részesítik
Neoptolemost Antiklés fiát, Melité démosból, és
megkoszorúzzák arany koszorúval érdemeiért, és az athéni nép
és a démos lakói iránti jóságáért. És (úgy határoztak), hogy a
démarchos ezt a határozatot kŋtáblára írja és álljon ez a tábla
Artemis szentélyében, hogy mások is vetélkedjenek a démos
lakóinak elismeréséért.

A symmachia fogadalmi ajándéka Delphoiban: arany tripus, egymásba
csavarodó kígyókat mintázó oszlopon.
Testimonia
1) Thukydidés I 132.
2) Diodóros, Bibiliotheca historica 11. 33.
3) Az oszlop: ma Isztambulban
4) Rajta felirat a perzsák ellen harcoló városok neveivel. ML 27
1)
Thukydidés I 132, 2-3.
... t£ te ¥lla aÙtoà ¢neskÒpoun, e‡ t… pou ™xedediÇthto tîn
kaqestètwn nom…mwn, kaˆ Óti ™pˆ tÕn tr…pod£ pote tÕn ™n
Delfo‹j, Ön ¢nšqesan oƒ “Ellhnej ¢pÕ tîn M»dwn ¢kroq…nion,
ºx…wsen ™pigr£yasqai aÙtÕj „d…v tÕ ™lege‹on tÒde:
`Ell»nwn ¢rchgÕj ™peˆ stratÕn êlese M»dwn,
Pausan…aj Fo…bJ mnÁm' ¢nšqhke tÒde.
tÕ män oân ™lege‹on oƒ LakedaimÒnioi ™xekÒlayan eÙqÝj tÒte
¢pÕ toà tr…podoj toàto kaˆ ™pšgrayan Ñnomastˆ t¦j pÒleij
Ósai xugkaqeloàsai tÕn b£rbaron œsthsan tÕ ¢n£qhma:
2)
Diodóros, Bibiliotheca historica 11. 33.
oƒ d' “Ellhnej ™k tîn lafÚrwn dek£thn ™xelÒmenoi
kateskeÚasan crusoàn tr…poda, kaˆ ¢nšqhkan e„j DelfoÝj
carist»rion tù qeù, ™pigr£yantej ™lege‹on tÒde:
`Ell£doj eÙrucÒrou swtÁrej tÒnd' ¢nšqhkan,
doulosÚnhj stuger©j ·us£menoi pÒliaj.
3)
Az oszlop, ma Isztambulban.
Gauer 1968.

Muraközy Gyula fordítása
(...) megvizsgálták a múltban végrehajtott minden egyéb
cselekedetét is; s ekkor kiderült, hogy egykor arra a
háromlábra, amelyet a hellének ajánlottak fel Delphoiban,
mint a médektŋl nyert zsákmány elsŋ darabját, nem átallotta
saját nevében a következŋ verset felvésetni:
„Pauszaniasz, Hellasz vezetŋje ajánlja Apollón
tiszteletére fel ezt, gyŋzve a méd seregen.”
Ezt a feliratot a lakedaimóniak tüstént levakartatták a
háromlábról, s helyére azoknak a városoknak a nevét vésették
fel, amelyek a barbáron aratott közös gyŋzelem után részt
vettek e szent adomány felállításában.
A görögök miután különválasztották a tizedet a zsákmányból,
egy arany tripust készíttettek, és Delphoiban állították fel
hálaajándékul az istennek, és a következŋ feliratot vésték rá:
A tág táncterť Görögország megmentŋi ezt az ajándékot adtuk,
megmentvén a nyomorú szolgaságból polisainkat.
ld. 7. t.
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18. 19.
4) ML 27
to[…de tÕn]
pÒlemon [™]pol[š]eon:
Laked[aimÒnioi]
'Aqana‹o[i]
Kor…nqioi
Tege©[tai]
SikuÒn[io]i
A„gin©tai
Megarüj
'EpidaÚrioi
'Ercomšnioi
Flei£sioi
Troz£nioi
`Ermionüj
TirÚnqioi
Plataiüj
Qespiüj
Mukanüj
Ke‹oi
M£lioi
Tšnioi
N£xioi
'Eretriüj
Calkidüj
Sturüj
#ale‹oi
Potidai©tai
Leuk£dioi
#anaktoriüj
Kúqnioi
S…fnioi
'Amprakiýtai
Lepre©tai

19.

1. gyťrť
2. gyťrť
3. gyťrť
4. gyťrť
5. gyťrť
6. gyťrť
7. gyťrť

8. gyťrť
9. gyťrť
10. gyťrť

11. gyťrť

Németh György fordítása
Ŋk küzdöttek a háborúban:
lakedaimóniak,
athéniak,
korinthosiak,
tegeaiak,
sikyóniak,
aiginaiak,
megaraiak,
epidaurosiak,
erchomenosiak,
phleiusiak,
trozaniak
hermionéiak,
tirynsiek,
plataiaiak,
thespiaiak,
mykanéiak,
keósiak,
malosiak,
ténosiak,
naxosiak,
eretriaiak,
chalkisiak,
styraiak,
walisiak,
poteidaiaiak,
leukasiak,
wanaktorioniak,
kythnosiak,
siphnosiak,
amprakiaiak,
lepreoniak.

‘Perzsa-epigrammák’
Testimonia
IG I3 503-504.
(1. epigramma, 1. kŋ, stoichédon)
¢ndrîn tînd' ¢rete [. . . . . . . . oj ¥fqiton] a„e… /
[. . . . . . . . ]n[.]r [ . . . . . . . .nšmwsi qeo…
œscon g¦r pezo… te [kaˆ çkupÒron ™pˆ neî]n /
hell£ [da m]ä p©san doÚlio[n œmar „dün].

1. epigramma
E férfiak hŋsiességének [híre] mindig [múlhatatlan] marad,
amíg csak az istenek a [férfi bátorságáért jutalmat] osztanak,
mert ŋk érték el, gyalogosan és gyorssuhanásu hajókon,
hogy Hellas egészének ne kelljen meglátnia a szolgaság napját.

(2. epigramma, 1. kŋ)
ün ¥ra to‹sz' ¢dam[a . . . . . . ]hÒt' a„cmän
stesam prÒsqe pulîn ¢n[. . . . . ]
¢gc…alom presai r[. . . . . .]
¥stu b…ai Persîn klin£meno[i . . .]

2. epigramma
Leigázhatatlan volt bennük (…), amikor dárdát
szegeztek a kapuk elŋtt (…),
hogy felperzseljék a tengerparti
várost …erŋvel… megfutamítva a perzsák …

(3. epigramma, 2. kŋ-3.kŋ)
[. . . . . . . . . .pe]zo… te kaˆ /
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . ]o nšsoi
[. . . . . . . . . . . . . . š] balon

3. epigramma
……………………….gyalogos harcosok
………………………….
………………………és a szigetek ….
……………………….vetették

(4. epigramma, 3. kŋ)
hšrkoj g¦r prop£roiqen[. . . . . . .]
TES [. . . . .]mem Pall£doj hipo[. . .]

4. epigramma
mint védŋfal elöl ………………………………...
…………………….. a lovas Pallasnak………….
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19. 20. 21.
oâqar d’ ¢pe…ro portitrÒfo ¥kron œcontej
to‹sim panqaläj Ôlboj ™pistrš[fetai].

20.

Themitoklés Ódeionja (fogadalmi ajándék a salamisi zsákmányból?)
Testimonia
1)
Vitruvius, De architectura V 9, 1.
Post scaenam porticus sunt constituendae, uti, cum imbres repentini
ludos interpellaverint, habeat populus, quo se recipiat ex theatro,
choragiaque laxamentum habeant ad comparandum. uti sunt porticus
Pompeianae, itemque Athenis porticus Eumenicae Patrisque Liberi
fanum et exeuntibus e theatro sinistra parte odeum, quod
Themistocles columnis lapideis dispositis navium malis et antemnis e
spoliis Persicis pertexit ideo autem etiam incensum Mithridatico bello
rex Ariobarzanes restituit.

2)
Pausanias, Periegesis I 20, 4.
œsti dä plhs…on toà te ƒeroà toà DionÚsou kaˆ toà
qe£trou kataskeÚasma, poihqÁnai dä tÁj skhnÁj aÙtÕ ™j
m…mhsin tÁj Xšrxou lšgetai: aÙtÕ ™j m…mhsin tÁj
Xšrxou lšgetai: ™poi»qh dä kaˆ deÚteron, tÕ g¦r ¢rca‹on
strathgÕj `Rwma…wn ™nšprhse SÚllaj 'Aq»naj ˜lèn.

21.

tartották a hegyfokot a borjúnevelŋ földön:
mindig virágzó boldogság övezi ŋket.

Gulyás D. fordítása
A színfal mögött állítsunk oszlopcsarnokokat, hogyha hirtelen
esŋ zavarja meg a játékot, a népnek legyen hová kimennie a
színházból, és legyen hely a kellékek elŋkészítésére is.
Ilyenek Pompeius oszlopcsarnokai, meg Athénban Eumenés
csarnoka, valamint Pater Liber temploma, és a színházból
kijövŋknek balra az Ódeion. Ezt Themistoklés, miután
felállították a kŋoszlopokat, a perzsa zsákmányból való hajók
árbocaival és vitorlarúdjaival fedette be (miután pedig a
mithridatési háborúban leégett, Ariobarzanés király állíttatta
helyre.)
Muraközy Gyula fordítása
A Dionüszosz-szentély és a színház közelében áll egy épület,
amelyrŋl azt mondják, hogy Xerxész sátrának az utánzata. De
ez már új építmény, az eredetit Sulla, a római hadvezér Athén
elfoglalásakor felégette.

Pheidias Athéna Promachosa az Akropolison
Testimonia
1) Démosthenés, De falsa legatione 272.
2) Pausanias, Periegesis I 28, 2.
3) Pausanias, Periegesis IX 4, 1.
4) Scholia in Demosthenem. c. Andr. 13. p. 597.
5) Scholia in Aelium Aristidem Panathen. Vol. III p. 320 (ed. Dind.)
1)
Démosthenés, De falsa legatione 272.
(...) par¦ t¾n calkÁn t¾n meg£lhn 'Aqhn©n ™k dexi©j ›sthken,
¿n ¢riste‹on ¹ pÒlij toà prÕj toÝj barb£rouj polšmou,
dÒntwn tîn `Ell»nwn t¦ cr»mata taàta, ¢nšqhken.

(...) a nagy bronz Athéna szobor mellett, amit a polis a
barbárok elleni háború emlékére állított mint aristéiont
(= a leghŋsiesebben harcolók díja a zsákmányból fogadalami ajándék

állításához, amit a symmachia ítélhet oda egy-egy polisnak),
amihez a görögök szövetsége adta az anyagiakat.
2)
Pausanias, Peiregesis I 28.2.
cwrˆj dä À Ósa katšlexa dÚo män 'Aqhna…oij e„sˆ dek£tai
polem»sasin, ¥galma 'Aqhn©j calkoàn ¢pÕ M»dwn tîn ™j
Maraqîna ¢pob£ntwn tšcnh Feid…ou—ka… oƒ t¾n ™pˆ tÁj
¢sp…doj <m£chn> Lapiqîn prÕj KentaÚrouj kaˆ Ósa ¥lla
™stˆn ™peirgasmšna lšgousi toreàsai Màn, tù dä Muã
taàt£ te kaˆ t¦ loip¦ tîn œrgwn Parr£sion katagr£yai
tÕn EÙ»noroj: taÚthj tÁj 'Aqhn©j ¹ toà dÒratoj a„cm¾ kaˆ Ð
lÒfoj toà kr£nouj ¢pÕ Soun…ou prosplšous…n ™stin ½dh
sÚnopta. (...)

3)
Pausanias, Periegesis IX 4.1.
Plataieàsi dä 'Aqhn©j ™p…klhsin 'Are…aj ™stˆn ƒerÒn:
òkodom»qh dä ¢pÕ lafÚrwn § tÁj m£chj sf…sin 'Aqhna‹oi tÁj
Maraqîni ¢pšneiman. tÕ män d¾ ¥galma xÒanÒn ™stin
™p…cruson, prÒswpon dš oƒ kaˆ ce‹rej ¥krai kaˆ pÒdej l…qou
Pentelhs…ou e„s…: mšgeqoj män oÙ polÝ d» toà ti ¢pode‹ tÁj

Muraközy Gyula fordítása
A felsoroltakon kívül Athénban még két olyan fogadalmi
ajándék van, amelyet valamely hadizsákmány tizedébŋl
készítettek. A Marathónnál partraszállt perzsáktól szerzett
hadizsákmány tizedébŋl készült Athéna bronzszobra, amely
Pheidias mťve. Azt mondják, hogy a lapitháknak és a
kentauroknak a pajzson ábrázolt harca, valamint a többi
dombormť Mys alkotása, s hogy ezek -éppúgy, mint Mys
egyéb alkotásai- Euénór fiának, Parrhasiosnak
a rajzai alapján készültek. Athéna lándzsájának hegyét és
sisakforgóját már a tengerrŋl láthatják azok, akik Sunion
irányából hajóznak Athén felé. (...)
Muraközy Gyula fordítása
Plataiában szentélye van Athéna Areiának is, amelyet abból a
hadizsákmányból építettek, amelyet az athéniaktól kaptak a
marathóni csata után. Az istennŋ aranyozott szobra fából
készült, de arcát, kezeit, lábait pentélikoni márványból
készítették el. Nagyságban alig marad el az Akropolison álló
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™n ¢kropÒlei calkÁj, ¿n kaˆ aÙt¾n 'Aqhna‹oi toà Maraqîni
¢parc¾n ¢gînoj ¢nšqhkan, Feid…aj dä kaˆ Plataieàsin Ãn Ð
tÁj 'Aqhn©j tÕ ¥galma poi»saj.
4)
Scholia in Demosthenem. Adversus Androtionem 13. p. 597.
tr…a g¦r ¢g£lmata Ãn ™n tÍ ¢kropÒlei tÁj 'Aqhn©j ™n
diafÒroij tÒpoij, {n män ™x ¢rcÁj genÒmenon ™x ™la…aj, Óper
™kale‹to poli£doj 'Aqhn©j di¦ tÕ aÙtÁj enai t¾n pÒlin,
deÚteron dä tÕ ¢pÕ calkoà mÒnou, Óper ™po…hsan nik»santej
oƒ ™n Maraqîni (™kale‹to dä toàto prom£cou 'Aqhn©j), tr…ton
™poi»santo ™k crusoà kaˆ ™lšfantoj, æj plousièteroi
genÒmenoi ¢pÕ tÁj ™n Salam‹ni n…khj, ÓsJ kaˆ me…zwn ¹ n…kh:
kaˆ ™kale‹to toàto parqšnou 'Aqhn©j.

5)
Scholia in Aelium Aristidem Panathenaicus. Vol. III p. 320 (ed. Dind.)
Ãsan dä tÁj 'Aqhn©j ™n ¢kropÒlei tr…a ¢g£lmata: tÕ män {n
calkoàn, Ö met¦ t¦ Persik¦ 'Aqhna‹oi œsthsan: tÕ dä ›teron
™k crusoà kaˆ ™lšfantoj, paristînta ¥mfw tšcnhn ØperfuÁ:
kateskeÚase dä tÕ män Feid…aj, tÕ dä calkoàn Praxitšlhj:
kaˆ t¦ män ™k tšcnhj taàta. †stato dä prÕ toÚtwn ›teron
diopetšj: (...)

21. 22.
bronzszobor mögött, amelyet az athéniak szintén a
Marathónnál szerzett hadizsákmányból emeltek. A Plataiában
látható Athéna-szobrot is Pheidias készítette.

Mert három Athéna-szobor áll az Akropolison különbözŋ
helyeken. Az egyik, ami olajfából készükt már régtŋl fogva ott
van, ezt Athéna Poliasnak hívják, mert az övé a város. A másik
csak bronzból készült, amit azután készítettek, miután
gyŋzelmet arattak Marathónnál (ezt Athéna Promachosnak
hívják). A harmadik már aranyból és elefántcsontból készült,
mintegy azt hirdetve, hogy annyival gazdagabbak lettek a
salamisi gyŋzelemmel, amennyivel nagyobb is volt ez a
gyŋzelem. Ezt Athéna Parthenosnak hívják.

Athénának három szobra volt az Akropolison. Volt egy bronz,
amit a perzsa háborúk után állítottak az athéniak. Volt egy
másik aranyból és elefántcsontból készült, mindkét
mťvészetnek a csodája. (?) Ezt Pheidias készítette, a bronzot
pedig Praxitelés. Ezek mťvészi alkotások., de állt még ott ezek
elŋtt egy, ami az égbŋl hullt alá.

Vö. még
Zósimos, Historia nova 5.6.2.
22.

Perzsa csarnok a spártai agorán
Testimonia
1) Pausanias, Periegesis III 11. 3.
2) Vitruvius, De architectura I 6.
1)
Pausanias, Periegesis III 11. 3.
™pifanšstaton dä tÁj ¢gor©j ™stin ¿n sto¦n Persik¾n
Ñnom£zousin ¢pÕ lafÚrwn poihqe‹san tîn Mhdikîn: ¢n¦
crÒnon dä aÙt¾n ™j mšgeqoj tÕ nàn kaˆ ™j kÒsmon tÕn parÒnta
metabebl»kasin. e‡sˆ dä ™pˆ tîn kiÒnwn Pšrsai l…qou leukoà
kaˆ ¥lloi kaˆ MardÒnioj Ð GwbrÚou. pepo…htai dä kaˆ
'Artemis…a, qug£thr män Lugd£midoj, ™bas…leuse dä
`Alikarnassoà: taÚthn fasˆn ˜kous…wj ™pˆ t¾n `Ell£da
sustrateàsai XšrxV kaˆ œrga ™n tÍ naumac…v perˆ
Salam‹na ¢pode…xasqai.

2)
Vitruvius, De architectura I 6.
non minus Lacones, Pausania Agesipolidos filio duce, Plataico proelio
pauca manu infinitum numerum exercitus Persarum cum
superavissent, acto cum gloria triumpho spoliorum et praedae,
porticum Persicam ex manubiis, laudis et virtutis civium indicem,
victoriae posteris pro tropaeo constituerunt, ibique captivorum
simulacra barbarico vestis ornatu, superbia meritis contumeliis punita,
sustentia tectum conlocaverunt, uti et hostes horrescerent, timore
eorum fortitudinis effectus, et cives id exemplum virtutis aspicientes
gloria erecti ad defendendam libertatem essent parati. itaque ex eo
multi statues Persicas sustinentes epistylia et ornamenta eorum
conlocaverunt, et ita ex eo argumento varietates egregias auxerunt
operibus. item sunt aliae eiusdem generis historiae, quarum notitiam
architectos tenere oportet.

Muraközy Gyula fordítása
A piactér legszembeötlŋbb épülete az a csarnok, amelyet
Perszikének neveznek, mert a perzsáktól szerzett zsákmányból
építették. Az idŋk folyamán kibŋvítették, és tovább
díszítették. Az oszlopokon perzsa férfiak márványszobrai
állanak; ezek között látható Mardoniosznak, Góbrüasz fiának
a szobra is. Itt állnak Artemisziának, Lügdamisz leányának,
Halikarnasszosz királynŋjének a képmása is. Ŋ állítólag önként
vett részt Xerxész Hellasz ellen indított hadjáratában, és a
szalamiszi ütközetben tüntette ki magát.

És ugyanígy a lakónok, miután Pausanias, Agesipolis fia
vezetésével a plataiai csatában kis csapatukkal leverték a
végtelen számú perzsa sereget, elŋször diadalmenetet tartottak
a zsákmányolt fegyverekkel és kincsekkel, majd a gyŋzelem
zsákmányának értékesítésébŋl összegyťlt pénzen a polgárok
hŋsiessége és bátorsága jeléül felépítették a Perzsa csarnokot
az utókornak, mintegy diadaljelül, és ugyanitt hadifoglyok
szobrait állították fel barbár ruhás öltözetben, - mintegy
megérdemelt csúfolódással büntetve gŋgösségüket - a
tetŋgerenda tartóoszlopaiként, azért hogy elrémisszék az
ellenséget, félelmet keltve véghezvitt tettükben rejlŋ erejük
bemutatásával, és közben azért is, hogy polgáraik, ha látják a
harci bátorság ezen mintapéldáját, ennek dicsŋségétŋl
fellelkesülve, elszántak legyenek arra, hogy megvédjék a
szabadságot. Így hát azóta sokan állítanak perzsa szobrokat
épületek gerendáinak tartóoszlopaként (epistylia) és azok
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22. 23. 24.
díszítŋelemeként, és így ebbŋl (az ötletbŋl) kiindulva
rendkívüli módon változatossá tették az épületeket. Vannak
még más ilyenforma történetek, amiket ismernie kell az
építészeknek.
23.

24.

Salamis és Hellas alakja aphlastonnal az olympiai Zeus-szobor
korlátainak festményein
Testimonium
Pausanias, Periegesis V 11. 5.
™n 'Olump…v dä ™rÚmata trÒpon to…cwn pepoihmšna t¦ [dä]
¢pe…rgont£ ™sti. toÚtwn tîn ™rum£twn Óson män ¢pantikrÝ
tîn qurîn ™stin, ¢l»liptai kuanù mÒnon, t¦ dä loip¦ aÙtîn
paršcetai Pana…nou graf£j. ™n dä aÙta‹j œsti (. . .) kaˆ
`Ell£j te kaˆ Salamˆj œcousa ™n tÍ ceirˆ tÕn ™pˆ ta‹j nausˆn
¥kraij poioÚmenon kÒsmon …

Muraközy Gyula fordítása nyomán
A korlátoknak az ajtó felé esŋ oldalát kék színnel festették be,
másik oldalukon Panainosz festményei láthatók. (...) Távolabb
áll (...) Hellasz, valamint Szalamisz, aki kezében hajók
tatdíszét tartja ...

Themistoklés sírja Pireusban
Testimonia
1) Platón Comicus Fr.183 Edmonds
2) Pausanias, Periegesis I 1 .2.
3) Thukydidés, I 138. 6.
4) Aristotelés, Historia animalium 569b 9-22.
5) Cornelius Nepos, Themistocles 10, 5.
6) Plutarchos, Themistocles 32.
7) Európai utazók leírása:
J.C. Hobhouse, A Journey through Albania, and other Provinces of Turkey
in Europa and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810
London 1813.

1)
Platón Comicus Fr.183 Edmonds (Testimonium Plutarchos,
Themistocles 32.)
ld. 6)
2)
Pausanias, Periegesis I 1 .2.
kaˆ neëj kaˆ ™j ™mä Ãsan okoi kaˆ prÕj tù meg…stJ limšni
t£foj Qemistoklšouj. fasˆ g¦r metamelÁsai tîn ™j
Qemistoklša 'Aqhna…oij kaˆ æj oƒ pros»kontej t¦ Ñst©
kom…saien ™k Magnhs…aj ¢nelÒntej:
3)
Thukydidés, I 138. 6.
t¦ dä Ñst© fasˆ komisqÁnai aÙtoà oƒ pros»kontej o‡kade
keleÚsantoj ™ke…nou kaˆ teqÁnai krÚfa 'Aqhna…wn ™n tÍ
'AttikÍ: oÙ g¦r ™xÁn q£ptein æj ™pˆ prodos…v feÚgontoj.
4)
Aristotelés, Historia animalium 569b 9-22.
G…nontai d' ™n to‹j ™pisk…oij kaˆ ˜lèdesi tÒpoij, Ótan
eÙhmer…aj genomšnhj ¢naqerma…nhtai ¹ gÁ, oŒon perˆ 'Aq»naj
™n Salam‹ni kaˆ prÕj tù Qemistokle…J kaˆ ™n Maraqîni: ™n
g¦r toÚtoij to‹j tÒpoij g…netai Ð ¢frÒj.
5)
Cornelius Nepos, Themistocles 10, 5.
idem ossa eius clam in Attica ab amicis sepulta, quoniam legibus non
concederetur, quod proditionis esset damnatus, memoriae prodidit.
6)
Plutarchos, Themistocles 32.
DiÒdwroj d' Ð perihght¾j ™n to‹j Perˆ mnhm£twn (FGrH 372 F

Muraközy Gyula fordítása
Még az én idŋmben is lehetett látni a hajóépítŋ mťhelyeket, a
legnagyobb kikötŋben pedig Themisztoklész síremlékét. Azt
mondják ugyanis, hogy az athéniak megbánták, amit
Themisztoklész ellen elkövettek, a hozzátartozói hazahozták a
hamvait Magnésziából. (...)
Muraközy Gyula fordítása
Hamvait, mint családja beszéli, akarata szerint hazaszállították,
és Attikában temették el az athénaik tudta nélkül, mert nem
lett volna szabad itt eltemetni, hiszen hazaárulásért volt
számťzetésben.
Árnyas és mocsaras helyeken tenyésznek, amikor szép idŋ van
és felmelegszik a föld, mint például Athén körül Salamisnál és
a Themistokleion közelében és Marathónnál. Az ilyen
helyeken szeret tenyészni ivadéka.
Havas László fordítása
Thucydides azt is följegyezte, hogy csonjait titokban hantolták
el barátai Atticában, mert a törvények nem engedték meg
olyan ember eltemetését, akit hazaárulásért ítéltek el.
Máthé Elek fordítása
Diodórosz, a földrajzi író Síremlékek címť mťvében inkább
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24. 25.
35) e‡rhken æj Øponoîn m©llon À gignèskwn, Óti perˆ tÕn
mšgan limšna toà Peiraiîj ¢pÕ toà kat¦ tÕn ”Alkimon
¢krwthr…ou prÒkeita… tij oŒon ¢gkèn, kaˆ k£myanti toàton
™ntÒj, Î tÕ ØpeÚdion tÁj qal£tthj, krhp…j ™stin eÙmegšqhj
kaˆ tÕ ™p' aÙtÍ bwmoeidäj t£foj toà Qemistoklšouj.
o‡etai dä kaˆ Pl£twna tÕn kwmikÕn (fr. 183 CAF I `651) aÙtù
marture‹n ™n toÚtoij:
Ð sÕj dä tÚmboj ™n kalù kecwsmšnoj
to‹j ™mpÒroij prÒsrhsij œstai pantacoà,
toÚj t' ™kplšontaj e„splšont£j t' Ôyetai,
cçpÒtan ¤mill' Ï tîn neîn qe£setai.

sejteti, semmint állítja, hogy a peiraieuszi nagy kikötŋ
közelében, az Alkimosszal szemközti könyök alakú
hegyfoknál, ahol renszerint csendes a tenger, van egy széles
talapzat, s rajta Themisztoklész oltár alakú síemléke.
Bizonyítékul a vígjátékíró Platón következŋ sorait idézi:
Díszes helyen felékített sírdombodat
a tengerjárók üdvözlik mindenfelŋl;
és az jövŋ-menŋ hajókon elmereng,
s csatájukat szemléli majd a tengeren.

7)
J.C. Hobhouse, A Journey through Albania, and other Provinces of Turkey in
Europa and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810 London
1813.
p. 363.
The site of the tomb of Themistocles is supposed somewhere in this
quarter, and the modern Athenian guides point it out to you, but it is
not very observable. It is a sepulchral excavation int the rock, without
any covering, at the point of a craggy tongue of land, on the right hand
as you sail into the Piraeus, probably the Cape Alcimus, whither the
bones of that great statesman and
p. 364.
general were conveyed from Asia. The tomb was formerly like an altar.
8)
F.R. Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris 1811, I
161-2.

L’île de Salamine n’a point conservé son nom, dit M. Fauvel,
dans ses Mémoires; il est oublié avec celui de Thémistocle. Son
raconte qu’il logea à Salamine chez le papas Ioannis, homme,
ajoute-t-il, moins ignorant que tous ses paroissiens, puisqu’il
savait que l’île s’étoit autrefois nommée Salamine; et il nous dit
qu’il avait su de son père. Cette indifférence des Grecs touchant
leur patrie, est aussi déplorable qu’elle est honteuse; nonseulement ils ne savent pas leur histoire, mais ils ignorent
presque tous. (...) je marchai quelque temps le long de la mer
qui baignoit le tombeau de Thémistocle: selon toutes les
probabilités; j’étois dans ce moment le seul homme en Grèce,
qui se souvînt de ce grand homme.

25.

Athéni nŋk és gyerekek szobrai a troizéni agorán
Testimonium
Pausanias, Periegesis II 31,7.
ke‹ntai dä ™n sto´ tÁj ¢gor©j guna‹kej l…qou kaˆ aÙtaˆ kaˆ
oƒ pa‹dej. e„sˆ dä §j 'Aqhna‹oi Troizhn…oij guna‹kaj kaˆ
tškna œdwkan sèzein, ™klipe‹n sfisin ¢ršsan t¾n pÒlin mhdä
stratù pezù tÕn Mádon ™piÒnta Øpome‹nai. lšgontai dä oÙ
pasîn tîn gunaikîn, oÙ g¦r d¾ polla… tinej ™ke‹nai, ÐpÒsai
dä ¢xièmati proe‹con, toÚtwn e„kÒnaj ¢naqe‹nai mÒnwn.

Ez a hely volt tanúja a legnagyobb erŋfeszítésnek, amit
valaha is a szabadság ügyéért tettek az emberek! Salamis
szigete nem ŋrízte meg régi nevét, írja Fauvel
visszaemlékezéseiben; Themistoklés nevével együtt
elfeledték. Mesélte, hogy Ioannis pópánál volt a szállása,
aki, mondta, nem volt olyan tudatlan, mint hívei,
mert tudta, hogy a szigetet egykor Salamisnak hívták, s
ezt apjától tanulta. Szomorú és szégyen, hogy a görögök
ennyire közömbösek saját hazájuk iránt. De nemcsak
hazájuk története nem érdekli ŋket, szinte semmi belŋle.
Elmentem egy kis idŋre a parton oda, ahol a tenger
Themistoklés sírját mossa, legalábbis minden
valószínťség szerint. Én voltam akkor az egyetlen
Görögországban, aki emlékezett erre a nagy
emberre.

A piactéren látható csarnokban asszonyokat és gyermekeket
ábrázoló márványszobrok állnak. Ezek azok az asszonyok és
azok a gyermekek, akiket az athéniak a troizéniakra bíztak,
hogy védjék meg ŋket, amikor úgy döntöttek, hogy kiürítik a
várost, és szárazföldi seregük nem száll szembe a közeledŋ
perzsákkal. A hagyomány szerint azonban nem áll itt minden
asszony képmása, hiszen akkor nagyon sokan lennének, így
csak a legelŋkelŋbbek kaptak szobrot.
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26.
26.

A salamisi tropaion forrásai
Testimonia
1) Képek a salamisi tengeri csata tropaionjával
2) Feliratok
3) 18-19. sz.-i európai utazók leírásai
4) Az emlékmť alapzatának maradványai Kynosourán és Psyttaleián
5) Tropaion helynév Salamison ld.
6) Zeus Tropaios kultusza Salamison ld. 29.
7) Irodalmi források
1)
Képek a salamisi tengeri csata tropaionjával
1. A Niké-templom mellvédjének szobordíszei ld. 53.
2. Athéni érmek ld. 54. - 55.
3. Victoria-tropaion dombormťvek ld. 56. - 68.
2)
Feliratok
1. Ephébos-feliratok ld. 32.
2. Augustus-kori senatusi határozatot tartalmazó- feliratos kŋ ld. 33.
3)
18-19.sz-i európai utazók leírásai
1. J. Stuart - N. Revett, The Antiquities of Athens I, London 1762. ix,
para L,4.
Some Fragments of an ancient Column of white Marble, which are yet
remaining on Punto Barbaro, a Promontory of Salamis, at the entrance
of the streights which separate that Island from the continent of
Attica. They are probably the Remains of a Trophy erected for the
Victory of Salamis. These Fragments are yet very discernible from
Athens, and must have been much more so when the Column was
entire. The Monument of a Victory, which had established the
Liberties of Greece, and in which the Athenians had acquired the
greatest glory, must have been to them a most pleasing and a most
interesting object; and we may for that reason conclude, that they
placed it on a part of the Island, where those who viewed it from
Athens, might see it to the greatest advantage; which intention, this
situation perfectly answers.

2. Reisen in Griechenland unternommen aus Kosten der Gesellschaft
der Dilettanti und beschreiben von Richard Chandler, Leipzig 1777.
46. Kapitel
p. 286.
Des Morgens fuhren wir längs der Küste hin, vor einer Kirche an dem
Ufer von Salamis vorüber, die dem heiligen Nikolaus, dem
Schutzpatrone der Fishcer, geweiht war, und kamen nach Kynosura.
Wir berührten Lipsokatalia, eine kleine wueßte Felsinsel, die voralters
Psyttalia hieß. Man glaubte, der Gott Pan kaeme oft hierher. Es war
keine mit Kunst gearbeitate Bildsaeule von ihm da, sondern bloß
grobe Abbildungen. Nahe bei Psyttalia war eine kleine Insel, Namens
Atalante; und nach dem Piraeus zu eine andere, ebenfals felsig und
wueßt.
p. 287.
Ich landete auf Kynosoura, und untersuchte einige Trümmer, die aus
wenigen Steinen und etlichen weißen Marmorfragmenten befanden,

Egy antik fehér márvány oszlop töredékei, amelyek
Salamis egyik hegyfokán (Punto Barbaro) máig
megmaradtak a szoros bejáratánál, ami elválasztja a
szigetet Attika partjaitól – ezek valószínťleg annak a
gyŋzelmi emlékmťnek a maradványai, amelyet a salamisi
gyŋzelemért állítottak. Ezek a töredékek még ma is jól
észrevehetŋk Athénból, és sokkal inkább annak kellett
lenniük, amíg még állt az oszlop. Annak a gyŋzelemnek
az emlékmťve ez, ami megalapozta Görögország
szabadságát, s amelyben az athéniak szerezték a
legnagyobb dicsŋséget; szükségképpen számukra lett a
legfontosabb. Levonható az a következtetés, hogy azért
erre a részére helyezték a szigetnek, ahol Athénból jól rá
lehetett látni, hogy azt (mindig) láthassák legnagyobb
megelégedésükre. Ez a feltétlezett szándék teljesen
megfelel a helyzetnek, amit láttunk.

Reggel a part mentén hajóztunk, elhaladtunk Szent
Miklós, a halászok védŋszentjének temploma
elŋtt, és Kynosurára értünk. Érintettük Lipsokutalit, egy
kis kopár szigetet, amit régen Psyttaleiának hívtak. Az a
hit élt, hogy Pán jár ide. Pánnak nem voltak itt mťvészalkotta szobrai, csak megmunkálatlan képmásai.
Psyttaleiához közel van egy kis sziget, amit Atalanténak
hívnak, és Pireus után egy másik, éppolyan sziklás és
kopár.

Kynosurán szálltam partra, és megvizsgáltam
néhány romot, amelyek kövekbŋl és igazi fehér
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während daß die Boete das Vorgebirg umfuhren. Dann stachen wir

márványtöredékekbŋl álltak, miközben a csónakok

über die andere Seite der Bucht, wo Spuren von der Stadt find. In
Salamis, sagt Pausanias, steht auf dieser Seite ein Tempel der Diana,
und auf jener stand ein Denkmal wegen Sieges, den Themistokles
erfocht, und dort steht auch der Tempel des Cychreus. Das Tropaeum
war vermutlich eine Säule mit Waffen geschmückt, die vor seiner Zeit
niedergeworfen worden. Die Ueberbleibsel auf Cynosoura gehoerten,
wie man gemutmaßt hat, zu diesem Denkmaale; und die Niederlage
der Barbaren, wie man diese Feinde Griechenlandes benante, gab
wahrscheinlich Anlaß zu dem Namen Punto Barbaro, den dieses
Vorgebirge heutiges Tages fuehrt. Die Kirche des heiligen Nikolaus
steht vielleicht auf der Stelle, wo ehmals der Tempel des Cychreus
stand. Die Schlange, die sich während der Schlacht mit den Medern
auf den Athenischen Schiffen zeigte, soll, nach dem Ausspruche des
Apollo, dieser Heros gewesen sein.

megkerülték a hegyfokot. Aztán az öböl másik partjára
mentünk, ahol a város romjai vannak.
Salamison, írja Pausanias, van egy Diana-templom, és itt
áll annak a gyŋzelemnek az emlékmťve, amit
Themistoklés szerzett, és itt áll Kychreus szentélye. A
tropaion valószínťleg egy oszlop volt, fegyverekkel
díszítve. A Kynosurán látott maradványok,
feltélelezhettük, ehhez az emlékmťhöz tartoztak, és
valószínťleg a barbárok (ahogy Görögország ellenségeit
nevezték) vereségérŋl kapta nevét a Punto Barbaro,
ahogy ma ezt a hegyfokot hívják. Szent Miklós
temploma talán azon a helyen áll ma, ahol hajdan
Kychreus szentélye állt. A kígyó, ami a perzsákkal vívott
csatában jelent meg az athéniak hajóján, Apollo jóslata
szerint ez a hérós volt.

26.

3. J.C. Hobhouse, A Journey through Albania, and other Provinces of Turkey
in Europa and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810,
London 1813.
p. 381.
(...) the long tongue
of land projecting from the island to the north-east, and formerly
called the Dog’s Tail (Cynosoura), and by the Italians, Punto Barbaro,
on which, at this day, are some stones, thought
p. 382.
to be part of the substructure of a trophy raised by the Greeks after
the victory (...)
4. W. Gell, The Itinerary of Greece, London 1827, 303.
The island of Salamis, or at least the capital of it, is now called Colouri;
perhaps the variety of gulphs and capes have occasioned the name,
which signifies a snake. It resembles a trident in shape. The Cynosoure
of the eastern point yet retains the mins of the trophy erected after the
battle of Salamis. It was a column on a circular base. Many of the
marbles are in the sea.
5. L. Ross, Wanderungen in Griechenland I, Halle 1851. 140.
Wir segelten dann um die äusserste schmale und niedrige Spitze des
Langen Kaps, welches man für die Kynosoura hält und wo im
Oktober 1835 mit Schaubert und Laurent einige Quadern fand, die
von dem Tropaion oder dem kynos séma herrühren mögen.

(...) a hosszú földnyelv, amely a szigettŋl észak-kelet felé
nyúlik, s amelyet régebben Kynosurának (a kutya farkának)
hívtak, olaszul pedig Punto Barbaronak – itt ma is vannak
kövek, amelyek a tropaion alapzatához tartozhattak, amit a
görögök gyŋzelmük után emeltek. (...)

Salamis szigetét, legalábbis a fŋvárosát ma Kulurinak hívják.
talán az öblök és hegyfokok érdekes alakja adta ezt a nevet,
ami kígyót jelent. Egy háromágú szigonyra emlékeztet alakja.
Kynosura, a keleti csücskén még ŋrzi a tropaion maradványait,
amit a salamisi csata után emeltek: oszlop volt, kör alakú
bázison. Sok márványdarab van a tengerben.
A hegyfok külsŋ, elvékonyodó és lapos csücske körül
hajóztunk, amit Kynosurának tartanak és ahol 1835
októberében Schaubert és Laurent néhány kŋtömböt
talált, amelyek a tropaionhoz vagy a kynos sémához
tartozhattak.

6. Ld. még L.S.Fauvel (47. Paris, Bibl. Nat. ms.fr. 22877, 1, f. 67v.
4)
Az emlékmť maradványai Salamison és Psyttaleián
Wallace 1969
L. Beschi, RendMorAccLincei (2002) 51-94.
5)
Tropaion mint helynév Salamison
1. Demetrius Triclinius scholionja, Persae 303.
2. Scholium Codicis M eredeti szövege
3. Hésychios, s.v. Siléniai.
1. Demetrius Triclinius scholionja, Persae 303.
Sil»nia a„gialÒj ™sti Salam‹noj oÛtw kaloÚmenoj: lšgetai
dä kaˆ Tropa…a ¥kra æj FilÒxenoj ™n tù perˆ limšnwn
ƒstore‹.

Silénia Salamis egy tengerparti sávjának neve. Hívják Tropaiafoknak is, ahogy Philoxenos ’Kikötŋkrŋl’ c. mťvében írja.
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2. Scholium Codicis M eredeti szövege

26.
Silhn…ai a„gialÕj Salam‹noj tÁj legomšnhj Tropa…ou ¥kraj
æj TimÒxenoj ™n tù s/ perˆ limšnwn.

Silénia Salamis tengerparti sávjának neve, amit a Tropaion
fokának is hívnak, ahogy Timoxenos a ’Kikötŋkrŋl’ c. könyve.

3. Hésychios, Siléniai.
Silhn…ai· tÁj Salam‹noj, plhs…on toà legomšnou Tropa…ou

Silénia: Salamison, közel az ún. Tropaionhoz

4. Ephébos-feliratok ld. 32.
6)
Zeus Tropaios kultusza Salamison ld. 30.
7)
Irodalmi források
1. Xenophón, Anabasis III 2,13.
œpeita Óte Xšrxhj Ûsteron ¢ge…raj t¾n ¢nar…qmhton strati¦n
Ãlqen ™pˆ t¾n `Ell£da, kaˆ tÒte ™n…kwn oƒ ¹mšteroi prÒgonoi
toÝj toÚtwn progÒnouj kaˆ kat¦ gÁn kaˆ kat¦ q£lattan. ïn
œsti män tekm»ria Ðr©n t¦ trÒpaia, mšgiston dä martÚrion ¹
™leuqer…a tîn pÒlewn ™n aŒj Øme‹j ™gšnesqe kaˆ ™tr£fhte·
oÙdšna g¦r ¥nqrwpon despÒthn ¢ll¦ toÝj qeoÝj proskune‹te.
toioÚtwn mšn ™ste progÒnwn.

Késŋbb pedig, amikor Xerxész azt a megszámlálhatatlan
sokaságú hadat összegyťjtötte, és Hellaszba jött, a mi
ŋseink szárazon és vízen megverték a perzsák ŋseit.
Ennek bizonyítékául láthatók diadalmi jelek, de a legnagyobb
emlékeztetŋ azoknak a városoknak a szabadsága,
amelyekben ti születtetek és nevelkedtetek: ne feledjétek,
hogy csak az isteneknek hódoljatok, a zsarnokoknak soha.

2. Plutarchos, Aristides 9, 4.
Ð g¦r ple‹stoj çqismÕj tîn neîn kaˆ tÁj m£chj tÕ
karterètaton œoike perˆ tÕn tÒpon ™ke‹non genšsqai· diÕ kaˆ
trÒpaion ›sthken ™n tÍ Yuttale…v.

Máthé Elek fordítása
Valószínťnek látszott ugyanis, hogy a tengeri ütközet ezen
a helyen lesz a leghevesebb; a diadaljelet éppen ezért
Pszüttaleián állították fel.* [helyesen: a tropaion is épp ezért áll
Psyttaleián.]

3. Pausanias, Periegesis I 36.
™n Salam‹ni dä/™p£neimi g¦r ™j tÕn proke…menon lÒgon/toàto
män 'ArtšmidÒj ™stin ƒerÒn, toàto dä trÒpaion ›sthken ¢pÕ tÁj
n…khj ¿n QemistoklÁj Ð Neoklšouj a‡tioj ™gšneto genšsqai
to‹j “Ellhsi·

Muraközy Gyula fordítása
Szalamiszon van egy Artemisz-szentély és egy gyŋzelmi
emlékmť (sc. tropaion) annak csatának az emlékére, amelyet
Themistoklész, Neoklész fia nyert meg a görögök számára.
Van itt szentélye Kükhreusnak is. A perzsák ellen vívott
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27. 28.
FESTA
27.

Artemis Munychia ünnepe
Testimonia
1) Az ún. ephébos-feliratok
2) Plutarchos, De gloria Atheniensium 349 F 4-5.
3) Suda I 1p. 373, s.v. anastatoi
4) Photius S. 105, 14. Reitz.
5) Philémon Frg. 67, CAF 2, 495.
1)
Ephébos-feliratok ld. 32.
1. IG II2 466, 20.
2. IG II2 467, 21.
3. IG II2 468, 13.
4. IG II2 470, 15.
5. IG II2 471, 29.
2)
Plutarchos, De gloria Atheniensium 349 F 4-5.
t¾n d' ›kthn ™pˆ dška toà Mouniciînoj 'Artšmidi kaqišrwsan,
™n Î to‹j “Ellhsi perˆ Salam‹na nikîsin ™pšlamyen ¹ qeÕj.
pansšlhnoj
3)
Suda I 1p. 373 s.v. anastatoi
(...oƒ dä ¢mfifîntej g…nontai Mounuciînoj mhnÕj $ ™pˆ dška,
o‰ kaˆ e„j tÕ Mounuc…aj ƒerÕn tÁj 'Artšmidoj kom…zontai.
Ñnom£zontai dä ¢mfifîntej, æj mšn tinej Óti tÒte g…gnontai,
Óte ¼liÒj te kaˆ sel»nh prwã Øpär gÁj fa…nontai: æj dä
'ApollÒdwroj, Óti kom…zousin aÙtoÝj dvd…a ¹mmšna
paraphgnÚntej ™p' aÙtîn.
4)
Photius S. 105, 14. Reitz., s.v. amphiphoón
'AmfifÒwn: plakoàj tij `Ek£tV kaˆ 'Artšmidi ferÒmenoj dvd…a
™n kÚklJ perike…mena œcwn. FilÒcoroj ™n tÍ Perˆ ¹merîn
(FGrHist 328 F 86): {x ™pˆ dška: kaˆ toÝj kaloumšnouj dä nàn
¢mfifîntaj taÚtV tÍ ¹mšrv prîton ™nÒmisan oƒ ¢rca‹oi
fšrein e„j t¦ ƒer¦ tÍ 'Artšmidi kaˆ ™pˆ t¦j triÒdouj: taÚtV
g¦r sumba…nei perikatalamb£nesqai t¾n sel»nhn prÕj ta‹j
dusma‹j ØpÕ tÁj ¢natolÁj toà ¹l…ou.
5)
Philémon Frg. 67-70, CAF 2, 495.
PTWCH H RODIA
”Artemi, f…lh dšspoina, toàtÒn soi fšrw,
ð pÒtni', ¢mfifînta kaˆ spond»sima.

28.

Munychión hó 16. napját Artemisnek szentelték, azért,
mert amikor a görögök gyŋzelmet arattak Salamisnál, a
telihold istennŋje világolt fölöttük.

Az ‚Amphiphóntes’ pedig annak (az áldozati kalácsnak)
a neve, amit Munychión hó 16.-án Munychia istennŋ
szentélyébe visznek. Éspedig (…) azért hívják így, (…)
Apollodóros szerint, mert gyertyákat tťznek bele.

Amphiphoón: tortaféle, amit Hekaténak és Artemisnek
visznek körben gyertyákkal kirakva. Philochoros ‚A
Napokról’ c. mťvében így ír: „A (hónap) 16. napja: a
kalácsot, amit ma ‚amphiphóntes’-nek neveznek, a régiek
ezen a napon vitték elŋször Artemis szentélyébe és a
hármasutakra.“

Artemis, kedves úrnŋm, íme az ajándékom:
Körben égŋ gyertyáktól világító áldozati kalács és italáldozat.

Aianteia
Testimonia
1) Hésychios, p. 50, s.v. Aianteia
2) Scholia in Pindarum, Nemea 2.19.
3) Ephébos-feliratok
4) A salamisi kléruchosok dekrétuma
1)
Hésychios, p. 50, s.v. Aianteia
A„£nteia: ˜ort¾ ™n Salam‹ni.
2)
Scholia in Pindarum, Nemea 2.19.
di¦ timÁj Ãgon oƒ 'Aqhna‹oi tÕn A‡anta, æj m¹ mÒnon ful¾n
A„ant…da ¢pode‹xai, ¢ll¦ kaˆ kl…nhn aÙtù met¦ panopl…aj

Aianteia: salamisi ünnep
Aiast az athéniak mélyen tisztelik, ezért nemcsak hogy
egy phylét is elneveztek róla, de egy klinére
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28. 29. 30.
kosme‹n.

fektetve teljes fegyverzetbe öltöztetik.

3)
Ephébos-feliratok, ld. 32.
IG II-III 1006, 30-31.
IG II-III 1008, 22-23.
IG II-III 1011, 17.
IG II-III 1028, 24-26.
IG II-III 1029, 14-15.
4)
A salamisi kléruchosok dekrétuma,
IG II2 n. 594.
kaˆ ¢neipe‹n tÕn stšfanon toàton - - kaˆ A„ante…oij tù
gumnikù ¢gîni.

29.

Zeus Tropaios kultusza Salamison
Testimonia
Ephébos-feliratok, ld. 32.
1. IG II-III 1028, 28-29.
2. IG II-III, 1008, 17.
3. IG II-III, 1006, 28.

30.

Az augustusi naumachia
Testimonia
1) Cassius Dio 55, 10.
2) R.g.d.A. 23; 21.
3) Ovidius, Ars amatoria I 171-176.
4) Suetonius, Augustus 43.
1)
Cassius Dio 55, 10.
æj Ð toà ”Arewj naÕj Ð ™n aÙtÍ (sc. in foro Augusti) ín
kaqierèqh. (...)Ðplomac…a te ™n to‹j sšptoij kaˆ
naumac…a ™n tù cwr…J ™n ú kaˆ nàn œti shme‹£ tina
aÙtÁj de…knutai Persîn kaˆ 'Aqhna…wn ™poi»qh: taàta g¦r
t¦ ÑnÒmata to‹j naumacoàsin ™tšqh, kaˆ ™n…kwn kaˆ tÒte oƒ
'Aqhna‹oi. (...)

Arés temlomát ugyanitt (a forumon) így szentelték fel:
A Saepta területén fegyveres versenyeket, azon a helyen
pedig, ahol még ma is láthatóak a nyomai egy ‘athéni-perzsa’
tengeri ütközetet mutattak be - merthogy ezeket a neveket
adták a tengeri ütközetben harcoló csapatoknak, és persze
az athéniak nyertek, ez alkalommal is.

2)
R.g.d.A. 23. (P.A. Brunt – J.M. Moore (szerk.), Res Gestae divi Augusti.
The Achievements of the divine Augustus, Oxford 1967.
Navalis proeli spectaculum populo dedi trans Tiberim, in quo loco
nunc nemus est Caesarum, cavato solo in longitudinem mille et
octingentos pedes, in latitudinem mille et ducenti, in quo triginta
rostratae naves triremes aut biremes, plures autem minores inter se
conflixerunt; quibus in classibus pugnaverunt praeter remiges millia
hominum tria circiter.
R.g.d.A. 21.
In privato solo Martis Ultoris templum forumque Augustum ex
manibiis feci.
3)
Ovidius, Ars amatoria I 171-175. (P. Brandt (szerk.), P. Ovidi Nasonis.
De arte amatoria libri tres. I: Text und Kommentar, Hildesheim 1963.)
Quid, modo cum belli navalis imagine Caesar
Persidas induxit Cecropiasque rates?
Nempe ab utroque mari iuvenes, ab utroque puellae
Venere, atque ingens orbis in Urbe fuit.

És az milyen volt, amikor Caesar perzsa és athéni hajókat
vonultatott fel (a cirkuszban), akik eljátszották a tengeri
csatát?!
Mindkét tengerrŋl jöttek ám a fiúk és jöttek a lányok,
és a Városban volt széles e világ.
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30.
4)
Suetonius, Augustus 43.
Spectaculorum et assiduitate et varietate et magnificentia omnes
antecessit. (...) item navale proelium (sc. fecit) circa Tiberim
cavato solo, in quo nunc nemus Caesarum est.

Az általa rendezett látványosságok számban, változatosságban,
nagyszerťségben mindenki másét felülmúlták.(...) tengeri
csatát is rendezett a Tiberis mentén kiásott térségen, ahol most
a Caesarok ligete van.
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31.
INSCRIPTONES
IG I2 927 (vö. Page XI, Boegehold 183.) -l. 1.
IG VII 53. –l. 4.
SGDI III 2. 5305, Jeffery 87, 19, 6.t.-l. 11.
Raubitschek 1949, 172. -l. 14.
IG I Suppl. 373, p. 203; vö. Raubitschek 1949, 76. 80-82. -l. 16.
SEG XXII 116.-l. 17.
ML 27 -l. 18.

31.

Themistoklés határozatát tartalmazó feliratos kŋ Troizénból
[qeo….]
œdox[en] tÁi boulÁi kaˆ tîi d»mwi:
Qemis[tokl]Áj Neoklšouj Fre£rrioj epen:
t¾[m] män pÒ[lin par]akat[aqš]sqai tÁi 'Aqhn©i tÁi 'Aqhnîm [medeo]Úshi] k[aˆ to‹j ¥ll]oij qeo‹j ¤pasin ful£ttein ka[ˆ] ¢m[Únein tÕm b£]rbar[o]n Øpär tÁj cèraj: 'Aq»na…ou[j d' ¤p]a[ntaj kaˆ toÝj xšno]uj toÝj o„koàntaj 'Aq»nhsi
[t¦ tšk]n[a kaˆ t¦j guna‹k]aj e[„j] TroizÁna kataqšsqai
t[. . . . . . . . . . .20 . . . . . . . . . . .] toà ¢rchgštou tÁj cèraj: t[oÝj dä presbÚtaj kaˆ t¦] kt»mata e„j Salam‹na kataqš[s]q[ai: toÝj dä tam…aj kaˆ t]¦j ƒeršaj ™n tÁ ¢kropÒle[i mšnein ful£ttontaj t¦ tî]n qeîn: toÝj dä ¥llouj 'Aqh[na…ouj ¤pantaj kaˆ toÝj xš]nouj toÝj ¹bîntaj e„sba…nein e[„j t¦j ˜toimasq]e[…]s[a]j diakos…aj naàj kaˆ ¢mÚnes[qai] t[Õm b£rbaron Øpär tÁ]j ™leuqer…aj tÁj te ˜autîn [kaˆ tîn ¥llwn 'Ell»nwn] met¦ Lakedaimon…wn kaˆ Korin[q…wn kaˆ A„ginhtîn] kaˆ tîn ¥llwn tîm boulomšnw[n] koinw[n»sein toà kindÚno]u: katastÁsai dä kaˆ trih[r]£[rcouj diakos…ouj ›na ™pˆ] t¾n naàn ˜k£sthn toÝj [s]trath[g]oÝ[j ¢rcomšnouj t]Ái a[Ürion ¹mšrai ™k tîn k[ek]thmšn[w]n g[Án] t[e k]aˆ 'Aq[»]nhsi kaˆ oŒj ¥m pa‹d[ej]
ðsi gn»[sioi m¾ presbutšro]uj pevt»konta ™tîn ka[ˆ ™]pikl[hrîsai aÙt]o‹j [t]¦j naàj: v v katalšxai dä kaˆ ™p[i]b£taj [d]ška [™f' ˜k£sth]n naàn ™k tîn Øpär e‡kosin œth [g]egonÒtw[n mšcri tri£[konta ™tîn kaˆ toxÒtaj tšttaraj: dia[klhrîsai dä k]aˆ t¦j Úphres…aj ™pˆ t¦j naàj Ótamper k[aˆ toÝj trihr£]rcouj ™piklhrîsin: ¢nagr£yai dä ka[ˆ toÝj ¥llouj kat¦] naàn toÝj strathgoÝj e„j leukè[mata, toÝj män 'A]qhna…ouj ™k tîn lhxiarcikîn grammate…[wn, toÝj dä x[šn]ouj ™k tîn ¢pogegramm™nwn pa[r]¦ tîi [pole]m[£rc]w[i]: ¢nagr£fein dä nšmontaj kat¦ t£xeij [e]„j diakos…aj ¢[n]¦ ˜katÕn ¢riqmÕn kaˆ ™pigr£yai tÁi [t£x]ei ˜k£sthi tÁj tri»rouj toÜnoma kaˆ toà trihr£rcou kaˆ tÁj Øphre[s…]aj Ópwj ¨n e„dîsin e„j Ðpo…an tri»rh ™[m]b»setai ¹ [t]£xij ˜k£sth: ™peid¦n dä nemhqîsin ¤pa[s]ai aƒ t£xeij kaˆ ™piklhrwqîsi ta‹j tri»resi, plhroàn ¡[p]£saj t¢j diakos…aj naàj t¾m boul¾n
kaˆ t[o]ÝstrathgoÝ[j qÚ]santaj ¢rest»rion tîi Diˆ tîi
Pagkrate‹ kaˆ tÁ 'Aqhn©i kaˆ tÁi NikÁi kaˆ tîi Poseidîni tîi 'Asfa[l]e…wi: v v ™peid¦n dä peplhrwmšnai ðsin
aƒ nÁej, ta[‹]j män ˜katÕn aÙtîn bohqe‹n ™pˆ tÕ 'Artem…s[i]on tÕ EÙboikÒn, ta‹j dä ˜katÕn aÙtîn perˆ t¾n Salam‹na kaˆ t¾n ¥llhn 'Attik¾n nauloce‹n kaˆ ful£ttein
t¾n cèran: Ópwj d' ¨n kaˆ Ðmonooàntej ¤pantej 'Aqhna‹oi
¢mÚnwntai tÕm b£rbaron, toÝj män meqesthkÒtaj t¦ [d][ška] œth ¢pišnai e„j Salam‹na kaˆ mšnein aÙtoÝj ™[ke][‹ ›wj ¥n ti tîi d»m]wi dÒxhi perˆ aÙtîn: toÝj dä [¢t…mou][j - - - - - - ] traces [- - - - - - - - - ]

Németh György fordítása
Istenek!
Így határozott a tanács és népgyťlés.
Themistoklés, Neoklés fia a Phrearroi démosból terjesztette be
(a javaslatot). A várost rá kell bízni Athénára, Athén | 5.
védelmezŋjére, és az összes többi istenre, hogy
védjék meg és tartsák távol földjétŋl a barbárokat. Valamennyi
athénit és az Athénban lakó idegeneket gyermekeikkel és
feleségükkel együtt telepítsék át Troizénba.
[.................................] e vidék alapítójának (védelmébe). | 10.
Az öregeket és a kincseket Salamisra kell áttelepíteni. A
kincstárnokok (tamiasok) és a papnŋk maradjanak az
Akropolison, hogy megvédjék mindazt, ami az isteneké. A
többi nagykorú athéni és idegen mind szálljon föl az
elŋkészített kétszáz hajóra, és | 15. védelmezze meg a
barbártól saját és a többi hellén szabadságát, a
lakedaimóniakkal, a korinthosiakkal, az aiginaiakkal, és
mindazokkal, akik készek osztozni a veszélyben. A stratégosok
| 20. a holnapi naptól kezdve állítsanak kétszáz triérarchost,
hajónként egyet, azok közül, akiknek földjük és házuk van
Athénben, valamint törvényes gyermekeik vannak, de nem
idŋsebbek ötvenévesnél, és sorsolással osszák el ŋket az egyes
hajókra. v v Válasszanak ki tíz tengerészgyalogost
(epibatés) mindegyik hajóra azok közül, akik idŋsebbek húsz, |
de fiatalabbak harmincévesnél, és (ti. hajónként) négy íjászt.
Sorsolják ki az (egyes) hajók legénységét is,
amikor a triérarchosokat hozzásorsolták (a hajókhoz). A
stratégosok jegyezzék fel hajónként fehér hirdetŋ- (leukóma)
táblákra a többiek nevét, az athénieket a polgárok | 30.
névjegyzékébŋl (léxiarchikon grammateion), az idegenekét pedig a
polemarchos névjegyzékébŋl. Jegyezzék fel azokat, akiket
beosztottak a kétszáz, egyenként száz fŋbŋl álló
szakaszba, és minden szakasz (taxis) fölé jegyezzék föl a hajók
nevét, a triérarchosét, és a legénységét, hogy tudják, | 35.
melyik szakasznak melyik triérésre kell szállnia. Miután az
összes szakaszt beosztották, és kisorsolták a hajókat, a tanács
és a stratégosok szállítsák föl a mind a kétszáz hajóra (ŋket),
miután engesztelŋ áldozatot mutattak be a Mindenható
Zeusnak, és Athénának, és Nikének, és a | 40. biztonságot adó
Poseidónnak. v v Miután a (legénység) a hajókra szállt, közülük
száz vonuljon az euboiai Artemisionhoz, a további száz pedig
Salamisnál és Attika más részeinél állomásozzék, és
védelmezze a vidéket. Azért pedig, hogy valamennyi athéni
egyetértésben | 45. harcoljon a barbár ellen, a tízesztendŋs
(számťzetére) ítéltek jöjjenek Salamisra,és maradjanak ott
addig, amíg a népgyťlés nem határoz róluk. A
[polgárjoguktól megfosztottak] pedig [.....]
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32.
32.

‚Ephébosok-feliratok’
Testimonia
IG II-III, 1/2.
Ephébos-feliratok
IG II-III 1006.
IG II-III 1008.
IG II-III 1011.
IG II-III 1028.
IG II-III 1029.
IG II-III 1030.
1006. (471.) 28-32.
(...) ¢nšpleusan d[ä kaˆ] ™pˆ trÒpaion kaˆ œqusan tù Diˆ tù
Tro- þ [pa]…J ka[ˆ] tÍ pompÍ tîn meg£(l)wn qeîn ™poi»santo t[.
. . . . . . . . . . . . . : p]erišpleusan d]ä kaˆ to‹j Mou]nic…oij e„j
tÕn limšna tÕn ™mMou- þ [nic…v ¡m]illè[men]oi, Ðm[o]…wj dä kaˆ
to‹j Diiswthr…oi[j]: ¢p[špleusan dä kaˆ ™pˆ t¦ A„[£nteia
k¢ke‹ [p]oihs£m[enoi ¤m]illan tîn plo…wn kaˆ pompeÚ- þ
[sante]j kaˆ qÚsan[tej t]ù A‡anti ™pVnšqhsan Øp[Õ toà d»mou
toà Salamin…w]n kaˆ ™steaf[an]èqhs[an] c[r]usù s[tef£]nJ
™pˆ tù eÙt£ktwj kaˆ [eÙs]chmÒnwj pepoiÁsq[ai] t¾n
™pid[h]m…an: (...)

Elhajóztak a tropaionhoz és áldozatot mutattak be Zeus
Tropaiosnak és ünnepi felvonulást rendeztek a nagy
istennŋknek és behajóztak Munychiában a kikötŋbe,
és Munychiában regattát rendeztek, és hasonlóképpen a
Diisótériosoknak is. Elhajóztak az Aianteiára és ott
regattát rendeztek a hajókkal és ünnepi felvonulást tartottak,
és áldozatot mutattak be Aiasnak, és megjutalmazták ŋket
a salamisiak és megkoszorúzták ŋket arany koszorúval.
Ezután szép rendben végeztlék el a díszszemlét.

1008. (469.) 17-29. (p. 258.)
(...) ¢nšpleusan dä kaˆ ™pˆ tro]pa‹o[n dusˆ plo…oij kaˆ
(...)
(...)
œpleusan dä kaˆ e„j Sala]m‹na t[o‹j
A„ante…oij k¢ke‹ poi[hs£menoi t[¾n ¤millan] þ [t]în p[l]o…wn
kaˆ pompeÚsantej kaˆ qÚsantej tù A‡anti ™pVnšqhsan ØpÕ
tîn t¾]n nÁson katoikoÚntw[n] þ [k]aˆ ™s[tefanèqhsan crusù
stef£nJ (...)

Elhajóztak a tropaionhoz két hajóval és áldozatot mutattak be
(...)
Elhajóztak Salamisra is, és az Aianteia ünnepén regattát
rendeztek és ünnepi felvonulást tartottak és áldozatot mutattak
be Aiasnak és a szigetlakók megkoszorúzták ŋket arany
koszorúval.

1011. (470.) 13-18.
perišpleusa[n d]ä kaˆ e„j Mounic…an ™n ta‹j ƒera‹j
naus…n, Ðmo…wj dä œpleusan kaˆ e„j Sa[lam‹n]a kaˆ
™poi»santo ¤millan tîn plo…wn, œdra- þ mon dä kaˆ makrÕn
d[r]Òmon ™x ˜autîn prÕj toÝj ™n Salam‹ni kaˆ ™n…khsan,
[kaˆ q]Úsan[tej] tù te [A‡ant]i kaˆ tù 'Asklhpiù
™stefanèqhsan ™pˆ toÚ- þ [t]oij p©sin ØpÕ toà Salamin…wn
crusù stef£nJ: (...)
1028. (467.) 20-29.
(...) ™poi»santo dä kaˆ tÍ pompÍ ¤mil- þ lan ™n tù limšni:
perišpleÚsantej dä kaˆ e„j Mounic…an kaˆ œqusan tÍ qe[ù]: þ
(...)œqu- þ san dä kaˆ to‹j Diogene…oij taÚrouj dÚo:
œpleusan dä kaˆ e„j Salam‹na to‹j [A„]- þ ante…oij kaˆ œqusan
tù A‡anti kaˆ t«lla kaq»konta poi»santej ¢nes- þ tr£fhsan
eÙt£ktwj, ™f' oŒj kaˆ ™tim»qhsan ØpÕ toà d»mou toà
Salamin…wn: þ proanapleÚsantej dä kaˆ ™pˆ trÒpaion
dusˆ plo…oij œqusan tù Diˆ tù Tro- þ pa…J,

1029. (468.) 13-17.
(...)™pÒmpeusan dä kaˆ tÍ 'Artšmidi [™]n M[o]unic…v: (...)þ
œqusan dä kaˆ to‹]j Diogene…oij: œpleusan dä kaˆ e„j
Salam‹na to‹j A„ante[…]oij kaˆ œqusa[n] þ [tù A‡anti kaˆ
t«lla kaq»konta poi»sante]j ¢nestr£fhsan
eÙt£ktwj, ™f' oŒj kaˆ ™tim»qhsan ØpÕ toà d»mou toà [Sa]- þ
[lamin…wn: - - - - - - - - - - -]

Elhajóztak Munychiába szent hajókkal, és ugyanígy elhajóztak
Salamisra, és hajós-regattát rendeztek, és hosszútávfutásban
versenyeztek a salamisiakkal, és gyŋztek és miután áldozatot
mutattak be Aiasnak és Asklépiosnak, megkoszorúzták ŋket
mindezekért a salamisiak arany koszorúval.

Az ünnepi felvonulás (pompé) mellett regattát (hamilla) is
rendeztek a kikötŋben. Miután pedig a part mentén
behajóztak Munichiába, áldozatot mutatnak be az
istennŋnek. (...)
Aztán Salamisra hajóztak, az Aianteia ünnepére és áldozatot
mutattak be Aiasnak és a szokásos teendŋk elvégzése után
díszszemlébe álltak szép rendben, és megajándékozták ŋket
a salamisiak. És elhajózva a tropaionhoz két hajóval,
áldozatot mutattak be Zeus Tropaiosnak.

Ünnepi felvonulást rendeztek Artemis Munychiának.
Áldozatot mutattak be a Diogeneiosoknak. És
elhajóztak az Aianteiára és áldozatot mutattak be Aiasnak és
a többi szokásos teendŋt is elvégezve díszszemlét tartottak
szép rendben, amiért megjutalmazta ŋket a salamisiak démosa.

155

32. 33. 34.
1030. (466.) 19-26.
[¢nšpleusan dä kaˆ - - - - - - - - - - ™poi»santo - ¤mil]- þ
lan ™n tù limšni: peri[pleÚsantej dä kaˆ e„j Mounic…an- - (...)
- - - - ] þ [ta]àron tù Dii tù S[wtÁri - - - - - - - - - - - - - (...)
kat¦ [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: œpleusan dä
kaˆ] þ 25 e„j Salam‹na - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - þ [ouj] tÍ
te q[us…v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]:

33.

Elhajóztak és regattát rendeztek a kikötŋben.
Munychiában a kikötŋbe hajóztak. (...)
bikát Zeus Sótérnak. (...)
Salamisra hajóztak, és áldozattal ...

Augustus-kori senatusi határozatot tartalmazó- feliratos kŋ
IG II-III 1035, 32-34.
„De templis, praediis sacris, aedificiis, monumentis restituendis.”A kŋnek
három ismert fragmentuma van.
A = EM 13280. Publikálta Chr. D. Tsuntas, AEphem 1884, 165171. A Propylaia mögött találták, nem messze a Nikészentélytŋl, az Akropolis déli falának sarkánál 1884-ben. A kŋ
egy törökkori falba lett beépítve. (uo. 165.). B = EM 8134 A.
Wilhelm azonosította 1902-ben. Lelŋhelye ismeretlen.
C = EM 8135 A. Wilhelm azonosította 1902-ben. Lelŋhelye
ismeretlen.

A megmaradt töredékek az eredeti feliratnak kb. a felét
tartalmazzák.
32 [Kucršwj? - - - - - - Ópou ke‹ta]i ¹ ¢rca…a pÒlij [¹
pro]son[om]asqe‹s[a] Ku[cre…a, tšmen]oj A‡antoj Ö kaqišrwse
|33 [ - - - - - - - - - - - ¢krwt»rio]n ™f' oá ke‹tai tÕ
[Qemis]t[ok]lšouj t[rÒpaion kat¦ Pe[r]sîn kaˆ polu£ndreion
tîn |34 [™n tÍ m£cV teleuths£ntwn - - - - -]šnoij ...·
vö. 3.

34.

Kychreus ... , ahol a régi város van, amelyet Kychreiának
neveznek, Aias szent körzete, amelyet megszenteltek...(?)
a hegyfok, amin Themistoklés tropaionja van a perzsák
feletti gyŋzelemért, és a polyandreion, a csatában elesetteké...

‚Iulius Nikanór’-feliratok
1) IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 642.
2) IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 643.
3) IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 644.
4) IG II2 1723 = SEG 26, 166. 28, 192. 31, 108.cf.. M. Mitsos, Eph.
1972, 55-57, t. 13. 14-17:
5) IG II2 1069. IG II2 1119. (másolata: IG II2 1086.)
vö. Dio Chrysosthomos, Orationes 31, 116.
lšgein dä e„èqasin oƒ diasÚrontej t¾n pÒlin kaˆ tÕ
™p…gramma tÕ ™pˆ tÁj Nik£noroj e„kÒnoj, Öj aÙto‹j
kaˆ t¾n Salam‹na ™wn»sato.

S akik a városon szeretnek gúnyolódni, idézni szokták
a Nikanór szobrára írt epigrammát is. Ŋ volt az, aki
visszavásárolta nekik Salamist.

1)
IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 642.
In basi marmoris Hymettii inventa in arce septentrionem versus a
Parthenone. Ed. Pittakis Eph. 333, et iterum aliquanto plenius et
accuratius 3599. Denuo descripsit Koehler. Post NORA et quae in
eodem versu scriptum erant, et totus versus qui sequebatur erasus est.
Post eum nihil amplius scriptum erat.
`H ™x `Are…ou p£gou [b]oul¾ kaˆ ¹ boul¾ tîn ˜xakos…wn kaˆ Ð dÁm[oj Ð]
'Aqhna…wn ['Io]Úlion Nik£]nora [nšon “Omhron kaˆ]
[nšon Qemistoklša].

Az Areiospagos tanácsa és a hatszázak tanácsa és az athéni
nép Julius Nikanórt, az új Homérost és új Themistoklést
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34. 35.

Cf. adnotationem ad n.1., ubi exposui aut ad Augusti aut, id quod
minus verisimile est, ad Claudii aetatem hunc Nicanora referendum
esse. Ceterum enim Athenis praetura functum esse apparet ex catalogo
magistratuum, quem edam part. IX class. 1.
2)
IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 643.
In ascensu ad arcem, in marmore candido. Ed. Clark. Itin. P II S II p.
474 (Boeckh CIG 417. Pittakis l’ancienne Athènes p. 228.)
‘H ™x'`Are…ou p£gou bou[l¾ kaˆ ¹ bou]l¾ tîn ˜xakos…wn kaˆ [Ð dÁmoj]
'IoÚlion Nik£nora ...

Az Areiospagos tanácsa és a hatszázak tanácsa és a nép
Julius Nikanórt...

Cf. adn. ad n. 642.

3)
IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 644.
Basis lapidis Pentelici, a. 0,15, l. 0,50, cr.0, 30. Inventa in meridionali
parte Piraei „e„j t¾n o„k…an toà K. Komm…dou, ™n tÍ `UdraikÍ
sunoik…v”. Ed Pittakis Eph. 3454.
`H ™x `Are…ou p£gou boul¾ kaˆ ¹ boul¾ t[în C] | kaˆ Ð dÁmoj
Ð 'Aqhna…wn 'IoÚlion Nik£[nora] nšon “Omhron kaˆ nšon
Qemistokl[ša].

Az Areiospagos tanácsa és a hatszázak tanácsa és az athéni
nép Julius Ninanórt, az új Homérost és új Themistoklést...

Cf. adn. ad n. 642.
Vö. még
IG II-III, 2, 2, 1723. és IG II-III 1069.
35.

Xerxés daiva-felirata.
Harmatta J. (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia, Budapest 20032,
337-8.
Töttösy Csaba fordítása
1. §. Nagy isten AuramzdĆ, aki ezt a földet teremtette, aki azt az eget
teremtette, aki az embert teremtette, aki a boldogságot teremtette az
embernek, aki XšayĆršĆt (Xerxést) királlyá tette, egyet a sokak
királyává, [5] egyet a sokak urává.
2. §. Én (vagyok) XšayĆršĆ, a nagy király, a királyok királya, a sokféle
embert magában foglaló (paruvzanĆnĆm) tartományok királya,
király ezen a földön széltében- hosszában, [10] DĆrayavauš király fia,
HaxĆmanišiya, perzsa, perzsa fia, Ćrya (ariya), Ćrya származású.
3. §. Kinyilvánítja XšayĆršĆ király: ezek (azok) a tartományok,
amelyeknek én AuramazdĆ akaratából kiráya voltam, [15] Perzsián
kívül felettük uralkodtam, adót (bĆjim)hoztak nekem, amit
parancsoltam nekik, azt megtették, az én törvényem erŋsen tartotta
ŋket: MĆda (Média), Şja (Elám, Susiana), Harauvatiš (Arachósia),
Armina (Arménia), Zraka (Drangiané), Parqana (Parthia), [20]
Haraiva (Aria), BĆxtriš (Baktria), Sugda (Sogdiané), UvĆrazmiš
(Chorasmié), BĆbiruš (Babylonia), AqurĆ (Assyria), Qataguš
(Sattagydia), SpardĆ (Sardis), MudrĆya (Egyiptom), a yaunák (az iónok),
akik a tengeren laknak és akik a tengeren túl (paradraya) laknak, a
makák, ArabĆya (Arábia), GadĆra (GandhĆra), Hinduš (Sind), [25]
Katpatuka (Kappadokia), a dahák, a haumaivó (hauma- vargĆ) sakák, a
csúcsos süveget viselŋ (tigraxaudĆ) sakák, Skudra, az ąkaufaka
(Kohistan)-beliek, a putĆyák (líbyaiak), a karkák (a kĆrok), a Kşšabeliek (ethiópiaiak).
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4a.§. Kinyilvánítja XšayĆršĆ király: amikor király lettem, volt (astiy =
van) ezek közt a tartományok között [30] amelyek fentebb fel vannak
írva (nipištĆ), (amelyben) zavargás volt. Aztán AuramazdĆ nekem
segítséget hozott. AuramzdĆ akaratából legyŋztem azt a tartományt,
és helyére tettem.
4b.§. S ezek között a tartományok között volt, ahol [35] azelŋtt hamis
isteneket (daivĆ) imádtak. Aztán AuramzdĆ akaratából leromboltam
ama démonszentélyt (daivadĆnam), és kihirdettem (patiyazbayam): „Ne
imádjátok a hamis isteneket (daivĆ mĆ yadiyaiša).“ Ahol azelŋtt hamis
isteneket imádtak, ott én AuramzdĆt [40] és Artát [„Törvény, Igazság“]
imádtam szertartás szerint.
4.c.§. S volt más, amit rosszul tettek; azt én helyrehoztam (naiban
akunavam). Ezt, amit én tettem, mind AuramzdĆ akaratából tettem.
AuramazdĆ segítséget hozott nekem, [45] míg a tettet végrehajtottam.
4.d.§. Te, aki majdan (leszel), ha azt gondolod: „Boldog szeretnék lenni
életemben, és holtom után (marta) áldott szeretnék lenni“, tiszteld azt
a törvényt, amelyet AuramazdĆ rendelt el; imádd AuramazdĆt [50]
és Artát szertartás szerint! Az (az) ember, aki tiszteli azt a törvényt,
amelyet AuramzdĆ elrendelt, és imádja szertartás szerint AuramazdĆt
és Artát, az egyrészt boldog lesz életében, másrészt áldott lesz holta
után. [55]
5.§. Kinyilvánítja XšayĆršĆ király: Óvjon meg AuramazdĆ a bajtól
engem és királyi házamat és ezt az országot! Ezt kérem én
AuramzdĆtól, ezt adja meg nekem AuramzdĆ! [60]
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35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
IMAGINES
VÁZÁK
Istenalak kezében aphlastonnal attikai vázákon
36.

2. A Brygos-festŋ (Kr.e. 490-470) vörösalakos lékythosa. New York
25.189, 1. ARV2 384, 211.
Athéna aphlastonnal. Késŋi.
Képét ld. M.C. Miller, Athens and Persia in the fifth century B.C. A
study in cultural receptivity, Cambridge 1997, 3. k.

ld. 15. t, 1. k.

37.

3. A párizsi Gigantomachia-festŋ (Kr.e. 480k.) lékythosa. Berlin 2211.
ARV2 423, 125.
Niké aphlastonnal.
Képét ld. H. Diels, ’Das Aphlaston der antiken Schiffe‘, in:

ld. 14. t, 4. k.

Zeitschrift des Vereins für Volkskunde in Berlin 1915, 2. k.
38.

4. Oszlopkratér a Pan-festŋtŋl (Kr.e. 480-450). Bari 4402. ARV2 550,
4.
A) Poseidón B) Komastés. A) Hosszú chitón, himation; jobb oldali
irányba fut, visszanéz, jobbjában triaina, baljában akrostolion. B)
Meztelen ifjú, jobb felé fordul, fuvolát fúj. Ez a Poseidón-kép a
legkorábbi ismert ábrázolás, amelyen Poseidón a kezében egy
hajódarabbal szerepel.
Képét nem ismerem.

39.

5. A Nikón-festŋ (Kr.e. 460.k.) nyak-amphorája. London E 299.
ARV2 650, 1.
A) Athéna lándzsával és aphlastonnal; B) futó nŋ (Asia?). A) +(5$6
.$/( B) +(5/6 és IC//E.
Képét ld. H.T. Wade-Gery, JHS 53 (1933) 100, 4. k.

ld. 15. t, 2. k.

40.

1. Vörösalakos skyphos peremtöredéke. Akropolis 516. GraefLanglotz II 46, 40.t. (caret ARV).
Egy férfialak aphlastont tart, egy másik alak (valószínťleg nŋ) koszorút
nyújt neki. A férfialak mellett egy felirat vége látszik: $6. Talán Athéna
megkoszorúzza Aiast. Talán a Boreas-festŋ kortársa?
Képét ld. Hausmann 1957, 20. t, 2. k.

ld. 14. t, 1. k.

41.

6. Fogadalmi pajzs töredéke az Akropolisról, a Boreas-festŋtŋl (Kr.e.
460-450 k.). Akropolis 1072. ARV2 539, 48.
Vörösalakos technikával. Álló nŋi alak dór peplosban, az arc profilból,
bal felé néz, mindkét kezében egy-egy aphlaston. A nŋalak
feltételezhetŋen Athéna. Képét ld. Hausmann 1957, 20. t. 1. k.

ld. 14. t, 2. k.

42.

7. Fogadalmi pajzs töredéke az Akropolisról, Alkimachos-festŋre
(vagy a Boreas-festŋre) (Kr.e. 460k.) körébŋl.
Akropolis 1071. ARV2 535, 6.
Földre szálló Niké, kezében aphlastonnal.
Képét ld. M.C. Miller, Athens and Persia in the fifth century B.C. A
study in cultural receptivity, Cambridge 1997, 4. k.

ld. 14. t, 3. k.

Vörösalakos vázák perzsaábrázolással - Aischylos drámájának
allúziói(?)
43.

Vörösalakos hydria töredékei, ARV2 571,73. Korinthos T 1144. AJA
82 (1973) 374, 2. k.
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44.

Vörösalakos oinochoé, Róma, Vatikán 165 36. ARV2 1065, 8.
Mannheimi-festŋ

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
ld. 17. t, 3. k.

Vörösalakos vázák perzsa harcos búcsújának jelenetével, Aischylos
drámájának szellemében
45.

Vörösalakos lékythos. Frankfurt, Sammlung des Archäologischen
Seminars. Eretria-festŋhöz közel álló festŋ (?) H. Kleiner, ’Eine
rotfigurige Lekythos klassischer Zeit in der Sammlung des Frankfurter
Archäologischen Seminars’, in: Mansel’ e armaøan. Mélanges Mansel
II, Ankara 1974, 933-38, III Taf. 341-146.

ld. 19. t.

46.

Fehéralapos lékythos. Tübingen E 67. Saburoff-festŋ. ARV2 850, 270.
A.S.F. Gow, JHS 48 (1928) 151, 8.k.

ld. 17. t, 1. k.

47.

Vörösalakos lékythos. Stockholm, Medelhavsmus. V 294. A
Kleophón-festŋ körébŋl. ARV2 1150, 27. K. Schauenburg, AM 90
(1975) 39, 3-4.t.

ld. 16. t, 3. k.

48.

Vörösalakos peliké. Párizs, Louvre Camp 11164. K. Schauenburg, AM
90 (1975) 40,1.t.

ld. 17. t, 2. k.

49.

Vörösalakos oinochoé. Ferrara T 652. Makaria-festŋ, ARV2 1330,2. A.
Lezzi-Hafter, ’Der Schuwalow-Maler. Eine Kannenwerkstatt der
Parthenonzeit’ I-II, in: J. Boardman - H. Cahn, Kerameus 2, Mainz
1976, 159a-b t.

ld. 16. t, 1. k.

50.

Vörösalakos lékythos Laon 371048. CVA Laon 1, 41, 3-4.t.

ld. 16. t, 2. k.

51.

Vörösalakos töredék Bázel, Cahn. K. Schauenburg, AM 90 (1975) 41,
1.t.

ld. 18. t, 2. k.

52.

Vörösalakos kehelykratér-töredék Tübingen E 94. Altamura-festŋ
ARV2 593, 98. C. Watzinger, Griechische Vasen in Tübingen, 1924,
28.t.

ld. 18. t, 1. k.

53.

SZOBORDÍSZEK
Az akropolisi Niké-templom mellvédjének szobordíszei
Niké-alakok tropaiont díszítenek, egyiküknél talán evezŋ töredéke tengeri csata tropaionja (?)
ld. 26.
Irodalom:
T. Hölscher, AM 112 (1997) 143-163. (18-19.t.)
‘Ritual und Bildsprache Zur Deutung des Reliefs an der Brüstung um
das Heiligtum der Athena Nike in Athen’

54.

55.

ÉRMÉK
Athéni érme
Athéni érme a salamisi csata tropaionjának ábrázolásával, Kr.e. 186147.
Egy bagoly amphorán ül, tŋle jobbra olajfa, hajóorr tropaionnal,
Themistoklés nevével. (Feltételezhetŋen a nagy Themistoklés
névrokon leszármazottja.)
Képét ld. Woelcke 1911, 8.t, 2.a. k.
Athéni érme
Hadrianus-kori athéni érmék.
Futó harcos hajóorron, teljes fegyverzetben, jobbjában koszorúval,
baljában tropaionnal. Elöl bagoly és kígyó. Általánosan elfogadott
vélemény szerint az a harcos Themistoklés, s az érme a salamisi
csatával áll kapcsolatban.
Képét ld.

ld. 3. t.
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55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
J. Kroll, The Greek Coins, Agora XXVI 182 a-c, 183a.
F. Imhoof-Blumer - P. Gardner, JHS 8 (1887) XXI-XXII.
DOMBORMŤVEK
‘Harcos-Victoria-tropaion’- dombormťvek
Irodalom:
T. Hölscher, JdI 99 (1984) 187-214.
‘Actium und Salamis’
Egy közös eredetihez köthetŋ -különféle változatokat bemutatódombormťvek sorozata. A kompozíció a héróizált harcossal és tengeri
csatát jelképezŋ attributumokkal Hölscher 1984 értelmezése szerint
Themistoklést és a salamisi csatát idézi - az actiumi csatát ünneplŋ
nemzedék idején.
56.

1. Dombormť-töredék a Quirinalisról, a korai-középsŋ augustusi
korból. Hölscher 1984, 187, 1.j; 189, 1.k.
Victoria, kezében aplustre. Szalaggal díszít egy tropaiont, rajta peltaformájú pajzs és kard-hüvely, a pajzs hajlatában látható
a rövid „karvért” váll-lappal - oldalnézetben. Kiegésztíhetŋ egy másik
alak, aki a megmaradt Victoriának egyenrangú párja. A
kép a tropaionnal tengeri gyŋzelmet jelképez.

57.

2. Liverpooli dombormť töredéke. Hölscher 1984, 188, 2.j.
Jobb alsó része antik. Victoria, táncoló testtartásban lábujjhegyen áll,
bal lábát mélyen hátrahúzza; mellette oszlop, amihez egy páncél és egy
pajzs van támasztva; az oszlopra tekeredik egy kígyó, amibŋl kisebb
részek még megvannak. A dombormť úgy egészíthetŋ ki, hogy az
oszlopon egy szobor állt és Victoria a kígyót etette. (Hölscher 1984,
193.) A megmaradt alsó rész (fŋleg a ruharedŋk) alapján
messzemenŋkig hasonló az 1. darabhoz: biztosan közös eredetire
vezethetŋk vissza.

58.

3. Teljes egészében megmaradt dombormť a Louvre-ban. Hölscher
1984, 192, 33.j; 193, 36.j; 193,3.k.
A típus eredeti változatának tekinthetŋ.
Victoria, felemelt kezében aplustre, balról egy Athéna-szobrot tartó
oszlophoz lép, amelynek törzsére egy kígyó tekeredik. Az istennŋ
tojást nyújt a kígyónak. A másik oldalon egy harcos áll páncélban és
korinthosi sisakban, kör alakú pajzsát az oszlop lábához tette és maga
elŋtt tartott lándzsával, csípŋre tett kézzel és mélyen lehajtott fejjel az
istenszoborhoz lép.

ld. 2. t, 1. k.

ld. 2. t, 2. k.

Emellett nagyszámban vannak még rokon dombormťvek, amelyeken
ennek a kompozíciónak egyes alakjai ugyanúgy vagy hasonló formában
visszatérnek.
59.

4. A 3. darab töredékesen megmaradt másolata, Drezdában. Hölscher
1984, 193, 4.k; 37.j.

60.

5. Müncheni dombormť töredéke. Hölscher 1984.
Victoria felsŋteste. Túl kevés maradt meg ahhoz, hogy következtetni
lehessen a kompozícióra.

61.

6. Pompei oscillum, Nápolyban. Hölscher 1984, 39.j.
A 3. darab másolata. Victoria alakjának hť másolatát adja, de az elŋtte
álló oszlopon már nincs hely az Athéna-szobornak; a harcos a
szemben lévŋ oldalon áll és már nem az istenszoborhoz kapcsolódik,
ezért nem leereszti a karját, hanem a sisakjára mutat és kilép.

62.

7. Nagyon töredékes kompozíció a Forum Romanumról. Hölscher
1984, 40.j.
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62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Victoria, kívüle még egy jobb felé forduló kitharás Apollo maradt meg,
elŋtte egy további alak ruhájának a csücske. Jobb felé haladó isteni
felvonulást bemutató kompozíció, a szembeforduló harcosnak
nehezen jutott volna hely. Ennek megfelelŋen Victoria jobbja elŋl
volna hely. Ennek megfelelŋen Victoria jobbja elŋl hiányzik a kígyó.
63.

8. Sidóni dombormť, Beirutban. Hölscher 1984, 41. j.
Harcos, feléje forduló kígyó, az oszlopon feltehetŋen acrostolium állt.
(42.j.) Ezáltal egy formailag kevéssé szerencsés emlékmť keletkezik: az
istenhez való kapcsolódás nélkül mind a kígyó, mind a harcos
testtartása tartalmilag elszigetelt motívumok maradnak. Ez a darab a
típus más összefüggésbe átemelt adaptációja, de a tengeri gyŋzelem
témáját megŋrzi.
További ábrázolások még messzibbre eltérnek az eredeti
kompozíciótól.

64.

9. Dombormť Rhodosról, Londonban, a 8. darabbal rokon. Hölscher
1984, 43. j.
A kígyó itt a harcos felé fordul, megintcsak hiányzik Victoria. Az
oszlopon díszes váza: nincs utalás tehát tengeri gyŋzelemre. A már a
bejruti reliefen megfigyelt inkonzekvenciához járul az is, hogy a harcos
ügyetlen módon az oszlopnál, de annak háttal áll, és lándzsájának
hegyével a kígyót ingerli.

65.

10. Dombormť, korábban A. Strong gyťjteményében. Hölscher 1984,
195.
A dombormť felfelé keskenyedŋ formája miatt a harcos elŋtt csak egy
kis columellának marad hely – rajta kígyó.

66.

11. Kandeláberbázis Koppenhágában. Hölscher 1984, 196, 44, 45.j.
A kép még jobban le rövidítve. A harcos alakja Iuppiter és Neptunus
párjaként nyilvánvalóan Marsot képviseli. Az oszlop, amely az összes
változaton szentélyre vagy istentiszteletre emlékeztetett, ezért itt
teljesen elmaradhatott.
Végül megjelenik a harcos egész más jellegť kompozíciók
középpontjában is.

67.

12. Görögországi dombormť, Londonban. Hölscher 1984, 196, 46,
47.j.
A harcos mellett ló lovásszal. A harcos egy tropaion elŋtt áll, amelynek
a törzse köré egy kígyó tekeredik. Vele szemben nŋalak magasra emelt
kannából megtölt egy csészét, amibŋl a kígyót itatja. A kompozícióból
itt egy hellénisztikus háborús hérós fogadalmi dombormťve lett, ezért
adódnak a mintául szolgáló új-attikai típushoz képest eltérések.

68.

13. Mantuai dombormť. Hölscher 1984, 48.j.
Szintén erŋltetett kompozíció. Harcos, mellette ló, ami egy fa elŋtt áll.
Elŋtte oszlop pinax-szal, amely körül egy kígyó tekerŋdzik. A harcos
lándzsáját bal kezébe vette, hogy ŋt egy csészébŋl itatni tudja, így a
lándzsa majdnem függŋlegesen áll és kompozicionálisan kevésbé
harmonizál a testtartással.

162

AUCTORES
- Mutató (ábécérend szerint) Ailianos (kb. 175 - 235) – 105. – De natura animalium XII 35; Varia historia II 28, V 19; XIII 40, 1-12; Frg. 272, 1-4.
Ailios Aristeidés (117 - 181) – 107. – Pros Platóna peri tón tettarón 209-220; 224; 234-235; 247; 298.
Aischinés (389 - 314) – 85. – De falsa legatione 74-76. 172; In Ctesiphontem 181.
Aischylos (525/524 - 456) – 69. – Persae
Alexandros Rhet. et Soph. (Hadrianus kora) – 98. – De rhetorica 4.
Alkiphrón ( 2. sz.) – 103. – Epistulae I 5, 1.
Ammonios (Phil.) (1. sz.) – 120. – In Aristotelis librum de interpretatione commentarius 135.
Aristodémos (2. sz. ?) – 117. – Jacoby F 2a 104 fr. 1, 1.
Aristophanés (kb. 456 - 386) – 75. – Ranae 201-205; Lysistrata 672-75; Vespae 1010-1100; Equites 781-85; Ecclesiazusae 35-40;
Aristotelés (384 - 322) – 84. – Constitutio Atheniensis 22, 7 - 23, 3; Historia Animalium 569b 9-22; Poetica 1459a 17-32; Politica 1304a;
Problemata 956a; Rhetorica 1396a; Rhetorica 1411 a 30-35.
Arrhianos (kb. 86 - 146) – 108. – Alexandri Anabasis VI 11, 5-6; Cynegeticus XXIV 3-5.
Athénaios (2. sz. vége, 3. sz. eleje) – 112. - Deipnosophistae I 20e; IX 25; XIII 32p. 573 C-E
Charitón (1. sz. közepe) – 109. – De Charea et Callirhoe VI 7, 9-10.
Choirilos Samius, Persica (Kr.e. 5. sz. vége) – 73. – (A. Barnabé (ed.), Poetae epici Graeci. Testimonia et fragmenta. I, Leipzig 1988, 187-208.)
Cicero (106 - 43) – 89. – Tusculanae Disputationes I 110; De officiis I 61.
Constantinos VII Porphyrogenétos Imperator Hist. (uralk. 912 – 959) – 121. – De legationibus 436, 12-23; De virtutibus et vitiis 2, 31, 1-22;
De sententiis 72-3.
Cornelius Nepos (kb. 100 - 24) – 90. – Themistocles 2-4; Aristides 1, 5 - 2, 1.
Démosthenés (384 - 322) – 81. – Adversus Androtionem 13; De corona 204-205. 208; De falsa legatione 272. 312; In Neaeram 95-98; In
Aristocratem 196-198.
Diodóros Siculus (kb. 90 - 27) – 87. – Bibliotheca XI 13, 3-4. 15-19. 26, 4-5. 27, 2-3; XIII 15, 2.
Dionysios Halikarnassensis (kb. 60 - 7) – 88. – Antiquitates Romanae V 17, 4-5; De Demosthenis dictione 31. 40, 12-12; Ars rhetorica 6, 2.
Eunapios (szül. 347) – 116. – Vitae sophistarum 12; Fragmenta historica I 209, 21.
Eusebios (265 - 340) – 113. – Praeparatio evangelica V 23, 4 - 24, 2.
Eustathios (12. sz.) – 122. – Commentarii ad Homeri Iliadem II 541.6-9.
Favorinus (80 - 160) = Ps.-Dio Chrysosthomos – 97. – Orationes XI 145; XXXVII 7, 4-10. 18-19.
Frontinus (40 -103) - 99. - Strategemata II 2, 14.
Gellius (kb. 125 - 180) – 106. – Noctes Atticae XVII 21.
Hérodotos (kb. 484 - 425) – 72. – Historiae VII 139-144; VIII 40-97; 121-124.
Hésychios (5-6.sz.) – 119. – s.v. asalaminios; glaux eptato; panta lithon kinein.
Himerios (315 - 386) – 114. – Declamationes et orationes II 17-18; VI 24; XIV 3.
Hippolytos (3. sz.) – 111. – Refutatio omnium haeresium IV 5, 7.
Iosephus Flavius (37 - 100 u.) – 100. – Bellum Iudaicum II 358.
Isokratés (436 - 338) – 82. – Panathenaicus 49-52; Panegyricus 93-99; Philippus 129, 1-6. 146-147; De pace 42.
Iustinus (4. sz.) – 115. – Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi II 11,19 - 12.
Ktésias, Persica (Kr.e. 4. sz.) – 76. – frg. 13, 30.
Lukianos (125 - 180) – 102. – Iuppiter tragoedus 20; Rhetorum praeceptor 18; Pseudo-Lukianos, Amores 52; Demosthenis encomium 36;
Philopatris 5.
Lykurgos (396 - 323) – 83. – In Leocratem 68-74.
Lysias (kb. 445 - 380) – 77. – Epitaphius 32-44.
Moschión (Kr.e.3.sz.) – 86. – Themistocles frg. A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragementa.Supplementum adiecit B. Snell, 1983. p. 812.
Pausanias (2. sz.) – 101. – Periegesis I 1, 2. 5; 8, 5; 14, 5; 18, 2; 20, 4; 27, 2; 27, 6; 28, 2; 36, 1-2; 43, 3; II 29, 5; 31, 5; 31, 7; III 11, 3; IV 36,
6; V 4, 7; VII 6, 3-6; VIII 10, 9; VIII 45, 2-3; VIII 46, 3; VIII 52, 2-3; IX 1, 3; X 9, 2-4; X 14, 5-6; X 15, 1; X 16, 6.
Photios Lexicogr. Scr. Eccl. (820 - 893) – 123. – Bibliotheca Codex 72, Bekker 39a-b; 355b; 371b; 427b; Lexicon I 203, 9-18.
Pindaros (522 - 443) – 71. – Pythia I 71-80; Isthmia V 43-54; Olympia XIII 23. (vö. Scholia ad Pindarum, Olympia XIII 32a-b.)
Platón (428/427- 348/347) – 78. – Menexenus 241 a-c; Leges 698c-699d; 707 a-d.
C. Plinius Secundus – 92. – Naturalis historia II 90.
Plutarchos (kb. 46 - 120) – 96. – Themistocles 9-17; Aristides 8-9; Cimon 5. 13, 3; Lysander 15; Camillus 19, 6; Pelopidas 21, 3; Cato maior 5, 4;
Comparatio Aristidis et Catonis 2, 1-2. 5, 1-2; Titus Flamininus 11; Alexander 34, 1-4; De Herodoti malignitate 36-43. De gloria Atheniensium 7;
De fraterno amore 488f - 489a
Polyainos (2. sz.) – 104. – Strategemata I 30, 31; III 11, 2; VIII 53.
Pomponius Mela (Claudius kora, 43. k.) – 93. – De chorographia II 109, 2.
Pseudo-Longinos (kb. 213 - 273) – 95. – De sublimitate 16, 2-4.
Silius Italicus (25/35 - 101) – 94. – Punica XIV 279-86.
Simónidés (kb. 556 – 469) – 70. – Epigrammata 1. Page X; 2. Page XI; 3. Page XII; 4. Page XIII; 5. Page XIV; 6. Page XVI; 7. Page
XIX; 8. Page XX a és b; 9. Page XVII b. Költemények

163

Strabón (kb. 64/63 - 24) – 91. – Geographica VIII 6, 16. 19; IX 1, 9, 11-14, 21.
Suda (10. sz.) – 124. – a 2371. 3136; q 124-125; l 58; n 89; s 47-49; 439.
Thukydidés (kb. 460 - 395) – 74. – Historiae I 14; 18; 23; 73-75; 132, 2-3.
Timotheos (kb. 440 - 360) – 79. – Persae (fr. 12-28.)
Xenophón (kb. 431 - 355) – 80. – Anabasis III 2, 13; Anabasis I 2, 9.
Zénobios Sophista (Paroemiogr.) (Hadrianus kora, 117-138) – 110. – Epitome collectionum Lucili Tarrhei et Didymi V 63, 2.
Zósimos (500 k.) – 118. – Historia nova I 2, 3.

164

69.
69.

Aischylos, Persae
COROS
T£de män Persîn tîn o„comšnwn
`Ell£d' ™j aan pist¦ kale‹tai,
kaˆ tîn ¢fneîn kaˆ polucrÚswn
˜dr£nwn fÚlakej, kat¦ presbe…an
oÞj aÙtÕj ¥nax Xšrxhj basileÝj
Dareiogen¾j
e†leto cèraj ™foreÚein.
¢mfˆ dä nÒstJ tù basile…J
kaˆ polucrÚsou strati©j ½dh
kakÒmantij ¥gan Ñrsolope‹tai
qumÕj œswqen.
p©sa g¦r „scÝj 'Asiatogen¾j
o‡cwke, nšon d' ¥ndra baäzei,
koÜte tij ¥ggeloj oÜte tij ƒppeÝj
¥stu tÕ Persîn ¢fikne‹tai:
o†te tÕ SoÚswn ºd' 'Agbat£nwn
kaˆ tÕ palaiÕn K…ssion ›rkoj
prolipÒntej œban, toˆ män ™f' †ppwn,
toˆ d' ™pˆ naîn, pezo… te b£dhn
polšmou st‹foj paršcontej:
oŒoj 'Am…strhj ºd' 'Artafršnhj
kaˆ Megab£thj ºd' 'Ast£sphj,
tagoˆ Persîn,
basilÁj basilšwj Ûpocoi meg£lou,
soàntai, strati©j pollÁj œforoi,
toxod£mantšj t' ºd' ƒppob£tai,
foberoˆ män „de‹n, deinoˆ dä m£chn
yucÁj eÙtl»moni dÒxV:
'Artemb£rhj q' ƒppioc£rmhj
kaˆ Mas…strhj, Ó te toxod£maj
™sqlÕj 'Ima‹oj Farand£khj q',
†ppwn t' ™lat¾r Sosq£nhj.
¥llouj d' Ð mšgaj kaˆ poluqršmmwn
Ne‹loj œpemyen: Sousisk£nhj,
Phgastagën A„guptogen»j,
Ó te tÁj ƒer©j Mšmfidoj ¥rcwn
mšgaj 'Ars£mhj, t£j t' çgug…ouj
Q»baj ™fšpwn 'AriÒmardoj,
kaˆ ˜leiob£tai naîn ™rštai
deinoˆ plÁqÒj t' ¢n£riqmoi.
¡brodia…twn d' ›petai Ludîn
Ôcloj, o†t' ™p…pan ºpeirogenäj
katšcousin œqnoj, toÝj Mhtrogaq¾j
'ArkteÚj t' ¢gaqÒj, basilÁj d…opoi,
ca„ polÚcrusoi S£rdeij ™pÒcouj
pollo‹j ¤rmasin ™xormîsin,
d…rrum£ te kaˆ tr…rruma tšlh,
fober¦n Ôyin prosidšsqai.
steàtai d' ƒeroà Tmèlou pel£thj
zugÕn ¢mfibale‹n doÚlion `Ell£di,
M£rdwn, Q£rubij, lÒgchj ¥kmonej,
kaˆ ¢kontistaˆ Muso…: Babulën d'
¹ polÚcrusoj p£mmeikton Ôclon
pšmpei sÚrdhn, naîn t' ™pÒcouj
kaˆ toxoulkù l»mati pistoÚj:
tÕ macairofÒron t' œqnoj ™k p£shj
'As…aj ›petai
deina‹j basilšwj ØpÕ pompa‹j.
toiÒnd' ¥nqoj Pers…doj a‡aj
o‡cetai ¢ndrîn,
oÞj pšri p©sa cqën 'AsiÁtij
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Jánosy István fordítása
Karvezetŋ
Ezek itt a görög partokra vonult
perzsa hadak hť gyámolai.
Ŋrzik aranytól roskadozó, dús
palotánkat idŋs koruk érdemeként.
Xerxész urunk, Dareiosz gyermeke
tette meg ŋket
gondviselŋkké e vidéken.
O hazatér-e még a királyunk
dús aranyékť hadseregünkkel?
Feketén kuvikol benn a szívem, mert
bajra gyanakszik. Elment Ázsia
minden erŋs fia, s zúgva kiáltoz
ifju királya körül.
Hiradó, lovas
városunkba nem érkezik egy se.
Agbatana, Szúsza lakói,
nép, mely az ŋsi Kisszia várát
odahagyva vonúlt: ki gyors paripán,
ki hajón, ki gyalog gyalogosként ment hadinép sťrť tömegekben.
Mint Amisztrész, vagy Artaphrenész,
vagy Megabatész és Asztaszpész:
megannyi király, a nagy perzsa király
szolgája – rohan nagy-sok seregek
vezéreként – íjjal erŋs ez,
az meg lovon ül; iszonyúk látni,
iszonyúk a csatán
lelkük elszánt erejében.
Artembarész, lovagolva csatázó,
és Maszisztrész, nagy nyillal ölŋ,
bátor Imaiosz, Pharandákész,
paripát megüzŋ Szoszthanész.
Mást meg a nagy, sokakat nevelŋ
Nilus küldött: Szusziszkánész,
Pégasztagón, az egyiptomi sarj,
s kit a szent város, Memphisz ural: hŋs,
hires Árszamész, meg az ŋsrégi
Théba vezére: Áriomardosz
- gályán evezŋk, mocsári lakók
számnélküli nagy sokasága.
Jön nyomukban lágy életü lťd tömeg.
Urak ŋk szárazföldük valahány
népén. Fejeik: bölcs Métrogathész,
Arkteusz, a vitéz - ez a két király,
s a dúsaranyú Szardeisz ŋket
küldte csatába harcszekerekkel
- csupa négyes- meg hatosfogaton Iszonyú látvány odanézni!
Felhányja a szent Tmólosz lakosa:
rabigába törik Hellaszt. Állja a
sürü dárdaesŋt Mardón, Tharübisz,
meg a mys lándzsás. Babülónnak
színarany városa horda-elegy hadat
küld: gályahuzót, íjászt, aki mind
bízik: a kézivet jól megvonssza.
Nyomukon jön egész Ázsia kardos
hada: mind követi
a szörnyü királyi parancsot.
Perzsa hazánk szép férfi-virága
elment. Az egész Ázsia földe,
nevelŋ anyjuk, értük nyög, eped
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qršyasa pÒqJ stšnetai malerù,
tokšhj t' ¥loco… q' ¹merolegdÕn
te…nonta crÒnon tromšontai.
str.a
pepšraken män Ð persšptolij ½dh
bas…leioj stratÕj e„j ¢nt…poron ge…tona cèran,
linodšsmJ sced…v porqmÕn ¢me…yaj
'Aqamant…doj “Ellaj,
polÚgomfon Ódisma zugÕn ¢mfibalën aÙcšni pÒntou.
[¢nt. a.
polu£ndrou d' 'As…aj qoÚrioj ¥rcwn
™pˆ p©san cqÒna poimanÒrion qe‹on ™laÚnei
dicÒqen, pezonÒmon t' œk te qal£ssaj,
™curo‹si pepoiqëj
stufelo‹j ™fštaij, crusogÒnou gene©j „sÒqeoj fèj.
[str. b.
ku£neon d' Ômmasi leÚsswn
fon…ou dšrgma dr£kontoj,
polÚceir kaˆ polunaÚthj,
SÚriÒn q' ¤rma dièkwn,
™p£gei douriklÚtoij ¢ndr£si toxÒdamnon ”Arh.
[¢nt. b.
dÒkimoj d' oÜtij Øpost¦j
meg£lJ ·eÚmati fwtîn
™curo‹j ›rkesin e‡rgein
¥macon kàma qal£ssaj:
¢prÒsoistoj g¦r Ð Persîn stratÕj ¢lk…frwn te laÒj.
[epJd.
dolÒmhtin d' ¢p£tan qeoà
t…j ¢n¾r qnatÕj ¢lÚxei;
t…j Ð kraipnù podˆ phd»matoj eÙpetšoj ¢n£sswn;
filÒfrwn g¦r <poti>sa…nousa tÕ prîton par£gei
brotÕn e„j ¥rkuaj ”Ata,
tÒqen oÙk œstin Øpär qnatÕn ¢lÚxanta fuge‹n.

[str. g.
qeÒqen g¦r kat¦ Mo‹r' ™kr£thsen
tÕ palaiÒn, ™pšskhye dä Pšrsaij
polšmouj purgodaâktouj
dišpein ƒppioc£rmaj te klÒnouj pÒleèn t' ¢nast£seij.
[¢nt. g.
œmaqon d' eÙrupÒroio qal£ssaj
poliainomšnaj pneÚmati l£brJ
™sor©n pÒntion ¥lsoj,
p…sunoi leptodÒmoij pe…smasi laopÒroij te mhcana‹j.
[str. d.
taàt£ moi melagc…twn fr¾n ¢mÚssetai fÒbJ,
Ñ© Persikoà strateÚmatoj, toàde m¾ pÒlij pÚqhtai, kšnandron mšg' ¥stu Sous…doj:

[¢nt. d.
kaˆ tÕ Kiss…wn pÒlism' ¢nt…doupon °setai,
Ñ©, toàt' œpoj gunaikoplhq¾j Ómiloj ¢pÚwn,
buss…noij d' ™n pšploij pšsV lak…j.
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iszonyú vággyal... Szüle és feleség
reszket utánuk,
s számlál csigalassu napot.
Kar
A király városemésztŋ hada átkelt
túl a szomszéd területre, a kötélfťzte hajókkal lenyügözte Athamasz gyermeke: Hellé szorosát, s rabigáúl
millió szögü, nagy hadiútat
kötözött rá a habokra.
Millió férfit adó Ázsia bátor
ura felhozza hadát mind e világra,
viszi kettŋs uton: ŋrlŋ gyalogúton,
s hadigályán bizakodva szilárd, hť
vezetŋkben - arany ivadékok
fia: istennel egyenlŋ.
Szeme kéklángja ugy ég, mint
szeme vérlepte kigyónak.
Keze milljom, s a hajósa...
Üzi szür hadszekerét és
viszi rá nagyhirü, lándzsás
katonákra nyilas Arészt.
Ki dacolna katonáink
iszonyú áradatával,
ki igázná le sövénnyel
a habok vad rohamát? - Nincs,
aki gyŋzhetne a perzsák
seregén, s vitézi népén!
De ha isten kohol ármányt,
ki kerülné ki, halandó?
Ki tud egy gyors futammal
a hurokból szabadulni?
A halandót csalogatva
szövi hálóiba Até,
s a halandó soha többé
szabadulni se tud onnan.
Amit isten szava rendelt, eleinktŋl
az a végzet: hogy a perzsák hivatása
a nehéz bástyatörŋ háboru és a
lovat-üzŋ rohamok,
meg a városrombolás.
De a perzsa kitanulta, hogy a szélesutu tengerre figyeljen, mit a zúgó
viharorkán csavar ŋszbe, s bizakodjék
emelŋgépeiben,
s kötelék-csodáiban.
Igy emészti rettegés
gyászba öltözött szivem.
Ó, gyász! Oda a perzsa hadsereg! Félek, ezt a hírt veszi
Szúsza nagy, férfihagyta városa!
S Kissziának városa
bár ne visszhangozna rá:
O, gyász! - ezt süvölti byssosi
fátyolát, ronggyá nyüvŋ,
megtolult, sürü asszonyáradat.
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[str. e.
p©j g¦r ƒpphl£taj kaˆ pedostib¾j leëj
smÁnoj ìj ™klšloipen meliss©n sÝn Ñrc£mJ stratoà,
tÕn ¢mf…zeukton ™xame…yaj ¢mfotšraj ¤lion
prîna koinÕn a‡aj.

[¢nt. e.
lšktra d' ¢ndrîn pÒqJ p…mplatai dakrÚmasin:
Pers…dej d' ¡bropenqe‹j ˜k£sta pÒqJ fil£nori
tÕn a„cm»enta qoàron eÙnatÁr' ¢popemyamšna
le…petai monÒzux.

130

135

¢ll' ¥ge, Pšrsai, tÒd' ™nezÒmenoi
stšgoj ¢rca‹on,
front…da kedn¾n kaˆ baqÚboulon
qèmeqa, cre…a dä pros»kei,
pîj ¥ra pr£ssei Xšrxhj basileÝj
Dareiogen»j,
[tÕ patrwnÚmion gšnoj ¹mšteron:]
pÒteron tÒxou ·àma tÕ nikîn,
À dorikr£nou
lÒgchj „scÝj kekr£thken.

140

¢ll' ¼de qeîn ‡son Ñfqalmo‹j
f£oj Ðrm©tai m»thr basilšwj,
bas…leia d' ™m»: prosp…tnw:
kaˆ prosfqÒggoij dä creën aÙt¾n
p£ntaj mÚqoisi prosaud©n.
ð baquzènwn ¥nassa Pers…dwn Øpert£th,
mÁter ¹ Xšrxou gerai£, ca‹re, Dare…ou gÚnai:
qeoà män eÙn£teira Persîn, qeoà dä kaˆ m»thr œfuj,
e‡ ti m¾ da…mwn palaiÕj nàn meqšsthke stratù.
BASILEIA
taàta d¾ lipoàs' ƒk£nw cruseostÒlmouj dÒmouj
kaˆ tÕ Dare…ou te k¢mÕn koinÕn eÙnat»rion.
ka… me kard…an ¢mÚssei front…j: ™j d' Øm©j ™rî
màqon oÙdamîj ™mautÁj oâs' ¢de…mantoj, f…loi,
m¾ mšgaj Ploàtoj kon…saj oâdaj ¢ntršyV podˆ
Ôlbon, Ön Dare‹oj Ãren oÙk ¥neu qeîn tinÒj.
taàt£ moi mšrimn' ¥frastÒj ™stin ™n fresˆn diplÁ,
m»te crhm£twn ¢n£ndrwn plÁqoj ™n timÍ sšbein
m»t' ¢crhm£toisi l£mpein fîj Óson sqšnoj p£ra.
œsti g¦r ploàtÒj g' ¢memf»j, ¢mfˆ d' Ñfqalmù fÒboj:
Ômma g¦r dÒmwn nom…zw despÒtou parous…an.
prÕj t£d', æj oÛtwj ™cÒntwn tînde, sÚmbouloi lÒgou
toàdš moi gšnesqe, Pšrsai, ghralša pistèmata:
p£nta g¦r t¦ kšdn' ™n Øm‹n ™st… moi bouleÚmata.
Co.
eâ tÒd' ‡sqi, gÁj ¥nassa tÁsde, m» se dˆj fr£sein
m»t' œpoj m»t' œrgon ïn ¨n dÚnamij ¹ge‹sqai qšlV:
eÙmene‹j g¦r Ôntaj ¹m©j tînde sumboÚlouj kale‹j.
Ba.
pollo‹j män a„eˆ nuktšroij Ñne…rasin
xÚneim', ¢f' oáper pa‹j ™mÕj ste…laj stratÕn
'IaÒnwn gÁn o‡cetai pšrsai qšlwn:
¢ll' oÜti pw toiÒnd' ™nargäj e„dÒmhn
æj tÁj p£roiqen eÙfrÒnhj: lšxw dš soi.
™dox£thn moi dÚo guna‹k' eÙe…mone,
¹ män pšploisi Persiko‹j ºskhmšnh,
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Harcimén-hajszolók,
s számtalan gyaloghadunk:
mint a méhraj, kiröppentek innen vezéruruk nyomán.
S a két földrész eggyékovácsolt,
szembenülŋ két tengeri
partfokán tovaszálltak.
Férj után áhitók
ágya könnyben áradoz.
Hervadón gyászoló,
perzsa nŋ, férjurára szomjazó,
epedezve búcsuztatta lándzsás,
bátor urát, s ittmaradt
féligában árván!
Karvezetŋ
Nosza hát, perzsák, üljünk meg ez ŋs
palotán, s minthogy szorongat a kényszer, a
mélyire nézve
hányjuk-vessük jól meg a dolgot!
Xerxész nagyurunk, Dareiosz gyermeke,
aki ŋse nevén a mi vérrokonunk most Xerxész mit csinál? Vajon az íjak
húrjai gyŋznek, vagy a dárdafejť
lándzsa hatalma erŋsebb?
Megjelenik Atossza királynŋ, Dareiosz özvegye, Xerxész anyja
De mint az istenek szeme: tťzláng
villan elŋ - siet a király anyja.
Királynŋm, térdre bukom le!
Mindenki a kellŋ hódolattal
szólítsa meg ma királynŋnk!
Mélyövť, szép perzsa nŋknek legfelsŋ urasszonya,
Xerxész öreg édesanyja, üdv, Dareiosz asszonya!
Perzsa isten felesége, perzsa isten anyja is,
ha csak el nem állt hadunktól ŋsi gyámol-istenünk.
Atossza
Azért hagytam el aranybavont falú kastélyomat,
és a Dareiosz királlyal közös ágyasházamat:
hadd beszéljem el tinéktek: gond emészti szívemet
- nem magam miatt, hisz én nem félek, híveim, de hogy
a sok kincs a boldogságot porba dönti, láb alá,
mit Dareiosz megteremtett, s segedelmes istene.
Most e kettŋs, mondhatatlan gond emészti lelkemet:
kincsnek, melyet férfi nem véd, nagy tömege mit sem ér:
s fény, mely erejéhez illŋ, nincstelenre sem ragyog.
Még a kincsnek nincs hibája, csak szemünket féltem én.
Szeme-fénye termeinknek, ha jelen a ház ura.
Most, hogy így fordult a helyzet, hányjuk-vessük meg együtt,
s álljatok elŋ tanáccsal, öreg perzsa híveim!
Minden hasznos, jó tanácsom, íme, bennetek vagyon!
Karvezetŋ
Tudd meg, földünk királynŋje, nem kell kétszer mondanod,
szót avagy tettet, amelynek ereje minket vezet;
mint magad mondod: ezekben jó tanácsadók vagyunk.
Atossza
Gyakorta lep meg éjjelente látomás
azóta, hogy hadat rendelve ment fiam
az iónok ellen, hogy lerontsa földüket.
Nem láttam álmot soha oly világosan,
mint most az éjszaka - no hadd beszélem el!
Két szépruhás nŋt láttatott a látomás;
az elsŋ perzsa fátyolokkal ékesen,
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¹ d' aâte Dwriko‹sin, e„j Ôyin mole‹n,
megšqei te tîn nàn ™kprepest£ta polÚ,
k£llei t' ¢mèmw, kaˆ kasign»ta gšnouj
taÙtoà: p£tran d' œnaion ¹ män `Ell£da
kl»rJ lacoàsa ga‹an, ¹ dä b£rbaron.
toÚtw st£sin tin', æj ™gë 'dÒkoun Ðr©n,
teÚcein ™n ¢ll»lVsi: pa‹j d' ™mÕj maqën
kate‹ce k¢pr£unen, ¤rmasin d' Ûpo
zeÚgnusin aÙtë kaˆ lšpadn' Øp' aÙcšnwn
t…qhsi. cº män tÍd' ™purgoàto stolÍ
™n ¹n…ais… t' ecen eÜarkton stÒma,
¹ d' ™sf£dvze, kaˆ cero‹n œnth d…frou
diaspar£ssei, kaˆ xunarp£zei b…v
¥neu calinîn, kaˆ zugÕn qraÚei mšson.
p…ptei d' ™mÕj pa‹j, kaˆ pat¾r par…statai
Dare‹oj o„kt…rwn sfe: tÕn d' Ópwj Ðr´
Xšrxhj, pšplouj ·»gnusin ¢mfˆ sèmati.
kaˆ taàta män d¾ nuktÕj e„side‹n lšgw.
™peˆ d' ¢nšsthn kaˆ cero‹n kallirrÒou
œyausa phgÁj, sÝn quhpÒlJ cerˆ
bwmÕn prosšsthn, ¢potrÒpoisi da…mosin
qšlousa qàsai pšlanon, ïn tšlh t£de.
Ðrî dä feÚgont' a„etÕn prÕj ™sc£ran
Fo…bou: fÒbJ d' ¥fqoggoj ™st£qhn, f…loi:
meqÚsteron dä k…rkon e„sorî drÒmJ
ptero‹j ™forma…nonta kaˆ chla‹j k£ra
t…llonq': Ð d' oÙdän ¥llo g' À pt»xaj dšmaj
pare‹ce. taàt' œmoige de…mat' œst' „de‹n,
Øm‹n d' ¢koÚein. eâ g¦r ‡ste, pa‹j ™mÕj
pr£xaj män eâ qaumastÕj ¨n gšnoit' ¢n»r,
kakîj dä pr£xaj—oÙc ØpeÚqunoj pÒlei,
swqeˆj d' Ðmo…wj tÁsde koirane‹ cqonÒj.
Co.
oÜ se boulÒmesqa, mÁter, oÜt' ¥gan fobe‹n lÒgoij
oÜte qarsÚnein. qeoÝj dä prostropa‹j ƒknoumšnh,
e‡ ti flaàron edej, a„toà tînd' ¢potrop¾n tele‹n,
t¦ d' ¢g£q' ™ktelÁ genšsqai so… te kaˆ tšknoij sšqen
kaˆ pÒlei f…loij te p©si. deÚteron dä cr¾ co¦j
gÍ te kaˆ fqito‹j cšasqai: preumenîj d' a„toà t£de
sÕn pÒsin Dare‹on, Ónper fÊj „de‹n kat' eÙfrÒnhn,
™sql£ soi pšmpein tšknJ te gÁj œnerqen ™j f£oj,
t¥mpalin dä tînde ga…v k£toca mauroàsqai skÒtJ.
taàta qumÒmantij ên soi preumenîj parÇnesa:
eâ dä pantacÍ tele‹n soi tînde kr…nomen pšri.
Ba.
¢ll¦ m¾n eÜnouj g' Ð prîtoj tînd' ™nupn…wn krit¾j
paidˆ kaˆ dÒmoij ™mo‹si t»nd' ™kÚrwsaj f£tin.
™ktelo‹to d¾ t¦ crhst£: taàta d', æj ™f…esai,
p£nt' ™f»somen qeo‹si to‹j t' œnerqe gÁj f…loij,
eât' ¨n e„j o‡kouj mÒlwmen. ke‹na d' ™kmaqe‹n qšlw,
ð f…loi, poà t¦j 'Aq»naj fasˆn ƒdràsqai cqonÒj;
Co.
tÁle prÕj dusma‹j ¥naktoj `Hl…ou fqinasm£twn.
Ba.
¢ll¦ m¾n †meir' ™mÕj pa‹j t»nde qhr©sai pÒlin;
Co.
p©sa g¦r gšnoit' ¨n `Ell¦j basilšwj Øp»kooj.
Ba.
ïdš tij p£restin aÙto‹j ¢ndropl»qeia stratoà;
Co.
kaˆ stratÕj toioàtoj , œrxaj poll¦ d¾ M»douj kak£.
Ba.
kaˆ t… prÕj toÚtoisin ¥llo; ploàtoj ™xark¾j dÒmoij;
Co.
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a másik könnyü dórruhában tünt elém;
ma élŋ nŋnél szebb, sudárabb mindenik,
eszményi szépség, egy család két gyermeke.
Kockán a sors ennek Hellaszt vetette ki
hazául, annak a barbárok földeit.
Egymással mintha perbe szálltak volna – úgy
rémlett nekem. Fiam, hogy észbevette ezt,
lefogta ŋket, megjuházta hámokat
dobott nyakukra, harcszekérbe fogta be.
A perzsa nŋ a hámot büszkén vette fel,
zablának szájat dugva engedelmesen.
Ágaskodik a másik kezével a
kocsiszerszámokat ízekre tépi, majd,
leszórva zabláját, a jármot eltöri.
Fiam lefordul. Apja áll, Dareiosz ott.
Megszánja Xerxészt. Ez, hogy megpillantja ŋt,
körťl a testén megszaggatja köntösét.
Hát bizony ezt az álmot láttam éjszaka.
Majd felriadtam, kezem a szépen csobbanó
forrásba mostam, s áldozó kezekkel az
oltárhoz álltam, hogy a vészt elforgató
védisteneknek étket öntsek, mint szokás.
Hát látom: egy sas száll a Phoibosz tťzhelye
felé, barátim, torkom döbbenet szegi.
Látom: nyomában egy suhintó szárnyu, kis
sólyom a sasra röppen és a karmait
annak fejébe vési - az hunyászkodón
csak tťri. Én, hogy látom, úgy megborzadok,
mint ti, hogy halljátok. Vegyétek észbe mind:
fiam, ha jól jár, ŋt csodálják mindenek;
ha veszt, az állam tŋle számon nem veszi ha él, e földön éppen úgy király tovább!
Karvezetŋ
Nem szeretnénk, jó anyánk, ha szavunk megriasztana,
sem, ha túl biztatna. Esdve lépj az istenek elé!
Álmodban ha rosszat láttál, kérd, hogy forgassák el azt,
és derüljön rád, fiadra, államodra boldog üdv,
s valamennyi jóbarátra. Azután a Földnek önts,
s holtainknak áldozatbort, és szelíden esedekelj,
férjed, Dareiosz, kirŋl azt mondod: láttad éjszaka,
rád, fiadra küldjön áldást - fényvilágra föld alól -,
mig az átkot föld alatti éjhomályban tartsa lenn!
Lelkem jósszavát követve erre intlek csendesen,
s bizom is, hogy mindezekbŋl mindenképp csak jó fakad.
Atossza
Tudom, hogy jó indulatból házam és fiam iránt
adtad e jó tanácsot, álmom elsŋ megfejtŋjeként.
Bár a jó, az menne végbe! Azt, amire ösztökélsz,
megadom az isteneknek, lenti kedvesünknek is,
Hogy a házba visszatérek. Azt szeretném, híveim,
tudni csak: mit mondanak, a földön merre van Athén?
Karvezetŋ
Messze napnyugotra, hol a Nap-király alámerül.
Atossza
Ezt a várost, ezt kivánja fiam porbarontani?
Karvezetŋ
Mind egész Hellaszt urunk úgy szolgasorba döntené.
Atossza
Annyi tenger férfinépet egyesít Athén hada?
Karvezetŋ
Seregük a méd seregre nagy csapást mért eddig is.
Atossza
S még mi birtokuk? Vagyonnal rakva házuk gazdagon?
Karvezetŋ
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69.
¢rgÚrou phg» tij aÙto‹j ™sti, qhsaurÕj cqonÒj.
Ba.
pÒtera g¦r toxoulkÕj a„cm¾ di¦ cero‹n aÙto‹j pršpei;
Co.
OÙdamîj: œgch stada‹a kaˆ fer£spidej saga….
Ba.
t…j dä poim£nwr œpesti k¢pidespÒzei stratù;
Co.
oÜtinoj doàloi kšklhntai fwtÕj oÙd' Øp»kooi.
Ba.
pîj ¨n oân mšnoien ¥ndraj polem…ouj ™p»ludaj;
Co.
éste Dare…ou polÚn te kaˆ kalÕn fqe‹rai stratÒn.
Ba.
dein£ toi lšgeij kiÒntwn to‹j tekoàsi front…sai.
Co.
¢ll' ™moˆ doke‹n t£c' e‡sV p£nta namertÁ lÒgon.
toàde g¦r dr£mhma fwtÕj PersikÕn pršpei maqe‹n,
kaˆ fšrei safšj ti pr©goj ™sqlÕn À kakÕn klÚein.
AGGELOS
ð gÁj ¡p£shj 'Asi£doj pol…smata,
ð Persˆj aa kaˆ polÝj ploÚtou lim»n,
æj ™n mi´ plhgÍ katšfqartai polÝj
Ôlboj, tÕ Persîn d' ¥nqoj o‡cetai pesÒn.
êmoi, kakÕn män prîton ¢ggšllein kak£:
Ómwj d' ¢n£gkh p©n ¢naptÚxai p£qoj,
Pšrsai: stratÕj g¦r p©j Ôlwle barb£rwn.
Co. [str. a.
¥ni' ¥nia kak¦ neÒkota
kaˆ d£i'. a„a‹, dia…nesqe, Pšrsai, tÒd' ¥coj klÚontej.
Ag.
æj p£nta g' œst' ™ke‹na diapepragmšna:
kaÙtÕj d' ¢šlptwj nÒstimon blšpw f£oj.
Co. [¢nt. a.
Ã makrob…otoj Óde gš tij
a„ën ™f£nqh geraio‹j, ¢koÚein tÒde pÁm' ¥elpton.
Ag.
kaˆ m¾n parèn ge koÙ lÒgouj ¥llwn klÚwn,
Pšrsai, fr£saim' ¨n oŒ' ™porsÚnqh kak£.
Co. [str. b.
Ñtototo‹, m£tan
t¦ poll¦ bšlea pammigÁ
g©j ¢p' 'As…doj ½lqet'—a„a‹—
d®an `Ell£da cèran.
Ag.
pl»qousi nekrîn duspÒtmwj ™fqarmšnwn
Salam‹noj ¢ktaˆ p©j te prÒscwroj tÒpoj.
Co. [¢nt. b.
Ñtototo‹, f…lwn
polÚdona sèmaq' ¡libafÁ
katqanÒnta lšgeij fšresqai
plagkto‹j ™n dipl£kessin.
Ag.
oÙdän g¦r ½rkei tÒxa, p©j d' ¢pèlluto
stratÕj damasqeˆj naâoisin ™mbola‹j.
Co. [str. g.
‡uz' ¥potmon daâoij
dusaianÁ bo£n,
æj p£ntv p©n kakîj
œqesan: a„a‹, stratoà fqaršntoj.
Ag.
ð ple‹ston œcqoj Ônoma Salam‹noj klÚein:
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Kútfeje a színezüstnek, föld alatti kincstömeg.
Atossza
És mi fegyver van kezükben? Íjfeszítŋ nyíl talán?
Karvezetŋ
Nem. Rohammal szembenézŋ lándzsa és védŋpaizs.
Atossza
És ki volna pásztoruk, ki hadseregük kényura?
Karvezetŋ
Senki rajtuk nem parancsol, nem szolgái senkinek.
Atossza
Ellenség ha rájuk zendül, hogy állják a támadást?
Karvezetŋ
Úgy, hogy Dareiosz király szép, nagy serege ottveszett.
Atossza
Szörnyü szót mondasz az elment harcosok szülŋinek!
Karvezetŋ
Amint látom, az igaz szót nemsokára megtudod.
Ott egy ember gyors futása perzsa hírhozóra vall.
Az világos híreket hoz: gyŋzelem vagy vész hirét.
Hírnök
Hatalmas Ázsiának megannyi városa,
ó, végtelen kincs kikötŋje, perzsa föld!
Nagy boldogságunk egy csapásra elveszett,
a perzsa nép virága esni hervadott.
Szörnyť a vészt elsŋnek megjelenteni,
mégis: ki kell göngyölni mind e szenvedést,
perzsák! A barbár hadsereg megsemmisült!
Kar
Gyötör a siralom, ez iszonyatos, új
csapás! Ó jaj, perzsa nép, sírj, zokogj,
hallva e sok gyötrelmet!
Hírnök
Minden pozdorjává omolt. Nem hittem én,
hogy hazatérésem napját megérhetem.
Kar
Bizony, az öregek ideje igen
hosszúnak tťnik, ha nem remélt bajt
kell a fülükbe venni!
Hírnök
Ott voltam én, nem hallomásból mondom el,
perzsák, a pusztulást, amely ott végbement.
Kar
Jajajaj, hiába szállt
nyilaik elegyes árja szent
Ázsia területérŋl ellenséges hellaszi földre!
Hírnök
Szalamisz parjta és környéke mind betelt
a nyomorúltul ottveszŋk hulláival.
Kar
Jajajaj, mit beszélsz?!
Kedveseim teteme le-lemerül,
hánykolódik a tengeren
bŋszárnyú köpenyegben.
Hírnök
Mit ért az íj? Veszett a teljes hadsereg,
hogy ráviharzott gyŋztesen a sok hajó.
Kar
Süvölts a vészen gyászos,
vigasztalan panaszt!
Romlást szereztek isteneink
perzsa fejünkre. Hadunk megrontatott! Jaj!
Hírnök
O, Szalamisz, füleimnek mily gyťlölt e név!
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69.
feà, tîn 'Aqhnîn æj stšnw memnhmšnoj.
Co.
[¢nt. g.
stugna… g' 'Aq©nai daâoij:
memnÁsqa… toi p£ra:
æj poll¦j Pers…dwn [m£tan]
œktisan eÙn‹daj ºd' ¢n£ndrouj.
Ba.
sigî p£lai dÚsthnoj ™kpeplhgmšnh
kako‹j: Øperb£llei g¦r ¼de sumfor£,
tÕ m»te lšxai m»t' ™rwtÁsai pÒsh.
Ómwj d' ¢n£gkh phmon¦j broto‹j fšrein
qeîn didÒntwn: p©n d' ¢naptÚxaj p£qoj
lšxon katast£j, ke„ stšneij kako‹j Ómwj:
t…j oÙ tšqnhke, t…na dä kaˆ penq»somen
tîn ¢rcele…wn, Óst' ™pˆ skhptouc…v
tacqeˆj ¥nandron t£xin ºr»mou qanèn;
Ag.
Xšrxhj män aÙtÕj zÍ te kaˆ blšpei f£oj.
Ba.
™mo‹j män epaj dèmasin f£oj mšga
kaˆ leukÕn Ãmar nuktÕj ™k melagc…mou.
Ag.
'Artemb£rhj dä mur…aj †ppou brabeÝj
stÚflouj par' ¢kt¦j qe…netai Silhniîn.
cç cil…arcoj Dad£khj plhgÍ dorÕj
p»dhma koàfon ™k neëj ¢f»lato:
Ten£gwn t' ¥ristoj Baktr…wn „qaigen¾j
qalassÒplhkton nÁson A‡antoj pole‹.
L…laioj 'Ars£mhj te k¢rg»sthj tr…toj,
o†d' ¢mfˆ nÁson t¾n peleioqršmmona
nikèmenoi kÚrisson „scur¦n cqÒna:
phga‹j te Ne…lou geitonîn A„gupt…ou
'ArkteÚj, 'AdeÚhj, kaˆ freseÚhj tr…toj
Farnoàcoj, o†de naÕj ™k mi©j pšson.
CruseÝj M£talloj muriÒntarcoj qanèn,
†ppou mela…nhj ¹gemën trismur…aj,
purs¾n zaplhqÁ d£skion genei£da
œtegg', ¢me…bwn crîta porfur´ bafÍ.
kaˆ M©goj ”Araboj, 'Art£bhj te B£ktrioj,
sklhr©j mštoikoj gÁj, ™ke‹ katšfqito.
”Amistrij 'AmfistreÚj te polÚponon dÒru
nwmîn, Ó t' ™sqlÕj 'AriÒmardoj S£rdesi
pšnqoj parascèn, Seis£mhj q' Ð MÚsioj,
Q£rub…j te pent»konta pent£kij neîn
tagÒj, gšnoj Lurna‹oj, eÙeid¾j ¢n»r,
ke‹tai qanën de…laioj oÙ m£l' eÙtucîj:
Sušnnes…j te prîtoj e„j eÙyuc…an,
Kil…kwn ¥parcoj, eŒj ¢n¾r ple‹ston pÒnon
™cqro‹j parascèn, eÙkleîj ¢pèleto.
toiînd' ¥r' Ôntwn <ïn> Øpemn»sqhn pšri,
pollîn parÒntwn Ñl…g' ¢paggšllw kak£.
Ba.
a„a‹, kakîn Ûyista d¾ klÚw t£de,
a‡sch te Pšrsaij kaˆ ligša kwkÚmata.
¢t¦r fr£son moi toàt' ¢nastršyaj p£lin:
naîn pÒson d¾ plÁqoj Ãn `Ellhn…dwn,
ést' ¢xiîsai Persikù strateÚmati
m£chn sun£yai naâoisin ™mbola‹j;
Ag.
pl»qouj män ¨n s£f' ‡sq' ›kati b£rbaron
nausˆn kratÁsai. kaˆ g¦r “Ellhsin män Ãn
Ð p©j ¢riqmÕj ™j triak£daj dška
naîn, dek¦j d' Ãn tînde cwrˆj œkkritoj:
XšrxV dš, kaˆ g¦r osqa, cili¦j män Ãn

285

290

295

300

305

310

315

320

325

330

335

340

Athén, beh zokogok, ha rád emlékezem!
Kar
Athén, gyülölt ellenfél!
Emlékezz szüntelen:
Ó, hány ártatlan perzsa nŋt
tettek elárvulttá, gyerektelenné!
Atossza
Csak hallgatok régóta, nyomorúlt - a vész
úgy szívenüt, ugy rám zudúl e szörnyťség,
hogy nem tudok beszélni róla... kérdeni...
Halandók, el kell szenvednünk minden csapást,
mit ránk bocsát az Ég! Apróra mondd csak el
bajunkat, mégha nyögni is szorít a gyász.
Ki nem halott? Fŋhadvezéreink közťl
kit gyászoljunk? Meghalván, pálcahordozó,
férfi nélkül maradt sorát ki hagyta el?
Hírnök
Xerxész, az él. O látja még a napsugárt.
Atossza
Szavad nyomán sugár derťl a házamon,
fekete éjbŋl szép, vakító napsugár.
Hírnök
Artembarész, tizezer lovas parancsnoka
sziklás szilénai parton zúzta szét magát.
Dzsidától ütve Dádakész, az ezredes,
hajófödélrŋl nagy szökellve száll alá.
Tenagón, Baktria hŋsi sarja, ott csapong
az Aiasz-sziget tengermosta szirtein.
Lilaiosz, Arszamész, Argesztész, a harmadik:
legyŋzetvén, a galambéteŋ sziget
kemény földébe zúzták büszke homlokuk.
Egyiptomi Nilus-forrás szomszéda, jó
Arktész, Adeuész, Pharnoukhosz, a harmadik,
a büszkepajzsu: mind elestek egy hajón.
Khryséi Matallosz, ki úr tízezreken halódva, dús szakállbozontja rŋt szinét
biborfürdŋben új színné cserélte át:
A mágus Arabosz, baktriai Artamész,
harmincezer hollósötét lovas feje,
az érdes föld lakója ott, hol elveszett.
Amésztrisz, sok csapásu dárdát forgató
Amphisztreusz - és ki dús Szardeiszra gyászt borít:
derék Ariomardosz, s Szeiszamész, a mťsz;
Tharübisz: ötvenszer öt hajó parancsnoka,
lürnéi fajta, szép sudár legény: halott.
Fekszik szegény, bizony nem boldog véget ért.
S halálraszántságban vezér: Szüenneszisz
külix király - az ellenségre egymaga
oly sok kárt szállatott – most elbukott dicsŋn.
Ahogy eszembe jut, csak ennyi fŋvezér...
Nagy-sok bajunknak apraját se mondtam el!
Atossza
Ó jaj, a legszörnyťbb csapást kell hallanom,
perzsák gyalázatát, sikongó jajgatást!
De térj a kezdetére és felelj nekem,
a helleneknek hány hajójuk volt, hogy így
nekiszánták maguk: a méd hajóhadat
hajórohammal ütközetbe rántani?
Hírnök
Ha számot nézünk, úgy a mi hajóhadunk
gyŋzelme biztos, hisz a hellének hada
harmincszor tíz hajót alig számlálhatott,
és tíz kiválasztott hajót ezen felül.
Xerxész ezer gályát vezényelt, azt tudom,
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69.
ïn Ãge plÁqoj, aƒ d' Øpšrkopoi t£cei
˜katÕn dˆj Ãsan ˜pt£ q': ïd' œcei lÒgoj.
m» soi dokoàmen tÍde leifqÁnai m£cV;
¢ll' ïde da…mwn tij katšfqeire stratÒn,
t£lanta br…saj oÙk „sorrÒpJ tÚcV.
qeoˆ pÒlin sózousi Pall£doj qe©j.
Ba.
œt' «r' 'Aqhnîn œst' ¢pÒrqhtoj pÒlij;
Ag.
¢ndrîn g¦r Ôntwn ›rkoj ™stˆn ¢sfalšj.
Ba.
¢rc¾ dä nausˆ sumbolÁj t…j Ãn, fr£son:
t…nej katÁrxan, pÒteron “Ellhnej, m£chj,
À pa‹j ™mÒj, pl»qei katauc»saj neîn;
Ag.
Ãrxen mšn, ð dšspoina, toà pantÕj kakoà
faneˆj ¢l£stwr À kakÕj da…mwn poqšn.
¢n¾r g¦r “Ellhn ™x 'Aqhna…wn stratoà
™lqën œlexe paidˆ sù XšrxV t£de,
æj e„ mela…nhj nuktÕj †xetai knšfaj,
“Ellhnej oÙ meno‹en, ¢ll¦ sšlmasin
naîn ™panqorÒntej ¥lloj ¥llose
drasmù krufa…J b…oton ™kswso…ato.
Ð d' eÙqÝj æj ½kousen, oÙ xuneˆj dÒlon
“Ellhnoj ¢ndrÕj oÙdä tÕn qeîn fqÒnon,
p©sin profwne‹ tÒnde nau£rcoij lÒgon,
eât' ¨n flšgwn ¢kt‹sin ¼lioj cqÒna
l»xV, knšfaj dä tšmenoj a„qšroj l£bV,
t£xai neîn st‹foj män ™n sto…coij tris…n,
¥llaj dä kÚklJ nÁson A‡antoj pšrix,
œkplouj ful£ssein kaˆ pÒrouj ¡lirrÒqouj.
æj e„ mÒron feuxo…aq' “Ellhnej kakÒn,
nausˆn krufa…wj drasmÕn eØrÒntej tin£,
p©sin stšresqai kratÕj Ãn proke…menon.
tosaàt' œlexe k£rq' Øp' eÙqÚmou frenÒj:
oÙ g¦r tÕ mšllon ™k qeîn ºp…stato.
oƒ d' oÙk ¢kÒsmwj, ¢ll¦ peiq£rcJ frenˆ
de‹pnÒn <t'> ™porsÚnonto, naub£thj t' ¢n¾r
tropoàto kèphn skalmÕn ¢mf' eÙ»retmon.
™peˆ dä fšggoj ¹l…ou katšfqito
kaˆ nÝx ™pÇei, p©j ¢n¾r kèphj ¥nax
™j naàn ™cèrei p©j q' Óplwn ™pist£thj:
t£xij dä t£xin parek£lei neëj makr©j,
plšousi d' æj ›kastoj Ãn tetagmšnoj.
kaˆ p£nnucoi d¾ di£ploon kaq…stasan
naîn ¥naktej p£nta nautikÕn leèn.
kaˆ nÝx ™cèrei, koÙ m£l' `Ell»nwn stratÕj
krufa‹on œkploun oÙdamÍ kaq…stato:
™pe… ge mšntoi leukÒpwloj ¹mšra
p©san katšsce ga‹an eÙfegg¾j „de‹n,
prîton män ºcÍ kšladoj `Ell»nwn p£ra
molphdÕn eÙf»mhsen, Ôrqion d' ¤ma
¢nthl£laxe nhsiètidoj pštraj
ºcè: fÒboj dä p©si barb£roij parÁn
gnèmhj ¢posfale‹sin: oÙ g¦r æj fugÍ
pai©n' ™fÚmnoun semnÕn “Ellhnej tÒte,
¢ll' ™j m£chn Ðrmîntej eÙyÚcJ qr£sei:
s£lpigx d' ¢utÍ p£nt' ™ke‹n' ™pšflegen.
eÙqÝj dä kèphj ·oqi£doj xunembolÍ
œpaisan ¤lmhn brÚcion ™k keleÚmatoj,
qoîj dä p£ntej Ãsan ™kfane‹j „de‹n.
tÕ dexiÕn män prîton eÙt£ktwj kšraj
¹ge‹to kÒsmJ, deÚteron d' Ð p©j stÒloj
™pexecèrei, kaˆ parÁn Ðmoà klÚein
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s különleges, gyorsjáratú naszádja volt
kétszáz, meg hét. Ez az igazság. (*) Azt hiszed,
hogy szám szerint maradt alul hajóhadunk?
A sereget egy égi lény rontotta meg,
nem egyenlŋ sorssal nyomatva serpenyŋnk.
Megóvták Pallasz városát az istenek!
Atossza
S még áll Athén? Még senki sem forgatta fel?
Hírnök
Nem dŋl le sánca, élŋ férfiakból áll.
Atossza
Beszélj! Hogy vette kezdetét az ütközet?
Vajon ki támadott? A hellének? Vagy épp
hajói számán felfuvalkodott fiam?
Hírnök
Nagyasszonyom, minden nyomornak kútfeje
a bosszúárny, vagy épp egy ártó égi rém.
Athén hadaiból egy hellén férfi jön,
s fiad fülét ilyen szavakkal tölti, hogy,
mihelyt az éj hollószín fátyla ránkborul,
a hellének nem állnak harcot; sebtiben
a gályapadhoz ülnek és ki merre tud,
lopva elillan, mentve gyarló életét.
Fiad, hogy hallja ezt: a hellén cselvetést
nem fogja fel, sem az isteni gyťlölködést,
s az összes hadvezérnek így tesz rendelést:
mihelyt a napsugár a földet nem süti,
s a lég nagy templomát sötét borítja be,
hármas sorokba állassák hajóikat:
kiútat lesni, zajgó tengeráradást,
mások meg Aiasz szigetét vegyék körül.
Ha a halálból a görög had elszökik,
s egéruton kisiklik gyors hajóival,
igéri, minden vétkesnek fejét veszik.
Ezt mondja, mert hiszékeny lelke lépremegy;
nem sejti még az istenadta holnapot.
Azok kemény rendben, nagy engedelmesen
szereznek étket, mindenik hajóslegény
a cövekhez bogozza jó lapátnyelét.
Aztán, midŋn a végsŋ napsugár kihúny,
s megjŋ az éj, lapátok férfi-hŋse mind
hajóra száll és minden fegyverhez tudó.
Hosszú hajón padrend padrendet lelkesít;
minden hajó adott parancs szerint vonúl;
egész éjjel hajóztatják fel s alá
a tengerészhadat a gályahadnagyok.
Eltťnt az éj, s a hellén had semerre sem
indult neki egérúton kisiklani.
S midŋn feljött a nap fehér csikóival,
s a földet beragyogta fényes látomás,
s a hellének felŋl riasztó zendülés
kél: szépcsengésť dal. Reá ujjongva zeng
erŋs visszhang a sziget szirtfaláról is.
Rettenve döbben meg a barbárok hada:
hitében megcsalódott. Nem futásra hív
a hellének fenséges paián-himnusza:
bátran, halálra szántan harcba rontanak.
A kürtök harsanása mindent lángragyújt.
Tajtékot vernek gyors parancsszavak nyomán
lapátaik egyszerre mért csapásai.
Egész haduk jól látható lett hirtelen.
Jobbszárnyuk húz elŋre szépen rendezett
hadrend szerint, aztán egész hajóhaduk
kitárja szárnyait - lehet már hallani
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poll¾n bo»n: '’W pa‹dej `Ell»nwn, ‡te,
™leuqeroàte patr…d', ™leuqeroàte dä
pa‹daj, guna‹kaj, qeîn te patrówn ›dh,
q»kaj te progÒnwn: nàn Øpär p£ntwn ¢gèn.'
kaˆ m¾n par' ¹mîn Pers…doj glèsshj ·Òqoj
Øphnt…aze, koÙkšt' Ãn mšllein ¢km».
eÙqÝj dä naàj ™n nhˆ calk»rh stÒlon
œpaisen: Ãrxe d' ™mbolÁj `Ellhnik¾
naàj, k¢poqraÚei p£nta Foin…sshj neëj
kÒrumb', ™p' ¥llhn d' ¥lloj hÜqunen dÒru.
t¦ prîta mšn nun ·eàma Persikoà stratoà
¢nte‹cen: æj dä plÁqoj ™n stenù neîn
½qroist', ¢rwg¾ d' oÜtij ¢ll»loij parÁn,
aÙtoˆ d' Øp' aÙtîn ™mbÒloij calkostÒmoij
pa…ont', œqrauon p£nta kwp»rh stÒlon,
`Ellhnika… te nÁej oÙk ¢frasmÒnwj
kÚklJ pšrix œqeinon, Øptioàto dä
sk£fh neîn, q£lassa d' oÙkšt' Ãn „de‹n,
nauag…wn pl»qousa kaˆ fÒnou brotîn,
¢ktaˆ dä nekrîn coir£dej t' ™pl»quon.
fugÍ d' ¢kÒsmwj p©sa naàj ºršsseto,
Ósaiper Ãsan barb£rou strateÚmatoj.
toˆ d' éste qÚnnouj ½ tin' „cqÚwn bÒlon
¢ga‹si kwpîn qraÚmas…n t' ™reip…wn
œpaion, ™rr£cizon: o„mwg¾ d' Ðmoà
kwkÚmasin kate‹ce pelag…an ¤la,
›wj kelainÁj nuktÕj Ômm' ¢fe…leto.
kakîn dä plÁqoj, oÙd' ¨n e„ dšk' ½mata
stoichgoro…hn, oÙk ¨n ™kpl»saim… soi.
eâ g¦r tÒd' ‡sqi, mhd£m' ¹mšrv mi´
plÁqoj tosout£riqmon ¢nqrèpwn qane‹n.
Ba.
a„a‹, kakîn d¾ pšlagoj œrrwgen mšga
Pšrsaij te kaˆ prÒpanti barb£rwn gšnei.
Ag.
eâ nun tÒd' ‡sqi, mhdšpw mesoàn kakÒn:
toi£d' ™p' aÙto‹j Ãlqe sumfor¦ p£qouj,
æj to‹sde kaˆ dˆj ¢ntishkîsai ·opÍ.
Ba.
kaˆ t…j gšnoit' ¨n tÁsd' œt' ™cq…wn tÚch;
lšxon t…n' aâ fÊj t»nde sumfor¦n stratù
™lqe‹n kakîn ·špousan ™j t¦ m£ssona.
Ag.
Persîn Ósoiper Ãsan ¢kma‹oi fÚsin,
yuc»n t' ¥ristoi keÙgšneian ™kprepe‹j,
aÙtù t' ¥nakti p…stin ™n prètoij ¢e…,
teqn©sin a„scrîj duskleest£tJ mÒrJ.
Ba.
oŠ 'gë t£laina sumfor©j kakÁj, f…loi.
po…J mÒrJ dä toÚsde fÊj Ñlwlšnai;
Ag.
nÁsÒj tij ™stˆ prÒsqe Salam‹noj tÒpwn,
bai£, dÚsormoj naus…n, ¿n Ð filÒcoroj
P¦n ™mbateÚei pont…aj ¢ktÁj œpi.
™ntaàqa pšmpei toÚsd', Ópwj, Ót' ™k neîn
fqaršntej ™cqroˆ nÁson ™ksJzo…ato,
kte…noien eÙce…rwton `Ell»nwn stratÒn,
f…louj d' Øpeksózoien ™nal…wn pÒrwn,
kakîj tÕ mšllon ƒstorîn. æj g¦r qeÕj
naîn œdwke kàdoj “Ellhsin m£chj,
aÙqhmerÕn fr£xantej eÙc£lkoij dšmaj
Óploisi naîn ™xšqrJskon: ¢mfˆ dä
kukloànto p©san nÁson, ést' ¢mhcane‹n
Ópoi tr£pointo. poll¦ män g¦r ™k cerîn
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nagy zendülést: „Görög fiak lendüljetek!
Mentsétek hazánkat, a sok kisdedet,
mentsétek meg a nŋket, az ŋs szentélyeket,
az ŋsök sírjait ... Most dŋl el minden itt.”
Feleletül minálunk is hangáradat
zúg perzsa nyelven: itt a döntŋ pillanat!
Legott hajó hajóba fúrja bronz hegyét.
A támadást athéni gálya kezdi el:
egy tirusi hajó oromtornyát töri
porrá - más gálya csŋre más hajóba fúr.
Kezdetbe még helytáll a perzsa áradat;
de a szorosban feltolul a sok hajó,
más egy se tud a más baján segíteni,
bronz-csŋr ütéseikkel egy a másikát
horpasztja: törnek evezŋik rendei;
nagyon is nem bolondul jöttek körbe ránk
a hellének hajói, sorra felborul
sok nagyhasu hajónk, tengert se látni már
a roncsoktól, elvérezŋk hulláitól.
A parti szirtek holttetemmel rakva mind.
Ami hajó hajóhadunkból fennmaradt,
fut kapkodón evezve, rendezetlenül.
Mint tonhalat szokás, vagy más varsán akadt
haltömeget - úgy zúznak minket, rontanak
törött lapáttal, roncsdarabbal; jajgatás,
nyögés ül rá a tenger sós vizére, míg
a holló éj szemében minden elmerül.
Tenger bajunkat, mégha tíz nap mondanám
egy futamban, úgy se végeznék vele.
Vedd észbe jól, hogy mind idáig még soha
nem halt meg ennyi ember egyetlen napon.
Atossza
Jaj, ránk szakadt a pusztulás rémtengere
a perzsa népre és a barbárokra mind!
Hírnök
Vedd észbe: még a baj felét se mondtam el.
A kínok olyan áradata szállt reánk,
mi egyszerannyi súllyal nyomja serpenyŋnk.
Atossza
Mi végzet az, mely ennél is keservesebb?
Hadunkat, mondd, mi balszerencse érte még,
mely még alább zuhintja mélyre mérlegserpenyŋnk?
Hírnök
Legszebb virágát bontó perzsa ifjúság,
vitézi lelkek, született fŋfŋ-nagyok,
a nagy Királynak mind legelsŋ hívei
bús, dicstelen halállal rútul haltak el.
Atossza
Jaj, nyomorúltnak! O barátok, míly csapás!
mi végzet forgandóságában vesztek el?
Hírnök
Salamishoz közel van egy kicsiny sziget,
hajónak kínos ott kikötni; partjain
csak Pán bolyong, a tánckarok szerelmese.
Xerxész oda sereget rendel; hogyha majd
a tört hajókról arra mentik életük
a hellenek; üljék le ŋket könnyedén,
s mentsék az örvénybŋl a jóbarátokat;
nem sejtve a jövŋt...Isten midŋn a harc
babérait görög hajóknak adta át,
érccel övezve testüket a hellenek
hajóikból kiugranak, s körülveszik
a szigetet, hogy ifjainknak nincs hová
fordulniok, s görög kéz számtalan követ
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pštroisin ºr£ssonto, toxikÁj t' ¥po
qèmiggoj „oˆ prosp…tnontej êllusan:
tšloj d' ™formhqšntej ™x ˜nÕj ·Òqou
pa…ousi, kreokopoàsi dust»nwn mšlh,
›wj ¡p£ntwn ™xapšfqeiran b…on.
Xšrxhj d' ¢nómwxen kakîn Ðrîn b£qoj:
›dran g¦r ece pantÕj eÙagÁ stratoà,
ØyhlÕn Ôcqon ¥gci pelag…aj ¡lÒj:
·»xaj dä pšplouj k¢nakwkÚsaj ligÚ,
pezù paragge…laj ¥far strateÚmati,
†hs' ¢kÒsmJ xÝn fugÍ. toi£nde soi
prÕj tÍ p£roiqe sumfor¦n p£ra stšnein.
Ba.
ð stugnä da‹mon, æj ¥r' œyeusaj frenîn
Pšrsaj: pikr¦n dä pa‹j ™mÕj timwr…an
kleinîn 'Aqhnîn háre, koÙk ¢p»rkesan
oÞj prÒsqe Maraqën barb£rwn ¢pèlesen:
ïn ¢nt…poina pa‹j ™mÕj pr£xein dokîn
tosÒnde plÁqoj phm£twn ™pšspasen.
sÝ d' e„pš, naîn a‰ pefeÚgasin mÒron,
poà t£sd' œleipej: osqa shmÁnai torîj;
Ag.
naîn dä tagoˆ tîn leleimmšnwn sÚdhn
kat' oâron oÙk eÜkosmon a‡rontai fug»n:
stratÕj d' Ð loipÕj œn te Boiwtîn cqonˆ
dièlluq', oƒ män ¢mfˆ krhna‹on g£noj
d…yV ponoàntej, oƒ d' Øp' ¥sqmatoj kenoˆ
.
.
.
.
.
.
diekperîmen œj te Fwkšwn cqÒna
kaˆ Dwr…d' aan, Mhli© te kÒlpon, oá
SperceiÕj ¥rdei ped…on eÙmene‹ potù:
k¢nteàqen ¹m©j gÁj 'Acai…doj pšdon
kaˆ Qessalîn pÒleij Øpespanismšnouj
bor©j ™dšxant': œnqa d¾ ple‹stoi q£non
d…yV te limù t': ¢mfÒtera g¦r Ãn t£de.
Magnhtik¾n dä ga‹an œj te MakedÒnwn
cèran ¢fikÒmesq', ™p' 'Axioà pÒron,
BÒlbhj q' ›leion dÒnaka, P£ggaiÒn t' Ôroj,
'Hdwn…d' aan: nuktˆ d' ™n taÚtV qeÕj
ceimîn' ¥wron ðrse, p»gnusin dä p©n
·šeqron ¡gnoà StrumÒnoj. qeoÝj dš tij
tÕ prˆn nom…zwn oÙdamoà tÒt' hÜceto
lita‹si, ga‹an oÙranÒn te proskunîn.
™peˆ dä poll¦ qeoklutîn ™paÚsato
stratÒj, per´ krustallopÁga di¦ pÒron:
cêstij män ¹mîn prˆn skedasqÁnai qeoà
¢kt‹naj ærm»qh, seswmšnoj kure‹.
flšgwn g¦r aÙga‹j lamprÕj ¹l…ou kÚkloj
mšson pÒron diÁke, qerma…nwn flog…:
p‹pton d' ™p' ¢ll»loisin: eÙtuc¾j dš toi
Óstij t£cista pneàm' ¢pšrrhxen b…ou.
Ósoi dä loipoˆ k¥tucon swthr…aj,
QrÇkhn per£santej mÒgij pollù pÒnJ,
¼kousin ™kfugÒntej, oÙ pollo… tinej,
™f' ˜stioàcon ga‹an: æj stšnein pÒlin
Persîn, poqoàsan filt£thn ¼bhn cqonÒj.
taàt' œst' ¢lhqÁ: poll¦ d' ™kle…pw lšgwn
kakîn § Pšrsaij ™gkatšskhyen qeÒj.
Co.
ð duspÒnhte da‹mon, æj ¥gan barÝj
podo‹n ™n»lou pantˆ Persikù gšnei.
Ba.
oŠ 'gë t£laina diapepragmšnou stratoà:
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zudít reájuk és az íjak húrjain
százszám zizzenti rájuk öldöklŋ nyilát,
aztán egy végrohamban rájuk esnek és
ütik, szabják a nyomorúltak tagjait,
mig valamennyi életét el nem veszik.
Xerxész a vész örvényét látva felkiált
- egy magas szirten ült a tengerhez közel,
ahonnan végig látta jól egész hadát -,
ruháit megszaggatja nyögve felsikolt,
gyaloghadának kapkodón rendelkezik
s bomlott futással hátat ád. Ezen zokogj,
ha elsirattad az elŋbbi nagy csapást!
Atossza
Gonosz szellem, hogy megcsaltad a perzsa nép
hitét! Minŋ keserü bosszut szenvedett
a híres Athéntól fiam! Nem volt elég,
hogy Marathónnál annyi barbár ottveszett;
Marathónért csak hogy bosszút vegyen fiam,
önnön fejére szerzett ennyi szenvedést!
De mondd, hol hagytad a haláltól megfutott
hajókat? Meg tudod hiven jelenteni?
Hírnök
Aztán a megmaradt hajók vezérei
jó széllel rendetlen futásba kezdtenek.
A maradék had a boiótok földein
veszett: ott estek össze fulladón...
.................................
Phókisz földén tovább bolygunk-barangolunk,
Dorisz vidékén, Mélisz öblében, hol a
Szperkheiosz éltetŋ itallal öntözi
a lapályt. Majd az akháj sík fogadja be
s a thesszál városok a holtig éhezŋt.
Itt vész, itt pusztul el a legtöbb emberünk
éh- s szomjhalállal. Kínoz mind a két csapás.
Magnésziának földét, Makedónia
vidékét érjük, Axiosz gázló-helyét,
Bolbé nádingoványt, Pangaiosz ormait,
Édón földét, ahol egy isten éjidŋn
korai hívihart bocsát. Jéggé mered
a szent Sztrümón folyó. Ki még nem hitt soha
az istenekben, most ugyan fohászkodik,
és csúszva-mászva mennyet-földet ostromol.
Hogy seregünk imáit abbahagyja és
megkezdi a folyó jegén az átkelést:
ki közülünk elindult, mielŋtt a Fény
ura sugarát szétszikrázza - megmarad.
De hogy a Nap tüzes sugáru fényköre
megolvasztja középen általútjukat,
egymásra hullnak. Boldog az, kinek a Sors
egy lélegzettel elszakasztja életét.
Az a kevés pedig, ki élve megmaradt,
sok szenvedéssel áthatolva Thrákián,
halálból futva tért meg házitťzhelye
földére - úgyhogy perzsa városunk jajong
a föld rajongott ifjuságát gyászolón.
Ez a való. A többi tenger szenvedést,
mit ránk, perzsákra mért az Ég, nem mondom el.
Hírnök el.
Karvezetŋ
Ó, szörnyť isten! Ó, mily ólomsúlyu, zord
lábbal tiportad meg a perzsa nemzetet!
Atossza
Én nyomorúlt! Hogy elveszett a perzsa had!
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ð nuktÕj Ôyij ™mfan¾j ™nupn…wn,
æj k£rta moi safîj ™d»lwsaj kak£.
Øme‹j dä faÚlwj aÜt' ¥gan ™kr…nate.
Ómwj d', ™peid¾ tÍd' ™kÚrwsen f£tij
Ømîn, qeo‹j män prîton eÜxasqai qšlw:
œpeita, gÍ te kaˆ fqito‹j dwr»mata,
¼xw laboàsa pšlanon ™x o‡kwn ™mîn—
™p…stamai män æj ™p' ™xeirgasmšnoij,
¢ll' ™j tÕ loipÕn e‡ ti d¾ lùon pšloi.
Øm©j dä cr¾ 'pˆ to‹sde to‹j pepragmšnoij
pisto‹si pist¦ xumfšrein bouleÚmata:
kaˆ pa‹d', ™£n per deàr' ™moà prÒsqen mÒlV
parhgore‹te, kaˆ propšmpet' ™j dÒmouj,
m¾ ka… ti prÕj kako‹si prosqÁtai kakÒn.
COROS
ð Zeà basileà, nàn <g¦r> Persîn
tîn megalaÚcwn kaˆ polu£ndrwn
strati¦n Ñlšsaj
¥stu tÕ SoÚswn ºd' 'Agbat£nwn
pšnqei dnoferù katškruyaj:
pollaˆ d' ¡pala‹j cersˆ kalÚptraj
katereikÒmenai
diamudalšouj d£krusi kÒlpouj
tšggous', ¥lgouj metšcousai.
aƒ d' ¡brÒgooi Pers…dej ¢ndrîn
poqšousai „de‹n ¢rtizug…an,
lšktrwn [t'] eÙn¦j ¡broc…twnaj,
clidanÁj ¼bhj tšryin, ¢fe‹sai,
penqoàsi gÒoij ¢korestot£toij.
k¢gë dä mÒron tîn o„comšnwn
a‡rw dok…mwj polupenqÁ.
[str. a.
nàn g¦r d¾ prÒpasa män stšnei
ga‹' 'Asˆj ™kkenoumšna.
Xšrxhj män ¥gagen, popo‹,
Xšrxhj d' ¢pèlesen, toto‹,
Xšrxhj dä p£nt' ™pšspe dusfrÒnwj
bar…dessi pont…aij.
t…pte Dare‹oj män oÛtw tÒt' ¢blab¾j ™pÁn,
tÒxarcoj poli»taij,
Sous…daij f…loj ¥ktwr;
[¢nt a.
pezoÝj g£r sfe kaˆ qalass…ouj
ÐmÒpteroi kuanèpidej
n©ej män ¥gagon, popo‹,
n©ej d' ¢pèlesan, toto‹,
n©ej panwlšqroisin ™mbola‹j,
di¦ d' 'IaÒnwn cšraj.
tutq¦ d' ™kfuge‹n ¥nakt' aÙtÕn æj ¢koÚomen,
QrÇkhj ¨m pedi»reij
dusc…mouj te keleÚqouj.
[str. b.
toˆ d' ¥ra prwtomÒroio, feà,
lhfqšntej prÕj ¢n£gkaj, ºš,
¢kt¦j ¢mfˆ Kucre…aj, Ñ©,
<stšmbontai:> stšne kaˆ dakn£zou, barÝ d' ¢mbÒason
oÙr£ni' ¥ch, Ñ©:
te‹ne dä dusb£ukton
bo©tin t£lainan aÙd£n.
[¢nt. b.

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

Ó jaj, világos éji álomlátomás,
mily érthetŋen jelezted már e pusztulást!
S ti míly gyarlón bogoztátok ki álmomat!
Mégis, ha már ilyen tanácsot adtatok,
elébb az istenek felé fohászkodom,
majd holtainknak és a Földnek áldozom,
kastélyomból hozván nekik ajándékot.
Tudom: késŋ a minket ért csapás után,
de hátha még jövŋnkre szebb idŋt derít.
Tirátok vár: a végmebent csapás után
hogy híveinknek hť tanácsot adjatok,
s ha tán elébb, mint én, megérkezik fiam,
vigasztaljátok és kisérjétek haza,
nehogy ujabb bajjal tetézze még a vészt.
A királynŋ és kísérete elvonul
Karvezetŋ
Ó, Zeusz király, megemésztetted a
nagysokaságú, nagyrahivalgó
perzsák seregét! Agbatanát, s a
súsai várost
gyászos feketébe takartad.
Hány nŋ puha, szép keze tépdesi szét
fátylát, s az ölét csatakos könnyel
harmatozza be,
hogy a fájdalom átveri szívét.
Szeliden zokogó sok perzsa nŋ
nemrég nŋsťlt férjére ohajt:
vágyva nyugodni fátyolos ágyon,
vágyva virágkora gyönyörü kéjét elvesztve siratja örökké.
Én is az elment katonák gyászos
sorsán zokogok, ahogy illik.
Kar
Nyög most egész nagy Ázsia,
mert népe vesztve puszta lett.
Xerxész vezette le hadunk.
Xerxész vezette le fajunk.
Xerxész mindent nagy-esztelen tett,
s tengeri hajóhada.
Lám, nem ártott senkinek
Dareiosz, ki íjjal állt
honfitársai élén!
Szúsza drága vezére.
Nagy tengeri, s gyaloghadát
egyenlŋ szárnyu, sötét szemť
hajók vezették el hadát.
Hajók veszették el faját.
Hajók emésztŋ támadása,
zord iónok karjai.
Híre jött: alig tudott
futni a király maga
téres Thrákia síkján,
zimankós, hideg útján.
O jaj, az elébb ölŋ, zord
végzettŋl ragadottak - ó jaj! Kükhreusz-védte szigetnél – ó!hányódnak. Nosza, nyögjél és
mard magad, és az égre
szorj iszonyu szót - ó jaj, ó jaj!
Nyújtva süvölts sikongó
panaszszót, borzongató jajt!
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69.
gnaptÒmenoi d' ¡lˆ dein´, feà,
skÚllontai prÕj ¢naÚdwn, ºš,
pa…dwn t©j ¢mi£ntou, Ñ©.
penqe‹ d' ¥ndra dÒmoj sterhqe…j, tokšhj d' ¥paidej
daimÒni' ¥ch, Ñ©,
durÒmenoi gšrontej
tÕ p©n d¾ klÚousin ¥lgoj.
[str. g.
toˆ d' ¢n¦ g©n 'As…an d¾n
oÙkšti personomoàntai,
oÙd' œti dasmoforoàsin
desposÚnoisin ¢n£gkaij,
oÙd' ™j g©n prop…tnontej
¤zontai: basile…a g¦r diÒlwlen „scÚj.
[¢nt. g.
oÙd' œti glîssa broto‹sin
™n fulaka‹j: lšlutai g¦r
laÕj ™leÚqera b£zein,
æj ™lÚqh zugÕn ¢lk©j.
aƒmacqe‹sa d' ¥rouran
A‡antoj periklÚsta n©soj œcei t¦ Persîn.
Ba.
f…loi, kakîn män Óstij œmpeiroj kure‹,
™p…statai broto‹sin æj, Ótan klÚdwn
kakîn ™pšlqV, p£nta deima…nein f…lon,
Ótan d' Ð da…mwn eÙroÍ, pepoiqšnai
tÕn aÙtÕn a„än ¥nemon oÙrie‹n tÚcaj.
™moˆ g¦r ½dh p£nta män fÒbou plša:
™n Ômmasin t¢nta‹a fa…netai qeîn,
bo´ d' ™n çsˆ kšladoj oÙ paiènioj:
to…a kakîn œkplhxij ™kfobe‹ fršnaj.
toig¦r kšleuqon t»nd' ¥neu t' Ñchm£twn
clidÁj te tÁj p£roiqen ™k dÒmwn p£lin
œsteila, paidÕj patrˆ preumene‹j co¦j
fšrous', ¤per nekro‹si meilikt»ria,
boÒj t' ¢f' ¡gnÁj leukÕn eÜpoton g£la,
tÁj t' ¢nqemourgoà st£gma, pamfaäj mšli,
lib£sin Ødrhla‹j parqšnou phgÁj mšta,
¢k»ratÒn te mhtrÕj ¢gr…aj ¥po
potÒn, palai©j ¢mpšlou g£noj tÒde:
tÁj t' a„än ™n fÚlloisi qalloÚshj b…on
xanqÁj ™la…aj karpÕj eÙèdhj p£ra,
¥nqh te plekt£, pamfÒrou ga…aj tškna.
¢ll', ð f…loi, coa‹si ta‹sde nertšrwn
Ûmnouj ™peufhme‹te, tÒn te da…mona
Dare‹on ¢nakale‹sqe, gapÒtouj d' ™gë
tim¦j propšmyw t£sde nertšroij qeo‹j.
Co.
bas…leia gÚnai, pršsboj Pšrsaij,
sÚ te pšmpe co¦j qal£mouj ØpÕ gÁj,
¹me‹j q' Ûmnoij a„thsÒmeqa
fqimšnwn pompoÝj
eÜfronaj enai kat¦ ga…aj.
¢ll£, cqÒnioi da…monej ¡gno…,
GÁ te kaˆ `ErmÁ, basileà t' ™nšrwn,
pšmyat' œnerqen yuc¾n ™j fîj:
e„ g£r ti kakîn ¥koj ode plšon,
mÒnoj ¨n qnhtîn pšraj e‡poi.
[str. a.
Ã :' ¢…ei mou makar…taj „soda…mwn basileÝj
b£rbara safhnÁ
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Rajtuk a hab dühe kallóz - ó! -,
tépi hangtalan ŋket - ó jaj! szťzi tenger ezer fia. - Ó! Férfit gyászol az árva ház.
Agg szüle gyermeke vesztve
él iszonyu kínt - ó jaj, ó jaj! Sírva-zokogva hallja
vén feje mind e gyötrelmet.
Ázsia földje felett már
nem úr perzsa hatalmunk;
kényura kényszere-hajtva
többé már nem adóznak;
nem buknak le a földre
szolgákként; a Királynak
nincs már semmi hatalma!
Nem köti fékre a nyelvét
senki; megoldva a szó; a
nép szabadon karatyol már.
Roncs az erŋszak igája.
Vérben ásta meg Aias
tengermosta szigetje
perzsa uralmunk sírját.
Belép a királynŋ
Szeretteim, ki a bajokban járatos,
az tudja, hogy, midŋn az embert ellepi
a sok csapás tajtéka: mindentŋl remeg;
ha sorsa jó: magát elbízza, azt hiszi,
hogy mindig jószerencse-szél fütyül neki.
Bennem mindent betölt a tompa félelem;
szemem elŋtt az istenek utálata;
fülembe sem gyŋzelmi zendülés riog.
Vér-tépte döbbenet riasztja lelkemet.
Ezért az utat vissza házamból ide
nem az elŋbbi díszruhában, nem kocsin
jártam meg, hogy szerezzek áldozat-italt
fiam apjának, holtakat édesgetŋt:
szentelt tehén jóízü hófehér tejét,
szép csilla mézet: száz virágon dolgozó
méh cseppeit; szťz szent forrás vizét;
s a hegyi anya-tŋ vegyítetlen levét,
a régi szép borág vidító mámorát;
és az örökkön zöldelŋ, aranyhajú
szelíd olajfa jószagú gyümölcseit,
a dús Föld lányait: virágfüzéreket.
Barátim, míg a lentlevŋknek áldozunk,
ti zengjetek himnuszt, s Dareiosz szellemét
hívjátok - én a Mély megannyi istenét
itallal tisztelem, melyet beszi a föld.
Karvezetŋ
Perzsa nagyasszony, királyanya önts
az alant alvók nyoszolyáira bort,
mi meg énekkel kérjük a holtak
vezetŋit alant,
hogy legyenek jóakaróink!
Földmélyi, dicsŋ, szent isteneink:
Gé és Hermész, s te holtak Ura,
küldd fel alúlról a fényre a lelket,
mert, ha e vészre tud írt - mi a vége:
csak ŋ mondhatja meg, ember.
Kar
Hallja-e tarkán lobogó,
bús, panaszos, fülsiketí-
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tŋ jajomat éles,
barbár nyelven a Boldogult,
istenekkel egyenlŋ úr?
Nagy nyomoruságomat kiáltom.
Hall-e minket alulról?

ƒšntoj t¦ pana…ol' a„anÁ dÚsqroa b£gmata;
pant£lan' ¥ch
diabo£sw;
nšrqen «ra klÚei mou;
[¢nt. a.
¢ll¦ sÚ moi, G© te kaˆ ¥lloi cqon…wn ¡gemÒnej,
da…mona megaucÁ
„Ònt' a„nšsat' ™k dÒmwn, Pers©n SousigenÁ qeÒn:
pšmpete d' ¥nw
oŒon oÜpw
Persˆj a' ™k£luyen.
[str. b.
Ã f…loj ¢n»r, f…loj Ôcqoj:
f…la g¦r kškeuqen ½qh.
'AidwneÝj d' ¢napompÕj ¢n…ei, 'AidwneÚj,
oon ¢n£ktora Dari©na. ºš.
[¢nt. b.
oÙdä g¦r ¥ndraj pot' ¢pèllu
polemofqÒroisin ¥taij,
qeom»stwr d' ™kiklÇsketo Pšrsaij, qeom»stwr
d' œsken, ™peˆ stratÕn eâ podoÚcei. ºš.
[str. g.
ball»n, ¢rca‹oj ball»n, ‡qi, ƒkoà:
œlq' ™p' ¥kron kÒrumbon Ôcqou,
krokÒbapton podÕj eÜmarin ¢e…rwn,
basile…ou ti»raj f£laron pifaÚskwn.
b£ske p£ter ¥kake Dari£n, o‡.
[¢nt. g.
Ópwj a„anÁ klÚVj nša t' ¥ch,
dšspota despot©n f£nhqi.
Stug…a g£r tij ™p' ¢clÝj pepÒtatai:
neola…a g¦r ½dh
kat¦ p©s' Ôlwlen.
b£ske p£ter ¥kake Dari£n, o‡.
[™pJdÒj.
a„a‹ a„a‹:
ð polÚklaute f…loisi qanèn,
t… t£de, dun£sta, dun£sta,
periss¦ d…duma dˆj gošdn' ¡m£rtia;
p©sai g´ t´d' ™xšfqintai tr…skalmoi
n©ej ¥naej ¥naej.

EIDWLON DAREIOU
ð pist¦ pistîn ¼likšj q' ¼bhj ™mÁj
Pšrsai geraio…, t…na pÒlij pone‹ pÒnon;
stšnei, kškoptai, kaˆ car£ssetai pšdon.
leÚsswn d' ¥koitin t¾n ™m¾n t£fou pšlaj
tarbî, co¦j dä preumen¾j ™dex£mhn.
Øme‹j dä qrhne‹t' ™ggÝj ˜stîtej t£fou
kaˆ yucagwgo‹j Ñrqi£zontej gÒoij
o„ktrîj kale‹sqš m': ™stˆ d' oÙk eÙšxodon
¥llwj te p£ntwj, co„ kat¦ cqonÕj qeoˆ
labe‹n ¢me…nouj e„sˆn À meqišnai.
Ómwj d' ™ke…noij ™ndunasteÚsaj ™gë
¼kw: t£cune d', æj ¥memptoj ð crÒnou.
t… ™stˆ Pšrsaij neocmÕn ™mbriqäj kakÒn;
Co. [str.
sšbomai män prosidšsqai,
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Gé, s ki a föld mélye-lakók
istene más –add, cselekedd:
szálljon a lakából
fel hozzánk a dicsŋ, nagy árny!
Küldd hozzánk fel a perzsa nép
Szúsza-fia istenét! Ilyen hŋst
nem fedez be a föld mást!
Drága e hŋs, drága e hant,
drága erényeket borít be.
Aidóneusz, te bocsásd,
te kisérd fel, Aidóneusz,
ŋt, az egyetlen urat, Dareioszt! - Ó jaj! Öldöklŋ háboruban
harcosait sose vesztegette.
Neve volt: „Isteni látnok.” Az ŋ: isteni látnok!
Mert seregét okosan vezette. - Ó jaj! Király, ŋsrégi király, ide, ide jöjj!
Jöjj fel e sír magas csucsára,
oda lábad puha, sáfrány saruját tedd!
Mutogasd meg királyi
tiarád bóbitáját!
Jóakaratu atya, jöjj, Dareiosz! - O! Jelenj meg, ó, te uramnak ura, hogy
új bajainkat vedd füledbe!
A halál éji sötéte mireánk szállt.
Oda van már egészen
a mi ifju népünk!
Joakaratu atya, jöjj, Dareiosz! - Ó! Ó jaj, ó jaj.
hívei könnye-siratta halott!
Mivégre, királyom, királyom,
e kétszer nyomoru vétek? Ím a föld kerekén
mind valamennyi méd
háromsorevezŋs
gálya odavan, odavan!
Feltťnik Dareiosz árnya
Dareiosz árnya
Leghťbb barátim, ifjuságom társai,
vének...Hazánk mi gyötri, ó, mi gyötrelem?
Lám mellét verve nyög, s a földet döngeti.
Hogy nŋmet látom síromon, úgy félek én!
Mit nékem áldozott, szelíden vettem át.
Ti könnyet ontva álltok sírom partjain,
s halottidézŋ, nagy sirámmal engemet
hívtok busan. - Nem könnyü út a felvilág!
Készebbek arra földalatti istenek,
hogy kapjanak, mintsemhogy elbocsássanak.
Mégis, meggyŋztem ŋket és feljöttem én.
Hanem siess! Ne mondják rád: idŋt fecsélsz.
Mi új csapás zudúlt a perzsa népre, mondd?
Kar
Remegek rá odanézni!
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sšbomai d' ¢nt…a lšxai
sšqen ¢rca…J perˆ t£rbei.
Da.
¢ll' ™peˆ k£twqen Ãlqon so‹j gÒoij pepeismšnoj,
m» ti makistÁra màqon ¢ll¦ sÚntomon lšgwn
e„pä kaˆ pšraine p£nta, t¾n ™m¾n a„dî meqe…j.
Co. [¢nt.
d…omai män car…sasqai,
d…omai d' ¢nt…a f£sqai,
lšxaj dÚslekta f…loisin.
Da.
¢ll' ™peˆ dšoj palaiÕn soˆ frenîn ¢nq…statai,
tîn ™mîn lšktrwn gerai¦ xÚnnom', eÙgenäj gÚnai,
klaum£twn l»xasa tînde kaˆ gÒwn safšj t… moi
lšxon. ¢nqrèpeia d' ¥n toi p»mat' ¨n tÚcoi broto‹j.
poll¦ män g¦r ™k qal£sshj, poll¦ d' ™k cšrsou kak¦
g…gnetai qnhto‹j, Ð m£sswn b…otoj Àn taqÍ prÒsw.
Ba.
ð brotîn p£ntwn Øperscën Ôlbon eÙtuce‹ pÒtmJ,
æj ›wj t' œleussej aÙg¦j ¹l…ou zhlwtÕj ín
b…oton eÙa…wna Pšrsaij æj qeÕj di»gagej,
nàn tš se zhlî qanÒnta, prˆn kakîn „de‹n b£qoj.
p£nta g£r, Dare‹', ¢koÚsV màqon ™n brace‹ crÒnJ:
diapepÒrqhtai t¦ Persîn pr£gmaq', æj e„pe‹n œpoj.
Da.
t…ni trÒpJ; loimoà tij Ãlqe skhptÒj, À st£sij pÒlei;
Ba.
OÙdamîj: ¢ll' ¢mf' 'Aq»naj p©j katšfqartai stratÒj.
Da.
t…j d' ™mîn ™ke‹se pa…dwn ™strathl£tei; fr£son.
Ba.
qoÚrioj Xšrxhj, kenèsaj p©san ºpe…rou pl£ka.
Da.
pezÕj À naÚthj dä pe‹ran t»nd' ™mèranen t£laj;
Ba.
¢mfÒtera: diploàn mštwpon Ãn duo‹n strateum£toin.
Da.
pîj dä kaˆ stratÕj tosÒsde pezÕj ½nusen per©n;
Ba.
mhcana‹j œzeuxen “Ellhj porqmÒn, ést' œcein pÒron.
Da.
kaˆ tÒd' ™xšpraxen, éste BÒsporon klÍsai mšgan;
Ba.
ïd' œcei: gnèmhj dš poÚ tij daimÒnwn xun»yato.
Da.
feà, mšgaj tij Ãlqe da…mwn, éste m¾ frone‹n kalîj.
Ba.
æj „de‹n tšloj p£restin oŒon ½nusen kakÒn.
Da.
kaˆ t… d¾ pr£xasin aÙto‹j ïd' ™pisten£zete;
Ba.
nautikÕj stratÕj kakwqeˆj pezÕn êlese stratÒn.
Da.
ïde pamp»dhn dä laÕj p©j katšfqartai dor…;
Ba.
prÕj t£d' æj SoÚswn män ¥stu p©n kenandr…an stšnei—
Da.
ð pÒpoi kednÁj ¢rwgÁj k¢pikour…aj stratoà.
Ba.
Baktr…wn d' œrrei panèlhj dÁmoj oÙdš tij gšrwn.
Da.
ð mšleoj, o†an ¥r' ¼bhn xumm£cwn ¢pèlesen.
Ba.
mon£da dä Xšrxhn œrhmÒn fasin oÙ pollîn mšta—
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69.
Remegek szembe beszélni!
A régi tisztelet aggaszt.
Dareiosz
Hogy ha már rávett sirámod, s felhozott a föld alól,
sok beszéded fogd rövidre, hosszú lére ne ereszd!
Mondj csak el mindent, irántam hódolattal most ne légy!
Kar
Iszonyú: kedvire nézni!
Iszonyú szó: kibeszélni,
ami balhír a barátnak!
Dareiosz
Ha a régi tisztelet még lelkedet lenyťgözi,
szólj te, ágyam régi társa, szólj nemes nŋ, hitvesem!
Hagyd a jajgatást, a sírást, mondd ki nyíltan, hogy mi bánt.
Halandót gyakorta sújtol emberektŋl szenvedés;
száll a sok baj tengerekrŋl, száll a szárazföldrŋl is
halandóra, hogyha éve kelleténél többre fut.
Atossza
Kit minden percéletťnél boldogabbá tett a Sors,
míg szemed a Nap sugarát itta: élted életed
perzsa népeddel, miként egy isten, irígyelt, dicsŋn.
Irigyellek, hogy halott vagy és nem látod a vészt!
Vedd füledbe kurta szóval mindeneknek lényegét:
Dareiosz, a perzsa állam úgyszólván megsemmisült.
Dareiosz
Hogy? Mi támadt államunkban? Éhhalál-e? Lázadás?
Atossza
Nem! Athén elŋtt egy szálig tönkrement a hadsereg.
Dareiosz
S mondd, melyik fiunk vezette táborát Athén felé?
Atossza
Büszke Xerxés. Néptelenné tette földünk síkjait.
Dareiosz
S gyaloghaddal vagy hajóval tett próbát az esztelen?
Dareiosz
Mindkettŋvel. Kétfelé állt két hadának homloka.
Dareiosz
S hogy tudott ilyen gyaloghad áthatolni tengeren?
Atossza
Útnak Hellé tengerére szerkezettel vert igát.
Dareiosz
Véghezvitte, hogy lezárta a hatalmas Boszporoszt?
Atossza
Véghezvitte. Szellemét egy istenség nyügözte le.
Dareiosz
Szörnyü isten szállta meg, hogy tervet szŋjön esztelen!
Atossza
Látható, mi lett a vége: pusztulásra végezett.
Dareiosz
És mi lett az emberekkel? Nyögve mért busúltok itt?
Atossza
Vert hajóhadunk halálba ťzte a gyaloghadat.
Dareiosz
Így tehát e nagy csatában elveszett egész hadunk?
Atossza
Oly nagyon, hogy Szúsza nyög, hogy férfi egy se jött haza.
Dareiosz
Jaj, mi biztos védelem volt, s oltalom e nagy sereg!
Atossza
Veszni hullott Baktriának népe: nem lesz már öreg.
Dareiosz
Harcostársaink virágát tönkretette a bolond!
Atossza
Monjdák: Xerxész népe-vesztve, nem sok társsal, egymaga...

177

69.
Da.
pîj te d¾ kaˆ po‹ teleut©n; œsti tij swthr…a;
Ba.
¥smenon mole‹n gšfuran ga‹n duo‹n zeukthr…an.
Da.
kaˆ prÕj ½peiron sesîsqai t»nde, toàt' ™t»tumon;
Ba.
na…: lÒgoj krate‹ safhn¾j toàtÒ g': oÙk œni st£sij.
Da.
feà, tace‹£ g' Ãlqe crhsmîn pr©xij, ™j dä pa‹d' ™mÕn
ZeÝj ¢pšskhyen teleut¾n qesf£twn: ™gë dš pou
di¦ makroà crÒnou t£d' hÜcoun ™kteleut»sein qeoÚj:
¢ll', Ótan speÚdV tij aÙtÒj, cç qeÕj sun£ptetai.
nàn kakîn œoike phg¾ p©sin hØrÁsqai f…loij.
pa‹j d' ™mÕj t£d' oÙ kateidëj ½nusen nšJ qr£sei:
Óstij `Ell»sponton ƒrÕn doàlon ìj desmèmasin
½lpise sc»sein ·šonta, BÒsporon ·Òon qeoà:
kaˆ pÒron meterrÚqmize, kaˆ pšdaij sfurhl£toij
peribalën poll¾n kšleuqon ½nusen pollù stratù.
qnhtÕj ín qeîn te p£ntwn õet', oÙk eÙboul…v,
kaˆ Poseidînoj krat»sein: pîj t£d' oÙ nÒsoj frenîn
ece pa‹d' ™mÒn; dšdoika m¾ polÝj ploÚtou pÒnoj
oØmÕj ¢nqrèpoij gšnhtai toà fq£santoj ¡rpag».
Ba.
taàt£ toi kako‹j Ðmilîn ¢ndr£sin did£sketai
qoÚrioj Xšrxhj: lšgousi d' æj sÝ män mšgan tšknoij
ploàton ™kt»sw xÝn a„cmÍ, tÕn d' ¢nandr…aj Ûpo
œndon a„cm£zein, patrùon d' Ôlbon oÙdän aÙx£nein.
toi£d' ™x ¢ndrîn Ñne…dh poll£kij klÚwn kakîn
t»nd' ™boÚleusen kšleuqon kaˆ str£teum' ™f' `Ell£da.
Da.
toig£r sfin œrgon ™stˆn ™xeirgasmšnon
mšgiston, ¢e…mnhston, oŒon oÙdšpw
tÒd' ¥stu SoÚswn ™xeke…nws' ™mpesÒn,
™x oáte tim¾n ZeÝj ¥nax t»nd' êpasen,
›n' ¥ndra p£shj 'As…doj mhlotrÒfou
tage‹n, œconta skÁptron eÙqunt»rion.
MÁdoj g¦r Ãn Ð prîtoj ¹gemën stratoà:
¥lloj d' ™ke…nou pa‹j tÒd' œrgon ½nusen:
fršnej g¦r aÙtoà qumÕn òakostrÒfoun.
tr…toj d' ¢p' aÙtoà Kàroj, eÙda…mwn ¢n»r,
¥rxaj œqhke p©sin e„r»nhn f…loij:
Ludîn dä laÕn kaˆ Frugîn ™kt»sato,
'Iwn…an te p©san ½lasen b…v.
qeÕj g¦r oÙk ½cqhren, æj eÜfrwn œfu.
KÚrou dä pa‹j tštartoj hÜqune stratÒn.
pšmptoj dä M£rdoj Ãrxen, a„scÚnh p£trv
qrÒnois… t' ¢rca…oisi: tÕn dä sÝn dÒlJ
'Artafršnhj œkteinen ™sqlÕj ™n dÒmoij,
xÝn ¢ndr£sin f…loisin, oŒj tÒd' Ãn cršoj.
[›ktoj dä M£rafij, ›bdomoj d' 'Artafršnhj.]
k¢gë p£lou t' œkursa toàper ½qelon,
k¢pestr£teusa poll¦ sÝn pollù stratù:
¢ll' oÙ kakÕn tosÒnde prosšbalon pÒlei.
Xšrxhj d' ™mÕj pa‹j nšoj ™ën nša frone‹,
koÙ mnhmoneÚei t¦j ™m¦j ™pistol£j:
eâ g¦r safîj tÒd' ‡st', ™moˆ xun»likej,
¤pantej ¹me‹j, o‰ kr£th t£d' œscomen,
oÙk ¨n fane‹men p»mat' œrxantej tÒsa.
Co.
t… oân, ¥nax Dare‹e; po‹ katastršfeij
lÒgwn teleut»n; pîj ¨n ™k toÚtwn œti
pr£ssoimen æj ¥rista PersikÕj leèj;
Da.
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Dareiosz
Hogy? Mi lett a vége néki? Menekvésre van remény?
Atossza
Élve ért a hídra, mely a két világot átköti.
Dareiosz
Élve ért a szárazföldre? Mentve van már? Biztos ez?
Atossza
Biztos híradás jelenti. Nincs okunk tagadni azt.
Dareiosz
Jaj, hamar betelt a jóslat! Mint csapott fiamra Zeusz
isten jós-szavát betöltve! Ajkamról meg épp azért
szállt imádság, hogy az Ég ezt mennél késŋbb hozza ránk!
De amit ember siettet, abban isten is segít:
úgy tünik, a vész forrása híveinkre rátalált;
s lám, fiam hajtotta végre ifju hévvel, oktalan!
Azt remélte, hogy bilincsbe verheti rabszolgaként
szent Hellészpontoszt, s az isten folyamát, a Boszporoszt;
átformálta a szorost és rákovácsolt kalapács
verte békót: úgy teremtett nagy seregnek nagy utat.
Azt gondolta, esztelen, hogy bár halandó, ŋ legyŋz
minden istent és Poszeidónt...Esztelenség ez, mi más,
mely fiam megszállta. Félek: sok törŋdéssel rakott
kincsem annak martaléka lesz, ki elsŋnek viszi.
Atossza
Hŋsi Xerxészt ama rosszak társasága vette rá...
Mind azt hajtogatta, hogy te úgy takartál nagy vagyont
fiaidnak dárdaharccal, ŋ szobájában röpít
kopjaszálat gyáva módon, apja kincsét semmivel
nem növelvén. Íly galádok gyúnyszavait szüntelen
hallva, szánja rá magát, hogy Hellasz ellen hadra kél.
Dareiosz
Hát megcselekdték a legnagyobb gonoszt,
minek emléke mindörökkön fennmarad!
mely néptelenné tette Szúsza városát mióta adta Zeusz a nagy kitüntetést,
hogy egy ember egész juhpásztor-Ázsiát
vezesse, bírva az uralkodó-jogart.
Hadunknak Médosz elsŋ fŋvezére volt.
Müvét, utódaként, fia fejezte be;
belátás kormányozta lelke vágyait.
A boldog férfi, Kürosz lett a harmadik;
békét hozott uralma híveink közé,
s a lťdek, phrygek népeit szerezte meg,
s igába törte mind egész Ióniát;
mert bölcsnek termett, isten sem gyülölte ŋt.
A negyedik fŋhadvezér: Kürosz fia.
Az ötödik Mardisz, a nemzet szégyene,
az ŋsi trón gyalázata. Rá cselt vetett
házában és megölte hŋs Artaphrenész
s vele e célra egyesült barátai.
...................................
Midŋn a sors megadta régi vágyamat,
sok hadereggel háborúztam sok csatán,
de mégse hoztam államunkra ennyi bajt.
Xerxész ifjú még, ifhuként gondolkodik,
rég elfeledte, mit parancsoltam neki.
Vegyétek észbe, társaim, világosan:
midŋn kezünkbe volt a kormányrúd, mi mind
együtt nem támasztottunk ennyi szenvedést!
Karvezetŋ
Beszédednek mi hát a végsŋ célzata,
ó, Dareiosz király? Ezek nyomán hogyan
élhetne mégis boldogan a perzsa nép?
Dareiosz
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69.
e„ m¾ strateÚoisq' ™j tÕn `Ell»nwn tÒpon,
mhd' e„ str£teuma ple‹on Ï tÕ MhdikÒn.
aÙt¾ g¦r ¹ gÁ xÚmmacoj ke…noij pšlei.
Co.
pîj toàt' œlexaj, t…ni trÒpJ dä summace‹;
Da.
kte…nousa limù toÝj ØperpÒllouj ¥gan.
Co.
¢ll' eÙstalÁ toi lektÕn ¢roàmen stÒlon.
Da.
¢ll' oÙd' Ð me…naj nàn ™n `Ell£doj tÒpoij
stratÕj kur»sei nost…mou swthr…aj.
Co.
pîj epaj; oÙ g¦r p©n str£teuma barb£rwn
per´ tÕn “Ellhj porqmÕn EÙrèphj ¥po;
Da.
paàro… ge pollîn, e‡ ti pisteàsai qeîn
cr¾ qesf£toisin, ™j t¦ nàn pepragmšna
blšyanta: sumba…nei g¦r oÙ t¦ mšn, t¦ d' oÜ.
ke‡per t£d' ™st…, plÁqoj œkkriton stratoà
le…pei kena‹sin ™lp…sin pepeismšnoj.
m…mnousi d' œnqa ped…on 'AswpÕj ·oa‹j
¥rdei, f…lon p…asma Boiwtîn cqon…:
oá sfin kakîn Ûyist' ™pammšnei paqe‹n,
Ûbrewj ¥poina k¢qšwn fronhm£twn:
o‰ gÁn molÒntej `Ell£d' oÙ qeîn bršth
Ædoànto sul©n oÙdä pimpr£nai neèj:
bwmoˆ d' ¥istoi, daimÒnwn q' ƒdrÚmata
prÒrriza fÚrdhn ™xanšstraptai b£qrwn.
toig¦r kakîj dr£santej oÙk ™l£ssona
p£scousi, t¦ dä mšllousi, koÙdšpw kakîn
krhpˆj Ûpestin, ¢ll' œt' ™kpidÚetai.
tÒsoj g¦r œstai pšlanoj aƒmatosfag¾j
prÕj gÍ Plataiîn Dwr…doj lÒgchj Ûpo:
q‹nej nekrîn dä kaˆ tritospÒrJ gonÍ
¥fwna shmanoàsin Ômmasin brotîn
æj oÙc Øpšrfeu qnhtÕn Ônta cr¾ frone‹n.
Ûbrij g¦r ™xanqoàs' ™k£rpwsen st£cun
¥thj, Óqen p£gklauton ™xam´ qšroj.
toiaàq' Ðrîntej tînde t¢pit…mia
mšmnhsq' 'Aqhnîn `Ell£doj te, mhdš tij
Øperfron»saj tÕn parÒnta da…mona
¥llwn ™rasqeˆj Ôlbon ™kcšV mšgan.
ZeÚj toi kolast¾j tîn ØperkÒmpwn ¥gan
fronhm£twn œpestin, eÜqunoj barÚj.
prÕj taàt' ™ke‹non, swfrone‹n kecrhmšnoi,
pinÚsket' eÙlÒgoisi nouqet»masin,
lÁxai qeoblaboànq' ØperkÒmpJ qr£sei.
sÝ d', ð gerai¦ mÁter ¹ Xšrxou f…lh,
™lqoàs' ™j o‡kouj kÒsmon Óstij eÙprep¾j
laboàs' Øpant…aze paid…. p£nta g¦r
kakîn Øp' ¥lgouj lak…dej ¢mfˆ sèmati
sthmorragoàsi poik…lwn ™sqhm£twn.
¢ll' aÙtÕn eÙfrÒnwj sÝ pr£unon lÒgoij:
mÒnhj g£r, oda, soà klÚwn ¢nšxetai.
™gë d' ¥peimi gÁj ØpÕ zÒfon k£tw.
Øme‹j dš, pršsbeij, ca…ret', ™n kako‹j Ómwj
yucÍ didÒntej ¹don¾n kaq' ¹mšran,
æj to‹j qanoàsi ploàtoj oÙdän çfele‹.
Co.
Ã poll¦ kaˆ parÒnta kaˆ mšllont' œti
½lghs' ¢koÚsaj barb£roisi p»mata.
Ba.
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Ha hellén földre többé nem vezet csatát,
még úgy se, ha a méd sereg hatalmasabb,
mert fegyvertársuk nékik még a földük is.
Karvezetŋ
Hogy mondtad ezt? Mi módon fegyvertárs a föld?
Karvezetŋ
Ha tú nagy a sereg, azt éhen veszti el.
Karvezetŋ
S ha válogatott, kis hadat viszünk reá?
Dareiosz
Még az se menekül, még az se jut haza,
amely jelenleg Hellasz földein maradt.
Karvezetŋ
Hogy mondtad? Európából nem jut át ide
egész barbár hadunk a Hellé tengerén?
Dareiosz
Sokból kevés; ha látva ezt, mi végbement:
az istenadta jóslatokban hinni kell.
Ha ez betölt, a többi is beteljesül.
S ha így van ez, hiú reményben hisz fiam,
midŋn otthagyja válogatott, szép hadát.
Maradnak ott, ahol Ászóposz nedvezi
a síkot, a boiót földek tapadó vize.
Ott vár reájuk legkeményebb szenvedés
istentelen tettekre. dölyfre bosszuként:
Hellasz földére törve istenszobrokat
mertek eldúlni, elperzselni templomot;
oltárok dŋltek, istenek szentélyeit
alapjukból hányták tövestül ég felé.
Bťnt elkövetve nem csekélyebb büntetés
sujt rájuk most, s lesujt utóbb! A vész dühe
még nem merült ki, egyre nŋ, nevelkedik:
a vérbŋl annyi tenger áldozat-lepényt
halmoz Plataia tájain a dór dzsida.
A hullatornyok néma szóval hirdetik
a harmadik méd nemzedék szemének is:
mértéktelen ne szŋjön ember terveket.
A gŋg, virágozván, csapás-kalászt terem,
s arat belŋle keserť sirámokat.
Látván e bťnhŋdést, csak emlékezzetek
Hellaszra és Athénre, nehogy bárki is
megvesse a jelen szerencsét, s más után
kapdosva, órjás kincset tékozoljon el.
Mert Zeusz a nagyretervezŋk határtalan
becsvágya bosszulója: zord, kemény biró,
Xerxészt - mivel a józan észben zsenge még bölcs értelemmel intsétek gyakorta, hogy
ne légyen istentipró, nagyzoló, merész,
Xerxész szerelmes, öreg édesanyja, te,
eredj a házba, hozz nagy-ékes díszruhát,
s úgy menj fiunk elébe, ki a nagy csapást
elsirató buvában ronggyá tépte már
teste körül a tarkahímü, szép ruhát,
és jószivť szavakkal csendesítsd meg ŋt,
hisz jól tudom, csupán a te szavadra hajt.
Én elmegyek a vaksötétbe, föld alá.
Isten hozzátok, aggok! Bármi zord e vész,
sziveteknek nap mint nap szánjatok gyönyört,
mert mit használ a holtnak bármi földi kincs!
Dareiosz árnya eltťnik
Karvezetŋ
Fáj hallanom, hogy perzsa népünk mennyi kínt
szenved ma és még mennyit kell kiállnia!
Atossza
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69.
ð da‹mon, éj me pÒll' ™sšrcetai kakîn
¥lgh, m£lista d' ¼de sumfor¦ d£knei,
¢tim…an ge paidÕj ¢mfˆ sèmati
™sqhm£twn klÚousan, ¼ nin ¢mpšcei.
¢ll' emi, kaˆ laboàsa kÒsmon ™k dÒmwn
Øpanti£zein ™mù paidˆ peir£somai.
oÙ g¦r t¦ f…ltat' ™n kako‹j prodèsomen.
Co. [str. a.
ð pÒpoi Ã meg£laj ¢gaq©j te polissonÒmou biot©j ™pekÚrsamen, eâq' Ð ghraiÕj
pantark¾j ¢k£kaj ¥macoj basileÝj
„sÒqeoj Dare‹oj «rce cèraj.
[¢nt. a.
prîta män eÙdok…mouj strati¦j ¢pefainÒmeq', oƒ dä nom…smata pÚrgina p£nt' ™phÚqunon.
nÒstoi d' ™k polšmwn ¢pÒnouj ¢paqe‹j
<p£lin> eâ pr£ssontaj «gon [™s] o‡kouj.
.
[str. b
Óssaj d' eŒle pÒleij pÒron oÙ diab¦j “Aluoj
potamo‹o,
oÙd' ¢f' ˜st…aj suqe…j,
oŒai Strumon…ou pel£gouj 'Acelw…dej e„sˆ p£roikoi
QrVk…wn ™paÚlwn,
[¢nt. b.
l…mnaj t' œktoqen a‰ kat¦ cšrson ™lhlamšnai
pšri pÚrgon
toàd' ¥naktoj ¥ion,
“Ellaj t' ¢mfˆ pÒron platÝn eÙcÒmenai, muc…a te
Propont…j,
kaˆ stÒmwma PÒntou:
[str. g.
n©so… q' a‰ kat¦ prîn' ¤lion per…klustoi
t´de g´ pros»menai
o†a Lšsboj ™laiÒfutÒj te S£moj,
C…oj, ºdä P£roj, N£xoj, MÚkonoj,
T»nJ te sun£ptous' ”Androj ¢gcige…twn.

[¢nt. g.
kaˆ t¦j ¢gci£louj ™kr£tune mes£ktouj,
LÁmnon, 'Ik£rou q' ›doj,
kaˆ `RÒdon ºdä Kn…don Kupr…aj te pÒleij,
P£fon ºdä SÒlouj, Salam‹n£ te, t©j
nàn matrÒpolij tînd' a„t…a stenagmîn.

[™pJdÒj.
kaˆ t¦j eÙkte£nouj kat¦ klÁron 'IaÒnion polu£n
drouj
`Ell£nwn ™kr£tune sfetšraij fres…n.
¢k£maton dä parÁn sqšnoj ¢ndrîn
teuchst»rwn pamme…ktwn t' ™pikoÚrwn.
nàn d' oÙk ¢mfilÒgwj qeÒtrepta t£d' aâ fšromen,
polšmoio
dmaqšntej meg£lwj plaga‹si pont…aisin.
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Ó, istenem, hogy általvert a fájdalom
e sok csapás miatt! Leginkább az gyötör,
hogy hallanom kell gyermekem gyalázatát:
testérŋl hogy lesír a gönc, mi rajta van.
Most elmegyek, s a házból díszruhát hozok,
és megkisérlem, hogy találkozzam vele.
Ne hagyjuk el bajban lévŋ szeretteink!
A királynŋ el
Kar
O, mi derťs, ragyogó, csoda életet
éltünk városainkban elébb, hogy a
gyŋzhetetlen, jó,
istenekkel egyenrangú, hatalmas, öreg,
égi Dareiosz volt urunk e földön!
Volt minekünk ragyogó hirü hadseregünk vele! S minden iránymutatója a
bástya-törvény volt!
Hogy megtértek a háboruból hadaink:
nem nyomorút vezettek házainkba.
Nem rohamozva ki otthona tťzhelyirŋl, a Halüsz-vizen át soha
nem kelt, s mennyi várat vítt!
Mint milyenek a Sztrümón achelóosi
városai, s ama thrák falvak szomszéd lakói.
Kivül a lápon, a szárazi téren a
fallal erŋsek urunkra beh
lestek engedelmesen;
s Hellé tág szorosán települt viruló helyek és a Propontisz,
s Pontosz torkolatja...
s a hegyfok körül
körbemosott szigetek mind
Ázsiához tartozók.
Milyen: Leszbosz, olajnövelŋ Szamosz, Khiosz és Parosz, Naxosz, Mükonosz, s Ténosz, meg a hozzánŋtt, szomszédos Androsz.
Hódoltak neki
partközi tengeri földek:
Lémnosz és Ikarosz nyugovóhelye, Rhodosz és Knidosz, küprosz városok,
ŋs Paphosz és Szoloi és Szalamisz, minek
épp anyavárosa hozta
ránk e nagy siralmat.
És legyŋzte eszével Iónia
soklakosú, sokezüstť
hellén városait. Katonáinak és keverék-seregének
érchatalma
állt mellette serényen.
Már kétségtelen: isten idézte reánk eme háboru nyťgét,
s megrontott a hajóharc
zord csapása minket.
Megjelenik Xerxész
Xerxész
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69.
„ë „ë,
dÚsthnoj ™gë stuger©j mo…raj
tÁsde kur»saj ¢tekmartot£thj,
æj çmofrÒnwj da…mwn ™nšbh
Persîn gene´: t… p£qw tl»mwn;
lšlutai g¦r ™mîn gu…wn ·èmh.
t»nd' ¹lik…an ™sidÒnt' ¢stîn,
e‡q' Ôfelen, Zeà, k¢mä met' ¢ndrîn
tîn o„comšnwn
qan£tou kat¦ mo‹ra kalÚyai.
Co.
Ñtoto‹, basileà, strati©j ¢gaqÁj
kaˆ personÒmou timÁj meg£lhj,
kÒsmou t' ¢ndrîn,
oÞj nàn da…mwn ™pškeiren.
g© d' a„£zei t¦n ™gga…an
¼ban Xšrxv ktamšnan, “Aidou
s£ktori Pers©n: ¢gdab£tai g¦r
polloˆ fîtej, cèraj ¥nqoj,
toxod£mantej, p£nu tarfÚj tij
muri¦j ¢ndrîn, ™xšfqintai.
a„a‹ a„a‹ kedn©j ¢lk©j,
'As…a dä cqèn, basileà ga…aj,
a„nîj a„nîj ™pˆ gÒnu kšklitai.
Xe. [str. a.
Ód' ™gèn, o„o‹, a„aktÒj,
mšleoj gšnnv g´ te patróv
kakÕn ¥r' ™genÒman.
Co.
nÒstou soi t¦n prÒsfqoggon
kakof£tida bo£n, kakomšleton „¦n
Mariandunoà qrhnhtÁroj
pšmyw pšmyw, polÚdakrun „ac£n.
Xe. [¢nt. a.
†et' a„anÁ [kaˆ] p£ndurton
dÚsqroon aÙd£n. da…mwn g¦r Ód' aâ
met£tropoj ™p' ™mo….
Co.
¼sw toi t¦n p£ndurton,
zapaqša te sšbwn ¡l…tup£ te b£rh,
pÒlewj gšnnaj penqhtÁroj.
<kl£gxw> kl£gxw dä gÒon ¢r…dakrun.
<Xe.> [str. b.
'I£wn g¦r ¢phÚra,
'I£wn naÚfarktoj
”Arhj ˜teralk¾j
nuc…an pl£ka kers£menoj
dusda…mon£ t' ¢kt£n.
Co.
o„oio‹, bÒa kaˆ p£nt' ™kpeÚqou.
poà dä f…lwn ¥lloj Ôcloj;
poà dš soi parast£tai,
oŒoj Ãn Farand£khj,
SoÚsaj, Pel£gwn, Dot£maj, Y£mmij,
Sousisk£nhj t', ºd' 'Agab£taj
'Agab£tana lipèn;
Xe. [¢nt. b.
ÑlooÝj ¢pšleipon
Tur…aj ™k naÕj
œrrontaj ™p' ¢kta‹j
Salamini£si, stufeloà
qe…nontaj ™p' ¢kt©j.
Co.
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Ó!
Ó, én nyomorult, ime, váratlan
míly gyülölendŋ sorsra jutottam!
Perzsa fajunkra mi nyers égi erŋ
szerzett romlást! Nyomorút, mi baj ért!
Inaim ereje meglankad, hogy
e város öreg fiait látom.
Ó bár befedett volna az elment
hadnéppel együtt
a halál bús végzete engem!
Karvezetŋ
Zokogok, nagyuram, seregünk siratom,
jó perzsa erŋnk nagy tiszteletét,
hadrendünket
- mindet lekaszálta a Rontás!
Kar
Siratja e föld szép zsengéjét:
Gyilkos Xerxész Hádészt tölti
perza fiakkal; száll a sok ember,
száll Hádészbe, föld virága,
nyíllal ölŋ hŋs, sťrü tömeg nép,
sok tizezer hŋs: jaj, kihúnyt mind!
Ó jaj, ó jaj! - támaszaink mind!
Föld királya! - Ázsia földe
- szégyen, szégyen - térdre legörbedt!
Xerxész
Nyomorult, ím én, siralmas,
ime én lettem, a szülŋföldem
baja, nyomor a hazán!
Kar
Mariandünosz gyászéneke
fekete jelü dalát, fekete dalu jaját
dalolom, hogy így köszöntsem én
hazatérted a könnyemen át!
Xerxész
Zokogó sírással sírjál,
éles, üvöltŋn! Már tŋlem elállt
s elllenem fordult az Ég!
Kar
Zokogó sírással sírunk.
Siratom az új ütést, ami a vizeken ért,
a hazát gyászában, városomat...
Zengek zokogó siratódalt.
Xerxész
Kirabolt ion Árész,
az ion hadigályák
nagy, pártos Árésze,
lekaszálva az éji mezŋt,
s balvégzetü partját.
Kar
Jaj, jaj, sikolts és tudj meg mindent!
Hol hiveid többi része?
Hova lett sok hadnagyod?
Hova lett: Pharandákész,
Szúszász, Pelagón,
Dotamász és Agdabatász, Pszammisz,
Szusziszkánés - ez Ágbatana-hagyók?
Xerxész
Lezuhanva a türoszi
hadigályáról, zord
szirtélhez ütŋdtek Szalamisz fövenyén pusztulni
hagytam valamennyit.
Kar
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69.
o„oio‹, poà d» soi Farnoàcoj;
k¢riÒmardÒj g' ¢gaqÒj;
poà dä Seu£lkhj ¥nax,
À L…laioj eÙp£twr,
Mšmfij, Q£rubij, kaˆ Mas…straj,
'Artemb£rhj t' ºd' `Usta…cmaj;
t£de s' ™panšromai.
Xe. [str. g.
„ë „è moi,
t¦j çgug…ouj katidÒntej
stugn¦j 'Aq£naj p£ntej ˜nˆ pitÚlJ,
™›, ™›, tl£monej ¢spa…rousi cšrsJ.

Co.
Ã kaˆ tÕn Pšrsan aÙtoà
tÕn sÕn pistÕn p£nt' ÑfqalmÕn
mur…a mur…a pempast¦n
Batanècou pa‹d' ”Alpiston
.
.
.
.
.
toà Shs£ma toà Megab£ta,
P£rqon te mšgan t' O„b£rhn
œlipej œlipej; í í <í> d®wn.
Pšrsaij ¢gauo‹j kak¦ prÒkaka lšgeij.
Xe. [¢nt. g.
‡ugg£ moi dÁt'
¢gaqîn ˜t£rwn Øpor…neij,
<¥last'> ¥lasta stugn¦ prÒkaka lšgwn.
bo´ bo´ <moi> melšwn œntosqen Ãtor.

Co.
kaˆ m¾n ¥llouj ge poqoàmen,
M£rdwn ¢ndrîn muriotagÕn
X£nqhn, 'Ar…wn t' 'Agc£rhn,
D…aix…n t' ºd' 'Ars£khn
ƒppi£naktaj,
kºgdad£tan kaˆ Luq…mnan
TÒlmon t' a„cm©j ¢kÒreston.
œtafon œtafon, oÙk ¢mfˆ skhna‹j
trochl£toij, <oÙk> Ôpiqen ˜pomšnouj.
Xe. [str. d.
beb©si g¦r to…per ¢grštai stratoà.
Co.
beb©sin, o‡, nènumoi.
Xe.
„¾ „», „ë „è.
Co.
„ë „è, da…monej,
œqesq' ¥elpton kakÕn
diapršpon, oŒon dšdorken ”Ata.
Xe. [¢nt. d.
pepl»gmeq' o†v di' a„înoj tÚcv:
Co.
pepl»gmeq': eÜdhla g£r:
Xe.
nšv nšv dÚv dÚv:
Co.
'IaÒnwn naubat©n
kÚrsantej oÙk eÙtucîj.
duspÒlemon d¾ gšnoj tÕ Pers©n.
Xe. [str. e.
pîj d' oÜ; stratÕn män tosoà-
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Ó jaj, hol van már Pharnúkhosz,
Áriomardosz, a vitéz,
hol van Szueákész király?
Az ŋs sarj: Lilaiosz?
Memphisz, Tharübisz?
És Maszisztrász, Artembarész
és Hüsztaikhmász? - tudni akarom én!
Xerxész
Jaj, ó jaj nékem!
Látták a nagy, ŋsi, gyülölt Athént,
s mind egy csapástól
- jaj, a nyomoruak! - ott
vonaglanak haldokolón
a néma földön!
Kar
És ott hagytad hťséges
szemed világát: a perzsát,
sok tizezernyit számlálót;
Batanókhosz fiát, Alpisztoszt,
..........................................
kinek ŋsei: Szeiszamész, Megabátész - - Parthoszt, az erŋst, Oibárészt
- oda van, oda van - ó elhagytad!
Igaz perzsáknak iszonyatos a szavad!
Xerxész
Jajongva mért kell
felidézned a hťszivü társakat?!
Jaj, átkos, átkos,
gyülöletes a szavad!
Süvölt, süvölt tagjaimon
belťl a szivem!
Kar
Másokat is visszasóvárgunk:
a márdos férfiak ezredesét, hŋs
Xanthiszt, arészi Angkharészt,
Diaixiszt, Árszamészt, lovas hadifŋket,
és Dádákészt és Lüthimnászt,
Tolmoszt, a mohó kezü lándzsást,
eleve, eleve csodálkozom, hogy
már nem vonulnak
hadiszekered után!
Xerxész
Elestek mind a had vezérei!
Kar
Elestek ŋk dicstelen.
Xerxész
O jaj nekem! Jaj ó, jaj ó!
Kar
Jaj ó, az Ég! Nem remélt,
igen vakító csapást
kťld, amit Áté elŋre látott!
Xerxész
Megvert a Sors! Míly örök balvégzet ťz!
Kar
Megvert a Sors láthatón!
Xerxész
Ujabb iszony! Ujabb iszony!
Kar
Ión hajósokkal a
találkozás végzetes!
Háboruban balsors tépi népünk!
Xerxész
Igaz! Hadam számtalan!
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69.
ton t£laj pšplhgmai.
Co.
t… d' oÙk Ôlwlen, meg£late, Pers©n;
Xe.
Ðr´j tÕ loipÕn tÒde t©j ™m©j stol©j;
Co.
Ðrî Ðrî.
Xe.
tÒnde t' Ñistodšgmona—
Co.
t… tÒde lšgeij seswmšnon;
Xe.
qhsaurÕn belšessin.
Co.
bai£ g' æj ¢pÕ pollîn.
Xe.
™span…smeq' ¢rwgîn.
Co.
'I£nwn laÕj oÙ fuga…cmaj.
Xe. [¢nt. e.
¥gan ¥reioj: kate‹don dä pÁm' ¥elpton.
Co.
trapšnta naÚfrakton ™re‹j Ómilon;
Xe.
pšplon d' ™pšrrhx' ™pˆ sumfor´ kakoà.
Co.
papa‹ papa‹.
Xe.
kaˆ plšon À papa‹ män oân.
Co.
d…duma g£r ™sti kaˆ tripl©—
Xe.
lupr£, c£rmata d' ™cqro‹j.
Co.
kaˆ sqšnoj g' ™koloÚqh—
Xe.
gumnÒj e„mi propompîn.
Co.
f…lwn ¥taisi pont…aisin.
Xe. [str. z.
d…aine d…aine pÁma: prÕj dÒmouj d' ‡qi.
Co.
dia…nomai goednÕj ên.
Xe.
bÒa nun ¢nt…doup£ moi.
Co.
dÒsin kak¦n kakîn kako‹j.
Xe.
‡uze mšloj Ðmoà tiqe…j.
Co.
Ñtotototo‹.
bare‹£ g' ¤de sumfor£.
o‡, m£la kaˆ tÒd' ¢lgî.
Xe. [¢nt. z.
œress' œresse kaˆ stšnaz' ™m¾n c£rin.
Co.
a„a‹ a„a‹, dÚa dÚa.
Xe.
bÒa nun ¢nt…doup£ moi.
Co.
mšlein p£resti, dšspota.
Xe.
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S csuful megverettem!
Kar
Ki nem veszett? A perzsa had beh nagy volt!
Xerxész
Nem látod? Összes seregembŋl ez maradt!
Kar
De látom én!
Xerxész
Ezt a tegzet látod-e?
Kar
No mi az ugyan, mi megmaradt?
Xerxész
Tokja szép nyilaimnak.
Kar
Szinte semmi a sokból!
Xerxész
Nincs már semmi segítŋm!
Kar
A harcból nem fut az ión nép!
Xerxész
Kemény vitéz! Láttam e
nem remélt csapásból.
Kar
Futó hajóid halmazára gondolsz?
Xerxész
Vesztünkön ott meghasogattam a köntösöm.
Kar
Jajaj! Jajaj!
Xerxész
Több ez a baj, mint egy „jajaj”.
Kar
Kétszeres és háromszoros.
Xerxész
Nékünk kín, nekik ünnep.
Kar
Megtörettek erŋink.
Xerxész
Senki sincs követŋ már.
Kar
Szeretteink tengeri veszte által.
Xerxész
Zokogva zokogj a vesztünkön! Eredj haza!
Kar
Jaj ó, jaj ó! Iszony, iszony!
Xerxész
Szavamra visszhangot kiálts!
Kar
A búra búnak bús kegyét!
Xerxész
Zokogva énekelj velem!
Jaj, iszonyu kín!
Kar
Jaj, iszonyu kín!
Nehéz e gyászos sorscsapás.
Fáj nekem! O, nagyon fáj.
Xerxész
Verd, verd a melled! Sohajts a kedvemért!
Kar
Zokogva, sírva jajgatok!
Xerxész
Szavamra visszhangot kiálts!
Kar
Szívembŋl teszem ezt, nagyúr!
Xerxész
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69.
™porq…azš nun gÒoij.
Co.
Ñtotototo‹.
mšlaina d' ¢mmeme…xetai,
o‡, stonÒessa plag£.
Xe. [str. h.
kaˆ stšrn' ¥rasse k¢pibÒa tÕ MÚsion.
Co.
¢n…a, ¢n…a.
Xe.
ka… moi gene…ou pšrqe leuk»rh tr…ca.
Co.
¥prigd' ¥prigda m£la goedn£.
Xe.
¢Útei d' ÑxÚ.
Co.
kaˆ t£d' œrxw.
Xe. [¢nt. h.
pšplon d' œreike kolp…an ¢kmÍ cerîn.
Co.
¢n…a, ¢n…a.
Xe.
kaˆ y£ll' œqeiran kaˆ kato…ktisai stratÒn.
Co.
¥prigd' ¥prigda m£la goedn£.
Xe.
dia…nou d' Ôsse.
Co.
tšggoma… toi.
Xe. [™pJdÒj.
bÒa nun ¢nt…doup£ moi.
Co.
o„o‹ o„o‹.
Xe.
a„aktÕj ™j dÒmouj k…e.
Co.
„ë „è [Persˆj aa dÚsbatoj.]
Xe.
„w¦ d¾ kat' ¥stu.
Co.
„w¦ dÁta, naˆ na….
Xe.
go©sq' ¡brob£tai.
Co.
„ë „è, Persˆj aa dÚsbatoj.
Xe.
º¾ º», trisk£lmoisin,
<Co.>
º¾ º», b£risin ÑlÒmenoi.
Co.
pšmyw to… se dusqrÒoij gÒoij.
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Zokogj, sikolts, kiláts panaszt!
Jaj, iszonyu kín!
Kar
Jaj, iszonyu kín!
Sötét nyögés, mellverdesés
elegyedik jajomba.
Xerxész
Verd melledet, süvöltsd a mysek gyászdalát!
Kar
Jaj, iszonyu kín!
Xerxész
Szaggasd ki, szaggasd hófehér szakálladat!
Kar
Szünetlenťl ezt teszem zokogva.
Xerxész
Süvölts visongón!
Kar
Azt cselekszem.
Xerxész
Kezed szaggassa szét a köntöst melleden!
Kar
Jaj, iszonyu kín!
Xerxész
Hajad szakaszd ki, szép hadunkat úgy sirasd!
Kar
Szünetlenťl ezt teszem zokogva.
Xerxész
Szemed áradjon!
Kar
Könnyben úszik.
Xerxész
Szavamra visszjangot kiálts!
Kar
Jaj ó! Jaj ó!
Xerxész
Jajongva menj e házba be!
Kar
Jaj ó! Jaj ó!
Xerxész
Ugy fáj e város, úgy fáj!
Kar
Ugy fáj, bizony! Jaj, úgy fáj!
Xerxész
Nyögj, nesztelen haladva!
Kar
Úgy fáj, úgy fáj a perzsa földre lépni most!
Xerxész
Jaj, jaj, jaj, háromrendlapátos,
jaj, jaj, jaj, hajókon hány elpusztult!
Kar
Sikongó sirással menj elöl!
A kar kivonul Xerxész után
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70.

Simónidés
1) Epigrammák
1.
Adeimantos korinthosi flottaparancsnok sírverse (Page X, Bergk 98)
– ld. 5.
2.
A Salamison elesett és a szigeten eltemetett korinthosiak sírfelirata
(Page XI, Bergk 96) – ld. 1.
3.
Az isthmosi kenotaphium sírverse (Page XII, Bergk 97) – ld. 2.
4.
A korinthosi Diodóros matrózainak fogadalmi verse Létó szentélyében
(Page XIII, Bergk 134) – ld. 10.
5.
A korinthosi nŋk fogadalmi verse (Page XIV, Bergk 137) – ld. 9.
6.
A megaraiak sírverse (Page XVI, Bergk 107) – ld. 4.
7.
Epigramma a naxosi Démokritosról (Page XIX, Bergk 143)
Testimonia
1) Plutarchos, De Herodoti malignitate 36 (869 C)
2) Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata demonstrativa 8.
1)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 36 (869 C)
Óti d' oÙk ™painšsai boulhqeˆj DhmÒkriton, ¢ll' ™p' a„scÚnV
Nax…wn sunšqhke tÕ yeàdoj, dÁlÒj ™sti tù paralipe‹n Ólwj
kaˆ parasiwpÁsai tÕ Dhmokr…tou katÒrqwma kaˆ t¾n
¢riste…an, ¿n ™pigr£mmati Simwn…dhj ™d»lwse
DhmÒkritoj tr…toj Ãrxe m£chj, Óte p¦r Salam‹na
“Ellhnej M»doij sÚmbalon ™n pel£gei:
pšnte dä nÁaj ›len dh…wn, ›kthn d' ØpÕ ce‹ra
·Úsato barbarik¾n Dwr…d' ¡liskomšnhn.

Mivel pedig nem akarja dicsérni Démokritost, hanem a
naxosiak szégyenére hazugságot költ róla, nyilvánvalóan
teljesen kihagyja és elhallgatja Démokritos sikereit és
aristéiáját, amit pedig epigrammával hirdetett Simónidés:
Démokritos volt az élen a harmadik vezér a csatában, amikor
Salamisnál/
a görögök összecsaptak a perzsákkal a tengeren.
öt hajót ragadott el az ellenségtŋl, és kimentett egy hatodikat a
barbárok kezébŋl: egy dór hajót, ami fogságukba került.

2)
Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata demonstrativa 8.
TOU AUTOU. (i.e. Simónidés)
ld. 1).
8.
A ’Perzsa epigrammák’ (Page XX a és b)
ld. 19.
9.
A görögök epigrammája az arany tripuson Delphoiban (Page XVII b)

71.

Költemények
Testimonium
Suda s 439.
kaˆ gšgraptai aÙtù (...) kaˆ Xšrxou naumac…a kaˆ ¹ ™p'
'Artemis…J naumac…a, di' ™lege…aj: ¹ d' ™n Salam‹ni melikîj:

És írt Xerxés tengeri csatájáról is. Az artemisioni
csatáról elégiában, a salamisi csatáról melikus költeményben.

Pindaros
1. Pindaros, Pythia I 71-80.
l…ssomai neàson, Kron…wn, ¼meron
Ôfra kat' okon Ð Fo…nix Ð Tursanîn t' ¢lalatÕj œcV, naus…stonon Ûbrin „dën t¦n prÕ KÚmaj,
oŒa Surakos…wn ¢rcù damasqšntej p£qon,
çkupÒrwn ¢pÕ naîn Ó sfin ™n pÒntJ b£leq' ¡lik…an,

Kérlek, Kronión, add, hogy elcsituljon
a púnok és etruszkok háza táján a csatazaj,
merthogy látniuk kell, mit értek el a vad erŋszakkal:
a kárt, ami hajóikat érte Kymé partjainál.
Syrakusa urától eltiporva szenvedték el azt,
hogy gyors hajóikról a tengerbe
hullajtotta ifjaikat,
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71. 72.
`Ell£d' ™xšlkwn bare…aj doul…aj. ¢ršomai
p¦r män Salam‹noj 'Aqana…wn c£rin
misqÒn, ™n Sp£rtv d' <¢pÕ> t©n prÕ Kiqairînoj mac©n,
ta‹si M»deioi k£mon ¢gkulÒtoxoi,
par<¦> dä t¦n eÜudron ¢kt¦n
`Imšra pa…dessin Ûmnon Deinomšneoj telšsaij,
tÕn ™dšxant' ¢mf' ¢ret´, polem…wn ¢ndrîn kamÒntwn.

2. Pindaros, Isthmia V 43-54.
to‹sin A‡ginan profšrei stÒma p£tran,
diaprepša n©son: tete…cistai dä p£lai
pÚrgoj Øyhla‹j ¢reta‹j ¢naba…nein.
poll¦ män ¢rtiep»j
glîss£ moi toxeÚmat' œcei perˆ ke…nwn
keladšsai: kaˆ nàn ™n ”Arei martur»sai
ken pÒlij A‡antoj Ñrqwqe‹sa naÚtaij
™n polufqÒrJ Salamˆj DiÕj ÔmbrJ
¢nar…qmwn ¢ndrîn calaz£enti fÒnJ.
¢ll' Ómwj kaÚcama kat£brece sig´:
ZeÝj t£ te kaˆ t¦ nšmei,
ZeÝj Ð p£ntwn kÚrioj.
3.
Pindaros, Olympia 13, 23.
™n d' ”Arhj ¢nqe‹ nšwn oÙl…aij a„cma‹sin ¢ndrîn.
vö. Scholia ad Pindarum, Olympia XIII
32 a.
™n d' ”Arhj ¢nqe‹ nšwn: poà dä, fhsi, kaˆ t¦ toà
polämou™mpe…rwj oÛtw g…netai; toàto dä di¦ t¦
Mhdik¦ fhsin, Óte ºndrag£qhsan:
™peˆ Xšrxou ¹tthqentoj kaˆ fugÒntoj ØpÕ
'Aqhna…wn, [Óte kaˆ] pent»konta naàj toà Pšrsou
katšdusan.
32 b.
¥llwj: tÕn ”Arhn fhsˆn ™n Kor…nqJ l£mpein te…nwn e„j
t¦ perˆ Pers…da, ™n oŒj Øpär tÁj tîn `Ell»nwn
swthr…aj ºndrag£qhsan oƒ Kor…nqioi.
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Hérodotos
VII 139.
'Enqaàta ¢nagka…V ™xšrgomai gnèmhn ¢podšxasqai
™p…fqonon män prÕj tîn pleÒnwn ¢nqrèpwn, Ómwj dš,
tÍ gš moi fa…netai enai ¢lhqšj, oÙk ™pisc»sw. E„
'Aqhna‹oi katarrwd»santej tÕn ™piÒnta k…ndunon
™xšlipon t¾n sfetšrhn, À kaˆ m¾ ™klipÒntej ¢ll¦
me…nantej œdosan sfšaj aÙtoÝj XšrxV, kat¦ t¾n
q£lassan oÙdamoˆ ¨n ™peirînto ¢ntioÚmenoi basilši.
E„ to…nun kat¦ t¾n q£lassan mhdeˆj ºntioàto XšrxV,
kat£ ge ¨n t¾n ½peiron toi£de ™gšneto. E„ kaˆ polloˆ
teicšwn kiqînej Ãsan ™lhlamšnoi di¦ toà 'Isqmoà
Peloponnhs…oisi, prodoqšntej ¨n LakedaimÒnioi ØpÕ
tîn summ£cwn, —oÙk ˜kÒntwn ¢ll' Øp' ¢nagka…hj, kat¦
pÒlij ¡liskomšnwn ØpÕ toà nautikoà stratoà toà
barb£rou, ™mounèqhsan: mounwqšntej dä ¨n kaˆ
¢podex£menoi œrga meg£la ¢pšqanon genna…wj: À
taàta ¨n œpaqon, À prÕ toà Ðrîntej ¨n kaˆ toÝj

Hellast szabadítva meg ezzel
a nehéz szolgaság elŋl.
Salamisért az athéniak háláját
nyerem jutalmul,
Spártában pedig a Kithairón melletti csatáért
- azokért az ütközetekért,
amelyekben a görbe íjas médek
tťrték a csapást;
Himera szépvizť partjainál meg azért, mert
Deinomenés fiainak dícséretét zengem.

Azoknak, akik hazájukat Aiginának hívják,
kiváló szigetük van: mesterien épült fel rég,
akár egy bástya, úgyhogy nemigen lehet feljutni rá.
Nyílzáporként onthatná
dalos ajkam a szót fiairól.
És emlékezhetnék most arról is,
hogy Arés viadalában Aias hazáját,
Salamist híressé tették a tengerész-harcosok
Zeus dúló viharában
ahol férfiak végtelen sokasága hullt el
a záporozó halál sťrťjében.
De némítsa el a csönd a dicsekvést!
Zeus ad jót is, bajt is.
Zeus az ura mindennek.

Arés ragyog az ifjak férfiölŋ dárdáin
‘Arés ragyog az ifjak...’ honnan van mondja-, hogy ilyen tapasztaltak háború dolgában? Ezzel arra
utal, hogy a perzsa háborúk miatt van ez, amikor hérósokhoz
méltón küzdöttek. Mert amikor Xerxés vereséget szenvedett
és menekült az athéniak elŋl, [amikor is] ötven perzsa hajót
elsüllyesztettek.
másszóval: amikor azt mondja, hogy Arés ragyog az ifjakon, a
perzsa háborúkra utal, amikor a görögök megmeneküléséért
hŋsiesen küzdöttek a korinthosiak.
Muraközy Gyula fordítása
S itt most el kell mondanom egy olyan véleményt, amely
alighanem sokaknak nem fog tetszeni, mégsem hallgathatom
el, mert az a meggyŋzŋdésem, hogy az igazságot fejezi ki.
Ha az athéniak megrettennek a fenyegetŋ veszedelemtŋl,
és elhagyják hazájukat – vagy nem is hagyják el, hanem
otthon maradnak és úgy hódolnak meg Xerxésznek –, senki
nem lett volna, aki a tengeren szembeszáll a perzsa királlyal.
Márpedig ha senki nem kel harcra Xerxésszel a tengeren,
annak a szárazföldön az lett volna a következménye, hogy
hiába építettek a peloponnészosziak erŋs védŋbástyákat az
Iszthmoszon, a szövetségesek – nem önként bár, hanem csak
kényszerbŋl – sorra elhagyták volna a lakedaimóniakat, hiszen
a szemük elŋtt foglalta volna el egyik várost a másik után az
ellenséges hajóhad. A lakedaimóniaknak pedig nem maradt
volna más választása, mint hogy felvegyék a küzdelmet és
dicsŋ halállal essenek el a csatatéren. Persze az is lehet, hogy
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¥llouj “Ellhnaj mhd…zontaj Ðmolog…V ¨n ™cr»santo
prÕj Xšrxhn. Kaˆ oÛtw ¨n ™p' ¢mfÒtera ¹ `Ell¦j
™g…neto ØpÕ PšrsVsi: t¾n g¦r çfel…hn t¾n tîn teicšwn
tîn di¦ toà 'Isqmoà ™lhlamšnwn oÙ dÚnamai puqšsqai
¼tij ¨n Ãn basilšoj ™pikratšontoj tÁj qal£sshj. Nàn
dä 'Aqhna…ouj ¥n tij lšgwn swtÁraj genšsqai tÁj
`Ell£doj oÙk ¨n ¡mart£noi t¢lhqšoj: oátoi g¦r ™pˆ
ÐkÒtera tîn prhgm£twn ™tr£ponto, taàta ·šyein
œmelle: ˜lÒmenoi dä t¾n `Ell£da perie‹nai ™leuqšrhn,
toàto <˜lÒmenoi> tÕ `EllhnikÕn p©n tÕ loipÒn, Óson m¾
™m»dise, aÙtoˆ oátoi Ãsan oƒ ™pege…rantej kaˆ basilša
met£ ge qeoÝj ¢nws£menoi. OÙdš sfeaj crhst»ria
fober¦ ™lqÒnta ™k Delfîn kaˆ ™j de‹ma balÒnta
œpeise ™klipe‹n t¾n `Ell£da, ¢ll¦ katame…nantej
¢nšsconto tÕn ™piÒnta ™pˆ t¾n cèrhn dšxasqai.

VII 140.
Pšmyantej g¦r oƒ 'Aqhna‹oi ™j DelfoÝj qeoprÒpouj
crhsthri£zesqai Ãsan ›toimoi: ka… sfi poi»sasi
perˆ tÕ ƒrÕn t¦ nomizÒmena, æj ™j tÕ mšgaron
™selqÒntej †zonto, cr´ ¹ Puq…h, tÍ oÜnoma Ãn
'Ariston…kh, t£de:
’W mšleoi, t… k£qhsqe; Lipën fÚg' ™j œscata ga…hj
dèmata kaˆ pÒlioj trocoeidšoj ¥kra k£rhna.
Oüte g¦r ¹ kefal¾ mšnei œmpedon oÜte tÕ sîma,
oÜte pÒdej nšatoi oÜt' ðn cšrej, oÜte ti mšsshj
le…petai, ¢ll' ¥zhla pšlei: kat¦ g£r min ™re…pei
pàr te kaˆ ÑxÝj ”Arhj, surihgenäj ¤rma dièkwn.
Poll¦ dä k«ll' ¢pole‹ purgèmata, koÙ tÕ sÕn oon:
polloÝj d' ¢qan£twn nhoÝj malerù purˆ dèsei,
o† pou nàn ƒdrîti ·eoÚmenoi ˜st»kasi,
de…mati pallÒmenoi, kat¦ d' ¢krot£toij ÑrÒfoisin
aŒma mšlan kšcutai, prokdÕn kakÒthtoj ¢n£gkaj.
'All' ‡ton ™x ¢dÚtoio, kako‹j d' ™pik…dnate qumÒn
VII 141.
Taàta ¢koÚsantej oƒ tîn 'Aqhna…wn qeoprÒpoi
sumforÍ tÍ meg…stV ™cršwnto. Prob£llousi dä sfšaj
aÙtoÝj ØpÕ toà kakoà toà kecrhmšnou T…mwn Ð
'AndroboÚlou, tîn Delfîn ¢n¾r dÒkimoj Ómoia tù
m£lista, suneboÚleuš sfi ƒkethr…aj laboàsi deÚtera
aâtij ™lqÒntaj cr©sqai tù crhsthr…J æj ƒkštaj.
Peiqomšnoisi dä taàta to‹si 'Aqhna…oisi kaˆ
lšgousi:’Wnax, crÁson ¹m‹n ¥meinÒn ti perˆ tÁj
patr…doj, a„desqeˆj t¦j ƒkethr…aj t£sde t£j toi ¼komen
fšrontej: À oÜ toi ¥pimen ™k toà ¢dÚtou, ¢ll' aÙtoà
tÍde menšomen œst' ¨n kaˆ teleut»swmen, taàta d¾
lšgousi ¹ prÒmantij cr´ deÚtera t£de:
OÙ dÚnatai Pall¦j D…' 'OlÚmpion ™xil£sasqai,
lissomšnh pollo‹si lÒgoij kaˆ m»tidi puknÍ:
soˆ dä tÒd' aâtij œpoj ™ršw, ¢d£manti pel£ssaj.
Tîn ¥llwn g¦r ¡liskomšnwn Ósa Kškropoj oâroj
™ntÕj œcei keuqmèn te Kiqairînoj zaqšoio,
te‹coj Tritogene‹ xÚlinon dido‹ eÙrÚopa ZeÝj
moànon ¢pÒrqhton telšqein, tÕ sä tškna t' Ñn»sei.
Mhdä sÚ g' ƒpposÚnhn te mšnein kaˆ pezÕn „Ònta
pollÕn ¢p' ºpe…rou stratÕn ¼sucoj, ¢ll' Øpocwre‹n
nîton ™pistršyaj: œti to… pote k¢nt…oj œssV.
’W qe…h Salam…j, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn
½ pou skidnamšnhj Dhm»teroj À sunioÚshj.
VII 142.
Taàt£ sfi ºpiètera g¦r tîn protšrwn kaˆ Ãn kaˆ
™dÒkee enai, suggray£menoi ¢pall£ssonto ™j t¦j
'Aq»naj. `Wj dä ¢pelqÒntej oƒ qeoprÒpoi ¢p»ggellon ™j
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ŋk is valami egyezséget kötöttek volna Xerxésszel, ha látják,
hogyan pártol át a többi hellén mind a médekhez. Akár az
egyik, akár a másik esetet vesszük tehát, Hellasz egyaránt
meghódolt volna a perzsáknak. Mert nem tudom felfogni,
mi haszna lett volna az Iszthmoszon épített védŋfalaknak,
ha a király megszerzi az uralmat a tengeren. Így hát aki azt
állítja, hogy Hellaszt az athéniak mentették meg, az a színigazat
mondja. Mert bármibe fogtak is, mindig ŋk szabták meg az
események menetét. S minthogy úgy döntöttek, hogy
megvédik Hellasz szabadságát, felszították a harci kedvet a
többi hellénben is, akik nem álltak át a perzsákhoz, és az
istenek után nekik köszönhetŋ, hogy sikerült visszaverni a
király támadását. Még Delphoi fenyegetŋ jóslatai – amelyek
pedig félelmet és rettegést keltettek bennük –, még azok
sem tudták rábírni ŋket, hogy cserbenhagyják a hellének
ügyét, hanem kitartottak, és volt bátorságuk hozzá, hogy
felvegyék a harcot az országukra támadó ellenséggel.
Az athéniak ugyanis jóslatkérŋ követeket küldtek Delphoiba,
akik a szükséges áldozatok elvégzése után beléptek a szent
terembe, leültek, és a következŋ jóslatot kapták a Püthiától,
akit Arisztonikének hívtak.
Ó, boldogtalanok, mire vártok? A messze világba
fussatok el, lakotok meg a körbástyát odahagyva.
Törzsetek és fejetek mert ott meg nem marad épen,
s lábatok és kezetek megbénul, s testetek éppúgy.
Kŋ kövön nem marad ott, rácsap mindenre a tťzvész
s ŋ, aki szür szekerén száguld pusztítva, vad Árész,
dönt sok erŋs bástyát, a tiéteket is velük együtt,
s égeti fel számos házát a haláltalanoknak.
Félŋ szobraikat már most áztatja veríték,
s mind sápad remegŋn. Feketés vér hullik a szentély
ormairól immár, bajotok bús jóslataképpen.
Most hagyjátok e szent helyet el, s tťrjétek a vészt majd.
Az athéni küldöttek nagyon elcsüggedtek a jóslattól, mert
úgy látták, hogy nem kerülhetik el a rájuk váró
szerencsétlenséget. Ekkor azonban Timón, Androbulosz fia,
az egyik tekintélyes delphoi polgár azt tanácsolta nekik, hogy
járuljanak az isten elé oltalomkeresŋként, kezükben olajágakkal
és kérjenek új jóslatot. Az athéniak megfogadták a tanácsot,
és így könyörögtek a szentélyben: “Urunk, adj nekünk
kedvezŋbb jólatot hazánkról, tekints rá, hogy az
oltalomkeresŋk jelvényeivel jelentünk meg elŋtted. Mert
különben nem megyünk el a templomodból, hanem a
halálunk órájáig itt maradunk.“ Könyörgŋ szavaikra a Püthia
ezt az újabb jóslatot adta:
Pallasz Olümposz urát meg nem lágyítja esengve,
bár szaporázza a szót, s ravaszul kínálja tanácsát.
Halld meg válaszomat, mi szilárdabb bármi acélnál.
Elvész minden, ami Kekropsznak dombja határol,
és a Kithairón mit csak véd szentelt üregében.
Tritogeneia a sasszemť Zeusztól kap faerŋdöt,
mely egyedül biztos, s megvéd téged meg a sarjad.
Ámde ne várd be lovas seregek rohamát te nyugodtan,
s nagy gyalogos hadakét; hátat fordítva, elŋlük
fuss meg, idŋ múltán állasz majd szembe te vélük.
Ó, te dicsŋ Szalamisz, sok nŋ sarját megölöd, míg
elvetik és learatják Démétér adományát.
Ezt a jóslatot kedvezŋbbnek találták az elŋzŋnél – mint ahogy
az is volt –, feljegyezték hát, majd hazatértek Athénba.
De amikor hazaérkezésük után kihirdették a jóslatot a nép
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tÕn dÁmon, gnîmai kaˆ ¥llai pollaˆ ™g…nonto
dizhmšnwn tÕ mant»ion kaˆ a†de sunesthku‹ai m£lista:
tîn presbutšrwn œlegon metexšteroi dokšein sfi tÕn
qeÕn t¾n ¢krÒpolin crÁsai perišsesqai: ¹ g¦r
¢krÒpolij tÕ p£lai tîn 'Aqhna…wn ·hcù ™pšfrakto. Oƒ
män d¾ [kat¦ tÕn fragmÕn] suneb£llonto toàto tÕ
xÚlinon te‹coj enai: oƒ d' aâ œlegon t¦j nšaj
shma…nein tÕn qeÒn, kaˆ taÚtaj parartšesqai ™kšleuon
t¦ ¥lla ¢pšntaj. ToÝj ðn d¾ t¦j nšaj lšgontaj enai
tÕ xÚlinon te‹coj œsfalle t¦ dÚo t¦ teleuta‹a
·hqšnta ØpÕ tÁj Puq…hj:
’W qe…h Salam…j, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn
½ pou skidnamšnhj Dhm»teroj À sunioÚshj.
Kat¦ taàta t¦ œpea sunecšonto aƒ gnîmai tîn
famšnwn t¦j nšaj tÕ xÚlinon te‹coj enai: oƒ g¦r
crhsmolÒgoi taÚtV taàta ™l£mbanon, æj ¢mfˆ
Salam‹na de‹ sfeaj ˜sswqÁnai naumac…hn
paraskeuasamšnouj.
VII 143.
’Hn dä tîn tij 'Aqhna…wn ¢n¾r ™j prètouj newstˆ
parièn, tù oÜnoma män Ãn Qemistoklšhj, pa‹j dä
Neoklšoj ™kalšeto. Oátoj æn¾r oÙk œfh p©n Ñrqîj
toÝj crhsmolÒgouj sumb£llesqai, lšgwn toi£de, e„ ™j
'Aqhna…ouj ece tÕ œpoj e„rhmšnon ™Òntwj, oÙk ¨n oÛtw
min dokšein ºp…wj crhsqÁnai, ¢ll¦ ïde’W scetl…h
Salam…s ¢ntˆ toà ’W qe…h Salam…s, e‡ pšr ge œmellon
oƒ o„k»torej ¢mf' aÙtÍ teleut»sein: ¢ll¦ g¦r ™j toÝj
polem…ouj tù qeù e„rÁsqai tÕ crhst»rion
sullamb£nonti kat¦ tÕ ÑrqÒn, ¢ll' oÙk ™j 'Aqhna…ouj.
Paraskeu£zesqai ðn aÙtoÝj æj naumac»sontaj
suneboÚleue, æj toÚtou ™Òntoj toà xul…nou te…ceoj.
TaÚtV Qemistoklšoj ¢pofainomšnou, 'Aqhna‹oi taàt£
sfi œgnwsan aƒretètera enai m©llon À t¦ tîn
crhsmolÒgwn, o‰ oÙk œwn naumac…hn ¢rtšesqai, tÕ dä
sÚmpan epai oÙdä ce‹raj ¢ntae…resqai, ¢ll¦
™klipÒntaj cèrhn t¾n 'Attik¾n ¥llhn tin¦ o„k…zein.
VII 144.
`Etšrh te Qemistoklši gnèmh œmprosqe taÚthj ™j
kairÕn ºr…steuse, Óte 'Aqhna…oisi genomšnwn crhm£twn
meg£lwn ™n tù koinù t¦ ™k tîn met£llwn sfi
prosÁlqe tîn ¢pÕ Laure…ou, œmellon l£xesqai
ÑrchdÕn ›kastoj dška dracm£j: tÒte Qemistoklšhj
¢nšgnwse 'Aqhna…ouj tÁj diairšsioj taÚthj
pausamšnouj nšaj toÚtwn tîn crhm£twn poi»sasqai
dihkos…aj ™j tÕn pÒlemon, tÕn prÕj A„gin»taj lšgwn.
Oátoj g¦r Ð pÒlemoj sust¦j œswse tÒte t¾n `Ell£da,
¢nagk£saj qalass…ouj genšsqai 'Aqhna…ouj: aƒ dä ™j
tÕ män ™poi»qhsan oÙk ™cr»sqhsan, ™j dšon dä oÛtw tÍ
`Ell£di ™gšnonto. Aáta… te d¾ aƒ nšej to‹si 'Aqhna…oisi
propoihqe‹sai ØpÁrcon, ˜tšraj te œdee
prosnauphgšesqai. ”Edoxš tš sfi met¦ tÕ crhst»rion
bouleuomšnoisi ™piÒnta ™pˆ t¾n `Ell£da tÕn b£rbaron
dškesqai tÍsi nhusˆ pandhme…, tù qeù peiqomšnouj,
¤ma `Ell»nwn to‹si boulomšnoisi.
VIII 40.
`O dä `Ell»nwn nautikÕj stratÕj ¢pÕ toà 'Artemis…ou
'Aqhna…wn dehqšntwn ™j Salam‹na kat…scei t¦j nšaj.
Tînde dä e†neka prosede»qhsan aÙtîn sce‹n prÕj
Salam‹na 'Aqhna‹oi, †na aÙtoˆ pa‹d£j te kaˆ guna‹kaj
Øpexag£gwntai ™k tÁj 'AttikÁj, prÕj dä kaˆ
bouleÚswntai tÕ poihtšon aÙto‹si œstai. 'Epˆ g¦r
to‹si kat»kousi pr»gmasi boul¾n œmellon poi»sesqai
æj ™yeusmšnoi gnèmhj. Dokšontej g¦r eØr»sein
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elŋtt, nagy vita támadt, hogy miképpen is értelmezzék a
jóslat szavait, és fŋleg két vélemény csapott össze egymással.
Az idŋsebbek többnyire úgy értelmezték a jóslatot, hogy az
Akropolisz megmenekül, mert falát egykor cölöpsorral
erŋsítették meg, úgy gondolták, hogy a „faerŋd” kifejezés
erre a kerítésre utal. Mások viszont úgy magyarázták a jóslatot,
hogy az isten a hajókra célzott vele, és azt követelték, hogy
mindenekelŋtt hajókat építsenek. Csakhogy azokat is, akik
szerint a „faerŋd“ a hajókra utal, zavarba ejtette a Püthia
jóslatának utoló két sora:
Ó, te dicsŋ Szalamisz, sok nŋ sarját megölöd, míg
elvetik és learatják Démétér adományát.
Ezzel a két sorral nem tudtak mit kezdeni azok, akik a
„faerŋdöt“ a hajókra értették, mert a jóslatmagyarázók
úgy értelmezték, hogy Szalamisz mellett tengeri ütközetet
fognak vívni, és abban vereséget szenvednek.
Élt akkor Athénban egy ember, aki nem sokkal azelŋtt
küzdötte föl magát a legkiválóbb polgárok közé, név szerint
Themisztoklész, Neoklész fia. Ŋ váltig állította, hogy ha ezek
a sorok az athéniakra utalnának, akkor az isten keményebb
szóval nem „dicsŋnek”, hanem pusztítónak nevezte volna
Szalamiszt, azzal jelezve, hogy Szalamisz lakóira pusztulás
vár. Ha tehát helyesen magyarázzák a jóslatot, kiderül, hogy
ezek a szavak nem az athéniakra, hanem az ellenségre
vonatkoznak. Ezért hát azt javasolta, hogy tengeri csatára
készüljenek fel, mert ezt sugallja a “faerŋd” szó. Az athéniak
pedig inkább hittek Themisztoklész értelmezésének, mint
a jóslatmagyarázóknak, akik hallani sem akartak tengeri
csatáról és készülŋdésrŋl, hanem azt javasolták, hogy meg
se kíséreljék az athéniak az ellenállást, hanem költözzenek el
Attikából és keressenek új hazát maguknak.

Volt korábban Themisztoklésznek egy másik javaslata, amely
most nagyon idŋszerťvé vált. A laureioni bányák jövedelmébŋl
ugyanis sok pénz gyťlt össze az athéni kincstárba, és minden
polgárnak fejenként tíz drachmát akartak adni belŋle, de
Themisztoklész rábeszélte az athéniakat, hogy ne osszák szét
a pénzt, hanem építsenek belŋle kétszáz hajót az Aigina elleni
háborúra. Voltaképpen az ekkor kitört háború mentette meg
késŋbb Hellaszt, mert ez kényszerítette rá Athént, hogy
tengeri hatalommá váljon. Igaz, hogy a hajókat nem arra a
célra használták, amelyre épültek, késŋbb azonban jelentŋs
szerepük lett a végveszélybe került Hellasz megvédésében,
hiszen ezek a korábban épült hajók most ott álltak az athéniak
rendelkezésére, de persze kellett építeni újabb hajókat is.
Amikor tehát tisztázódott a jóslat értelme, úgy döntött a
népgyťlés, hogy a város hallgat az isteni szóra, és hajóhadával
valamint az egész nép erejével szembeszáll a barbár
támadással, szövetségben azokkal a hellénekkel, akik
ugyanilyen elhatározásra jutottak.
Amikor a hellén hajóhad elhagyta az Artemisziont, az athéniak
kérésére Szalamiszhoz evezett. Az athéniak pedig azért kérték,
hogy a hajóhad Szalamiszhoz hajózzon, mert egyrészt
szerették volna elszállítani Attikából gyermekeiket és
asszonyaikat, másrészt mert meg akarták tanácskozni, hogy
mitévŋk legyenek most már; az volt a véleményük ugyanis,
hogy a dolgok állása miatt haditanácsot kell tartaniuk, mert
a helyzet nem a számításaik szerint alakult. Az athéniak arra
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Peloponnhs…ouj pandhmeˆ ™n tÍ Boiwt…V
Øpokathmšnouj tÕn b£rbaron, tîn män eáron oÙdän ™Õn,
oƒ dä ™punq£nonto tÕn 'IsqmÕn aÙtoÝj teicšontaj, [e„s]
t¾n PelopÒnnhson perˆ ple…stou te poieumšnouj
perie‹nai kaˆ taÚthn œcontaj ™n fulakÍ, t¦ ¥lla dä
¢pišnai. Taàta punqanÒmenoi oÛtw d¾ prosede»qhs£n
sfewn sce‹n prÕj t¾n Salam‹na.
VIII 41.
Oƒ män d¾ ¥lloi katšscon ™j t¾n Salam‹na, 'Aqhna‹oi
dä ™j t¾n ˜wutîn. Met¦ dä t¾n ¥pixin k»rugma
™poi»santo, 'Aqhna…wn Tí tij dÚnatai sózein t¦ tškna
te kaˆ toÝj o„kštaj: ™nqaàta oƒ män ple‹stoi ™j
TroizÁna ¢pšsteilan, oƒ dä ™j A‡ginan, oƒ dä ™j
Salam‹na. ”Espeusan dä taàta Øpekqšsqai tù
crhsthr…J te boulÒmenoi Øphretšein kaˆ d¾ kaˆ toàde
e†neka oÙk ¼kista. Lšgousi 'Aqhna‹oi Ôfin mšgan
fÚlaka tÁj ¢kropÒlioj ™ndiait©sqai ™n tù ƒrù:
lšgous… te taàta kaˆ d¾ kaˆ æj ™Ònti ™pim»nia
diatelšousi protiqšntej: t¦ d' ™pim»nia melitÒess£
™sti. AÛth d' ¹ melitÒessa ™n tù prÒsqe a„eˆ crÒnJ
¢naisimoumšnh tÒte Ãn ¥yaustoj. Shmhn£shj dä taàta
tÁj ƒrh…hj m©llÒn ti oƒ 'Aqhna‹oi kaˆ proqumÒteron
™xšlipon t¾n pÒlin æj kaˆ tÁj qeoà ¢poleloipu…hj t¾n
¢krÒpolin. `Wj dš sfi p£nta Øpexškeito, œpleon ™j tÕ
stratÒpedon.
VIII 42.
'Epeˆ dä oƒ ¢p' 'Artemis…ou ™j Salam‹na katšscon t¦j
nšaj, sunšrree kaˆ Ð loipÕj punqanÒmenoj Ð tîn
`Ell»nwn nautikÕj stratÕj ™k TroizÁnoj: ™j g¦r
Pègwna tÕn Troizhn…wn limšna proe…rhto
sullšgesqai. Sunelšcqhs£n te d¾ pollù plšonej nšej
À ™p' 'Artemis…J ™naum£ceon kaˆ ¢pÕ pol…wn pleÒnwn.
NaÚarcoj mšn nun ™pÁn æutÕj Ój per ™p' 'Artemis…J,
EÙrubi£dhj Ð EÙrukle…dew ¢n¾r Sparti»thj, oÙ mšntoi
gšneÒj ge toà basilh…ou ™èn: nšaj dä pollù ple…staj
te kaˆ ¥rista pleoÚsaj pare…conto 'Aqhna‹oi.
VIII 43.
'EstrateÚonto dä o†de. 'Ek män Peloponn»sou
LakedaimÒnioi ˜kka…deka nšaj parecÒmenoi, Kor…nqioi
dä tÕ aÙtÕ pl»rwma parecÒmenoi tÕ kaˆ ™p' 'Artemis…J:
Sikuènioi dä penteka…deka pare…conto nšaj,
'EpidaÚrioi dä dška, Troiz»nioi dä pšnte, `Ermionšej dä
tre‹j, ™Òntej oátoi pl¾n `Ermionšwn DwrikÒn te kaˆ
MakednÕn œqnoj, ™x 'Erineoà te kaˆ P…ndou kaˆ tÁj
Druop…doj Ûstata Ðrmhqšntej. Oƒ dä `Ermionšej e„sˆ
DrÚopej, ØpÕ `Hraklšoj te kaˆ Mhlišwn ™k tÁj nàn
Dwr…doj kaleomšnhj cèrhj ™xanast£ntej.
VIII 44.
Oátoi mšn nun Peloponnhs…wn ™strateÚonto, o†de dä ™k
tÁj œxw ºpe…rou: 'Aqhna‹oi män prÕj p£ntaj toÝj
¥llouj parecÒmenoi nšaj Ñgdèkonta kaˆ ˜katÒn,
moànoi: ™n Salam‹ni g¦r oÙ sunenaum£chsan
Plataišej 'Aqhna…oisi di¦ toiÒnde ti prÁgma:
¢pallassomšnwn tîn `Ell»nwn ¢pÕ toà 'Artemis…ou,
æj ™g…nonto kat¦ Calk…da, oƒ Plataišej ¢pob£ntej ™j
t¾n pera…hn tÁj Boiwt…hj cèrhj prÕj ™kkomid¾n
™tr£ponto tîn o„ketšwn: oátoi mšn nun toÚtouj
sózontej ™le…fqhsan. 'Aqhna‹oi dä ™pˆ män Pelasgîn
™cÒntwn t¾n nàn `Ell£da kaleomšnhn Ãsan Pelasgo…,
ÑnomazÒmenoi Kranao…, ™pˆ dä Kškropoj basilšoj
™pekl»qhsan Kekrop…dai, ™kdexamšnou dä 'Erecqšoj
t¾n ¢rc¾n 'Aqhna‹oi metwnom£sqhsan, ”Iwnoj dä toà
XoÚqou strat£rcew genomšnou 'Aqhna…oisi ™kl»qhsan
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számítottak, hogy az egész peloponnésziszi haderŋ megvárja
Boiótiánál az ellenség támadását. Ennek azonban nem
mutatkozott jele, sŋt az a hír terjedt el, hogy a
peloponnészosziak lázas védŋfalépítésbe fogtak az
Iszthmoszon, mert a legfontosabb feladatuknak a
Peloponnészosz megmentését tartják, s a többi terület
védelmével nem törŋdnek. Erre a hírre kérték hát meg az
athéniak a hajóhadat, hogy Szalamisznál gyülekezzen.
A többiek Szalamisznál, az athéniak a maguk földjén kötöttek
ki. Ahogy megérkeztek, nyomban kihirdették az athéniaknak,
hogy aki csak tudja, menekítse biztos helyre gyermekeit és
háza népét. A legtöbben Troizénba, mások Aiginára vagy
Szalamiszra küldték az övéiket. Villámgyorsan elvégezték a
kiköltöztetést, részben hogy eleget tegyenek a jóslatnak,
részben – és ez volt a fontosabb – a következŋ okból.
Az athéniak hagyománya szerint az Akropoliszt egy nagy
kígyó ŋrzi, amely a szentélyben lakik, sŋt úgy mesélik,
hogy minden hónapban mézeskalács-áldozatot visznek a
kígyónak, mintha valóban ott élne. Ez a kalács a megfelelŋ
idŋ alatt mindig el is tťnt, most azonban érintetlen maradt.
Amikor a papnŋ bejelentette a dolgot, az athéniak
megkönnyebbült szívvel, készségesen hagyták el a városukat,
abban a hiszemben, hogy az istennŋ is elköltözött az
Akropoliszról. Mindenüket biztonságba helyezvén,
visszatértek hát a hajóhadhoz.
Arra a hírre, hogy a hajók az Artemisziontól Szalamiszhoz
érkeztek, a hajóhad többi része is csatlakozott hozzájuk
Troizénból, mert korábban Pogón troizéni kikötŋ volt a
kijelölt gyülekezŋhely. Sokkal több városból sokkal több hajó
gyťlt itt össze, mint amennyi az Artemiszionnál harcolt.
A hajóhad parancsnoka, akárcsak az Artemiszionnál,
a nem királyi vérbŋl származó spártai Eurübiadész,
Eurükleidész fia volt. A legtöbb hajót – egyszersmind a
legjobbakat – az athéniak küldték.
A hajóhadat a következŋ népek állították ki. A
Peloponnészoszról a lakedaimóniak tizenhat hajót adtak,
a korinthosziak ugyanannyit küldtek, amennyit az
Artemiszionhoz, a sziküóniak tizenötöt, az epidaurosziak tízet,
a hermionéiak hármat. A hermionéiak kivételével ezek mind
dór, éspedig makednosz eredetťek, és Erineoszból, a Pindosz
vidékérŋl és legutóbb Drüopiszból vándoroltak el.
A hermionéiak pedig drüopszok, akiket egykor Héraklész
és a malisziak ťztek el a ma Dórisznak nevezett vidékrŋl.
Ezek gyťltek tehát össze a Peloponnészoszról, a szárazföld
többi részérŋl pedig a következŋk jelentek meg. Az athéniak,
akik annyi hajót állítottak ki, mint a többiek együttesen, azaz
száznyolcvanat, s ezeket maguk látták el legénységgel is.
A plataiaiak Szalamisznál már nem harcoltak az athéniak
oldalán, mégpedig a következŋ okból. Amikor a hellének
eltávoztak az Artemisziontól és Khalkiszhoz hajóztak,
a plataiaiak a szemben fekvŋ Boiótia partján kötöttek ki, mert
biztonsága akarták helyezni családjukat és vagyonukat,
s miközben ezzel voltak elfoglalva, elmaradtak a hellén
seregtŋl. Egykor régen, amikor a most Hellasznak nevezett
földet pelaszgok lakták, az athéniak pelaszgok voltak és
kranaosz volt a nevük, Kekropsz királyuk idejében
kekropidáknak hívták ŋket, Erekhtheusz uralkodása alatt
felvették az athéni nevet, mikor pedig Ión, Xuthosz fia
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¢pÕ toÚtou ”Iwnej.
VIII 45.
Megaršej dä tçutÕ pl»rwma pare…conto tÕ kaˆ ™p'
'Artemis…J, 'Amprakiîtai dä ˜pt¦ nšaj œcontej
™pebo»qhsan, Leuk£dioi dä tre‹j, œqnoj ™Òntej oátoi
DwrikÕn ¢pÕ Kor…nqou.
VIII 46.
Nhsiwtšwn dä A„ginÁtai tri»konta pare…conto: Ãsan
mšn sfi kaˆ ¥llai <duèdeka> peplhrwmšnai nšej.
¢ll¦ tÍsi män t¾n ˜wutîn ™fÚlasson, tri»konta dä
tÍsi ¥rista pleoÚsVsi ™n Salam‹ni ™naum£chsan:
A„ginÁtai dš e„si Dwrišej ¢pÕ 'EpidaÚrou: tÍ dä n»sJ
prÒteron oÜnoma Ãn O„nènh. Met¦ dä A„gin»taj
Calkidšej t¦j ™p' 'Artemis…J e‡kosi parecÒmenoi kaˆ
'Eretrišej t¦j ˜pt£: oátoi dä ”Iwnšj e„si. Met¦ dä K»ioi
t¦j aÙt¦j parecÒmenoi, œqnoj ™Õn 'IwnikÕn ¢pÕ
'Aqhnšwn. N£xioi dä pare…conto tšsseraj,
¢popemfqšntej män ™j toÝj M»douj ØpÕ tîn polihtšwn
kat£ per oƒ ¥lloi nhsiîtai, ¢log»santej dä tîn
™ntolšwn ¢p…kato ™j toÝj “Ellhnaj Dhmokr…tou
speÚsantoj, ¢ndrÕj tîn ¢stîn dok…mou kaˆ tÒte
trihrarcšontoj: N£xioi dš e„si ”Iwnej ¢pÕ 'Aqhnšwn
gegonÒtej. Sturšej dä t¦j aÙt¦j pare…conto nšaj t£j
per ™p' 'Artemis…J, KÚqnioi dä m…an kaˆ penthkÒnteron,
™Òntej sunamfÒteroi oátoi DrÚopej. Kaˆ Ser…fio… te
kaˆ S…fnioi kaˆ M»lioi ™strateÚonto: oátoi g¦r oÙk
œdosan moànoi nhsiwtšwn tù barb£rJ gÁn te kaˆ Ûdwr.
VIII 47.
Oátoi män ¤pantej ™ntÕj o„khmšnoi Qesprwtîn kaˆ
'Acšrontoj potamoà ™strateÚonto: Qesprwtoˆ g£r e„si
Ðmouršontej 'AmprakiètVsi kaˆ Leukad…oisi, o‰ ™x
™scatšwn cwršwn ™strateÚonto. Tîn dä ™ktÕj toÚtwn
o„khmšnwn KrotwniÁtai moànoi Ãsan o‰ ™bo»qhsan tÍ
`Ell£di kinduneuoÚsV nhˆ miÍ, tÁj Ãrce ¢n¾r trˆj
puqion…khj F£ãlloj: KrotwniÁtai dä gšnoj e„sˆ
'Acaio….
VIII 48.
Oƒ mšn nun ¥lloi tri»reaj parecÒmenoi ™strateÚonto,
M»lioi dä kaˆ S…fnioi kaˆ Ser…fioi penthkontšrouj:
M»lioi mšn, gšnoj ™Òntej ¢pÕ Lakeda…monoj, dÚo
pare…conto, S…fnioi dä kaˆ Ser…fioi, ”Iwnej ™Òntej ¢p'
'Aqhnšwn, m…an ˜k£teroi. 'AriqmÕj dä ™gšneto Ð p©j tîn
neîn, p£rex tîn penthkontšrwn, trihkÒsiai kaˆ
˜bdom»konta kaˆ Ñktè.
VIII 49.
Wj dä ™j t¾n Salam‹na sunÁlqon oƒ strathgoˆ ¢pÕ tîn
e„rhmšnwn pol…wn, ™bouleÚonto, proqšntoj EÙrubi£dew
gnèmhn ¢pofa…nesqai tÕn boulÒmenon, Ókou dokšoi
™pithdeÒtaton enai naumac…hn poišesqai tîn aÙtoˆ
cwršwn ™gkratšej e„s…: ¹ g¦r 'Attik¾ ¢pe‹to ½dh, tîn
dä loipšwn pšri proet…qee. Aƒ gnîmai dä tîn legÒntwn
aƒ ple‹stai sunexšpipton prÕj tÕn 'IsqmÕn plèsantaj
naumacšein prÕ tÁj Peloponn»sou, ™pilšgontej tÕn
lÒgon tÒnde, æj, e„ nikhqšwsi tÍ naumac…V, ™n
Salam‹ni män ™Òntej poliork»sontai ™n n»sJ, †na sfi
timwr…h oÙdem…a ™pifan»setai, prÕj dä tù 'Isqmù ™j
toÝj ˜wutîn ™xo…sontai.
VIII 50.
Taàta tîn ¢pÕ Peloponn»sou strathgîn
™pilegomšnwn ™pÁlqe ¢n¾r 'Aqhna‹oj ¢ggšllwn ¼kein
tÕn b£rbaron ™j t¾n 'Attik¾n kaˆ p©san aÙt¾n
purpolšesqai. `O g¦r di¦ Boiwtîn trapÒmenoj stratÕj
¤ma XšrxV, ™mpr»saj Qespišwn t¾n pÒlin aÙtîn

lett a vezetŋjük, iónnak nevezték magukat.
A megaraiak ugyanannyi hajóval jelentek meg, mint az
Artemiszionnál, az amprakiaiak hét hajóval, a leukasziak
hárommal, [és ugyancsak hárommal a korinthoszi dórok.]*
* helyesen: akik Korinthosból származó dórok.
A szigetlakók közül az aiginaiak harminc hajót küldtek.
Valójában több hajót szereltek fel, de a saját partjaikat ŋrizték
velük. A szalamiszi csatában legjobb harminc hajójuk vett
részt. Az aiginaiak Epidauroszból származó dórok,
szigetüknek valamikor Oinóné volt a neve. Ŋutánuk a
khalkisziak, majd az eretriaiak következtek, akik akárcsak az
Artemiszionnál, húsz, illetve hét hajóval jelentek meg.
Ez a két törzs az iónokhoz tartozik. A keósziaknak, akik
athéni eredetť iónok, ugyanannyi hajójuk volt, mint az
Artemiszionnál. A naxosziak négy hajóval jöttek: ŋket
polgártársaik, a többi szigetlakóhoz hasonlóan eredetileg a
médekhez küldték, de nem engedelmeskedtek az utasításnak,
hanem Démokritosz tanácsára hallgattak, aki nagy tekintélyť
férfi és [az] egyik három evezŋsoros parancsnoka volt.
A sztüraiak ugyanazokat a hajókat küldték el, amelyeket az
Artemiszionhoz, a küthnosziak egy három evezŋsoros és egy
ötvezevezŋs hajót. Mind a két törzs a drüopsz néphez tartozik.
A szeriphosziak, a sziphnosziak és a mélosziak szintén
megérkeztek: a szigetlakók közül egyedül ŋk nem voltak
hajlandók vizet és földet küldeni a barbároknak.
Ezek a népek a Theszprótiától és az Akherón folyótól innen
esŋ területeken laknak. A theszprótoszok ugyanis az
amprakiaiak és a leukasziak szomszédai, s a hellén táborba
ŋk ketten érkeztek a legtávolabbi vidékrŋl. A náluk
távolabb lakók közül egyedül csak a krotóniak küldtek
segítséget Hellasznak: egyetlen hajót Phaullosz vezérletével,
aki háromszor nyert koszorút a püthói versenyeken.
A krotónaik akhaiosz telepesek leszármazottai.
Ezek a népek mind három evezŋsoros hajókon érkeztek,
kivéve a mélosziakat, a sziphnosziakat és a szeriphosziakat,
akik ötvenevezŋs gályákon jelentek meg. A lakedaimóni
származású mélosziak egy, az athéni-ión származású
sziphnosziak és szeriphosziak két-két hajót küldtek.
Az egész hajóhad hajóinak a száma – az ötvenevezŋs bárkákat
nem számítva – háromszázhetvennyolcat tett ki.
Összegyťltek tehát Szalamisznál a hadvezérek a felsorolt
városokból, és haditanácsot tartottak. Eurübiadész felszólította
ŋket, mondják meg, hogy szerintük a még hellén kézen lévŋ
helyek közül melyik lenne a legalkalmasabb a tengeri csatára.
Attikáról már nem lehet szó – tette hozzá –, a többi hely
között kell választani. A többség véleménye az volt, hogy
menjenek az Iszthmoszhoz, s ott próbáljanak meg
megütközni, és megvédeni a Peloponnészoszt. A javaslatot
a következŋ érveléssel támasztották alá. Ha Szalamisznál
szenvednek vereséget, az ellenség bezárná ŋket a szigetre,
és sehonnan se várhatnának segítséget. Ha viszont az
Iszthmosznál, meglenne rá a lehetŋség, hogy
visszavonuljanak hazájukba.
A peloponnészoszi hadvezérek tanácskozásának a kellŋs
közepén beállított egy athéni ember azzal a hírrel, hogy
a barbárok betörtek Attikába és tťzzel-vassal pusztítják.
A Xerxész vezetésével Boiótián keresztül vonuló sereg
felégette Theszpiai városát, amelynek lakói a
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™kleloipÒtwn ™j PelopÒnnhson kaˆ t¾n Plataišwn
æsaÚtwj, Âkš te ™j t¦j 'Aq»naj kaˆ p£nta ™ke‹na
™dh…ou: ™nšprhse dä Qšspei£n te kaˆ Pl£taian
puqÒmenoj Qhba…wn Óti oÙk ™m»dizon.
VIII 51.
'ApÕ dä tÁj diab£sioj toà `EllhspÒntou, œnqen
poreÚesqai ½rxanto oƒ b£rbaroi, ›na aÙtoà
diatr…yantej mÁna ™n tù dišbainon ™j t¾n EÙrèphn, ™n
trisˆ ˜tšroisi mhsˆ ™gšnonto ™n tÍ 'AttikÍ, Kalli£dew
¥rcontoj 'Aqhna…oisi. Kaˆ aƒršousi œrhmon tÕ ¥stu
ka… tinaj Ñl…gouj eØr…skousi tîn 'Aqhna…wn ™n tù ƒrù
™Òntaj, tam…aj te toà ƒroà kaˆ pšnhtaj ¢nqrèpouj, o‰
frax£menoi t¾n ¢krÒpolin qÚrVs… te kaˆ xÚloisi
ºmÚnonto toÝj ™piÒntaj, ¤ma män Øp' ¢sqene…hj b…ou
oÙk ™kcwr»santej ™j Salam‹na, prÕj dä kaˆ aÙtoˆ
dokšontej ™xeurhkšnai tÕ mant»ion tÕ ¹ Puq…h sfi
œcrhse, tÕ xÚlinon te‹coj ¢n£lwton œsesqai: aÙtÕ d¾
toàto enai tÕ krhsfÚgeton kat¦ tÕ mant»ion kaˆ oÙ
t¦j nšaj.
VIII 52.
Oƒ dä Pšrsai, ƒzÒmenoi ™pˆ tÕn katant…on tÁj
¢kropÒlioj Ôcqon tÕn 'Aqhna‹oi kalšousi 'Ar»ion
p£gon, ™poliÒrkeon trÒpon toiÒnde: Ókwj stuppe‹on
perˆ toÝj ÑistoÝj periqšntej ¤yeian, ™tÒxeuon ™j tÕ
fr£gma. 'Enqaàta 'Aqhna…wn oƒ poliorkeÒmenoi Ómwj
ºmÚnonto, ka…per ™j tÕ œscaton kakoà ¢pigmšnoi kaˆ
toà fr£gmatoj prodedwkÒtoj: oÙdä lÒgouj tîn
Peisistratidšwn prosferÒntwn perˆ Ðmolog…hj
™nedškonto, ¢munÒmenoi dä ¥lla te ¢ntemhcanînto kaˆ
d¾ kaˆ prosiÒntwn tîn barb£rwn prÕj t¦j pÚlaj
ÑloitrÒcouj ¢p…esan: éste Xšrxhn ™pˆ crÒnon sucnÕn
¢por…Vsi ™nšcesqai, oÙ dun£menÒn sfeaj ˜le‹n.
VIII 53.
CrÒnJ d' ™k tîn ¢pÒrwn ™f£nh d» tij œsodoj to‹si
barb£roisi: œdee g¦r kat¦ tÕ qeoprÒpion p©san t¾n
'Attik¾n t¾n ™n tÍ ºpe…rJ genšsqai ØpÕ PšrsVsi.
”Emprosqe ðn tÁj ¢kropÒlioj, Ôpisqe dä tîn pulšwn
kaˆ tÁj ¢nÒdou, tÍ d¾ oÜte tij ™fÚlasse oÜt' ¨n
½lpise m» kotš tij kat¦ taàta ¢naba…h ¢nqrèpwn,
taÚtV ¢nšbhs£n tinej kat¦ tÕ ƒrÕn tÁj Kškropoj
qugatrÕj 'AglaÚrou, ka…per ¢pokr»mnou ™Òntoj toà
cèrou. `Wj dä edon aÙtoÝj ¢nabebhkÒtaj oƒ 'Aqhna‹oi
™pˆ t¾n ¢krÒpolin, oƒ män ™rr…pteon ˜wutoÝj kat¦ toà
te…ceoj k£tw kaˆ diefqe…ronto, oƒ dä ™j tÕ mšgaron
katšfeugon. Tîn dä Persšwn oƒ ¢nabebhkÒtej prîton
män ™tr£ponto prÕj t¦j pÚlaj, taÚtaj dä ¢no…xantej
toÝj ƒkštaj ™fÒneuon: ™peˆ dš sfi p£ntej katšstrwnto,
tÕ ƒrÕn sul»santej ™nšprhsan p©san t¾n ¢krÒpolin.
VIII 54.
Scën dä pantelšwj t¦j 'Aq»naj Xšrxhj ¢pšpemye ™j Soàsa
¥ggelon ƒppša 'Artab£nJ ¢ggelšonta t¾n pareoàs£n sfi
eÙprhx…hn. 'ApÕ dä tÁj pšmyioj toà k»rukoj deutšrV ¹mšrV
sugkalšsaj 'Aqhna…wn toÝj fug£daj, ˜wutù dä ˜pomšnouj,
™kšleue trÒpJ tù sfetšrJ qàsai t¦ ƒr¦ ¢nab£ntaj ™j t¾n
¢krÒpolin, e‡te d¾ ðn Ôyin tin¦ „dën ™nupn…ou ™netšlleto
taàta e‡te kaˆ ™nqÚmiÒn oƒ ™gšneto ™mpr»santi tÕ ƒrÒn: oƒ dä
fug£dej tîn 'Aqhna…wn ™po…hsan t¦ ™ntetalmšna.
VIII 55.
Toà dä e†neken toÚtwn ™pemn»sqhn, fr£sw. ”Esti ™n tÍ
¢kropÒli taÚtV 'Erecqšoj toà ghgenšoj legomšnou enai
nhÒj, ™n tù ™la…h te kaˆ q£lassa œni, t¦ lÒgoj par¦
'Aqhna…wn Poseidšwn£ te kaˆ 'Aqhna…hn ™r…santaj perˆ tÁj
cèrhj martÚria qšsqai. TaÚthn ðn t¾n ™la…hn ¤ma tù ¥llJ

72.
Peloponnészoszra menekültek, továbbá Plataiait, majd
megtámadta Athént és ott is mindent elpusztított. Theszpiait
és Plataiait azért perzselte fel az ellenség, mert megtudta a
thébaiaktól, hogy a két város lakói nincsenek a médek pártján.
A barbárok a hellészpontoszi átkelés megkezdése után egy
hónapot töltöttek a sereg Európába szállításával, és három
hónap múlva értek el Attikába. Athénban akkor Kalliadész
volt az arkhón. A barbárok elfoglalták a kiürített várost,
amelyben csak néhány ember lézengett a szentélyben – a
kincsek ŋrei, valamint szegény emberek –, ezek aztán
deszkákból és szálfákból torlaszokat emeltek, hogy megvédjék
az Akropoliszt az ellenségtŋl. A városban maradtak vagy azért
nem menekültek Szalamiszra, mert olyan szegények voltak,
vagy mert úgy gondolták, ŋk értelmezik helyesen a Püthia
jóslatát: hogy a fából készült védŋfal bevehetetlen lesz – amit
a jóslat állított –, azt jelentené, hogy ez a torlasz fogja
megvédeni ŋket, nem a hajók.
A perzsák megszállták az Akropolisszal szemben emelkedŋ
halmot, amelyet az athéniak Areioszpagosznak neveznek, s
innen kezdték meg az ostromot, mégpedig a
következŋképpen. Kócot tekertek a nyílvesszŋkre,
megygyújtották, és úgy lŋtték ki ŋket a torlaszra. Noha az
athéniak végveszélybe kerültek, és a torlasz nem védte meg
ŋket, ellenálltak és nem hallgattak a Peiszisztratidák
indítványára, hogy próbáljanak meg kiegyezni az ostromlókkal.
Körömszakadtáig védekeztek, például nagy kŋdarabokat
hengerítettek a kapukhoz nyomuló barbárokra. Xerxész
hosszú ideig tanácstalan volt, mert nem tudott fölébük
kerekedni.
Ebben a nehéz helyzetben végül a perzsák találtak egy
feljáratot, hiszen a jóslat elŋre megmondta, hogy Attika
egész szárazföldi területe a barbárok hatalmába fog kerülni.
Az Akropolisz bejáratánál, a kapu és a fölvezetŋ út mögött,
ahol egyetlen ŋr sem állt, mert senki nem hihette volna, hogy
erre is feljuthatna az ellenség, Kekropsz leányának,
Aglaurosznak a szentélye mellett sikerült felhatolnia néhány
perzsa ostromlónak, bár nagyon meredek sziklafalat kellett
megmásznia. Mikor az athéniak meglátták, hogy az ellenség
feljutott az Akropoliszra, néhányan levetették magukat a
bástyákról, és nyomban szörnyethaltak, mások a szentélybe
menekültek. A felérkezett perzsák elŋször a kapukhoz
rohantak és kinyitották azokat, majd legyilkolták az irgalomért
esdeklŋ athéniakat. Amikor mindekivel végeztek, kirabolták
a szentélyt, és az egész Akropoliszt felgyújtották.
Xerxész így hatalmába kerítette Athént. Nyomban lovas
futárt küldött Szuszába, és megüzente Artabanosznak
a fényes gyŋzelem hírét. A hírnök elindulását követŋ
napon összehívta a kíséretében lévŋ athéni menekülteket,
és megparancsolta nekik, hogy menjenek fel az Akropoliszra
és áldozzanak ott a saját szokásaik szerint. Vagy valamilyen
álomlátás intésére tett így, vagy mert gyötörte a lelkiismeret
a szentély felgyújtása miatt. S az athéni menekültek
végrehajtották a parancsát.
Megmondom, miért említem ezt meg. Az Akropoliszon áll
a Földbŋl született Erekhtheusz temploma, a közepén egy
olajfával és egy sós vizť kis tóval. Az athéniak szerint
Poszeidón, illetve Athéna helyezték el ŋket annak jeléül,
hogy ŋk ketten versengtek e hely birtokáért. Mikor a barbárok
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ƒrù katšlabe ™mprhsqÁnai ØpÕ tîn barb£rwn: deutšrV dä
¹mšrV ¢pÕ tÁj ™mpr»sioj 'Aqhna…wn oƒ qÚein ØpÕ basilšoj
keleuÒmenoi æj ¢nšbhsan ™j tÕ ƒrÒn, érwn blastÕn ™k toà
stelšceoj Óson te phcua‹on ¢nadedramhkÒta. Oátoi mšn nun
taàta œfrasan.
VIII 56.
Oƒ dä ™n Salam‹ni “Ellhnej, éj sfi ™xaggšlqh æj œsce t¦
perˆ t¾n 'Aqhna…wn ¢krÒpolin, ™j tosoàton qÒrubon ¢p…konto
æj œnioi tîn strathgîn oÙdä kurwqÁnai œmenon tÕ
proke…menon prÁgma, ¢ll' œj te t¦j nšaj ™sšpipton kaˆ <t¦>
ƒst…a ¢e…ronto æj ¢popleusÒmenoi: to‹s… te Øpoleipomšnoisi
aÙtîn ™kurèqh prÕ toà 'Isqmoà naumacšein. NÚx te ™g…neto
kaˆ o‰ dialuqšntej ™k toà sunedr…ou ™sšbainon ™j t¦j nšaj.
VIII 57.
'Enqaàta d¾ Qemistoklša ¢pikÒmenon ™pˆ t¾n nša e‡reto
Mnhs…filoj ¢n¾r 'Aqhna‹oj Ó ti sfi e‡h bebouleumšnon.
PuqÒmenoj dä prÕj aÙtoà æj e‡h dedogmšnon ¢n£gein t¦j
nšaj prÕj tÕn 'IsqmÕn kaˆ prÕ tÁj Peloponn»sou naumacšein,
epe: OÜ toi ¥ra, Àn ¢p£rwsi t¦j nšaj ¢pÕ Salam‹noj, perˆ
oÙdemiÁj œti patr…doj naumac»seij: kat¦ g¦r pÒlij ›kastoi
tršyontai, kaˆ oÜte sfšaj EÙrubi£dhj katšcein dun»setai
oÜte tij ¢nqrèpwn ¥lloj éste m¾ oÙ diaskedasqÁnai t¾n
strati»n: ¢polšeta… te ¹ `Ell¦j ¢boul…Vsi. 'All' e‡ tij œsti
mhcan», ‡qi kaˆ peirî diacšai t¦ bebouleumšna, ½n kwj dÚnV
¢nagnîsai EÙrubi£dhn metabouleÚsasqai éste aÙtoà
mšnein.
VIII 58.
K£rta te tù Qemistoklši ½rese ¹ Øpoq»kh kaˆ oÙdän prÕj
taàta ¢meiy£menoj ½ie ™pˆ t¾n nša t¾n EÙrubi£dew.
'ApikÒmenoj dä œfh ™qšlein oƒ koinÒn ti prÁgma summe‹xai: Ð
d' aÙtÕn ™j t¾n nša ™kšleue ™sb£nta lšgein, e‡ ti qšlei.
'Enqaàta Ð Qemistoklšhj parizÒmenÒj oƒ katalšgei ™ke‹n£ te
p£nta t¦ ½kouse Mnhsif…lou, ˜wutoà poieÚmenoj, kaˆ ¥lla
poll¦ prostiqe…j, ™j Ö ¢nšgnwsš <min> crh…zwn œk te tÁj
neÕj ™kbÁnai [tÕn EÙrubi£dea] sullšxai te toÝj strathgoÝj
™j tÕ sunšdrion.
VIII 59.
`Wj dä ¥ra sunelšcqhsan, prˆn À tÕn EÙrubi£dhn proqe‹nai
[tÕn lÒgon] tîn e†neka sun»gage toÝj strathgoÚj, pollÕj
Ãn Ð Qemistoklšhj ™n to‹si lÒgoisi oŒa k£rta deÒmenoj.
Lšgontoj dä aÙtoà Ð Kor…nqioj strathgÕj 'Ade…mantoj Ð
'WkÚtou epe: ’W QemistÒkleej, ™n to‹si ¢gîsi oƒ
proexanist£menoi ·ap…zontai. `O dä ¢poluÒmenoj œfh: Oƒ dš
ge ™gkataleipÒmenoi oÙ stefanoàntai.

VIII 60.
Tòte män ºp…wj [prÕs] tÕn Kor…nqion ¢me…yato: prÕj dä tÕn
EÙrubi£dhn œlege ™ke…nwn män oÙkšti oÙdän tîn prÒteron
lecqšntwn, æj ™pe¦n ¢p£rwsi ¢pÕ Salam‹noj diadr»sontai:
pareÒntwn g¦r tîn summ£cwn oÙk œferš oƒ kÒsmon oÙdšna
kathgoršein: Ð dä ¥llou lÒgou e‡ceto, lšgwn t£de: 'En soˆ
nàn ™sti sîsai t¾n `Ell£da, Àn ™moˆ pe…qV naumac…hn aÙtoà
mšnwn poišesqai mhdä peiqÒmenoj toÚtwn to‹si lÒgoisi
¢nazeÚxVj prÕj tÕn 'IsqmÕn t¦j nšaj. 'Ant…qej g¦r ˜k£teron
¢koÚsaj. PrÕj män tù 'Isqmù sumb£llwn ™n pel£gei
¢napeptamšnJ naumac»seij, [™s] tÕ ¼kista ¹m‹n sÚmforÒn
™sti nšaj œcousi barutšraj kaˆ ¢riqmÕn ™l£ssonaj: toàto dä
¢polšeij Salam‹n£ te kaˆ Mšgara kaˆ A‡ginan, ½n per kaˆ
t¦ ¥lla eÙtuc»swmen: ¤ma dä tù nautikù aÙtîn ›yetai kaˆ
Ð pezÕj stratÒj, kaˆ oÛtw sfšaj aÙtÕj ¥xeij ™pˆ t¾n
PelopÒnnhson, kinduneÚseij te ¡p£sV tÍ `Ell£di. —Hn dä t¦
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felgyújtották a szentélyt, az olajfa is elégett. Másnap azonban,
mikor az athéniak felmentek a szentélybe, hogy a király
parancsára áldozzanak ott, felfedezték, hogy a fa törzsébŋl
kisarjadt egy pékhüsznyi hosszú hajtás. Ezt aztán elmondták a
királynak is.
Amikor a Szalamisznál állomásozó hellének hírül vették az
athéni Akropolisz pusztulását, egészen megzavarodtak: a
hadvezérek egy része, döntésre sem várva, hajóra szállt, és
vitorlát bontva elhajózni készült, akik pedig ott maradtak,
úgy határoztak, hogy az Iszthmosznál vívják meg a tengeri
ütközetet. Amikor leszállt az éj, szétoszoltak és hajóra szálltak.

Themisztoklész is visszaérkezett a hajójához, s ott egy athéni
polgár, Mnésziphilosz megkérdezte tŋle, hogy mit határoztak.
Meghallván a döntést, hogy az Iszthmoszhoz hajóznak és ott
vívnak tengeri ütközetet a Peloponnészosz megmentéséért,
kijelentette: „Ha a hajóhad eltávozik Szalamiszról, nem lesz
közös hazánk, amelyért harcolhatnál! Mert mindenki elmegy
haza a maga városába, és sem Eurübiadész, sem más nem
fogja tudni megakadályozni a hajóhad szétszéledését. És ez
az ostoba döntés lesz Hellasz veszte! Ha még lehet, eredj
vissza, és beszéld le ŋket errŋl a tervrŋl. Hátha rá tudod venni
Eurübiadészt, hogy megváltoztassa szándékát és itt maradjon.”
A tanács amúgy is megegyezett Themisztoklész véleményével,
így ját se szó, se beszéd, odament Eurübiadész hajójához, s
mikor odaérkezett, felüzent neki, hogy szeretne vele beszélni
mindnyájuk érdekében. Erre Eurübiadész felhívta hajójára,
hogy megtudja, mit akar. Themisztoklész leült mellé,
és elŋadta a saját javaslataként mindazt – és még sok mást is –,
amit Mnésziphilosztól hallott. Nagy sokára sikerült
rávennie Eurübiadészt, hogy szálljon partra, és hívja tanácsba
a vezéreket.
A vezérek összegyťltek, de még mielŋtt Eurübiadész
elmondhatta volna nekik az összejövetel célját,
Themisztoklész átvette a szót, s hosszan, szenvedélyesen
megvilágította elŋttük a helyzetet. Az egyik korinthoszi
hadvezér, Adeimantosz, Óküthosz fia egyszer csak
félbeszakította e szavakkal: „Themisztoklész! A
versenyjátékokon is megvesszŋzik azt, aki a többinél
hamarabb indul!” Themisztoklész pedig visszavágott:
„Igaz, de aki hátramarad, nem remélhet gyŋzelmi koszorút!”
Themisztoklész ekkor még indulatát mérsékelve válaszolt a
korinthoszi hadvezérnek. Majd Eurübiadészhoz fordult,
de egy szót sem ismételt meg abból, amit az elŋbb kifejtett
neki: hogy ha most eltávoznak Szalamiszról, szétszóródik
az egész hajóhad. Hiszen abban a helyzetben nem tartotta
volna helyesnek, hogy a szövetségesek jelenlétében
vádaskodjanak. Így tehát egészen másféle érveléshez
folyamodott, és így beszélt: „A kezedben van, Eurübiadész,
Hellasz megmentésének kulcsa! Csak fogadd meg az én
tanácsomat, és ne hallgass azokra, akik azt javasolják, hogy
vitorlázz az Iszthmoszhoz a hajóhaddal. Figyelj jól, és
mérlegeld a két javaslatot! Ha az Iszthmosznál szállsz csatába,
a nyílt tengeren kell harcolnod, ami a hellének számára a
legkedvezŋtlenebb eshetŋség, mivel a mi hajóink nehézkesebb
mozgásúak, mint az ellenség hajói, s a számuk is kevesebb.
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™gë lšgw poi»sVj, tos£de ™n aÙto‹si crhst¦ eØr»seij:
prîta män ™n steinù sumb£llontej nhusˆ Ñl…gVsi prÕj
poll£j, Àn t¦ o„kÒta ™k toà polšmou ™kba…nV, pollÕn
krat»somen: tÕ g¦r ™n steinù naumacšein prÕj ¹mšwn ™st…,
™n eÙrucwr…V dä prÕj ™ke…nwn: aâtij dä Salamˆj perig…netai,
™j t¾n ¹m‹n Øpškkeitai tškna te kaˆ guna‹kej. Kaˆ män kaˆ
tÒde ™n aÙto‹si œnesti, toà kaˆ perišcesqe m£lista: Ðmo…wj
aÙtoà te mšnwn pronaumac»seij Peloponn»sou kaˆ prÕj tù
'Isqmù, oÙdš sfeaj, e‡ per eâ fronšeij, ¥xeij ™pˆ t¾n
PelopÒnnhson: Àn dš ge t¦ ™gë ™lp…zw gšnhtai kaˆ
nik»swmen tÍsi nhus…, oÜte Øm‹n ™j tÕn 'IsqmÕn paršsontai
oƒ b£rbaroi oÜte prob»sontai ˜kastšrw tÁj 'AttikÁj, ¢p…as…
te oÙdenˆ kÒsmJ, Meg£rois… te kerdanšomen perieoàsi kaˆ
A„g…nV kaˆ Salam‹ni, ™n tÍ ¹m‹n kaˆ lÒgiÒn ™sti tîn ™cqrîn
katÚperqe genšsqai. O„kÒta mšn nun bouleuomšnoisi
¢nqrèpoisi æj tÕ ™p…pan ™qšlei <eâ> g…nesqai: m¾ dä o„kÒta
bouleuomšnoisi oÙk ™qšlei, oÙdä Ð qeÕj proscwršei prÕj t¦j
¢nqrwph…aj gnèmaj.

VIII 61.
Taàta lšgontoj Qemistoklšoj aâtij Ð Kor…nqioj 'Ade…mantoj
™pefšreto, sig©n te keleÚwn tù m¾ œsti patrˆj kaˆ
EÙrubi£dhn oÙk ™în ™piyhf…zein ¢pÒli ¢ndr…: pÒlin g¦r tÕn
Qemistoklša parecÒmenon oÛtw ™kšleue gnèmaj
sumb£llesqai. Taàta dš oƒ prošfere, Óti ¹lèkes£n te kaˆ
kate…conto aƒ 'AqÁnai. TÒte d¾ Ð Qemistoklšhj ke‹nÒn te kaˆ
toÝj Korinq…ouj poll£ te kaˆ kak¦ œlege, ˜wuto‹s… te
™d»lou lÒgJ æj e‡h kaˆ pÒlij kaˆ gÁ mšzwn ½ per ™ke…noisi
œst' ¨n dihkÒsiai nšej sfi œwsi peplhrwmšnai: oÙdamoÝj g¦r
`Ell»nwn aÙtoÝj ™piÒntaj ¢pokroÚsesqai.
VIII 62.
Shma…nwn dä taàta tù lÒgJ dišbaine ™j EÙrubi£dhn, lšgwn
m©llon ™pestrammšna: SÝ e„ menšeij aÙtoà, kaˆ mšnwn œseai
¢n¾r ¢gaqÒj: e„ dä m», ¢natršyeij t¾n `Ell£da: tÕ p©n g¦r
¹m‹n toà polšmou fšrousi aƒ nšej. 'All' ™moˆ pe…qeo. E„ dä
taàta m¾ poi»sVj, ¹me‹j män æj œcomen ¢nalabÒntej toÝj
o„kštaj komieÚmeqa ™j S‹rin t¾n ™n 'Ital…V, ¼ per ¹metšrh tš
™sti ™k palaioà œti, kaˆ t¦ lÒgia lšgei Øp' ¹mšwn aÙt¾n de‹n
ktisqÁnai: Øme‹j dä summ£cwn toiînde mounwqšntej
memn»sesqe tîn ™mîn lÒgwn.

VIII 63.
Taàta dä Qemistoklšoj lšgontoj ¢nedid£sketo EÙrubi£dhj:
dokšein dš moi, ¢rrwd»saj m£lista toÝj 'Aqhna…ouj
¢nedid£sketo m» sfeaj ¢pol…pwsi Àn prÕj tÕn 'IsqmÕn ¢g£gV
t¦j nšaj: ¢polipÒntwn g¦r 'Aqhna…wn oÙkšti ™g…nonto
¢xiÒmacoi oƒ loipo…. TaÚthn d¾ aƒršetai t¾n gnèmhn, aÙtoà
mšnontaj dianaumacšein.
VIII 64.
OÛtw män oƒ perˆ Salam‹na œpesi ¢krobolis£menoi, ™pe…te
EÙrubi£dV œdoxe, aÙtoà pareskeu£zonto æj naumac»sontej.
`Hmšrh te ™g…neto kaˆ ¤ma tù ¹l…J ¢niÒnti seismÕj ™gšneto
œn te tÍ gÍ kaˆ tÍ qal£ssV: œdoxe dš sfi eÜxasqai to‹si
qeo‹si kaˆ ™pikalšsasqai toÝj A„ak…daj summ£couj. `Wj dš
sfi œdoxe, kaˆ ™po…eun taàta: eÙx£menoi g¦r p©si to‹si
qeo‹si aÙtÒqen män ™k Salam‹noj A‡ant£ te kaˆ Telamîna
™pekalšonto, ™pˆ dä A„akÕn kaˆ toÝj ¥llouj A„ak…daj nša
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De mégha minden jól sikerül is, elveszíted Szalamiszt, Megarát
és Aiginát. S mivel a perzsa szárazföldi sereg a hajóhad
nyomában jár, te magad fogod egyenesen a Peloponnészoszra
vezetni a sereget, s ezzel végromlásba döntöd egész Hellaszt.
Ha viszont az én tanácsom szerint teszel, a következŋ
elŋnyökhöz jutunk. Kevesebb hajónk egy tengerszorosban
száll szembe a nagyobb látszámú ellenséges hajóhaddal, s a
hadászat törvényei szerint ezzel mi kerülünk jobb helyzetbe,
hiszen nekünk az a kedvezŋ, ha szťk helyen, nekik viszont,
ha tágas térségben folyik le az ütközet. Azonkívül Szalamisz is
birtokunkban marad, ahová gyermekeinket és asszonyainkat
elszállítottuk. Végezetül elérjük azt a célt is, amire te is
törekedsz: ha itt maradsz, éppúgy megvéded a hajóhaddal a
Peloponnészoszt, mintha az Iszthmosznál vívnál csatát. S ha
józanul gondolkodol, nem segíted hozzá az ellenséget, hogy
betörjön a Peloponnészoszra. Ha minden a reményeim szerint
történik, és gyŋzelmet aratunk a tengeri ütközetben, nemcsak
hogy az Iszthmoszra nem teszik be a lábukat a barbárok,
nemcsak hogy megrekednek Attikánál, hanem fejvesztve,
szétzilálva fognak visszavonulni. Megmentjük továbbá
Megarát, Aiginát és Szalamiszt, ahol a jóslat szerint is
legyŋzhetjük az ellenséget. Mert azokat az emberi terveket,
amelyek számolnak a valósággal, rendszerint siker koronázza,
de ha az emberek nem veszik figyelembe a tényeket,
terveiket az istenek sem pártfogolják.”
Miközben Themisztoklész így beszélt, ismét felzúdult a
korinthoszi Adeimantosz, hogy jobb, ha hallgat egy olyan
ember, akinek nincs hazája, Eurübiadész pedig ne adjon
olyasvalakire, aki hontalan és még szavazati joga sincs. Azt
javasolta, hogy Themisztoklész csak akkor kapjon szót, ha
bebizonyítja, hogy van hazája. Azért merészelt ilyen hangon
beszélni, mert Athént elfoglalta és hatalmában tartotta az
ellenség. De Themisztoklész is megmondta a magáét
Adeimantosznak és a korinthosziaknak, és leszögezte, hogy
Athén tekintélyesebb és nagyobb város, mint az övék,
hiszen amíg kétszáz, teljes legénységgel felszerelt hadihajó ura,
nincs az a hellén város, amely legyŋzhetné.
Amikor így megfelelt, újra Eurübiadészhoz fordult, és még
határozottabban folytatta: „Ne menj el – ha itt kitartasz,
derék ember maradsz. Ha nem, pusztulásba döntöd egész
Hellaszt, mert tudd meg: a háború kimenetele a mi hajóinkon
múlik. Fogadd meg a tanácsomat! Ha nem, akkor a mieinkkel
együtt elhajózunk az itáliai Sziriszbe, amely ŋsi idŋk óta a mi
birtokunk, s amelyrŋl egy jóslat azt állítja, hogy ott kell
gyarmatot alapítanunk. Majd eszetekbe jutnak még szavaim,
ha elveszíttek egy olyan szövetségest, mint mi.”
Themisztoklész szavai meggyŋzték Eurübiadészt, véleményem
szerint fŋleg azért, mert attól félt, hogy ha a hajókat az
Iszthmoszhoz viszi, az athéniak cserben hagyják, márpedig az
athéniak nélkül az ott maradt hajóhadnak édeskevés esélye lett
volna. Elfogadta hát Themisztoklész véleményét, úgy döntött,
hogy ott maradnak és ott vívnak meg az ellenséggel.
Így végzŋdött a Szalamiszról folyó vita, s Eurübiadész döntése
után a hellének felkészültek a tengeri ütközetre. Hajnalban,
amikor a nap felkelt, földrengés rázta meg a földet és a tengert.
Erre a hellének elhatározták, hogy könyörögnek az istenekhez
és segítségül hívják az Aiakidákat. Úgy is tettek, ahogy
elhatározták: könyörögtek valamennyi istenhez, Szalamiszról
segítségül hívták Aiaszt és Telamónt, Aiginára pedig hjót
küldtek, hogy hozza el Aiakoszt és a többi Aiakidát.
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¢pšstellon ™j A‡ginan.
VIII 65.
”Efh dä D…kaioj Ð QeokÚdeoj ¢n¾r 'Aqhna‹oj, fug£j te kaˆ
par¦ M»doisi lÒgimoj genÒmenoj, toàton tÕn crÒnon ™pe…te
™ke…reto ¹ 'Attik¾ cèrh ØpÕ toà pezoà stratoà toà Xšrxew,
™oàsa œrhmoj 'Aqhna…wn, tuce‹n tÒte ™ën ¤ma Dhmar»tJ tù
Lakedaimon…J ™n tù Qrias…J ped…J, „de‹n dä koniortÕn
cwršonta ¢p' 'Eleus‹noj æj ¢ndrîn m£list£ kV trismur…wn,
¢poqwm£zein tš sfeaj tÕn koniortÕn Óteèn kote e‡h
¢nqrèpwn, kaˆ prÒkate fwnÁj ¢koÚein, ka… oƒ fa…nesqai t¾n
fwn¾n enai tÕn mustikÕn ‡akcon. Enai d' ¢da»mona tîn
ƒrîn tîn ™n 'Eleus‹ni ginomšnwn tÕn Dhm£rhton, e„ršsqai te
aÙtÕn Ó ti tÕ fqeggÒmenon e‡h toàto: aÙtÕj dä e„pe‹n:
Dhm£rhte, oÙk œsti Ókwj oÙ mšga ti s…noj œstai tÍ basilšoj
stratiÍ. T£de g¦r ¢r…dhla, ™r»mou ™oÚshj tÁj 'AttikÁj, Óti
qe‹on tÕ fqeggÒmenon, ¢p' 'Eleus‹noj „Õn ™j timwr…hn
'Aqhna…ois… te kaˆ to‹si summ£coisi. Kaˆ Àn mšn ge
katask»yV ™j t¾n PelopÒnnhson, k…ndunoj aÙtù te basilši
kaˆ tÍ stratiÍ tÍ ™n tÍ ºpe…rJ œstai: Àn dä ™pˆ t¦j nšaj
tr£phtai t¦j ™n Salam‹ni, tÕn nautikÕn stratÕn kinduneÚsei
basileÝj ¢pobale‹n. T¾n dä Ðrt¾n taÚthn ¥gousi 'Aqhna‹oi
¢n¦ p£nta œtea tÍ Mhtrˆ kaˆ tÍ KÒrV, kaˆ aÙtîn te Ð
boulÒmenoj kaˆ tîn ¥llwn `Ell»nwn mue‹tai: kaˆ t¾n fwn¾n
tÁj ¢koÚeij ™n taÚtV tÍ ÐrtÍ „akc£zousi. PrÕj taàta e„pe‹n
Dhm£rhton: S…ga te kaˆ mhdenˆ ¥llJ tÕn lÒgon toàton e‡pVj.
—Hn g£r toi ™j basilša ¢neneicqÍ t¦ œpea taàta, ¢pobalšeij
t¾n kefal»n, ka… se oÜte ™gë dun»somai ·Úsasqai oÜt'
¥lloj ¢nqrèpwn oÙdä eŒj. 'All' œc' ¼sucoj, perˆ dä stratiÁj
tÁsde qeo‹si mel»sei. TÕn män d¾ taàta parainšein, ™k dä toà
koniortoà kaˆ tÁj fwnÁj genšsqai nšfoj kaˆ metarsiwqän
fšresqai ™j Salam‹na ™pˆ tÕ stratÒpedon tÕ tîn `Ell»nwn:
oÛtw dä aÙtoÝj maqe‹n Óti tÕ nautikÕn tÕ Xšrxew ¢polšesqai
mšlloi. Taàta män D…kaioj Ð QeokÚdeoj œlege, Dhmar»tou te
kaˆ ¥llwn martÚrwn kataptÒmenoj.

VIII 66.
Oƒ dä ™j tÕn Xšrxew nautikÕn stratÕn tacqšntej, ™peid¾ ™k
Trhc‹noj qehs£menoi tÕ trîma tÕ LakwnikÕn dišbhsan ™j t¾n
`Istia…hn, ™piscÒntej ¹mšraj tre‹j œpleon di' EÙr…pou, kaˆ ™n
˜tšrVsi trisˆ ¹mšrVsi ™gšnonto ™n Fal»rJ. `Wj män ™moˆ
dokšein, oÙk ™l£ssonej ™Òntej ¢riqmÕn ™sšbalon ™j t¦j
'Aq»naj kat£ te ½peiron kaˆ tÍsi nhusˆ [¢pikÒmenoi] À ™p… te
Shpi£da ¢p…konto kaˆ ™j QermopÚlaj: ¢ntiq»sw g¦r to‹s… te
ØpÕ toà ceimînoj aÙtîn ¢polomšnoisi kaˆ to‹si ™n
QermopÚlVsi kaˆ tÍsi ™p' 'Artemis…J naumac…Vsi toÚsde
toÝj tÒte oÜkw ˜pomšnouj basilši, Mhlišaj te kaˆ Dwrišaj
kaˆ LokroÝj kaˆ BoiwtoÝj panstratiÍ ˜pomšnouj pl¾n
Qespišwn te kaˆ Plataišwn, kaˆ m£la Karust…ouj te kaˆ
'Andr…ouj kaˆ Thn…ouj [te] kaˆ toÝj loipoÝj nhsiètaj
p£ntaj, pl¾n tîn pšnte pol…wn tîn ™pemn»sqhn prÒteron t¦
oÙnÒmata. “OsJ g¦r d¾ prošbaine ™swtšrw tÁj `Ell£doj Ð
Pšrshj, tosoÚtJ plšw œqne£ oƒ e†peto.
VIII 67.
'Epeˆ ðn ¢p…kato ™j t¦j 'Aq»naj p£ntej oátoi pl¾n Par…wn
(P£rioi dä Øpoleifqšntej ™n KÚqnJ ™karadÒkeon tÕn
pÒlemon kÍ ¢pob»setai), oƒ dä loipoˆ æj ¢p…konto ™j tÕ
F£lhron, ™nqaàta katšbh aÙtÕj Xšrxhj ™pˆ t¦j nšaj, ™qšlwn
sfi summe‹xa… te kaˆ puqšsqai tîn ™pipleÒntwn t¦j gnèmaj.
'Epeˆ dä ¢pikÒmenoj proâzeto, parÁsan met£pemptoi oƒ tîn
™qnšwn tîn sfetšrwn tÚrannoi kaˆ tax…arcoi ¢pÕ tîn neîn,
kaˆ †zonto éj sfi basileÝj ˜k£stJ tim¾n ™dedèkee, prîtoj
män Ð Sidènioj basileÚj, met¦ dä Ð TÚrioj, ™pˆ dä ïlloi. `Wj
dä kÒsmJ ™pexÁj †zonto, pšmyaj Xšrxhj MardÒnion e„rèta

Az egyik athéni menekült, Dikaiosz, Theoküdész fia, akinek
nagy tekintélye volt a médek között, késŋbb a következŋ
történetet mondta el. Miközben Xerxész serege végigdúlta az
athéniak elhagyta Attikát, ŋ a lakedaimóni Démaratosszal
éppen a Thriai-síkságon tartózkodott. S egyszerre csak
Eleuszisz felŋl akkora porfelhŋt láttak, mintha legalább
harmincezer ember közeledne. Elcsodálkoztak, miféle
emberek jöhetnek abból az irányból, ahol a porfelhŋ támadt,
s ekkor kiáltást hallottak, amely olyan volt, mint a
misztériumszertartások Iakkhosz-kiáltása. Démaratosz, aki
nem ismerte az eleusziszi szertartásokat, megkérdezte, hogy
miféle kiáltás lehet ez. Erre Dikaiosz így válaszolt: „Nem
kétséges, Démaratosz, hogy a király seregét valami nagy csapás
fogja érni. Attikát minden ember elhagyta, így hát nyilvánvaló,
hogy ez a hag földöntúli hang, s Eleusziszból jön az athéniak
és szövetségeseik megsegítésére. Ha a porfelhŋ a
Peloponnészosz felé száll, a király és serege a szárazdöldön
kerül veszedelembe, ha pedig a Szalamisznál horgonyzó hajók
felé fordul, a király hajóhadát fenyegeti megsemmisülés.
Ami ezt a misztériumünnepet illeti, az athéniak minden évben
megülik az Anya és Lány tiszteletére, olyankor beavatják
azokat az athéniakat és helléneket, akik kívánják. Az a
kiáltás, amelyet hallottál, az ünnepen elhangzó Iakkhoszkiáltás.“ Erre Démaratosz így válaszolt: „Tartsd titokban és
senkinek se említsd, amit most elmondtál. Mert ha megjelentik
a királynak szavaidat, a fejedet véteti, és sem én, sem más
halandó sem menthet meg. Maradj csak békével. A sereg
sorsáról pedig úgyis az istenek döntenek.“ Ezt a tanácsot adta
Démaratosz. Ezután látták, hogy a porfelleg és a hanf felhŋvé
változik, s felemelkedik a levegŋbe, majd Szalamisz irányába
fordul, és a hellén hajóhad felé távolodik. Ebbŋl megérthették,
hogy Xerxész hajóhadára pusztulás vár. Így adta elŋ a dolgot
Dikaiosz, Theoküdész fia, arra hivatkozva, hogy szavainak
igazságát Démaratosz és mások is igazolhatják.
Xerxész hajóhadának katonái Trakhiszból átkeltek Hisztiaiába,
és megtekintették a lakedaimóniak halottait, majd háromnapi
ott-tartózkodás után áthajóztak az Euriposzon, s újabb három
nap elteltével Phaléronba érkeztek. Gondolom, a szárazföldi
és tengeri sereg létszámra nem volt kisebb, amikor
megtámadta Athént, mint amikor Szépiaszba és
Thermopülaiba érkezett. Mert azokat, akik a vihar
következtében vagy a thermopülai és az artemiszioni
ütközetben elpusztultak, pótolták mások, akik korábban még
nem voltak a király seregében, például a malisziak, a dórisziak,
a lokrisziak, a boiótok egész hadereje – a theszpiaiak és
plataiaiak kivételével –, továbbá a karüsztosziak, az androsziak,
a ténosziak meg a többi szigetlakó, a korábban mondott öt
város kivételével. Mert minél mélyebben hatolt a perzsa
Hellasz területére, annál több nép került a seregébe.
Amikor ezek mind megérkeztek Athénba, a phaléroni
kikötŋbe (a parosziak kivételével, akiket Küthnoszon hagytak,
hogy figyeljék a csata kimenetelét), Xerxész lement a
hajókhoz, hogy beszéljen a hajósokkal, és meghallgassa a
véleményüket. Trónszéken ülve színe elé hívatta a városok
türannoszait és a hajók kapitányait, akik a király által
adományozott rangok sorrendjében foglaltak helyet. Az elsŋ
helyen ült Szidón királya, majd Türosz királya következett,
s utánuk a többiek. Xerxész mindegyikükhöz sorban
odaküldte Mardonioszt, és megtudakolta, hogy ajánlják-e
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¢popeirèmenoj ˜k£stou e„ naumac…hn poio‹to.
VIII 68.
'Epeˆ dä periiën e„rèta Ð MardÒnioj ¢rx£menoj ¢pÕ toà
Sidwn…ou, oƒ män ¥lloi kat¦ tçutÕ gnèmhn ™xefšronto,
keleÚontej naumac…hn poišesqai, 'Artemis…h dä t£de œfh:
E„pe‹n moi prÕj basilša, MardÒnie, æj ™gë t£de lšgw, oÜte
kak…sth genomšnh ™n tÍsi naumac…Vsi tÍsi prÕj EÙbo…V oÜte
™l£cista ¢podexamšnh. Dšspota, t»n ge ™oàsan gnèmhn me
d…kaiÒn ™sti ¢pode…knusqai, t¦ tugc£nw fronšousa ¥rista
™j pr»gmata t¦ s£. Ka… toi t£de lšgw: fe…deo tîn neîn mhdä
naumac…hn poieà: oƒ g¦r ¥ndrej tîn sîn ¢ndrîn kršssonej
tosoàtÒ e„si kat¦ q£lassan Óson ¥ndrej gunaikîn. T… dä
p£ntwj de‹ se naumac…Vsi ¢nakinduneÚein; OÙk œceij män
t¦j 'Aq»naj, tîn per e†neka Ðrm»qhj strateÚesqai, œceij dä
t¾n ¥llhn `Ell£da; 'Empodën dš toi †statai oÙde…j: o‰ dš toi
¢ntšsthsan, ¢p»llaxan oÛtw æj ™ke…nouj œprepe. TÍ dä ™gë
dokšw ¢pob»sesqai t¦ tîn ¢ntipolšmwn pr»gmata, toàto
fr£sw. —Hn män m¾ ™peicqÍj naumac…hn poieÚmenoj, ¢ll¦ t¦j
nšaj aÙtoà œcVj prÕj gÍ, mšnwn À kaˆ proba…nwn ™j t¾n
PelopÒnnhson, eÙpetšwj toi, dšspota, cwr»sei t¦ nošwn
™l»luqaj: oÙ g¦r oŒo… te pollÕn crÒnon e„s… toi ¢ntšcein oƒ
“Ellhnej, ¢ll£ sfeaj diasked´j, kat¦ pÒlij dä ›kastoi
feÚxontai: oÜte g¦r s‹toj p£ra sfi ™n tÍ n»sJ taÚtV, æj
™gë punq£nomai, oÜte aÙtoÝj o„kÒj, Àn sÝ ™pˆ t¾n
PelopÒnnhson ™laÚnVj tÕn pezÕn stratÕn, ¢tremie‹n toÝj
™ke‹qen aÙtîn ¼kontaj, oÙdš sfi mel»sei prÕ tîn 'Aqhnšwn
naumacšein. —Hn dä aÙt…ka ™peicqÍj naumacÁsai, deima…nw
m¾ Ð nautikÕj stratÕj kakwqeˆj tÕn pezÕn prosdhl»shtai.
PrÕj dš, ð basileà, kaˆ tÒde ™j qumÕn b£leo, æj to‹si män
crhsto‹si tîn ¢nqrèpwn kakoˆ doàloi filšousi g…nesqai,
to‹si dä kako‹si crhsto…. Soˆ dä ™Ònti ¢r…stJ ¢ndrîn p£ntwn
kakoˆ doàloi e„s…, o‰ ™n summ£cwn lÒgJ lšgontai enai,
™Òntej A„gÚptio… te kaˆ KÚprioi kaˆ K…likej kaˆ P£mfuloi,
tîn ÔfelÒj ™sti oÙdšn.
VIII 69.
Taàta legoÚshj prÕj MardÒnion, Ósoi män Ãsan eÜnooi tÍ
'Artemis…V sumfor¾n ™poieànto toÝj lÒgouj æj kakÒn ti
peisomšnhj prÕj basilšoj, Óti oÙk œa naumac…hn poišesqai:
oƒ dä ¢gaiÒmeno… te kaˆ fqonšontej aÙtÍ, ¤te ™n prètoisi
tetimhmšnhj di¦ p£ntwn tîn summ£cwn, ™tšrponto tÍ
¢nakr…si æj ¢poleomšnhj aÙtÁj. 'Epeid¾ dä ¢nhne…cqhsan aƒ
gnîmai ™j Xšrxhn, k£rta te ¼sqh tÍ gnèmV tÍ 'Artemis…hj,
kaˆ nom…zwn œti prÒteron spouda…hn enai tÒte pollù
m©llon a‡nee. “Omwj dä to‹si plšosi pe…qesqai ™kšleue, t£de
katadÒxaj, prÕj män EÙbo…V sfšaj ™qelokakšein æj oÙ
pareÒntoj aÙtoà, tÒte dä aÙtÕj pareskeÚasto qe»sasqai
naumacšontaj.
VIII 70.
'Epeid¾ dä parhggšlqh ¢naplšein, ¢nÁgon t¦j nšaj ™pˆ t¾n
Salam‹na, kaˆ parekr…qhsan diatacqšntej kat' ¹suc…hn.
TÒte mšn nun oÙk ™xšcrhsš sfi ¹ ¹mšrh naumac…hn
poi»sasqai: nÝx g¦r ™pegšneto: oƒ dä pareskeu£zonto ™j t¾n
Østera…hn. ToÝj dä “Ellhnaj ece dšoj te kaˆ ¢rrwd…h, oÙk
¼kista dä toÝj ¢pÕ Peloponn»sou: ¢rrèdeon dä, Óti aÙtoˆ
män ™n Salam‹ni kat»menoi Øpär gÁj tÁj 'Aqhna…wn
naumacšein mšlloien, nikhqšntej te ™n n»sJ ¢polamfqšntej
poliork»sontai, ¢pšntej t¾n ˜wutîn ¢fÚlakton: tîn dä
barb£rwn Ð pezÕj ØpÕ t¾n pareoàsan nÚkta ™poreÚeto ™pˆ
t¾n PelopÒnnhson.
VIII 71.
Ka…toi t¦ dunat¦ p£nta ™memhc£nhto Ókwj kat' ½peiron m¾
™sb£loien oƒ b£rbaroi. `Wj g¦r ™pÚqonto t£cista

neki a tengeri ütközetet.
Mardoniosz Szidón királyán kezdte, s mindenkit sorra
megkérdezett, de mind a csata mellett voltak, egyedül
Artemiszia beszélt a következŋképpen: „Mondd meg a
királynak, mit gondolok én, aki nem kullogtam hátul az
euboiai csatában, és nem kis haditetteket hajtottam végre:
„Uram, kötelességem ŋszintén tudatni veled, hogy mit tartok
a legjobb megoldásnak. Azt javaslom, hogy kíméld hajóidat,
és ne bocsátkozz tengeri csatába. Mert az ellenség katonái
annyival erŋsebbek a tengeren a te katonáidnál, mint férfiak
az asszonyoknál. Miért kell neked egyáltalán vállalnod egy
tengeri csata kockázatát? Nincs-e a hatalmadban Athén, ami
miatt erre a hadjáratra elindultál, és nem foglaltad-e el Hellasz
többi részét is? Senki nem képes már feltartóztatni téged, akik
szembeszálltak veled, meglakoltak, ahogy megérdemelték.
Megmondom neked, hogy véleményem szerint miképp fog
alakulni ellenségeid sorsa. Ha nem sietsz azzal a tengeri
csatával, hanem itt tartod a hajóidat partközelben és magad is
itt maradsz, vagy akár átvonulsz a Peloponnészoszra, könnyen
eléred, amiért idejöttél. Mert a hellének nem képesek sokáig
ellenállni neked, s ha szétszórod ŋket, elmenekülnek a
városaikba. Egyrészt, úgy tudom, azon a szigeten nincs
élelmük, másrészt ha a szárazföldi sereged a Peloponnészosz
ellen vonul, nem valószínť, hogy akik onnan jöttek,
nyugodtan fognak itt ülni, és nyilván eszük ágában sem lesz
Athénért tengeri ütközetbe bocsátkozni. Ha azonban most
mindjárt meg akarsz ütközni a tengeren, félek, hogy a hajóhad
is és a szárazföldi sereged is nehéz helyzetbe kerül. És
gondolj még valamire, királyom: kiváló embereknek hitvány
rabszolgái vannak, a silány embereknek pedig derék
rabszolgái. Neked is, aki a világon a legkiválóbb ember vagy,
a leghitványabb szolgáid vannak, hiszen szövetségeseidnek,
az egyiptomiaknak, a küprosziaknak, a kilikiaiaknak meg a
pamphüliaiaknak az égvilágon semmi hasznát nem veszed.”
Amikor Artemiszia mindezt elmondta Mardoniosznak, barátai
lesújtva hallgatták szavait, és rettegtek, hogy a király haragja
lesújt rá, amiért le akarja beszélni a tengeri csatáról.
Rosszakaróói viszont, akik irigykedtek rá, amiért a király
valamennyi szövetségese közül ŋt tartotta a legtöbbre,
kárörömmel hallgatták szavait, abban a reményben, hogy
Artemiszia kihívta maga ellen a végzetet. Mikor azonban
Mardoniosz az összes választ elmondta a királynak, a
legjobban Artemiszia véleménye tetszett neki; mindig is sokra
tartotta az asszonyt, s most még jobban becsülte.
Mindazonáltal a többség véleményét fogadta el; szentül hitte,
hogy emberei Euboiánál azért harcoltak gyengén, mert ŋ maga
nem volt ott. Most azonban elhatározta, hogy személyesen
figyeli az ütközetet.
Amikor a hajóhad parancsot kapott az indulásra, a hajók laza
hadi alakzatban elindultak Szalamisz felé. A közeledŋ este
miatt azonban már este nem volt idŋ az ütközetre. Úgy
készültek fel, hogy másnap kezdik a csatát. A hellének között
a rettegés úrrá lett, elsŋsorban a peloponnészosziak féltek,
hogy itt Szalamisznál kell harcolniuk az athéniak hazájáért,
vereség esetén a szigetre szoríthatják és bekeríthetik ŋket a
barbárok, saját hazájuk pedig védelem nélkül marad.
A barbárok gyalogos serege még aznap éjszaka megindult a
Peloponnészosz felé.
A peloponnészosziak minden tŋlük telhetŋ módon
megpróbálták megakadályozni, hogy a barbárok behatoljanak
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Peloponn»sioi toÝj ¢mfˆ Lewn…dhn ™n QermopÚlVsi
teteleuthkšnai, sundramÒntej ™k tîn pol…wn ™j tÕn 'IsqmÕn
†zonto, ka… sfi ™pÁn strathgÕj KleÒmbrotoj [Ð]
'Anaxandr…dew, Lewn…dew dä ¢delfeÒj. `IzÒmenoi dä ™n tù
'Isqmù kaˆ sugcèsantej t¾n Skeirwn…da ÐdÒn, met¦ toàto, éj
sfi œdoxe bouleuomšnoisi, o„kodÒmeon di¦ toà 'Isqmoà te‹coj.
“Ate dä ™ousšwn muri£dwn pollšwn kaˆ pantÕj ¢ndrÕj
™rgazomšnou ½neto tÕ œrgon: kaˆ g¦r l…qoi kaˆ pl…nqoi kaˆ
xÚla kaˆ formoˆ y£mmou pl»reej ™seforšonto, kaˆ ™l…nuon
oÙdšna crÒnon oƒ bohq»santej ™rgazÒmenoi, oÜte nuktÕj oÜte
¹mšrhj.
VIII 72.
Oƒ dä bohq»santej ™j tÕn 'IsqmÕn pandhmeˆ o†de Ãsan
`Ell»nwn: LakedaimÒnio… te kaˆ 'Ark£dej p£ntej kaˆ 'Hle‹oi
kaˆ Kor…nqioi kaˆ Sikuènioi kaˆ 'EpidaÚrioi kaˆ Flei£sioi
kaˆ Troiz»nioi kaˆ `Ermionšej. Oátoi män Ãsan oƒ
bohq»santej [kaˆ Øperarrwdšontej tÍ `Ell£di kinduneuoÚsV]:
to‹si dä ¥lloisi Peloponnhs…oisi œmele oÙdšn: 'OlÚmpia dä
kaˆ K£rneia paroicèkee ½dh.
VIII 73.
O„kšei dä t¾n PelopÒnnhson œqnea ˜pt£. ToÚtwn dä t¦ män
dÚo aÙtÒcqona ™Ònta kat¦ cèrhn †drutai nàn tÍ kaˆ tÕ
p£lai o‡keon, 'Ark£dej te kaˆ KunoÚrioi. •En dä œqnoj tÕ
'AcaiikÕn ™k män Peloponn»sou oÙk ™xecèrhse, ™k mšntoi
tÁj ˜wutîn, o„kšei dä t¾n ¢llotr…hn. T¦ dä loip¦ œqnea tîn
˜pt¦ tšssera ™p»lud£ ™sti, Dwrišej te kaˆ A„twloˆ kaˆ
pÒliej, A„twlîn dä ’Hlij moÚnh, DruÒpwn dä `Ermièn te kaˆ
'As…nh ¹ prÕj KardamÚlV tÍ LakwnikÍ, Lhmn…wn dä
ParwreÁtai p£ntej. Oƒ dä KunoÚrioi aÙtÒcqonej ™Òntej
dokšousi moànoi enai ”Iwnej, ™kdedwr…wntai dä ØpÒ te
'Arge…wn ¢rcÒmenoi kaˆ toà crÒnou <pariÒntos>, ™Òntej
QureÁtai kaˆ oƒ per…oikoi. ToÚtwn ðn tîn ˜pt¦ ™qnšwn aƒ
loipaˆ pÒliej, p£rex tîn katšlexa, ™k toà mšsou katšato: e„
dä ™leuqšrwj œxesti e„pe‹n, ™k toà mšsou kat»menoi ™m»dizon

VIII 74.
Oƒ män d¾ ™n tù 'Isqmù toioÚtJ pÒnJ sunšstasan, ¤te tÕn
perˆ toà pantÕj ½dh drÒmon qšontej kaˆ tÍsi nhusˆ oÙk
™lp…zontej ™ll£myesqai. Oƒ dä ™n Salam‹ni “Ellhnej Ómwj
taàta punqanÒmenoi ¢rrèdeon, oÙk oÛtw perˆ sf…si aÙto‹si
deima…nontej æj perˆ tÍ Peloponn»sJ. Tšwj män d¾ aÙtîn
¢n¾r ¢ndrˆ parast¦j sigÍ lÒgon ™poišeto, qîma poieÚmenoi
t¾n EÙrubi£dew ¢boul…hn: tšloj dä ™xerr£gh ™j tÕ mšson.
SÚllogÒj te d¾ ™g…neto kaˆ poll¦ ™lšgeto perˆ tîn aÙtîn, oƒ
män æj ™j t¾n PelopÒnnhson creÕn e‡h ¢poplšein kaˆ perˆ
™ke…nhj kinduneÚein, mhdä prÕ cèrhj dorialètou mšnontaj
m£cesqai, 'Aqhna‹oi dä kaˆ A„ginÁtai kaˆ Megaršej aÙtoà
mšnontaj ¢mÚnesqai.

VIII 75.
'Enqaàta Qemistoklšhj æj ˜ssoàto tÍ gnèmV ØpÕ tîn
Peloponnhs…wn, laqën ™xšrcetai ™k toà sunedr…ou, ™xelqën
dä pšmpei ™j tÕ stratÒpedon tÕ M»dwn ¥ndra plo…J,
™nteil£menoj t¦ lšgein creÒn, tù oÜnoma män Ãn S…kinnoj,
o„kšthj dä kaˆ paidagwgÕj Ãn tîn Qemistoklšoj pa…dwn: tÕn
d¾ Ûsteron toÚtwn tîn prhgm£twn [Ð] Qemistoklšhj Qespiša
te ™po…hse, æj ™pedškonto oƒ Qespišej poli»taj, kaˆ cr»masi
Ôlbion. •Oj tÒte plo…J ¢pikÒmenoj œlege prÕj toÝj
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a szárazföldre. Mihelyt ugyanis megtudták, hogy Leónidasz
és katonái elestek Thermopülainál, nagy sietve elindultak a
városaikból, és tábort vertek az Iszthmoszon. Vezérük
Kleombrotosz volt, Anaxandridész fia, Leónidasz testvére.
Miután az Iszthmoszon letáboroztak, legelŋször elzárták
a szkeiróni utat, majd összeült a haditanács és úgy határozott,
hogy az Iszthmosz teljes szélességében védŋfalat építenek.
Mivel sok tízezren gyťltek össze és mindenki kivette a részét
a munkából, hamar el is készültek. Szüntelenül hordták a
követ, téglát, gerendát, kosarakban a homokot, és a munkát
éjjel-nappal egy percre sem hagyták abba, míg a védŋfal meg
nem épült.
A helléneket teljes haderejükkel támogatták a következŋ
népek: a lakedaimóniak, az arkadiaiak, az élisziek, a
korinthosziak, a sziküóniak, az epidaurosziak, a phliusziak,
a troizéniak és hermionéiak. Ezek mind megjelentek, mert
aggódtak a veszélybe jutott Hellasz miatt. A többi
peloponnészoszi azonban nem törŋdött az egésszel, noha
ekkor már befejezŋdtek az olümpiai játékok és a Karneiaünnepségek.
Hét nép lakik a Peloponnészoszon, köztük az arkadiaiak és a
künurioszok ŋslakók, mert a mai napig ott élnek, ahol egykor
letelepedtek. Az akhaioszok sem hagyták el ugyan
Peloponnészosz földjét, de azon belül eredeti lakóhelyükrŋl
más vidékre költöztek. A többi négy nép: a dórisziak, az
aitóliaiak, a drüopszok és a lémnosziak késŋbb vándoroltak be.
A dórisziaknak sok nevezetes városa van; az aitóliaiaknak csak
egy, Élisz; a drüopszoké Hermioné, valamint a lakóniai
Kardamülé közelében lévŋ Asziné; a paróreaták valamennyien
lémnosziak. Az ŋslakos künurioszokról azt mondják, hogy
alighanem ŋk az egyedüli iónok az egész Peloponnészoszon,
de az argosziak uralma alatt idŋvel dórrá váltak, ŋk Orneaiban
és környékén laknak. A hét nép városai – az elŋbb felsoroltak
kivételével – távol maradtak a küzdelemtŋl. És ha szabad
ŋszintén megmondanom a véleményemet, azzal, hogy nem
vettek részt a küzdelemben, voltaképpen a médeket
segítették.
A hellének tehát óriási erŋfeszítéseket tettek az Iszthmoszon,
látván, hogy ettŋ függ minden, és a hajóhadtól már nem is
reméltek semmit. A Szalamisznál állomásozók pedig, noha
hallottak az iszthmoszi munkálatokról, féltek és aggódtak, s
nem is annyira a maguk, hanem inkább a Peloponnészosz
sorsa miatt. Egy ideig csak halkan, egymás között morogtak
és szidalmazták Eurübiadész oktalanságát, végül azonban nyílt
kenyértörésre került sor. Gyťlést tartottak, ahol hosszasan
megtárgyalták ugyanazokat a dolgokat. Egyesek úgy
vélekedtek, hogy a Peloponnészoszhoz kell hajózni, annak
védelmében kell vállalni az ütközet kockázatát, nem pedig
Szalamisznál maradni és egy olyan földért harcolni, amelyet
már megszállt az ellenség. Ezzel szemben az athéniak, az
aiginaiak és a megaraiak azt követelték, hogy maradjanak ott,
és ott védjék meg magukat, ahol vannak.
Amikor Themisztoklész látta, hogy felülkerekedik az ŋ
javaslatán a peloponnészosziak véleménye, észrevétlenül
elhagyta a gyťlést, és megparancsolta egy emberének,
hogy üljön bárkába és vigye el üzenetét a médek táborába.
Ezt az embert Szikinnosznak hívták, s Themisztoklész
házanépéhez tartozott: gyermekeinek volt a nevelŋje.
Késŋbb, mikor Theszpiai lakói új polgárokat vettek fel
maguk közé, Themisztoklész e szolgálatáért megszerezte
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strathgoÝj tîn barb£rwn t£de: ”Epemyš me [Ð] strathgÕj Ð
'Aqhna…wn l£qrV tîn ¥llwn `Ell»nwn (tugc£nei g¦r fronšwn
t¦ basilšoj kaˆ boulÒmenoj m©llon t¦ Ømštera katÚperqe
g…nesqai ¿ t¦ tîn `Ell»nwn pr»gmata) fr£sonta Óti oƒ
“Ellhnej drhsmÕn bouleÚontai katarrwdhkÒtej, kaˆ nàn
paršcei k£lliston Ømšaj œrgon ¡p£ntwn ™xerg£sasqai, Àn
m¾ peri…dhte diadr£ntaj aÙtoÚj. OÜte g¦r ¢ll»loisi
Ðmofronšousi oÜt' œti ¢ntist»sontai Øm‹n, prÕj ˜wutoÚj tš
sfeaj Ôyesqe naumacšontaj, toÚj <te> t¦ Ømštera
fronšontaj kaˆ toÝj m». `O män taàt£ sfi shm»naj ™kpodën
¢pall£sseto.

VIII 76.
To‹si dä æj pist¦ ™g…neto t¦ ¢ggelqšnta, toàto män ™j t¾n
nhs‹da t¾n Yutt£leian, metaxÝ Salam‹nÒj te keimšnhn kaˆ
tÁj ºpe…rou, polloÝj tîn Persšwn ¢peb…basan: toàto dš,
™peid¾ ™g…nonto mšsai nÚktej, ¢nÁgon män tÕ ¢p' ˜spšrhj
kšraj kukloÚmenoi prÕj t¾n Salam‹na, ¢nÁgon dä oƒ ¢mfˆ
t¾n Kšon te kaˆ t¾n KunÒsouran tetagmšnoi, kate‹cÒn te
mšcri Mounic…hj p£nta tÕn porqmÕn tÍsi nhus…. Tînde dä
e†neka ¢nÁgon t¦j nšaj, †na d¾ to‹si “Ellhsi mhdä fuge‹n
™xÍ, ¢ll' ¢polamfqšntej ™n tÍ Salam‹ni do‹en t…sin tîn ™p'
'Artemis…J ¢gwnism£twn. 'Ej dä t¾n nhs‹da t¾n Yutt£leian
kaleomšnhn ¢peb…bazon tîn Persšwn tînde e†neka, æj ™pe¦n
gšnhtai naumac…h, ™nqaàta m£lista ™xoisomšnwn tîn te
¢ndrîn kaˆ tîn nauhg…wn (™n g¦r d¾ pÒrJ tÁj naumac…hj tÁj
melloÚshj œsesqai œkeito ¹ nÁsos), †na toÝj män
peripoišwsi, toÝj dä diafqe…rwsi. 'Epo…eun dä sigÍ taàta, æj
m¾ punqano…ato oƒ ™nant…oi. Oƒ män d¾ taàta tÁj nuktÕj
oÙdän ¢pokoimhqšntej parartšonto.

VIII 77.
Crhsmo‹si dä oÙk œcw ¢ntilšgein æj oÙk e„sˆ ¢lhqšej, oÙ
boulÒmenoj ™nargšwj lšgontaj peir©sqai katab£llein, ™j
toi£de ·»mata ™sblšyaj:
'All' Ótan 'Artšmidoj crusaÒrou ƒerÕn ¢kt¾n
nhusˆ gefurèswsi kaˆ e„nal…hn KunÒsouran,
™lp…di mainomšnV lipar¦j pšrsantej 'Aq»naj,
d‹a D…kh sbšssei kraterÕn KÒron, “Ubrioj uƒÒn,
deinÕn maimèonta, dokeànt' ¤ma p£nta p…esqai.
CalkÕj g¦r calkù summ…xetai, a†mati d' ”Arhj
pÒnton foin…xei. TÒt' ™leÚqeron `Ell£doj Ãmar
eÙrÚopa Kron…dhj ™p£gei kaˆ pÒtnia N…kh.
['Es] toiaàta män kaˆ oÛtw ™nargšwj lšgonti B£kidi
¢ntilog…aj crhsmîn pšri oÜte aÙtÕj lšgein tolmšw oÜte par'
¥llwn ™ndškomai.
VIII 78.
Tîn dä ™n Salam‹ni strathgîn ™g…neto çqismÕj lÒgwn
pollÒj. Hdesan dä oÜkw Óti sfšaj periekukloànto tÍsi
nhusˆ oƒ b£rbaroi, ¢ll' ésper tÁj ¹mšrhj érwn aÙtoÝj
tetagmšnouj ™dÒkeon kat¦ cèrhn enai.
VIII 79.
SunesthkÒtwn dä tîn strathgîn, ™x A„g…nhj dišbh
'Ariste…dhj Ð Lusim£cou, ¢n¾r 'Aqhna‹oj mšn,
™xwstrakismšnoj dä ØpÕ toà d»mou, tÕn ™gë nenÒmika,
punqanÒmenoj aÙtoà tÕn trÒpon, ¥riston ¥ndra genšsqai ™n
'Aq»nVsi kaˆ dikaiÒtaton. Oátoj æn¾r st¦j ™pˆ tÕ sunšdrion
™xekalšeto Qemistoklša, ™Ònta män ˜wutù oÙ f…lon, ™cqrÕn
dä t¦ m£lista: ØpÕ dä meg£qeoj tîn pareÒntwn kakîn l»qhn
™ke…nwn poieÚmenoj ™xekalšeto, qšlwn aÙtù summe‹xai.
ProakhkÒee dä Óti speÚdoien oƒ ¢pÕ Peloponn»sou ¢n£gein
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neki a theszpiai polgárjogot, és gazdagon megjutalmazta.
Szikinnosz odaevezett a bárkán, és a parancs szerint a
következŋket mondta a barbár vezéreknek: 'Engem az
athéniak hadvezére küldött ide a többi hellén tudta
nélkül (mert ŋ titokban a király pártján van, és azt szeretné,
ha ti gyŋznétek és nem a hellének). Azt üzeni nektek, hogy a
hellének, akiken úrrá lett a félelem, szökést terveznek, így
hát most nektek páratlan alkalmatok nyílik rá, hogy fényes
gyŋzelmet arassatok felettük, ha nem engeditek ŋket
elmenekülni. Mert megszťnt közöttük az egyetértés, nem
tudnak nektek ellenállni, és látni fogjátok, hogyan támadnak
hajóikkal egymásra azok, akik mellettetek állnak, és azok,
akik nem.
Így beszélt, aztán eltávozott. A perzsák pedig hitelt adtak az
üzenetnek, és elsŋ dolguk az volt, hogy sok katonát partra
raktak a Szalamisz és a szárazföld között fekvŋ kis
Pszüttaleia szigetén. Majd éjféltájban elindultak, hogy a
hajóhad nyugati szárnyával bekerítsék Szalamiszt, ugyanakkor
a Keósznál és Künoszuránál állomásozó hajók is kifutottak a
tengerre, hogy egészen Munükhiáig megszállják a
tengerszorost. Ezeket a hadmozdulatokat azért tették, hogy
a helléneknek ne legyen módjuk a menekülésre, hanem
Szalamiszra szorulva meglakoljanak az artemiszioni
gyŋzelemért. Pszüttaleia szigetén pedig azért tettek partra
katonákat a perzsák, mert a sziget a várható ütközet
térségében feküdt, és arra számítottak, hogy a tenger itt
sodorja majd partra a hajóroncsokat és az embereket, így a
szigeten lévŋ perzsák megmenthetik saját embereiket és
végezhetnek az ellenséges harcosokkal. Mindezt teljes
csendben csinálták, nehogy felkeltsék az ellenség figyelmét. Az
egész éjszakát az elŋkészületekre fordították, pihenést sem
adva maguknak.
Nincs semmi okom rá, hogy a jóslatok igazságát kétségbe
vonjam és azt állítsam, hogy nem a valóságot mondják.
Cáfolni sem próbálom ŋket, különösen, ha olyan találóak,
mint például a következŋ:
Majd hídként ha arany szablyájú Artemisz oly szent
partját meg Künoszúra terét gályák kötik össze,
mert Athént feldúlták, esztelenül bizakodva,
gyŋz a nagy Ég joga majd a gonosz Gŋg durva leányán,
örjöngŋn ki övének vélt minden a világon.
Érc csap az ércre, Arész keze vérbe borítja a tengert,
és a szabadságnak napját Hellaszra deríti
mindent látó, nagy Kronidész meg az isteni Niké.
Ha beletekintek ebbe a jóslatba, és látom, hogy Bakisz milyen
világosan beszél, nem merészelem szabai igazságát kétségbe
vonni, sem mások kételkedését elfogadni.
A Szalamisznál állomásozó hellén hadvezérek közben
hevesen vitatkoztak. Még nem tudták, hogy a barbárok hajói
körülfogták ŋket, s azt hitték az ellenség most is ugyanott
van, ahol napközben látták.
S miközben a hadvezérek vitatkoztak, megérkezett Aigináról
Ariszteidész, Lüszimakhosz fia, akit a nép cserépszavazással
számťzött Athénból. Amit megtudtam felŋle, annak alapján
bizonyosan állíthatom, hogy ŋ volt az egyik legderekabb és
legigazabb ember Athénban. Megérkezvén elment a gyťlés
helyére, kihívatta Themisztoklészt, akinek nem barátja hanem
éppen hogy ellensége volt, de a nagy bajban félretette a régi
haragot, és beüzent Themisztoklésznak, hogy beszéde van
vele. Hallott róla már, hogy a peloponnészosziak az
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t¦j nšaj prÕj tÕn 'IsqmÒn. `Wj dä ™xÁlqš oƒ Qemistoklšhj,
œlege 'Ariste…dhj t£de: `Hmšaj stasi£zein creÒn ™sti <e„> ™n
[te] teù ¥llJ kairù kaˆ d¾ kaˆ ™n tùde perˆ toà ÐkÒteroj
¹mšwn plšw ¢gaq¦ t¾n patr…da ™rg£setai. Lšgw dš toi Óti
‡son ™stˆ poll£ te kaˆ Ñl…ga lšgein perˆ ¢poplÒou toà
™nqeàten Peloponnhs…oisi. 'Egë g¦r aÙtÒpthj toi lšgw
genÒmenoj Óti nàn oÙd' Àn qšlwsi Kor…nqio… te kaˆ aÙtÕj
EÙrubi£dhj oŒo… te œsontai ™kplîsai: periecÒmeqa g¦r ØpÕ
tîn polem…wn kÚklJ. 'All' ™selqèn sfi taàta s»mhnon.

VIII 80.
`O d' ¢me…beto to‹sde: K£rta te crhst¦ diakeleÚeai kaˆ eâ
½ggeilaj: t¦ g¦r ™gë ™deÒmhn genšsqai, aÙtÕj aÙtÒpthj
genÒmenoj ¼keij. ”Isqi g¦r ™x ™mšo <poieÚmena> t¦ poieÚmena
ØpÕ M»dwn. ”Edee g£r, Óte oÙk ˜kÒntej ½qelon ™j m£chn
kat…stasqai oƒ “Ellhnej, ¢škontaj parast»sasqai. SÝ dš,
™pe… per ¼keij crhst¦ ¢paggšllwn, aÙtÒj sfi ¥ggeilon. —Hn
g¦r ™gë aÙt¦ lšgw, dÒxw pl£saj lšgein kaˆ oÙ pe…sw æj oÙ
poieÚntwn tîn barb£rwn taàta: ¢ll£ sfi s»mhnon aÙtÕj
parelqën æj œcei. 'Epe¦n dä shm»nVj, Àn män pe…qwntai,
taàta d¾ t¦ k£llista: Àn dä aÙto‹si m¾ pist¦ gšnhtai,
Ómoion ¹m‹n œstai: oÙ g¦r œti diadr»sontai, e‡ per
periecÒmeqa pantacÒqen, æj sÝ lšgeij.

VIII 81.
Taàta œlege parelqën Ð 'Ariste…dhj, f£menoj ™x A„g…nhj te
¼kein kaˆ mÒgij diekplîsai laqën toÝj ™pormšontaj:
perišcesqai g¦r p©n tÕ stratÒpedon tÕ `EllhnikÕn ØpÕ tîn
neîn tîn Xšrxew: parartšesqa… te suneboÚleue æj
¢lexhsomšnouj. Kaˆ Ð män taàta e‡paj metest»kee, tîn dä
aâtij ™g…neto lÒgwn ¢mfisbas…h: oƒ g¦r plšonej tîn
strathgîn oÙk ™pe…qonto t¦ ™saggelqšnta.
VIII 82.
'ApisteÒntwn dä toÚtwn Âke tri»rhj ¢ndrîn Thn…wn
aÙtomolšousa, tÁj Ãrce ¢n»r ..... Pana…tioj Ð Swsimšneoj, ¼
per d¾ œfere t¾n ¢lhqe…hn p©san. Di¦ dä toàto tÕ œrgon
™negr£fhsan T»nioi ™n Delfo‹si ™j tÕn tr…poda ™n to‹si tÕn
b£rbaron kateloàsi. SÚn te ðn taÚtV tÍ nhˆ tÍ
aÙtomolhs£sV ™j Salam‹na kaˆ tÍ prÒteron ™p' 'Artem…sion
tÍ Lhmn…V ™xeplhroàto tÕ nautikÕn to‹si “Ellhsi ™j t¦j
Ñgdèkonta kaˆ trihkos…aj nšaj: dÚo g¦r d¾ neîn tÒte
katšdee ™j tÕn ¢riqmÒn.
VIII 83.
To‹si dä “Ellhsi æj pist¦ d¾ t¦ legÒmena Ãn tîn Thn…wn
·»mata, pareskeu£zonto æj naumac»sontej. 'Hèj te <d¾>
dišfaine kaˆ o‰ sÚllogon tîn ™pibatšwn poihs£menoi ...:
prohgÒreue eâ œconta män ™k p£ntwn Qemistoklšhj: t¦ dä
œpea Ãn p£nta <t¦> kršssw to‹si ¼ssosi ¢ntitiqšmena, Ósa
d¾ ™n ¢nqrèpou fÚsi kaˆ katast£si ™gg…netai: parainšsaj
dä toÚtwn t¦ kršssw aƒršesqai kaˆ kataplšxaj t¾n ·Ásin,
™sba…nein ™kšleuse ™j t¦j nšaj. Kaˆ oáto… te d¾ ™sšbainon,
kaˆ Âke ¹ ¢p' A„g…nhj tri»rhj, ¿ kat¦ toÝj A„ak…daj
¢ped»mhse.
VIII 84.
'Enqaàta ¢nÁgon t¦j nšaj ¡p£saj <oƒ> “Ellhnej,
¢nagomšnoisi dš sfi aÙt…ka ™pekšato oƒ b£rbaroi. Oƒ män d¾
¥lloi “Ellhnej [™pˆ] prÚmnhn ¢nekroÚonto kaˆ êkellon t¦j
nšaj, 'Amein…hj dä PallhneÝj ¢n¾r 'Aqhna‹oj ™xanacqeˆj nhˆ
™mb£llei: sumpleke…shj dä tÁj neÕj kaˆ oÙ dunamšnwn
¢pallagÁnai, oÛtw d¾ oƒ ¥lloi 'Amein…V bohqšontej
sunšmisgon. 'Aqhna‹oi män oÛtw lšgousi tÁj naumac…hj
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Iszthmoszhoz akarnak hajózni. Amikor Themisztoklész
kiment hozzá, Ariszteidész így szólt: „Folytassuk tovább a
versengést, mint mindig, és lássuk, hogy melyikünk tesz
nagyobb szolgálatot a hazájának. Kijelentem neked: teljesen
mindegy, hogy a peloponnészosziak hosszan vagy röviden
vitatkoznak-e arról, hogy elhajózzanak-e vagy sem. Mert saját
szememmel láttam valamit, ezért állíthatom, hogy hiába
akarnának elhajózni a korinthosiak vagy akár maga
Eurübiadész is, nem lenne módjuk rá. Az ellenség ugyanis
teljesen bekerített bennünket. Most menj be, és add
tudtukra ezt a hírt.”
Erre Themisztoklész így válaszolt: “Buzdításod igen hasznos,
és kitťnŋ hírt hoztál. Mert szemtanúként bizonyítod azt,
aminek a bekövetkezését reméltem. Tudd meg, hogy a médek
az én kezdeményezésemre cselekedtek. Mert amikor a hellének
önként nem akartak vállalkozni az ütközetre, kénytelen
voltam akaratuk ellenére rákényszeríteni ŋket. De ha már te
hoztad a jó hírt, mondd el nekik te magad. Mert ha én
mondom el, azt gondolnák, hogy én találtam ki az egészet,
és nem hinnék el nekem, hogy a barbárok ilyen hadmťveletet
hajtottak végre. Eredj be hát te magad, s mondd meg nekik,
hogy áll a helyzet. Jó lenne, ha hinnének neked, de az se
számít, ha nem hisznek, hiszen – mint állítod – minden
oldalról be vagyunk kerítve, ennélfogva nem gondolhatnak
már menekülésre.”
Ariszteidész tehát bement, és elmondta, hogy Aigináról
érkezett, és csak nagy nehezen tudott keresztülvergŋdni az
ellenség gyťrťjén, mert Xerxész hajói bekerítették az egész
hellén hajóhadat. Azt tanácsolta, hogy most már a hellének is
készüljenek fel a védekezésre. Így beszélt, majd nyomban
eltávozott. A hadvezérek között pedig újra fellángolt a vita,
mert a többség nem akart hitelt adni a bejelentésnek.
Miközben hitetlenkedtek, megérkezett egy három evezŋsoros
gálya ténoszi szökevényekkel, Panaitiosz, Szószimenész fia
vezérletével. Ŋk aztán teljes egészében feltárták az igazságot.
Ezért a tettükért késŋbb a Delphoiban felállított tripuszra
a ténosziak nevét is felvésték azok közé, akik legyŋzték a
barbárokat. Ezzel a Szalamiszra átszökött hajóval, továbbá
azzal a lémnoszi hajóval, amely korábban, még az
Artemiszionnál állt át a hellénekhez, a hellén hajók száma
háromszáznyolcvanra emelkedett, addig ugyanis kettŋvel
kevesebb volt.
A hellének a ténosziak híradását végül elhitték, és megkezdték
az elŋkészületeket az ütközetre. Kora hajnalban összehívták a
hajók legénységét, és Themisztoklész buzdító beszédet
intézett hozzájuk. Szavainak lényege az volt, hogy
szembeállította az emberben rejlŋ kiváló és hitvány
tulajdonságokat, arra biztatva hallgatóit, hogy mindig a jobbat
válasszák, majd beszédét befejezve felszólította ŋket, hogy
szálljanak fel a hajókra. Már mindenki a hajókon volt, mikor
megérkezett Aigináról az a három evezŋsoros hajó, amelyet
az Aiakidákért küldtek.
Ezután a hellének valamennyi hajójukkal kimentek a tengerre,
s alighogy kiértek, a barbárok megindultak ellenük. A legtöbb
hellén erre visszafelé kezdett evezni, hogy hajója a part mellett
biztonságban legyen, de az egyik athéni, a Pallénérŋl való
Ameiniasz elŋrerontott, és megtámadta az egyik perzsa hajót.
A két hajó összegabalyodott, nem tudtak egymástól elválni,
mire a többi hellén sietve odaevezett, hogy segítsen
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genšsqai t¾n ¢rc»n, A„ginÁtai dä t¾n kat¦ toÝj A„ak…daj
¢podhm»sasan ™j A‡ginan, taÚthn enai t¾n ¥rxasan.
Lšgetai dä kaˆ t£de, æj f£sma sfi gunaikÕj ™f£nh,
`Ell»nwn stratÒpedon, Ñneid…sasan prÒteron t£de: ’W
daimÒnioi, mšcri kÒsou œti prÚmnhn ¢nakroÚsesqe;

VIII 85.
Kat¦ män d¾ 'Aqhna…ouj ™tet£cato Fo…nikej (oátoi g¦r econ
tÕ prÕj 'Eleus‹nÒj te kaˆ ˜spšrhj kšras), kat¦ dä
Lakedaimon…ouj ”Iwnej: oátoi d' econ tÕ prÕj t¾n ºî te kaˆ
tÕn Peiraiša. 'Eqelok£keon mšntoi aÙtîn kat¦ t¦j
Qemistoklšoj ™ntol¦j Ñl…goi, oƒ dä plšonej oÜ. ”Ecw mšn nun
sucnîn oÙnÒmata trihr£rcwn katalšxai tîn nšaj
`Ellhn…daj ˜lÒntwn, cr»somai dä aÙto‹si oÙdän pl¾n
Qeom»storÒj te toà 'Androd£mantoj kaˆ Ful£kou toà
`Istia…ou, Sam…wn ¢mfotšrwn. Toàde <dä> e†neka mšmnhmai
toÚtwn moÚnwn, Óti Qeom»stwr män di¦ toàto tÕ œrgon S£mou
™tur£nneuse katasths£ntwn tîn Persšwn, FÚlakoj dä
eÙergšthj basilšoj ¢negr£fh kaˆ cèrV ™dwr»qh pollÍ. Oƒ d'
eÙergštai basilšoj Ñros£ggai kalšontai Persist….
VIII 86.
Perˆ mšn nun toÚtouj oÛtw ece. TÕ dä plÁqoj tîn neîn ™n tÍ
Salam‹ni ™keraâzeto, aƒ män Øp' 'Aqhna…wn diafqeirÒmenai,
aƒ dä Øp' A„ginhtšwn ¤te g¦r tîn män `Ell»nwn sÝn kÒsmJ
naumaceÒntwn <kaˆ> kat¦ t£xin, tîn dä barb£rwn oÜte
tetagmšnwn œti oÜte sÝn nÒJ poieÚntwn oÙdšn, œmelle
toioàtÒ sfi suno…sesqai oŒÒn per ¢pšbh. Ka…toi Ãs£n ge kaˆ
™gšnonto taÚthn t¾n ¹mšrhn makrù ¢me…nonej aÙtoˆ ˜wutîn
À prÕj EÙbo…V, p©j tij proqumeÒmenoj kaˆ deima…nwn Xšrxhn,
™dÒkeš te ›kastoj ˜wutÕn qe»sasqai basilša.
VIII 87.
Kat¦ män d¾ toÝj ¥llouj oÙk œcw [metexetšrous] e„pe‹n
¢trekšwj æj ›kastoi tîn barb£rwn À tîn `Ell»nwn
ºgwn…zonto kat¦ dä 'Artemis…hn t£de ™gšneto, ¢p' ïn
eÙdok…mhse m©llon œti par¦ basilši. 'Epeid¾ g¦r ™j qÒrubon
pollÕn ¢p…keto t¦ basilšoj pr»gmata, ™n toÚtJ tù kairù ¹
nhàj ¹ 'Artemis…hj ™dièketo ØpÕ neÕj 'AttikÁj: kaˆ ¿ oÙk
œcousa diafuge‹n (œmprosqe g¦r aÙtÁj Ãsan ¥llai nšej
f…liai, ¹ dä aÙtÁj prÕj tîn polem…wn m£lista ™tÚgcane
™oàsa), œdoxš oƒ tÒde poiÁsai, tÕ kaˆ sun»neike poihs£sV:
diwkomšnh g¦r ØpÕ tÁj 'AttikÁj fšrousa ™nšbale nhˆ fil…V
¢ndrîn te Kalundšwn kaˆ aÙtoà ™piplšontoj toà Kalundšwn
basilšoj DamasiqÚmou. E„ män ka… ti ne‹koj prÕj aÙtÒn <oƒ>
™gegÒnee œti perˆ `Ell»sponton ™Òntwn, oÙ mšntoi œcw ge
e„pe‹n, oÜte e„ ™k prono…hj aÙt¦ ™po…hse, oÜte e„ sunekÚrhse
¹ tîn Kalundšwn kat¦ tÚchn parapesoàsa nhàj. `Wj dä
™nšbalš te kaˆ katšduse, eÙtuc…V crhsamšnh dipl¦ ˜wut¾n
¢gaq¦ ™rg£sato: Ó te g¦r tÁj 'AttikÁj neÕj tri»rarcoj æj
edš min ™mb£llousan nhˆ ¢ndrîn barb£rwn, nom…saj t¾n nša
t¾n 'Artemis…hj À `Ellhn…da enai À aÙtomolšein ™k tîn
barb£rwn kaˆ aÙto‹si ¢mÚnein, ¢postršyaj prÕj ¥llaj
™tr£peto.
VIII 88.
Toàto män toioàto aÙtÍ sun»neike genšsqai, diafuge‹n te
kaˆ m¾ ¢polšsqai, toàto dä sunšbh éste kakÕn ™rgasamšnhn
¢pÕ toÚtwn aÙt¾n m£lista eÙdokimÁsai par¦ XšrxV. Lšgetai
g¦r basilša qheÚmenon maqe‹n t¾n nša ™mb£llousan, kaˆ d»
tina e„pe‹n tîn pareÒntwn: Dšspota, Ðr´j 'Artemis…hn æj eâ
¢gwn…zetai kaˆ nša tîn polem…wn katšduse; kaˆ tÕn
™peiršsqai e„ ¢lhqšwj ™stˆ 'Artemis…hj tÕ œrgon, kaˆ toÝj
f£nai, safšwj tÕ ™p…shmon tÁj neÕj ™pistamšnouj: t¾n dä
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Ameiniasznak, és bekapcsolódott a küzdelembe. Az athéniak
szerint így kezdŋdött el a tengeri csata. Az aiginaiak szerint
viszont az a hajó kezdte meg a küzdelmet, amely az Aiakidákat
elhozta Aigináról. Azt is mesélik továbbá, hogy megjelent egy
asszonyalak, és olyan hangosan buzdított a csatára, hogy
szavait az egész hellén hajóhad meghallotta. A jelenés elŋször
szidalmazta ŋket: „Boldogtalanok! Meddig akartok még
visszafelé evezni?”
Az athéniakkal szemben a phoinikiaiak sorakoztak fel (mert
ŋk alkották az Eleuszisz felé nyúló nyugati szárnyat), a
lakedaimóniakkal szemben pedig az iónok (ŋk képezték a
sereg keleti szárnyát a Peiraieusz felé). Az iónok közül csak
kevesen harcoltak rosszul, Themisztoklész felszólítása szerint,
mert a többség lendületesen harcolt. Sok olyan kapitányt
sorolhatnék fel, akik hellén hajókat foglaltak vagy
pusztítottak el, de most csak kettŋt említek: Theomésztórt,
Androdamasz fiát és Phülakoszt, Hisztiaiosz fiát, akik
mindketten szamosziak voltak. Azért nvezem meg ŋket, mert
Theomésztór haditettéért Szamosz türannosza lett, Phülakoszt
pedig a király jótevŋi közé sorolták, és nagy földbirtokot
kapott adományul. A király jótevŋit perzsául oroszangának
mondják. Ennyit errŋl a kettŋrŋl.
Szalamisznál rengeteg hajó elpusztult. A legtöbbet az athéniak
és az aiginaiak semmisítették meg. Mert a hellének szigorú
hadrendben küzdöttek, de a barbárok rendje felbomlott, nem
volt semmi haditervük, sorsuk tehát törvényszerťen alakult
úgy, ahogy alakult. De azon a napon sokkal elszántabban
küzdöttek, mint Euboiánál, mindenki összeszedte minden
erejét, mert attól rettegett, hogy a király éppen ŋt nézi.

Hogy a barbárok és a hellének közül kik hogyan harcoltak,
azt nem tudom pontosan elmondani, mindenesetre Artemiszia
annyira kitüntette magát, hogy ŋt a király attól fogva még
jobban megbecsülte. Amikor ugyanis a király hajóhadában
felbomlott a rend, Artemiszia hajóját egy attikai gálya
üldözŋbe vette. Artemiszia nem tudott elmenekülni, mert a
szövetséges hajók útját állták, s történetesen ŋ volt a
legközelebb az ellenséghez. Olyan tettre határozta el ekkor
magát, amelyet sikerült is véghezvinnie: az athéni hajó elŋl
menekülve teljes lendülettel nekirontott egy szövetséges
hajónak, amelyen kalündaiak voltak királyukkal,
Damaszithümosszal, de nem tudom megmondani, hogy
szándékosan vagy véletlenül támadta-e meg a kalündai hajót.
Mindenesetre az, hogy a hajót megtámadta és elsüllyesztette,
kétszeresen is a hasznára vált. Mikor ugyanis az attikai hajó
kapitánya meglátta, hogy Artemiszia egy barbár hajóra támad,
azt hitte, hogy Artemiszia hajója a hellén hajóhadhoz tartozik,
vagy elpártolt a barbároktól és átállt a hellénekhez, ezért
abbahagyta az üldözést, és egy másik hajó ellen fordult.

Artemiszia így hát megmenekült, és ezzel a saját seregének
kárt okozó tettével megnyerte Xerxész tetszését. A király
ugyanis, mint mondják, az ütközetet figyelve meglátta, amint
Artemiszia nekitámad annak a hajónak, s ekkor kíséretének
egyik tagja megjegyezte: „Látod, uram, milyen nagyszerťen
harcolt Artemiszia, most is elsüllyesztett egy ellenséges hajót!”
Xerxész megkérdezte, hogy valóban Artemiszia hajtotta-e
végre a haditettet. Kísérete igennel válaszolt, mert mind
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diafqare‹san ºpistšato enai polem…hn. T£ te g¦r ¥lla, æj
e‡rhtai, aÙtÍ sun»neike ™j eÙtuc…hn genÒmena kaˆ tÕ tîn ™k
tÁj KalundikÁj neÕj mhdšna ¢poswqšnta kat»goron
genšsqai. Xšrxhn dä e„pe‹n lšgetai prÕj t¦ frazÒmena: Oƒ
män ¥ndrej gegÒnas… moi guna‹kej, aƒ dä guna‹kej ¥ndrej.
Taàta män Xšrxhn fasˆ e„pe‹n.

VIII 89.
'En dä tù pÒnJ toÚtJ ¢pÕ män œqane Ð strathgÕj 'Ariab…gnhj
Ð Dare…ou, Xšrxew ™ën ¢delfeÒj, ¢pÕ dä ¥lloi pollo… te kaˆ
Ñnomastoˆ Persšwn kaˆ M»dwn kaˆ tîn ¥llwn summ£cwn,
Ñl…goi dš tinej kaˆ `Ell»nwn: ¤te g¦r nšein ™pist£menoi,
to‹si aƒ nšej diefqe…ronto, oƒ m¾ ™n ceirîn nÒmJ ¢pollÚmenoi
™j t¾n Salam‹na dišneon: tîn dä barb£rwn oƒ polloˆ ™n tÍ
qal£ssV diefq£rhsan, nšein oÙk ™pist£menoi. 'Epeˆ dä aƒ
prîtai ™j fug¾n ™tr£ponto, ™nqaàta aƒ ple‹stai
diefqe…ronto: oƒ g¦r Ôpisqe tetagmšnoi, ™j tÕ prÒsqe tÍsi
nhusˆ parišnai peirèmenoi æj ¢podexÒmeno… ti kaˆ aÙtoˆ
œrgon basilši, tÍsi sfetšrVsi nhusˆ feugoÚsVsi perišpipton.
VIII 90.
'Egšneto dä kaˆ tÒde ™n tù qorÚbJ toÚtJ: tîn tinej Foin…kwn,
tîn aƒ nšej diefq£rato, ™lqÒntej par¦ basilša dišballon
toÝj ”Iwnaj, æj di' ™ke…nouj ¢polo…ato aƒ nšej, æj
prodÒntwn. Sun»neike ðn oÛtw éste 'Iènwn te toÝj
strathgoÝj m¾ ¢polšsqai Foin…kwn te toÝj diab£llontaj
labe‹n toiÒnde misqÒn: œti toÚtwn taàta legÒntwn ™nšbale
nhˆ 'AttikÍ Samoqrhik…h nhàj: ¼ te d¾ 'Attik¾ katedÚeto kaˆ
™piferomšnh A„gina…h nhàj katšduse tîn Samoqrh…kwn t¾n
¢pÕ tÁj katadus£shj neÕj b£llontej ¢p»raxan kaˆ
™pšbhs£n te kaˆ œscon aÙt»n. Taàta genÒmena toÝj ”Iwnaj
™rrÚsato: æj g¦r edš sfeaj Xšrxhj œrgon mšga
™rgasamšnouj, ™tr£peto prÕj toÝj Fo…nikaj oŒa
ØperlupeÒmenÒj te kaˆ p£ntaj a„tièmenoj, ka… sfewn
™kšleuse t¦j kefal¦j ¢potame‹n, †na m¾ aÙtoˆ kakoˆ
genÒmenoi toÝj ¢me…nonaj diab£llwsi. “Okwj g£r tina ‡doi
Xšrxhj tîn ˜wutoà œrgon ti ¢podeiknÚmenon ™n tÍ naumac…V,
kat»menoj ØpÕ tù Ôrei tù ¢nt…on Salam‹noj tÕ kalšetai
A„g£lewj, ¢nepunq£neto tÕn poi»santa, kaˆ oƒ grammatistaˆ
¢nšgrafon patrÒqen tÕn tri»rarcon kaˆ t¾n pÒlin. PrÕj dš ti
kaˆ prosel£beto f…loj <'Iènwn> ™ën 'Ariar£mnhj ¢n¾r
Pšrshj pareën toÚtou toà Foinikh…ou p£qeoj. Oƒ män d¾
prÕj toÝj Fo…nikaj ™tr£ponto .....
VIII 91.
Tîn dä barb£rwn ™j fug¾n trepomšnwn kaˆ ™kpleÒntwn prÕj
tÕ F£lhron A„ginÁtai Øpost£ntej ™n tù porqmù œrga
¢pedšxanto lÒgou ¥xia. Oƒ män g¦r 'Aqhna‹oi ™n tù qorÚbJ
™ker£izon t£j te ¢ntistamšnaj kaˆ t¦j feugoÚsaj tîn neîn,
oƒ dä A„ginÁtai t¦j ™kpleoÚsaj: Ókwj dš tinej toÝj
'Aqhna…ouj diafÚgoien, ferÒmenoi ™sšpipton ™j toÝj
A„gin»taj.
VIII 92.
'Enqaàta sunekÚreon nšej ¼ te Qemistoklšoj dièkousa nša,
kaˆ ¹ Polukr…tou toà Krioà ¢ndrÕj A„gin»tew nhˆ
™mbaloàsa Sidwn…V, ¼ per eŒle t¾n proful£ssousan ™pˆ
Ski£qJ t¾n A„gina…hn, ™p' Âj œplee Puqšhj Ð 'IscenÒou, tÕn
oƒ Pšrsai katakopšnta ¢retÁj e†neka econ ™n tÍ nhˆ
™kpagleÒmenoi: tÕn d¾ peri£gousa ¤ma to‹si PšrsVsi ¼lw
nhàj ¹ Sidwn…h, éste Puqšhn oÛtw swqÁnai ™j A‡ginan. `Wj
dä ™se‹de t¾n nša t¾n 'Attik¾n Ð PolÚkritoj, œgnw tÕ
shm»ion „dën tÁj strathg…doj, kaˆ bèsaj tÕn Qemistoklša
™pekertÒmhse ™j tîn A„ginhtšwn tÕn mhdismÕn Ñneid…zwn:
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felismerték az Artemiszia [hajójára festett jelvényeket]*,
[helyesen: Artemiszia hajójának orrdíszét] így hát
meg voltak róla gyŋzŋdve, hogy ellenséges hajót süllyesztett el.
Artemiszia legnagyobb szerencséjére a kalündai hajó
legénységébŋl egyetlen ember sem maradt életben, így nem
volt senki, aki vádat emelhetett volna ellene. Xerxész erre
megjegyezte: „A perzsa férfiak asszonyokká válnak, az
asszonyok pedig férfiakká!’ A hagyomány szerint ezt mondta
Xerxész.
Ebben az ütközetben esett el Ariabignész hadvezér, Dareiosz
fia, Xerxész fivére, s vele együtt sok elŋkelŋ méd és perzsa,
valamint számos szövetségesük is. A hellének viszont kevés
embert veszítettek: mivel jól tudtak úszni, azok, akiknek
hajója elsüllyedt, és élve kerültek ki a közelharcból,
Szalamiszra úsztak. A barbárok közül azonban sokan a
tengerbe fúltak, mert nem tudtak úszni. A legtöbb perzsa hajó
akkor pusztult el, amikor az elöl harcoló hajók menekülni
kezdtek. A mögöttük harcoló hajók ugyanis elŋrenyomultak,
hogy ŋk is bizonyítsák bátorságukat a király elŋtt, és közben
belerohantak a saját menekülŋ hajóikba.
Ebben a nagy zťrzavarban történt, hogy néhány phoinikiai,
akiknek hajói elsüllyedtek, a király elé járulva árulással vádolta
az iónokat, mondván, hogy hajóikat azok süllyesztették el.
A dolog azonban úgy végzŋdött, hogy Xerxész nem az ión
hadvezéreket végeztette ki, hanem a phoinikiaiakat büntette
halállal. Mert miközben a phoinikiaiak vádaskodtak a királynál,
egy szamothrakéi hajó megtámadott egy attikai hajót,
amely süllyedni kezdett, ekkor azonban odaérkezett egy aiginai
hajó és elsüllyesztette a szamothrakéi gályát. A szamothrakéiak
azonban kiváló gerelyhajítók voltak, jól célzott dobásaikkal
visszaszorították a fedélzetrŋl az aiginai hajó legénységét, majd
átugráltak a másik hajóra és a hatalmukba kerítették. S ez az
esemény mentette meg az iónokat. Amikor Xerxész látta ezt a
bátor haditettet, haragra gyulladva a phoinikiaiak ellen fordult,
és megparancsolta, hogy fejezzék le ŋket, amiért náluk
derekabb embereket rágalmaztak, maguk pedig hitványul
viselkedtek. Xerxész ugyanis, aki a Szalamisszal szemközt lévŋ
Aigaleósz nevť hegy lábánál ülve figyelte az ütközetet, ha
bátor haditettet látott, írnokaival feljegyeztette a hajó
kapitányának és városának a nevét. A phoinikiaiak végzetében
az is közrejátszott, hogy történetesen ott volt a perzsa
Ariaramnész, az iónok barátja. Így hát a büntetés a
phoinikiaiakat sújtotta.
A megfutamodott barbárok Phaléron felé igyekeztek de az
aiginaiak a tengerszorosban lesben álltak, és nagyszerť
haditetteket hajtottak végre. Mert míg az athéniak a nagy
zťrzavarban az ellenálló vagy menekülŋ hajókat pusztították,
az aiginaiak a szorosból kifelé igyekvŋ hajókkal tették
ugyanezt. Így azok a hajók, amelyek az athéniak elŋl
megmenekültek, az aiginaiak kezére jutottak.
Ekkor történt, hogy két hajó találkozott ott. Az egyik
Themisztoklészé volt, és ellenséges hajót üldözött, a
másiknak Polükritosz, az aiginai Kriosz fia volt a parancsnoka.
Polükritosz épp egy szidóni hajót támadott meg: azt, amelyik
annak idején elfogta azt a bizonyos Szkiathosznál ŋrködŋ
aiginai hajót, amelynek a fedélzetén volt Pütheasz,
Iszkhenoosz fia is. (Már elmondtam, hogy amikor ez a
Pütheasz több sebtŋl vérezve összerogyott, a perzsák átvitték
a saját hajójukra, és vitézségéért nagy tiszteletben
részesítették.) Ezen a szidóni hajón Pütheasz is ott volt a
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taàta mšn nun nhˆ ™mbalën Ð PolÚkritoj, ¢pšrriye ™j
Qemistoklša. Oƒ dä b£rbaroi tîn aƒ nšej periegšnonto
feÚgontej ¢p…konto ™j F£lhron ØpÕ tÕn pezÕn stratÒn.

VIII 93.
'En dä tÍ naumac…V taÚtV ½kousan `Ell»nwn ¥rista
A„ginÁtai, ™pˆ dä 'Aqhna‹oi: ¢ndrîn dä PolÚkritÒj te Ð
A„gin»thj kaˆ 'Aqhna‹oi EÙmšnhj te [Ð] 'Anagur£sioj kaˆ
'Amein…hj PallhneÚj, Öj kaˆ 'Artemis…hn ™ped…wxe. E„ mšn
nun œmaqe Óti ™n taÚtV plšoi 'Artemis…h, oÙk ¨n ™paÚsato
prÒteron À eŒlš min À kaˆ aÙtÕj ¼lw. To‹si g¦r 'Aqhna…wn
trihr£rcoisi parekekšleusto, prÕj dä kaˆ ¥eqlon œkeito
mÚriai dracma…, Öj ¥n min zw¾n ›lV: deinÕn g£r ti ™poieànto
guna‹ka ™pˆ t¦j 'Aq»naj strateÚesqai. AÛth män d», æj
prÒteron e‡rhtai, dišfuge: Ãsan dä kaˆ oƒ ¥lloi tîn aƒ nšej
periegegÒnesan ™n tù Fal»rJ.

VIII 94.
'Ade…manton dä tÕn Kor…nqion strathgÕn lšgousi 'Aqhna‹oi
aÙt…ka kat' ¢rc¦j æj sunšmisgon aƒ nšej, ™kplagšnta te kaˆ
Øperde…santa, t¦ ƒst…a ¢r£menon o‡cesqai feÚgonta, „dÒntaj
dä toÝj Korinq…ouj t¾n strathg…da feÚgousan æsaÚtwj
o‡cesqai. `Wj dä ¥ra feÚgontaj g…nesqai tÁj Salamin…hj
kat¦ <tÕ> ƒrÕn 'Aqhna…hj Skir£doj, perip…ptein sfi kšlhta
qe…V pompÍ, tÕn oÜte pšmyanta fanÁnai oÙdšna, oÜte ti tîn
¢pÕ tÁj stratiÁj e„dÒsi prosfšresqai to‹si Korinq…oisi.
TÍde dä sumb£llontai enai qe‹on tÕ prÁgma: æj g¦r ¢gcoà
genšsqai tîn neîn, toÝj ¢pÕ toà kšlhtoj lšgein t£de:
'Ade…mante, sÝ män ¢postršyaj t¦j nšaj ™j fug¾n Órmhsai
kataprodoÝj toÝj “Ellhnaj: oƒ dä kaˆ d¾ nikîsi Óson aÙtoˆ
ºrînto ™pikratÁsai tîn ™cqrîn. Taàta <dä> legÒntwn
¢pistšein g¦r tÕn 'Ade…manton, aâtij t£de lšgein, æj aÙtoˆ
oŒo… te een ¢gÒmenoi Ómhroi ¢poqnÇskein Àn m¾ nikîntej
fa…nwntai oƒ “Ellhnej. OÛtw d¾ ¢postršyanta t¾n nša
aÙtÒn te kaˆ toÝj ¥llouj ™p' ™xergasmšnoisi ™lqe‹n ™j tÕ
stratÒpedon. ToÚtouj män toiaÚth f£tij œcei ØpÕ 'Aqhna…wn:
oÙ mšntoi aÙto… ge Kor…nqioi Ðmologšousi, ¢ll' ™n prètoisi
sfšaj aÙtoÝj tÁj naumac…hj nom…zousi genšsqai: marturšei
dš sfi kaˆ ¹ ¥llh `Ell£j.
VIII 95.
'Ariste…dhj dä Ð Lusim£cou, ¢n¾r 'Aqhna‹oj, toà kaˆ Ñl…gJ
ti prÒteron toÚtwn ™pemn»sqhn æj ¢ndrÕj ¢r…stou, oátoj ™n
tù qorÚbJ toÚtJ tù perˆ Salam‹na ginomšnJ t£de ™po…ee:
paralabën polloÝj tîn Ðplitšwn o‰ paretet£cato par¦ t¾n
¢kt¾n tÁj Salamin…hj cèrhj, gšnoj ™Òntej 'Aqhna‹oi, ™j t¾n
Yutt£leian [nÁson] ¢pšbhse ¥gwn, o‰ toÝj Pšrsaj toÝj ™n tÍ
nhs‹di taÚtV katefÒneusan p£ntaj.
VIII 96.
`Wj dä ¹ naumac…h dielšluto, kateirÚsantej ™j t¾n Salam‹na
oƒ “Ellhnej tîn nauhg…wn Ósa taÚtV ™tÚgcane œti ™Ònta,
›toimoi Ãsan ™j ¥llhn naumac…hn, ™lp…zontej tÍsi
perieoÚsVsi nhusˆ œti cr»sesqai basilša. Tîn dä nauhg…wn
poll¦ Øpolabën ¥nemoj zšfuroj ™xšfere tÁj 'AttikÁj ™pˆ
t¾n ºiÒna t¾n kaleomšnhn Kwli£da, éste ¢popeplÁsqai tÕn
crhsmÕn tÒn te ¥llon p£nta tÕn perˆ tÁj naumac…hj taÚthj
e„rhmšnon B£kidi kaˆ Mousa…J kaˆ d¾ kaˆ kat¦ t¦ nau»gia
t¦ taÚtV ™xeneicqšnta tÕ e„rhmšnon pollo‹si œtesi prÒteron
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perzsák között, és amikor a hajó hellén kézre került,
visszajutott Aiginára. Mikor Polükritosz megpillantotta az
attikai hajót, s a [ráfestett] jelvényekrŋl felismerte, hogy
ez a vezérhajó, gúnyos hangon átkiáltott Themisztoklésznek,
hogy lám, így barátkoznak az aiginaiak a médekkel. Ilyen
keserť szemrehányásokat kiabált Polükritosz
Themisztoklésznak, miután megtámadta az ellenséges hajót.
Azok a barbárok, akiknek hajói nem pusztultak el, Phaléronba
menekültek, a szárazföldi sereg védelmébe.
Ebben a tengeri ütközetben az aiginaiak szerezték a legtöbb
dicsŋséget, utánuk közvetlenül pedig az athéniak.
A legvitézebbül küzdŋ harcosok között volt az aiginai
Polükritosz, továbbá két athéni: az anagüroszi Eumenész és
a pallénéi Ameiniasz. Ŋ vette üldözŋbe Artemiszia királynŋt,
mivel tudta, hogy Artemiszia azon a hajón van. Elhatározta,
hogy addig harcol, amíg vagy el nem fogja a királynŋ hajóját,
vagy el nem veszti a sajátját. Mert ilyen parancsot kaptak az
athéni kapitányok, ezenkívül még tízezer drachma jutalmat is
tťztek ki annak, aki élve elfogja Artemisziát: nagyon
haragudtak rá, hogy asszony létére részt mert venni az Athén
elleni hadjáratban. Artemisziának azonban, mint az elŋbb
említettem, sikerült elmenekülnie. Azok a perzsák, akiknek
hajói épen maradtak, Phaléronban gyťltek össze.
Adeimantoszról, a korinthosziak hadvezérérŋl azt beszélik
az athéniak, hogy mindjárt a csata kezdetén, amikor a hajók
össezcsaptak, megijedt, és vitorlát bontva gyorsan elmenekült,
a korinthosziak pedig, látva, hogy vezérhajójuk elszökik,
maguk is követték példáját. Amikor azonban menekülés
közben Szalamisznak ahhoz a partvidékéhez értek, ahol
Athéna Szkirasz szentélye áll, isteni végzésbŋl egy kis
gyorshajóval találkoztak. A találkozásban mindenesetre az
istenek akarata nyilvánult meg, mert amikor a gyorshajó a
korinthoszi hajók közelébe ért, a benne ülŋ emberek ezt
kiabálták át: „Adeimantosz, te megfutamodtál a hajóiddal,
és elárultad a hellének ügyét, de ŋk még így is olyan fényes
diadalt aratnak, amilyent imáikban kértek!“ Adeimantosz
nem akart hinni nekik, de ezek kijelentették: készek rá túszul
adni magukat, ölje meg ŋket, ha a hellének nem gyŋznek. Erre
Adeimantosz és a társai visszafordultak, de mire a hajóhadhoz
értek, már véget ért a küzdelem. Így mesélik az athéniak, a
korinthosziak viszont tagadják ezt és azt mondják, hogy a
legelsŋk között harcoltak a csatában. Állításukat megerŋsíti
a többi hellén is.
Az athéni Ariszteidész, Lüszimakhosz fia, akinek nagy
éremérŋl az imént megemlékeztem, a Szalamisz körül támadt
zťrzavarban a következŋ haditettet vitte végbe. Szalamisz
partján athéni nehézfegyverzetť katonák álltak készenlétben,
ezekkel átkelt Pszüttaleia szigetére, s az ott lévŋ perzsákat
mind egy szálig megölték.
Mikor a tengeri csat végetért, a hellének Szalamiszhoz
vontatták a víz felszínén úszó hajóroncsokat, s várták az
újabb ütközetet, mert szentül hitték, hogy a király ismét
harcba küldi megmaradt hajóit. Sok hajóroncsot a nyugati
szél az attikai Kóliasz-fokhoz vitt: így nemcsak Bakisz és
Muszaiosz jóslatai teljesültek be, amelyeket a tengeri
ütközetrŋl adtak, hanem az athéni Lüszisztratoszé is, amely
sok évvel korábban hangzott el az e partra sodort
hajóroncsokról, s amelyet a hellének már mind elfeledtek:
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toÚtwn ™n crhsmù Lusistr£tJ 'Aqhna…J ¢ndrˆ crhsmolÒgJ,
tÕ ™lel»qee p£ntaj toÝj “Ellhnaj: Kwli£dej dä guna‹kej
™retmo‹si frÚxousi. Toàto dä œmelle ¢pel£santoj basilšoj
œsesqai.
VIII 97.
Xšrxhj dä æj œmaqe tÕ gegonÕj p£qoj, de…saj m» tij tîn
'Iènwn ØpoqÁtai to‹si “Ellhsi À aÙtoˆ no»swsi plšein ™j tÕn
`Ell»sponton lÚsontej t¦j gefÚraj kaˆ ¢polamfqeˆj ™n tÍ
EÙrèpV kinduneÚsV ¢polšsqai, drhsmÕn ™boÚleue: qšlwn dä
m¾ ™p…dhloj enai m»te to‹si “Ellhsi m»te to‹si ˜wutoà, ™j
t¾n Salam‹na cîma ™peir©to diacoàn, gaÚlouj te
Foinikh…ouj sunšdee †na ¢nt… te sced…hj œwsi kaˆ te…ceoj,
¢rtšetÒ te ™j pÒlemon æj naumac…hn ¥llhn poihsÒmenoj.
`Orîntej dš min p£ntej oƒ ¥lloi taàta pr»ssonta eâ
ºpistšato æj ™k pantÕj nÒou pareskeÚastai mšnwn
polem»sein: MardÒnion d' oÙdän toÚtwn ™l£nqane æj m£lista
œmpeiron ™Ònta tÁj ™ke…nou diano…hj. Taàt£ te ¤ma Xšrxhj
™po…ee kaˆ œpempe ™j Pšrsaj <¥ggelon>.
VIII 121.
Oƒ dä “Ellhnej, ™pe…te oÙk oŒo… te ™g…nonto ™xele‹n t¾n
”Andron, trapÒmenoi ™j K£ruston kaˆ dhièsantej aÙtîn t¾n
cèrhn ¢pall£ssonto ™j Salam‹na. Prîta mšn nun to‹si
qeo‹si ™xe‹lon ¢kroq…nia ¥lla te kaˆ tri»reaj tre‹j
Foin…ssaj, t¾n män ™j 'IsqmÕn ¢naqe‹nai, ¼ per œti kaˆ ™j ™mä
Ãn, t¾n dä ™pˆ SoÚnion, t¾n dä tù A‡anti aÙtoà ™j Salam‹na.
Met¦ dä toàto died£santo t¾n lh…hn kaˆ t¦ ¢kroq…nia
¢pšpemyan ™j DelfoÚj, ™k tîn ™gšneto ¢ndri¦j œcwn ™n tÍ
ceirˆ ¢krwt»rion neÒj, ™ën mšgaqoj duèdeka p»cewn:
›sthke dä oátoj tÍ per Ð Makedën 'Alšxandroj Ð crÚseoj.

VIII 122.
Pšmyantej dä ¢kroq…nia oƒ “Ellhnej ™j DelfoÝj ™peirètwn
tÕn qeÕn koinÍ e„ lel£bhke pl»rea kaˆ ¢rest¦ [t¦
¢kroq…nia.] `O dä par' `Ell»nwn män tîn ¥llwn œfhse œcein,
par¦ A„ginhtšwn dä oÜ, ¢ll¦ ¢pa…tee aÙtoÝj t¦ ¢rist»ia
tÁj ™n Salam‹ni naumac…hj. A„ginÁtai dä puqÒmenoi
¢nšqesan ¢stšraj crusšouj, o‰ ™pˆ ƒstoà calkšou ˜st©si
tre‹j ™pˆ tÁj gwn…hj, ¢gcot£tw toà Kroise…ou krhtÁroj.

VIII 123.
Met¦ dä t¾n dia…resin tÁj lh…hj œpleon oƒ “Ellhnej ™j tÕn
'IsqmÕn ¢rist»ia dèsontej tù ¢xiwt£tJ genomšnJ `Ell»nwn
¢n¦ tÕn pÒlemon toàton. `Wj dä ¢pikÒmenoi oƒ strathgoˆ
dienšmonto t¦j y»fouj ™pˆ toà Poseidšwnoj tù bwmù, tÕn
prîton kaˆ tÕn deÚteron krinšontej ™k p£ntwn, ™nqaàta p©j
tij aÙtîn ˜wutù ™t…qeto t¾n yÁfon, aÙtÕj ›kastoj dokšwn
¥ristoj genšsqai: deÚtera dä oƒ polloˆ sunexšpipton
Qemistoklša kr…nontej: oƒ män d¾ ™mounoànto, Qemistoklšhj
dä deutere…oisi Øpereb£lleto pollÒn.

VIII 124.
OÙ boulomšnwn dä taàta kr…nein tîn `Ell»nwn fqÒnJ, ¢ll'
¢popleÒntwn ˜k£stwn ™j t¾n ˜wutîn ¢kr…twn, Ómwj
Qemistoklšhj ™bèsqh te kaˆ ™doxèqh enai ¢n¾r pollÕn
`Ell»nwn sofètatoj ¢n¦ p©san t¾n `Ell£da. “Oti dä nikîn
oÙk ™tim»qh prÕj tîn ™n Salam‹ni naumachs£ntwn, aÙt…ka
met¦ taàta ™j Lakeda…mona ¢p…keto qšlwn timhqÁnai: ka…
min LakedaimÒnioi kalîj män Øpedšxanto, meg£lwj dä
™t…mhsan. 'Arist»ia mšn nun œdosan <¢ndrh…hj män>
EÙrubi£dV ™la…hj stšfanon, sof…hj dä kaˆ dexiÒthtoj

Kóliasz asszony mind evezŋ használ tüzifául
Mindez azonban már a király elvonulása után történt.

Xerxész kénytelen vol belátni, hogy teljes vereséget
szenvedett. Mivel félt tŋle, hogy a hellének az iónok
tanácsára vagy a maguk elhatározásából a Hellészpontoszhoz
eveznek és szétrombolják a hajóhidakat, s akkor ŋ Európában
reked és életveszélybe kerül, úgy döntött, hogy elmenekül.
De nem akarta, hogy akár a hellének, akár az övéi megtudják
a szándékát, ezért megpróbált mólót építtetni Szalamiszig úgy,
hogy phoinikiai hajókat kötöztetett össze hosszú sorba,
mintegy híd és gát gyanánt, s közben olyan elŋkészületeket
tett, mint aki új tengeri ütközetre készül. A készülŋdés
láttán mindenki szentül hitte, hogy elszánta magát: itt marad
és ismét felveszi a harcot. Egyedül Mardonioszt nem
tévesztette meg, aki alaposan kiismerte a király gondolkodását.
A hellének sehogy sem tudták bevenni Androszt, ezért aztán
Karüsztosz ellen fordultak, elpusztították, majd visszahajóztak
Szalamiszra. Ott elŋször is kiválasztották a zsákmányból az
isteneneknek szánt adományokat, többek között három
phoinikiai három evezŋsoros hajót: az egyiket az Iszthmoszon
akarták felállítani (ma is ott van), a másikat Szunionnál, a
harmadikat Aiasz tiszteletére ott helyben, Szalamisz szigetén.
Aztán elosztották maguk között a hadizsákmányt, és áldozati
ajándékot küldtek Delphoiba: abból készült az a tizenkét
pékhüsz magas szobor, amely egy hajó [orrdíszét]*
helyesen: tatdíszét tartja a kezében, s amely ugyanott áll, ahol
a makedón Alexandrosz aranyszobra.
A hellének tehát elküldték Delphoiba az áldozati
adományokat, majd közösen megkérdezték az istentŋl,
hogy elégnek tartja-e az ajándékokat, és meg van-e elégedve
velük. Az isten azt felelte, hogy minden helléntŋl megfelelŋ
adományt kapott, csak az aiginaiaktól nem s tŋlük is illŋ
hálaadományt vár a szalamiszi gyŋzelemért. Amikor az
aiginaiak ezt megtudták, három aranycsillagot ajánlottak fel,
amelyet bronzárbocra erŋsítve állítottak fel a szentély
sarkában, Kroiszosz vegyítŋedénye mellett.
A zsákmány elosztása után a hellének az Iszthmoszhoz
hajóztak, hogy átadják a gyŋzelmi díjat annak a hellénnek,
akit haditettei alapján a legméltóbbnak találnak rá.
A hadvezérek egymás után lerakták szavazóköveiket
Poszeidón oltárára, hogy kinyilvánítsák, kit tartanak közülük
elsŋnek és másodiknak. Az elsŋ szavazatot mindenki
önmagára adta, mert mindenki magát gondolta a
legkiválóbbnak. A második helyet azonban a legtöbbet
Themisztoklésznak ítélték. Így aztán mindenki csak egy
szavazatot kapott, a második helyre azonban nagy többséggel
Themisztoklész került.
A hellének irígykedése így megakadályozta, hogy odaadják
az elsŋ díjat, tehát döntés nélkül tért haza ki-ki a maga
városába. Themisztoklész nevét azonban Hellasz szerte
szárnyára kapta a hír, s ŋt mondták a legbölcsebb embernek
valamennyi hellén közül. Minthogy azonban nem kapta meg
a Szalamisznál harcolóktól azt a megbecsülést, ami
megillette volna, hiszen lényegében ŋ nyerte meg a szalamiszi
csatát, Lakedaimónba ment, mert azt remélte, hogy ott majd
megkapja. A lakedaimóniak valóban tisztelettel fogadták,
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Qemistoklši, kaˆ toÚtJ stšfanon ™la…hj: ™dwr»santÒ tš min
ÔcJ tù ™n Sp£rtV kallisteÚonti: a„nšsantej dä poll£,
prošpemyan ¢piÒnta trihkÒsioi Spartihtšwn log£dej, oátoi
o† per `Ippšej kalšontai, mšcri oÜrwn tîn Tegehtikîn:
moànon d¾ toàton p£ntwn ¢nqrèpwn tîn ¹me‹j ‡dmen
SpartiÁtai prošpemyan.

73.

Choirilos
1 (1a K., 316 Lloyd-Jones, Parsons)
HgeÒ moi lÒgon ¥llon, Ópwj 'As…hj ¢pÕ ga…hj
Ãlqen ™j EÙrèphn pÒlemoj mšgaj.
2 (1 K., 317 Ll.-J., P.)
« m£kar, Óstij œhn ke‹non crÒnon ‡drij ¢oidÁj,
Mous£wn qer£pwn, Ót' ¢k»ratoj Ãn œti leimèn:
nàn d' Óte p£nta dšdastai, œcousi dä pe…rata tšcnai,
Ûstatoi éste drÒmou kataleipÒmeq', oÙdš phi œsti
p£nthi papta…nonta neozugäj ¤rma pel£ssai.
3 (2 K., 318 Ll.-J., P.)
perˆ dä kr»naj ¢reqoÚsaj
mur…a fàl' ™done‹to polusm»noisi mel…ssaij
4 SCHOL. BERN. in Verg. Georg. 1, 482 (212 Hagen)
ubi enim Eridanus sit, multi errant... Choerilus in Gerania (sc.esse
adfirmat) ɒ
similia traduntur ap. BREV. EXPOS. in Verg. Georg. 1, 482
(275, 4 Hagen)
5 (3 K., 319 Ll.-J., P.)
mhlonÒmoi te S£kai, geneÁi SkÚqai: aÙt¦r œnaion
'As…da purofÒron: nom£dwn ge män Ãsan ¥poikoi,
¢nqrèpwn nom…mwn.
6 (4 K., Ll.-J., P.)
tîn d' Ôpiqen dišbaine gšnoj qaumastÕn „dšsqai,
glîssan män Fo…nissan ¢pÕ stom£twn ¢fišntej,
êikeun d' ™n SolÚmoij Ôresi platšhi par¦ l…mnhi,
aÙcmalšoi koruf£j, trocokour£dej: aÙt¦r Ûperqen
†ppwn dart¦ prÒswp' ™fÒreun ™sklhkÒta kapnîi.
7 SCHOL. APOLL. RHOD. 1, 211/5c (26, 16 Wendel)
Coir…loj dä ¡rpasqÁnai fhsin aÙthn (sc. 'Wre…quian)
¥nqh ¢mšrgousan ØpÕ t¦j toà Khfisoà phg£j.
8 (6 K., 322 Ll.-J., P.)
nhàj dš tij çkÚporoj Sam…h, suÕj edoj œcousa.
9 (9 K., 329 Ll.-J., P.)
cšrsin<on> Ôlbon œcw kÚlikoj trÚfoj ¢mfˆj ™agÒj,
¢ndrîn daitumÒnwn nau£gion, oŒ£ te poll¦
pneàma DiwnÚsoio prÕj “Ubrioj œkbalen ¢kt£j.
10 (7 K., 323 Ll.-J., P.)
Órkon d' oÜt' ¥dikon creën œmmenai oÜte d…kaion.
11 (10 K., 330 Ll.-J., P.)
pštrhn koila…nei ·anˆj Ûdatoj ™ndelece…hi.
12 DIOG. LAERT. 1, 24.
œnioi dä kaˆ aÙtÕn (sc. QalÁn) prîton e„pe‹n fasin
¢qan£touj t¦j yuc£j: ïn ™sti Coir…loj Ð poiht»j. (=
Thal. 11 A 1p. 68, 4 D.-K.)

74.

Thukydidés
I 14.
taàta g¦r teleuta‹a prÕ tÁj Xšrxou strate…aj
nautik¦ ¢xiÒloga ™n tÍ `Ell£di katšsth.
A„ginÁtai g¦r kaˆ 'Aqhna‹oi, kaˆ e‡ tinej ¥lloi,

72. 73. 74.
kitüntetŋ módon bántak vele. Eurübiadésznak olajfából
font koszorút adtak vitézsége jutalmául, és Themisztoklész
bátorságát és bölcsességét is ugyanilyen koszorúval
jutalmazták. Megajándékozták egy kocsival is, amelynek nem
akadt párja egész Spártában. Elhalmozván kitüntetésekkel,
háromszáz spártai harcost (úgynevezett lovagokat) adtak
melllé díszkíséretül, akik egészen Tegea határáig elkísérték.
Tudomásom szerint ŋ volt az egyetlen, akit a spártaiak ilyen
díszkísérettel tiszteltek meg.
Vezess engem másik témára: hogyan jött Ázsia földjérŋl
Európába a nagy háború.
Boldog, aki a hajdani kor mesteri énekese volt,
Múzsák szolgája, amikor még lekaszálatlan volt a rét.
De most, amikor már mindent felosztottak, a mťvészet
határokba ütközik,
úgyhogy mi, legnagyobbak is elhagyjuk a versenypályát; nincs,
bárhogy körbetekintünk, újonnan
befogható kocsi, hogy hajthatnánk.
Arethusa forrásánál sokezernyi nép zúg, sok kaptárnyi
méhrajhoz <hasonlók>
Sokan tévesen határozzák meg, hol van Eridanus ... Choerilus
(sc. azt állítja, hogy) Geraniában.

Kecskepásztor szakák is, s rokonaik lévén, a szkíták.
Búzatermŋ Ázsia földjét lakták, kóborló népek közt, nomád
emberek közt.
Mögöttük kelt át -iszonyú látvány!- a fŋniciai nyelvet beszélŋk
népe, akik a Solymos hegyei között laktak a tágterť tenger
mellett, körbenyírt fejťek, hosszú copfosak. (vö. Hdt. IV 175.)
Fejük fölött pedig lovak lenyúzott és füsttel kiszárított fejét
viselik. (vö. Hdt. VII 70.)
Choirilos azt mondja, hogy akkor rabolták el ŋt (sc.
Óreithyiát), amikor virágot szedett a Képhisos forrásánál.
Egy gyors samosi-hajó (vö. Hésych. s.v. samaina), elöl vadkanprotoméval.
Kezemben tartom gazdagságom: törött cserépdarab
poharamból, férfilakoma utáni csatatérrŋl: akárha Dionysos
romboló erejével csapta a szél a parthoz a sok hajót.
Nem kell esküdni sem hamisat, sem igazat.
A vízcsepp kivájja a sziklát folytonos csöpögéssel.
Néhányan azt mondják, hogy ŋ volt (sc. Thalés) az elsŋ, aki azt
mondta, hogy a lélek halhatatlan. Köztük van Chorilios is, a
költŋ.
Muraközy Gy. fordítása
Ezek voltak ugyanis (sc. a szicíliai tyrannosok és a kerkyraiak)
közvetlenül Xerxész hadjárata elŋtt Hellaszban a
legnevezetesebb tengeri hatalmak, mert az aiginaiaknak,
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bracša ™kškthnto, kaˆ toÚtwn t¦ poll¦ penthkontÒrouj·
Ñyš te ¢f' oá 'Aqhna…ouj QemistoklÁj œpeisen A„gin»taij
polemoàntaj, kaˆ ¤ma toà barb£rou prosdok…mou
Ôntoj, t¦j naàj poi»sasqai aŒsper kaˆ ™naum£chsan·
kaˆ aátai oÜpw econ di¦ p£shj katastrèmata.

I 18
dek£tJ dä œtei met' aÙt¾n aâqij Ð b£rbaroj tù meg£lJ
stÒlJ ™pˆ t¾n `Ell£da doulwsÒmenoj Ãlqen. kaˆ
meg£lou kindÚnou ™pikremasqšntoj o† te LakedaimÒnioi
tîn xumpolemhs£ntwn `Ell»nwn ¹g»santo dun£mei
proÚcontej, kaˆ oƒ 'Aqhna‹oi ™piÒntwn tîn M»dwn
dianohqšntej ™klipe‹n t¾n pÒlin kaˆ ¢naskeuas£menoi
™j t¦j naàj ™sb£ntej nautikoˆ ™gšnonto. koinÍ te
¢pws£menoi tÕn b£rbaron, Ûsteron oÙ pollù diekr…qhsan
prÒj te 'Aqhna…ouj kaˆ Lakedaimon…ouj o† te ¢post£ntej
basilšwj “Ellhnej kaˆ oƒ xumpolem»santej. dun£mei g¦r
taàta mšgista dief£nh: ‡scuon g¦r oƒ män kat¦ gÁn, oƒ
dä naus…n.
I 23
Tîn dä prÒteron œrgwn mšgiston ™pr£cqh tÕ MhdikÒn,
kaˆ toàto Ómwj duo‹n naumac…ain kaˆ pezomac…ain
tace‹an t¾n kr…sin œscen.
I 73
famän g¦r Maraqîn… te mÒnoi prokinduneàsai tù
barb£rJ kaˆ Óte tÕ Ûsteron Ãlqen, oÙc ƒkanoˆ Ôntej
kat¦ gÁn ¢mÚnesqai, ™sb£ntej ™j t¦j naàj pandhmeˆ ™n
Salam‹ni xunnaumacÁsai, Óper œsce m¾ kat¦ pÒleij
aÙtÕn ™piplšonta t¾n PelopÒnnhson porqe‹n, ¢dun£twn
¨n Ôntwn prÕj naàj poll¦j ¢ll»loij ™pibohqe‹n.
tekm»rion dä mšgiston aÙtÕj ™po…hsen: nikhqeˆj g¦r ta‹j
nausˆn æj oÙkšti aÙtù Ðmo…aj oÜshj tÁj dun£mewj
kat¦ t£coj tù plšoni toà stratoà ¢necèrhsen.

I 74
toioÚtou mšntoi toÚtou xumb£ntoj, kaˆ safîj dhlwqšntoj
Óti ™n ta‹j nausˆ tîn `Ell»nwn t¦ pr£gmata ™gšneto,
tr…a t¦ çfelimètata ™j aÙtÕ parescÒmeqa, ¢riqmÒn
te neîn ple‹ston kaˆ ¥ndra strathgÕn xunetètaton kaˆ
proqum…an ¢oknot£thn: naàj mšn ge ™j t¦j tetrakos…aj
Ñl…gJ ™l£ssouj tîn dÚo moirîn, Qemistoklša dä ¥rconta,
Öj a„tiètatoj ™n tù stenù naumacÁsai ™gšneto, Óper
safšstata œswse t¦ pr£gmata, kaˆ aÙtÕn di¦ toàto
Øme‹j ™tim»sate m£lista d¾ ¥ndra xšnon tîn æj
Øm©j ™lqÒntwn: proqum…an dä kaˆ polÝ tolmhrot£thn
™de…xamen, o† ge, ™peid¾ ¹m‹n kat¦ gÁn oÙdeˆj ™bo»qei, tîn
¥llwn ½dh oÙc Âsson aÙtoˆ çfelÁsai Øm©j À tuce‹n
toÚtou. Øme‹j män g¦r ¢pÒ te o„koumšnwn tîn pÒlewn
kaˆ ™pˆ tù tÕ loipÕn nšmesqai, ™peid¾ ™de…sate Øpär
Ømîn kaˆ oÙc ¹mîn tÕ plšon, ™bohq»sate (Óte goàn
Ãmen œti sîoi, oÙ paregšnesqe): ¹me‹j dä ¢pÒ te tÁj oÙk
oÜshj œti Ðrmèmenoi kaˆ Øpär tÁj ™n brace…v ™lp…di
oÜshj kinduneÚontej xunesèsamen Øm©j te tÕ mšroj
kaˆ ¹m©j aÙtoÚj. e„ dä prosecwr»samen prÒteron tù
M»dJ de…santej, ésper kaˆ ¥lloi, perˆ tÍ cèrv, À m¾
™tolm»samen Ûsteron ™sbÁnai ™j t¦j naàj æj
diefqarmšnoi, oÙdän ¨n œdei œti Øm©j m¾ œcontaj naàj
ƒkan¦j naumace‹n, ¢ll¦ kaq' ¹suc…an ¨n aÙtù
proucèrhse t¦ pr£gmata Î ™boÚleto.

74.
az athéniaknak, s nagyrészt a többieknek is jelentéktelen,
többnyire ötvenevezŋsökbŋl álló hajóhada volt.
Sŋt késŋbb, mikor Themisztoklész rábeszélte az athéniakat –
akik harcban álltak az aiginaiakkal, s közben várták a barbárok
támadását is –, hogy építsene hajókat, amelyekkel azután
meg is vívták a tengeri ütközetet, akkor is olyan hajókat
ácsoltak, amelyek nem voltak végig fedélzettel ellátva.
Tíz évvel késŋbb (sc. a marathóni csata után) pedig a barbár
ismét nagy haddal indult el Hellasz leigázására. A fenyegetŋ,
nagy veszély pillanatában, mint a legerŋsebb hatalom,
Lakedaimón vette át a háborúra egyesült hellének vezetését.
Az athéniak, amikor a médek elŋrenyomultak, úgy döntöttek,
hogy elhagyják városukat; vagyonukkal hajóra szálltak, és
tengerjáróvá lettek. Majd amikor közös erŋvel
visszaszorították a barbárt, hamarosan a királytól visszapártolt
hellének és a volt háborús szövetségesek megosztva részben
az athéniak, részben a lakedaimóniak köré csoportosultak,
mert ezeket látták a leghatalmasabbnak, az egyiket a
szárazföldön, a másikat a tengeren.
A régebben lezajlott események közül a méd háború volt a
legkiemelkedŋbb; de ennek a sorsát is gyorsan eldöntötte
[két]* tengeri és szárazföldi ütközet. [helyesen: két-két]
Kijelentjük tehát, hogy elŋször Marathónnál mi egyedül
szálltunk szembe a barbár veszedelemmel, majd amikor
újra megjelent a méd, s mi nem voltunk annyian, hogy
megküzdjünk vele a szárazföldön, mindannyian hajóra
szálltunk, s a többiekkel együtt részt vettünk Szalamisznál
a tengeri ütközetben. S ez akadályozta meg a barbárt abban,
hogy végigpusztítsa a Peloponnészoszt hajóival várostól
városig haladva, mert ezek nem lettek volna képesek ilyen
hatalmas hajóhaddal szemben egymásnak segítséget nyújtani.
Állításunk igaz voltára a legnyomósabb bizonyítékot maga
az ellenség szolgáltatta, hiszen ahjóhadának veresége után,
úgy vélve, hogy ereje most már nem ér fel a vetélytárséval,
serege nagy részével sietve visszavonult.
Így zajlott le tehát ez az esemény, és világosan
bebizonyosodott, hogy a hellének sorsa a hajóhaduktól függ.
Mi a három leghasznosabb dolgot adtuk hozzá: a legtöbb
hajót, a legvilágosabban látó hadvezért és a legelszántabb
harci kedvet. Hiszen mi állítottuk ki a négyszáz hajóból álló
flotta majdnem kétharmad részét, és elsŋsorban a mi
hadvezérünk, Themisztoklész érdeme volt, hogy a tengeri
csata a szorosban zajlott le, márpedig egyáltalán nem kétséges,
hogy ez a körülmény hozta meg a gyŋzelmet. Ezért fogadtátok
ti is nagyobb megbecsüléssel ŋt, mint bármely más, nálatok
járt vendéget. S végül, a legelszántabb harci kedvet is mi
tanúsítottuk. Hiszen mikor a szárazföldön senki nem jött
segítségünkre, mert a mi határunkig már mindenkit leigáztak,
rászántuk magunkat, hogy elhagyjuk városunkat, és átengedjük
vagyonunkat a pusztulásnak, de nem azért, hogy
cserbenhagyjuk megmaradt szövetségeseink közös ügyét, vagy
hogy szétszóródva megtagadjuk tŋlük segítségünket,
hanem hogy hajóra szállva nézzünk szembe a veszedelemmel,
anélkül, hogy neheztelnénk, amiért nem álltatok idejében
mellénk. Ezért állíthatjuk, hogy nem nyújtottunk csekélyebb
támogatást nektek, mint amennyit tŋletek kaptunk. Hiszen ti
városaitokból jöttetek segítségünkre, amelyekben még
laktatok, azért segítettek, hogy ezután is ezekben lakhassatok,
és sokkal jobban aggódtatok magatokért, mint értünk; hiszen
addig, míg városunk sértetlen volt, nem jelentetek meg
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74. 75.
támogatásunkra. Mi azonban egy már nem létezŋ várost
hagytunk magunk mögött, s vállalva érte a veszélyt, noha
megtartására alig lehetett reményünk, erŋnket megfeszítve
magunkkal együtt benneteket is megmentettünk. Ha azonban
mi mindjárt kezdetben területünkért aggódva, mint a többiek,
a médek oldalára állunk, vagy késŋbb, abban a hiszemben,
hogy végünk van, nem lett volna bátorságunk hajóra szállni,
akkor, megfelelŋ számú hajó hiányában, nem lett volna
módotok tengeri ütközetbe szállni, és az ellenség nyugodtan,
tetszése szerint valósíthatta volna meg terveit.
I 75.
’Ar' ¥xio… ™smen, ð LakedaimÒnioi, kaˆ proqum…aj
›neka tÁj tÒte kaˆ gnèmhj xunšsewj ¢rcÁj ge Âj
œcomen to‹j “Ellhsi m¾ oÛtwj ¥gan ™pifqÒnwj
diake‹sqai; kaˆ g¦r aÙt¾n t»nde ™l£bomen oÙ
bias£menoi, ¢ll' Ømîn män oÙk ™qelhs£ntwn
parame‹nai prÕj t¦ ØpÒloipa toà barb£rou, ¹m‹n
dä proselqÒntwn tîn xumm£cwn kaˆ aÙtîn
dehqšntwn ¹gemÒnaj katastÁnai:

75.

Aristophanés, Ranae 201-205.
CA. OÙ m¾ fluar»seij œcwn, ¢ll' ¢ntib¦j ™l´j proqÚmwj.
DI. K¶ta pîj dun»somai ¥peiroj, ¢qal£tteutoj,
¢salam…nioj ín et' ™laÚnein;

Aristophanés, Lysistrata 672-75.
E„ g¦r ™ndèsei tij ¹mîn ta‹sde k¨n smikr¦n lab»n,
oÙdän ™lle…yousin aátai liparoàj ceirourg…aj,
¢ll¦ kaˆ naàj tektanoàntai, k¢piceir»sous' œti
naumace‹n kaˆ ple‹n ™f' ¹m©j, ésper 'Artemis…a.
Aristophanés, Vespae 1010-1100. epirrhéma
e‡ tij Ømîn, ð qeata…, t¾n ™m¾n „dën fÚsin
eta qaum£zei m' Ðrîn mšson diesfhkwmšnon,
¼tij ¹mîn ™stin ¹ 'p…noia tÁj ™gkentr…doj,
·vd…wj ™gë did£xw „k¨n ¥mousoj Ï tÕ pr…n.
™smän ¹me‹j, oŒj prÒsesti toàto toÙrropÚgion,
'Attikoˆ mÒnoi dika…wj ™ggene‹j aÙtÒcqonej,
¢ndrikètaton gšnoj kaˆ ple‹sta t»nde t¾n pÒlin
çfelÁsan ™n m£caisin, ¹n…k' Ãlq' Ð b£rbaroj,
tù kapnù tÚfwn ¤pasan t¾n pÒlin kaˆ purpolîn,
™xele‹n ¹mîn menoinîn prÕj b…an t¢nqr»nia.
eÙqšwj g¦r ™kdramÒntej „xÝn dorˆ xÝn ¢sp…di”
™macÒmesq' aÙto‹si, qumÕn Ñx…nhn pepwkÒtej,
st¦j ¢n¾r par' ¥ndr', Øp' ÑrgÁj t¾n celÚnhn ™sq…wn.
ØpÕ dä tîn toxeum£twn oÙk Ãn „de‹n tÕn oÙranÒn.
¢ll' Ómwj ™ws£mesqa xÝn qeo‹j prÕj ˜spšran:
glaàx g¦r ¹mîn prˆn m£cesqai tÕn stratÕn dišptato.
eta d' eƒpÒmesqa qunn£zontej e„j toÝj qul£kouj,
oƒ d' œfeugon t¦j gn£qouj kaˆ t¦j Ñfràj kentoÚmenoi,
éste par¦ to‹j barb£roisi pantacoà kaˆ nàn œti
mhdän 'Attikoà kale‹sqai sfhkÕj ¢ndrikèteron.
«ra deinÕj Ã tÒq', éste p£nta m¾ dedoikšnai,
antistófa
kaˆ katestrey£mhn
toÝj ™nant…ouj, plšwn ™ke‹se ta‹j tri»resin.
oÙ g¦r Ãn ¹m‹n Ópwj
·Ásin eâ lšxein ™mšllomen tÒt' oÙdä
sukofant»sein tin¦

Nem érdemelnénk-e meg, lakedaimóniak, akkori
odaadásunkért és helyes döntésünkért, hogy a hellének ne
nézzék olyan szertelen irígységgel jelenlegi hatalmunkat?
Hiszen nem erŋszakkal jutottunk hozzá, hanem úgy, hogy
mikor ti nem voltatok hajlandók a végsŋkig harcolni a
barbár sereg maradványai ellen, a szövetségesek hozzánk
fordultak, s ŋk maguk kérték, vállaljuk el vezetésüket.

Arany János fordítása
Ch. Fecsegsz tovább s nam hajtod a hajót
Egész erŋdbŋl?
D. Hogy tudnék evezni
Tapasztalatlan, tengerhez-szokatlan,
Salamistalan* létemre?
* Salamistalan: Ki részt nem vett a salamisi ütközetben. (Arany
J.)
Mert, ha bármi kis fogantyút ád ezeknek valaki,
nem nyugosznak, s majd csinálnak drága dolgokat nekünk,
Még hajót is gyártanak majd, s fölszerelve harcilag
Kész hajósereggel jŋnek ránk, mint Artemisia;
Hogyha van, ki látva, nézŋk, termetem közťletek,
Elcsudálkozik derékban átdarázsult testemen:
Mit jelentsen e fulánk, és hogy mi célzatunk vele,
Felvilágosítom könnyen, „még ha oly tudatlan is”.
Hát vagyunk mi, kiknek ilyen furcsa farcsikája lóg,
Attikának ŋslakói, az egyedťl valódiak,
Legvitézebb fajta nép, mely harczmezŋn a városért
Oltalomra legtöbbet tŋn, mikor a barbár bejött
Fojtva füsttel - tťzzel-vassal fenyegetve városunk
S hogy kasunkat megrabolja és sejtünket elviszi.
Ám gerellyel és paizzsal kirohanva hirtelen
Harczolánk mi ellenökbe, zord haraggal ittasan,
Férfi állván féfi mellett, ajkharapva mérgiben,
Hogy dárdától és nyilaktól nem látszott a fényes ég.
Mégis visszanyomtuk isten jóvoltából, est felé,
Mert bagoly repült keresztťl táborunkon harcz elŋtt,
Ťztük aztán, és szigonnyal bökdöstük a bugyogót,
S ŋk szaladtak, a fulánktól szembe marva és pofon,
Úgy, hogy a barbár elŋtt ma sincs -bevallja széltireHŋsebb állat a világon, mint az attikai darázs.
Nagy dolog volt az, rettentŋ az, senki nem félt közzülünk,
Ellenink a tengeren, hadigályákkal eredve ki,
Mert nem szónokbeszéd
Czifra voltán s kémszerť árulkodáson
Járt eszünk még akkor idŋben:
Hanem, hogy ki bír evezni jobban.
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75. 76. 77.
front…j, ¢ll' Óstij ™ršthj œsoit' ¥ristoj.
toigaroàn poll¦j pÒleij M»dwn ˜lÒntej
a„tiètatoi fšresqai tÕn fÒron deàr'
™smšn, Ön klšptousin oƒ neèteroi.
Aristophanés, Equites 781-85.
AL.
Sä g£r, Öj M»doisi diexif…sw perˆ tÁj cèraj Maraqîni,
kaˆ nik»saj ¹m‹n meg£lwj ™gglwttotupe‹n paršdwkaj,
™pˆ ta‹si pštraij oÙ front…zei sklhrîj se kaq»menon oÛtwj,
oÙc ésper ™gë ·ay£menÒj soi toutˆ fšrw. 'All' ™pana…rou,
k¶ta kaq…zou malakîj, †na m¾ tr…bVj t¾n ™n Salam‹ni.

Aristophanés, Ecclesiazusae 35-40.
GUNH B
½kous£ toi
Øpodoumšnh tÕ knàm£ sou tîn daktÚlwn,
¤t' oÙ katadarqoàs'. Ð g¦r ¢n»r, ð filt£th,
Salam…nioj g£r ™stin ú xÚneim' ™gè,
t¾n nÚcq' Ólhn ½launš m' ™n to‹j strèmasin,
ést' ¥rti toutˆ qo„m£tion aÙtoà 'labon.

76.

77.

Ktésias, Persica fr. 13, 30.
Xšrxhj dä ™p' aÙt¦j 'Aq»naj ™laÚnei, kaˆ 'Aqhna‹oi
plhrèsantej ˜katÕn dška tri»reij feÚgousin e„j
Salam‹na. kaˆ Xšrxhj t¾n pÒlin ken¾n aƒre‹, kaˆ ™mp…prhsi
pl¾n tÁj ¢kropÒlewj: ™n aÙtÁi g¦r œti tinäj Øpoleifqšntej
™m£conto. tšloj k¢ke…nwn nuktˆ fugÒntwn, k¢ke…nhn
sunšflexan. Ð dä Xšrxhj aÙtÒqen ™lqën ™pˆ steinÒtaton tÁj
'AttikÁj (`Hr£kleion kale‹tai) ™cènnue cîma ™pˆ Salam‹na,
pezÁi ™p' aÙt¾n diabÁnai dianooÚmenoj. boulÁi dä
Qemistoklšouj 'Aqhna…ou kaˆ 'Ariste…dou, toxÒtai män ¢pÕ
Kr»thj proskaloàntai, kaˆ parag…nontai. eta naumac…a
Persîn kaˆ `Ell»nwn g…netai, Persîn män naàj ™cÒntwn
Øpär t¦j cil…aj, strathgoàntoj aÙto‹j 'OnÒfa, `Ell»nwn dä
˜ptakos…aj. kaˆ nikîsin “Ellhnej, kaˆ diafqe…rontai
Persikaˆ pentakÒsiai nÁej, kaˆ feÚgei Xšrxhj, boulÁi p£lin
kaˆ tšcnhi 'Ariste…dou kaˆ Qemistoklšouj. ™n dä ta‹j loipa‹j
¡p£saij m£caij ¢pšqanon Persîn dèdeka muri£dej.

Lysias
Lysias, Epitaphius 32-44.
32.
toÚtJ dä tù trÒpJ tîn män dustuchs£ntwn, tîn dä tÁj
parÒdou kraths£ntwn, oƒ män ™poreÚonto ™pˆ t»nde t¾n
pÒlin, oƒ d' ¹mšteroi prÒgonoi puqÒmenoi män t¾n gegenhmšnhn
Lakedaimon…oij sumfor£n, ¢poroàntej dä to‹j periesthkÒsi
pr£gmasin, e„dÒtej [d'] Óti, e„ män kat¦ gÁn to‹j barb£roij
¢pant»sontai, ™pipleÚsantej cil…aij nausˆn ™r»mhn t¾n
pÒlin l»yontai, e„ dä e„j t¦j tri»reij ™mb»sontai, ØpÕ tÁj
pezÁj strati©j ¡lèsontai, ¢mfÒtera dä oÙ dun»sontai,
¢mÚnasqa… te kaˆ fulak¾n ƒkan¾n katalipe‹n,
33.
duo‹n dä prokeimšnoin, pÒteron cr¾ t¾n patr…da ™klipe‹n
À met¦ tîn barb£rwn genomšnouj katadoulèsasqai
toÝj “Ellhnaj, ¹ghs£menoi kre‹tton enai met' ¢retÁj
kaˆ pen…aj kaˆ fugÁj ™leuqer…an À met' Ñne…douj kaˆ
ploÚtou doule…an tÁj patr…doj, ™xšlipon Øpär tÁj
`Ell£doj t¾n pÒlin, †n' ™n mšrei prÕj ˜katšran ¢ll¦ m¾

Így mi foglalván el a méd sok szigetjét,
Legtöbb érdemünk a tŋlük bejövŋ adóba’, mit
Ellopdos a mai nemzedék.

Hurkás
Ugyanis téged, ki Marathonnál a hazáért kardot emeltél,
S gyŋzve, nekünk nyelvelni jogot szerzél s fennyen dicsekedni,
Nem sajnál (sc. Kleón), mikor e durva kövön, úgy mint most,
ťlve nyomorgasz, S nem varr neked ezt, a mit én hoztam.
(Vánkost ád) Hanem egy kissé emelintsd csak Magad, és aztán
úgy ťlj le, puhán; ez nem töri a Salamínit*.
* Salamínit: A salamisi ütközetkor, evezŋ padon ülés miatt,
feltört rész. (Arany J.)
Második nŋ (a házból kijŋve)
A cipŋm
Kötözve, hallám ujjaid neszét,
Mert nem aludtam: a férjem – tudod
Galambom, a kivel lakom, hajós (‘Salaminios’)
Hajtott az ágyban mílŋ éjtszaka;
Csak most tudám elcsenni zubbonyát.

Xerxés egyenesen Athén ellen vonul és az athéniak felszerelve
legénységestül száztíz háromevezŋsoros hajót Salamisra
vonulnak. Xerxés az üresen maradt várost elfoglalja és
felgyújtja az Akropolis kivételével. Az Akropolison
ugyanis harcba szállnak vele azok, akik ott maradtak. Végülis,
miután éjszaka megfutamítja ŋket, ezt is felperzseli. Xerxés
innen Attika legszťkebb engerszorosához megy (amit
Hérakleionnak hívnak) és töltést építtet Salamisig, abban a
hiszemben, hogy gyalog át tud majd kelni rajta. Az athéni
Themistoklés és Aristeidés tanácsára krétai íjászokat
hívnak segítségül és azok el is jönnek. Tengeri csata zajlik
a perzsák és a görögök között, a perzsáknak több mint ezer
hajójuk van, vezérük Onophas, a görögöknek hatszáz és
elpusztítanak ötszáz perzsa hajót és megfutamodik Xerxés,
megintcsak Aristeidés és Themistoklés tanácsa és
leleményessége révén. Az összes további küzdelemben
tizenkétezer perzsa esett el.
Horváth László fordítása
Miután ŋket így legyŋzte a végzet, az ellenség pedig megszállta
az átkelŋt, a perzsák városunk ellen vonultak. Oseinknek tehát,
amikor tudomást szereztek a spártaiak balsorsáról, az adott
helyzetben nem sok választása maradt, pontosan tudták
ugyanis, ha a barbárokkal szárazföldön szállnak szembe, az
ezerhajós flotta könnyedén beveszi a védtelen várost, ha
pedig hadihajóikra szállnak, a szárazföldi hadsereg fogja
megszállni Athént, arra pedig nem lesznek képesek, hogy
támadjanak és elegendŋ ŋrséget is biztosítsanak egyszerre.
Két lehetŋség közül választhattak tehát: vagy elhagyják
hazájukat, vagy a barbárokkal szövetségre lépve szolgaságba
taszítják a helléneket. Többre tartották azonban a
számťzetésben és szegénységben, de dicsŋséggel megélt
szabadságot, mint a haza jólétben bŋvelkedŋ, ám gyalázatos
szolgaságát, ezért Hellas érdekében, elhagyták városukat, hogy
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prÕj ¢mfotšraj ¤ma t¦j dun£meij kinduneÚswsin:

34.
Øpekqšmenoi dä pa‹daj kaˆ guna‹kaj kaˆ mhtšraj
e„j Salam‹na, sun»qroizon kaˆ tÕ tîn ¥llwn summ£cwn
nautikÒn. oÙ polla‹j d' Ûsteron ¹mšraij Ãlqe kaˆ
¹ pez¾ strati¦ kaˆ tÕ nautikÕn tÕ tîn barb£rwn, Ö t…j oÙk
¨n „dën ™fob»qh, æj mšgaj kaˆ deinÕj tÍde tÍ pÒlei k…ndunoj
Øpär tÁj tîn `Ell»nwn ™leuqer…aj ºgwn…sqh;
35.
po…an dä gnèmhn econ À oƒ qeèmenoi toÝj ™n ta‹j
nausˆn ™ke…naij, oÜshj kaˆ tÁj aØtîn swthr…aj ¢p…stou
kaˆ toà prosiÒntoj kindÚnou, À oƒ mšllontej naumac»sein
Øpär tÁj filÒthtoj, Øpär tîn ¥qlwn tîn ™n Salam‹ni;
36.
oŒj tosoàton pantacÒqen perieist»kei plÁqoj polem…wn,
éste ™l£ciston män aÙto‹j enai tîn parÒntwn kakîn tÕ
q£naton tÕn aØtîn proeidšnai, meg…sthn dä sumfor£n,
<§> ØpÕ tîn barb£rwn eÙtuchs£ntwn toÝj Øpekteqšntaj
½lpizon pe…sesqai.
37.
Ã pou di¦ t¾n Øp£rcousan ¢por…an poll£kij män
™dexièsanto ¢ll»louj, e„kÒtwj dä sf©j aÙtoÝj çlofÚranto,
e„dÒtej män t¦j sfetšraj naàj Ñl…gaj oÜsaj, Ðrîntej dä
poll¦j t¦j tîn polem…wn, ™pist£menoi dä t¾n män pÒlin
ºrhmwmšnhn, t¾n dä cèran porqoumšnhn kaˆ mest¾n tîn
barb£rwn, ƒerîn dä kaomšnwn, ¡p£ntwn d' ™ggÝj Ôntwn tîn
deinîn,
38.
¢koÚontej d' ™n taÙtù summemeigmšnou `Ellhnikoà kaˆ
barbarikoà paiînoj, parakeleusmoà d' ¢mfotšrwn kaˆ
kraugÁj tîn diafqeiromšnwn, kaˆ tÁj qal£tthj mestÁj
tîn nekrîn, kaˆ pollîn män sumpiptÒntwn kaˆ fil…wn kaˆ
polem…wn nauag…wn, ¢ntip£lou dä polÝn crÒnon oÜshj
tÁj naumac…aj dokoàntej totä män nenikhkšnai kaˆ
sesîsqai, totä d' ¹ttÁsqai kaˆ ¢polwlšnai.
39.
Ã pou di¦ tÕn parÒnta fÒbon poll¦ män ò»qhsan „de‹n ïn
oÙk edon, poll¦ d' ¢koàsai ïn oÙk ½kousan. po‹ai d' oÙc
ƒkete‹ai qeîn ™gšnonto À qusiîn ¢namn»seij, œleÒj
te pa…dwn kaˆ gunaikîn pÒqoj oktÒj te patšrwn
kaˆ mhtšrwn, logismÕj d', e„ dustuc»seian, tîn
mellÒntwn œsesqai kakîn;
40.
t…j oÙk ¨n qeîn ºlšhsen aÙtoÝj Øpär toà megšqouj toà
kindÚnou; À t…j ¢nqrèpwn oÙk ¨n ™d£krusen; À t…j tÁj
tÒlmhj aÙtoÝj oÙk ¨n ºg£sqh; Ã polÝ ple‹ston ™ke‹noi
kat¦ t¾n ¢ret¾n ¡p£ntwn ¢nqrèpwn di»negkan kaˆ ™n to‹j
bouleÚmasi kaˆ ™n to‹j toà polšmou kindÚnoij, ™klipÒntej
män t¾n pÒlin, e„j t¦j naàj d' ™mb£ntej, t¦j d' aØtîn yuc¦j
Ñl…gaj oÜsaj ¢ntit£xantej tù pl»qei tù tÁj 'As…aj.
41.
™pšdeixan dä p©sin ¢nqrèpoij, nik»santej tÍ naumac…v,
Óti kre‹tton met' Ñl…gwn Øpär tÁj ™leuqer…aj kinduneÚein À
met¦ pollîn basileuomšnwn Øpär tÁj aØtîn doule…aj.
42.
ple‹sta dä kaˆ k£llista ™ke‹noi Øpär tÁj tîn `Ell»nwn
™leuqer…aj suneb£lonto, strathgÕn män
Qemistoklša, ƒkanètaton e„pe‹n kaˆ gnînai kaˆ pr©xai,
naàj dä ple…ouj tîn ¥llwn summ£cwn, ¥ndraj d'
™mpeirot£touj. kaˆ g¦r t…nej ¨n toÚtoij tîn ¥llwn `Ell»nwn
½risan gnèmV kaˆ pl»qei kaˆ ¢retÍ;

77.
sorjában, külön-külön, és ne egyszerre ütközzenek meg a két
77.
seregtesttel.
Így hát gyermekeiket, asszonyaikat és szüleiket biztonságba
helyezték Salamison, és egybegyťjtötték a szövetségesek többi
hajóját. Néhány nappal késŋbb megérkezett a barbár
szárazföldi sereg és hajóhad is, melynek láttán ember legyen a
talpán, ki ne rettent volna el attól az iszonyatos harctól, melyet
melyet e város a hellének szabadságáért vívott.
Milyen gondolataik támadhattak azoknak, akik csak figyelték a
hajókon lévŋket, midŋn saját megmenekülésük kilátástalannak,
de még a közelgŋ ütközet is felfoghatatlannak tťnt, vagy
azoknak, akik szeretteikért, a Salamison lévŋ gyŋzelmi díjért
készülŋdtek a tengeri ütközetre?
Oly mérhetetlen ellenség vette körbe mindenünnen ŋket, hogy
saját haláluk biztos tudata a legcsekélyebb volt
megpróbáltatásaik közepette, mert a legszörnyťbb csapás
annak gondolata volt, mi vár a szigetre menekített szeretteikre,
ha a barbárok gyŋznek.
Igen, kétségbeesésükben biztosan gyakran szorították meg
egymás jobbját, és méltán siratták el magukat, hiszen fölfogták,
mily kevés hajójuk van, látták a rengeteg ellenséges hajót,
tudták, hogy városuk pusztasággá vált, a földeket barbár
hordák pusztítják, templomaik lángokban állnak, s mindez az
iszonyat tŋlük karnyújtásnyira történik.
Hallották az egybegyťlŋ hellén és barbár csatadalt, a harcolók
egymást buzdító szavait, a haldoklók jajkiáltásait, és miközben
a tengert halottak, és az egymásba rontó szövetséges és
ellenséges hajók roncsai borították, mivel a tengeri csata
hosszú ideig váltakozó szerencsével zajlott, hol a gyŋzelem és
a megmenekülés, hol pedig a vereség és a pusztulás érzése
fogta el ŋket.
Félelmükben biztosan sok olyasmit is látni és hallani véltek,
amit nem láttak és nem hallottak. Hány hajdanvolt áldozatot
említhettek, milyen könyörgések szakadhattak fel belŋlük az
istenekhez, gyermekeiket szánták, asszonyaikat hiányolták,
apjukat és anyjukat siratták, és hányszor átgondolták, ha ŋk
most veszítenek, milyen nyomorúság vár majd reájuk!
Van isten, ki ne szánta volna meg ŋket ebben a végveszélyben?
Van ember, ki ne ontott volna könnyeket értük, vagy ne
csodálta volna bátorságukat? Mert minden emberi mértéket
messze túlszárnyalt a hŋsiesség, mely elhatározásaikat és harci
szellemüket áthatotta, hiszen elhagyva városukat, hajóikra
szálltak, és ezzel a néhány hajónyi lélekkel csatát vállaltak Ázsia
hordái ellen.
A tengeri gyŋzelemmel pedig az egész emberiség elŋtt
bizonyították, hogy többet ér kevés emberrel a szabadságért,
mint egy király szolgájaként önnön rabságunkért harcolni.
Igen, ŋseink a hellének szabadságához mindenkinél jobban és
dicsŋségesebben járultak hozzá: adtak egy hadvezért,
Themistoklést, ki kiválóan érvelt, döntött és cselekedett, adtak
egy hajóhadat, mely túlszárnyalta szövetségeseikét, és adtak
sokat tapasztalt férfiakat. De hát vetekedett velük bárki is a
többi hellén közül bölcsességben, létszámban vagy katonai

207

77. 78.
erényben?
43.
éste dika…wj män ¢namfisb»thta t¢riste‹a tÁj naumac…aj
œlabon par¦ tÁj `Ell£doj, e„kÒtwj dä t¾n eÙtuc…an
Ðmonooàsan to‹j kindÚnoij ™kt»santo, gnhs…an dä kaˆ
aÙtÒcqona to‹j ™k tÁj 'As…aj barb£roij t¾n aØtîn ¢ret¾n
™pede…xanto.
44.
'En män oân tÍ naumac…v toioÚtouj aØtoÝj parascÒntej
kaˆ polÝ ple‹ston tîn kindÚnwn metascÒntej tÍ
„d…v ¢retÍ koin¾n t¾n ™leuqer…an kaˆ to‹j ¥lloij ™kt»santo:

78.

Platón
Platón, Menexenus 241 a-c
t¦ män oân ¢riste‹a tù lÒgJ ™ke…noij ¢naqetšon, t¦ dä
t¦ dä deutere‹a to‹j perˆ Salam‹na kaˆ ™p' 'Artemis…J
naumac»sasi kaˆ nik»sasi. kaˆ g¦r toÚtwn tîn ¢ndrîn
poll¦ män ¥n tij œcoi dielqe‹n, kaˆ oŒa ™piÒnta Øpšmeinan
kat£ te gÁn kaˆ kat¦ q£lattan, kaˆ æj ºmÚnanto taàta: Ö
dš moi doke‹ kaˆ ™ke…nwn k£lliston enai, toÚtou
mnhsq»somai, Óti tÕ ˜xÁj œrgon to‹j Maraqîni diepr£xanto.
oƒ män g¦r Maraqîni tosoàton mÒnon ™pšdeixan to‹j
“Ellhsin, Óti kat¦ gÁn oŒÒn te ¢mÚnasqai toÝj barb£rouj
Ñl…goij polloÚj, nausˆ dä œti Ãn ¥dhlon kaˆ dÒxan econ
Pšrsai ¥macoi enai kat¦ q£lattan kaˆ pl»qei kaˆ ploÚtJ
kaˆ tšcnV kaˆ ·èmV: toàto d¾ ¥xion ™paine‹n tîn ¢ndrîn tîn
tÒte naumachs£ntwn, Óti tÕn ™cÒmenon fÒbon dišlusan tîn
`Ell»nwn kaˆ œpausan foboumšnouj plÁqoj neîn te kaˆ
¢ndrîn. Øp' ¢mfotšrwn d¾ sumba…nei, tîn te Maraqîni
macesamšnwn kaˆ tîn ™n Salam‹ni naumachs£ntwn,
paideuqÁnai toÝj ¥llouj “Ellhnaj, ØpÕ män tîn kat¦ gÁn,
ØpÕ dä tîn kat¦ q£lattan lhnaj, ØpÕ män tîn kat¦ gÁn, ØpÕ
dä tîn kat¦ q£lattan maqÒntaj kaˆ ™qisqšntaj m¾ fobe‹sqai
toÝj barb£rouj.

Platón, Leges 698c - 699d
scedÕn g¦r dška œtesin prÕ tÁj ™n Salam‹ni naumac…aj
¢f…keto D©tij PersikÕn stÒlon ¥gwn, pšmyantoj Dare…ou
diarr»dhn ™p… te 'Aqhna…ouj kaˆ 'Eretri©j,
™xandrapodis£menon ¢gage‹n, q£naton aÙtù proeipën m¾
pr£xanti taàta. kaˆ Ð D©tij toÝj män 'Eretri©j œn tini
brace‹ crÒnJ pant£pasin kat¦ kr£toj te eŒlen muri£si
sucna‹j, ka… tina lÒgon e„j t¾n ¹metšran pÒlin ¢fÁken
foberÒn, æj oÙdeˆj 'Eretriîn aÙtÕn ¢popefeugëj e‡h:
sun£yantej g¦r ¥ra t¦j ce‹raj saghneÚsaien p©san t¾n
'Eretrik¾n oƒ stratiîtai toà D£tidoj. Ð d¾ lÒgoj, e‡t' ¢lhq¾j
e‡te kaˆ ÓpV ¢f…keto, toÚj te ¥llouj “Ellhnaj kaˆ d¾ kaˆ
'Aqhna…ouj ™xšplhtten, kaˆ presbeuomšnoij aÙto‹j
pantacÒse bohqe‹n oÙdeˆj ½qelen pl»n ge Lakedaimon…wn:
oátoi dä ØpÒ te toà prÕj Mess»nhn Ôntoj tÒte polšmou kaˆ
e„ d» ti diekèluen ¥llo aÙtoÚj - oÙ g¦r ‡smen legÒmenon Ûsteroi d' oân ¢f…konto tÁj ™n Maraqîni m£chj genomšnhj
mi´ ¹mšrv. met¦ dä toàto paraskeua… te meg£lai legÒmenai
kaˆ ¢peilaˆ ™fo…twn mur…ai par¦ basilšwj. prokÒntoj dä
toà crÒnou, Dare‹oj män teqn£nai ™lšcqh, nšoj dä kaˆ
sfodrÕj Ð ØÕj aÙtoà pareilhfšnai t¾n ¢rc¾n kaˆ oÙdamîj
¢f…stasqai tÁj ÐrmÁj. oƒ dä 'Aqhna‹oi p©n toàto õonto ™pˆ
sf©j aÙtoÝj paraskeu£zesqai di¦ tÕ Maraqîni genÒmenon,
kaˆ ¢koÚontej ”Aqwn te dioruttÒmenon kaˆ `Ell»sponton
zeugnÚmenon kaˆ tÕ tîn neîn plÁqoj, ¹g»santo oÜte kat¦
gÁn sf…sin enai swthr…an oÜte kat¦ q£lattan: oÜte g¦r
bohq»sein aØto‹j oÙdšna—memnhmšnoi æj oÙd' Óte tÕ prÒteron

Nem kérdés, joggal kapták meg Hellas egyhangú szavazatával
a tengeri gyŋzelemért kijáró elismerést, méltán állt melléjük a
harcokat kísérŋ jószerencse, az ázsiai barbároknak pedig
bebizonyították, hogy tŋsgyökeres katonai erényük töretlen.
Nos, így álltak helyt a tengeri ütközetben, így vállalták
magukra a harc dandárját, így szerzett egyéni hŋsiességük
egyetemes szabadságot a többieknek is.

Kövendi Dénes fordítása
Az elsŋ díjat tehát nekik (sc. a marathóni csatában
harcolóknak) kell adnunk beszédünkben, a másodikat pedig
azoknak, akik Salamisnál és Artemisionnál tengeri csatában
gyŋztek. Ezekrŋl a féfiakról is sokat lehetne beszélni, hogy
milyen rohamot állottak ki szárazon és vízen, és hogyan
hárították el; de én arról fogok megemlékezni ami tetteik
között a legszebbnek látszik, hogy azt a tettet hajtották végre,
ami jelentŋségében a marathóni hŋsök tette után következik.
Amazok ugyanis Marathónnál csak azt mutatták meg a
görögöknek, hogy a szárazföldön kevés embernek is lehetséges
sok barbár ellen védekeznie, de a tengeren még tisztázatlan
volt a kérdés, és a perzsák abban a hírben álltak, hogy a
tengeren legyŋzhetetlenek létszámuk, gazdag felszerelésük,
szakértelmük és erejük folytán; s azért méltók az akkor tengeri
ütközetet vívott férfiak a dícséretre, mert feloldották a
görögök lelkére nehezedŋ félelmet, és véget vetettek a hajók és
emberek tömegétŋl való rettegésnek. Igaz tehát az, hogy mind
a Marathónnál küzdŋk, mind a Salamisnál tengeri csatát vívók
nevelŋi lettek a többi görögnek: mert azoktól szárazföldön,
ezektŋl pedig tengeren tanulták meg és szokták meg, hogy ne
féljenek a barbároktól.
Kövendi Dénes fordítása
698 c-d Körülbelül tíz évvel a salamisi tengeri ütközet elŋtt
érkezett érkezett meg Datis, a perzsa sereg vezére, akit
Dareios kifejezetten az athéniak és eretriaiak ellen küldött,
hogy hajtsa ŋket rabszolgaságba, halállal fenyegetve meg, ha
nem teljesíti parancsát. (…)
698e Az idŋ haladtával híre jött, hogy Dareios meghalt ugyan,
de ifjú és tüzes fia vette át az uralmat, és egyáltalán nem állt el
a vállalkozástól.
699a Az athéniak úgy gondolták, hogy ez az egész készülŋdés
ŋellenük irányul, a marathóni csata miatt, és mikor az Athos
hegyfoknak árokkal való áttörésérŋl és a Helléspontos
áthidalásáról, valamint a hajók tömegérŋl hallottak, úgy vélték,
nincs menekvés számukra sem szárazon, sem vízen. Hiszen
senki sem fog segítségükre jönni - visszaemlékezve rá, hogy
mikor elsŋ ízben jöttek és Eretriát feldúlták, akkor sem jött
senki segítségükre
699b és nem vállalta a vállvetett küzdelem veszedelmét -;
ugyanezt várták most is, legalábbis a szárazföldön, de tengeren
sem láttak módot a menekvésre, mikor több mint ezer hajó
jött ellenük. Csak egy reménysugár tťnt fel elŋttük - halvány és
szegényes, de az egyetlen -, ha az elŋzŋ hadjáratra pillantottak,
hogy akkori tanácstalanságukban is egy menekvés tťnt eléjük:
harcolni és gyŋzni! Erre a reményre támaszkodva úgy találták,
699c hogy menekvésük csak önmagukban és az istenekben
van. Mindez testvériséget teremtett közöttük; az a félelem
pedig, mely egyrészt az akkori veszély, másrészt az ŋsi
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Ãlqon kaˆ t¦ perˆ 'Erštrian diepr£xanto, sf…si ge oÙdeˆj
tÒte ™bo»qhsen oÙd' ™kindÚneusen summacÒmenoj: taÙtÕn d¾
prosedÒkwn kaˆ tÒte gen»sesqai tÒ ge kat¦ gÁn—kaˆ kat¦
q£lattan d' aâ p©san ¢por…an ˜èrwn swthr…aj, neîn cil…wn
kaˆ œti pleÒnwn ™piferomšnwn. m…an d¾ swthr…an sunenÒoun,
lept¾n män kaˆ ¥poron, mÒnhn d' oân, blšyantej prÕj tÕ
prÒteron genÒmenon, æj ™x ¢pÒrwn kaˆ tÒte ™fa…neto
genšsqai tÕ nikÁsai macomšnouj: ™pˆ dä tÁj ™lp…doj
ÑcoÚmenoi taÚthj hÛriskon katafug¾n aØto‹j e„j aØtoÝj
mÒnouj enai kaˆ toÝj qeoÚj. taàt' oân aÙto‹j p£nta fil…an
¢ll»lwn ™nepo…ei, Ð fÒboj Ð tÒte parën Ó te ™k tîn nÒmwn
tîn œmprosqen gegonèj, Ön douleÚontej to‹j prÒsqen
nÒmoij ™kškthnto, ¿n a„dî poll£kij ™n to‹j ¥nw lÒgoij
e‡pomen, Î kaˆ douleÚein œfamen de‹n toÝj mšllontaj
¢gaqoÝj œsesqai, Âj Ð deilÕj ™leÚqeroj kaˆ ¥foboj: Ön e„
tÒte m¾ dšoj œlaben, oÙk ¥n pote sunelqën ºmÚnato, oÙd'
½munen ƒero‹j te kaˆ t£foij kaˆ patr…di kaˆ to‹j ¥lloij
o„ke…oij te ¤ma kaˆ f…loij, ésper tÒt' ™bo»qhsen, ¢ll¦ kat¦
smikr¦ ¨n ™n tù tÒte ¹mîn ›kastoj skedasqeˆj ¥lloj
¥llose diesp£rh.

79.

78. 79.
hagyományok folytán megvolt bennük, amely természetükké
vált, míg a törvényeknek alávetették magukat - ezt a félelmet
az elŋbbiekben már sokszor neveztük szégyenérzetnek, és azt
mondtuk, hogy ezt kell ápolniuk magukban azoknak, akik
derék emebrré akarnak lenni, s a köznép e félelemnek híjával
van;
699d s ha akkor sem fogta volna el a népet ez a félelem,
bizony nem tömörült volna össze és nem védte volna meg
szent helyeit, sírjait, hazáját és mindazt, ami kedves és meghitt
volt neki, úgy, amint, akkor megvédte, hanem apró darabokra
szakadozva szétszóródott volna az athéni nép, ki erre, ki arra.

Platón, Leges 707a-d
AQ taàt' oân ™g…gnwske kaˆ ™ke‹noj, Óti kakÕn ™n qal£ttV
tri»reij Ðpl…taij parestîsai macomšnoij: kaˆ lšontej ¨n
™l£fouj ™qisqe‹en feÚgein toioÚtoij œqesi crèmenoi. prÕj dä
toÚtoij aƒ di¦ t¦ nautik¦ pÒlewn dun£meij ¤ma swthr…v
tim¦j oÙ tù kall…stJ tîn polemikîn ¢podidÒasin: di¦
kubernhtikÁj g¦r kaˆ penthkontarc…aj kaˆ ™retikÁj, kaˆ
pantodapîn kaˆ oÙ p£nu spouda…wn ¢nqrèpwn gignomšnhj,
t¦j tim¦j ˜k£stoij oÙk ¨n dÚnaito Ñrqîj ¢podidÒnai tij.
ka…toi pîj ¨n œti polite…a g…gnoito Ñrq¾ toÚtou steromšnh;
KL. ScedÕn ¢dÚnaton. ¢ll¦ m»n, ð xšne, t»n ge perˆ
Salam‹na naumac…an tîn `Ell»nwn prÕj toÝj
barb£rouj genomšnhn ¹me‹j ge oƒ KrÁtej t¾n `Ell£da famän
sîsai.
AQ. Kaˆ g¦r oƒ polloˆ tîn `Ell»nwn te kaˆ barb£rwn
lšgousi taàta. ¹me‹j dš, ð f…le, ™gè te kaˆ
Óde, Mšgilloj, famän t¾n pez¾n m£chn t¾n ™n Maraqîni
genomšnhn kaˆ ™n Plataia‹j, t¾n män ¥rxai tÁj swthr…aj
to‹j “Ellhsi, t¾n dä tšloj ™piqe‹nai, kaˆ t¦j män belt…ouj
toÝj “Ellhnaj poiÁsai, t¦j dä oÙ belt…ouj, †n' oÛtwj
lšgwmen perˆ tîn tÒte susswsasîn ¹m©j macîn: prÕj g¦r
tÍ perˆ Salam‹na t¾n perˆ tÕ 'Artem…siÒn soi prosq»sw kat¦
q£lattan m£chn. ¢ll¦ g¦r ¢poblšpontej nàn prÕj
polite…aj ¢ret»n, kaˆ cèraj fÚsin skopoÚmeqa kaˆ nÒmwn
t£xin, oÙ tÕ sózesqa… te kaˆ enai mÒnon ¢nqrèpoij
timiètaton ¹goÚmenoi, kaq£per oƒ pollo…, tÕ d' æj belt…stouj
g…gnesqa… te kaˆ enai tosoàton crÒnon Óson ¨n ðsin:
e‡rhtai d' ¹m‹n omai kaˆ toàto ™n to‹j prÒsqen.

Kövendi Dénes fordítása
707a Athéni: Már ŋ is felismerte tehát (sc. Odysseus
Homérosnál), hogy nem jó, ha a harcoló katonák mellett ott
állnak a tengeren a hajók; hiszen ilyen berendezkedés mellett
még az oroszlánok is ahhoz szoknának, hogy megfussanak a
szarvasok elŋl. Ehhez járul még, hogy a tengeri hatalmak
biztonságukkal együtt a tisztségeket sem a legszebb
fegyvernem kezébe teszik le. Minthogy ugyanis hatalmuk és
biztonságuk a hajókormányosokon, hajóskapitányokon,
evezŋsökön és
707b mindenféle nemigen megbízható embereken
nyugszik,ilyen körülmények között nem lehet a tisztségeket
helyesen kiosztani; márpedig hogy lehet helyes állami életrŋl
beszélni ott, ahol ez hiányzik?
Kleinias Úgyszólván lehetetlen. De mégis, barátom, legalábbis
mi, krétaiak azt tartjuk, hogy a salamisi tengeri ütközet
mentette meg Görögországot.
707c Athéni: S a görögök és barbárok tömege is ezt mondja.
Mi ellenben, kedves barátom - mind én, mind Megillos -, azt
állítjuk, hogy a marathóni és plataiai szárazföldi csata, amelyet
gyalogosok vívtak, volt az elsŋ lépés a görögök megmentésére,
illetve ez utóbbi hozta meg a döntést; és ezek a csaták jobbá
tették a görögöket, amazok ellenben nem, hogy ítéletet
mondjunk mindazon csatákról, mik megmentésünkhöz
707d hozzájárultak: a salamisihoz ugyanis az artemisioni
tengeri ütközetet is hozzácsatolom. Most azonban az állami
közösség erényének szempontjából vizsgáljuk mind a vidék
természetét, mind a törvények rendjét, mert nem azt tartjuk az
emberek számára a legnagyobb értéknek, hogy életüket
megmentsék, és nem a puszta életet becsüljük legtöbbre, mint
a tömeg, hanem azt, hogy az emberek a lehetŋ legjobbá
váljanak, és maradjanak mindaddig, amíg csak élnek; mindezt azt hiszem - már az elŋzŋekben elmondtuk.

Timotheos, Persae frg 15 col. 3 86 – col. 5. 205.
fug©i dä p£lin †eto Pšrshj stratÕj b£rbaroj ™pispšrcwn:
¥lla d' ¥llan qraàen sÚrtij
makraucenÒplouj, ceirîn d' œgballon Ñre…ouj pÒdaj naÒj, stÒmatoj
d' ™x»llonto marmarofegge‹j pa‹dej sugkrouÒmenoi:

Jánosy István fordítása
„A perzsa sereg eszeveszett
vad futásba csap. Egyik
flotta más flottába torlik;
sok hosszunyakú,
hegyi lába megannyi naszádnak
hajóskézbŋl kiesik.
Összecsapódva mind kiverŋdnek márványcsillám-fiaik.
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79.
kat£steroj dä pÒntoj ™glipopnÒhj ...[.]steršsin
™g£rgaire sèmasin,
™br…qonto d' ¢iÒnej.
o[ƒ] d' ™p' ¢kta‹j ™n£loij
¼menoi gumnopage‹j
¢ut©i te kaˆ dakrustage‹ [g]Òwi
sternoktÚpwi gohtaˆ
qrhnèdei kate…cont' Ñdurmîi:
¤ma dä [g©n] patr…an ™paneka[l]šont': „ë MÚsiai
dendrošqeirai ptuca…,
[·Ús]asqš m' ™nqšn[d]e: nàn ¢»taij
ferÒmeq', oÙ g¦r œti pot' ¢mÕn
[sî]ma dšxetai [pÒl]ij
k[.].eg g¦r cerˆ pa[.]e[.]numfaiogonon
[...].on antron o[...].[...]diastakape[.....].oneiteo baqu[t]eron pontoio t[...]a apece macimo[..].[..]
ploimon Ellan eu[...]h
stšghn œdeime
[t]Ál[e] teleÒporon ™mÕj
[d]espÒthj: oÙ g¦r ¨[n Tmî]lon oÙd'
¥stu LÚdion [li]pën Sardšwn
Ãlqon [“E]llan' ¢pšrxwn ”Ar[h:
nàn] dä p©i tij dusškfeuk[t]on eÛrhi | gluke‹an mÒrou katafug»n;
'IliopÒroj kakîn lua…a mÒna gšnoit' ¥n, e„
dunasta prÕj melampetaloc…twna MatrÕj oÙre…aj
despÒsuna gÒnata pese‹n
eÙwlšnouj te ce‹raj ¢mfib£llwn
l…sswn crusoplÒkame
qe¦ M©ter ƒknoàmai
™mÕn ™mÕn a„îna dusškfeukton, ™pe…
m' aÙt…ka laimotÒmwi tij ¢po…setai
™nq£de m»stori sid£rwi,
À katakumotake‹j nausifqÒroi
aÜrai nuktipage‹ boršai diara…sontai: perˆ g¦r klÚdwn
¥grioj ¢nšrrhxen ¤pag
gu…wn edoj ØfantÒn:
œnqa ke…somai o„ktrÕj Ñrn…qwn œqnesin çmobrîsi qoin£.
toi£d' ÑdurÒmenoi kated£kruon:
™peˆ dš tij labën ¥goi
polubÒtwn Kelain©n
o„k»tor' ÑrfanÕn mac©n
sidarÒkwpoj “Ellan,
¥gei kÒmhj ™pisp£saj,
Ð d' ¢mfˆ gÒnasi periplekeˆj
™l…sset', `Ell£d' ™mplškwn
'Asi£di fwn©i di£toron
sfrag‹da qraÚwn stÒmatoj,
'I£ona glîssan ™xicneÚwn:
œpw mo… soi kîj kaˆ t… pr©gma;
aâtij oÙd£m' œlqw:
kaˆ nàn ™mÕj despÒthj
deàrÒ m' ™nq£d' ½xei:
t¦ loip¦ d' oÙkšti, p£ter,
oÙkšti macšs' aâtij ™nq£d' œrcw,
¢ll¦ k£qw:
™gè soi män deàr' ™gë

Mint csillagok az égen,
a tetemek úgy hemzsegnek a vizen lelkük veszítve, fúlt
halottan. - Sürťdik a part.
Mások mezítelenül
dermedŋn ülnek a vízparton, sikongatón
zokogva vervén mellüket,
könnyhullatással, gyászsirámmal jajonganak.
Hazai földüket emlegetik
hivogatva: Jaj, Mťszia erdŋüstökť szurdékai!
Mentsetek innen, ahová
szélvihar ťzött. Tetememet így
be nem fogadja föld pora.
Barlang vŋn kezeibe, ahol
születtek a vízileányok.
-----------------------------a tenger mélyebb szakadéka
Tartsd a Hella vizétŋl távol a
fenevad ellent! Ha nem épitette volna
én uram ama jólillesztett hidat, mely igen biztos út,
én dehogy jöttem volna el Tmóloszt odahagyva, Szardeiszt, lüdek
városát: Hellaszért háborúzni!
Most hová fordulok? Hol lelek
oltalmat a bizony haláltól?
Elmenekedvén Ílionba,
volna szabadítóm;
nagy hegyi Anyánk, ha éjszironyos
ruháju térdihez esvén, szépkaru kezeit imádva átölelhetném. Könyörgöm, esdek,
színarany hajú anya, anya,
mentsd a haláltól
nem menekedŋ életemet, mert el akarják
ölni nyakam-lenyesŋ vad acéllal avagy hadigálya-törŋ, habokat
porlasztó viharok fagyos északi
széllel emésztenek engem el éjszaka
mert a vad ár: tagjaim egygyészŋtt alak-egészét
szétszaggatja! Im itt feküszöm
zord nyershusevŋ madaraknak étkül.”
Zokogva im így keseregtek a harcosok.
S ha egy vasfegyverť görög
egy phrťget fogva visz, ki
soknyáju Kelainában lakik,
s harcképtelenné lett, s vadul
hajánál fogva vonssza; az a vonszolója térdeit
karolva hempereg a földön, és
görög szavakat zagyvál belé
ázsiai nyelvébe, a saját
nyelve világos veretét
összetöri iónt kísértvén.
„Tiéd vagyok én... Mely dolog...
Dehogy jönni én több!
Most is csak az úr enyém
hozni engem erre!
Többi nem jönni ide soha
hadakoz én teveled nem újra,
Otthon ül én.
Dehogy még egyszer ide!
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79. 80.
ke‹se par¦ S£rdi, par¦ Soàsa,
'Agb£tana na…wn:
”Artimij ™mÕj mšgaj qeÕj
par' ”Efeson ful£xei.
oƒ d' ™peˆ pal…mporon fug¾n œqento tacÚporon,
aÙt…ka män ¢mfistÒmouj ¥kontaj ™k cerîn œripton,
drÚpteto dä prÒswp' Ônuxi:
Pers…da stol¾n perˆ stšrnoij œreikon eÙufÁ,
sÚntonoj d' ¡rmÒzet' 'Asi¦j
o„mwg¦ polustÒnwi,
ktupe‹ dä p©sa Basilšwj pan»gurij
fÒbwi tÕ mšllon e„sorèmenoi p£qoj:
Ð dä palinpÒreuton æj ™se‹de | BasileÝj e„j fug¾n Ðrmînta pammigÁ stratÒn,
gonupet¾j a‡kize sîma,
f£to dä kuma…nwn tÚcaisin:
„ë kataskafaˆ dÒmwn
se…ria… te n©ej `Ellan…dej, a‰
kat¦ män ¼lik' çlšsaq' ¼ban neîn polÚandron:
n©ej d' oÙk ÑpissopÒreuton ¥xousim, purÕj
d' a„qalÒem mšnoj ¢gr…wi
sèmati flšxei, stonÒenta d' ¥lgh
œstai Pers…di cèrai:
„ë bare‹a sumfor£,
¤ m' ™j `Ell£d' ½gagej: ¢ll' ‡te,
mhkšti mšllete,
zeÚgnute män tetr£oron †ppwn
Ôchm', oƒ d' ¢n£riqmon Ôlbon fore‹t' ™p' ¢p»naj:
p…mprate dä skhn£j,
mhdš tij ¹metšrou gšnoit'
Ônhsij aÙto‹si ploÚtou.

oƒ dä tropa‹a sths£menoi DiÕj
¡gnÒtaton tšmenoj, Pai©n'
œstai Pers…di cèrai:
¥nakta, sÚmmetroi d' ™pektÚpeon podîn
ØyikrÒtoij core…aij.
¢ll' ð cruseok…qarin ¢šxwn moàsan neoteucÁ,
™mo‹j œlq' ™p…kouroj Ûmnoij „»ie Pai£n:
80.

Honn maradok, Egbatána,
Szardeisz, lakok, a Szúsza,
Epheszoszi Artemisz enyém,
nagy isten óvjon engem!”
Mind veszettebbül szaladnak
vissza a perzsa menekülŋk.
Elhajigálják ahelyt
kétélü, zord dzsidáikat;
körmükkel az arcukat benyesik,
s finomszövésü köntösük
megszaggatják a mellükön,
a hatalmas összhangban zsibong
Ázsia jajszava.
Látván, mi vár fejükre, mi kín:
a királyt körülvevŋ tömeg
iszonyatában egyre nyög, dübög, jajong.
A király hogy észbe vette:
nagy serege veszett gomolyban
futva hátat mint adott:
térdre omolva büszke testét
nyúzza, gyötri rémnyügözötten:
„Jaj, házaink felforgatók!
tťzgolyó-dobó görög harc-hajók,
melyek megemésztették fiatalaink
lombos férfi-virágát!
Perzsa hajók
haza nem viszik ŋket, mert
láng-testtel a tťz fékeveszett
dühe bizony elperzseli mind!
Gyász-siralom, nyögés, kín
száll a perzsa hazára.
Átkozott balvégzetem,
hellén földre mért hozál?!
Rajta, sietve, a négy lovamat, nosza,
fogjátok szekerembe!
A szám néküli kincseket
rakjátok szekerekre!
Sátrakra zsarátot!
hogy ne legyen örömük
szikrányi sem mesés kincseinkbŋl!”
Gyŋzelemoszlopokat rak a sok görög,
s Zeusznak templomot és a segítŋ
Istenúrnak zengedez
paiánt; vidám karban kerengve, a lábaik
egy ütemre dobognak.
Ösztökélve a színarany
lant újult muzsikáját,
dalomnak segedelmül jöjj,
mentŋ orvos, Apollón!

Xenophón, Anabasis III 2,13.
œpeita Óte Xšrxhj Ûsteron ¢ge…raj t¾n ¢nar…qmhton strati¦n
Ãlqen ™pˆ t¾n `Ell£da, kaˆ tÒte ™n…kwn oƒ ¹mšteroi prÒgonoi
toÝj toÚtwn progÒnouj kaˆ kat¦ gÁn kaˆ kat¦ q£lattan. ïn
œsti män tekm»ria Ðr©n t¦ trÒpaia, mšgiston dä martÚrion ¹
™leuqer…a tîn pÒlewn ™n aŒj Øme‹j ™gšnesqe kaˆ ™tr£fhte:
oÙdšna g¦r ¥nqrwpon despÒthn ¢ll¦ toÝj qeoÝj
proskune‹te.

Fein Judit fordítása
Késŋbb pedig, amikor Xerxés azt a megszámlálhatatlan
sokaságú hadat összegyťjtötte, és Hellasba jött, a mi ŋseink
szárazon és vizen megverték a perzsák ŋseit. Ennek
bizonyítékául láthatók diadalmi jelek, de a legnagyobb
emlékeztetŋ azoknak a városoknak a szabadsága, amelyekben
ti születtetek és nevelkedtetek: ne feledjétek, hogy csak az
isteneknek hódoljatok, a zsarnokoknak soha.

Xenophón, Anabasis I 2, 9.
™ntaàqa Xšrxhj, Óte ™k tÁj `Ell£doj ¹tthqeˆj tÍ m£cV
¢pecèrei, lšgetai o„kodomÁsai taàt£ te t¦ bas…leia kaˆ t¾n Kelainîn ¢krÒpolin.

Fein Judit fordítása
Ezt a palotát és Kelainai fellegvárát állítólag Xerxész
építtette, amikor a vesztett csata után visszavonult Hellaszból.
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81.
81.

Démosthenés
Démosthenés, Adversus Androtionem 13.
oŒon poll¦ män ¥n tij œcoi lšgein kaˆ palai¦ kaˆ kain£: § d'
oân p©si m£list' ¢koàsai gnèrima, toàto mšn, e„ boÚlesqe,
oƒ t¦ propÚlaia kaˆ tÕn parqenîn' o„kodom»santej ™ke‹noi
kaˆ t¥ll' ¢pÕ tîn barb£rwn ƒer¦ kosm»santej, ™f' oŒj
filotimoÚmeqa p£ntej e„kÒtwj, ‡ste d»pou toàt' ¢koÍ, Óti t¾n
pÒlin ™klipÒntej kaˆ katakleisqšntej e„j Salam‹na, ™k toà
tri»reij œcein p£nta män t¦ sfšter' aÙtîn kaˆ t¾n pÒlin tÍ
naumac…v nik»santej œswsan, pollîn dä kaˆ meg£lwn
¢gaqîn to‹j ¥lloij “Ellhsi katšsthsan a‡tioi, ïn oÙd' Ð
crÒnoj t¾n mn»mhn ¢felšsqai dÚnatai. een:

Démosthenés, De corona 204-205; 208.
204.
kaˆ taàq' oÛtw semn¦ kaˆ pros»konta to‹j Ømetšroij ½qesin
Øme‹j Øpolamb£net' enai éste kaˆ tîn progÒnwn toÝj taàta
pr£xantaj m£list' ™paine‹te. e„kÒtwj: t…j g¦r oÙk ¨n
¢g£saito tîn ¢ndrîn ™ke…nwn tÁj ¢retÁj, o‰ kaˆ t¾n cèran
kaˆ t¾n pÒlin ™klipe‹n Øpšmeinan e„j t¦j tri»reij ™mb£ntej
Øpär toà m¾ tÕ keleuÒmenon poiÁsai, tÕn män taàta
sumbouleÚsanta Qemistoklša strathgÕn ˜lÒmenoi, tÕn
d' ØpakoÚein ¢pofhn£menon to‹j ™pitattomšnoij Kurs…lon
kataliqèsantej, oÙ mÒnon aÙtÒn, ¢ll¦ kaˆ aƒ guna‹kej aƒ
Ømšterai t¾n guna‹k' aÙtoà.
205.
oÙ g¦r ™z»toun oƒ tÒt' 'Aqhna‹oi oÜte ·»tor' oÜte strathgÕn
di' Ótou douleÚsousin eÙtucîj, ¢ll' oÙdä zÁn ºx…oun,
e„ m¾ met' ™leuqer…aj ™xšstai toàto poie‹n. ¹ge‹to g¦r aÙtîn
›kastoj oÙcˆ tù patrˆ kaˆ tÍ mhtrˆ mÒnon gegenÁsqai, ¢ll¦
kaˆ tÍ patr…di. diafšrei dä t…; Óti Ð män to‹j goneàsi mÒnon
gegenÁsqai nom…zwn tÕn tÁj eƒmarmšnhj kaˆ tÕn aÙtÒmaton
q£naton perimšnei, Ð dä kaˆ tÍ patr…di, Øpär toà m¾ taÚthn
™pide‹n douleÚousan ¢poqnÇskein ™qel»sei, kaˆ foberwtšraj
¹g»setai t¦j Ûbreij kaˆ t¦j ¢tim…aj, §j ™n douleuoÚsV tÍ
pÒlei fšrein ¢n£gkh, toà qan£tou. (...)
208.
¢ll' oÙk œstin, oÙk œstin Ópwj ¹m£rtet', ¥ndrej 'Aqhna‹oi,
tÕn Øpär tÁj ¡p£ntwn ™leuqer…aj kaˆ swthr…aj k…ndunon
¢r£menoi, m¦ toÝj Maraqîni prokinduneÚsantaj tîn
progÒnwn, kaˆ toÝj ™n Plataia‹j parataxamšnouj, kaˆ toÝj
™n Salam‹ni naumac»santaj kaˆ toÝj ™p' 'Artemis…J, kaˆ
polloÝj ˜tšrouj toÝj ™n to‹j dhmos…oij mn»masin keimšnouj
¢gaqoÝj ¥ndraj, oÞj ¤pantaj Ðmo…wj ¹ pÒlij tÁj aÙtÁj
¢xièsasa timÁj œqayen, A„sc…nh, oÙcˆ toÝj katorqèsantaj
aÙtîn oÙdä toÝj krat»santaj mÒnouj. dika…wj: Ö män g¦r Ãn
¢ndrîn ¢gaqîn œrgon ¤pasi pšpraktai: tÍ tÚcV d', ¿n Ð
da…mwn œneimen ˜k£stoij, taÚtV kšcrhntai. (...)

Démosthenés, De falsa legatione 312.
t…j g£r ™stin `Ell»nwn À barb£rwn oÛtw skaiÕj À ¢n»kooj À
sfÒdra misîn t¾n pÒlin t¾n ¹metšran, Óstij, e‡ tij œroito,
'e„pš moi, tÁj nàn oÜshj `Ell£doj tauthsˆ kaˆ o„koumšnhj
œsq' Ó ti taÚthn ¨n t¾n proshgor…an ecen À òke‹q' ØpÕ tîn
nàn ™cÒntwn `Ell»nwn, e„ m¾ t¦j ¢ret¦j Øpär aÙtîn ™ke…naj
oƒ Maraqîni k¢n Salam‹ni paršsconto, oƒ ¹mšteroi
prÒgonoi;' oÙd' ¨n eŒj eâ od' Óti f»seien, ¢ll¦ p£nta
taàq' ØpÕ tîn barb£rwn ¨n ˜alwkšnai.

Például, sok mindent megemlíthetnénk, akár régi dolgokat,
akár újakat. De azok közül, amiket mindannyian a legtöbbször
hallotok, vegyük például ezt: akik a Propylaiát és a Parthenónt
felépítették és a barbár zsákmányból még más szentélyeket is
megszépítettek, amelyekre mindnyájan méltán büszkék
vagyunk, - nyilván hallottátok, hogy elhagyva a várost és
Salamisra húzódva -hogy onnét aztán hajóra szálljanak-,
mindenüket, amijük volt és a polist is megmentették,
gyŋzelmet aratva a tengeri csatában, s a többi görögnek is nagy
szolgálatot tettek; akiknek az idŋ sem fogja tudni az emlékét
elhomályosítani.

Mindezt annyira jónak és természetetekhez illŋnek tartjátok,
hogy ŋseitek közt is a leginkább azokat dicséritek, akik így
viselkedtek. És hát bizony joggal. Mert ki ne csodálná azoknak
a férfiaknak a bátorságát, akik azért, hogy ne kelljen
parancsszónak engedelmeskedniük, vállalták, hogy elhagyják
földjüket és városukat és hajóra szállnak, és Themistoklést
választották hadvezérnek, aki ezt tanácsolta nekik, Kyrsilost
viszont, aki amellett szólalt fel, hogy adják meg magukat a
parancsnak, megkövezték, de nem ám csak ŋt,hanem még a
feleségét is a feleségeitek.
Mert az akkori athéniak nemcsak hogy nem kerestek
maguknak sem szónokot, sem hadvezért ahhoz, hogy jólmenŋ
alattvalók legyenek, de még élni sem akartak úgy, ha nem
élhetnek szabadságban. Mert egyikük sem gondolta, hogy csak
az apjának és anyjának született, hanem hogy a hazának is. És
micsoda különbség! Mert aki azt gondolja, hogy csak a
szüleihez tartozik, várja a sorstól kiszabott,természetes halált,
de aki úgy gondolja, hogy a haza gyermeke, az inkább meg
akar majd halni, mintsem hazáját szogasorban lássa, és
szörnyťbbnek fogja tartani a halálnál az erŋszakot és sérelmet,
amit saját városában kell elszenvednie, ha az szolgaságba jut.
De nem lehet, nem lehet, hogy hibáztatok, athéni férfiak,
amikor mindenki szabadságáért és megmeneküléséért
vállaltátok a veszélyt, esküszöm azokra az ŋseitekre, akik
Marathónnál Görögország elŋharcosaiként vállalták a veszélyt,
és akik Plataiainál felsorakoztak, és akik Salamisnál és az
Artemisionnál harcoltak a tengeri csatában, és a sok más
hŋsre, akik állami sírokban nyugszanak, akiknek bizony
mind ugyanúgy megadta a város ezt a tiszteletet -Aischinés!- ,
és nem ám csak azoknak, akik sikeresen harcoltak és gyŋztek.
És ez bizony így van rendjén. Mert mind megtették azt, ami a
hŋsök feladata, mind betöltötte istentŋl rendelt sorsát.

Van olyan ember, görög vagy barbár, olyan süket és
tájékozatlan, és annyira ellensége a városunknak,
akit ha megkédezel, „mondd csak, az egész területen
mindenütt, amit ma Görögországnak hívunk és ahol ma
lakunk, van-e hely, amit így hívhatnánk és lakhatnánk-e
benne, mi görögök, akik ma lakunk, ha Marathón és Salamis
hŋsei, a mi ŋseink, nem tanúsítottak volna érte ekkora
bátorságot?”, van ilyen ember? Biztos vagyok benne, hogy
nincs, aki ne ezt felelné: „Nem, mind a barbárok kezére került
volna.”
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81.
Démosthenés, In Neaeram 95-98.
95.
p£lin dä Xšrxou „Òntoj ™pˆ t¾n `Ell£da, Qhba…wn
mhdis£ntwn, oÙk ™tÒlmhsan ¢postÁnai tÁj
Ømetšraj fil…aj, ¢ll¦ mÒnoi tîn ¥llwn Boiwtîn oƒ män
¹m…seij aÙtîn met¦ Lakedaimon…wn kaˆ Lewn…dou ™n
QermopÚlaij paratax£menoi tù barb£rJ ™piÒnti
sunapèlonto, oƒ dä loipoˆ ™mb£ntej e„j t¦j Ømetšraj
tri»reij, ™peid¾ aÙto‹j o„ke‹a sk£fh oÙc ØpÁrcen,
sunenaum£coun Øm‹n ™p… te 'Artemis…J kaˆ ™n Salam‹ni,
96.
kaˆ t¾n teleuta…an m£chn Platai©si Mardon…J tù basilšwj
strathgù meq' Ømîn kaˆ tîn suneleuqeroÚntwn t¾n `Ell£da
maces£menoi, e„j koinÕn t¾n ™leuqer…an to‹j ¥lloij “Ellhsi
katšqhkan. ™peˆ dä Pausan…aj Ð Lakedaimon…wn basileÝj
Øbr…zein ™nece…rei Øm©j, kaˆ oÙk ºg£pa Óti tÁj ¹gemon…aj
mÒnoi ºxièqhsan LakedaimÒnioi ØpÕ tîn `Ell»nwn, kaˆ ¹
pÒlij tÍ män ¢lhqe…v ¹ge‹to tÁj ™leuqer…aj to‹j “Ellhsin, tÍ
dä filotim…v oÙk ºnantioàto to‹j Lakedaimon…oij, †na m¾
fqonhqîsin ØpÕ tîn summ£cwn.
97.
™f' oŒj fushqeˆj Pausan…aj Ð tîn Lakedaimon…wn basileÝj
™pšgrayen ™pˆ tÕn tr…poda <tÕn> ™n Delfo‹j, Ön oƒ “Ellhnej
oƒ summaces£menoi t¾n Platai©si m£chn kaˆ t¾n ™n
Salam‹ni naumac…an naumac»santej koinÍ poihs£menoi
¢nšqhkan ¢riste‹on tù 'ApÒllwni ¢pÕ tîn barb£rwn,
Ell»nwn ¢rchgÒj, ™peˆ stratÕn êlese M»dwn,
Pausan…aj Fo…bJ mnÁm' ¢nšqhke tÒde,
æj aØtoà toà œrgou Ôntoj kaˆ toà ¢naq»matoj, ¢ll' oÙ
koinoà tîn summ£cwn:
98.
Ñrgisqšntwn dä tîn `Ell»nwn, oƒ Plataie‹j lagc£nousi
d…khn to‹j Lakedaimon…oij e„j toÝj 'AmfiktÚonaj cil…wn
tal£ntwn Øpär tîn summ£cwn, kaˆ ºn£gkasan aÙtoÝj
™kkol£yantaj t¦ ™lege‹a ™pigr£yai t¦j pÒleij t¦j
koinwnoÚsaj toà œrgou. di' Óper aÙto‹j oÙc ¼kista
parhkoloÚqei ¹ œcqra <¹> par¦ Lakedaimon…wn kaˆ ™k toà
gšnouj toà basile…ou.
Démosthenés, In Aristocratem 196-8.
”Axion to…nun, ð ¥ndrej 'Aqhna‹oi, k¢ke‹n' ™xet£sai, pîj poq'
oƒ p£lai t¦j tim¦j œnemon kaˆ t¦j dwrei¦j to‹j æj ¢lhqîj
eÙergštaij, kaˆ Ósoi pol‹tai tÚcoien Ôntej kaˆ Ósoi xšnoi.
k¨n män ‡dht' ™ke…nouj ¥meinon Ømîn, kalÕn tÕ mim»sasqai,
¨n d' Øm©j aÙtoÚj, ™f' Øm‹n œstai tÕ pr£ttein. prîton
män to…nun ™ke‹noi Qemistoklša tÕn t¾n ™n Salam‹ni
naumac…an nik»santa kaˆ Milti£dhn tÕn ¹goÚmenon
Maraqîni kaˆ polloÝj ¥llouj, oÙk ‡sa to‹j nàn strathgo‹j
¢g£q' e„rgasmšnouj, oÙ calkoàj †stasan oÙd' Øperhg£pwn.
oÙk ¥ra to‹j ˜autoÝj ¢gaqÒn ti poioàsin c£rin econ;
sfÒdra g', ð ¥ndrej 'Aqhna‹oi, kaˆ ¢ped…dos£n ge kaˆ aØtîn
k¢ke…nwn ¢x…an: Ôntej g¦r polloà p£ntej ¥xioi proÜkrinon
™ke…nouj aØtîn ¹ge‹sqai. œsti dä sèfrosin ¢nqrèpoij kaˆ
prÕj ¢l»qeian boulomšnoij skope‹n polÝ me…zwn tim¾ tÁj
calkÁj e„kÒnoj tÕ kalîn k¢gaqîn ¢ndrîn kekr…sqai
prètouj. kaˆ g£r toi tîn œrgwn tîn tÒt', ¥ndrej 'Aqhna‹oi,
oÙdenÕj ¢pestšrhsan ˜autoÚj, oÙd' œstin oÙdeˆj Óstij ¨n
e‡poi t¾n ™n Salam‹ni naumac…an Qemistoklšouj, ¢ll'
'Aqhna…wn, oÙdä t¾n Maraqîni m£chn Milti£dou, ¢ll¦ tÁj
pÒlewj.

Aztán újra, amikor Xerxés Görögország ellen vonult, és a
thébaiak a perzsák oldalára álltak, a plataiaiak nem vetemedtek
arra, hogy elpártoljanak szövetségünktŋl, egyedül a boiótok
közül, hanem egyik felük a spártaiakkal és Leónidasszal együtt
sorakozott fel Thremopylainál a barbár támadással szemben és
velük együtt esett el, másik részük pedig a ti háromevezŋsorosaitokra szállt, miután saját hajóik nem voltak, és veletek
együtt harcolt az Artemisionnál és Salamisnál,
és a végsŋ harcban Plataiainál, Mardoniosszal, a király
hadvezérével szemben, veletek és mindazokkal akik veletek
együtt megszabadították Görögországot veletek együtt
harcolva és közös kincsévé tették a szabadságot a többi
görögnek is. Miután pedig Pausanias, a spártai király odáig
ment, hogy megsértett titeket, és nem elégedett meg
azzal, hogy a görögök a fŋvezérséget egyedül a spártaiakra
bízták, holott a ti városotok vezette valójában szabadságra a
görögöket, de nem akart becsvágyból acsarkodni a
spártaiakkal, nehogy irígységet keltsen a szövetségesekben
- nos, Pausanias, a spártai király ettŋl úgy felfuvalkodott, hogy
a tripusra, amit a görögök, akik a plataiai csatában és a
salamisi tengeri ütközetben együtt harcoltak, közösen állítottak
a barbároktól szedett zsákmány legértékesebb részébŋl,
ajándékul Delphoiban Apollónnak, ráírta ezt a verset:
Pausanias, Hellas vezetŋje ajánlja Apollón
tiszteletére fel ezt, gyŋzve a méd seregen,
(A versbetét Muraközy Gy. fordítása)
mintha az ŋ érdeme és az ŋ fogadalmi ajándéka volna, és nem
az egész symmachiáé.
És mikor erre a görögök megharagudtak, a plataiaiak az
amphiktyonia elŋtt panaszt emeltek a spártaiakra és ezer
talanton büntetést szabtak ki rájuk, és kényszerítették ŋket,
hogy vakarják le a verset és írják rá azoknak a városoknak a
nevét, amelyek közösen részt vettek a harcban. Ezért nem is
kis mértékben kíséri ŋket a spártaiak és a király családjának
haragja.
Érdemes tehát megnézni azt is, athéni férfiak, hajdan a régiek
hogyan osztottak jutalmat és ajándékokat azoknak, akik valami
nagy dolgot véghezvittek, s hogy hányan voltak közülük
athéniak, és hányan idegenbŋl való barátok. S ha ŋket
látjátok különbnek magatoknál, akkor helyénvaló ŋket
utánoznotok, ha viszont magatokat, akkor a saját magatok feje
szerint kell cselekednetek.
Elŋször is tehát az akkoriak nem állítottak sem szobrot, és
nem is hízelegtek túlontúl, sem Themistoklésnek, a salamisi
tengeri csata gyŋztes hadvezérének, sem Miltiadésnek, a
marathóni csata hadvezérének, és még sokaknak másoknak
sem -nem úgy, mint a mai kiváló hadvezéreknek! Nem adták
meg tehát azoknak a tiszteletet, akik jót tettek velük? De
nagyonis megadták, athéni férfiak, saját maguknak és ŋnekik is.
Úgy van az már, hogy az okos emberek és a jószándékúak
sokkal nagyobb tiszteletnek tekintik a bronzszobronál azt,
hogy jó és rendes emberek között elsŋknek számítanak. Az
akkori csaták közül ugyanis egyiket sem tulajdonították
magukénak, athéni férfiak, s nincs senki, aki azt mondaná, a
salamisi csata Themistoklésé, hanem hogy az athéniaké, sem
azt hogy a marathóni csata Miltiadésé, hanem hogy a polisé.
Most viszont, athéni férfiak, sokan azt mondják, Kerkyrát
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81. 82.
Timotheos foglalta el, a sereget Iphikratés verte meg, s hogy
Naxosnál Chabrias gyŋzött a tengeri csatában.
82.

Isokratés, Panathenaicus 49-52.
49.
CrÒnJ d' Ûsteron genomšnou toà Persikoà polšmou kaˆ
Xšrxou toà tÒte basileÚontoj tri»reij män sunagagÒntoj
triakos…aj kaˆ cil…aj, tÁj dä pezÁj strati©j
pentakos…aj män muri£daj tîn ¡p£ntwn, ˜bdom»konta dä
tîn mac…mwn, thlikaÚtV dä dun£mei strateÚsantoj
™pˆ toÝj “Ellhnaj,
50.
Sparti©tai män ¥rcontej Peloponnhs…wn e„j t¾n
naumac…an t¾n poi»sasan ·op¾n ¤pantoj toà polšmou
dška mÒnon suneb£lonto tri»reij, oƒ dä patšrej
¹mîn ¢n£statoi genÒmenoi kaˆ t¾n pÒlin ™kleloipÒtej
di¦ tÕ m¾ teteic…sqai kat' ™ke‹non tÕn crÒnon ple…ouj
naàj paršsconto kaˆ me…zw dÚnamin ™coÚsaj À
sÚmpantej oƒ sugkinduneÚsantej:
51.
kaˆ strathgÕn oƒ män EÙrubi£dhn, Öj e„ tšloj ™pšqhken
oŒj dieno»qh pr£ttein, oÙdän ¨n ™kèluen ¢polwlšnai
toÝj “Ellhnaj, oƒ d' ¹mšteroi Qemistoklša tÕn
Ðmologoumšnwj ¤pasin a‡tion enai dÒxanta kaˆ toà
t¾n naumac…an genšsqai kat¦ trÒpon kaˆ tîn ¥llwn
¡p£ntwn tîn ™n ™ke…nJ tù crÒnJ katorqwqšntwn.
52.
Tekm»rion dä mšgiston: ¢felÒmenoi g¦r
Lakedaimon…ouj t¾n ¹gemon…an oƒ sugkinduneÚsantej
to‹j ¹metšroij paršdosan. Ka…toi t…naj ¥n tij krit¦j
ƒkanwtšrouj poi»saito kaˆ pistotšrouj tîn tÒte
pracqšntwn À toÝj ™n aÙto‹j to‹j ¢gîsi paragenomšnouj;
T…j d' ¨n eÙerges…an e„pe‹n œcoi taÚthj me…zw tÁj
¤pasan t¾n `Ell£da sùsai dunhqe…shj;
Isokratés, Panegyricus 93-98.
93.
'AqÚmwj g¦r ¡p£ntwn tîn summ£cwn diakeimšnwn, kaˆ
Peloponnhs…wn män diateicizÒntwn tÕn 'IsqmÕn kaˆ
zhtoÚntwn „d…an aØto‹j swthr…an, tîn d' ¥llwn pÒlewn
ØpÕ to‹j barb£roij gegenhmšnwn kaˆ sustrateuomšnwn
™ke…noij pl¾n e‡ tij di¦ mikrÒthta parhmel»qh,
prospleousîn dä tri»rwn diakos…wn kaˆ cil…wn kaˆ
pezÁj strati©j ¢nariqm»tou melloÚshj e„j t¾n 'Attik¾n
e„sb£llein, oÙdemi©j swthr…aj aÙto‹j Øpofainomšnhj,
¢ll' œrhmoi summ£cwn gegenhmšnoi kaˆ tîn ™lp…dwn ¡pasîn
dihmarthkÒtej,
94.
™xÕn aÙto‹j m¾ mÒnon toÝj parÒntaj kindÚnouj diafuge‹n,
¢ll¦ kaˆ tim¦j ™xairštouj labe‹n §j aÙto‹j ™d…dou
basileÝj ¹goÚmenoj, e„ tÕ tÁj pÒlewj prosl£boi nautikÕn,
paracrÁma kaˆ Peloponn»sou krat»sein, oÙc Øpšmeinan
t¦j par' ™ke…nou dwre¦j oÙd', Ñrgisqšntej to‹j “Ellhsin
Óti proudÒqhsan, ¢smšnwj ™pˆ t¦j diallag¦j t¦j prÕj toÝj
barb£rouj érmhsan,
95.
¢ll' aÙtoˆ män Øpär tÁj ™leuqer…aj poleme‹n
pareskeu£zonto, to‹j d' ¥lloij t¾n doule…an aƒroumšnoij
suggnèmhn econ. `Hgoànto g¦r ta‹j män tapeina‹j tîn
pÒlewn pros»kein ™k pantÕj trÒpou zhte‹n t¾n swthr…an,
ta‹j dä proest£nai tÁj `Ell£doj ¢xioÚsaij oÙc oŒÒn t' enai
diafeÚgein toÝj kindÚnouj, ¢ll' ésper tîn ¢ndrîn to‹j
kalo‹j k¢gaqo‹j aƒretèterÒn ™stin kalîj ¢poqane‹n À
zÁn a„scrîj, oÛtw kaˆ tîn pÒlewn ta‹j ØperecoÚsaij

Kis idŋvel késŋbb, amikor kitört a perzsa háború, és
Xerxés, az akkori nagykirály ezerháromszáz háromevezŋ-soros
hajót és összesen ötmillió gyalogosból álló sereget gyťjtött,
benne hétszázezer fegyveres harcossal, és ezzel a nagy sereggel
a görögök ellen vonult,
a spártaiak annak ellenére, hogy a peloponnésosiak urai
voltak, a tengeri csatába, ami az egész háború fordulópontját
jelentette, csak tíz háromevezŋsoros hajót hoztak, a mi apáink
pedig, noha földönfutóvá lettek, és oda kellett hagyniuk
városukat, mert abban az idŋben még nem volt fallal
körülvéve, több hajót adtak és erŋsebbeket, mint a többiek a
szövetségesek közül összesen.
És hadvezérük Eurybiadés volt, aki ha be tudja végezni azt,
amit eltervezett, nem tudta volna megakadályozni, hogy el ne
vesszenek a görögök - a mieinké viszont Themistoklés, és ebben minden vélemény megegyezik- ŋneki köszönhetŋ az is,
hogy a tengeri csata sikerrel zajlott és minden más, ami ebben
az idŋben sikeresen alakult.
A legfŋbb bizonyíték pedig a következŋ: a szövetségesek
elvették a spártaiaktól a fŋvezérséget és átadták a mi
ŋseinknek. És hát kik lehetnének megfelelŋbb és
megbízhatóbb bírái az akkori eseményeknek, mint azok, akik
maguk részt vettek a küzdelemben? Mit lehetne nagyobb
szolgálatnak tekinteni annál, ami képes volt rá, hogy
megmentse egész Hellast?

Mert bátortalanok voltak mind a szövetségesek, és a
peloponnésiak az Isthmost igyekeztek fallal megerŋsíteni és a
saját megmenekülésüket keresték. A többi polis a barbárok
fennhatósága alatt állt és velük együtt vonult hadba, kivéve azt,
amelyik esetleg aprósága miatt figyelmen kívül maradt.
Ezerkétszáz háromevezŋsoros hajó közeledett és egy
megszámlálhatatlanul nagy hadsereg készült rá, hogy betörjön
Attikába, s nem látszott számukra semmi menekvés. Egyedül
maradtak, a szövetségesektŋl magukra hagyatva és minden
reményükben csalatkoztak.
Lehetŋségük lett volna nemcsak ám arra, hogy a jelenlévŋ
veszély elŋl megmeneküljenek, de el is fogadhatták volna a
jutalmat, amit nagykirály kínált fel nekik, abban a hiszemben,
hogy ha a városunk hajóhadát megszerzi, azon nyomban
legyŋzi a peloponnésosiakat is. De nem fogadták el tŋle az
ajándékokat, és nem bocsátkoztak önként és dalolva
kibékülésbe a barbárokkal, a görögök iránti dacos haragukban,
mert cserben hagytak ŋket,
hanem felkészültek, hogy maguk szállnak háborúba a
szabadságért és megbocsátottak a többieknek, akik a
szolgaságot választották. Mert úgy gondolták, hogy a kis,
jelentéktelen államok megtehetik, hogy minden úton-módon
csak a menekvésüket keresik, de akik méltók arra, hogy
Hellas élén álljanak, nekik nem szabad kibújniuk a
veszély alól, hanem ahogyan a bátor és hŋs férfiak inkább
választják, hogy szép halállal haljanak, mint hogy szégyenben
éljenek, ugyanúgy a polisok közt is azoknak, amelyek
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82.
lusitele‹n ™x ¢nqrèpwn ¢fanisqÁnai m©llon À
doÚlaij ÑfqÁnai genomšnaij.
96.
DÁlon d' Óti taàta dieno»qhsan: ™peid¾ g¦r oÙc oŒo… t'
Ãsan prÕj ¢mfotšraj ¤ma parat£xasqai t¦j dun£meij,
paralabÒntej ¤panta tÕn Ôclon tÕn ™k tÁj pÒlewj, e„j
t¾n ™comšnhn nÁson ™xšpleusan †n' ™n mšrei prÕj
˜katšran kinduneÚswsin. Ka…toi pîj ¨n ™ke…nwn ¥ndrej
¢me…nouj À m©llon filšllhnej Ôntej ™pideicqe‹en o†tinej
œtlhsan ™pide‹n, éste m¾ to‹j loipo‹j a‡tioi genšsqai
tÁj doule…aj, ™r»mhn män t¾n pÒlin genomšnhn, t¾n dä
cèran porqoumšnhn, ƒer¦ dä sulèmena kaˆ neëj
™mpipramšnouj, ¤panta dä tÕn pÒlemon perˆ t¾n patr…da
t¾n aØtîn gignÒmenon;
97.
Kaˆ oÙdä taàt' ¢pšcrhsen aÙto‹j, ¢ll¦ prÕj cil…aj
kaˆ diakos…aj tri»reij mÒnoi dianaumace‹n ™mšllhsan.
OÙ m¾n e„£qhsan: kataiscunqšntej g¦r Peloponn»sioi
t¾n ¢ret¾n aÙtîn, kaˆ nom…santej prodiafqaršntwn män
tîn ¹metšrwn oÙd' aÙtoˆ swq»sesqai, katorqws£ntwn d'
e„j ¢tim…an t¦j aØtîn pÒleij katast»sein, ºnagk£sqhsan
metasce‹n tîn kindÚnwn. Kaˆ toÝj män qorÚbouj toÝj ™n
tù pr£gmati genomšnouj kaˆ t¦j kraug¦j kaˆ t¦j
parakeleÚseij, § koin¦ p£ntwn ™stˆ tîn naumacoÚntwn,
oÙk od' Ó ti de‹ lšgonta diatr…bein:
98.
§ d' ™stˆn ‡dia kaˆ tÁj ¹gemon…aj ¥xia kaˆ to‹j proeirhmšnoij
ÐmologoÚmena, taàta d' ™mÕn œrgon ™stˆn e„pe‹n. Tosoàton
g¦r ¹ pÒlij ¹mîn dišferen, Ót' Ãn ¢kšraioj, ést' ¢n£statoj
genomšnh ple…ouj män suneb£leto tri»reij e„j tÕn k…ndunon
tÕn Øpär tÁj `Ell£doj À sÚmpantej oƒ naumac»santej,
oÙdeˆj dä prÕj ¹m©j oÛtwj œcei dusmenîj Óstij
oÙk ¨n Ðmolog»seien di¦ män t¾n naumac…an ¹m©j tù
polšmJ kratÁsai, taÚthj dä t¾n pÒlin a„t…an genšsqai.
(...)

99.
Ka…toi melloÚshj strate…aj ™pˆ toÝj barb£rouj œsesqai
t…naj cr¾ t¾n ¹gemon…an œcein; OÙ toÝj ™n tù protšrJ
polšmJ m£list' eÙdokim»santaj kaˆ poll£kij män „d…v
prokinduneÚsantaj, ™n dä to‹j koino‹j tîn ¢gènwn ¢riste…wn
¢xiwqšntaj; OÙ toÝj t¾n aØtîn ™klipÒntaj Øpär tÁj tîn
¥llwn swthr…aj kaˆ tÒ te palaiÕn o„kist¦j tîn ple…stwn
pÒlewn genomšnouj kaˆ p£lin aÙt¦j ™k tîn meg…stwn
sumforîn diasèsantaj; Pîj d' oÙk ¨n dein¦ p£qoimen, e„
tîn kakîn ple‹ston mšroj metascÒntej, ™n ta‹j tima‹j
œlatton œcein ¢xiwqe‹men kaˆ tÒte protacqšntej Øpär
¡p£ntwn nàn ˜tšroij ¢kolouqe‹n ¢nagkasqe‹men;

kiemelkedŋk, többet ér, ha eltťnik a föld színérŋl, mintsem
hogy szolgasorban kelljen mutatkoznia.

Nyilvánvaló, hogy így gondolkodtak. Mert miután nem voltak
képesek arra, hogy egyidejťleg mindkét haderŋt felállítsák, az
egész lakosságát kivonták a városból, és a szomszédos
szigethez hajóztak, hogy sorjában mindkét seregtesttel
felvegyék a harcot. Fel lehet-e mutatni jobb és a görögöket
jobban szeretŋ embereket, mint ezeket a férfiakat, akiknek
-nehogy felelŋsek legyenek a többi görögre háruló
szolgasorsért- tťrniük kellett a látványát annak, hogy kiürül
városuk, feldúlják földjüket, kifosztják szentélyeik és felégetik
templomaik: az egész háború az ŋ hazájuk körül összpontosul?
De nem elégedtek meg ezzel, hanem ezerkétszáz
háromevezŋsoros hajóval szemben egymagukban akartak
tengeri csatába szállni. De ezt már nem engedték meg nekik.
Mert ekkor már elszégyellték magukat a peloponnésosiak látva
bátorságukat, és azt gondolták, hogy ha a mieink odavesznek,
maguk sem fognak megmenekülni, ha viszont sikerrel járnak
az athéniak, saját városaik megszégyenülnek, ezért
kényszerítve érezték magukat, hogy részt vállaljanak a
veszélybŋl. A csatazajnál, lármánál és segélykiáltásoknál,
ami hasonló minden tengeri csatában, nem tudom,
miért kellene hosszan elidŋznöm.
Az én feladatom az, hogy ami különleges a teljesítményükben,
ami a vezetŋ hatalomra tette ŋket méltóvá, és ami az elŋzŋ
gondolatmenetem folytatása, arról beszéljek. Mert a mi
polisunk már akkor, amikor még (a lerombolás elŋtt) sértetlen
volt, annyival kiválóbb volt a többinél, hogy amikor
földönfutóvá lett, akkor is több háromevezŋsoros hajót tudott
összeszedni a Görögországért zajló küzdelemhez, mint a
csatában harcoló többi polis együttvéve. Senki nem lehet
annyira rosszindulatú velünk szemben, hogy ne ismerje el,
hogy a tengeri csata révén mi arattunk gyŋzelmet a háborúban
és hogy ez a mi polisunknak köszönhetŋ.
(...)
Ha hadjárat készülŋdik a barbárok ellen, kire kell hát bízni a
fŋhatalmat? Nem azokra-e, akik az elŋbbi
háborúban is nagyon jól szerepeltek és többször is egyedül
harcoltak (Görögország) elŋharcosaiként, a közös
küzdelmekben pedig a legnagyobb jutalmat (aristéia)
érdemelték? Nem azokra-e, akik elhagyták saját hazájukat a
többiek megmeneküléséért és akik -ŋsi alapítói sok polisnak!újra megmentették ŋket, méghozzá a legnagyobb csapástól.
Hogy ne hoznánk bajt a fekünkre, ha azokat, akik a bajból
leginkább kivették részüket kisebb dicsŋséggel illetnénk, és
akik akkor mindenki elŋtt harcoltak, most mások mások
mögött háttérbe szorítanánk?
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82. 83.
Isokratés, Philippus 129, 1-6.
'Egë d' e„ män prÕj ¥llouj tin¦j prÒteron ™pece…roun
dialšgesqai perˆ toÚtwn À prÕj t¾n patr…da t¾n aØtoà
t¾n trˆj toÝj “Ellhnaj ™leuqerèsasan, dˆj män ¢pÕ tîn
barb£rwn, ¤pax d' ¢pÕ tÁj Lakedaimon…wn ¢rcÁj,
æmolÒgoun ¨n plhmmele‹n:
Isokratés, Philippus 146-7.
146.
™peˆ kaˆ t¾n pÒlin ¹mîn oÙdeˆj ¨n ™painšseien, oÜq'
Óti tÁj qal£tthj Ãrxen, oÜq' Óti tosoàton plÁqoj
crhm£twn e„spr£xasa toÝj summ£couj e„j t¾n ¢krÒpolin
¢n»negken ¢ll¦ m¾n oÙd' Óti pollîn pÒlewn ™xous…an
œlabe t¦j män ¢nast£touj poiÁsai, t¦j d' aÙxÁsai,
t¦j d' Ópwj ™boul»qh dioikÁsai:
147.
p£nta g¦r taàta parÁn aÙtÍ pr£ttein: ¢ll' ™k toÚtwn
män pollaˆ kathgor…ai kat' aÙtÁj gegÒnasin, ™k dä tÁj
Maraqîni m£chj kaˆ tÁj ™n Salam‹ni naumac…aj, kaˆ
m£lisq' Óti t¾n aØtîn ™xšlipon Øpär tÁj tîn `Ell»nwn
swthr…aj, ¤pantej ™gkwmi£zousin.
Isokratés, De pace 42.
k¢ke‹noi män ™leuqeroàntej t¦j pÒleij t¦j `Ellhn…daj
kaˆ bohqoàntej aÙta‹j tÁj ¹gemon…aj ºxièqhsan (...)

83.

Lykurgos, Oratio in Leocratem 68-73.
'Aganaktî dä m£lista ð ¥ndrej, ™peid¦n ¢koÚsw tîn
met¦ toÚtou tinÕj lšgontoj, æj oÙk œsti toàto prodidÒnai,
e‡ tij õceto ™k tÁj pÒlewj: kaˆ g¦r oƒ prÒgono… poq'
Ømîn t¾n pÒlin katalipÒntej, Óte prÕj Xšrxhn
™polšmoun, e„j Salam‹na dišbhsan. kaˆ oÛtwj ™stˆn
¢nÒhtoj kaˆ pant£pasin Ømîn katapefronhkèj, éste tÕ
k£lliston tîn œrgwn prÕj tÕ a‡sciston sumbale‹n ºx…wse.
poà g¦r oÙ peribÒhtoj ™ke…nwn tîn ¢ndrîn ¹ ¢ret¾
gšgone; t…j d' oÛtwj À fqonerÒj ™stin À pant£pasin
¢filÒtimoj, Öj oÙk ¨n eÜxaito tîn ™ke…noij pepragmšnwn
metasce‹n; oÙ g¦r t¾n pÒlin ™xšlipon, ¢ll¦ tÕn tÒpon
met»llaxan, prÕj tÕn ™piÒnta k…ndunon kalîj
bouleus£menoi. 'EteÒnikoj män g¦r Ð LakedaimÒnioj
kaˆ 'Ade…mantoj Ð Kor…nqioj kaˆ tÕ A„ginhtîn nautikÕn
ØpÕ nÚkta t¾n swthr…an aØto‹j œmellon por…zesqai:
™gkataleipÒmenoi d' oƒ prÒgonoi ØpÕ p£ntwn tîn
`Ell»nwn, b…v kaˆ toÝj ¥llouj ºleuqšrwsan,
¢nagk£santej ™n Salam‹ni meq' aØtîn prÕj toÝj
barb£rouj naumace‹n. mÒnoi d' ¢mfotšrwn perigegÒnasi,
kaˆ tîn polem…wn kaˆ tîn summ£cwn, æj ˜katšrwn
prosÁke, toÝj män eÙergetoàntej, toÝj dä macÒmenoi
nikîntej. «r£ g' Ómoioi tù feÚgonti t¾n patr…da
tett£rwn ¹merîn ploàn e„j `RÒdon; Ã pou tacšwj ¨n
ºnšscetÒ tij ™ke…nwn tîn ¢ndrîn toioàton œrgon, ¢ll' oÙk
¨n katšleusan tÕn kataiscÚnonta t¾n aØtîn ¢riste…an.
oÛtw goàn ™f…loun t¾n patr…da p£ntej, éste tÕn par¦
Xšrxou presbeut¾n 'Alšxandron, f…lon Ônta aÙto‹j prÒteron,
Óti gÁn kaˆ Ûdwr Éthse, mikroà de‹n katšleusan. Ópou dä kaˆ
toà lÒgou timwr…an ºx…oun lamb£nein, Ã pou tÕn œrgJ
paradÒnta t¾n pÒlin Øpoce…rion to‹j polem…oij oÙ meg£laij
¨n zhm…aij ™kÒlasan; toigaroàn toiaÚtaij crèmenoi
gnèmaij, ˜bdom»konta män œth tîn `Ell»nwn ¹gemÒnej
katšsthsan, Foin…khn dä kaˆ Kilik…an ™pÒrqhsan, ™p'
EÙrumšdonti dä kaˆ pezomacoàntej kaˆ naumacoàntej
™n…khsan, ˜katÕn dä tri»reij tîn barb£rwn a„cmalètouj
œlabon, ¤pasan dä t¾n 'As…an kakîj poioàntej

Ha másokkal próbáltam volna elŋbb errŋl vitatkozni, semmint
saját hazámmal, aki már háromszor szabadította meg a
görögöket, kétszer a barbárok, egyszer pedig a spártaiak
uralma alól, el kellett volna ismernem, hogy utat tévesztettem.

Mert a mi városunk sem dicsérne senki azért, hogy kezén a
tengeri uralom, hogy ennyi tömérdek pénzt szedett be a
szövetségesektŋl és halmozott fel az Akropolison, és azért
sem, hogy annyi város felett van hatalma és egyiket
földönfutóvá tette, a másikat felvirágoztatta, a harmadikat
hagyta a maga feje szerint élni.
Mert mindezeket Athén megtehette. De éppen ezekért érte a
sok vád, dicsérni viszont mindenki a marathóni csatáért
dicséri, és a salamisi tengeri csatáért, és fŋleg azért, mert saját
városát odahagyta a görögök megmenküléséért.

Oseink megszabadították a görög városokat és mert segítettek
nekik, méltónak találták ŋket arra, hogy övék legyen vezetŋ
hatalom.
Semmi sem bosszant annyira, athéniak, mint ha hallom, hogy
valaki azt hangoztatja, nem hazaárulás elhagyni a városunkat,
merthogy egykor ŋseitek is elhagyták a várost, amikor Xerxés
ellen háborúztak, és átmentek Salamisra. Ez így teljesen
értelmetlen és a végletekig becsmérlŋ veletek szemben, hogy a
legszebb tetteteket a legszégyenletesebbhez tartja érdemesnek
hasonlítani. Mert hát hol nem volt széltében híres azoknak a
férfiaknak a bátorsága? Ki az, aki annyira irígy vagy közömbös
lett volna, hogy ne dicsekedett volna vele, hogy részt vett
ezekben az eseményekben? Mert nem elhagyták a várost,
hanem egyszerťen a helyét tették át, bátran elhatározva,
hogy szembenéznek a közeledŋ veszéllyel. A spártai
Eteonikos, a korinthosi Adeimantos és az aiginai flotta az éj
leple alatt a saját menekvését akarta keresni, ám ŋseink, miután
a többi görög mind magára hagyta ŋket, erŋvel szereztek a
többiek számára szabadságot, kényszerítve ŋket, hogy velük
együtt harcoljanak Salamisnál a barbárokkal szemben a tengeri
csatában. Egyedül kellett mindkettejüknek, az ellenségnek és
a szövetségeseiknek is fölébe kerekedniük, kivel-kivel ahogy
kellett: ezeket jószolgálatukkal, amazokat harcban gyŋzve le.
Hasonló hát ehhez azoknak az esete, akik hazájukból
menekülve négy napon át hajóznak Rhodosra? Hirtelenjében
türtŋztetné-e magukat azok a féfiak az ilyen viselkedés miatt,
és nem köveznék-e meg azt, aki így meggyalázza hŋsi tettük
emlékét? Annyira szerették hazájukat ŋk mind, hogy Xerxés
követét, Alexandrost, aki pedig elŋtte jóbarátjuk volt, kis híján
megkövezték, mert földet és vizet kért tŋlük. Ha már a
beszédet is ilyen súlyos ítéletre tartották érdemesnek, nem
sújtanák-e nagy büntetéssel azt, aki valóban az ellenség kezére
adja városát? És ezért, mert így gondolkodtak, hetven éven át
náluk volt a görög hégemonia, Phoinikiát és Kilikiát feldúlták,
Eurymedónnál szárazföldön és tengeren gyŋzelmet arattak,
foglyul ejtetettek száz triérést a barbároktól és körbehajózták
Ázsiát fosztogatva. És megkoronázták gyŋzelmüket: nem
elégedtek meg azzal, hogy Salamisnál tropaiont állítottak, de
határokat szabtak a barbároknak Görögország szabadsága
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perišpleusan. kaˆ tÕ kef£laion tÁj n…khj, oÙ tÕ ™n
Salam‹ni trÒpaion ¢gap»santej œsthsan, ¢ll' Órouj to‹j
barb£roij p»xantej toÝj e„j t¾n ™leuqer…an tÁj
`Ell£doj, kaˆ toÚtouj kwlÚsantej Øperba…nein, sunq»kaj
™poi»santo, makrù män plo…J m¾ ple‹n ™ntÕj Kuanšwn kaˆ
Fas»lidoj, toÝj d' “Ellhnaj aÙtonÒmouj enai, m¾ mÒnon
toÝj t¾n EÙrèphn, ¢ll¦ kaˆ toÝj t¾n 'As…an
katoikoàntaj.
84.

Aristotelés, Az athéni állam 22.7 - 23.3.
22,7.
œtei dä tr…tJ met¦ taàta Nikod»mou ¥rcontoj, æj ™f£nh t¦
mštalla t¦ ™n Marwne…v, kaˆ periegšneto tÍ pÒlei t£lanta
˜katÕn ™k tîn œrgwn, sumbouleuÒntwn tinîn tù d»mJ
diane…masqai tÕ ¢rgÚrion, QemistoklÁj ™kèlusen, oÙ
lšgwn Ó ti cr»setai to‹j cr»masin, ¢ll¦ dane‹sai
keleÚwn to‹j plousiwt£toij 'Aqhna…wn ˜katÕn ˜k£stJ
t£lanton, et' ™¦n män ¢ršskV tÕ ¢n£lwma, tÁj pÒlewj enai
t¾n dap£nhn, e„ dä m», kom…sasqai t¦ cr»mata par¦ tîn
daneisamšnwn. labën d' ™pˆ toÚtoij ™nauphg»sato tri»reij
˜katÒn, ˜k£stou nauphgoumšnou tîn ˜katÕn m…an,
aŒj ™naum£chsan ™n Salam‹ni prÕj toÝj barb£rouj.
çstrak…sqh d' ™n toÚtoij to‹j kairo‹j 'Ariste…dhj Ð
Lusim£cou.

22,8.
tet£rtJ d' œtei katedšxanto p£ntaj toÝj çstrakismšnouj
¥rcontoj `Uyhc…dou, di¦ t¾n Xšrxou strate…an: kaˆ tÕ loipÕn
érisan to‹j Ñstrakizomšnoij, ™ntÕj Geraistoà kaˆ
Skulla…ou katoike‹n, À ¢t…mouj enai kaq£pax.

23,1.
TÒte män oân mšcri toÚtou proÁlqen ¹ pÒlij, ¤ma tÍ
dhmokrat…v kat¦ mikrÕn aÙxanomšnh: met¦ dä t¦ Mhdik¦
p£lin ‡scusen ¹ ™n 'Are…J p£gJ boul¾ kaˆ diókei t¾n pÒlin,
oÙdenˆ dÒgmati laboàsa t¾n ¹gemon…an, ¢ll¦ di¦ tÕ
genšsqai tÁj perˆ Salam‹na naumac…aj a„t…a. tîn g¦r
strathgîn ™xaporhs£ntwn to‹j pr£gmasi, kaˆ khrux£ntwn
só[z]ein ›kaston ˜autÒn, por…sasa dracm¦j ˜k£stJ Ñktë
dišdwke kaˆ ™neb…basen e„j t¦j naàj.
23,2.
di¦ taÚthn d¾ t¾n a„t…an parecèroun aÙtÁj tù ¢xièmati,
kaˆ ™politeÚqhsan 'Aqhna‹oi kalîj kaˆ kat¦ toÚtouj toÝj
kairoÚj. sunšbh g¦r aÙto‹j kat¦ tÕn crÒnon toàton t£ te
perˆ tÕn pÒlemon ¢skÁsai, kaˆ par¦ to‹j “Ellhsin
eÙdokimÁsai, kaˆ t¾n tÁj qal£tthj ¹gemon…an labe‹n,
¢kÒntwn Lakedaimon…wn.
23,3.
Ãsan dä prost£tai toà d»mou kat¦ toÚtouj toÝj kairoÝj
'Ariste…dhj Ð Lusim£cou kaˆ QemistoklÁj Ð Neoklšouj,
Ð män t¦ polšmia dokîn, Ð dä t¦ politik¦ deinÕj enai kaˆ
dikaiosÚnV tîn kaq' ˜autÕn diafšrein: diÕ kaˆ ™crînto tù
män strathgù, tù dä sumboÚlJ.

Aristotelés, Poetica 1459a 17-32.
ésper g¦r kat¦ toÝj aÙtoÝj crÒnouj ¼ t' ™n Salam‹ni
™gšneto naumac…a kaˆ ¹ ™n Sikel…v Karchdon…wn m£ch
oÙdän prÕj tÕ aÙtÕ sunte…nousai tšloj, oÛtw kaˆ ™n
to‹j ™fexÁj crÒnoij ™n…ote g…netai q£teron met¦ q£teron,
™x ïn {n oÙdän g…netai tšloj. scedÕn dä oƒ polloˆ tîn

83. 84.
érdekében, és hogy megakadályozzák, hogy ezeket átlépjék,
egyezséget kötöttek, hogy hosszú hadihajóval nem szabad
hajózni Kyaneai és Phasélis között, és hogy a görögök
függetlenek lehessenek, és nem csak azok, akik Európában, de
azok is akik Ázsiában laknak. (...)

Ritoók Zsigmond fordítása
Az ezt követŋ harmadik évben, Nikodémos archónsága alatt,
feltárták a maróneiai bányákat, és a városnak száz talentum
jövedelme származott a bányamťvekbŋl. Némelyek ekkor azt
az indítványt tették, hogy az ezüstöt szét kell osztani a nép
közt, Themistoklés azonban megakadályozta ezt. Azt viszont
nem mondta meg, hogy mit akar kezdeni a pénzzel, hanem azt
javasolta, hogy adjanak ki kamatra a száz leggazdagabb
athéninek egy-egy talentumot, és ha a pénz felhasználása
helyeslésre talál, akkor írják a kiadást az állam számlájára, ha
pedig nem, akkor hajtsák be a pénzt a kölcsönvevŋktŋl.
Megkapván e feltételek mellett a pénzt, száz háromevezŋsoros
hajót építtetett, úgy, hogy mindegyik építtetett a száz közül
egyet, és Salamisnál ezekkel vívták meg a tengeri ütközetet a
barbárok ellen. Ezekben az idŋkben ostrakismosszal
számťzték Aristeidést, Lysimachos fiát.
A negyedik évben Hypsichidés archónsága alatt Xerxés
hadjárata miatt az összes ostrakismosszal számkivetetteket
visszafogadták. A továbbiakra nézve pedig elhatározták,
hogy az ostrakismosszal számkivetetteknek a Geraistoson és a
Skyllaionon túl kell lakniok, különben polgárjogaikat egyszer s
mindenkorra elvesztik.
Eddig fejlŋdött tehát akkor a város, s vele együtt fejlŋdött
lépésrŋl lépésre a demokrácia is. A méd háborúk után azonban
ismét erŋre kapott az Areiospagos tanácsa, és kormányozta a
várost - bár semmiféle határozat révén nem kapta meg a
fŋhatalmat - egyszerťen azért, mert övé volt a Salamis melletti
tengeri ütközet érdeme. Mikor ugyanis a stratégosok teljesen
elvesztették a fejüket, és kihirdették, hogy ki-ki mentse magát,
akkor elŋteremtve a pénzt mindenkinek nyolc drachmát adott
és hajóra szállította ŋket.
Ez okból kifolyólag meghajoltak tekintélye elŋtt, s az
államügyeinek intézése a legnagyobb rendben folyt ezekben az
idŋkben is. Úgy fordult ti. a dolog, hogy ez idŋ tájt a
hadviselésben is megedzették magukat, a görögök körében
nagy hírre tettek szert, és a lakedaimóniak akarata ellenére,
magukhoz ragadták a fŋhatalmat a tengeren.
A nép vezérei ez idŋ tájban Aristeidés, Lysimachos fia, és
Themistoklés, Neoklés fia voltak: az egyik katonai dolgokban
volt gyakorlott, a másikat mint kitťnŋ államférfit ismerték
és mint olyan embert, aki igazságszeretet tekintetében kitťnik
kortársai közül. Ezért az egyiknek a hadvezetésben, a
másiknak a tanácsban vették hasznát.
Ritoók Zsigmond fordítása
Ahogyan ugyanis a salamisi tengeri ütközet ugyanabban az
idŋben történt, mint a karthagóiak csatája Szicíliában, de a
kettŋ a legkevésbé sem irányult ugyanarra a célra, úgy az
egymást követŋ idŋkben is történnek olykor dolgok egymás
után, melyekbŋl semmiféle közös cél nem következik. Mégis, a
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84. 85.
poihtîn toàto drîsi.

költŋk közül szinte a többség ezt teszi.

Aristotelés, Politica 1304a
metab£llousi dä kaˆ e„j Ñligarc…an kaˆ e„j dÁmon kaˆ
e„j polite…an ™k toà eÙdokimÁsa… ti À aÙxhqÁnai À ¢rce‹on
À mÒrion tÁj pÒlewj, oŒon ¹ ™n 'Are…J p£gJ boul¾
eÙdokim»sasa ™n to‹j Mhdiko‹j œdoxe suntonwtšran
poiÁsai t¾n polite…an, kaˆ p£lin Ð nautikÕj Ôcloj
genÒmenoj a‡tioj tÁj perˆ Salam‹na n…khj kaˆ di¦
taÚthj tÁj ¹gemon…aj di¦ t¾n kat¦ q£lattan dÚnamin t¾n
dhmokrat…an „scurotšran ™po…hsen.

Szabó Miklós fordítása
Változás állhat be az oligarchia, demokrácia és politeia
helyzetében akkor is, ha a városállam valamely vezetŋje vagy
valamely része tekintélyben vagy hatalomban meggyarapodik;
pl. az Areiospagoson székelŋ tanács a méd háborúk alatt igen
tekintélyessé lett, s úgy látszott, hogy az alkotmányt
szilárdabbá tette, viszont a hajósok tömege, akiken a salamisi
gyŋzelem sorsa megfordult, vezetŋ helyzetük és a tengeren
való uralmuk révén a demokráciát erŋsítették meg.

Aristotelés, Problemata 956 a
Di¦ t… oÙ ca…romen qeèmenoi oÙdä ™lp…zontej Óti tÕ
tr…gwnon dÚo Ñrqa‹j ‡saj œcei t¦j ™ntÕj gwn…aj, oÙdä tîn
¥llwn tîn toioÚtwn oÙqšn, e„ m¾ tÍ qewr…v, aÛth dä
Ðmo…wj ™stˆn ¹de‹a k¨n e„ trisˆn Ñrqa‹j À ple…osin ‡saj
œscen. ¢ll' Óti 'Olump…v ™nikîmen, kaˆ perˆ tÁj
naumac…aj tÁj ™n Salam‹ni, ca…romen kaˆ memnhmšnoi
kaˆ ™lp…zontej toiaàta, ¢ll' oÙ t¢nant…a to‹j toioÚtoij.

85.

Miért nem okoz örömöt, sem akkor, ha megállapítjuk, hogy
a háromszög belsŋ szögeinek összege éppen két derékszöggel
egyenlŋ, sem akkor, ha számítunk rá, sem semmi más hasonló,
ha csak nem a gondolkodás örömét? Hiszen hasonlóan
kellemes lenne a helyzet akkor is, ha három vagy több
derékszöggel volna egyenlŋ. De hogy Olympiában gyŋzünk,
vagy a salamisi csatában, akkor csak ennek az eshetŋségnek
tudunk örülni, az ellenkezŋjének viszont nem, akkor is ha
utólag emlékezünk rá, és akkor is, ha még csak számítunk rá.

Aristotelés, Rhetorica 1396a
prîton män oân de‹ labe‹n Óti perˆ oá de‹ lšgein kaˆ
sullog…zesqai e‡te politikù sullogismù e‡q' ÐpoiJoàn,
¢nagka‹on kat¦ toÚtou œcein t¦ Øp£rconta, À p£nta À œnia:
mhdän g¦r œcwn ™x oÙdenÕj ¨n œcoij sun£gein. lšgw d' oŒon
pîj ¨n duna…meqa sumbouleÚein 'Aqhna…oij e„ polemhtšon
À m¾ polemhtšon, m¾ œcontej t…j ¹ dÚnamij aÙtîn,
pÒteron nautik¾ À pezik¾ À ¥mfw, kaˆ aÛth pÒsh, kaˆ
prÒsodoi t…nej À f…loi kaˆ ™cqro…, eta t…naj polšmouj
pepolem»kasi kaˆ pîj, kaˆ t«lla t¦ toiaàta: À ™paine‹n, e„
m¾ œcoimen t¾n ™n Salam‹ni naumac…an À t¾n ™n Maraqîni
m£chn À t¦ ØpÕ tîn `Hrakleidîn pracqšnta À ¥llo ti tîn
toioÚtwn. ™k g¦r tîn ØparcÒntwn À dokoÚntwn Øp£rcein
kalîn ™painoàsi p£ntej. Ðmo…wj dä kaˆ yšgousin ™k tîn
™nant…wn, skopoàntej t… Øp£rcei toioàton aÙto‹j À doke‹
Øp£rcein, oŒon Óti toÝj “Ellhnaj katedoulèsanto, kaˆ toÝj
prÕj tÕn b£rbaron summacesamšnouj kaˆ ¢risteÚsantaj
ºndrapod…santo, A„gin»taj kaˆ Potidai£taj, kaˆ Ósa ¥lla
toiaàta, [kaˆ] e‡ ti ¥llo toioàton ¡m£rthma Øp£rcei aÙto‹j.

Adamik Tamás fordítása
Elŋször azt kell világosan látni, hogy azon témával
kapcsolatban, melyrŋl beszélnünk és következtetnünk kell legyen az akár politikai, akár más-, szükségszerťen mindent
ismernünk kell, vagy sok mindent, mert ha semmit sem
ismersz, a semmibŋl kell következtetned. Ezt hozom fel
példaként: hogyan tanácsolhatnánk az athéniaknak, hogy
háborúzzanak vagy ne háborúzzanak, ha nem ismerjük, miben
áll katonai erejük, tengeri-e vagy szárazföldi vagy mindkettŋ
egyszerre; és mekkora; továbbá milyen jövedelmeik, barátaik
és ellenségeik vannak, továbbá hogy milyen háborúkat viseltek
és hogyan, és más hasonló dolgokat. Vagy hogyan
dicsérhetnénk ŋket, ha nem ismerjük a salamisi tengeri
ütközetet, vagy a marathóni csatát, vagy a Hérakleidákkal
kapcsolatos tetteiket, vagy más efféléket. Mert mindenki a
megtörtént vagy megtörténtnek látszó nemes cselekedetek
alapján ítél. Hasonlóképpen, olyan tettek alapján ócsárolnak,
melyek a fentiek ellenekezŋi, és megvizsgálják, hogy valóban
elkövették-e ŋket, vagy csak úgy látszik, hogy elkövették;
például, hogy az athéniak leigázták a görögöket,és rabszolgává
tették azokat az aiginaiakat és potidaiaiakat, akik velük együtt
bátran harcoltak a barbárok ellen, és más efféléket, és egyéb
olyan gonosztetteket, amelyeket esetleg elkövettek.

Aristotelés, Rhetorica 1411 a 30-35.
kaˆ oŒon ™n tù ™pitaf…J, diÒti ¥xion Ãn ™pˆ tù t£fJ tù
tîn ™n Salam‹ni teleuths£ntwn ke…rasqai t¾n `Ell£da
æj sugkataqaptomšnhj tÍ ¢retÍ aÙtîn tÁj ™leuqer…aj:
e„ män g¦r epen Óti ¥xion dakràsai sugkataqaptomšnhj
tÁj ¢retÁj, metafor¦ kaˆ prÕ Ñmm£twn, tÕ dä 'tÍ ¢retÍ tÁj
™leuqer…as' ¢nt…qes…n tina œcei.

Adamik Tamás fordítása
És ahogy a gyászbeszédben*: méltó lett volna, hogy
Görögország levágja haját azok sírjánál, akik Salamisnál
elestek, mert erényükkel együtt a szabadság is sírba szállt. Ha
csak annyit mondott volna, hogy méltán sírnak, mert velük
együtt eltemették az erényt, metafora lett volna, és szemléletes
kifejezés, de azt mondani: „erényükkel együtt a szabadság is
sírba szállt” ez egyfajta antitézis is.
(* Lysias, Epitaphius 60. „A fennmaradt szöveg nem Salamisról
beszél, hanem az Aigos Potamoi melletti vereségrŋl. Lehet, hogy a
Salamis szót késŋbb illesztették a szövegbe.” - A.T.)

Aischinés, De falsa legatione 74-76.
74.
Oƒ män kairoˆ tÁj pÒlewj toioàtoi ™n oŒj oƒ perˆ tÁj e„r»nhj
™g…gnonto lÒgoi: ¢nist£menoi dä oƒ suntetagmšnoi ·»torej,
perˆ män tÁj swthr…aj tÁj pÒlewj oÙd' ™nece…roun lšgein,

Ilyenek volt a körülmények a városban, amikor a békérŋl szóló
vita folyt. A kirendelt szónokok, akik szólásra emelkedtek,
nem a város megmenekülésérŋl kezdtek beszélni, hanem
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85. 86. 87.
¢poblšpein dä e„j t¦ propÚlaia tÁj ¢kropÒlewj ™kšleuon
Øm©j, kaˆ tÁj ™n Salam‹ni prÕj tÕn Pšrshn naumac…aj
memnÁsqai, kaˆ tîn t£fwn tîn progÒnwn kaˆ tîn
tropa…wn.
75.
'Egë dä ¡p£ntwn män toÚtwn œfhn de‹n memnÁsqai,
mime‹sqai mšntoi t¦j tîn progÒnwn eÙboul…aj, t¦ dä
¡mart»mata aÙtîn kaˆ t¾n ¥kairon filonik…an
ful£ttesqai, t¾n män ™n Plataia‹j prÕj toÝj Pšrsaj
pezomac…an, kaˆ toÝj ¢gînaj toÝj perˆ Salam‹na, kaˆ
t¾n ™n Maraqîni m£chn, kaˆ t¾n ™p' 'Artemis…J
naumac…an, kaˆ t¾n Tolm…dou zhloàn strathg…an
keleÚwn, Öj cil…ouj ™pilšktouj œcwn 'Aqhna…wn, di¦
mšshj Peloponn»sou polem…aj oÜshj ¢deîj diexÇei,
76.
t¾n d' e„j Sikel…an strate…an ful£ttesqai, ¿n ™xšpemyan
Leont…noij bohq»sontej, tîn polem…wn ™mbeblhkÒtwn
e„j t¾n cèran ¹mîn, kaˆ Dekele…aj ™piteteicismšnhj, kaˆ t¾n
teleuta…an ¢boul…an, Óq' ¹tthmšnoi tù polšmJ,
prokaloumšnwn aÙtoÝj Lakedaimon…wn e„r»nhn ¥gein,
œcontaj prÕj tÍ 'AttikÍ LÁmnon kaˆ ”Imbron kaˆ Skàron, kaˆ
dhmokratoumšnouj kat¦ toÝj nÒmouj, toÚtwn män oÙdän
½qelon poie‹n, poleme‹n dä proVroànto oÙ dun£menoi, (...)

Aischinés, De falsa legatione 172.
PrÒteron ¹ pÒlij ¹mîn eÙdÒxhse met¦ t¾n ™n Salam‹ni
naumac…an prÕj tÕn Pšrshn, kaˆ tîn teicîn ØpÕ tîn
barb£rwn peptwkÒtwn, e„r»nhj d' ØparcoÚshj prÕj
Lakedaimon…ouj, dišmeinen ¹m‹n tÕ tÁj dhmokrat…aj
pol…teuma.
Aischinés, In Ctesiphontem 181.
“Oti dä Ñrqîj lšgw, œti mikrù safšsteron Øm©j
boÚlomai did£xai. PÒteron Øm‹n ¢me…nwn ¢n¾r enai
doke‹ QemistoklÁj Ð strathg»saj Óte tÍ perˆ Salam‹na
naumac…v tÕn Pšrshn ™nik©te, À Dhmosqšnhj Ð nunˆ t¾n
t£xin lipèn; Milti£dhj dä Ð t¾n ™n Maraqîni m£chn toÝj
barb£rouj nik»saj, À oátoj; œti d' oƒ ¢pÕ Ful¾j
feÚgonta tÕn dÁmon katagagÒntej; 'Ariste…dhj d' Ð d…kaioj
™pikaloÚmenoj, Ð t¾n ¢nÒmoion œcwn ™pwnum…an Dhmosqšnei;
86.

87.

Moschión, Themistocles
kaˆ g¦r ™n n£paij brace‹
polÝj sid»rJ ke…retai peÚkhj kl£doj,
kaˆ baiÕj Ôcloj mur…aj lÒgchj krate‹
A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta. Supplementum adiecit
B. Snell, 1983. p. 812. Fabulam spectasse ad victoriam Salaminiam
coni. Meineke Hist. crit. p. 522, qui superstites versus ex nuntii
oratione petitos suspicabatur. Diversam sententiam sequitur O.
Ribbeck, Mus. Rhen. 30 p. 147sqq.
Diodóros Siculus, Bibliotheca XI 13, 3-4.
met¦ dä taàta oƒ “Ellhnej ¢koÚsantej t¦ perˆ
QermopÚlaj genÒmena, puqÒmenoi dä kaˆ toÝj
Pšrsaj pezÍ pro£gein ™pˆ t¦j 'Aq»naj, ºqÚmhsan:
diÒper ¢popleÚsantej e„j Salam‹na dištribon ™ntaàqa. oƒ
d' 'Aqhna‹oi qewroàntej pandhmeˆ kinduneÚontaj toÝj ™n ta‹j
'Aq»naij, tškna [män] kaˆ guna‹kaj kaˆ tîn ¥llwn
crhs…mwn Ósa dunatÕn Ãn e„j t¦j naàj ™nqšntej
diekÒmisan e„j Salam‹na.

az Akropolis bejáratánál lévŋ Propylaiára fordítva tekintetük,
és arra szólítottak titeket, hogy a salamisi perzsák elleni tengeri
csatára emlékezzetek és az ŋsök sírjára és a tropaionokra.
Én meg azt mondtam, hogy erre mind emlékeznetek kell,
mégis utánoznotok csak az okos dolgaikat kell, a hibáiktól és
hatalmi törekvéseiktŋl, amelyeket rosszkor akartak
érvényesíteni, azoktól viszont tartózkodnotok kell. Azt
javasoltam tehát, hogy a plataiai perzsák elleni csatát és a
salamisi küzdelmet, a marathóni csatát, és az artemisioni
tengeri ütközetet, és Tolmidés hadmťveletét utánozzátok, aki
ezer válogatott athéni katonával félelem nélkül vonult végig a
Peloponnésoson, holott háborúban álltunk vele,
- a szicíliai expedíciótól viszont, ami akkor indult a Leontinoibeliek megsegítésére, amikor az ellenség már betört a mi
földünkre, és Dekeleiát megerŋsítették, attól tartózkodjatok,
ahogyan a végsŋ meggondolatlanságtól is, hogy miután
vereséget szenvedtek a háborúban, és a spártaiak békét
ajánlottak nekik, azzal hogy megtarthatják Attikán kívül
Lémnost, Imbrost és Skyrost és demokratikus törvényeket
hozhatnak, inkább azt választották, hogy bár nincs elég erejük
hozzá - tovább háborúznak. (...)
Városunk hajdan dicsŋségnek örvendett a perzsákkal
szembeni salamisi tengeri ütközet után, amikor falai a barbár
támadástól leomlottak, és miközben békében éltek a
spártaiakkal, szilárdan fennállt a demokratikus berendezkedés.

Hogy pontosan fogalmazzak, még egyszer elmondanám egy
kicsit világosabban. Kit gondoltok jobbnak, Themistoklést-e,
aki akkor volt a vezéretek, amikor Salamisnál gyŋztetek
a perzsák felett a tengeri csatában, vagy Démosthenést-e, aki
elhagyta most a sereget? Ŋt-e vagy Miltiadést, aki a marathóni
csatában legyŋzte a barbárokat? És akik Phylébŋl visszahívták
a számťzött népet? Aristeidés, akit igazságosnak hívtak, nem
kapott-e egész más melléknevet, mint Démosthenés?
és mert a szťk völgyben
hullik a vas fejszétŋl a sok fenyŋág
és egy kis csapat gyŋz ezer lándzsa felett

Ezután, amikor a görögök meghallották a Thermopylainál
történteket, és értesültek róla, hogy a perzsák gyalogosan
Athén felé vonulnak, elbátortalanodtak. Ezért Salamishoz
hajóztak és ott állomásoztak. Az athéniak látva, hogy az egész
lakosság veszélyben van, a gyerekeket és a nŋket és minden
értéküket, amit csak tudtak, hajóra tették és Salamisra
szállították.
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87.
Diodóros Siculus, Bibliotheca XI 15-19.
15.
Kat¦ dä toàton tÕn kairÕn Kerkura‹oi män plhrèsantej
˜x»konta tri»reij dištribon perˆ t¾n PelopÒnnhson, æj
män aÙto… fasin, oÙ dun£menoi k£myai tÕ perˆ tÕn Malšan
¢krwt»rion, æj dš tinej tîn suggrafšwn ƒstoroàsi,
karadokoàntej t¦j toà polšmou ·op£j, Ópwj Persîn män
kraths£ntwn ™ke…noij dîsin Ûdwr kaˆ gÁn, tîn d'
`Ell»nwn nikèntwn dÒxwsin aÙto‹j bebohqhkšnai. oƒ dä
perˆ t¾n Salam‹na diatr…bontej 'Aqhna‹oi, qewroàntej
t¾n 'Attik¾n purpoloumšnhn kaˆ tÕ tšmenoj tÁj 'Aqhn©j
¢koÚontej katesk£fqai, deinîj ºqÚmoun. Ðmo…wj dä kaˆ
toÝj ¥llouj “Ellhnaj polÝj kate‹ce fÒboj pantacÒqen
sunelhlamšnouj e„j aÙt¾n t¾n PelopÒnnhson. œdoxen
oân aÙto‹j p£ntaj toÝj ™f' ¹gemon…aj tetagmšnouj
sunedreàsai kaˆ bouleÚsasqai, kat¦ po…ouj tÒpouj
sumfšrei poie‹sqai t¾n naumac…an. pollîn dä kaˆ
poik…lwn lÒgwn ·hqšntwn, oƒ män Peloponn»sioi, tÁj
„d…aj mÒnon ¢sfale…aj front…zontej, œfasan de‹n perˆ
tÕn 'IsqmÕn sust»sasqai tÕn ¢gîna: teteicismšnou g¦r
aÙtoà kalîj, ™£n ti perˆ t¾n naumac…an gšnhtai pta‹sma,
dun»sesqai toÝj ºtuchkÒtaj e„j ˜toimot£thn ¢sf£leian
katafuge‹n t¾n PelopÒnnhson: ™¦n dä sugkle…swsin
˜autoÝj e„j mikr¦n nÁson t¾n Salam‹na, dusbohq»toij
kako‹j peripese‹sqai. QemistoklÁj dä suneboÚleuse perˆ
t¾n Salam‹na poie‹sqai tÕn ¢gîna tîn neîn: poll¦ g¦r
pleonekt»sein ™n ta‹j stenocwr…aij toÝj Ñl…goij
sk£fesi diagwnizomšnouj prÕj pollaplas…aj naàj.
kaqÒlou dä tÕn perˆ tÕn 'IsqmÕn tÒpon ¢pefa…neto
pantelîj ¥qeton œsesqai prÕj t¾n naumac…an: œsesqai
g¦r pel£gion tÕn ¢gîna, kaˆ toÝj Pšrsaj di¦ t¾n
eÙrucwr…an ·vd…wj katapon»sesqai t¦j Ñl…gaj naàj
ta‹j pollaplas…aij. Ðmo…wj dä kaˆ ¥lla poll¦
dialecqeˆj o„ke‹a tÁj perist£sewj, ¤pantaj œpeisen
aÙtù sumy»fouj genšsqai toàton tÕn trÒpon.
16.
Tšloj däkoinoà dÒgmatoj genomšnou perˆ Salam‹na
naumace‹n, oƒ män “Ellhnej pareskeu£zonto t¦ prÕj toÝj
Pšrsaj kaˆ prÕj tÕn k…ndunon. Ð d' oân EÙrubi£dhj
paralabën tÕn Qemistoklša parakale‹n ™pece…rei t¦ pl»qh
kaˆ protršpesqai prÕj tÕn ™piferÒmenon k…ndunon. oÙ m¾n tÕ
plÁqoj Øp»kouen, ¢ll¦ p£ntwn katapeplhgmšnwn tÕ
mšgeqoj tîn Persikîn dun£mewn oÙdeˆj prose‹ce to‹j
¹gemÒsin, ¢ll' ›kastoj ™k tÁj Salam‹noj ™kple‹n
œspeuden e„j t¾n PelopÒnnhson. oÙdän d' Âtton kaˆ tÕ
pezÕn stratÒpedon tîn `Ell»nwn ™ded…ei t¦j tîn polem…wn
dun£meij, ¼ te tîn perˆ QermopÚlaj ¢pèleia tîn
¢xiologwt£twn ¢ndrîn pare…ceto kat£plhxin, kaˆ t¦
perˆ t¾n 'Attik¾n sumptèmata prÕ Ñfqalmîn Ônta poll¾n
¢qum…an ™nepo…ei to‹j “Ellhsin. oƒ dä sÚnedroi tîn
`Ell»nwn Ðrîntej t¾n tîn Ôclwn tarac¾n kaˆ t¾n Ólhn
œkplhxin, ™yhf…santo diateic…zein tÕn 'IsqmÒn. kaˆ tacÝ
tîn œrgwn suntelesqšntwn di¦ t¾n proqum…an kaˆ tÕ plÁqoj
tîn ™rgazomšnwn, oƒ män Peloponn»sioi çcÚroun tÕ
te‹coj, diate‹non ™pˆ stad…ouj tettar£konta ¢pÕ Leca…ou
mšcri Kegcreîn, oƒ d' ™n tÍ Salam‹ni diatr…bontej met¦
pantÕj toà stÒlou katepl£ghsan ™pˆ tosoàton, éste
mhkšti peiqarce‹n to‹j ¹gemÒsin.
17.
Ð dä QemistoklÁj Ðrîn tÕn män naÚarcon EÙrubi£dhn m¾
dun£menon perigenšsqai tÁj toà pl»qouj ÐrmÁj, t¦j dä perˆ
Salam‹na duscwr…aj dÚnasqai poll¦ sumbalšsqai
prÕj t¾n n…khn, ™mhcan»satÒ ti toioàton: œpeisš
tina prÕj tÕn Xšrxhn aÙtomolÁsai kaˆ diabebaièsasqai,

Ritoók Zsigmond fordítása
Ugyanebben az idŋben a kerkyraiak hatvan háromevezŋsoros
hajót megraktak legénységgel, és a Peloponnésos körül
idŋztek, mint maguk mondják, azért, mert nem voltak
képesek megkerülni a Maleai-hegyfokot, amint azonban egyes
történetírók állítják, azért, mert a háború eldŋltét lesték, hogy
ha a perzsák gyŋznek, nekik vizet és földet adjanak, ha pedig a
görögök, akkor azt gondolják róluk, hogy nekik siettek
segítségükre. A Salamis körül idŋzŋ athéniak viszont, mikor
látták, hogy Attikát felperzselik, és hallották, hogy Athéné
szent helyét feldúlták, borzasztóan kétségbeestek.
Hasonlóképpen nagy félelem fogta el a többi görögöket is,
akik mindenfelŋl éppen a Peloponnésosra zsúfolódtak össze.
Elhatározták tehát, hogy mindazok, akiket vezérségre
választottak, üljenek össze, és tanácskozzák meg, hol volna
elŋnyös a tengeri csatát vállalni. Sok mindent adtak itt elŋ; a
peloponnésosiak, akik csak a saját biztonságukra gondoltak,
azt mondták, hogy az Isthmos körül kell a harcot megvívni,
mert az jól el van bástyázva, és így, ha a tengeri ütközetben
valamiféle baj történnék, a szerencsétlenül jártak a készen álló
biztonságba menekülhetnek a Peloponnésosra. Ha viszont
Salamis kicsiny szigetére zárnák össze magukat, menthetelen
bajokba jutnának. Themistoklés ezzel szemben azt tanácsolta,
hogy Salamis mellett vívják meg a harcot, mert a szorosban
nagyon sokat nyernek ŋk, akik kevés gályával küzdenek a
sokszorta nagyobb hajóhad ellen. Bebizonyította másfelŋl,
hogy az Isthmos elŋtti tenger teljesen alkalmatlan arra, hogy
ott megütközzenek, itt ugyanis a küzdelem a nyílt vizen
folynék, és a perzsák sokszorta nagyobb erejükkel
könnyťszerrel lebírnák azt a kevés hajót a széles térségben.
Miután ehhez hasonlóan sok más, a helyzetnek megfelelŋ
dolgot is mondott, végül is mindnyájukat sikerült meggyŋznie.

Így, miután közös elhatározás született arról, hogy Salamis
mellett vívják meg a tengeri ütközetet, a görögök elŋ akarták
készíteni a dolgokat a perzsa veszedelem ellen. Eurybiadés
tehát maga mellé véve Themistoklést, nekifogott, hogy a
tömeget buzdítsa, és a közelgŋ veszély ellenében lelkesítse. A
tömeg azonban nem engedelmeskedett, sŋt, minthogy
mindenkit rémületbe ejtett a perzsa erŋk nagysága, senki sem
figyelt a vezérekre, hanem mindenki azon igyekezett, hogy
Salamisról a Peloponnésosra hajózzék. A görög gyalogos
sereg sem kevésbé félt az ellenség erejétŋl; nagy rettegést
keltett a legkiválóbb férfiak eleste Thermopylainál, valamint az
Attikában történtek is. Mindez ott lebegett a szemük elŋtt, és
nagy kétségbeesést okozott a görögök közt. Mikor a görögök
tanácsi megbízottai látták a népség zťrzavarát és
fejvesztettségét, elhatározták, hogy az Isthmost fallal zárják el.
A munkákat az emberek igyekezete és tömege folytán gyorsan
elvégezték, de míg a peloponnésosiak a falat erŋsítették, amely
negyven stadion hosszúságban Lechaiontól Kenchreaiig
húzódott, a Salamis szigeten tartózkodók az egész hajóhaddal
együtt olyan rémületbe estek, hogy már nem is
engedelmeskedtek a vezéreknek.
Themistoklés látván, hogy Eurybiadés, a flotta parancsnoka
nem tud úrrá lenni a tömeg indulatán, másfelŋl viszont, hogy a
Salamis melletti szťk tér nagyban elŋsegíthetné a gyŋzelmet,
ilyesmit eszelt ki: Rábeszélt valakit, szökjék át Xerxéshez, és
állítsa határozottan, hogy a Salamisnál levŋ hajók arra
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diÒti mšllousin aƒ kat¦ Salam‹na nÁej ¢podidr£skein ™k
tîn tÒpwn kaˆ prÕj tÕn 'IsqmÕn ¢qro…zesqai. diÒper Ð
basileÝj di¦ t¾n piqanÒthta tîn prosaggelqšntwn
pisteÚsaj, œspeude kwlàsai t¦j nautik¦j dun£meij
tîn `Ell»nwn to‹j pezo‹j stratopšdoij plhsi£zein.
eÙqÝj oân tÕ tîn A„gupt…wn nautikÕn ™xšpemye,
prost£xaj ™mfr£ttein tÕn metaxÝ pÒron tÁj te
Salam‹noj kaˆ tÁj Megar…doj cèraj. tÕ dä ¥llo plÁqoj
tîn neîn ™xšpemyen ™pˆ t¾n Salam‹na, prost£xaj
™x£ptesqai tîn polem…wn kaˆ naumac…v kr…nein tÕn
¢gîna. Ãsan dä aƒ tri»reij diatetagmšnai kat¦ œqnoj
˜xÁj, †na di¦ t¾n Ðmofwn…an kaˆ gnîsin proqÚmwj ¢ll»loij
bohqîsin. oÛtw dä tacqšntoj toà nautikoà stÒlou, tÕ män
dexiÕn kšraj ™pe‹con Fo…nikej, tÕ d' eÙènumon oƒ met¦ tîn
Persîn Ôntej “Ellhnej. oƒ dä tîn 'Iènwn ¹gemÒnej ¢pšsteilan
¥ndra S£mion prÕj toÝj “Ellhnaj tÕn diasaf»sonta perˆ
tîn dedogmšnwn tù basile‹ kaˆ perˆ tÁj Ólhj ™kt£xewj,
kaˆ diÒti kat¦ t¾n m£chn ¢post»sontai tîn barb£rwn.
toà dä Sam…ou l£qrv dianhxamšnou kaˆ perˆ toÚtou
diasaf»santoj to‹j perˆ tÕn EÙrubi£dhn, Ð män QemistoklÁj,
kat¦ noàn aÙtù prokecwrhkÒtoj toà strathg»matoj,
pericar¾j Ãn kaˆ t¦ pl»qh parek£lesen e„j tÕn k…ndunon,
oƒ d' “Ellhnej ™pˆ tÍ tîn 'Iènwn ™paggel…v qarr»santej,
kaˆ tÁj perist£sewj biazomšnhj aÙtoÝj par¦ t¾n „d…an
proa…resin naumace‹n, ¢pÕ tÁj Salam‹noj proqÚmwj
sugkatšbainon e„j t¾n naumac…an.
18.
tšloj dä tîn perˆ tÕn EÙrubi£dhn kaˆ Qemistoklša
diatax£ntwn t¦j dun£meij, tÕ män eÙènumon mšroj ™pe‹con
'Aqhna‹oi kaˆ LakedaimÒnioi, prÕj tÕ tîn Foin…kwn nautikÕn
¢ntitacqhsÒmenoi: meg£lhn g¦r oƒ Fo…nikej Øperoc¾n econ
di£ te tÕ plÁqoj kaˆ di¦ t¾n ™k progÒnwn ™n to‹j nautiko‹j
œrgoij ™mpeir…an: A„ginÁtai dä kaˆ Megare‹j tÕ dexiÕn
kšraj ¢nepl»roun: oátoi g¦r ™dÒkoun enai nautikètatoi
met¦ toÝj 'Aqhna…ouj kaˆ m£lista filotim»sesqai di¦ tÕ
mÒnouj tîn `Ell»nwn mhdem…an œcein katafug»n, e‡ ti
sumba…h pta‹sma kat¦ t¾n naumac…an: t¾n dä mšshn t£xin
™pe‹ce tÕ loipÕn tîn `Ell»nwn plÁqoj. oátoi män oân toàton
tÕn trÒpon suntacqšntej ™xšpleusan, kaˆ tÕn pÒron metaxÝ
Salam‹noj kaˆ `Hrakle…ou kate‹con: Ð dä basileÝj
tù män nau£rcJ prosštaxen ™piple‹n to‹j polem…oij,
aÙtÕj d' e„j tÕn ™nant…on tÒpon tÁj Salam‹noj parÁlqen,
™x oá qewre‹n Ãn t¾n naumac…an ginomšnhn. oƒ dä Pšrsai
tÕ män prîton plšontej diet»roun t¾n t£xin, œcontej poll¾n
eÙrucwr…an: æj d' e„j tÕ stenÕn Ãlqon, ºnagk£zonto tîn
neîn tinaj ¢pÕ tÁj t£xewj ¢posp©n, kaˆ polÝn
™po…oun qÒrubon. Ð dä naÚarcoj prohgoÚmenoj tÁj t£xewj
kaˆ prîtoj sun£yaj m£chn diefq£rh lamprîj
¢gwnis£menoj. tÁj dä neëj buqisqe…shj, tarac¾ katšsce
tÕ nautikÕn tîn barb£rwn: polloˆ män g¦r Ãsan oƒ
prost£ttontej, oÙ taÙt¦ d' ›kastoj par»ggelle. diÕ kaˆ toà
ple‹n e„j toÜmprosqen ™pšscon, ¢nakwceÚontej d' ¢necèroun
e„j t¾n eÙrucwr…an. oƒ dä 'Aqhna‹oi qewroàntej t¾n tarac¾n
tîn barb£rwn ™pšpleon to‹j polem…oij, kaˆ t¦j män
to‹j ™mbÒloij œtupton, ïn dä toÝj tarsoÝj paršsuron: tÁj
d' e„res…aj oÙc ØphretoÚshj, pollaˆ tîn Persîn tri»reij
pl£giai ginÒmenai ta‹j ™mbola‹j puknîj katetirèskonto.
diÕ kaˆ prÚmnan män ¢nakroÚesqai katšpausan, e„j
toÙp…sw dä plšousai protrop£dhn œfeugon.
19.
tîn dä Foinissîn kaˆ Kupr…wn neîn ØpÕ tîn 'Aqhna…wn
ceiroumšnwn, aƒ tîn Kil…kwn kaˆ PamfÚlwn, œti dä
[kaˆ] Luk…wn nÁej, ™cÒmenai toÚtwn oâsai, tÕ män
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készülnek, hogy elmenekülnek a helyükrŋl, és az Isthmosnál
gyülekeznek. A király a híradás valószínťsége miatt hitelt adott
a hírnek, és természetesen azon volt, hogy megakadályozza, a
görög tengeri erŋknek a gyalogos sereggel való egyesülését.
Tüstént kiküldte hát az egyiptomi flottát azzal a paranccsal,
hogy zárja le a Salamis és a megarai terület közti közlekedést.
Óriási hajóhadának többi egységeit pedig Salamishoz küldte
azzal, hogy támadják meg az ellenséget, és tengeri ütközetben
döntsék el a harcot. A triérések (háromevezŋsoros hajók)
sorban, népenként voltak elrendezve, hogy a közös nyelv és
ismerettség révén készségesebben segítsenek egymásnak. Az
így elrendezett hajóhadban a jobb szárnyat a phoinikiaiak
foglalták el, a balt a perzsákkal tartó görögök. Az iónok vezérei
azonban elküldtek egy samosi embert a görög vezérekhez,
hogy világosítsa fel ŋket arról, mit határozott a király, továbbá
az egész rendrŋl, valamint arról, hogy a csata folyamán el
fognak pártolni a barbároktól. Mikor a samosi titokban
átúszott, és minderrŋl felvilágosította Eurybiadéséket,
Themistoklés nagyon boldog volt, minthogy elgondolása
szerint haladt elŋre a haditerv, és a tömeget helytállásra
buzdította. A görögök pedig felbátorodtak az iónok
üzenetétŋl, és mivel a helyzet is kényszerítette ŋket, hogy saját
választásuk ellenére tengeri ütközetbe bocsátkozzanak,
Salamistól együtt, harcra készen indultak a tengeri csatába.

Végre Eurybiadés, Themistoklés és vezértársaik elrendezték a
sereget. A balszárnyat az athéniek és a lakedaimóniak kapták,
akik így a phoinikiai flottával kerültek szembe. A phoinikiaiak
ugyanis nagy erŋt jelentettek részint tömegük, részint hajózási
dolgokban ŋseiktŋl örökölt jártasságuk miatt. Az aiginaiak és a
megaraiak kerültek a jobbszárnyra. Azt gondolták ugyanis,
hogy az athéniek után ŋk a legvitézebb hajós népek, és hogy
ŋk fognak leginkább vitézkedni, mert a görögök közül egyedül
nekik nincs sehova menekülniük, ha a tengeri ütközetben
történetesen vereséget szenvednének. A csatarend közepén a
többi görögök tömege foglalt helyet. Miután tehát ezek így
elrendezŋdtek, kifutott a hajóhad és megszállta a Salamis és
Hérakleion közti átjárót. A király elrendelte a
flottaparancsnoknak, hogy a hajók támadják meg az ellenséget,
maga pedig a Salamisszal átellenben levŋ helyre vonult vissza,
ahonnan látni lehetett a bekövetkezŋ tengeri ütközetet. A
perzsák elŋször, mikor még széles tér állott rendelkezésükre,
szabályos rendben hajóztak, amint azonban a szorosba értek,
kénytelenek voltak több hajót a rendrŋl leszakítani, és ez nagy
kavarodást okozott. A flottaparancsnok, aki a hadrend élén
haladt, és elsŋként bocsátkozott harcba, dicsŋségesen
harcolva esett el, hajója elsüllyedtével azonban általános
zťrzavar lett úrrá a barbárok hajóhadán. Sokan voltak ugyanis,
akik parancsoltak, de nem mindegyik parancsolta ugyanazt;
ezért félbehagyták a további elŋrehajózást, és megállva,
visszafelé húzódtak volna a széles térség felé. Az athéniek,
mikor látták a barbárok zavarát, nekihajóztak az ellenségnek,
és egyes hajókat a hajóorrokkal rongáltak meg, másoknak
pedig az evezŋsorát sodorták le. Mikor azután az evezŋsök
nem mťködtek, sok perzsa hadihajó keresztbefordult, mire az
oldalukat érŋ lökésektŋl egyre-másra kapták a sebeket. Ezért
abba is hagyták a farolást, és meghátrálva, hanyatt-homlok
menekültek.
Mikor a phoinikiai és kyprosi hajókat az athéniek legyŋzték, a
kilikiaiak, pamphyliaiek és lykiaiak hajói, melyek mellettük
sorakoztak, elŋször derekasan ellenálltak, mikor azonban
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prîton eÙrèstwj ¢nte…conto, æj d' edon t¦j krat…staj
naàj prÕj fug¾n ærmhmšnaj, kaˆ aÙtaˆ tÕn k…ndunon
™xšlipon. ™pˆ dä qatšrou kšratoj genomšnhj karter©j
naumac…aj mšcri mšn tinoj „sÒrropoj Ãn Ð k…ndunoj: æj
dä oƒ 'Aqhna‹oi prÕj t¾n gÁn katadièxantej toÝj Fo…nikaj
kaˆ Kupr…ouj ™pšstreyan, ™kbiasqšntej ØpÕ toÚtwn
™tr£phsan oƒ b£rbaroi kaˆ poll¦j naàj ¢pšbalon. oƒ män
oân “Ellhnej toàton tÕn trÒpon proter»santej ™pifanest£tV
naumac…v toÝj barb£rouj ™n…khsan: kat¦ dä tÕn
k…ndunon diefq£rhsan nÁej tîn män `Ell»nwn tettar£konta,
tîn dä Persîn Øpär t¦j diakos…aj cwrˆj tîn sÝn aÙto‹j
¢ndr£si lhfqeisîn. Ð dä basileÝj par' ™lp…daj ¹tthmšnoj
tîn män Foin…kwn tîn ¢rx£ntwn tÁj fugÁj toÝj a„tiwt£touj
¢pškteine, to‹j d' ¥lloij ºpe…lhsen ™piq»sein t¾n
pros»kousan timwr…an. oƒ dä Fo…nikej fobhqšntej t¦j
¢peil¦j tÕ män prîton e„j t¾n 'Attik¾n katšpleusan,
tÁj dä nuktÕj ™pigenomšnhj ¢pÁran e„j t¾n 'As…an.
QemistoklÁj dä dÒxaj a‡tioj genšsqai tÁj n…khj, ›teron oÙk
œlatton toÚtou strat»ghma ™penÒhse. foboumšnwn g¦r
tîn `Ell»nwn pezÍ diagwn…zesqai prÕj tosaÚtaj muri£daj,
™tape…nwse polÝ t¦j dun£meij tîn pezîn stratopšdwn
toiùdš tini trÒpJ. tÕn paidagwgÕn tîn „d…wn uƒîn
¢pšsteile prÕj tÕn Xšrxhn dhlèsonta, diÒti mšllousin oƒ
“Ellhnej pleÚsantej ™pˆ tÕ zeàgma lÚein t¾n gšfuran.
diÒper Ð basileÝj pisteÚsaj to‹j lÒgoij di¦ t¾n piqanÒthta,
per…foboj ™gšneto m¾ tÁj e„j t¾n 'As…an ™panÒdou sterhqÍ,
tîn `Ell»nwn qalattokratoÚntwn, œgnw dä t¾n tac…sthn
diaba…nein ™k tÁj EÙrèphj e„j t¾n 'As…an, katalipën
MardÒnion ™pˆ tÁj `Ell£doj met¦ tîn ¢r…stwn ƒppšwn
te kaˆ pezîn, ïn Ð sÚmpaj ¢riqmÕj ØpÁrcen oÙk ™l£ttwn
tîn tettar£konta muri£dwn. QemistoklÁj män oân
dusˆ strathg»masi crhs£menoj meg£lwn proterhm£twn
a‡tioj ™gšneto to‹j “Ellhsi. kaˆ t¦ män kat¦ t¾n `Ell£da
pracqšnta ™n toÚtoij Ãn.
Diodóros Siculus, Bibliotheca XI 26, 4-5.
4.
(...) pareskeu£zeto g¦r pollÍ dun£mei ple‹n ™pˆ t¾n
`Ell£da kaˆ summace‹n to‹j “Ellhsi kat¦ tîn Persîn.
5.
½dh d' aÙtoà mšllontoj poie‹sqai t¾n ¢nagwg»n,
katšpleus£n tinej ™k Kor…nqou diasafoàntej nenikhkšnai tÍ
naumac…v toÝj “Ellhnaj perˆ Salam‹na, kaˆ tÕn Xšrxhn met¦
mšrouj tÁj dun£mewj ™k tÁj EÙrèphj ¢phll£cqai.

Diodóros Siculus, Bibilotheca XI 27, 2-3.
2.
kat¦ dä t¾n `Ell£da met¦ t¾n ™n Salam‹ni naumac…an,
tîn 'Aqhna…wn dokoÚntwn a„t…wn gegonšnai tÁj n…khj, kaˆ
di¦ toàto aÙtîn fronhmatizomšnwn, p©sin ™g…nonto
katafane‹j æj to‹j Lakedaimon…oij ¢mfisbht»sontej
tÁj kat¦ q£lattan ¹gemon…aj: diÒper oƒ LakedaimÒnioi
proorèmenoi tÕ mšllon ™filotimoànto tapeinoàn tÕ frÒnhma
tîn 'Aqhna…wn. diÕ kaˆ kr…sewj proteqe…shj perˆ tîn
¢riste…wn, c£riti katiscÚsantej ™po…hsan kriqÁnai
pÒlin män ¢risteàsai t¾n A„ginhtîn, ¥ndra dä 'Amein…an
'Aqhna‹on, tÕn ¢delfÕn A„scÚlou toà poihtoà: oátoj g¦r
trihrarcîn prîtoj ™mbol¾n œdwke tÍ nauarc…di tîn
Persîn, kaˆ taÚthn katšduse kaˆ tÕn naÚarcon dišfqeire.

3.
tîn d' 'Aqhna…wn baršwj ferÒntwn t¾n ¥dikon Âttan, oƒ
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látták, hogy a legnagyobb hajók futásnak eredtek, maguk is
elmenekültek a veszedelembŋl. A másik szárnyon kemény
küzdelem folyt, és egy ideig eldöntetlen volt a harc, de mikor
az athéniek a phoinikiaiakat és a kyprosiakat egészen a
szárazföldig ťzték, majd visszafordultak, a helyükbŋl
kiszorított barbárok is menekülni kezdtek, miközben sok
hajót vesztettek. A görögök tehát felülkerekedtek, és ragyogó
tengeri küzdelemben legyŋzték a barbárokat. A harcban a
görögöknek negyven hajójuk pusztult el, a perzsáknak
kétszáznál is több, nem számítva a legénységestŋl elfogottakat.
A várakozása ellenére legyŋzött király a futást kezdeményezŋ
phoinikiaiak közül a legvétkesebbeket kivégeztette, a többieket
pedig azzal fenyegette, hogy méltó büntetéssel sujtja ŋket. A
phoinikiaiak erre, mivel féltek a fenyegetésektŋl, elŋször Attika
partjaihoz hajóztak, az éj beálltával pedig Ázsiába távoztak.
Themistoklés, akit a gyŋzelem szerzŋjének tartottak, egy
másik, nem kisebb horderejť hadicselt eszelt ki. Minthogy a
görögök féltek a szárazföldön megküzdeni annyi ezernyi
emberrel, a (perzsa) szárazföldi sereg erŋit is meggyengítette a
következŋ módon: Fiainak nevelŋjét elküldte Xerxéshez, hogy
jelentse: a görögök a (helléspontosi) átkeléshez akarnak
hajózni, hogy a hidat szétbontsák. A király, aki -valószínťsége
miatt- hitt a beszédnek, erre roppantul megijedt, hogy
megfosztják az Ázsiába való visszavonulási úttól, hiszen a
görögök a tenger urai, s így elhatározta, hogy a legnagyobb
gyorsasággal átkel Azsiába, Hellasban csak Mardoniost hagyja
a legjobb lovasokkal és gyalogosokkal, mintegy négyszázezer
emberrel. Themistoklés tehát két hadicsellel nagy sikereket
szerzett a görögöknek.

Felkészült rá, hogy nagy erŋkkel Görögországba hajózzon és
együtt harcoljon a görögökkel a perzsák ellen.
És már éppen készült rá, hogy kihajózzon, amikor
megérkezett egy hajó néhány korinthosival, akik
felvilágosították, hogy véget ért a görögök tengeri csatája
Salamisnál, éspedig gyŋzelemmel, és Xerxés seregének egy
részével kivonult Európából.

Ami a görögországi hangulatot illeti a salamisi csata
után, az volt az általános hogy a gyŋzelem az athéniaknak
köszönhetŋ, és ennek ŋk nagyon is tudatában voltak és
éreztették is mindenkivel, érdemesnek tartják magukat arra,
hogy megkérdŋjelezzék a spártaiak tengeri hégemoniáját. A
spártaiak ezért, elŋre látva, mi lesz ebbŋl, igyekeztek
lelohasztani az athéniak büszkeségét. Ezért amikor arról kellett
dönteni, ki kapja jutalmul a zsákmány legértékesebb részét
(aristéia), a népszerťbb megoldást választva úgy intézték,
hogy a következŋ ítélet szülessen: a városok közül az aiginaiak,
a harcosok közül az athéni Ameinias, a költŋ Aischylos
testvére érdemli az elsŋ díjat (aristéia), ŋ volt ugyanis az elsŋ
hajóparancsnok, aki meglékelt egy perzsa parancsnoki hajót,
elsüllyesztette és parancsnokát megölte.
És amikor az athéniak nehezteltek, amiért méltatlanul háttérbe
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LakedaimÒnioi fobhqšntej m»pote QemistoklÁj ¢ganakt»saj
™pˆ tù sumbebhkÒti kakÕn mšga bouleÚshtai kat' aÙtîn kaˆ
tîn `Ell»nwn, ™t…mhsan aÙtÕn diplas…osi dwrea‹j tîn t¦
¢riste‹a e„lhfÒtwn. dexamšnou dä toà Qemistoklšouj t¦j
dwre£j, Ð dÁmoj tîn 'Aqhna…wn ¢pšsthsen aÙtÕn ¢pÕ tÁj
strathg…aj, kaˆ paršdwke t¾n ¢rc¾n Xanq…ppJ tù
'Ar…fronoj.
Diodóros Siculus, Bibliotheca XIII 15, 2.
¤pantaj d' ¢namnhsqšntaj tîn ™n Salam‹ni tropa…wn ºx…ou
m¾ katarr‹yai tÁj patr…doj t¾n peribÒhton dÒxan,
mhdä aØtoÝj ¢ndrapÒdwn trÒpon paradoànai to‹j
Surakos…oij.
88.

Dionysios Halikarnassensis, Antiquitates Romanae 5, 17, 4-5.
Ñyä g£r pote 'Aqhna‹oi prosšqesan tÕn ™pit£fion œpainon
tù nÒmJ, e‡t' ¢pÕ tîn ™p' 'Artemis…J kaˆ perˆ Salam‹na
kaˆ ™n Plataia‹j Øpär tÁj patr…doj ¢poqanÒntwn
¢rx£menoi, e‡t' ¢pÕ tîn perˆ Maraqîna œrgwn. Østere‹
dä kaˆ t¦ Maraqènia tÁj BroÚtou tafÁj, e„ d¾
¢pÕ toÚtwn prètwn ½rxanto oƒ œpainoi lšgesqai to‹j
¢pogenomšnoij, ˜kka…deka œtesin.
Dionysios Halikarnassensis, De Demosthenis dictione 31.
¢ntiparexet£swmen oân taÚtV Dhmosqšnouj labÒntej
lšxin ™k toà Øpär Kthsifîntoj lÒgou. œsti d' oÙ par£klhsij
'Aqhna…wn ™pˆ tÕ kalÕn kaˆ t¾n ¢ret»n, ésper par¦ tù
Pl£twni, ¢ll'™gkèmion tÁj pÒlewj, Óti p£nta ¹ge‹tai
t«lla ™l£ttw timÁj kaˆ dÒxhj, Âj fšrousi kalaˆ pr£xeij,
k¨n e„ m» tij aÙt¦j mšlloi katorqoàn. œsti d' ¹ lšxij ¼de:

Dionysios Halikarnassensis, De Demosthenis dictione 40, 12-13.
e‡rhntai män oân kaˆ prÒteron ½dh lšxeij tinšj, ™n aŒj
tÕn Ólon caraktÁra aÙtoà tÁj lšxewj Øpšgrafon, ™x ïn
kaˆ t¦ perˆ t¾n sÚnqesin, e„ toiaàt£ ™stin oŒa lšgomen
¹me‹j, oÙ calepîj ¥n tij ‡doi. †na dä m¾ dÒxwmen diart©n
t¦j ¢kolouq…aj, toÝj ¢naginèskontaj ™pˆ t¦ ™n ¢rca‹j
·hqšnta parade…gmata keleÚontej ¢nastršfein,
lambanšsqw k¢ntaàqa ™k tîn Panhgurikîn aÙtoà lÒgwn
lšxij oÙ poll¾n diatrib¾n paršxousa to‹j ¢nagnwsomšnoij,
™n Î diexšrcetai t¦ pracqšnta 'Aqhna…oij perˆ t¾n ™n
Salam‹ni naumac…an. œsti dä ¼de:

Dionysios Halikarnassensis, Ars rhetorica 6, 2.
SunelÒnti män oân Ð ™pit£fioj œpainÒj ™sti tîn
katoicomšnwn. e„ dä toàto, dÁlÒn pou, æj kaˆ ¢pÕ tîn
aÙtîn tÒpwn lhptšon, ¢f' ïn per kaˆ t¦ ™gkèmia:
patr…doj, gšnouj, fÚsewj, ¢gwgÁj, pr£xewj. ¥cri män
oân tinÕj t¾n aÙt¾n „tšon, oŒon perˆ patr…doj lšgonta,
Óti meg£lh kaˆ œndoxoj kaˆ ¢rca…a, kaˆ e„ tÚcoi aÙt¾
prèth parelqoàsa e„j ¢nqrèpouj, oŒa kaˆ Pl£twn perˆ tÁj
'AttikÁj dišxeisin: e„ dä mikr£, Óti di¦ toÚtouj ½dh kaˆ t¾n
¢ret¾n t¾n toÚtwn kaˆ dÒxan œndoxoj kaˆ aÙt¾ ™gšneto,
oŒon ¹ Salamˆj di¦ tÕn A‡anta À t¾n ¢ret¾n tîn
naumachs£ntwn, kaˆ ¹ A‡gina di¦ tÕn A„akÒn. À e‡ ti
bšltion perˆ aÙtÁj œcoimen lšgein e„rhmšnon, éjper 'qe…an'
t¾n Salam‹na epen Ð PÚqioj: Óti ™k qeoà ™kt…sqh, (...)
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Cicero, Tusculanae Disputationes I 110.
ante enim Salamina ipsam Neptunus obruet quam Salamini

87. 88. 89.
szorultak, a spártaiak megijedtek, nehogy Themistoklés
megelégelve a történteket, ellenük és a görögök ellen
forduljon, kétszer annyi ajándékkal jutalmazták, mint azokat
akik az elsŋ díjat (aristéia) kapták. Amikor viszont
Themistoklés átvette az ajándékokat, az athéni nép elvette tŋle
a fŋvezérséget és átadta a hatalmat Xanthipposnak, Ariphrón
fiának.
Mindenkit emlékeztetett (sc. Nikias) a salamisi tropaionokra, és
kérte ŋket, ne dobják el a haza széltében híres dicsŋségét, és ne
szolgáltassák ki magukat szolgák módjára a szicíliaiaknak.

Késŋbb történt, hogy az athéniak kiegészítették a szokást a
dicsérŋ temetési beszéddel. Az elsŋ ilyen alkalom lehet, hogy
az Artemisionnál, Salamisi és Plataiainál a hazáért meghaltak
temetése volt, de az is lehet, hogy már a Marathónnál
elesetteké. De már a marathóni ceremónia is - ha valóban
akkor kezdtek beszédet mondani az elesettek fölött-, nos már
az is tizenhat évvel késŋbb volt, mint Brutus temetése.
Vegyük összehasonlításul Démosthenés szövegét, a Ktésiphón
elleni beszédbŋl. Ez nem buzdító beszéd az athéniaknak a
bátorságra és erényre, mint Platónnál, hanem a város
dicsérete, amelyben azt mondja, hogy semmi sem ér fel a
becsülettel és dicsŋséggel, amit kiváló tettek szereznek, még
akkor se, ha nem koronázza siker ŋket.
Innentŋl idézi Démosthenés szövegét (De corona, 199-208.), az
idevonatkozó részeket
Idéztem már az elŋbb is a szövegét (sc. Isokratésnek), ahol
leírtam stílusának minden jellemzŋjét. Ott könnyen utána lehet
nézni a kompozíciójával kapcsolatban is, hogy olyan-e
valóban, amilyennek leírtam. De nehogy úgy tťnjön, hogy
felborítom a sorrendet, arra kérve az olvasót, hogy egy a
könyv elején idézett példához menjen vissza, álljon itt is egy
részlet a Panégyrikos címť mťvébŋl (nem telik sok idŋbe
végigolvasni!), amelyben az athéniaknak a salamisi csatában
nyújtott teljesítményükrŋl van szó. A részlet a következŋ:
Innentŋl idézi Isokratés szövegét (Panegyricus 96-99.), az
idevonatkozó részletet ld. ott
Hogy egyszerťen fejezzem ki magam, a temetési beszéd
dicsérŋ szónoklat az elmentek felett. Márpedig, ha igen, akkor
nyilvánvaló, hogy ugyanazokból a toposzokból kell építkeznie,
mint amannak: hazájuk, származásuk, családjuk, neveltetésük
és tetteik. És ugyanúgy kell haladnia, például a hazáról szólva
elmondani, hogy nagy és híres és ŋsi, és ha még felülmúlja a
többit is, az emberekrŋl is, ahogy Platón Attikáról szép sorban
mindezt elmondja. Ha pedig kicsi, akkor arról, hogy kik és
milyen tetteik és dicsŋségük révén lett maga is híressé, mint
például Salamis Aias vagy a tengeri csatában harcolók
vitézsége révén, vagy Aigina Aiakosnak köszönhetŋen. És
hogyha még valami jó mondás is van róla, mint ahogyan
például a pythói jóslat ‘isteninek’ nevezte Salamist, mert isten
alapította. (...)
Mert elŋbb fogja Neptunus magát Salamist elmosni, mint a
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tropaei memoriam

salamisi diadalnak az emlékét.

Cicero, De officiis 1, 61.
Contraque in laudibus, quae magno animo et fortiter excellenterque
gesta sunt, ea nescio quomodo quasi pleniore ore laudamus.
Hinc rhetorum campus de Marathone, Salamine, Plataeis,
Thermopylis, Leuctris ...

Havas László fordítása
Dicsŋítjük viszont a lelki nagyságot, a bátor és kiemelkedŋ
tetteket,ésmindezt valamilyen oknál fogva teltebb hangon
magasztaljuk. Ezért nyílik tág tér a szónokoknak Marathon,
Salamis, Plataeae,Thermopylae, Leuctra dícséretében ...

Cicero, De officiis 1, 75.
Quamvis enim Themistocles iure laudetur et sit eius nomen quam
Solonis inlustrius citeturque Salamis clarissimae testis victoriae, quae
anteponatur consilio Solonis ei, quo pri mum constituit Areopagitas,
non minus praeclarum hoc quam illud iudicandum est. Illud enim
semel pro fuit, hoc semper proderit civitati; hoc consilio leges
Atheniensium, hoc maiorum instituta servantur. Et Themistocles
quidem nihil dixerit, in quo ipse Areopa gum adiuverit, at ille vere <a>
se adiutum Themisto clem; est enim bellum gestum consilio senatus
eius, qui a Solone erat constitutus.

Havas László fordítása
Ámbár ugyan joggal magasztalják Themistoclest, neve szebben
ragyog, mint Soloné, és Salamist aragyogó gyŋzelem
tanújaként idézik, és ezt a diadalt többre tartják Solon bölcs
döntésénél, amellyel beiktatta az Areopagus tagjait: mégsem
szabad kevésbé csodálnunk Solont, mint Themistocles
hŋstettét. Salamis csak egyszer használt az államnak, a
törvényszék örökkŋ hasznára lesz, fenntartja az athéniak
törvényeit, megŋrzi az ŋsök intézményeit. És Themistocles
bizony egyáltalán nem állíthatja, hogy támogatta az
Areopagust, de a másik elmondhatja, hogy segítette
Themistoclest. A háború ugyanis annak a testületnek a
határozatával folyt, amelyet Solon állított fel.

Cornelius Nepos, Themistocles 2-4.
2.
Primus autem gradus fuit capessendae rei publicae bello
Corcyraeo; ad quod gerendum praetor a populo factus non
solum praesenti bello, sed etiam reliquo tempore ferociorem reddidit
ciuitatem. nam cum pecunia publica, quae ex metallis
redibat, largitione magistratuum quotannis interiret, ille
persuasit populo ut ea pecunia classis centum nauium
aedificaretur. qua celeriter effecta primum Corcyraeos fregit,
deinde maritimos praedones consectando mare tutum
reddidit. in quo cum diuitiis ornauit, tum etiam peritissimos belli
naualis fecit Athenienses. id quantae saluti fuerit uniuersae
Graeciae, bello cognitum est Persico. nam cum Xerxes et mari et terra
bellum uniuersae inferret Europae cum tantis copiis,
quantas neque ante nec postea habuit quisquam huius enim classis
mille et ducentarum nauium longarum fuit, quam duo
milia onerariarum sequebantur, terrestris autem exercitus
septingenta peditum, equitum quadringenta milia fuerunt,
huius de aduentu cum fama in Graeciam esset perlata et
maxime Athenienses peti dicerentur propter pugnam
Marathoniam, miserunt Delphos consultum, quidnam facerent
de rebus suis. deliberantibus Pythia respondit, ut moenibus
ligneis se munirent. id responsum quo ualeret cum
intellegeret nemo, Themistocles persuasit consilium esse
Apollinis, ut in naues se suaque conferrent: eum
enim a deo significari murum ligneum. tali consilio probato
addunt ad superiores totidem naues triremes suaque omnia,
quae moueri poterant, partim Salamina partim Troezena
deportant: arcem sacerdotibus paucisque maioribus natu ac
sacra procuranda tradunt, reliquum oppidum relinquunt.

Havas László fordítása

3.
Huius consilium plerisque ciuitatibus displicebat et in terra dimicari
magis placebat. itaque missi sunt delecti cum Leonida,
Lacedaemoniorum rege, qui Thermopylas occuparent
longiusque barbaros progredi non paterentur. hi uim hostium

Politikai pályafutásának elsŋ jelentŋsebb állomása a corcyrai
háborúhoz kapcsolódik. A nép ennek irányítására választotta
meg hadvezérnek, ŋ azonban nemcsak e háború idejére
teremtette meg a város harckészségét, hanem a késŋbbi idŋkre
is. Az ércbányákból befolyó állami jövedelmeket a
hivatalnokok pénzosztása évrŋl évre fölemésztette, ŋ azonban
rábírta a népet, hogy a bevételekbŋl építsenek száz hajóból álló
flottát. A gyorsan felállított hajóhaddal elŋbb a corcyraiakat
semmisítette meg, majd üldözŋbe vette a kalózokat, és
biztonságossá tette a tengert. Ez a hadjárat gazdagságot és a
tengeri csatában való jártasságot szerzett az athéniaknak. Hogy
ennek milyen szerepe volt egész Görögország
fennmaradásában, az a perzsa háború idején derült ki. Xerxes
ugyanis szárazon és vízen hadjáratot indított egész
Európa ellen, s olyan roppant sereggel tört rá, amilyent sem
azelŋtt, sem azóta nem mondhatott senki a magáénak.
Ezerkétszáz hadihajóból álló flottája volt, melyet kétezer
teherszállító vízi jármť követett, szárazföldi serege pedig
hétszázezer gyalogost és négyszázezer lovast számlált. Amikor
érkezésének híre eljutott Görögországba, s azt kezdték
rebesgetni, hogy a marathoni csata miatt elsŋsorban az
athéniakra akar lecsapni, küldöttséget menesztettek Delphibe,
hogy megtudják, mitévŋk is legyenek. A jóslatkérŋknek a
Pythia azt válaszolta, hogy fabástyákkal erŋsítsék meg
magukat. Senki sem értette, mi a felelet értelme, de
Themistocles igyekezett meggyŋzni az embereket, hogy azt
tanácsolja Apollo: szálljanak hajóra vagyonukkal együtt, az
isten ugyanis erre utalt a fabástyával. Tetszett a terv, s a már
elŋbb említett hajók mellé ugyanannyi háromevezŋsoros
bárkát készítenek, és mindenüket, amit csak meg tudtak
mozdítani, részint Salamisba, részint Troezenba szállítják. A
fellegvárat és az istenek tiszteletének ápolását papokra és
néhány öregemberre bízzák, egyébként pedig elhagyják a
várost.
A legtöbb város nem értett egyet Themistocles elképzelésével,
s inkább a szárazföldön akart harcba bocsátkozni. Ezért
Leonidas, lacedaemoni király vezetésével válogatott
katonákat indítottak útnak, akik megszállták a thermopylaei
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non sustinuerunt eoque loco omnes interierunt. at classis
communis Graeciae trecentarum nauium, in qua ducentae
erant Atheniensium, primum apud Artemisium inter Euboeam
continentemque terram cum classiariis regiis conflixit.
angustias enim Themistocles quaerebat, ne multitudine
circuiretur. hic etsi pari proelio discesserant, tamen eodem loco
non sunt ausi manere, quod erat periculum, ne, si pars
nauium aduersariorum Euboeam superasset, ancipiti
premerentur periculo. quo factum est ut ab Artemisio
discederent et exaduersum Athenas apud Salamina classem
suam constituerent.
4.
At Xerxes Thermopylis expugnatis protinus accessit
astu idque nullis defendentibus interfectis sacerdotibus,
quos in arce inuenerat, incendio deleuit. cuius flamma
perterriti classiarii cum manere non auderent et plurimi
hortarentur, ut domos suas discederent moenibusque se
defenderent, Themistocles unus restitit et uniuersos pares esse
posse aiebat, dispersos testabatur perituros, idque Eurybiadi,
regi Lacedaemoniorum, qui tum summae imperii praeerat, fore
affirmabat. quem cum minus quam uellet moueret, noctu de
seruis suis quem habuit fidelissimum ad regem misit, ut ei
nuntiaret suis uerbis, aduersarios eius in fuga esse: qui
si discessissent, maiore cum labore et longinquiore tempore
bellum confecturum, cum singulos consectari cogeretur: quos
si statim aggrederetur, breui uniuersos oppressurum. hoc eo
ualebat, ut ingratis ad depugnandum omnes cogerentur. hac re
audita barbarus, nihil doli subesse credens, postridie
alienissimo sibi loco, contra opportunissimo hostibus adeo
angusto mari conflixit, ut eius multitudo nauium explicari
non potuerit. uictus ergo est magis etiam consilio Themistocli
quam armis Graeciae. Hic etsi male rem gesserat, tamen tantas
habebat reliquias copiarum, ut etiam tum iis opprimere posset
hostes: iterum ab eodem gradu depulsus est. nam
Themistocles, uerens ne bellare perseueraret, certiorem eum
fecit id agi, ut pons, quem ille in Hellesponto fecerat,
dissolueretur ac reditu in Asiam excluderetur, idque ei
persuasit. itaque qua sex mensibus iter fecerat, eadem minus
diebus triginta in Asiam reuersus est seque a Themistocle non
superatum, sed conseruatum iudicauit. sic unius uiri prudentia
Graecia liberata est Europaeque succubuit Asia. haec altera
uictoria, quae cum Marathonio possit comparari tropaeo. nam
pari modo apud Salamina paruo numero nauium maxima post
hominum memoriam classis est deuicta.
5.
Hic etsi male rem gesserat, tamen tantas habebat reliquias copiarum, ut etiam tum iis opprimere posset hostes: iterum ab eodem gradu
depulsus est. nam Themistocles, uerens ne bellare perseueraret, certiorem eum fecit id agi, ut pons, quem ille in Hellesponto fecerat, dissolueretur ac reditu in Asiam excluderetur, idque ei persuasit. itaque
qua sex mensibus iter fecerat, eadem minus diebus triginta in Asiam
reuersus est seque a Themistocle non superatum, sed conseruatum
iudicauit. sic unius uiri prudentia Graecia liberata est Europaeque
succubuit Asia. haec altera uictoria, quae cum Marathonio possit
comparari tropaeo. nam pari modo apud Salamina paruo numero
nauium maxima post hominum memoriam classis est deuicta.
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szorost, és hosszú idŋn keresztül feltartóztatták a barbárok
elŋrenyomulását. Az ellenség rohamának azonban nem tudtak
ellenállni, s valamennyien ott lelték halálukat. A közös görög
flotta pedig, amely háromszáz - köztük kétszáz athéni- hajóból
állt, elŋször Artemisiumnál, Euboea és a szárazföld között
csapott össze a nagykirály tengerészeivel. Themistocles ugyanis
a szorosokat kereste, nehogy bekerítse az ellenség túlereje. Bár
itt eldöntetlenül végzŋdött a csata, a görögök nem mertek
azon a helyen maradni, mert az a veszély fenyegetett, hogy ha
az ellenséges hajók egy része megkerüli Euboeát, ŋk két tťz
közé szorulnak. Így történt, hogy elhajóztak Artemisiumból, s
Athénnal átellenben, Salamisnál sorakoztatták fel flottájukat.
Xerxes azonban, miután elfoglalta a thermopylaei szorost,
azonnal a város alá nyomult, s mivel senki sem állt ellen,
legyilkoltatta a papokat, akiket a fellegvárban talált, az
épületeket pedig felgyújtatta. A felcsapó láng rémülettel
töltötte el a matrózokat, nem volt tovább maradásuk, s többen
azt indítványozták, hogy menjenek haza s a falak között
keressenek menedéket. Egyedül Themistocles ellenezte a
tervet, kijelentve, hogy ha összetartanak, méltók lehetnek
ellenfeleikhez, de váltig esküdözött, hogy ha szétszélednek,
végük. Ezt bizonygatta Eurybiadesnak, a lacedaemoniak
királyának is, aki akkor a fŋvezér volt. Nem tudta azonban
annyira meggyŋzni, amennyire szerette volna, s ezért az éj
folyamán leghťségesebb szolgáját küldte el a kirláyhoz, hogy
saját szavaival hozza tudomására: menekülŋben az ellenség, s
ha sikerül egérutat nyernie, a királynak sok fáradságába kerül
majd, amíg hosszú idŋ alatt befejezi a háborút. Arra fog
ugyanis kényszerülni, hogy külön- külön mérkŋzzék meg
ellenfeleivel, pedig ha most nyomban megtámadná, gyorsan
mind egy szálig legyŋzhetné ŋket. Themistocles azért
folyamodott ehhez az eljáráshoz, mert így akarta
rákényszeríteni a görögöket, hogy noha nem így akarták,
együtt szálljanak harcba. Ahogy a király minderrŋl értesült,
másnap semmi cselvetésre nem gyanakodva, megütközött, bár
számára teljesen alkalmatlan, az ellenségnek viszont
tökéletesen megfelelŋ volt a terep. A tengerszorosban ugyanis
a király óriási hajóhada szinte mozdulni sem tudott. Xerxes
tehát vereséget szenvedett, s nem annyira Görögország
fegyverei gyŋzték le, mint inkább Themistocles fortélya.

Bár a nagykirály számára a csata balul ütött ki, még maradék
csapatai is olyan erŋsek voltak, hogy velük is meg tudta volna
semmisíteni az ellenséget. Egy ilyen lépéstŋl megint csak
Themistocles tántorította el, aki, attól tartva, hogy Xerxes
kitart háborús tervei mellett, tudomására hozta, hogy annak a
hídnak a lerombolására készülnek, amelyet a Hellespontoson
épített, és így akarják elzárni Asiában való visszatérésének az
útját. S ezt el is hitette vele. Ezért a király úgy tért vissza
Asiába, hogy nem egészen harminc nap alatt tette meg azt az
utat, amely korábban hat hónapot vett igénybe, Themistoclest
pedig nem legyŋzŋjének, hanem megmentŋjének tartotta. Így
egyetlen férfiú bölcsessége óvta meg Görögország
szabadságát és hódoltatta meg Asiát Európának. Ez volt a
görögök második diadala, mely összevethetŋ a marathoni
gyŋzelemmel. Salamisnál ugyanis néhány hajó diadalmaskodott
egy emberemlékezet óta nem látott hatalmas hajóhadon.
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Cornelius Nepos, Aristides 1-2.
hic decem annorum legitimam poenam non pertulit. nam
postquam Xerxes in Graeciam descendit, sexto fere anno
quam erat expulsus, populi scito in patriam restitutus est.
Interfuit autem pugnae nauali apud Salamina, quae facta est
priusquam poena liberaretur.
91.

90. 91.
Havas László fordítása
(...) A törvény által rá kiszabott tízéves büntetést azonban nem
töltötte ki. Mert számťzetésének körülbelül a hatodik
esztendejében, amikor Xerxes betört Görögországba,
néphatározat alapján visszatérhetett hazájába.
Részt vett a Salamis melletti tengeri ütközetben, de ez még
azelŋtt történt, hogy fölmentették volna büntetése alól.

Strabón, Geographica VIII 6, 16.
Óti män oân tîn sfÒdra gnwr…mwn ™stˆn ¹ nÁsoj, t… de‹
lšgein; ™nteàqen g¦r A„akÒj te lšgetai kaˆ oƒ ¢p' aÙtoà.
aÛth d' ™stˆn ¹ kaˆ qalattokrat»sas£ pote kaˆ perˆ
prwte…wn ¢mfisbht»sasa prÕj 'Aqhna…ouj ™n tÍ perˆ
Salam‹na naumac…v kat¦ t¦ Persik£.

Földy József fordítása
Hogy ez a sziget (sc. Aigina) a legismertebbek közé tartozik,
mi szükség azt említeni? Állítólag innen való Aiakos és utódai.
Valamikor ez volt a tenger ura és a perzsa háború idején a
salamisi tengeri ütközetben Athénnal versengett az elsŋségért.

Strabón, Geographica IX 1.9.
PrÒkeitai d' ¢pÕ Nisa…aj plšonti e„j t¾n 'Attik¾n
pšnte nhs…a. eta Salamˆj ˜bdom»kont£ pou stad…wn oâsa
tÕ mÁkoj, oƒ d' Ñgdo»kont£ fasin: œcei d' Ðmènumon
pÒlin t¾n män ¢rca…an œrhmon prÕj A‡ginan tetrammšnhn
kaˆ prÕj nÒton (kaq£per kaˆ A„scÚloj e‡rhken A‡gina d'
aÛth prÕj nÒtou ke‹tai pno£s), t¾n dä nàn ™n kÒlpJ
keimšnhn ™pˆ cerronhsoeidoàj tÒpou sun£ptontoj prÕj t¾n
'Attik»n. ™kale‹to d' ˜tšroij ÑnÒmasi tÕ palaiÒn: kaˆ g¦r
Skir¦j kaˆ KÚcreia ¢pÒ tinwn ¹rèwn, ¢f' oá män 'Aqhn©
te lšgetai Skir¦j kaˆ tÒpoj Sk…ra ™n tÍ 'AttikÍ kaˆ ™pˆ
Sk…rJ ƒeropoi…a tij kaˆ Ð m¾n Ð Skiroforièn, ¢f' oá dä kaˆ
Kucre…dhj Ôfij, Ón fhsin `Hs…odoj trafšnta ØpÕ Kucršwj
™xelaqÁnai ØpÕ EÙrulÒcou lumainÒmenon t¾n nÁson,
Øpodšxasqai dä aÙtÕn t¾n D»mhtra e„j 'Eleus‹na kaˆ
genšsqai taÚthj ¢mf…polon. çnom£sqh dä kaˆ Pituoàssa
¢pÕ toà futoà: ™pifan¾j dä ¹ nÁsoj ØpÁrxe di£ te toÝj
A„ak…daj ™p£rxantaj aÙtÁj, kaˆ m£lista di' A‡anta
tÕn Telamènion, kaˆ di¦ tÕ perˆ t¾n nÁson taÚthn
katanaumachqÁnai Xšrxhn ØpÕ tîn `Ell»nwn kaˆ
fuge‹n e„j t¾n o„ke…an. sunapšlausan dä kaˆ A„ginÁtai
tÁj perˆ tÕn ¢gîna toàton dÒxhj, ge…tonšj te Ôntej kaˆ
nautikÕn ¢xiÒlogon parascÒmenoi. Bèkaroj d' ™stˆn ™n
Salam‹ni potamÒj, Ð nàn Bwkal…a kaloÚmenoj.

Földy József fordítása
Ha Nisaiából Attika felé hajózunk, öt kis szigetet találunk.
Azután következik Salamis, amelynek hosszúsága 70,
némelyek szerint azonban 80 stadion; van egy hasonló nevť
városa; a régi, amely Aigina, azaz dél felé nézett, elpusztult
(mint Aischylos is mondotta: „Aigina déli szél irányában
fekszik” (Frag. 404. Nauck), a mostani pedig egy öbölben
egy félsziget alakú helyen szinte érintkezik Attikával.
Régen más nevei voltak; egynémelyik hŋs Skirasnak is,
meg Kychreiának is nevezte; az elsŋrŋl nevezik Athénét
Skirasnak is, Attikában meg van egy Skira nevť helység,
Skiroson meg áldozati szertartás és Skirophorion nevť hónap,
a másikról pedig a kychreiai kígyó kapta a nevet, amelyet
Hésiodos szerint Kychreus táplált, Eurylokhos azonban, mivel
veszélyeztette a szigetet, kiťzte, de Démétér befogadta
Eleusisbe, s itt az ŋ szolgája lett. A fenyŋfa után Pityussának
is nevezték. Nevezetes lett ez a sziget részint a rajta uralkodó
aiakidák, fŋképpen pedig a Telamónios [Telamón fia] Aias
révén, továbbá annak következtében, hogy e körül a sziget
körül gyŋzték le a hellének tengeri csatában Xerxést, aki
vissza is ment hazájába. Ennek a küzdelemnek a
dicsŋségében az aiginéták is részesültek mint szomszédok,
s mint akik tekintélyes hajóhadat állítottak ki. Van egy
Bókaros, ma Bókalia nevť folyó is Salamis szigetén.

Strabón, Geographica IX 1, 11.
(...) ™n dä tÍ paral…v tÍ kat¦ Salam‹na ke‹sqai
sumba…nei t¦ Ória tÁj te MegarikÁj kaˆ tÁj 'Atq…doj,
Ôrh dÚo § kaloàsi Kšrata.

A Salamis melletti tengerparton vannak Megara és Attika
határai, a Kerata nevť két hegy.

Strabón, Geographica IX 1, 12.
Et' 'Eleusˆj pÒlij, ™n Î tÕ tÁj D»mhtroj ƒerÕn
tÁj 'Eleusin…aj kaˆ Ð mustikÕj shkÒj, Ön
kateskeÚa-

Földy József fordítása
Ezután Eleusis városa következik; itt van az eleusisi Démétér
temploma és a mystikus szentély, amely olyan nagy tömeget
képes befogadni, mint egy színház; Iktinos építette, mikor
Periklés volt a közmunkák felügyelŋje. A várost a démosok
közé sorolják.

Strabón, Geographica IX 1, 13.
Eta tÕ Qri£sion ped…on kaˆ Ðmènumoj a„gialÕj kaˆ
dÁmoj: eq' ¹ ¥kra ¹ 'Amfi£lh kaˆ tÕ Øperke…menon
latÒmion kaˆ Ð e„j Salam‹na porqmÕj Óson dist£dioj,
Ön diacoàn ™peir©to Xšrxhj, œfqh dä ¹ naumac…a
genomšnh kaˆ fug¾ tîn Persîn. ™ntaàqa dä kaˆ aƒ
Farmakoàssai, dÚo nhs…a ïn ™n tù me…zoni K…rkhj t£foj
de…knutai.

Földy József fordítása
Utána a thriai síkság következik, s a hasonló nevť partvidék
és démos, azután az Amphialé hegyfok és a fölötte levŋ
kŋbánya, s a mintegy 2 stadion szélességť salamisi
tengerszoros, amelyen keresztül Xerxés gátat akart húzatni,
ámde elŋbb következett be a tengeri ütközet és a perzsák
futása. Itt vannak a Pharmakussák is, két kis sziget, a
nagyobbikon Kirké sírját mutogatják.
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92.

93.

94.

95.

Strabón, Geographica IX 1, 14.
`Upär dä tÁj ¢ktÁj taÚthj Ôroj ™stˆn Ö kale‹tai KorudallÒj,
kaˆ Ð dÁmoj oƒ Korudalle‹j· eq' Ð Fèrwn lim¾n kaˆ ¹
Yutt£leia, nhs…on œrhmon petrîdej Ó tinej epon l»mhn toà
Peiraiîj· plhs…on dä kaˆ ¹ 'Atal£nth Ðmènumoj tÍ perˆ
EÜboian kaˆ LokroÚj, kaˆ ¥llo nhs…on Ómoion tÍ Yuttale…v
kaˆ toàto· eq' Ð PeiraieÝj kaˆ aÙtÕj ™n to‹j d»moij
tattÒmenoj kaˆ ¹ Mounuc…a.

91. 92. 93. 94. 95.
Földy József fordítása
E fölött a partrészlet fölött emelkedik a Korydallos nevť hegy
és Korydalleis démosa; utána következik a Phórón-öböl és
a puszta, sziklás kis sziget, Psyttaleia, amelyet némelyek
Peiraieus könnycseppjének* [helyesen: csipájának] mondottak.
Mellette van Atalanté is, amely azonos nevť az Euboia és
Lokris közt fekvŋ szigettel; ez a kis sziget is éppen olyan,
mint Psyttaleia. Azután Peiraieus következik, amelyet már a
démosok közé sorolnak, és Munykhia.

Strabón, Geographica IX 1, 21.
perˆ dä 'An£flustÒn ™sti kaˆ tÕ Pane‹on kaˆ tÕ tÁj
Kwli£doj 'Afrod…thj ƒerÒn, e„j Ön tÒpon ™kkumanqÁnai
t¦ teleuta‹a t¦ ™k tÁj perˆ Salam‹na naumac…aj tÁj
PersikÁj nau£gi£ fasi, perˆ ïn kaˆ tÕn 'ApÒllw
proeipe‹n Kwli£dej dä guna‹kej ™retmo‹si frÚxousi.

Földy József fordítása
...Anaphlystos mellett [van] a Pan-templom és az Aphrodité
Kólias temploma; állítólag ezen a helyen vetette partra a
hullám a salamisi tengeri ütközet alkalmával az utolsó perzsa
hajóroncsokat, amelyekrŋl már Apollón megjósolta:
“A kóliasi asszonyok evezŋkkel fognak csépelni.”

C. Plinius Secundus, Naturalis historia II 90.
ceratias cornus speciem habet, qualis fuit cum Graecia apud
Salamina depugnavit.
Pomponius Mela, De Chorographia II 109, 2.
in Atthide Helene est nota stupro Helenae, et Salamis excidio
classis Persicae notior.

Silius Italicus, Punica XIV 279-86.
Ductores facilem impelli laetamque tumultus
vaniloque plebem furiabant insuper ore:
numquam hoste intratos muros et quattuor arcis;
et Salaminiacis quantam Eoisque tropaeis
ingenio portus urbs invia fecerit umbram,
spectatum proavis: ter centum ante ora triremis
unum naufragium, mersasque impune profundo
clade pharetrigeri subnixas regis Athenas.
Pseudo-Longinos, De sublimitate 16, 2-4.
AÙtÒqi mšntoi kaˆ Ð perˆ schm£twn ™fexÁj tštaktai
tÒpoj: kaˆ g¦r taàt' ¨n Ön de‹ skeu£zhtai trÒpon, æj œfhn,
oÙk ¨n ¹ tucoàsa megšqouj e‡h mer…j. oÙ m¾n ¢ll' ™peˆ tÕ
p£nta diakriboàn polÝ œrgon ™n tù parÒnti, m©llon d'
¢periÒriston, Ñl…ga tîn Ósa megalhgor…aj ¢potelestik¦
toà pistèsasqai tÕ proke…menon ›neka kaˆ d¾
dišximen. ¢pÒdeixin Ð Dhmosqšnhj Øpär tîn pepoliteumšnwn
e„sfšrei: t…j d' Ãn ¹ kat¦ fÚsin crÁsij aÙtÁj; oÙc ¹m£rtete,
ð tÕn Øpär tÁj tîn `Ell»nwn ™leuqer…aj ¢gîna ¢r£menoi:
œcete dä o„ke‹a toÚtou parade…gmata: oÙdä g¦r oƒ ™n
Maraqîni ¼marton oÙd' oƒ ™n Salam‹ni oÙd' oƒ ™n Plataia‹j.
¢ll' ™peid¾ kaq£per ™mpneusqeˆj ™xa…fnhj ØpÕ qeoà kaˆ
oƒoneˆ foibÒlhptoj genÒmenoj tÕn <kat¦> tîn ¢ristšwn
tÁj `Ell£doj Órkon ™xefènhsen oÙk œstin Ópwj ¹m£rtete,
m¦ toÝj ™n Maraqîni prokinduneÚsantaj, fa…netai di' ˜nÕj
toà Ñmotikoà sc»matoj, Óper ™nq£de ¢postrof¾n ™gë
kalî, toÝj män progÒnouj ¢poqeèsaj, Óti de‹ toÝj oÛtwj
¢poqanÒntaj æj qeoÝj ÑmnÚnai parist£nwn, to‹j dä kr…nousi
tÕ tîn ™ke‹ prokinduneus£ntwn ™ntiqeˆj frÒnhma, t¾n dä
tÁj ¢pode…xewj fÚsin meqestakëj e„j Øperb£llon Ûyoj
kaˆ p£qoj kaˆ xšnwn kaˆ Øperfuîn Órkwn ¢xiopist…an,
kaˆ ¤ma paièneiÒn tina kaˆ ¢lexif£rmakon e„j t¦j yuc¦j
tîn ¢kouÒntwn kaqieˆj lÒgon, æj koufizomšnouj ØpÕ tîn

A keratiasnak (szarvas csillag, üstükös) szarv formája
van, ami akkor tťnt fel, amikor Salamisnál küzdött
Görögország.
Atthis (Attika) elŋtt fekszik Helené szigete, amit Helené
elcsábítása tett híressé, és Salamis, amit pedig a perzsa flotta
veresége.

A vezérek a tetejébe még kérkedve tüzelték a népet, mely
könnyen mozdult és örült a harci zsivajnak: sose fogja bevenni
az ellenség a négy vár falait: még Salamis Kelet feletti diadalát
is beárnyékolta a város, noha kikötŋjének köszönhetŋen
bevehetetlen volt. Háromszáz háromevezŋsoros hajót tett
tönkre egyetlen katasztrófa (sc. a szicíliai katasztrófa)- szemük
láttára. S bosszulatlan veszett a tengerbe Athén, kinek fŋ
támasza volt, hogy a tegezhordó nagykirályt mélységes bajba
sodorta.
Nagy Ferenc fordítása
Démosthenés igazolást hoz fel a politikájára: mi volt a
természetszerť módja ennek? „Nem hibáztatok, athéni férfiak,
amikor vállaltátok a harcot a görögök szabadságáért, hisz
elŋttetek ennek honi példái. Mert nem hibáztak sem akik
Salamisnál, sem akik Plataiánál küzdöttek.” Ám ekkor hirtelen,
mintegy istentŋl ihletve, mintha Apollón szállta volna meg,
Görögország hŋseire mondott esküt: „Nem lehet, hogy
hibáztatok, esküszöm azokra, akik Marathónnál az elsŋ
sorokban tették kockára életüket.” Láthatólag egyetlen
esküalakzat által, amit én itt elfordulásnak nevezek, egyfelŋl
elŋdeit isteníti, azaz igazolja, hogy ilyen hŋsi halottakra mint
istenekre kell esküdni, másfelŋl bírálóiba az ottani hŋsök
szellemét oltja, miközben a bizonyítás természetes rendjét a
szárnyaló fenség, szenvedély s a különös és természetfölötti
eskü meggyŋzŋ erejének hangjaira hangolja át, szavait
egyszersmind gyógyír és ellenszer gyanánt csepegteti hallgatói
lelkébe, hogy a magasztalásból megkönnyebbülve ne kisebb
büszkeséggel gondoljanak a Philippos elleni csatára, mint a
marathóni és salamisi gyŋzelemre. S mindehhez úgy jutott el,
hogy e fordulat által magával ragadta a hallgatóságot.
Ámbár az eskü magja állítólag Eupolisnál található meg:
Mert esküszöm marathóni bajvivásomra:
büntetlen ember egy se gyötri szívemet.
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™gkwm…wn mhdän œlatton tÍ m£cV tÍ prÕj F…lippon À ™pˆ to‹j
kat¦ Maraqîna kaˆ Salam‹na nikhthr…oij par…stasqai
frone‹n: oŒj p©si toÝj ¢kroat¦j di¦ toà schmatismoà
sunarp£saj õceto. ka…toi par¦ tù EÙpÒlidi toà Órkou tÕ
spšrma fasˆn eØrÁsqai: oÙ g¦r m¦ t¾n Maraqîni t¾n ™m¾n
m£chn ca…rwn tij aÙtîn toÙmÕn ¢lgune‹ kšar.
œsti d' oÙ tÕ Ðpwsoàn tina ÑmÒsai mšga, tÕ dä poà kaˆ
pîj kaˆ ™f' ïn kairîn kaˆ t…noj ›neka. ¢ll' ™ke‹ män oÙdšn
™st' e„ m¾ Órkoj, kaˆ prÕj eÙtucoàntaj œti kaˆ oÙ deomšnouj
parhgor…aj toÝj 'Aqhna…ouj, œti d' oÙcˆ toÝj ¥ndraj
¢paqanat…saj Ð poiht¾j êmosen, †na tÁj ™ke…nwn ¢retÁj
to‹j ¢koÚousin ™ntškV lÒgon ¥xion, ¢ll' ¢pÕ tîn
prokinduneus£ntwn ™pˆ tÕ ¥yucon ¢peplan»qh, t¾n m£chn.
par¦ dä tù Dhmosqšnei pepragm£teutai prÕj ¹tthmšnouj
Ð Órkoj, æj m¾ Cairèneian œt' 'Aqhna…oij ¢tÚchma
fa…nesqai, kaˆ taÙtÒn, æj œfhn, ¤ma ¢pÒdeix…j ™sti toà
mhdän ¹marthkšnai, par£deigma, [Órkwn] p…stij, ™gkèmion,
protrop». k¢peid»per Øp»nta tù ·»tori, 'lšgeij Âttan
politeus£menoj, eta n…kaj ÑmnÚeis', di¦ taàq' ˜xÁj
kanon…zei kaˆ di' ¢sfale…aj ¥gei kaˆ ÑnÒmata, ¢nagka‹on:
'toÝj prokinduneÚsantas' fhs… 'Maraqîni kaˆ toÝj
Salam‹ni kaˆ ™p' 'Artemis…J naumac»santaj kaˆ toÝj ™n
Plataia‹j parataxamšnouj.' oÙdamoà 'nik»santas' epen,
¢ll¦ p£nth tÕ toà tšlouj diakšklofen Ônoma, ™peid»per Ãn
eÙtucäj kaˆ to‹j kat¦ Cairèneian Øpenant…on. diÒper kaˆ
tÕn ¢kroat¾n fq£nwn eÙqÝj Øpofšrei: 'oÞj ¤pantaj œqaye
dhmos…v'fhs…n '¹ pÒlij, A„sc…nh, oÙcˆ toÝj katorqèsantaj
mÒnouj.'
96.

Plutarchos, Themistocles 9-17.
9.
Tîn mšntoi <t¦> perˆ QermopÚlaj e„j tÕ 'Artem…sion
¢paggellÒntwn puqÒmenoi Lewn…dan te ke‹sqai kaˆ krate‹n
Xšrxhn tîn kat¦ gÁn parÒdwn, e‡sw tÁj `Ell£doj
¢nekom…zonto, tîn 'Aqhna…wn ™pˆ p©si tetagmšnwn di' ¢ret¾n
kaˆ mšga to‹j pepragmšnoij fronoÚntwn. paraplšwn dä t¾n
cèran Ð QemistoklÁj, Îper kat£rseij ¢nagka…aj kaˆ
katafug¦j ˜èra to‹j polem…oij, ™nec£ratte kat¦ tîn
l…qwn ™pifanÁ gr£mmata, toÝj män eØr…skwn ¢pÕ tÚchj,
toÝj d' aÙtÕj ƒst¦j perˆ t¦ naulÒcia kaˆ t¦j Ødre…aj,
™pisk»ptwn ”Iwsi di¦ tîn gramm£twn, e„ män oŒÒn te,
metat£xasqai prÕj aÙtoÚj, patšraj Ôntaj kaˆ
prokinduneÚontaj Øpär tÁj ™ke…nwn ™leuqer…aj, e„ dä m»,
kakoàn tÕ barbarikÕn ™n ta‹j m£caij kaˆ suntar£ttein.
taàta d' ½lpizen À metast»sein toÝj ”Iwnaj À tar£xein
Øpoptotšrouj toÝj barb£rouj genomšnouj. Xšrxou dä di¦
tÁj Dwr…doj ¥nwqen ™mbalÒntoj e„j t¾n Fwk…da kaˆ t¦
tîn Fwkšwn ¥sth purpoloàntoj, oÙ pros»munan oƒ “Ellhnej,
ka…per tîn 'Aqhna…wn deomšnwn e„j t¾n Boiwt…an
¢pantÁsai prÕ tÁj 'AttikÁj, ésper aÙtoˆ kat¦ q£lattan ™p'
'Artem…sion ™bo»qhsan. mhdenÕj d' ØpakoÚontoj aÙto‹j,
¢ll¦ tÁj Peloponn»sou periecomšnwn kaˆ p©san ™ntÕj
'Isqmoà t¾n dÚnamin ærmhmšnwn sun£gein, kaˆ
diateicizÒntwn tÕn 'IsqmÕn e„j q£lattan ™k qal£tthj,
¤ma män Ñrg¾ tÁj prodos…aj ece toÝj 'Aqhna…ouj,
¤ma dä dusqum…a kaˆ kat»feia memonwmšnouj. m£cesqai
män g¦r oÙ dienooànto muri£si stratoà tosaÚtaij: Ö d' Ãn
mÒnon ¢nagka‹on ™n tù parÒnti, t¾n pÒlin ¢fšntaj
™mfànai ta‹j naus…n, [Óper] oƒ polloˆ calepîj ½kouon,
æj m»te n…khj deÒmenoi m»te swthr…an ™pist£menoi
qeîn ƒer¦ kaˆ patšrwn ¹rùa prokemšnwn.

95. 96.
De nem kelt nagyszerť hatást akármilyen eskü, hanem attól,
függ, hol, hogyan, milyen alkalommal és miért hangzik el. Itt
pedig semmi más nincsen, csak eskü, és az is a még jó
sorsban bátorításra nem szoruló athéniak elŋtt. Sŋt, nem is a
hŋsöket tette halhatatlanná esküjében a költŋ, hogy
erényükhöz méltó eszmét fogantasson a hallgatóságban,
hanem tŋlük, kik az elsŋ sorokban kockáztatták életüket,
lélektelen dologhoz, a csatához tévedt. Démosthésnél viszont
legyŋzöttek számára van kidolgozva az eskü, úgy hogy
Chairóneia ne tťnjék többé sorscsapásnak az athéniak elŋtt, és
ugyanez, mint mondottam, egymagában igazolása annak, hogy
nem hibáztak, példa, hiteles bizonyságtétel, magasztalás és
buzdítás. És minthogy bizonyára eszébe ötlött a szónoknak:
„vereségrŋl beszélsz, amit politikád idézett elŋ, aztán
gyŋzelmekre esküszöl?” - ezért mindvégig fontolgatva
tudatosan választja meg a szavakat is, arra tanítva, hogy még az
elragadtatásban is józanságra van szükség. „Akik - úgymondGörögország elŋharcosaiként tették kockára életüket
Marathónnál, és Salamisnál meg Artemisionnál tengeri
ütközetet vívtak, és akik Plataiánál hadirendbe sorakoztak.”
Sehol sem mondott „gyŋzteseket”, hanem mindenütt elcsente
a kimenetel megnevezését, mivel az szerencsés volt, és a
chairóneiaival ellenkezŋ. Éppen ezért a hallgatót is megelŋzve,
rögtön hozzáteszi: „Mindezeket közköltségen temette el a
város -mondja Aischinésnek-, nemcsak azokat, akik diadalt
arattak.”

Máthé Elek fordítása
Amikor a Thermopülainál történtek híre megérkezett
Artemisionba, s megtudták, hogy Leónidasz elesett és Xerxész
elfoglalta a hegyszorosokat, visszavonultak Görögország
belsejébe. Az utóvéd szerepét katonai erejükre való tekintettel
az athéniak vállalták, és büszkék voltak tettükre.
Themisztoklész végighajózott a part mentén, és ha kikötésre
és ivóvíz szerzésére alkalmas öblöt látott, ahol az ellenséges
hajók kiköthettek és megpihenhettek, messzirŋl látható
betťkkel feliratot vésetett a parti kövekre. A feliratokon arra
kérte az iónokat, hogy mihelyt tehetik, álljanak az athéniak
oldalára, akiktŋl származnak, és akik mindent kockára tesznek
az ŋ szabadságukért. Ha mégsem tudnának melléjük állni,
legalább kövessenek el mindent, hogy akadályozzák a
barbárok harci tevékenységét, és zťrzavart keltsenek
soraikban. Azt remélte, hogy így átpártolásra bírja az
iónokat, vagy legalábbis zavart kelt a barbárok közt, ha
gyanússá teszi szemükben az iónokat. Xerxész közben észak
felŋl, Dóriszból betört Phókiszba, s felégette és elpusztította
a phókisziak városait; a görögök azonban nem siettek
segítségükre. Hiába kérték ŋket az athéniak, hogy álljanak meg
Boiótiában és védjék meg Attikát, hiszen végtére ŋk is
védelmezték Görögországot Artemiszionnál, senki nem
hallgatott rájuk. A görögöknek csak arra volt gondjuk,
hogy szilárdan megvessék a lábukat a Peloponnészoszon.
Egész haderejüket az Iszthmosznál vonták össze,
és falat építettek a tengertŋl a tengerig. Az athéniak
feldühödtek e miatt az árulás miatt, s egyben csüggedés és
levertség vett erŋt rajtuk, mert sorsukra hagyták ŋket.
Reménytelen lett volna az ellenség mérhetetlen haderejével
egyedül felvenniük a harcot; most már csak az a választásuk
maradt, hogy feladják városukat és hajóra szálljanak, de ezt a
gondolatot a legtöbben szörnyťségnek tartották. Nem vágytak
sem gyŋzelemre, sem biztonságra, ha egyszer isteneik

228

96.
templomát és ŋseik sírját át kell engedniük az ellenségnek.
10.
”Enqa d¾ QemistoklÁj, ¢porîn to‹j ¢nqrwp…noij logismo‹j
pros£gesqai tÕ plÁqoj, ésper ™n tragJd…v mhcan¾n ¥raj,
shme‹a daimÒnia kaˆ crhsmoÝj ™pÁgen aÙto‹j, shme‹on män
lamb£nwn tÕ toà dr£kontoj, Öj ¢fan¾j ta‹j ¹mšraij ™ke…naij
™k toà shkoà doke‹ genšsqai, kaˆ t¦j kaq' ¹mšran aÙtù
protiqemšnaj ¢parc¦j eØr…skontej ¢yaÚstouj, oƒ ƒere‹j
™x»ggellon e„j toÝj polloÚj, toà Qemistoklšouj lÒgon
<dia>didÒntoj æj ¢polšloipe t¾n pÒlin ¹ qeÕj Øfhgoumšnh
prÕj t¾n q£lassan aÙto‹j: tù dä crhsmù p£lin ™dhmagègei,
lšgwn mhdän ¥llo dhloàsqai xÚlinon te‹coj À t¦j naàj:
diÕ kaˆ t¾n Salam‹na qe…an, oÙcˆ dein¾n oÙdä scetl…an
kale‹n tÕn qeÕn, æj eÙtuc»matoj meg£lou to‹j “Ellhsin
™pènumon ™somšnhn. krat»saj dä tÍ gnèmV y»fisma gr£fei,
t¾n män pÒlin parakataqšsqai tÍ 'Aqhn´ tÍ 'Aqhnîn
medeoÚsV, toÝj d' ™n ¹lik…v p£ntaj ™mba…nein e„j t¦j
tri»reij, pa‹daj dä kaˆ guna‹kaj kaˆ ¢ndr£poda sózein
›kaston æj ¨n dÚnhtai. kurwqšntoj dä toà yhf…smatoj
oƒ ple‹stoi tîn 'Aqhna…wn Øpexšqento gene¦j kaˆ guna‹kaj
e„j TroizÁna, filot…mwj p£nu tîn Troizhn…wn Øpodecomšnwn:
kaˆ g¦r tršfein ™yhf…santo dhmos…v, dÚo ÑboloÝj ˜k£stJ
didÒntej, kaˆ tÁj Ñpèraj lamb£nein ™xe‹nai toÝj pa‹daj
pantacÒqen, œti d' Øpär aÙtîn didask£loij tele‹n misqoÚj.
tÕ dä y»fisma NikagÒraj œgrayen. OÙk Ôntwn dä dhmos…wn
crhm£twn to‹j 'Aqhna…oij, 'Aristotšlhj ('Aqp. `23, 1) mšn fhsi
t¾n ™x 'Are…ou p£gou boul¾n por…sasan Ñktë dracm¦j
˜k£stJ tîn strateuomšnwn a„tiwt£thn genšsqai toà
plhrwqÁnai t¦j tri»reij, Kle…dhmoj (FGrH 323 F 21) dä kaˆ
toàto toà Qemistoklšouj poie‹tai strat»ghma.
katabainÒntwn g¦r e„j Peirai© tîn 'Aqhna…wn fhsˆn
¢polšsqai tÕ GorgÒneion ¢pÕ tÁj qeoà toà ¢g£lmatoj:
tÕn oân Qemistoklša prospoioÚmenon zhte‹n kaˆ
diereunèmenon ¤panta, crhm£twn ¢neur…skein plÁqoj
™n ta‹j ¢poskeua‹j ¢pokekrummšnon, ïn e„j mšson
komisqšntwn eÙporÁsai toÝj ™mba…nontaj e„j t¦j naàj
™fod…wn. 'EkpleoÚshj dä tÁj pÒlewj to‹j män okton tÕ
qšama, to‹j dä qaàma tÁj tÒlmhj pare‹ce, gene¦j män ¥llV
propempÒntwn, aÙtîn d' ¢k£mptwn prÕj o„mwg¦j kaˆ
d£krua gonšwn kaˆ peribol¦j diaperèntwn e„j t¾n nÁson.
ka…toi polÝn män oƒ di¦ gÁraj ØpoleipÒmenoi tîn politîn
œleon econ, Ãn dš tij kaˆ ¢pÕ tîn ¹mšrwn kaˆ suntrÒfwn
zówn ™piklîsa glukuqum…a, met' çrugÁj kaˆ pÒqou
sumparaqeÒntwn ™mba…nousi to‹j ˜autîn trofeàsin.
™n oŒj ƒstore‹tai kÚwn Xanq…ppou toà Periklšouj patrÒj,
oÙk ¢nascÒmenoj t¾n ¢p' aÙtoà mÒnwsin, ™nalšsqai
tÍ qal£ttV kaˆ tÍ tri»rei paranhcÒmenoj ™kpese‹n e„j t¾n
Salam‹na, kaˆ lipoqum»saj ¢poqane‹n eÙqÚj: oá kaˆ
tÕ deiknÚmenon ¥cri nàn kaˆ kaloÚmenon KunÕj sÁma t£fon
enai lšgousi.
11.
Taàt£ te d¾ meg£la toà Qemistoklšouj,
kaˆ toÝj pol…taj a„sqÒmenoj poqoàntaj 'Ariste…dhn kaˆ
dediÒtaj m¾ di' Ñrg¾n tù barb£rJ prosqeˆj ˜autÕn
¢natršyV t¦ pr£gmata tÁj `Ell£doj—™xwstr£kisto g¦r
prÕ toà polšmou katastasiasqeˆj ØpÕ Qemistoklšouj—,
gr£fei y»fisma, to‹j ™pˆ crÒnJ meqestîsin ™xe‹nai
katelqoàsi pr£ttein kaˆ lšgein t¦ bšltista tÍ `Ell£di
met¦ tîn ¥llwn politîn. Eùrubi£dou dä t¾n män ¹gemon…an
tîn neîn œcontoj di¦ tÕ tÁj Sp£rthj ¢x…wma, malakoà dä
par¦ tÕn k…ndunon Ôntoj, a‡rein dä boulomšnou kaˆ ple‹n
™pˆ tÕn 'IsqmÒn, Ópou kaˆ tÕ pezÕn ½qroisto tîn
Peloponnhs…wn, Ð QemistoklÁj ¢ntšlegen. Óte kaˆ t¦
mnhmoneuÒmena lecqÁna… fasi: toà g¦r EÙrubi£dou prÕj

Themisztoklész feladta már a reményt, hogy a népet ésszerť
érveléssel nyerje meg, helyette csodákhoz, égi jelekhez és deus
ex machinához folyamodott, mint a tragédiaköltŋk. Azokban
a napokban történetesen eltťnt a kígyó Athéna szentélyébŋl,
ezt tüntette fel csodajelként. Egy szép napon a papok
érintetlenül találták az áldozati zsengéket, amelyeket
mindennap a kígyó elé tettek. Themisztoklész utasítására ezt a
jelenséget úgy magyarázták a népnek, hogy az istennŋ elhagyta
a várost, s a tenger felé mutatja az utat nekik. A jóslatban
szereplŋ fabástyákat Themisztoklész hajóknak értelmezte, s
azt magyarázta, hogy az isten isteninek nevezte Szalamiszt,
nem pedig szörnyťnek vagy félelmetesnek, mert neve
valamikor majd a görögök nagy szerencséjét fogja jelneteni. Az
athéniak végre elfogadták javaslatát, és határozatilag
kimondták, hogy a várost rábízzák védŋistenségére, Athénára;
a fegyverfogható férfiak mind hajóra szállnak, asszonyaikat,
gyermekeiket és rabszolgáikat mindnyájan úgy küldte a
gyermekeket és az asszonyokat. A troizéniek egymással
versengve fogadták ŋket vendégül. Közköltségen mindegyikük
napi két oboloszt kapott, a gyermekek pedig bárhol szabadon
szedhettek gyümölcsöt, sŋt még tanítókat is fogadtak melléjük.
Ezeket a határozatokat Nikagorasz javaslatára hozták. Mivel az
athéni kincstár üres volt, Arisztotelész állítása szerint az
Areioszpagosz tanácsa minden harcosnak nyolc drakhmát
fizetett elŋlegül, ez tette lehetŋvé, hogy a háromevezŋsoros
hajókat megfelelŋ legénységgel tudták ellátni. Kleidémosz
szerint azonban ez is Themisztoklész találékonyságának volt
köszönhetŋ. Mikor ugyanis az athéniek elhagyták a várost és
Peiraieuszba vonultak, az Athéna-szobor pajzsát díszítŋ
Gorgó-fŋ eltťnt. Themisztoklész ekkor azzal az ürüggyel, hogy
megkeresteti, mindent felkutattatott, és az emberek
poggyászában igen nagy összegť pénzt talált elrejtve. Ebbŋl az
elkobzott pénzbŋl fizette ki a hajó legénységének zsoldját.
Az a látvány, ahogyan az athéniak tengerre szálltak,
némelyekben szánakozást, másokban csodálatot keltett. Nem
térítette el ŋket merész szándékuktól gyermekeik sírása,
jajveszékelése, hanem átkeltek Szalamisz szigetére.
A legszánalomraméltóbb látványt azok nyújtották, akiket
vénségük miatt otthon hagytak, se sajnálni lehetett az állatokat
is, fŋként a kutyákat, amint panaszos ugatással szaladgálták
körül hajóra szálló gazdájukat. Fennmaradt egy történet
Xanthipposznak, Periklész apjának kutyájáról. A szegény állat
nem tudott elválni gazdájától, a tengerbe ugrott, és a hajó
mellett úszott egészen Szalamiszig, majd amikor partot ért,
a fáradtságtól nyomban kimúlt. Mai napig is mutogatják
az emlékére emelt és róla Künosszémának nevezett sírhalmot.

Ezek voltak Themisztoklész nagy tettei. Hamarosan
felismerte, hogy az athéniak vágynak Ariszteidészre, s félnek,
hogy haragjában átpártol a barbárokhoz és kárt okoz
Görögország ügyének. Ariszteidész tudvalevŋleg vereséget
szenvedett, Themisztoklész - mint legyŋzött politikai ellenfelét
- osztrakiszmosszal számťzette még a háború elŋtt.
Themisztoklész javaslatára most határozatot hoztak, hogy
mindenki, akit bizonyos idŋre számťztek, visszatérhet, ha a
többi polgárral együtt hazája javát kívánja szolgálni. A hajóhad
fŋparancsnokságát a spártai Eurübiadészra bízták, de
erélytelennek bizonyult a veszéllyel szemben. Fel akarta szedni
a horgonyt, hogy az Iszthmoszhoz hajózzék, ahol a
peloponnészosziak gyalogsága gyülekezett. Themisztoklész
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aÙtÕn e„pÒntoj: 'ð QemistÒkleij, ™n to‹j ¢gîsi toÝj
proexanistamšnouj ·ap…zousi', 'na…' epen Ð QemistoklÁj,
'¢ll¦ toÝj ¢poleifqšntaj oÙ stefanoàsin'. ™paramšnou dä
t¾n bakthr…an æj pat£xontoj, Ð QemistoklÁj œfh:
'p£taxon mšn, ¥kouson dš.' qaum£santoj dä t¾n prvÒthta
toà EÙrubi£dou kaˆ lšgein keleÚsantoj, Ð män QemistoklÁj
¢nÁgen aÙtÕn ™pˆ tÕn lÒgon: e„pÒntoj dš tinoj æj ¢n¾r
¥polij oÙk Ñrqîj did£skoi toÝj œcontaj ™gkatalipe‹n kaˆ
prošsqai t¦j patr…daj, Ð QemistoklÁj ™pistršyaj tÕn lÒgon
'¹me‹j toi' epen 'ð mocqhrš, t¦j män o„k…aj kaˆ t¦ te…ch
katalelo…pamen, oÙk ¢xioàntej ¢yÚcwn ›neka douleÚein:
pÒlij d' ¹m‹n œsti meg…sth tîn `Ellhn…dwn, aƒ diakÒsiai
tri»reij, a‰ nàn män Øm‹n parest©si bohqoˆ sózesqai di'
aÙtîn boulomšnoij, e„ d' ¥pite deÚteron ¹m©j prodÒntej,
aÙt…ka peÚseta… tij `Ell»nwn 'Aqhna…ouj kaˆ pÒlin
™leuqšran kaˆ cèran oÙ ce…rona kekthmšnouj Âj
¢pšbalon.' taàta toà Qemistoklšouj e„pÒntoj, œnnoia
kaˆ dšoj œsce tÕn EÙrubi£dhn tîn 'Aqhna…wn, m¾ sf©j
¢pole…pontej o‡cwntai. toà d' 'Eretrišwj peirwmšnou ti
lšgein prÕj aÙtÒn, 'Ã g£r' œfh 'kaˆ Øm‹n perˆ polšmou
t…j ™sti lÒgoj, o‰ kaq£per aƒ teuq…dej m£cairan män œcete,
kard…an d' oÙk œcete;'

12.
Lšgetai d' ØpÒ tinwn tÕn män Qemistoklša perˆ toÚtwn
¢pÕ toà katastrèmatoj [¥nwqen] tÁj neëj dialšgesqai,
glaàka d' ÑfqÁnai diapetomšnhn ™pˆ dexi©j tîn neîn
kaˆ to‹j karchs…oij ™pikaq…zousan: diÕ d¾ kaˆ m£lista
prosšqento tÍ gnèmV kaˆ pareskeu£zonto
naumac»sontej. ¢ll' ™peˆ tîn polem…wn Ó te stÒloj tÍ
'AttikÍ kat¦ tÕ FalhrikÕn prosferÒmenoj toÝj pšrix
¢pškruyen a„gialoÚj, aÙtÒj te basileÝj met¦ toà pezoà
stratoà katab¦j ™pˆ t¾n q£lattan ¥qrouj êfqh, tîn
dun£mewn Ðmoà genomšnwn, ™xerrÚhsan oƒ toà Qemistoklšouj
lÒgoi tîn `Ell»nwn, kaˆ p£lin ™p£ptainon oƒ Peloponn»sioi
prÕj tÕn 'IsqmÒn, e‡ tij ¥llo ti lšgoi calepa…nontej. ™dÒkei
d¾ tÁj nuktÕj ¢pocwre‹n, kaˆ parhggšlleto ploàj to‹j
kubern»taij. œnqa d¾ baršwj fšrwn Ð QemistoklÁj e„ t¾n
¢pÕ toà tÒpou kaˆ tîn stenîn prošmenoi bo»qeian oƒ
“Ellhnej dialuq»sontai kat¦ pÒleij, ™bouleÚeto kaˆ
sunet…qei t¾n perˆ tÕn S…kinnon pragmate…an. Ãn
dä tù män gšnei Pšrshj Ð S…kinnoj a„cm£lwtoj, eÜnouj
dä tù Qemistokle‹ kaˆ tîn tšknwn aÙtoà paidagwgÒj. Ön
™kpšmpei prÕj tÕn Xšrxhn krÚfa, keleÚsaj lšgein Óti
QemistoklÁj Ð tîn 'Aqhna…wn strathgÕj aƒroÚmenoj t¦
basilšwj ™xaggšllei prîtoj aÙtù toÝj “Ellhnaj
¢podidr£skontaj, kaˆ diakeleÚetai m¾ pare‹nai
fuge‹n aÙto‹j, ¢ll' ™n ú tar£ttontai tîn pezîn cwrˆj
Ôntej ™piqšsqai kaˆ diafqe‹rai t¾n nautik¾n dÚnamin.
taàta d' Ð Xšrxhj æj ¢p' eÙno…aj lelegmšna dex£menoj,
¼sqh kaˆ [tšlos] eÙqÝj ™xšfere prÕj toÝj ¹gemÒnaj tîn
neîn, t¦j män ¥llaj plhroàn kaq' ¹suc…an, diakos…aij
d' ¢nacqšntaj ½dh peribalšsqai tÕn pÒron ™n kÚklJ p£nta
kaˆ diazîsai t¦j n»souj, Ópwj ™kfÚgoi mhdeˆj tîn
polem…wn. toÚtwn dä prattomšnwn 'Ariste…dhj Ð
Lusim£cou prîtoj a„sqÒmenoj Âken ™pˆ t¾n skhn¾n
toà Qemistoklšouj, oÙk ín f…loj, ¢ll¦ kaˆ di' ™ke‹non
™xwstrakismšnoj ésper e‡rhtai: proelqÒnti dä tù
Qemistokle‹ fr£zei t¾n kÚklwsin. Ð dä t»n t' ¥llhn
kalokagaq…an toà ¢ndrÕj e„dëj kaˆ tÁj tÒte parous…aj
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ellenezte a tervet, s ekkor történt köztük a következŋ
emlékezetes szóváltás. Eurübiadész így szólt hozzá:
„Themisztoklész, a harci játékokban megvesszŋzik, aki idŋ
elŋtt indul.” „Igazad van - felelte Themisztoklész -, a
hátramaradókat viszont nem koszorúzzák meg.”
Eurübiadész felemelte botját, hogy megüsse. Themisztoklész
így szólt hozzá: „Üss csak meg, de hallgass rám.” Eurübiadész
megcsodálta nyugalmát, felszólította, hogy beszéljen, s ekkor
Themisztoklész újra megkísérelte rávenni tervére. Mikor valaki
megjegyezte, hogy olyan férfiú, akinek nincs hazája, nem
kényszerítheti rá azokat, akiknek még van, hogy
cserbenhagyják az övéket, Themisztoklész így vágott vissza:
„Tudd meg, nyomorult, mi azért adtuk fel otthonunkat és
falainkat, mert lélektelen dolgokért nem akartuk vállalni a
szolgaságot. De most egész Görörgországban nekünk van a
legnagyobb városunk, és kétszáz háromevezŋsoros hajó áll
készen a megsegítésetekre, hogy megmeneküljetek, ha ti is úgy
akarjátok. Ha azonban áruló módon másodízben is cserben
hagytok, hamarosan azt hallják majd a görögök az athéniakról,
hogy szabad várost és hazát szereztek maguknak, nem
rosszabbat annál, amit elhagytak.” Eurübiadészt
gondolkodóba ejtették és megijesztették Themisztoklész
szavai; tartott tŋle ugyanis, hogy az athéniak elmennek és
otthagyják ŋket. Az eretriai is megkísérelte, hogy ellene
szóljon. „Te beszélsz a háborúról - intette le Themisztoklész
-, hiszen nektek, mint a kardhalnak, kardotok van, de szívetek
nincs.”
Némelyek szerint, mialatt Themisztoklész hajójának fedélzetén
vitatkozott, egy baglyot láttak, amely jobbról a hajók irányába
repült és rátelepedett az egyik árboc csúcsára. Ez az
elŋjel csak megerŋsítette Themisztoklész szavait, és a görögök
felkészültek a harcra. Közben azonban megérkezett az
ellenséges hajóhad az attikai parthoz; rengeteg hajójuk úgy
ellepte a Phaléroni-öblöt, hogy a környezŋ partot egészen
eltakarta. A király is közeledett hadseregével a tengerparthoz.
Ŋt magát is jól lehetett látni. Erre a görögök nyomban
megfeledkeztek Themisztoklész szavairól, a
peloponnészosziak ismét vágyakozva néztek az Iszthmosz
felé, és bosszankodtak, ha valaki keresztezni akarta terveiket.
Úgy döntöttek tehát, hogy még aznap éjjel visszavonulnak, és
parancsot adtak a kormányosoknak az indulásra.
Themisztoklész felbŋszült, hogy a görögök eldobják maguktól
a helyzet és a tengerszoros nyújtotta elŋnyöket, és
szétszóródnak, ki-ki a maga városába. Ezért cselt gondolt ki,
és Szikinnosszal végre is hajtotta. Szikinnosz perzsa
származású hadifogoly létére Themisztoklész híve és
gyermekeinek nevelŋje volt. Ŋt küldte titokban Xerxészhez a
következŋ üzenettel: „Themisztoklész, az athéniak
parancsnoka, átpártolt a királyhoz, és értesíteni óhajtja, hogy a
görögök meg akarnak futamodni. Azt tanácsolja a királynak,
ne hagyja futni ŋket, hanem semmisítse meg tengeri
haderejüket, amíg zavar uralkodik soraikban, és még nem
egyesültek szárazföldi hadaikkal.” Xerxész hitelt adott az
üzenetnek, és azonnal kiadta a rendelkezést a
hajóparancsnokoknak, hogy mialatt a hajókat zavartalanul
felszerelik, kétszáz háromevezŋsoros azonnal induljon
útnak, vegyék körül a tengerszorost és tartsák ellenŋrzés alatt a
szigeteket, hogy az ellenség hajóiból egy se menekülhessen el.
A hadmozdulatot elsŋnek Lüszimakhosz fia, Ariszteidész vette
észre, s nyomban Themisztoklész sátrába sietett. Nem volt
közöttük baráti viszony, hiszen mint már említettem is,
Themisztoklész küldette Ariszteidészt számťzetésbe. Most
mégis belépett Themisztoklész sátrába, és közölte vele, hogy
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¢g£menoj lšgei t¦ perˆ tÕn S…kinnon aÙtù kaˆ parek£lei
tîn `Ell»nwn sunepilamb£nesqai kaˆ sumproqume‹sqai
p…stin œconta m©llon, Ópwj ™n to‹j steno‹j naumac»swsin.
Ð män oân 'Ariste…dhj ™painšsaj tÕn Qemistoklša toÝj
¥llouj ™pÇei strathgoÝj kaˆ trihr£rcouj, ™pˆ t¾n
m£chn paroxÚnwn. œti d' Ómwj ¢pistoÚntwn, ™f£nh Thn…a
tri»rhj aÙtÒmoloj, Âj ™nau£rcei Pana…tioj, ¢paggšllousa
t¾n kÚklwsin, éste kaˆ qumù toÝj “Ellhnaj ÐrmÁsai
met¦ tÁj ¢n£gkhj prÕj tÕn k…ndunon.

13.
“Ama d' ¹mšrv Xšrxhj män ¥nw kaqÁsto, tÕn stÒlon
™popteÚwn kaˆ t¾n par£taxin, æj män FanÒdhmÒj (FGrH 325 F
24) fhsin Øpär tÕ `Hr£kleion, Î brace‹ pÒrJ die…rgetai tÁj
'AttikÁj ¹ nÁsoj, æj d' 'AkestÒdwroj (FHG II `464) ™n meqor…v
tÁj Megar…doj Øpär tîn kaloumšnwn Ker£twn, crusoàn
d…fron qšmenoj kaˆ grammate‹j polloÝj parasths£menoj,
ïn œrgon Ãn ¢pogr£fesqai t¦ kat¦ t¾n m£chn prattÒmena.
Qemistokle‹ dä par¦ t¾n nauarc…da tri»rh sfagiazomšnJ
tre‹j pros»cqhsan a„cm£lwtoi, k£llistoi män „dšsqai
t¾n Ôyin, ™sqÁti dä kaˆ crusù kekosmhmšnoi diaprepîj.
™lšgonto dä Sand£khj pa‹dej enai tÁj basilšwj
¢delfÁj kaˆ 'Artaäktou. toÚtouj „dën EÙfrant…dhj Ð
m£ntij, æj ¤ma män ¢nšlamyen ™k tîn ƒerîn mšga kaˆ
perifanäj pàr, ¤ma dä ptarmÕj ™k dexiîn ™s»mhne, tÕn
Qemistoklša dexiws£menoj ™kšleuse tîn nean…skwn
kat£rxasqai kaˆ kaqiereàsai p£ntaj çmhstÍ DionÚsJ
proseux£menon: oÛtw g¦r ¤ma swthr…an kaˆ n…khn œsesqai
to‹j “Ellhsin. ™kplagšntoj dä toà Qemistoklšouj æj
mšga tÕ m£nteuma kaˆ deinÒn, oŒon e‡wqen ™n meg£loij
¢gîsi kaˆ pr£gmasi calepo‹j, m©llon ™k tîn
paralÒgwn À tîn eÙlÒgwn t¾n swthr…an ™lp…zontej oƒ
polloˆ tÕn qeÕn ¤ma koinÍ katekaloànto fwnÍ, kaˆ toÝj
a„cmalètouj tù bwmù prosagagÒntej ºn£gkasan, æj Ð
m£ntij ™kšleuse, t¾n qus…an suntelesqÁnai. taàta
män oân ¢n¾r filÒsofoj kaˆ gramm£twn oÙk ¥peiroj
ƒstorikîn Fan…aj Ð Lšsbioj (FHG II `295) e‡rhke.
14.
Perˆ dä toà pl»qouj tîn barbarikîn neîn A„scÚloj Ð
poiht¾j æj ¨n e„dëj [kaˆ] diabebaioÚmenoj ™n [tragJd…v]
Pšrsaij (v. 336) lšgei taàta:
XšrxV dš, kaˆ g¦r oda, cili¦j män Ãn
ïn Ãge plÁqoj: aƒ d' Øpšrkopoi t£cei
˜katÕn dˆj Ãsan ˜pt£ q': ïd' œcei lÒgoj.
tîn d' 'Attikîn ˜katÕn Ñgdo»konta tÕ plÁqoj oÙsîn
˜k£sth toÝj ¢pÕ katastrèmatoj macomšnouj
Ñktwka…deka ecen, ïn toxÒtai tšssarej Ãsan, oƒ
loipoˆ d' Ðpl‹tai. Doke‹ d' oÙc Âtton eâ tÕn kairÕn Ð
QemistoklÁj À tÕn tÒpon sunidën kaˆ ful£xaj, m¾
prÒteron ¢ntiprórouj katastÁsai ta‹j barbarika‹j
t¦j tri»reij, À t¾n e„wqu‹an éran paragenšsqai,
tÕ pneàma lamprÕn ™k pel£gouj a„eˆ kaˆ kàma di¦ tîn
stenîn kat£gousan: Ö t¦j `Ellhnik¦j män oÙk œblapte
naàj, ¡litene‹j oÜsaj kaˆ tapeinotšraj, t¦j dä
barbarik¦j ta‹j te prÚmnaij ¢nestèsaj kaˆ to‹j
katastrèmasin ØyorÒfouj kaˆ bare…aj ™piferomšnaj
œsfalle prosp‹pton kaˆ pared…dou plag…aj to‹j
“Ellhsin Ñxšwj prosferomšnoij kaˆ tù Qemistokle‹
prosšcousin æj Ðrînti m£lista tÕ sumfšron: Óqen kat'
™ke‹non Ð Xšrxou naÚarcoj 'Ariamšnhj naàn œcwn
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bekerítették a görögök hajóhadát. Themisztoklész jól ismerte
Ariszteidész becsületességét, és megörült jövetelének.
Elbeszélte neki, mint küldte el Szikinnoszt a királyhoz,
segítsen rábeszélni a görögöket, akik benne jobban megbíznak,
hogy ütközzenek meg a perzsákkal a tengerszorosban.
Ariszteidész helyeselte Themisztoklész eljárását, és azonnal
felkereste a többi hadvezért és hajóparancsnokot, hogy harcra
biztassa ŋket. Eleinte kételkedve fogadtak szavait, de közben
megérkezett egy ténoszi szökevény háromevezŋsoros hajó,
amelynek Panaitiosz volt a parancsnoka, s ŋ is megerŋsítette a
bekerítés hírét. Így most már nemcsak a kényszerťség, hanem
a harag is arra ösztökélte a görögöket, hogy szembenézzenek a
veszedelemmel.
Napkeltekor Xerxész egy magaslaton foglalt helyet; innen jól
láthatta hajóhadát és a csatatrendet. Phanodémosz
szerint ez a hely Héraklész temploma felett volt, ahol
Szalamisz szigetét csak egy keskeny tengerszoros választja el
Attikától; Akesztodórosz azonban úgy tudja,
hogy Megarisz határán volt, a Kerata nevť dombok felett. Itt
ült Xerxész aranyveretť trónszékben írnokok hadával
körülvéve, akiknek az volt a kötelességük, hogy feljegyezzék a
csata eseményeit. Themisztoklész éppen áldozatot mutatott be
a vezérhajó oldalánál, amikor három szép arcú, pompás
ruházatú és arany ékszerekkel ékes hadifoglyot vezettek eléje.
Állítólag Szandakénak, a király nŋvérének és Artaüktosznak a
fiai voltak. Abban a pillanatban, amikor Euphrantidész jós
meglátta ŋket, fényes láng csapott ki az oltárra odakészített
áldozati húsokból, és jobb kéz felŋl tüsszentés hallatszott. A
jós ekkor kézen ragadta Themisztoklészt, és felszólította, hogy
a három ifjút ajánlja fel áldozatul a nyershús-evŋ
Dionüszosznak; és imádkozzék hozzá, mert ez menekvést és
gyŋzelmet hoz a görögöknek. Themisztoklészt megrémítette a
jós kegyetlen rendelkezése, de a nép, amint nagy
veszedelmekben és súlyos helyzetekben történni szokott,
inkább az ésszerťtlen, mint az ésszerť cselekedetektŋl remélte
a menekvést. Valamennyien az isten nevét kiáltozták, majd az
oltárhoz vonszolták a foglyokat és kierŋszakolták, hogy a jós
utasításához híven feláldozzák ŋket. Ezt a történetet egy
Phaniasz nevť leszboszi bölcselŋ és
történelemtudományban jártas férfiú beszéli el.
Aischylos, a költŋ, akinek személyes tapasztalata és biztos
ismeretei voltak az eseményrŋl, A perzsák címť tragédiájában
pontosan megmondja a barbárok hajóinak számát:
Xerxész hajói száma, jól tudom, kerek
ezernyi volt; s afféle szerfölött sebes
hajója kétszázhét: igy ŋrzi hiradás.
Az athéni hajók száma száznyolcvan volt, mindegyik
fedélzetén tizennyolc harcos, közülük négy íjas, a többi nehéz
fegyverzetť gyalogos katona. Themisztoklész ugyanolyan jól
választotta meg az ütközet idŋpontját, mint a helyét.Vigyázott
rá, hogy hajói addig ne támádják szembe a barbárokat, amíg a
tenger felŋl frissen fújó szél nagyobb hullámokat nem ver fel a
tengerszorosban. A hullámzás nem akadályozta az aránylag
alacsony építésť és mély járatú görög hajókat, de hevesen
dobálni kezdte a magas fedélzetť, nehézkes mozgású perzsa
hajókat, amelyek így oldalukat fordították a dühödten támadó
ellenfeleikkel szemben. A görög hajók kapitányai
Themisztoklészre figyeltek, mert tudták, hogy ŋ látja a
legpontosabban, mi van hasznukra. Xerxész tengernagya,
Ariamenész szembeszállt Themisztoklésszel. Vitéz
harcos volt, a király testvérei közül a legbátrabb és
legigazságosabb; hajója magas fedélzetérŋl, mint valami
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meg£lhn ésper ¢pÕ te…couj ™tÒxeue kaˆ ºkÒntizen,
¢n¾r ¢gaqÕj ín kaˆ tîn basilšwj ¢delfîn polÝ
kr£tistoj kaˆ dikaiÒtatoj. toàton män oân 'Amein…aj
Ð DekeleÝj kaˆ SwklÁj Ð PelieÝj Ðmoà plšontej,
æj aƒ nÁej ¢nt…prJroi prospesoàsai kaˆ sunere…sasai
to‹j calkèmasin ™nescšqhsan, ™piba…nonta tÁj aÙtîn
tri»rouj Øpost£ntej kaˆ to‹j dÒrasi tÚptontej e„j t¾n
q£lassan ™xšbalon, kaˆ tÕ sîma met¦ tîn ¥llwn
diaferÒmenon nauag…wn 'Artemis…a gnwr…sasa prÕj
Xšrxhn ¢n»negken.
15.
'En dä toÚtJ toà ¢gînoj Ôntoj fîj
män ™kl£myai mšga lšgousin 'EleusinÒqen, Ãcon dä kaˆ
fwn¾n tÕ Qri£sion katšcein ped…on ¥cri qal£tthj, æj
¢nqrèpwn Ðmoà pollîn tÕn mustikÕn ™xagÒntwn ”Iakcon.
™k dä toà pl»qouj tîn fqeggomšnwn kat¦ mikrÕn ¢pÕ
gÁj ¢naferÒmenon nšfoj œdoxen aâqij Øponoste‹n kaˆ
katask»ptein e„j t¦j tri»reij. ›teroi dä f£smata kaˆ
e‡dwla kaqor©n œdoxan ™nÒplwn ¢ndrîn ¢p' A„g…nhj
t¦j ce‹raj ¢necÒntwn prÕ tîn `Ellhnikîn tri»rwn, oÞj
e‡kazon A„ak…daj enai parakeklhmšnouj eÙca‹j prÕ
tÁj m£chj ™pˆ t¾n bo»qeian. prîtoj män oân lamb£nei
naàn Lukom»dhj, ¢n¾r 'Aqhna‹oj trihrarcîn, Âj t¦
par£shma perikÒyaj ¢nšqhken 'ApÒllwni dafnhfÒrJ
FluÁsin. oƒ d' ¥lloi to‹j barb£roij ™xisoÚmenoi tÕ plÁqoj
™n stenù kat¦ mšroj prosferomšnouj kaˆ perip…ptontaj
¢ll»loij ™tršyanto mšcri de…lhj ¢ntiscÒntaj, ésper
e‡rhke Simwn…dhj (fr. 83 B`4), t¾n kal¾n ™ke…nhn kaˆ
peribÒhton ¢r£menoi n…khn, Âj oÜq' “Ellhsin oÜte
barb£roij ™n£lion œrgon e‡rgastai lamprÒteron, ¢ndre…v
män kaˆ proqum…v koinÍ tîn naumachs£ntwn, gnèmV dä
kaˆ deinÒthti tÍ Qemistoklšouj.
16.
Met¦ dä t¾n naumac…an Xšrxhj män œti qumomacîn prÕj
t¾n ¢pÒteuxin ™pece…rei di¦ cwm£twn ™p£gein tÕ pezÕn
e„j Salam‹na to‹j “Ellhsin, ™mfr£xaj tÕn di¦ mšsou
pÒron: QemistoklÁj d' ¢popeirèmenoj 'Ariste…dou lÒgJ
gnèmhn ™poie‹to lÚein tÕ zeàgma ta‹j nausˆn
™pipleÚsantaj e„j `Ell»sponton, 'Ópws' œfh 't¾n
'As…an ™n tÍ EÙrèpV l£bwmen.' duscera…nontoj dä toà
'Ariste…dou kaˆ lšgontoj Óti 'nàn män trufînti tù
barb£rJ pepolem»kamen: ™¦n dä katakle…swmen e„j t¾n
`Ell£da kaˆ katast»swmen e„j ¢n£gkhn ØpÕ
dšouj ¥ndra thlikoÚtwn dun£mewn kÚrion, oÙkšti
ØpÕ ski£di crusÍ qe£setai t¾n m£chn ™f' ¹suc…aj,
¢ll¦ p£nta tolmîn kaˆ p©sin aÙtÕj parën di¦ tÕn
k…ndunon ™panorqèsetai t¦ pareimšna kaˆ
bouleÚsetai bšltion Øpär tîn Ólwn. oÙ t¾n oâsan oân'
œfh 'de‹ gšfuran ð QemistÒkleij ¹m©j ¢naire‹n, ¢ll'
˜tšran e‡per oŒÒn te proskataskeu£santaj ™kbale‹n
di¦ t£couj tÕn ¥nqrwpon ™k tÁj EÙrèphs', 'oÙkoàn'
epen Ð QemistoklÁj 'e„ doke‹ taàta sumfšrein, éra
skope‹n kaˆ mhcan©sqai p£ntaj ¹m©j, Ópwj
¢pallag»setai t¾n tac…sthn ™k tÁj `Ell£doj.' 'Epeˆ dä
taàt' œdoxen, œpempš tina tîn basilikîn eÙnoÚcwn ™n
to‹j a„cmalètoij ¢neurën 'Arn£khn Ônoma, fr£zein
basile‹ keleÚsaj Óti to‹j män “Ellhsi dšdoktai tù
nautikù kekrathkÒtaj ¢naple‹n e„j tÕn `Ell»sponton ™pˆ
tÕ zeàgma kaˆ lÚein t¾n gšfuran, QemistoklÁj dä
khdÒmenoj basilšwj paraine‹ speÚdein ™pˆ t¾n aØtoà
[q£lattan] kaˆ peraioàsqai, mšcrij aÙtÕj ™mpoie‹ tinaj
diatrib¦j to‹j summ£coij kaˆ mell»seij prÕj t¾n d…wxin.
taàq' Ð b£rbaroj ¢koÚsaj kaˆ genÒmenoj per…foboj, di¦
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bástyafokról vadul nyilaztott és dobálta dárdáit. A dekeleiai
Ameiniasz és a paianiai Szóklész hajójukat teljes sebességgel
nekivezették Ariamenész hajójának. Mikor a két bronzveretť
hajóorr egymásba fúródott, Ariamenész átugrott a görög
háromevezŋsorosra, de két athéni harcos dárdával rátámadt és
beletaszította a tengerbe. A harcban elesett tengerészkatonák
között úszó holttestét Artemiszia, Karia királynŋje felismerte
és Xerxészhez vitte.

Még folyt az ütközet, amikor állítólag hirtelen fény villant fel
Eleuszisz felŋl, és a thriai síkságon egészen a tengerig nagy zaj
támadt, a misztériumok hŋse, Iakkhos vonulna arra hatalmas
embertömeg kíséretében. Késŋbb a kiáltozás helyén már csak
porfelhŋ lebegett és a tenger felé húzódva ráereszkedett a
hajókra. Mások fegyveres férfiak ködalakját vélték látni
Aigina irányában, akik kezüket védŋn kiterjesztették a görög
hajók fölé. A görögök az Aiakidáknak gondolták ŋket, akikhez
oltalomért imádkoztak a tengeri csata kezdete elŋtt.
Lükomédész, az egyik athéni háromevezŋsoros hajó
parancsnoka volt az elsŋ, aki ellenséges hadihajót ejtett foglyul.
Levágta a perzsa hajó orrdíszét, és késŋbb Phlüában
felajánlotta babérkoszorús Apollónnak. A görög hajók a szťk
tengerszorosban egyenlŋ erŋvel szálltak szembe a barbárokkal,
akik csak szakaszonként tudtak elŋrenyomulni, és egymásra
torlódtak. Sötétedésig tartott a küzdelem, és a görögök
megfutamították a perzsákat. Így szerezték meg a görögök a
nemes és híres gyŋzelmet, mint Szimónidész mondja, amelynél
dicsŋségesebbet sem a görögök, sem a barbárok nem arattak
soha. Ezt részben a harcban részt vevŋ görögök bátorságának
és elszántságának, részben pedig Themisztoklész hadvezéri
tehetségének és ügyességének köszönhették.
Az ütközet után Xerxész, még mindig telve harci vággyal,
töltést akart építtetni, hogy szárazföldi csapatai is
átkelhessenek és Szalamiszban megütközhessenek a
görögökkel. Ekkor Themisztoklész, hogy kipuhatolja
Ariszteidész véleményét, színleg azt javasolta, hajózzon a
görög hajóhad a Hellészpontoszhoz, és rombolja szét a
hajóhidat. „Így - mondta - Ázsiát Európában foghatjuk meg.”
Ariszteidész ellenezte a tervet, és így szólt: „Eddig egy elpuhult
barbár kényúrral csatáztunk, de ha bezárjuk, Görögországba,
megfélemlítjük és ezzel kényszerhelyzetbe hozzuk ennek az
óriási seregnek az urát, nem nézi majd aranyos mennyezet alól
csendben üldögélve a harcot, hanem összeszedi magát és a
veszély ráveszi, hogy személyesen vegyen részt a csatában,
jóvátegye az elkövetett hibákat és jobb tanácsadókra
hallgasson. Bizony, Themisztoklész - tette hozzá -, ahelyett,
hogy lerombolnánk a hajóhidat, építsünk másikat, és ha lehet,
kergessük ki ezt az embert mielŋbb Európából.” Ha így látod
helyesnek - mondta Themisztoklész - találjuk meg a módját,
miként távolítsuk el Görögországból a lehetŋ leggyorsabban.”
Amint megegyeztek, Themisztoklész elküldte a perzsa
királyhoz Arnakész nevť eunuchját, akit a hadifoglyok közül
választott ki, hogy mondja meg gazdájának a következŋket: „A
görögök, most, hogy a tenger urává lettek, elhatározták, hogy
a Hellészpontoszba hajóznak, és lerombolják a hajóhidat, de
Themisztoklész nem akar rosszat a királynak, ezért
figyelmezteti, hogy siessen haza, s amíg teheti, keljen át a
tengeren Ázsiába. Ŋ közben mindent megtesz, hogy a görög
szövetséges hadakat visszatartsa az üldözéstŋl.” Amikor
Xerxész meghallotta az üzenetet, megijedt és gyorsan
visszavonult. A Mardoniosz ellen vívott késŋbbi harcok
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t£couj ™poie‹to t¾n ¢nacèrhsin, kaˆ pe‹ran ¹
Qemistoklšouj kaˆ 'Ariste…dou frÒnhsij ™n Mardon…J
paršscen, e‡ge pollosthmor…J tÁj Xšrxou dun£mewj
diagwnis£menoi Platai©sin e„j tÕn perˆ tîn Ólwn
k…ndunon katšsthsan.
17.
PÒlewn män oân t¾n A„ginhtîn ¢risteàsa… fhsin `HrÒdotoj
(8, 93), Qemistokle‹ dä ka…per ¥kontej ØpÕ fqÒnou tÕ
prwte‹on ¢pšdosan ¤pantej. ™peˆ g¦r ¢nacwr»santej e„j
tÕn 'IsqmÕn ¢pÕ toà bwmoà t¾n yÁfon œferon oƒ
strathgo…, prîton män ›kastoj aØtÕn ¢pšfainen ¢retÍ,
deÚteron dä meq' aØtÕn Qemistoklša. LakedaimÒnioi d' e„j
t¾n Sp£rthn aÙtÕn katagagÒntej, EÙrubi£dV män ¢ndre…aj,
™ke…nJ dä sof…aj ¢riste‹on œdosan qalloà stšfanon,
kaˆ tîn kat¦ t¾n pÒlin ¡rm£twn tÕ prwteàon ™dwr»santo
kaˆ triakos…ouj tîn nšwn pompoÝj ¥cri tîn Órwn
sunexšpemyan. lšgetai d' 'Olump…wn tîn ˜xÁj ¢gomšnwn,
kaˆ parelqÒntoj e„j tÕ st£dion toà Qemistoklšouj,
¢mel»santaj tîn ¢gwnistîn toÝj parÒntaj Ólhn t¾n
¹mšran ™ke‹non qe©sqai kaˆ to‹j xšnoij ™pideiknÚein
¤ma qaum£zontaj kaˆ krotoàntaj, éste kaˆ
aÙtÕn ¹sqšnta prÕj toÝj f…louj ÐmologÁsai tÕn karpÕn
¢pšcein tîn Øpär tÁj `Ell£doj aÙtù ponhqšntwn.

Plutarchos, Aristides 8-9.
8.
Tr…tJ d' œtei Xšrxou di¦ Qettal…aj kaˆ Boiwt…aj
™laÚnontoj ™pˆ t¾n 'Attik»n, lÚsantej tÕn nÒmon
™yhf…santo to‹j meqestîsi k£qodon, m£lista
foboÚmenoi tÕn 'Ariste…dhn m¾ prosqšmenoj to‹j polem…oij
diafqe…rV kaˆ metast»sV polloÝj tîn politîn prÕj
tÕn b£rbaron, oÙk Ñrqîj stocazÒmenoi toà ¢ndrÒj, Ój
ge kaˆ prÕ toà dÒgmatoj toÚtou dietšlei
protršpwn kaˆ paroxÚnwn toÝj “Ellhnaj ™pˆ t¾n
™leuqer…an, kaˆ met¦ tÕ dÒgma, Qemistoklšouj
strathgoàntoj aÙtokr£toroj, p£nta sunšpratte kaˆ
suneboÚleuen, ™ndoxÒtaton ™pˆ swthr…v koinÍ poiîn tÕn
œcqiston. æj g¦r ¢pole…pein t¾n Salam‹na bouleuomšnwn
tîn perˆ EÙrubi£dhn aƒ barbarikaˆ tri»reij nÚktwr
¢nacqe‹sai kaˆ peribaloàsai tÒn te pÒron ™n kÚklJ kaˆ
t¦j n»souj kate‹con, oÙdenÕj proeidÒtoj t¾n kÚklwsin,
Âken Ð 'Ariste…dhj ¢p' A„g…nhj parabÒlwj di¦ tîn polem…wn
neîn diekpleÚsaj, kaˆ nuktÕj ™lqën ™pˆ t¾n skhn¾n toà
Qemistoklšouj kaˆ kalšsaj aÙtÕn œxw mÒnon, '¹me‹s'
epen 'ð QemistÒkleij, e„ swfronoàmen, ½dh t¾n ken¾n
kaˆ meirakièdh st£sin ¢fšntej ¢rxèmeqa swthr…ou kaˆ
kalÁj filonik…aj prÕj ¢ll»louj, ¡millèmenoi sîsai
t¾n `Ell£da, sÝ män ¥rcwn kaˆ strathgîn, ™gë d'
Øpourgîn kaˆ sumbouleÚwn: ™peˆ kaˆ nàn se punq£nomai
mÒnon ¤ptesqai tîn ¢r…stwn logismîn, keleÚonta
dianaumace‹n ™n to‹j steno‹j t¾n tac…sthn, ka… soi tîn
summ£cwn ¢ntiprattÒntwn oƒ polšmioi sunerge‹n
™o…kasi: tÕ g¦r ™n kÚklJ kaˆ katÒpin ½dh pšlagoj
™mpšplhstai neîn polem…wn, éste kaˆ toÝj m¾
qšlontaj ¢n£gkh kate…lhfen ¢gaqoÝj ¥ndraj enai kaˆ
m£cesqai: fugÁj g¦r ÐdÕj oÙ le…petai.' prÕj taàq' Ð
QemistoklÁj epen: 'oÙk ¨n ™boulÒmhn ð 'Ariste…dh
sä kat¦ toàto kre…sson£ mou genšsqai, peir£somai dä
prÕj kal¾n ¢rc¾n ¡millèmenoj Øperbalšsqai to‹j œrgoij.'
¤ma d' aÙtù fr£saj t¾n Øp' aÙtoà kataskeuasqe‹san
¢p£thn ™pˆ tÕn b£rbaron, parek£lei pe…qein tÕn EÙrubi£dhn
kaˆ did£skein æj ¢m»canÒn ™sti swqÁnai m¾ naumac»santaj:
ece g¦r m©llon aÙtoà p…stin. Óqen ™n tù sullÒgJ tîn
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mutatták, milyen jól ítélte meg Themisztoklész és Ariszteidész
a helyzetet, mert bár Plataiainál az ellenség hadseregének csak
csekély részével álltak szemben, abban a veszélyben forogtak,
hogy mindent elveszítenek.
Hérodotosz elbeszélése szerint a görög városok között
leginkább Aigina tüntette ki magát. Ha kelletlenül is,
Themisztoklésznek adták a legmagasabb kitüntetést, amikor
ugyanis a hadvezérek összegyťltek az Iszthmoszon és
szavazást tartottak az oltárnál, vitézségben mindegyik önmagát
jelentette ki elsŋnek, maga után másodiknak azonban
Themisztoklészt. A lakedaimóniak meghívták Themisztoklészt
Spártába, és Eurübiadészt bátorságáért, ŋt pedig
bölcsességéért olajágakból font koszorúval tüntették ki.
Themisztoklészt ezenkívül megajándékozták a legszebb harci
szekérrel is, és amikor eltávozott, háromszáz ifjúból álló
kíséretet adtak melléje az ország határáig. Mondják, hogy a
következŋ olümpiai játékokon, mikor Themisztoklész a
stadionba lépett, senki nem törŋdött a versenyzŋkkel, egész
nap ŋt bámulták, tapsolták, és csodálattal mutogatták az
idegeneknek. Themisztoklész megvallotta barátainak, hogy úgy
érzi, elnyerte Görögországért vállalt fáradalmainak méltó
jutalmát.
Máthé Elek fordítása
Három esztendŋvel késŋbb, amikor Xerxész Thesszálián és
Boiótián át Attika ellen vonult, az athéniak érvénytelennek
mondták ki a régi törvényt, és megengedték a számťzöttek
hazatérését; féltek tŋle ugyanis, hogy Ariszteidész az
ellenséghez csatlakozik, esetleg a polgárok soraiból is megront
sok embert és Xerxész oldalára csábít. De helytelennek ítélték
meg, mert Ariszteidész nemcsak a határozat meghozatala elŋtt
biztatta és bátorította szüntelenül a görögöket, hogy küzdjenek
a szabadságért, hanem utána is, amikor Themisztoklészt
teljhatalmú fŋvezérré tették, tettel és tanáccsal minden
segítséget megadott neki, s a közös boldogulás érdekében
legnagyobb ellenségét a leghíresebb emberré tette. Amikor
Eurübiadész készülŋben volt Szalamiszt elhagyni, a barbárok
háromevezŋsoros gályái éjszaka felszedték a horgonyt,
körülzárták a tengerszorost, a szigeteket pedig megszállták
anélkül, hogy a bekerítést bárki is észrevette volna. Ekkor
érkezett meg Ariszteidész Aiginából, miután merészen
átevezett az ellenséges hajók között; még az éjszaka folyamán
felkereste Themisztoklészt sátrában, és negyszemközt a
következŋket mondta neki: „Themisztoklész, hallgassunk
józan eszünkre, hagyjuk a hiú, gyermekes civódást, kezdjünk
inkább üdvös és tiszteletre méltó versengésbe Görögország
megmentéséért, te mint fŋvezér, én pedig mint a tanácsadód.
Most értesülök róla, hogy a legjobb haditervhez ragaszkodol,
és az az óhajtásod, hogy minél elŋbb döntŋ csatára kerüljön
sor a szorosokban. A szövetségesek, úgy látszik, nem értenek
veled egyet, de az ellenség a te kezedre dolgozik. A tengert az
ellenség hajói körben és hátulról máris úgy ellepték, hogy a
görögök akaratuk ellenére is kénytelenek lesznek bátran
harcolni, mert a visszavonulás útja el van vágva elŋlük.”
Themisztoklész erre így szólt: „Nem óhajtottam,
Ariszteidész, hogy ebben a dologban különb légy nálam, de
megkísérlem, hogy derék kezdeményezéseddel versenyre
keljek, és tettekkel múljalak felül.” Közölte Ariszteidésszel,
hogy milyen cselt eszelt ki Xerxész ellen, és kérte, beszélje rá,
Eurübiadészt, s értesse meg vele, hogy a menkvés egyetlen
reménye a tengeri csata lehet; tudta ugyanis, hogy Eurübiadész
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strathgîn e„pÒntoj Kleokr…tou toà Korinq…ou prÕj tÕn
Qemistoklša, mhd' 'Ariste…dV t¾n gnèmhn ¢ršskein
aÙtoà, parÒnta g¦r siwp©n, ¢nte‹pen Ð 'Ariste…dhj æj
oÙk ¨n ™sièpa m¾ lšgontoj t¦ ¥rista toà
Qemistoklšouj: nunˆ d' ¹suc…an ¥gein oÙ di' eÜnoian toà
¢ndrÒj, ¢ll¦ t¾n gnèmhn ™painîn.
9.
Oƒ män oân naÚarcoi tîn `Ell»nwn taàt' œpratton.
'Ariste…dhj d' Ðrîn t¾n Yutt£leian, ¿ prÕ tÁj Salam‹noj
™n tù pÒrJ ke‹tai nÁsoj oÙ meg£lh, polem…wn ¢ndrîn mest¾n
oâsan, ™mbib£saj e„j Øphretik¦ toÝj proqumot£touj kaˆ
macimwt£touj tîn politîn, prosšmeixe tÍ Yuttale…v, kaˆ
m£chn prÕj toÝj barb£rouj sun£yaj ¢pškteine
p£ntaj, pl¾n Ósoi tîn ™pifanîn zîntej ¼lwsan. ™n dä
toÚtoij Ãsan ¢delfÁj basilšwj Ônoma Sand£khj tre‹j
pa‹dej, oÞj eÙqÝj ¢pšsteile prÕj tÕn Qemistoklša,
kaˆ lšgontai kat£ ti lÒgion, toà m£ntewj EÙfrant…dou
keleÚsantoj, çmhstÍ DionÚsJ prÕ tÁj m£chj
kaqiereuqÁnai. t¾n dä nhs…da to‹j Óploij pantacÒqen Ð
'Ariste…dhj peristšyaj, ™f»dreue to‹j ™kferomšnoij
prÕj aÙt»n, æj m»te tîn f…lwn tin¦ diafqarÁnai m»te
tîn polem…wn diafuge‹n. Ð g¦r ple‹stoj çqismÕj tîn neîn
kaˆ tÁj m£chj tÕ karterètaton œoike perˆ tÕn tÒpon
™ke‹non genšsqai: diÕ kaˆ trÒpaion ›sthken ™n tÍ
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Ariszteidészben inkább megbízik, mint ŋbenne. Ezért aztán
amikor a haditanácsban a korinthoszi Kleokritosz azt mondta
Themisztoklésznek, hogy terve még Ariszteidésznek sem
tetszik, hiszen jelen van, de hallgat, Ariszteidész azt felelte,
hogy nem hallgatna, ha Themisztoklész nem a legjobbat
tanácsolta volna; azért nem szól semmit, mert helyesli
Themisztoklész tervét, nem pedig az iránta való jóindulatból.
A görög hajóhad vezérei tehát eképpen cselekedtek,
Ariszteidész pedig, amikor látta, hogy Szalamisz közelében a
tengerszorosban fekvŋ kis Pszüttaleia-szigetet megszállták az
ellenséges csapatok, kisebb hajókra rakta a legképzettebb és
legharcedzettebb athéniakat, partra szállt a szigeten, és
megtámadta a barbárokat. Legtöbbjüket megölte, csak néhány
elŋkelŋ harcost ejtett foglyul. Közöttük volt a király
nŋvérének, Szandakénak három fia is, akiket azonnal
elküldött Themisztoklészhez; ezeket állítólag egy jóslat
értelmében Euphrantidész jós kívánságára feláldozták
Dionüszosz Ómétésznek. A szigetet Ariszteidész körös-körül
megrakta harcosaival, és a partra kiúszókat figyeltette velük,
hogy a szövetségesek közül senki ne veszhessen oda, az
ellenség soraiból pedig seki el ne szökhessen. Valószínťnek
látszott ugyanis, hogy a tengeri ütközet ezen a helyen lesz a
leghevesebb; a diadaljelet éppen ezért Pszüttaleián állították
fel.* [helyesen: a diadaljel is épp ezért áll Psyttaleián.]

Plutarchos, Cimon 5.
T¦ d' ¥lla p£nta toà ½qouj ¢gast¦ kaˆ genna‹a toà
K…mwnoj. oÜte g¦r tÒlmV Milti£dou leipÒmenoj, oÜte
sunšsei Qemistoklšouj, dikaiÒteroj ¢mfo‹n Ðmologe‹tai
genšsqai, kaˆ ta‹j polemika‹j oÙdä mikrÕn ¢podšwn
¢reta‹j ™ke…nwn, ¢m»canon Óson ™n ta‹j politika‹j
Øperbalšsqai nšoj ín œti kaˆ polšmwn ¥peiroj. Óte
g¦r tÕn dÁmon ™piÒntwn M»dwn QemistoklÁj œpeiqe
prošmenon t¾n pÒlin kaˆ t¾n cèran ™klipÒnta prÕ tÁj
Salam‹noj ™n ta‹j nausˆ t¦ Ópla qšsqai kaˆ
diagwn…sasqai kat¦ q£lattan, ™kpeplhgmšnwn tîn pollîn
tÕ tÒlmhma, prîtoj K…mwn êfqh di¦ toà Kerameikoà
faidrÕj ¢niën e„j t¾n ¢krÒpolin met¦ tîn ˜ta…rwn, †ppou
tin¦ calinÕn ¢naqe‹nai tÍ qeù di¦ ceirîn kom…zwn, æj
oÙdän ƒppikÁj ¢lkÁj, ¢ll¦ naum£cwn ¢ndrîn ™n tù
parÒnti tÁj pÒlewj deomšnhj. ¢naqeˆj dä tÕn calinÕn
kaˆ labën ™k tîn perˆ tÕn naÕn kremamšnwn ¢sp…da
kaˆ proseux£menoj tÍ qeù, katšbainen ™pˆ q£lassan, oÙk
Ñl…goij ¢rc¾ toà qarre‹n genÒmenoj.

Máthé Elek fordítása
Kimón jelleme minden más tekintetben csodáltra méltó és
nemes volt. Bátorságban nem maradt el Miltiadész,
eszességben Themisztoklész mögött, s mindenki elismeri,
hogy igazságosabb volt mindkettŋjüknél. Katonai dogokban
még harci tapasztalatok híján is felért velük, és politikailag
összehasonlíthatatlanul tehetségesebb volt náluk. Mert amikor
Themisztoklész a médek közeledtére azt tanácsolta a népnek,
hogy adja fel a várost, hagyja el az országot, szálljon hajóra és
álljon fegyverbe Szalamisznál, a legtöbben rémülettel hallottak
a merész vállalkozásról. Kimón volt az elsŋ, aki barátaival
derťsen ment fel a Kerameikoszon át az Akropoliszra, hogy a
kezében vitt zablát felajánlja az istennŋnek, mert a városnak
akkor nem lovasokra, hanem tengeri harcosokra volt szüksége.
A zablát felajánlva levett egyet a templomban felakasztott
pajzsok közül, imádkozott az istennŋhöz, és a pajzzsal lement
tengerpartra. Ezzel sok embernek visszaadta a bátorságát.

Plutarchos, Cimon 13.3.
K…mwn d' ésper ¢qlht¾j deinÕj ¹mšrv mi´ dÚo
kaqVrhkëj ¢gwn…smata, kaˆ tÕ män ™n Salam‹ni
pezomac…v, tÕ d' ™n Plataia‹j naumac…v parelhluqëj
trÒpaion, ™phgwn…sato ta‹j n…kaij,

Máthé Elek fordítása
Kimón jól küzdŋ atléta módjára egy nap két csataban is
gyŋztesen harcolt, és a szalamiszi üzközetet szárazföldi, a
pataiait pedig tengeri csatával tetézte.

Plutarchos, Lysander 15.
`O d' oân LÚsandroj, æj paršlabe t£j te naàj ¡p£saj
pl¾n dèdeka kaˆ t¦ te…ch tîn 'Aqhna…wn, ›ktV ™pˆ dek£tV
Mounuciînoj mhnÒj, ™n Î kaˆ t¾n ™n Salam‹ni naumac…an
™n…kwn tÕn b£rbaron, ™boÚleusen eÙqÝj kaˆ t¾n polite…an
metastÁsai.

Máthé Elek fordítása
Lysandros, Munychión hónap tizedik napján, amelyen annak
idején diadalt arattak a barbárok fölött a salamisi tengeri
ütközetben, birtokba vette a falakat és az athéniak hajóit
(tizenkettŋ kivételével), s nyomban elŋkészületeket tett
alkotmányuk megváltoztatására.

Plutarchos, Camillus 19. 6.
oƒ <d'> 'Aqhna‹oi kaˆ t¾n perˆ N£xon ™n…kwn naumac…an,
Âj Cabr…aj ™strat»gei, toà Bohdromiînoj perˆ t¾n
pansšlhnon, ™n dä Salam‹ni perˆ t¦j e„k£daj, æj ¹m‹n ™n tù
Perˆ ¹merîn (fr. p. 141 Bernard.) ¢podšdeiktai.

Máthé Elek fordítása
Ugyanebben a hónapban (sc. Boédromión) holdtöltekor
vívták meg az athéniak gyŋzelmes tengeri ütközetüket Naxos
szigeténél Chabrias fŋvezérsége alatt, a salamisi tengeri ütközet
pedig a hónap 26. napjara esik, amint a Napokról címť
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könyvemben elbeszéltem.
Plutarchos, Pelopidas 21, 3.
ïn oƒ män oÙk e‡wn paramele‹n oÙd' ¢peiqe‹n, tîn män
palaiîn profšrontej Menoikša tÕn Kršontoj kaˆ
Makar…an t¾n `Hraklšouj, tîn d' Ûsteron FerekÚdhn
te tÕn sofÕn ØpÕ Lakedaimon…wn ¢naireqšnta kaˆ t¾n
dor¦n aÙtoà kat£ ti lÒgion ØpÕ tîn basilšwn
frouroumšnhn, Lewn…dan te tù crhsmù trÒpon tin¦
proqus£menon ˜autÕn Øpär tÁj `Ell£doj, œti dä toÝj ØpÕ
Qemistoklšouj sfagiasqšntaj 'WmhstÍ DionÚsJ prÕ tÁj ™n
Salam‹ni naumac…aj:

Máthé Elek fordítása
Néhányan úgy gondolták, hogy követni kell a parancsot és
engedelmeskedni neki; a régi idŋkbŋl olyan példákat hoztak
fel, mint Menoikeusz, Kreón fia, Makaria, Héraklész leánya s a
késŋbbi idŋbŋl Phereküdész, a bölcs, akit megöltek a
lakedaimóniak, és bŋrét királyaik valami jóslat miatt
megŋrizték; vagy mint Leónidasz, aki egy jóslat következtében
feláldozta magát Görögországért, végül mint Themisztoklész,
aki ifjakat áldozott fel Dionüszosz Ómésztésznek a szalamiszi
tengeri ütközet elŋtt.

Plutarchos, Cato maior 5, 4.
tîn dä K…mwnoj †ppwn aŒj 'OlÚmpia trˆj ™n…khse kaˆ
tafaˆ plhs…on e„sˆ tîn ™ke…nou mnhm£twn. kÚnaj dä
suntrÒfouj genomšnouj kaˆ sun»qeij ¥lloi te polloˆ
kaˆ X£nqippoj Ð palaiÕj tÕn e„j Salam‹na tÍ tri»rei
paranhx£menon, Óte t¾n pÒlin Ð dÁmoj ™xšlipen, ™pˆ tÁj
¥kraj ™k»deusen ¿n KunÕj sÁma mšcri nàn kaloàsin.

Máthé Elek fordítása
Kimón lovainak sírja, amelyekkel Olümpiában gyŋzött, a saját
síremléke közelében áll. Ugyanígy tettek sokan mások
kutyáikkal is, amelyekkel együtt éltek házukban, így a régebbi
idŋkben Xanthipposz kutyája, amely háromevezŋsoros hajója
mellett úszott Szalamiszig, midŋn a lakosság elhagyta Athént,
egy parti szikla mellett díszesen eltemettette, és a síremléket
még napjainkban is Kutya-emlékmť néven ismerik.

Plutarchos, Comparatio Aristidis et Catonis 2, 1-2.
kaˆ m¾n 'Ariste…dhj män ™n oÙdenˆ tîn katorqwm£twn
gšgone prîtoj, ¢ll¦ Milti£dhj œcei toà Maraqînoj tÕ
prwte‹on, QemistoklÁj dä tÁj Salam‹noj, ™n dä Plataia‹j
fhsin `HrÒdotoj (9, 64) ¢nelšsqai kall…sthn n…khn
Pausan…an, 'Ariste…dV dä kaˆ tîn deutere…wn ¢mfisbhtoàsi
Swf£nai kaˆ 'Amein…ai kaˆ Kall…macoi kaˆ Kunšgeiroi
diaprepîj ¢risteÚsantej ™n ™ke…noij to‹j ¢gîsi:

Máthé Elek fordítása
Ariszteidész harctéri gyŋzelmeiben soha nem játszott elsŋ
szerepet, mert Marathónnál Miltiadészé volt az elsŋség,
Szalamisznál Themisztoklészé, Plataiainál pedig, amint
Hérodotosz elmondja, a legszebb gyŋzelmet Pauszaniasz
aratta, sŋt Ariszteidésznek még a második helyét is
vitássá tette Szóphanész, Ameiniasz, Kallimakhosz és
Künegeirosz, akik mind különösképpen kitťntek vitézségükkel
a csatában.

Plutarchos, Comparatio Aristidis et Catonis 5, 1-2.
Strathg…ai d' aƒ män K£twnoj oÙdän æj meg£loij
pr£gmasi mšga prosšqhkan, ™n dä ta‹j 'Ariste…dou t¦
k£llista kaˆ lamprÒtata kaˆ prîta tîn `Ellhnikîn
œrgwn ™st…n, Ð Maraqèn, ¹ Salam…j, aƒ Plataia…, kaˆ
oÙk ¥xion d»pou parabale‹n tù XšrxV tÕn 'Ant…ocon
kaˆ t¦ periaireqšnta tîn 'Ibhrikîn pÒlewn te…ch ta‹j
tosaÚtaij män ™n gÍ, tosaÚtaij d' ™n qal£ssV pesoÚsaij
muri£sin· ™n oŒj 'Ariste…dhj œrgJ män oÙdenÕj
™le…peto, dÒxhj dä kaˆ stef£nwn, ésper ¢mšlei ploÚtou
kaˆ crhm£twn, Øf»kato to‹j m©llon deomšnoij, Óti kaˆ
toÚtwn p£ntwn dišferen. (...)'Ariste…dhj män g¦r
Qemistokle‹ t¦ mšgista sumpr£ttwn, kaˆ trÒpon tin¦ kaˆ
t¾n strathg…an aÙtoà doruforîn, êrqwse t¦j 'Aq»naj.

Máthé Elek fordítása
Ami hadjárataikat illeti, Catóéi nem sokkal gyarapították Róma
már amúgy is nagy hatalmát, Ariszteidészéi azonban
egybeestek a görögök legszebb, legfényesebb és legkiválóbb
haditetteivel, a marathóni, a szalamiszi és plataiai csatával.
Antiokhosz valóban nem hasonlítható össze Xerxésszel, sem a
hispaniai városok falainak lerombolása azzal a sok tízezer
barbárral, akik a szárazföldön vagy a tengeren estek el. Bár
Ariszteidész ezekben a harcokban vitézség dolgában nem
maradt el senki mögött, a dicsŋséget és a babért átengedte
másoknak, mert ugyanúgy lenézte a dicsŋséget, miként a
vagyont és a gazdagságot, már csak azért is, mert mások
jobban rászorultak, mint ŋ, aki mindezeknek magasan felette
állott. (...) Ariszteidész azzal, hogy együttmťködött
Themisztoklésszel a legnagyobb és legkiválóbb
teljesítményeiben, s Themisztoklész hadvezérlete alatt szinte a
dárdahordozó szerepét vállalta, hozzásegítette Athént a
gyŋzelemhez.

Plutarchos, Titus Flamininus 11.
`O d' oân T…toj, e„ m¾ t£cista tÁj qšaj dialuqe…shj
ØpidÒmenoj t¾n for¦n toà pl»qouj kaˆ tÕn drÒmon
™xšklinen, oÙk ¨n ™dÒkei perigenšsqai tosoÚtwn Ðmoà
kaˆ p£ntoqen aÙtù periceomšnwn. æj d' ¢pškamon perˆ
t¾n skhn¾n aÙtoà boîntej ½dh nuktÕj oÜshj, aâqij
oÛstinaj ‡doien À f…louj À pol…taj ¢spazÒmenoi kaˆ
periplekÒmenoi, prÕj de‹pna kaˆ pÒtouj ™tršponto met'
¢ll»lwn. 'En ú kaˆ m©llon æj e„kÕj ¹domšnoij ™pÇei
log…zesqai kaˆ dialšgesqai perˆ tÁj `Ell£doj, Ósouj
polem»sasa polšmouj di¦ t¾n ™leuqer…an, oÜpw tÚcoi
bebaiÒteron oÙd' ¼dion aÙtÁj, ˜tšrwn proagwnisamšnwn
Ñl…gou de‹n ¢na…maktoj aÙt¾ kaˆ ¢penq¾j feromšnh tÕ

Máthé Elek fordítása
Ha Titus a látványosságok vége felé nem sejti meg, hogy
micsoda tolongás és csŋdület lesz, és ki nem tér a tömeg elŋl,
valószínťleg nem menekül meg az ŋt minden oldalról
körülözönlŋ embersokaságtól. Mikor aztán belefáradtak, hogy
sátra körül kiabáljanak - közben sötét éjszaka lett -, sorra
átöleltek mindenkit, akit csak megpillantottak, barátaikat,
polgártársaikat, összecsókolták ŋket, és vidám lakmározásba,
ivásba kezdtek. Ott aztán, amint ez már természetes, mind
vidámabban kezdték meghányni - vetni Görögország sorsát,
hogy bár sok háborút viseltek a szabadságért, de nagyobb
biztonságot és gyönyörťséget egyik sem szerzett nekik, mint
amiben most van részük; most mások küzdöttek értük, ŋk
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k£lliston kaˆ perimachtÒtaton «qlon. Ãn d' ¥ra
sp£nion män ¢ndre…a kaˆ frÒnhsij ™n ¢nqrèpoij,
spaniètaton dä tîn ¥llwn ¢gaqîn Ð d…kaioj. oƒ g¦r
'Aghs…laoi kaˆ <oƒ> LÚsandroi kaˆ oƒ Nik…ai kaˆ oƒ
'Alkibi£dai polšmouj män eâ dišpein kaˆ m£caj
nik©n kat£ te gÁn kaˆ q£lassan ¥rcontej ºp…stanto,
crÁsqai dä prÕj c£rin eÙgenÁ kaˆ tÕ kalÕn oŒj katèrqoun
oÙk œgnwsan, ¢ll' e„ tÕ MaraqèniÒn tij œrgon ¢fšloi,
kaˆ t¾n ™n Salam‹ni naumac…an, kaˆ Platai¦j kaˆ
QermopÚlaj, kaˆ t¦ prÕj EÙrumšdonti kaˆ t¦ perˆ KÚpron
K…mwnoj œrga, p£saj t¦j m£caj ¹ `Ell¦j ™pˆ doule…v
mem£chtai prÕj aØt»n, kaˆ p©n trÒpaion aÙtÁj sumfor¦
kaˆ Ôneidoj [™p' aÙt¾n] ›sthke, t¦ ple‹sta kak…v kaˆ
filonik…v tîn ¹goumšnwn peritrape…shj. ¢llÒfuloi d'
¥ndrej, ™naÚsmata mikr¦ kaˆ gl…scra koinwn»mata
palaioà gšnouj œcein dokoàn tej, ¢f' ïn kaˆ lÒgJ ti kaˆ
gnèmV tîn crhs…mwn Øp£rxai tÍ `Ell£di qaumastÕn Ãn,
oátoi to‹j meg…stoij kindÚnoij kaˆ pÒnoij ™xelÒmenoi t¾n
`Ell£da despotîn calepîn kaˆ tur£nnwn ™leuqeroàsi.

Plutarchos, Alexander 34, 1-4.
Toàto tÁj m£chj ™ke…nhj laboÚshj tÕ pšraj, ¹ män ¢rc¾
pant£pasin ¹ Persîn ™dÒkei katalelÚsqai, basileÝj dä
tÁj 'As…aj 'Alšxandroj ¢nhgoreumšnoj, œque to‹j qeo‹j
megaloprepîj, kaˆ to‹j f…loij ™dwre‹to ploÚtouj kaˆ
o‡kouj kaˆ ¹gemon…aj. filotimoÚmenoj dä prÕj toÝj
“Ellhnaj, œgraye t¦j turann…daj p£saj kataluqÁnai
kaˆ politeÚein aÙtonÒmouj, „d…v dä Plataieàsi t¾n
pÒlin ¢noikodome‹n, Óti t¾n cèran oƒ patšrej aÙtîn
™nagwn…sasqai to‹j “Ellhsin Øpär tÁj ™leuqer…aj
paršscon. œpemye dä kaˆ Krotwni£taij e„j 'Ital…an mšroj
tîn lafÚrwn, t¾n Faällou toà ¢qlhtoà timîn proqum…an
kaˆ ¢ret»n, Öj perˆ t¦ Mhdik£, tîn ¥llwn 'Italiwtîn
¢pegnwkÒtwn toÝj “Ellhnaj, „diÒstolon œcwn naàn
œpleusen e„j Salam‹na, toà kindÚnou summeqšxwn.
oÛtw tij eÙmen¾j Ãn prÕj ¤pasan ¢ret¾n kaˆ kalîn
œrgwn fÚlax kaˆ o„ke‹oj.

Plutarchos, De Herodoti malignitate 36-40 (868f - 871e)
36.
OÙ de‹ dä qaum£zein e„ to‹j ¢tuc»sasin œgkeitai
pikrîj, Ópou kaˆ toÝj paragenomšnouj kaˆ
sugkinduneÚsantaj e„j t¾n tîn polem…wn mer…da kaˆ
prodotîn metat…qhsi. „N£xioi g¦r tre‹j œpemyan tri»reij
summ£couj to‹j barb£roij, eŒj dä tîn trihr£rcwn
DhmÒkritoj œpeise toÝj ¥llouj ˜lšsqai t¦ tîn
`Ell»nwn.” oÛtwj oÙd' ™paine‹n ¥neu toà yšgein oden,
¢ll' †n' eŒj ¢n¾r ™gkwmiasqÍ, pÒlin Ólhn de‹ kakîj
¢koàsai kaˆ dÁmon. marture‹ d' aÙto‹j tîn män presbutšrwn
`Ell£nikoj tîn dä newtšrwn ”Eforoj, Ð män {x Ð dä pšnte
nausˆ toÝj Nax…ouj ™lqe‹n to‹j “Ellhsi bohqoàntaj
ƒstor»saj. aÙtÕj dä kaˆ pant£pasin ˜autÕn Ð `HrÒdotoj
™xelšgcei taàta plattÒmenon. oƒ män g¦r Nax…wn
ærogr£foi lšgousi kaˆ prÒteron Megab£thn ¢pèsasqai
nausˆ diakos…aij ™pipleÚsanta tÍ n»sJ, kaˆ D©tin
aâqij tÕn strathgÕn ™xel£sai katapr»santa <t¦ ƒer£,
aÙtoÝj dä Nax…ouj oÙdän ™piceir»santa> poiÁsai kakÒn. e„
dš, æj `HrÒdotoj e‡rhken ¢llacÒqi, t¾n män pÒlin
aÙtîn ™mpr»santej dišfqeiran, oƒ d' ¥nqrwpoi
katafugÒntej e„j t¦ Ôrh diesèqhsan, Ãpou kal¾n

96.
maguk szinte vérük ontása és gyász nélkül nyerték el a
gyŋzelem legszebb, legirigyeltebb díját. A bátorság és bölcs
belátás is ritka dolog az embereknél, de minden jó között
legritkább az igazságos ember. Mert ha az Agészilaoszok,
Lüszandroszok, Nikiaszok és Alkibiadészok jól értettek is a
hadviseléshez és ahhoz, hogy szárazföldön és tengeren
vezérkedve gyŋzzenek, sikereiket nem tudták kihasználni szép
célokért és a közjó érdekében. Mert ha nem vesszük
számításba a marathóni diadalt és a salamisi tengeri csatát,
Plataiait és Thermopülait, továbbá Kimón haditetteit az
Eurümedónnál és Ciprus szigeténél, Görögország minden más
csatáját önmaga ellen és saját maga leigázására vívta meg,
minden diadaljelét saját szerencsétlenségére és gyalázatára
emelte, s legtöbbször vezéreinek gonoszsága és
összeférhetetelensége döntötte romlásba. Most pedig
vadidegen emberek, akiknél legfeljebb az ŋsrégi rokonság
halvány nyomairól és elmosódott emlékeirŋl lehet beszélni, és
akiktŋl csodálatra méltó dolognak kellene tartani azt is, ha jó
szóval és tanáccsal volnának Görögország hasznára, tették
szabaddá és ragadták ki Görögországot a legnagyobb
veszélyek és fáradalmak árán a despoták és zsarnokok keze
közül.
Máthé Elek fordítása
Úgy látszott, hogy a csata kimenetele (sc. a gaugamélai) a
perzsa uralom végét jelenti. Alexandrosz, miután kikiáltották
Ázsia királyává, fényes áldozatokat mutatott be az isteneknek,
és barátait kincsekkel, palotákkal és helytartóságokkal
ajándékozta meg. Fŋként arra vágyott, hogy görögök tiszteletét
elnyerje, ezért levelet intézett hozzájuk, kijelentve, hogy
megszťnik a zsarnoki uralom, és saját alkotmányuk szerint
élhetnek. Külön megírta a plataiaiaknak, hogy városukat fel
fogja építtetni, mert atyáik felajánlották saját területüket a
görögöknek, hogy ott küzdjenek a szabadságért. A zsákmány
egy részét elküldette a krotóniaknak Itáliába, hogy tisztelettel
adózzék Phaüllosz atléta önfeláldozó vitézségének, aki a
méd háborúk idején, amikor az itáliaiak mind cserbenhagyták a
görögöket, saját költségén felszerelt harci gályáján Szalamiszba
hajózott, hogy kivegye részét a veszélybŋl. Ilyen elismeréssel
illetett minden vitézi erényt, és így megbecsülte a szép tettek
emlékét.

De nem meglepŋ, hogy azokkal kíméletlen, akik pórul
jártak, ha még azokat is az ellenséggel és az árulókkal állítja egy
sorba, akik rendesen helytálltak és vállalták a veszélyt:
‘A naxosiak küldtek három triérést a perzsák oldalán, de az
egyik triérés parancsnoka rábeszélte a többit, hogy álljanak a
görögök mellé.’ Hiába, nem tud dicsérni anélkül, hogy ne
lenne benne valami becsmérlés is. Ahhoz, hogy egy embert
hajlandó legyen megdicsérni, egy egész várost és népet kell
rossz hírbe kevernie. Mellettük tansukodik viszont a régebbiek
közül Hellanikos és az újabbak közül Ephoros, amikor
beszámolnak arról, hogy egyikük szerint hat, másikuk szerint
öt hajóval jöttek a naxosiak a görögök megsegítésére.
Hérodotos azonban saját magának teljesen bebeszéli, amiket
így kitalál. Mert a naxosi évkönyvírók azt mondják, hogy elŋbb
elťzték Megabatést, amikor kétszáz hajóval megtámadta a
szigetet, majd aztán Datist, a hadvezért is elkergették, aki
felperzselte <...>, hogy kárt okozzon. Ha viszont, ahogy
Hérodotos mondja valahol (vö. VI 96.), (a perzsák) városukat
felperzselve elpusztították, és az emberek csak a hegyekbe
futva tudtak megmenekülni, akkor mi okuk lett volna a
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a„t…an econ to‹j ¢polšsasi t¾n patr…da pšmpein
bo»qeian, ¢ll¦ m¾ to‹j ¢munomšnoij Øpär tÁj koinÁj
™leuqer…aj ¢mÚnein. Óti d' oÙk ™painšsai boulhqeˆj
DhmÒkriton, ¢ll' ™p' a„scÚnV Nax…wn sunšqhke tÕ yeàdoj,
dÁlÒj ™sti tù paralipe‹n Ólwj kaˆ parasiwpÁsai tÕ
Dhmokr…tou katÒrqwma kaˆ t¾n ¢riste…an, ¿n ™pigr£mmati
Simwn…dhj ™d»lwse
DhmÒkritoj tr…toj Ãrxe m£chj, Óte p¦r Salam‹na
“Ellhnej M»doij sÚmbalon ™n pel£gei:
pšnte dä nÁaj ›len dh…wn, ›kthn d' ØpÕ ce‹ra
·Úsato barbarik¾n Dwr…d' ¡liskomšnhn.
37.
'All¦ t… ¥n tij ¢ganakto…h perˆ Nax…wn; e„ g£r e„sin
¢nt…podej ¹mîn, ésper œnioi lšgousi, tÁj gÁj t¦ k£tw
perioikoàntej, omai mhd' ™ke…nouj ¢nhkÒouj enai
Qemistoklšouj kaˆ toà Qemistoklšouj bouleÚmatoj, Ö
bouleÚsaj tÍ `Ell£di naumacÁsai prÕ tÁj Salam‹noj
ƒdrÚsato naÕn 'AristoboÚlhj 'Artšmidoj ™n Mel…tV,
toà barb£rou katapolemhqšntoj. toàto män toà
Qemistoklšouj Ð car…eij suggrafeÝj Óson ™f' ˜autù
parairoÚmenoj kaˆ t¾n dÒxan e„j ›teron metafšrwn taàta
gr£fei kat¦ lšxin: „™ntaàqa dä Qemistoklša ¢fikÒmenon
™pˆ t¾n nša e‡reto Mnhs…filoj ¢n¾r 'Aqhna‹oj, Ó ti sfin e‡h
bebouleumšnon: puqÒmenoj dä prÕj aÙtoà, æj ™stˆ
dedogmšnon ¢n£gein t¦j nšaj prÕj tÕn 'IsqmÕn kaˆ prÕ
tÁj Peloponn»sou naumacšein, epe: 'oÙk ¥ra, Àn
pa…rwsi t¦j nšaj ¢pÕ Salam‹noj, oÙdä perˆ miÁj œti patr…doj
naumac»seij: kat¦ g¦r pÒleij ›kastoi tršyontai'”
(kaˆ met' Ñl…gon) „'¢ll¦ e‡ tij œsti mhcan», ‡qi te kaˆ
peirî diacšai t¦ bebouleumšna, ½n kwj dÚnV ¢nagnîsai
EÙrubi£dea metabouleÚsasqai éste aÙtoà mene‹n.'” eq'
Øpeipën Óti „k£rta tù Qemistokle‹ ½resen ¹ Øpoq»kh, kaˆ
oÙdän prÕj taàta ¢meiy£menoj ¢f…keto prÕj tÕn
EÙrubi£dhn,” p£lin aÙta‹j lšxesi gšgrafen: „™ntaàqa dä
QemistoklÁj parizÒmenÒj oƒ katalšgei ke‹n£ te p£nta §
½kouse nhsif…lou ˜wutoà poieÚmenoj, kaˆ ¥lla prostiqe…j.”
Ðr´j Óti kakohqe…aj prostr…betai t¢ndrˆ dÒxan, ‡dion aÙtoà
boÚleuma poie‹sqai tÕ toà Mnhsif…lou lšgwn;
38.
”Eti dä m©llon tîn `Ell»nwn katagelîn Qemistoklša
män oÜte fhsˆ fronÁsai tÕ sumfšron ¢ll¦ paride‹n, Öj
'OdusseÝj ™pwnom£sqh di¦ t¾n frÒnhsin, 'Artemis…an dä
t¾n `HrodÒtou pol‹tin, mhdenÕj did£xantoj, aÙt¾n ¢f'
˜autÁj ™pino»sasan XšrxV proeipe‹n, æj „oÙc oŒo… te pollÕn
crÒnon œsonta… toi ¢ntšcein oƒ “Ellhnej, ¢ll£ sfeaj
diasked´j, kat¦ pÒleij dä ›kastoi feÚxontai: kaˆ oÙk e„kÕj
aÙtoÚj, Àn sÝ ™pˆ t¾n PelopÒnnhson ™laÚnVj tÕn pezÕn
stratÒn, ¢trem»sein, oÙdš sfin mel»sein prÕ tîn 'Aqhnšwn
naumacšein: Àn dä aÙt…ka ™peicqÍj naumacÁsai, deima…nw
m¾ Ð nautikÕj stratÕj kakwqeˆj kaˆ tÕn pezÕn
prosdhl»shtai.” taàta män oân mštrwn ™nde‹ tù `HrodÒtJ,
S…bullan ¢pofÁnai t¾n 'Artemis…an t¦ mšllonta
proqesp…zousan oÛtwj ¢kribîj. diÕ kaˆ Xšrxhj aÙtÍ
paršdwke toÝj ˜autoà pa‹daj ¢p£gein e„j ”Efeson:
™pelšlhsto g¦r ™k SoÚswn, æj œoiken, ¥gein guna‹kaj,
e„ gunaike…aj ™dšonto parapompÁj oƒ pa‹dej.

39.
'All' Ö män œyeustai, lÒgoj ¹m‹n oÙde…j: § dš ge katšyeustai
mÒnon ™xet£zomen. fhsˆ to…nun 'Aqhna…ouj lšgein, æj
'Ade…mantoj Ð Korinq…wn strathgÒj, ™n cersˆ tîn polem…wn
genomšnwn, Øperekplageˆj kaˆ katade…saj œfeugen, oÙ
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naxosiaknak arra, hogy hazájuk elpusztítóinak a segítségére
siessenek, és ne azokat támogassák, akik a közös szabadságért
küzdenek? Mivel azonban igazán nem akarja dicsérni
Démokritost, hanem a naxosiak szégyenére hazugságot költ
róla, szembetťnŋ, hogy teljesen kihagyja és elhallgatja
Démokritos sikereit és aristéiáját, amit pedig epigrammával
hirdetett Simónidés:
Démokritos volt az élen a harmadik vezér a csatában, amikor
Salamisnál
a görögök összecsaptak a perzsákkal a tengeren.
öt hajót ragadott el az ellenségtŋl, és kimentett egy hatodikat a
barbárok kezébŋl:
De miért éppen a naxosiak miatt kellene belekötnük? Mert ha
vannak emberek, ahogy némelyek mondják, akik a világ másik,
velünk ellentétes felén laknak, az alsó földtekén, hallották még
ŋk is hírét bizonyára Themistoklésnek, és Themistoklés
tanácsának, aki azt tanácsolta a görögöknek, hogy Salamisnál
vívják meg a tengeri csatát, és ezért, miután legyŋzték a barbár
sereget, templomot alapított Artemis Aristobulénak (a legjobb
tanácsot adó istennŋnek). És akkor a derék Hérodotos,
amennyire csak kitelik tŋle, megpróbálja ezt elvenni
Themistokléstŋl, és a dicsŋséget másnak juttatja, ezt írva,
idézem: ‘Themistoklés is visszaérkezett a hajójához, s ott egy
athéni polgár, Mnésiphilos megkérdezte tŋle, hogy mit
határoztak. Meghallván a döntést, hogy az Isthmoshoz
hajóznak és ott vívnak tengeri ütközetet a Peloponnésos
megmentéséért, kijelentette: Ha a hajóhad eltávozik Salamisról,
nem lesz közös hazánk, amelyért harcolhatnál!’ És kicsivel
késŋbb: ‘Ha még lehet, eredj vissza, és beszéld le ŋket errŋl a
tervrŋl. Hátha rá tudod venni Eurybiadést, hogy
megváltoztassa a szándékát és maradjon.’ És hozzá téve, hogy
‘a tanács amúgy is megegyezett Themistoklés véleményével,
így hát se szó, se beszéd’ elment Eurybiadéshez és azt írja,
megint idézem: ‘Themistoklés leült mellé, és elŋadta a saját
javaslataként mindazt –és még sok mást is-, amit
Mnésiphilostól hallott.’ Láthatjátok, hogy rosszindulata csorbát
ejt Themistoklés hírnevén -azzal, hogy azt mondja, saját
ötleteként adta elŋ azt, amit Mnésiphilostól hallott.
De még inkább csúfot ťz a görögökbŋl, hogy miközben azt
mondja, Themistoklés, bár Odysseusnak becézték
leleményessége miatt, nem látta, mire van szükség, nem vette
észre - Artemisiáról, aki saját földije volt!, azt mondja, hogy
magától jött rá, nem kapott tanácsot senkitŋl, úgy mondta
Xerxésnek, hogy ‘a görögök nem képesek sokáig ellenállni
neked, s ha szétszórod ŋket, elmenekülnek a városaikba. (...)
ha a szárazföldi sereged a Peloponnésos ellen vonul, nem
valószínť, hogy aki onnan jöttek nyugodtan fognak itt ülni, és
nyilván eszük ágában sem lesz Athénért tengeri csatába
bocsátkozni. Ha azonban most mindjárt meg akarsz
ütközni a tengeren, félek, hogy a hajóhadad is és a szárazföldi
sereged is nehéz helyzetbe kerül.’ Még jobban jött volna ki, ha
mindezt inkább versben mondja, hogy igazi Sibyllának
tüntesse fel Artemisiát, aki ennyire pontosan megjövendöli, mi
fog következni. Xerxés aztán ezért ŋrá bízta gyerekeit, hogy
kísérje el ŋket Ephesosba. Elfelejtett, úgy látszik, asszonyokat
hozni magával Susából, ha esetleg a gyerekeknek nŋi kísérŋre
lesz szüksége?
De egyszerť (ártalmatlan) koholmányaira nem érdemes a szót
vesztegetni, csak azokra kell most odafigyelni, amiket mások
lejáratására talál ki. Azt mondja, például, hogy az athéniak azt
mesélik, Adeimantos, a korinthosiak hadvezére, amikor
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prÚmnan krous£menoj oÙdä diadÝj ¢tršma di¦ tîn
macomšnwn, ¢ll¦ lamprîj ™pairÒmenoj t¦ ƒst…a kaˆ t¦j naàj
¡p£saj ¢postršyaj: eta mšntoi kšlhj ™launÒmenoj
aÙtù sunštuce perˆ t¦ l»gonta tÁj Salamin…aj, ™k dä toà
kšlhtoj ™fqšgxatÒ tij: „sÝ mšn, ð 'Ade…mante, feÚgeij
kataprodoÝj toÝj “Ellhnaj: oƒ dä kaˆ d¾ nikîsi,
kaq£per ºrînto ™pikratÁsai tîn ™cqrîn.” Ð dä kšlhj
oátoj Ãn, æj œoiken, oÙranopet»j: t… g¦r œdei fe…desqai
mhcanÁj tragikÁj, ™n p©si to‹j ¥lloij Øperpa…onta toÝj
tragJdoÝj ¢lazone…v; pisteÚsaj oân Ð 'Ade…mantoj
„™panÁlqen e„j tÕ stratÒpedon ™p' ™xeirgasmšnoij: aÛth
f£tij œcei ØpÕ 'Aqhna…wn: oÙ mšntoi Kor…nqioi
Ðmologšousin, ¢ll¦ ™n prètoisi sfšaj aÙtoÝj tÁj
naumac…hj nom…zousi genšsqai: marture‹ dš sfi kaˆ ¹ ¥llh
`Ell£j.”ToioàtÒj ™stin ™n pollo‹j Ð ¥nqrwpoj: ˜tšraj
kaq' ˜tšrwn diabol¦j kaˆ kathgor…aj katat…qhsin, éste
m¾ diamarte‹n toà fanÁna… tina p£ntwj ponhrÒn: ésper
™ntaàqa per…estin aÙtù, ¢pistoumšnouj 'Aqhna…ouj,
pisteuomšnhj dä tÁj diabolÁj Korinq…ouj ¢doxe‹n. omai
dä <m»t' 'Aqhna…wn aÙtÕn ¢koàsai kakizÒntwn
Korinq…ous> m»te Korinq…wn 'Aqhna…ouj, ¢ll¦ toÚtwn
¢mfotšrwn Ðmoà katayeÚdesqai. Qoukud…dhj goàn,
¢ntilšgonta poiîn tù Korinq…J tÕn 'Aqhna‹on ™n
Lakeda…moni kaˆ poll¦ perˆ tîn Mhdikîn
lamprunÒmenon œrgwn kaˆ perˆ tÁj ™n Salam‹ni
naumac…aj, oÙdem…an a„t…an prodos…aj À lipotax…aj
™pen»noce Korinq…oij: oÙdä g¦r e„kÕj Ãn 'Aqhna‹on
taàta blasfhme‹n perˆ tÁj Korinq…wn pÒlewj, ¿n tr…thn
män ˜èra met¦ Lakedaimon…ouj kaˆ met' aÙtoÝj
™gcarattomšnhn to‹j ¢pÕ tîn barb£rwn ¢naq»masin.
™n dä Salam‹ni par¦ t¾n pÒlin œdwkan aÙto‹j q£yai te
toÝj ¢poqanÒntaj, æj ¥ndraj ¢gaqoÝj genomšnouj, kaˆ
™pigr£yai tÒde tÕ ™lege‹on:

ð xe‹n', eÜudrÒn pot' ™na…omen ¥stu Kor…nqou,
nàn d' ¤m' A‡antoj n©soj œcei Salam…j.
™nq£de Foin…ssaj nÁaj kaˆ Pšrsaj ˜lÒntej
kaˆ M»douj, ƒer¦n `Ell£da ·us£meqa.
tÕ d' ™n 'Isqmù kenot£fion ™pigraf¾n œcei taÚthn:
¢km©j ˜staku‹an ™pˆ xuroà `Ell£da p©san
ta‹j aÙtîn yuca‹j ke…meqa ·us£menoi.
Diodèrou dš tinoj tîn Korinq…wn trihr£rcwn ™n ƒerù
Lhtoàj ¢naq»masi keimšnoij kaˆ toàt' ™pegšgrapto:
taàt' ¢pÕ dusmenšwn M»dwn naàtai Diodèrou
Ópl' ¢nšqen Lato‹, mn£mata naumac…aj.
aÙtÒj ge m¾n Ð 'Ade…mantoj, ú ple‹sta loidoroÚmenoj
`HrÒdotoj diatele‹ kaˆ lšgwn, „moànon ¢spa…rein tîn
strathgîn, æj feuxÒmenon ¢p' 'Artemis…ou kaˆ m¾
erimenoànta,” skÒpei t…na dÒxan ecen:
oátoj 'Adeim£ntou ke…nou t£foj, Ön d…a p©sa
`Ell¦j ™leuqer…aj ¢mfšqeto stšfanon.
OÜte g¦r teleut»santi toiaÚthn e„kÕj Ãn ¢ndrˆ deilù
kaˆ prodÒtV genšsqai tim»n, oÜt' ¨n ™tÒlmhse tîn
qugatšrwn Ônoma qšsqai tÍ män Nausin…khn tÍ d'
'Akroq…nion tÍ d' 'Alexib…an, 'Aristša dä kalšsai tÕn
uƒÒn, e„ m» tij Ãn ™pif£neia kaˆ lamprÒthj perˆ aÙtÕn
¢pÕ tîn œrgwn ™ke…nwn. kaˆ m¾n Óti mÒnai tîn
`Ellhn…dwn aƒ Kor…nqiai guna‹kej eÜxanto t¾n kal¾n
™ke…nhn kaˆ daimÒnion eÙc»n, œrwta to‹j ¢ndr£si tÁj
prÕj toÝj barb£rouj m£chj ™mbale‹n t¾n qeÒn, oÙc Ópwj
toÝj perˆ tÕn `HrÒdoton ¢gnoÁsai piqanÕn Ãn, ¢ll'
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összecsaptak az ellenséggel, megrémült és félelmében
elmenekült, és még csak nem is hátrálva a hajóval, nem
is csak halkan szökve el a harcolók elŋl, de nyíltan, vitorlát
bontva és a hajókkal (a harcolóknak) hátat fordítva. Aztán egy
kis gyorshajó haladt el mellettük Salamis csücskénél, és kiszólt
valaki a hajóból: Adeimantos, elfutsz? cserbenhagyod a
görögöket? pedig ŋk gyŋzni fognak, ahogy fohászkodtak is
érte, hogy legyŋzzék az ellenséget. Ez a kis hajó, úgy látszik,
az égbŋl érkezett. De ha amúgy is túltesz minden másban
képtelenségeivel a tragédiaköltŋkön, miért ne nyúlhatna akár
egy deus ex machinához? Adeimantos aztán hitt a beszédnek és
visszatért a csatatérre, de akkor már véget ért a küzdelem. ‘Így
mesélik az athéniak, a korinthosiak viszont tagadják ezt és azt
mondják, hogy a legelsŋk között harcoltak a csatában.
Állításukat megerŋsíti a többi görög is.’ De az ilyesmi sokszor
jellemzŋ ám rá. Egymásba kapcsol különbözŋ emberek elleni
vádakat és rágalmakat, nehogy ne sikerüljön legalább egyiküket
mindenképpen rossz színben feltüntetnie. Mint ahogy itt is
biztosra megy, mert ha elhiszik a korinthosiak elleni vádat,
akkor az a korinthosiakra nézve kedvezŋtlen, ha nem, akkor
viszont az athéniakra. Feltételezem, hogy nem is az athéniak
találták ezt ki a korinthosiak lejáratására, hanem ŋ, hogy
mindkettŋjüket egyaránt jól lejárassa. Thukydidésnél
legalábbis, amikor egy athéni válaszol a korinthosiaknak
spártai vitájuk alkalmával, és büszkén felemleget sok mindent a
perzsa háborúkból, kiváltképp a salamisi tengeri csatát,
semmiféle árulásról vagy szökésrŋl nem tesz szemrehányást a
korinthosiaknak. Nem is valószínť, hogy az athéniak ilyen
csúnyán megrágalmazták volna Korinthos városát, amikor
láthatták, hogy nevüket sorban harmadikként a spártaiak és
önmaguk után vésték fel a barbár zsákmányból adott
fogadalmi ajándékra. És az athéniak megadták a
korinthosiaknak a lehetŋséget, hogy Salamison a város mellett
temessék el halottaikat, hŋsöknek tekintve ŋket, és a
következŋ epigrammát írják a sírra:
Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most meg Salamis, Aias szigete takar be minket,
fŋníciai, perzsa és méd hajókat ejtve itt
megmentettük szent Görögországot.
És az Isthmoson van egy síremlékük a következŋ felirattal:
Saját életünk árán megmentvén egész Görögországot,
mert borotvaélen állt, most pihenünk.
És Diodóros, az egyik korinthosi háromevezŋsoros hajó
parancsnoka, Létó szentélyében felállított fogadalami
ajándékára ezt a feliratot írták:
A vad médektŋl zsákmányolva ezeket a fegyvereket Diodóros
matrózai Létónak adták a tengeri csata emlékére.
És láthatjátok magánál Adeimantosnál is -akit Hérodotos a
leginkább le akar járatni és azt mondja róla, hogy és akkor már
csak egyedül Adeimantos méltatlankodott a hadvezérek közt,
hogy ŋ bizony nem marad itt, hanem elhajózik az
Artemisiontól’ - milyen tiszteletben részesült!
Ez annak az Adeimantosnak a sírja itt, akinek köszönhetŋen
egész Görögország a szabadság koszorújával övezhette magát.
Nem valószínť, hogy halála után ilyen tisztelet járt volna egy
gyáva és áruló férfinak, és nem is vehette volna a bátorságot,
hogy lányait Nausinikének, Akrothininnak és Alexibiának, fiát
pedig Aristeasnak nevezze el, ha nem tanusított volna
hŋsiességet és dicsŋséget a háborúban. Azután meg a görög
nŋk közül egyedül a korinthosiak imádkoztak azzal a szép és
erŋs imával, hogy az istennŋ hálózza be a férfiakat a barbárok
elleni harci vággyal, amit -nem lehet máshogy elképzelni-,
nemcsak hogy Hérodotos körének, de még a „legutolsó
kárnak” is ismernie kellett. Elterjedt ugyanis a híre a
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oÙdä tÕn œscaton Karîn: diebo»qh g¦r tÕ pr©gma kaˆ
Simwn…dhj ™po…hsen ™p…gramma, calkîn e„kÒnwn
¢nastaqeisîn ™n tù naù tÁj 'Afrod…thj, Ön ƒdrÚsasqai
M»deian lšgousin, oƒ män aÙt¾n pausamšnhn t¢ndrÒj, oƒ
d' ™pˆ tù tÕn 'I£sona tÁj Qštidoj ™rînta paàsai t¾n
qeÒn. tÕ d' ™p…gramma toàt' ™st…n:
a†d' Øpär `Ell£nwn te kaˆ „qum£cwn poliht©n
œstaqen eÙx£menai KÚpridi daimÒniai.
oÙ g¦r toxofÒroisin ™m»deto d‹' 'Afrod…ta
M»doij `Ell£nwn ¢krÒpolin prodÒmen.
taàt' œdei gr£fein kaˆ toÚtwn memnÁsqai m©llon À
t¾n 'Ameinoklšouj ™mbale‹n sumfor¦n kaˆ paidofon…an.
40.
Tîn to…nun a„tiîn tîn kat¦ Qemistoklšouj ¢nšdhn
™mforhqe…j, ™n oŒj klšptonta kaˆ pleonektoànta l£qra
tîn ¥llwn strathgîn oÜ fhsi paÚsasqai perˆ t¦j
n»souj, tšloj aÙtîn 'Aqhna…wn tÕn stšfanon ¢felÒmenoj
A„gin»taij ™pit…qhsi, gr£fwn taàta: „pšmyantej
¢kroq…nia oƒ “Ellhnej e„j DelfoÝj ™phrètwn tÕn qeÕn
koinÍ, e„ lel£bhke pl»rea kaˆ ¢rest¦ t¦ ¢kroq…nia: Ð dä
par' `Ell»nwn män tîn ¥llwn œfhsen œcein, par'
A„ginhtšwn dä oÜ, ¢ll' ¢pa…tee aÙtoÝj t¦ ¢riste‹a tÁj
™n Salam‹ni naumac…aj.” oÙkšti SkÚqaij oÙdä Pšrsaij
oÙd' A„gupt…oij toÝj ˜autoà lÒgouj ¢nat…qhsi
pl£ttwn, ésper A‡swpoj kÒraxi kaˆ piq»koij, ¢ll¦ tù
toà Puq…ou prosèpJ crèmenoj ¢pwqe‹ tîn ™n Salam‹ni
prwte…wn t¦j 'Aq»naj. Qemistokle‹ dä tîn deutere…wn
™n 'Isqmù genomšnwn di¦ tÕ tîn strathgîn ›kaston aØtù
män tÕ prwte‹on ™ke…nJ dä tÕ deutere‹on ¢podoànai,
kaˆ tšloj tÁj kr…sewj m¾ laboÚshj, dšon a„ti£sasqai
t¾n filotim…an tîn strathgîn, p£ntaj ¢popleàsa… fhsi
toÝj “Ellhnaj ØpÕ fqÒnou m¾ boulhqšntaj ¢nagoreàsai
tÕn ¥ndra prîton.

97.

Dio Chrysosthomos, Orationes XI 145.
™pe… toi kaˆ perˆ ¥llwn pollîn diafšrontai kaˆ
t¢nant…a dox£zousin. oŒon eÙqÝj perˆ toà Persikoà
polšmou, oƒ mšn fasin Østšran genšsqai t¾n perˆ
Salam‹na naumac…an tÁj ™n Plataia‹j m£chj, oƒ dä tîn
œrgwn teleuta‹on enai tÕ ™n Plataia‹j: ka…toi ge
™gr£fh paracrÁma tîn œrgwn. oÙ g¦r ‡sasin oƒ polloˆ
tÕ ¢kribšj, ¢ll¦ f»mhj ¢koÚousi mÒnon, kaˆ taàta oƒ
genÒmenoi kat¦ tÕn crÒnon ™ke‹non: oƒ dä deÚteroi kaˆ
tr…toi telšwj ¥peiroi kaˆ Ó,ti ¨n e‡pV tij paradšcontai
·vd…wj:

Ps.-Dio Chrysosthomos, Orationes XXXVII 7, 4-10.
Âke dä kaˆ `HrÒdotoj Ð logopoiÕj æj Øm©j lÒgouj fšrwn
`EllhnikoÝj ¥llouj te kaˆ Korinq…ouj oÙdšpw yeude‹j, ¢nq'
ïn ºx…ou par¦ tÁj pÒlewj misqÕn ¥rnusqai. diamartën dä
[kaˆ] toÚtou: oÙ g¦r ºx…oun oƒ Ømšteroi prÒgonoi dÒxan
¢gor£zein: meteskeÚasen ™ke‹na § p£ntej ™pist£meqa, t¦
perˆ t¾n Salam‹na kaˆ tÕn 'Ade…manton.

Ps.-Dio Chrysosthomos, Orationes XXXVII 18-19.
misob£rbaroi män g¦r oÛtwj Ãsan, éste e„j QermopÚlaj
tetrakos…ouj sfîn aÙtîn ¢pšsteilan, Óteper kaˆ
LakedaimÒnioi triakos…ouj. ™n Salam‹ni dä ºr…steusan
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dolognak, és Simónidés is írt epigrammát róla, miután bronz
szobrokat adtak fogadalmi ajándékul Aphrodité szentélyében,
amelyrŋl azt mondják, hogy Médeia alapította, egyesek szerint
maga vetvén így véget férje iránti szerelmének, mások szerint
azért, hogy Iasón Thetis iránti szerelmének vessen véget az
istennŋ. Az epigramma a következŋ:
Itt állnak e nŋk, akik a görögökért és az ádáz csatában harcoló
polgártársaikért / imádkoztak az isteni Kyprishez /
nem akarta ugyanis a fényes Aphrodité, hogy az
íjas / médeknek adassék a görögök akropolisa.
Inkább ezeket kellett volna leírnia és ezekrŋl megemlékezni,
mint Ameinoklés gyerekgyilkosságát beszúrnia.
Miután minden fenntartás nélkül belelovalta magát
Themistoklés kifogásolásába, azzal, hogy azt mondja, hogy
nem hagyott fel vele, hogy a többi hadvezér kijátszásával jól
megszedje magát körbejárva a szigeteket - végül maguktól az
athéniaktól is elveszi a koszorút, és az aiginaiaknak adja,
amikor ezt írja: ‘A görögök tehát elküldték Delphoiba a
fogadalmi ajándékokat, majd közösen megkérdezték az
istentŋl, hogy hiánytalannak és hibátlannak tartja-e ŋket. Az
isten azt felelte, hogy minden görögtŋl megfelelŋ adományt
kapott, de az aiginaiaktól nem, s tŋlük várja a legnagyobb
hálaajándékot (aristeia) a salamisi tengeri csatáért.’ Már nem is
csak szkíták, perzsák vagy egyiptomiak szájába adja, amiket
kitalál, ahogy Aisópos hollók és majmok szájába, hanem a
pythói isten álarca mögé bújik, amikor elveszi az athéniaktól a
salamisi csatában elért elsŋ helyezést. Themistoklésnél
viszont, amikor úgy kapta a második helyezést az isthmosi
gyťlésen, hogy a hadvezérek az elsŋ helyezést saját maguknak
adták, a másodikat viszont mind ŋneki, és végül nem tudtak
ítéletet hozni - amikor aztán tényleg hibáztatnia kellene a
hadvezérek becsvágyát, egyszerťen annyit mond, hogy mind
elhajóztak, mert nem akaródzott kimondaniuk, hogy
Themistoklés az elsŋ.

Sok más dologban is vitatkoznak egymással az emberek és
eltérŋ véleményen vannak. Így van ez például a perzsa
háborúk esetében is: vannak akik azt mondják, hogy a salamisi
csata késŋbb volt, mint a plataiai, vannak akik azt mondják,
hogy a háborút lezáró ütközet volt a plataiai. Pedig közvetlenül
azután jegyezték fel az eseményeket, hogy megtörténtek.
Mert sokan nem tudják pontosan, csak úgy hallomásból írják,
még akkor is, ha abban az idŋben éltek, amikor a dolgok
történtek. A második és harmadik generáció pedig már
egyáltalán nem jár utána, hanem úgy fogadja el a dolgokat,
ahogy mondják.
Hérodotos, az író is eljött, hogy elŋadjon nektek (sc. a
korinthosiaknak) egészében Görögországról is, és fŋleg
Korinthosról történeteket, amelyek még egyáltalán nem voltak
hazug történetek, de cserébe jutalmat várt érte a várostól. Ám
célját nem érte el, mert ŋseitek méltóságon alulinak tartották,
hogy úgy vásárolják a dicsŋséget. S akkor aztán átírta a jól
ismert történetet Salamisról és Adeimantosról.
És mert annyira ellenségei voltak a barbároknak, hogy
Thermopylaihoz négyszáz katonájukat küdték, miközben a
spártaiak csak háromszázat. A salamisi csatában a legnagyobb
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ð xe‹n', eÜudrÒn pot' ™na…omen ¥stu Kor…nqou,
nàn d' ¥mm' A‡antoj n©soj œcei Salam…j.
·e‹a dä Foin…ssaj nÁaj kaˆ Pšrsaj ˜lÒntej
kaˆ M»douj ƒer¦n `Ell£d' ƒdrus£meqa.
œsti dä kaˆ ›teron ™p…gramma Simwn…dV e„j aÙtÕn tÕn
strathgÕn ™xa…reton:
oátoj 'Adeim£ntou ke…nou t£foj, oá di¦ boul¦j
`Ell¦j ™leuqer…aj ¢mfšqeto stšfanon.

97. 98. 99. 100. 101.
dicséretet érdemlŋen harcoltak (éristeusan), és döntŋ részük volt
a gyŋzelemben. Nem hiszek hát Hérodotosnak, hanem
Simónidés sírversének, ami a Salamison eltemetett korinthosi
halottak sírján áll:
Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most Aiasszal együtt Salamis szigete takar be minket.
Könnyedén elejtve fŋníciai, perzsa és méd hajókat
megalapítottuk szent Görögországot.
És van még egy másik epigrammája is Simónidésnek, amit
magára a hadvezérre írt:
Ez annak az Adeimantosnak a sírja itt, akinek köszönhetŋen egész
szabadság koszorújával övezhette magát.

Alexandros (rhetor et soph.), De rhetorica 4.
œnioi dä oÛtwj Ðr…zontai, œpainoj mšn ™sti lÒgoj
™mfan…zwn mšgeqoj ¢retÁj, ™gkèmion dä lÒgoj ™mfan…zwn
pr£xeij kal£j, kaˆ Óti toÝj män qeoÝj ™painoàntej t¾n
paroàsan ¢ret¾n peirèmeqa semnÚnein, ™gkwmi£zomen dä
¢nqrèpouj, oŒon toÝj ™n Maraqîni macesamšnouj À
™n Salam‹ni: pr£xeij g¦r ¢pofa…nomen kal£j.

Néhányan úgy határozzák meg, hogy a dicsŋítŋ beszéd a belsŋ
mutatja be, a dicsérŋ szónoklat pedig a nagy tetteket, és hogy
az isteneket a bennük meglévŋ lényükért próbáljuk
magasztalni, az embereket pedig amikor dicsérjük, mint
például a marathóni vagy a salamisi harcosokat, nagy tetteiket
mutatjuk be.

kaˆ tÁj n…khj a‡tioi katšsthsan. `HrodÒtJ g¦r oÙ
prosšcw, ¢ll¦ tù t£fJ kaˆ tù Simwn…dV, Öj ™pšgrayen
™pˆ to‹j nekro‹j tîn Korinq…wn teqammšnoij ™n Salam‹ni:

98.

99.

Sex. Iulius Frontinus, Strategemata II 2, 14.
Themistocles, dux Atheniensium, cum videret utilissimum
Graeciae adversus multitudinem Xerxis navium in angustiis
Salaminis decernere idque persuadere civibus non posset,
sollertia effecit, ut a barbaris ad utilitates suas Graeci
compellerentur. simulata namque proditione misit ad Xerxen,
qui indicaret populares suos de fuga cogitare difficilioremque
ei rem futuram, si singulas civitates obsidione aggrederetur:
qua ratione effecit, ut exercitus barbarorum primum
inquietaretur, dum tota nocte in statione custodiae est,
deinde, ut sui mane integris viribus cum barbaris vigilia
marcentibus confligerent, loco ut voluerat arto, in
quo Xerxes multitudine, qua praestabat, uti non posset.

100.

Josephus Flavius, Bellum Iudaicum II 358.
kaˆ 'Aqhna‹oi män oƒ perˆ tÁj tîn `Ell»nwn ™leuqer…aj
paradÒntej potä kaˆ purˆ t¾n pÒlin, oƒ tÕn Øper»fanon
Xšrxhn di¦ gÁj pleÚsanta kaˆ di¦ qal£sshj
ÐdeÚsanta kaˆ m¾ cwroÚmenon män to‹j pel£gesin,
platutšran dä tÁj EÙrèphj t¾n strati¦n ¥gonta, oŒa
drapšthn ™pˆ mi©j nhÕj dièxantej, perˆ dä tÍ mikr´
Salam‹ni t¾n tosaÚthn 'As…an kl£santej nàn douleÚousin
`Rwma…oij, kaˆ t¾n ¹gemon…da tÁj `Ell£doj pÒlin dioike‹
t¦ ¢pÕ tÁj 'Ital…aj prost£gmata.

101.

Pausanias

Themistocles, az athéniak hadvezére, amikor látta, hogy
Görögországnak a legjobb az volna, ha Xerxes tengernyi
hajójával a salamisi szorosban ütköznének meg, és hogy errŋl
saját honfitársait meggyŋzni nem tudja, okos cselt eszelt ki: a
barbárok kényszerítsék a görögöket arra, ami az ŋ érdekeiket
szolgálja. Árulást színlelve követet küldött Xerxéshez, hogy
jelentse neki, népe menekülni készül, és a saját dolgát nehezíti
meg (a király), ha külön-külön kell majd az egyes városokat
megostromolnia. Ezzel a tervével elérte, hogy a barbárok
seregén elŋbb nyugatalanság lett úrrá, mikor egész éjszaka
vigyázállásban voltak, majd amikor reggel erejük teljében
csaptak össze a barbárokkal, akiknek már közben lankadt az
ébersége, méghozzá azon a szťk helyen, ahol ŋ akarta, és ahol
Xerxes nem tudta kihasználni túlerejét, amivel rendelkezett.
Révay József fordítása (II. könyv 16. fejezet)
Nézzétek az athénieket: valamikor Görögország szabadságáért
[felgyújtották városukat* helyesen: kiszolgáltatták az
ellenségnek városukat, hogy felperzselje], és
az elbizakodott Xerxést -aki a szárazföldön hajón járt és a
tengeren lábon kelt át, akinek a birodalma határtalan volt, és
Európa kicsiny volt hadseregének- üldözŋbe vették, mikor
egyetlen hajón menekült, és a kis Salamis-szigetnél az
óriási ázsiai hatalmat megtörték; és íme, ezek a görögök most a
rómaiak alattvalói, és a várost, amely valamikor Görögország
legelsŋ városa volt, most itáliai parancsra kormányozzák.

Pausanias, Periegesis I 1, 5.
¢pšcei dä stad…ouj e‡kosin ¥kra Kwli£j: ™j taÚthn
fqaršntoj toà nautikoà toà M»dwn kat»negken Ð klÚdwn
t¦ nau£gia. (...)

Muraközy Gyula fordítása
Húsz stadion távolságra található a Kóliasz-hegyfok; ide
hajóhad megsemmisítése után. (...)

Pausanias, Periegesis I 8, 5.
Xšrxou dš, æj eŒlen 'Aq»naj ™klipÒntwn tÕ ¥stu
'Aqhna…wn, ¢pagagomšnou kaˆ toÚtouj ¤te l£fura,
katšpemyen Ûsteron 'Aqhna…oij 'Ant…ocoj.

Muraközy Gyulra fordítása
E szobrokat (sc. az Anténór készítette Zsarnokölŋket) Xerxész
mikor a lakóitól elhagyott Athént elfoglalta, hadizsákmányként
szintén magával vitte.

Pausanias, Periegesis I 14,5.
œti dä ¢pwtšrw naÕj EÙkle…aj, ¢n£qhma kaˆ toàto ¢pÕ
M»dwn, o‰ tÁj cèraj Maraqîni œscon. fronÁsai dä

Muraközy Gyula fordítása
Ezután következik Eukleia temploma, amely szintén a
Marathónnál partra szállt perzsák felett aratott gyŋzelem
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'Aqhna…ouj ™pˆ tÍ n…kV taÚtV m£lista e„k£zw: kaˆ d¾
kaˆ A„scÚloj, éj oƒ toà b…ou prosedok©to ¹ teleut»,
tîn män ¥llwn ™mnhmÒneusen oÙdenÒj, dÒxhj ™j t<os>oàto ¼kwn ™pˆ poi»sei kaˆ prÕ 'Artemis…ou kaˆ ™n
Salam‹ni naumac»saj: Ð dä tÒ te Ônoma patrÒqen kaˆ t¾n
pÒlin œgraye kaˆ æj tÁj ¢ndr…aj m£rturaj œcoi tÕ
Maraqîni ¥lsoj kaˆ M»dwn toÝj ™j aÙtÕ ¢pob£ntaj.

101.
emlékére felajánlott fogadalmi ajándékok közé tartozik. Úgy
gondolom, az athéniak erre a gyŋzelemre a legbüszkébbek.
Hiszen még Aiszkhülosz is, pedig költészetével igen nagy
hírnevet szerzett, és részt vett az Artemiszion-fok és a
Szalamisz mellett vívott tengeri ütközetekben is, halála elŋtt
sírfeliratának szövegében csupán apjáról, szülŋvárosáról és
saját bátorságáról emlékezett meg, s azt írta, hogy errŋl a
marathóni berek és az ott partra szállt perzsák tehetnek
tanúbizonyságot.

Pausanias, Periegesis I 18,2.
[Øpär dä tîn DioskoÚrwn tÕ ƒerÕn 'AglaÚrou tšmenÒj
™stin. (...)kat¦ toàto ™panab£ntej MÁdoi katefÒneusan
'Aqhna…wn toÝj plšon ti ™j tÕn crhsmÕn À QemistoklÁj
e„dšnai nom…zontaj kaˆ t¾n ¢krÒpolin xÚloij kaˆ
stauro‹j ¢poteic…santaj.

Muraközy Gyula fordítása
A Dioszkuroszok szentély felett található Aglaurosz szent
kerülete. (sc. az Akropolis legmeredekebb pontján) (...) Éppen
ezen a helyen másztak fel a perzsák is, hogy megöljék
azokat az athéniakat, akik úgy vélték, hogy Themisztoklésznél
helyesebben értelmezik az isteni jóslatot, s az Akropoliszt
cölöpökkel és gerendákkal erŋsítették meg.

Pausanias, Periegesis I 20, 4.
œsti dä plhs…on toà te ƒeroà toà DionÚsou kaˆ toà
qe£trou kataskeÚasma, poihqÁnai dä tÁj skhnÁj aÙtÕ ™j
m…mhsin tÁj Xšrxou lšgetai: aÙtÕ ™j m…mhsin tÁj
Xšrxou lšgetai: ™poi»qh dä kaˆ deÚteron, tÕ g¦r ¢rca‹on
strathgÕj `Rwma…wn ™nšprhse SÚllaj 'Aq»naj ˜lèn.

Muraközy Gyula fordítása
A Dionüszosz-szentély és a színház közelében áll egy épület,
amelyrŋl azt mondják, hogy Xerxész sátrának az utánzata. De
ez már új építmény, az eredetit Sulla, a római hadvezér Athén
elfoglalásakor felégette.

Pausanias, Periegesis I 27, 2.
lšgousi dä kaˆ t£de, katakauqÁnai män t¾n ™la…an,
¹n…ka Ð MÁdoj t¾n pÒlin ™nšprhsen 'Aqhna…oij,
katakauqe‹san dä aÙqhmerÕn Óson te ™pˆ dÚo
blastÁsai p»ceij.

Muraközy Gyula fordítása
Azt is beszélik, hogy amikor a perzsák Athén városát
felperzselték, ez az olajfa (sc. Athéna olajfája az Akropolison)
is leégett, de még ugyanazon a napon két könyök magasságúra
növekedett.

Pausanias, Periegesis I 27, 6.
œsti dä 'Aqhn©j ¢g£lmata ¢rca‹a: ka… sfisin ¢pet£kh
män oÙdšn, mel£ntera dä kaˆ plhg¾n ™negke‹n ™stin
¢sqenšstera: ™pšlabe g¦r kaˆ taàta ¹ flÒx, Óte
™sbebhkÒtwn ™j t¦j naàj 'Aqhna…wn basileÝj eŒlen
œrhmon tîn ™n ¹lik…v t¾n pÒlin.

Muraközy Gyula fordítása
Vannak itt Athénának régi szobrai is. Anyaguk nem olvadt el,
de már nagyon feketék és oly törékenyek, hogy egy ütést sem
bírnának el. Ugyanis ezeket is megperzselte a tťz, mikor az
athéniak hajókra szálltak, és a perzsa király elfoglalta a
harcképes lakóitól elhagyott várost.

Pausanias, Periegesis I 36, 1-2.
™n Salam‹ni dä (...) toàto män 'ArtšmidÒj ™stin ƒerÒn,
toàto dä trÒpaion ›sthken ¢pÕ tÁj n…khj ¿n QemistoklÁj
Ð Neoklšouj a‡tioj ™gšneto genšsqai to‹j “Ellhsi:
kaˆ Kucršwj ™stˆn ƒerÒn. naumacoÚntwn dä 'Aqhna…wn
prÕj M»douj dr£konta ™n ta‹j nausˆ lšgetai fanÁnai:
toàton Ð qeÕj œcrhsen 'Aqhna…oij Kucrša enai tÕn
¼rwa. nÁsoj dä prÕ Salam‹nÒj ™sti kaloumšnh Yutt£leia:
™j taÚthn tîn barb£rwn Óson tetrakos…ouj ¢pobÁnai
lšgousin, ¹ttwmšnou dä toà Xšrxou nautikoà kaˆ
toÚtouj ¢polšsqai fasˆn ™pidiab£ntwn ™j t¾n Yutt£leian
tîn `Ell»nwn. ¥galma dä ™n tÍ n»sJ sÝn tšcnV mšn
™stin oÙdšn, PanÕj dä æj ›kaston œtuce xÒana pepoihmšna.

Muraközy Gyula fordítása
Szalamiszon van egy Artemisz-szentély és egy gyŋzelmi
emlékmť (sc. tropaion) annak csatának az emlékére, amelyet
Themistoklész, Neoklész fia nyert meg a görögök számára.
Van itt szentélye Kükhreusnak is. A perzsák ellen vívott
tengeri ütközetben állítólag egy sárkánykígyó jelent meg az
athéni hajók között, amelyrŋl az isteni jóshely azt közölte az
athéniakkal, hogy Kükhreus hérós volt. Szalamisz elŋtt van a
mondják, ide menekült mintegy négyszáz barbár, amikor
Xerxész hajóhada vereséget szenvedett, de a görögök
Pszüttaleiára is utánuk mentek és lemészárolták ŋket. A
szigeten nem találunk komoly mťvészettel megmunkált
szobrokat, csak néhány fából készült, durva faragású Pánszobor látható.

Pausanias, Periegesis II 29, 5.
proelqoàsi dä A„gin»taij ™j mšga dun£mewj, æj
'Aqhna…wn genšsqai nausˆn ™pikratestšrouj kaˆ ™n tù
Mhdikù polšmJ parascšsqai plo‹a met£ ge
'Aqhna…ouj ple‹sta, oÙ paršmeinen ™j ¤pan ¹ eÙdaimon…a,
genÒmenoi dä ØpÕ 'Aqhna…wn ¢n£statoi Quršan t¾n ™n tÍ
'Argol…di Lakedaimon…wn dÒntwn õkhsan.

Muraközy Gyula fordítása
Az aiginaiak ezután nagy hatalomra tettek szert, hajóhadukkal
még az athéniakat is felülmúlták, s a perzsa háborúban, az
athéniakat kivéve, mindenki másnál nagyobb hajóhadat
állítottak ki. A virágzás azonban nem tartott sokáig, mert az
athéniak elťzték ŋket a szigetrŋl...
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Pausanias, Periegesis IV 36, 6.
toà limšnoj dä ¹ Sfakthr…a nÁsoj probšblhtai,
kaq£per toà Órmou toà Dhl…wn ¹ `R»neia: ™o…kasi dä aƒ
¢nqrèpeiai tÚcai kaˆ cwr…a tšwj ¥gnwsta ™j dÒxan
proÁcqai. Kafhršwj te g£r ™stin Ônoma toà ™n EÙbo…v
to‹j sÝn 'Agamšmnoni “Ellhsin ™pigenomšnou ceimînoj
™ntaàqa, æj ™kom…zonto ™x 'Il…ou: Yutt£lei£n te t¾n
™pˆ Salam‹ni ‡smen ¢polomšnwn ™n aÙtÍ tîn M»dwn.
æsaÚtwj dä kaˆ t¾n Sfakthr…an tÕ ¢tÚchma tÕ
Lakedaimon…wn gnèrimon to‹j p©sin ™po…hsen:

Muraközy Gyula fordítása
A kikötŋ elŋtt fekszik a Szphaktéria nevť sziget, éppen úgy,
mint a délosziak kikötŋje elŋtt a Rhénaia. Úgy látszik, hogy az
emberi végzet az eladdig ismeretlen helyeket is közismertté
teszi. Az euboiai Kaphéreusz-hegyfok ugyanis arról lett híres,
hogy itt csapott rá a vihar a görögökre és Agamemnónra,
mikor visszatérŋben voltak Trója alól, a Szalamisz melletti
Pszüttaleia nevét pedig az itt elpusztult perzsák miatt ismerjük.
Ugyanígy Szphaktériát is a lakedaimóniak itteni
szerencsétlensége tett ismertté.

Pausanias, Periegesis V 4, 7.
'Hle…oij dä mštesti män polšmou toà prÕj 'Il…J, mštesti
dä kaˆ œrgwn <tîn> kat¦ t¾n M»dwn ™j t¾n `Ell£da
œfodon...

Muraközy Gyula fordítása
Az élisziek éppúgy részt vettek az Ilion elleni hadjáratban,
mint a perzsák Hellasz elleni támadásakor zajló küzdelmekben.

Pausanias, Periegesis VII 6, 3-6.
t¦ dä ™j pÒlemon toi£de Ãn to‹j 'Acaio‹j. kat¦ män t¾n
™j ”Ilion ™pistrate…an 'Agamšmnonoj Lakeda…mona œti kaˆ
”Argoj o„koàntej meg…sth toà `Ellhnikoà mo‹ra Ãsan:
kat¦ dä t¾n Xšrxou kaˆ M»dwn ™pˆ t¾n `Ell£da [ÐdÕn]
oÜte Lewn…dv tÁj ™xÒdou tÁj ™j QermopÚlaj e„sˆn
oƒ 'Acaioˆ dÁloi meteschkÒtej oÜte 'Aqhna…oij Ðmoà
kaˆ Qemistokle‹ prÕj EÙbo…v kaˆ Salam‹ni naumac»santej,
oÙdä sf©j kat£logoj summ£cwn œcei LakwnikÕj À 'AttikÒj.
Østšrhsan dä kaˆ œrgou toà Platai©si: dÁla g¦r d¾
Óti ™pˆ tù ¢naq»mati tù ™n 'Olump…v tîn `Ell»nwn metÁn
¨n kaˆ 'Acaio‹j gegr£fqai. doke‹n dš moi t¦j patr…daj
te Øpoleifqšntej ›kastoi t¦j aØtîn œswzon kaˆ ¤ma di¦
tÕ œrgon tÕ prÕj Tro…an Lakedaimon…ouj Dwrie‹j
¢phx…oun sf…sin ¹ge‹sqai.

Muraközy Gyula fordítása
Az akhájok a következŋ háborúkban vettek részt.
Agamemnónnak Trója ellen indított hadjárata idején még
Lakedaimónban és Argoszban laktak, így ŋk alkották a görög
sereg legnagyobb részét. Ismeretes azonban, hogy amikor a
perzsa sereg Xerxész vezetésével megtámadta Hellaszt, ŋk
nem vonultak Leónidasszal Thermopülaihoz, és nem vettek
részt az athéniak oldalán a Themisztoklész vezetésével Euboia,
illetve Szalamisz mellett vívott tengeri ütközetekben, így nevük
nem olvasható sem a lakóniai, sem az attikai szövetségesek
jegyzékében. Nem vettek részt a Plataiainál vívott ütközetben
sem, hiszen akkor az akhájok nevét is felírták volna a görögök
Olympiába küldött fogadalmi ajándékára. Véleményem
szerint azért maradtak otthon, hogy saját szülŋföldjüket
védelmezzék, és a trójai háborúban játszott fontos szerepük
után megalázónak tartották volna, hogy a dór
lakedaimóniaknak legyenek alárendelve.

Pausanias, Periegesis VIII 10, 9.
polšmJ dä kaˆ ¢nqrèpwn fÒnoij pare‹nai qeoÝj
™po…hsan män Ósoij t¦ ¹rèwn ™mšlhsen ™n 'Il…J paq»mata,
°detai dä ØpÕ 'Aqhna…wn æj qeo… sfisin ™n Maraqîni
kaˆ ™n Salam‹ni toà œrgou met£scoien: ™kdhlÒtata dä Ð
Galatîn stratÕj ¢pèleto ™n Delfo‹j ØpÕ toà qeoà
kaˆ ™nargîj ØpÕ daimÒnwn.

Muraközy Gyula fordítása
A Trójai háborút tárgyaló valamennyi költemény megemlíti,
hogy az istenek is meg szoktak jelenni az ütközetekben,
amikor az emberek egymást mészárolják, és az Athénban
született költŋi alkotások is megemlítik, hogy az istenek
segítettek nekik a küzdelemben Salamisnál és Marathónnál is.
Legtanulságosabb példa a végzetes sorsra jutott kelta sereg,
amelyet az istenek és a démonok nyilvánvaló beavatkozása tett
tönkre.

Pausanias, Periegesis VIII 45, 2-3.
Tege£taij dä paräx À t¦ 'Ark£dwn koin£, ™n oŒj œsti
män Ð prÕj 'Il…J pÒlemoj, œsti dä t¦ Mhdik£ ...

Muraközy Gyula fordítása
A tegeaiak Arkadia többi népével együtt vettek részt a trójai
háborúban, közösen küzdöttek a perzsák ellen ...

Pausanias, Periegesis VIII 46, 3.
basilša te tîn Persîn Xšrxhn tÕn Dare…ou, cwrˆj À
Ósa ™xekÒmise toà 'Aqhna…wn ¥stewj, toàto män ™k
Braurînoj kaˆ ¥galma ‡smen tÁj Braurwn…aj labÒnta
'Artšmidoj, toàto dä a„t…an ™penegkën Milhs…oij,
™qelokakÁsai sf©j ™nant…a 'Aqhna…wn ™n tÍ `Ell£di
naumac»santaj, tÕn calkoàn œlaben 'ApÒllwna tÕn ™n
Bragc…daij:

Muraközy Gyula fordítása
Ismeretes, hogy Xerxész perzsa király, Dareiosz fia az
Athénból elhurcolt zsákmányon kívül magával vitte
Braurónból Artemisz Braurónia szobrát is. A milétosziakat
pedig azzal vádolta, hogy szánt szándékkal harcoltak gyáván a
görögországi tengeri ütközetben az athéniak ellen, és ezért a
Brankhidaiból elszállíttatta Apollón bronzszobrát. Igaz, hogy
késŋbb Szeleukosz visszaadta a szobrot a milétosziaknak, ...
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Pausanias, Periegesis VIII 52, 2-3.
Milti£dou dä Ûsteron Lewn…daj Ð 'Anaxandr…dou kaˆ
QemistoklÁj Ð Neoklšouj ¢pèsanto ™k tÁj `Ell£doj
Xšrxhn, Ð män ta‹j naumac…aij ¢mfotšraij, Lewn…daj
dä ¢gîni tù ™n QermopÚlaij. 'Ariste…dhn dä tÕn
Lusim£cou kaˆ Pausan…an tÕn KleombrÒtou Platai©sin
¹ghsamšnouj, tÕn män t¦ Ûsteron ¢fe…leto ¢dik»mata
eÙergšthn m¾ ÑnomasqÁnai tÁj `Ell£doj, 'Ariste…dhn dä
Óti œtaxe fÒrouj to‹j t¦j n»souj œcousin “Ellhsi: prÕ
'Ariste…dou dä Ãn ¤pan tÕ `EllhnikÕn ¢teläj fÒrwn.

101.
Muraközy Gyula fordítása
Miltiadész után Leónidasz, Anaxandridész fia és
Themisztoklész, Neoklész fia kergették el Xerxészt Hellaszból:
Themisztoklész a két tengeri ütközetben. Leónidasz pedig a
thermopülai csatában szerzett elévülhetelen érdemeket. A
Plataiainál harcoló görög sereg vezérei azonban elestek
attól a megtiszteltetéstŋl, hogy egész Hellasz jótevŋinek
nevezzék ŋket. Pauszaniasz, Kleombrotosz fia ugyanis késŋbb
bťnöket követett el, Ariszteidész, Lüszimakhosz fia pedig
adófizetésre kötelezte a szigetlakókat, holott Ariszteidész elŋtt
Hellaszban senkinek nem kellett adót fizetnie.

Pausanias, Periegesis IX 1, 3.
Plataieàsi dä prÕ män tÁj m£chj, ¿n 'Aqhna‹oi
Maraqîni ™macšsanto, oÙdän ØpÁrcen ™j dÒxan:
metascÒntej dä toà Maraqîni ¢gînoj Ûsteron
katabebhkÒtoj ½dh Xšrxou kaˆ ™j t¦j naàj ™tÒlmhsan met'
'Aqhna…wn ™sbÁnai, MardÒnion dä tÕn GwbrÚou XšrxV
strathgoànta ºmÚnanto ™n tÍ sfetšrv.

Muraközy Gyula fordítása
A plataiaiak a marathóni ütközet elŋtt egyetlen dicsŋ tettet sem
vittek véghez. A marathóni ütközetben azonban részt vettek,
késŋbb pedig, Xerxész támadása idején az athéni hajókon
vállaltak szolgálatot, majd saját területükön vették fel a harcot
Mardoniosszal, Góbrüasz fiával, Xerxész fŋvezérével
szemben.

Pausanias, Periegesis X 9, 2-4.
™naum£chse dä kaˆ ™nant…a toà M»dou naàn te
paraskeuas£menoj o„ke…an kaˆ Krotwniatîn ÐpÒsoi
™ped»moun tÍ `Ell£di ¢neb…basen

A perzsák ellen vívott csatában saját hajójával vett részt (sc. a
krotóni Phaülos), a legénységet pedig az éppen Hellasban
tartózkodó krotóniak közül toborozta.

Pausanias, Periegesis X 14, 5-6.
“Ellhnej dä oƒ ™nant…a basilšwj polem»santej ¢nšqesan
män D…a ™j 'Olump…an calkoàn, ¢nšqesan dä kaˆ ™j
DelfoÝj 'ApÒllwna ¢pÕ œrgwn tîn ™n ta‹j nausˆn ™p…
te 'Artemis…J kaˆ ™n Salam‹ni. lšgetai dä kaˆ æj
QemistoklÁj ¢f…koito ™j DelfoÝj lafÚrwn tîn
Mhdikîn kom…zwn tù 'ApÒllwni: ™rwt»santa dä Øpär
tîn ¢naqhm£twn e„ ™ntÕj ¢naq»sei toà naoà, ™kšleuen
aÙtÕn ¹ Puq…a tÕ par£pan ¢pofšrein ™k toà ƒeroà. kaˆ
œcei oÛtw t¦ ™j toà crhsmoà:
m» moi PersÁoj skÚlwn perikallša kÒsmon
nhù ™gkataqÍj: okÒnd' ¢pÒpempe t£cista.
qaàma oân ™poioÚmeqa e„ ¢phx…wsen ™ke…nou mÒnou m¾
prosšsqai t¦ ¢pÕ tîn M»dwn. kaˆ oƒ män ¢pèsasqai ¨n
tÕn qeÕn kaˆ ¤panta Ðmo…wj ¹goànto Ósa ¢pÕ toà
Pšrsou, e„ ésper Ð QemistoklÁj kaˆ oƒ ¥lloi prÒteron À
¢naqe‹nai sf©j ™p»ronto tÕn 'ApÒllwna: oƒ dä e„dÒta
tÕn qeÕn Óti ƒkšthj toà Pšrsou gen»soito Ð QemistoklÁj,
™pˆ toÚtJ t¦ dîra œfasan oÙk ™qelÁsai labe‹n, †na m¾
¢naqšnti tÕ œcqoj ¥pauston poi»sV <tÕ> ¢pÕ toà M»dou.
strate…an dä t¾n ™pˆ t¾n `Ell£da [¢pÕ] toà barb£rou
œstin eØre‹n prorrhqe‹san män ™n to‹j B£kidoj crhsmo‹j,
prÒteron d' œti EÜklJ t¦ ™j aÙt¾n pepoihmšna ™st…n.

Muraközy Gyula fordítása
A perzsák ellen szövetkezett görögök az Artemiszion és
Szalamisz mellett lezajlott tengeri ütközetekben szerzett
zsákmányból Olümpiában egy bronz Zeusz-szobrot,
Delphoiban pedig egy Apollón-szobrot ajánlottak fel. A
hagyomány szerint Themisztoklész is elment Delphoiba,
hogy a médektŋl szerzett zsákmány egy részét felajánlja
Apollónnak. De amikor megkérdezte, hogy elhelyezheti-e
fogadalmi ajándékát a templom belsejében, a Szibülla
ráparancsolt, hogy a szentélykörzet egész területérŋl tüntesse
el az ajándékait. A jóslat erre vonatkozó része így hangzott:
El ne helyezd a perzsáktól nyert, szép hadizsákmányt
szentélyemben, vidd haza innen mindet azonnal!
Csodálkozom, hogy a papnŋ egyedül Themisztoklésztól nem
akarta elfogadni a perzsáktól szerzett hadizsákmányt. Egyesek
úgy vélik, hogy az isten a perzsáktól nyert hadizsákmányból
eredŋ minden felajánlást ugyanígy visszautasíthatott volna, ha Themisztoklészhez hasonlóan - mások is elŋzŋleg
megkérdezik errŋ Apollón véléményét. Mások viszont azt
állítják, az istenség elŋre tudta, hogy Themisztoklész majd a
perzsa királynál fog oltalmat keresni, és ezért nem fogadta el
az adományt, nehogy Themisztoklészt éppen emiatt a perzsák
részérŋl kiengesztelhetetlen gyťlölet fogadja. Bakisz jóslatait
olvasva láthatjuk, hogy ŋ már elŋre megjósolta a perzsák
Hellasz ellen indított hadjáratát, Euklusz költeménye pedig
még korábban utalt erre a hadjáratra.

Pausanias, Periegesis X 15, 1.
t¦ dä ™fexÁj taÚtV, t¦ män ¢g£lmata toà 'ApÒllwnoj
'EpidaÚrioi tÕ ›teron oƒ ™n tÍ 'Argol…di ¢pÕ M»dwn (...)
¢nšqesan. (...) Plataišwn dä boàj ™stin, ¹n…ka ™n tÍ
sfetšrv kaˆ oátoi MardÒnion tÕn GwbrÚou met¦
`Ell»nwn ºmÚnanto ¥llwn.

Muraközy Gyula fordítása
Közvetlenül mellette (sc. Phryné fogadalmi ajándéka mellett)
két Apollón-szobor áll. Az egyiket az argoliszi Epidaurosz
lakói ajánlották fel a perzsa zsákmányból (...) Plataiai lakói egy
marhát ábrázoló szobrot ajánlottak fel, miután a többi görög
segítségével az ŋ területükön sikerült Mardonioszt, Góbrüasz
fiát legyŋzniük.

Pausanias, Periegesis X 16, 6.
KarÚstioi dä oƒ EÙboe‹j boàn kaˆ oátoi calkoàn par¦
tù 'ApÒllwni œsthsan ¢pÕ œrgou toà Mhdikoà: boàj dä oƒ
KarÚstioi kaˆ oƒ Plataie‹j t¦ ¢naq»mata ™poi»santo,

Muraközy Gyula fordítása
Az euboiai Karüsztosz lakói egy ökröt ábrázoló
bronzszobrot ajánlottak fel Apollónnak a perzsák ellen
vívott háborúban szerzett hadizsákmányból. A
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Óti ™moˆ doke‹n ¢pws£menoi tÕn b£rbaron t»n te ¥llhn
beba…wj ™kt»santo eÙdaimon…an kaˆ ¢roàn ™leuqšran t¾n
gÁn.

102.

103.

104.

101. 102. 103. 104.
karüsztosziak és a plataiaiak véleményem szerint azért
ajánlottak fel ökörszobrokat, mert a barbárok támadását
visszaverve visszanyerték egykori jólétüket, és ismét
szabadon mťvélhették földjeiket.

Lukianos, Juppiter tragoedus 20.
E„kÒtwj to…nun taàta Ðrîntej oÛtw dianooàntai perˆ
¹mîn æj oÙdän Ólwj Ôntwn, kaˆ m£lista Ótan ¢koÚwsi
tîn crhsmîn legÒntwn, æj diab£j tij tÕn “Alun
meg£lhn ¢rc¾n katalÚsei, oÙ mšntoi dhloÚntwn, e‡te
t¾n aØtoà e‡te t¾n tîn polem…wn: kaˆ p£lin
ð qe…h Salam…j, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn.
kaˆ Pšrsai g£r, omai, kaˆ “Ellhnej gunaikîn tškna
Ãsan.

Szepessy Tibor fordítása
(Mómosz) Ha mindezt látják, nem fogják-e szükségszerťen azt
állítani rólunk (sc. az istenekrŋl), hogy nem is létezünk?!...
Fŋleg, amikor olyan jóslatok jutnak a fülükbe, melyek
megemlítik ugyan, hogy „az, aki a Halüszon átkel, nagy
birodalmat dönt pusztulásba”, de azt már homályban hagyják,
vajon a sajátját-e vagy az ellenségét. És nem különb az a másik
sem, hogy isteni szép Szalamisz, sok nŋ fiait megölöd majd,
mert - gondolom - a perzsák meg a görögök egyaránt „nŋk
fiai” voltak.

Lukianos, Rhetorum praeceptor 18.
™pˆ p©si dä Ð Maraqën kaˆ Ð Kunšgeiroj, ïn oÙk ¥n ti
¥neu gšnoito. kaˆ ¢eˆ Ð ”Aqwj ple…sqw kaˆ Ð `Ell»spontoj
pezeušsqw kaˆ Ð ¼lioj ØpÕ tîn Mhdikîn belîn skepšsqw
kaˆ Xšrxhj feugštw kaˆ Lewn…daj qaumazšsqw kaˆ t¦
'Oqru£dou gr£mmata ¢nagignwskšsqw, kaˆ ¹ Salamˆj
kaˆ tÕ 'Artem…sion kaˆ aƒ Plataiaˆ poll¦ taàta kaˆ pukn£.

Horváth Judit fordítása
Mindenesetre essen szó Marathónról meg Künegeiroszról,
mert enélkül nincs szónoklat. Elbeszéléseidben hajózzanak
keresztül az Athószon és keljenek át gyalogosan a és
Leónidasz csodájára járjon az egész világ és Othryadés vérrel
írott levelét olvassák, és beszélj Salamisról meg Artemisionról
meg Plataiairól, mégpedig sokat és sokszor.

Pseudo-Lukianos, Amores 52.
Ð d' 'Aqhna‹oj ƒlarù tù prosèpJ faidrÕj ¢naphd»saj
proÇei sfÒdra sobarîj: e‡kasen ¥n tij aÙtÕn ™n
Salam‹ni Pšrsaj katanenaumachkšnai.

Kárpáty Csilla fordítása
Az athéni ellenben ragyogó arccal, vígan szökdelve lépkedett
elŋre, roppant gŋgösen. (sc. ŋ nyerte meg a szerelemrŋl szóló
vitát) Bárki azt hihette volna: ŋ verte meg a perzsa hajóhadat
Szalamisznál.

Pseudo-Lukianos, Demosthenis encomium 36.
... p£lai toÚtouj katakeklimšnouj e„j toÝj progÒnouj
™pan£gwn kaˆ tÕn zÁlon tîn Maraqîni kaˆ Salam‹ni
kateirgasmšnwn, sun…sthsin d' ™pˆ summac…aj kaˆ
sunt£xeij `Ellhnik£j.

Bollók János fordítása
élesztegeti az ŋsök erkölcsét, akik Marathónnál és Salamisnál
nem múló hírt szereztek maguknak, s közösen vezeti harcra a
hellén csapatokat.

Pseudo-Lukianos, Philopatris 5.
K. Mîn tÕn 'ApÒllwn£ g' ™pomosÒmeqa, Öj prof»thj
¥ristoj kaˆ „htrÒj, ðgaqš;
T. TÕn yeudÒmantin lšgeij, tÕn Kro‹son próhn diolwlekÒta
kaˆ met' aÙtÕn Salamin…ouj kaˆ ˜tšrouj mur…ouj, ¢mf…loxa
p©si manteuÒmenon;

Horváth Judit fordítása
Kritias Talán esküdjünk inkább Apollónra, aki a legkiválóbb
próféta és gyógyító isten egy személyben?
Triephón A hazug jósról beszélsz, aki kétérelmť jóslataival
vesztét okozta Kroiszosznak meg a szalamisziaknak és még
több ezer embernek?

Alkiphrón, Epistulae I 5, 1.
Naub£thj `Roq…J.
O‡ei mÒnoj ploute‹n, Óti toÝj par' ™moˆ qhteÚontaj
dele£zwn ¥geij æj ˜autÕn perious…v misqwm£twn.
kaˆ e„kÒtwj: soˆ män g¦r Ð bÒloj ½negke próhn crusoàj
kÒmmatoj Dareikoà, tÁj ™pˆ Salam‹ni naumac…aj ‡swj
le…yana, katadÚshj omai nhÕj PersikÁj aÙto‹j
¢ndr£si kaˆ aÙto‹j cr»masin, Óte ™pˆ tîn progÒnwn
tîn ¹metšrwn Ð QemistoklÁj Ð toà Neoklšouj ½rato
tÕ mšga kat¦ M»dwn trÒpaion. ™gë dä ¢gapî t¾n tîn
¢nagka…wn eÙpor…an ™k tÁj kaqhmerinÁj: ™rgas…aj tîn
ceirîn porizÒmenoj. ¢ll' e„ ploute‹j, sÝn <tù> dika…J
ploÚtei: ginšsqw dš soi Ð ploàtoj m¾ kak…aj, ¢ll¦
kalokagaq…aj Øphršthj.

Naubatés Rhotiosnak
Gazdagnak gondolod magad, mert a nálam dolgozó
munkásokat nagyobb bérrel magadhoz csábítod. Hát persze.
Mert a minap hálóddal Dareikos-aranyakat fogtál, talán a
salamisi csatából maradtak itt, gondolom, amikor elsüllyedt
egy perzsa hajó kincsestül-legénységestül, amikor ŋseink
idejében Themistoklés Neoklés fia a nagy tropaiont emelte a
perzsákkal szemben. Énnekem viszont meg kell elégednem a
szükséges megélhetéshez a mindennapi betevŋvel, amit két
kezem munkájával keresek. ‘Pedig ha meggazdagodsz,
tisztességesen gazdagodj meg, gazdagságod ne a bťn, hanem a
becsület szolgája legyen.’ (vö. Isokratés, I 6. )

Polyainos, Stratégémata I 30.
QEMISTOKLHS.
'Aqhna…oij Ð qeÕj œcrhsen
ð qe…h Salamˆj, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn.

Themistoklés.
Az athéniak azt a jóslatot kapták az istentŋl, hogy
‘isteni szép Salamis, sok nŋ fiait megölöd majd.’
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QemistoklÁj 'Aqhna…wn tÕ lÒgion dediÒtwn 't£ ge tîn
polem…wn', œfh: 'oÙ g¦r ¨n qe…hn t¾n Salam‹na Ð qeÕj
¢nhgÒreusen, e„ œmellen ¢pollÚein t¦ tškna tîn `Ell»nwn.'
toàto lecqän q£rsoj 'Aqhna…oij œdwke, kaˆ ¹ n…kh t¾n
™x»ghsin ™pistèsato. Toà qeoà cr»santoj te‹coj
Tritogene‹ xÚlinon dido‹ eÙrÚopa ZeÝj oƒ män ¥lloi
'Aqhna‹oi teic…zein t¾n ¢krÒpolin ºgÒreuon, QemistoklÁj
dä ™j t¦j tri»reij ™mba…nein, æj taÚtaj oÜsaj tÕ xÚlinon
te‹coj tîn 'Aqhna…wn. ™pe…sqhsan, ™nšbhsan, ™naum£chsan,
™n…khsan. QemistoklÁj ™naulÒcei perˆ Salam‹na: to‹j
“Ellhsin ™dÒkei feÚgein, Qemistokle‹ naumace‹n ™n
stenÍ qal£ssV. æj dä mšnein oÙk œpeiqen, Ãn aÙtù
S…kinnoj eÙnoàcoj paidagwgÕj to‹n pa…doin, nÚktwr tÕn
S…kinnon toàton æj basilša pšmpei mhnÚsonta kat'
eÜnoian d¾ Óti ¢podidr£skei tÕ `EllhnikÒn: ¢ll¦
naum£cei. pe…qetai basileÝj kaˆ naumace‹, kaˆ tÕ
plÁqoj tîn tri»rwn sunštriyen ¹ sten¾ q£lassa: oƒ dä
“Ellhnej ¥kontej ™n…khsan tÍ sof…v toà strathgoà.
Oƒ “Ellhnej nik»santej ™n Salam‹ni bouleÚontai ple‹n
™f' `Ell»sponton kaˆ tÕ zeàgma lÚein, †na basileÝj m¾
fÚgV: QemistoklÁj ¢ntibouleÚetai lšgwn 'basileÝj
¢polhfqeˆj ¢namace‹tai t£ca: poll£kij dä ¢pÒnoia
d…dwsin, Ósa m¾ œdwken ¢ndre…a'. pšmpei d¾ p£lin
æj basilša eÙnoàcon ¥llon 'Ars£khn oØtwsˆ
proagoreÚonta: e„ m¾ fÚgoi di¦ t£couj, ¹ gšfura toà
`EllhspÒntou dialÚetai. basileÝj œdeise kaˆ fq£saj
tÕ `EllhnikÕn dišbh tÕ zeàgma kaˆ fugën õceto:
QemistoklÁj dä to‹j “Ellhsin ™fÚlaxe t¾n n…khn
¢k…ndunon. 'Aqhna‹oi t¦ te…ch toà ¥steoj ½geiron:
L£kwnej ™fqÒnoun: ºp£thsen aÙtoÝj QemistoklÁj. Ð
dä trÒpoj tÁj ¢p£thj Ãn: ¢f…keto presbeut¾j kaˆ Ãn
prÕj toÝj L£kwnaj œxarnoj, Ã m¾n oÙk ™gere‹sqai tÕ
te‹coj. 'e„ dä ¢piste‹te, toÝj ¢r…stouj ™kpšmyate
kataskÒpouj ™mä katascÒntej.' oƒ män œpemyan:
QemistoklÁj dä krÚfa pšmyaj ™nete…lato 'Aqhna…oij
katšcein toÝj kataskÒpouj, œst' ¨n ™ge…rwsi tÕ te‹coj:
™peid¦n dä ™ge…rwsi, m¾ prÒteron aÙtoÝj ¢popšmpein, e„
m¾ prÒsqen aÙtÕn ¢pol£boien. kaˆ taàta oÛtwj
™gšneto. ºgšrqh tÕ te‹coj, kaˆ ™panÁlqe QemistoklÁj.
¢pedÒqhsan oƒ kat£skopoi, ™teic…sqhsan 'AqÁnai
Lakedaimon…wn ¢kÒntwn. QemistoklÁj ™n tù prÕj
A„gin»taj polšmJ mellÒntwn 'Aqhna…wn t¾n ™k tîn
¢rgure…wn prÒsodon, ˜katÕn t£lanta, dianšmesqai
kwlÚsaj œpeisen ˜katÕn ¢ndr£si to‹j plousiwt£toij
˜k£stJ doànai t£lanton: k¨n män ¢ršsV tÕ
pracqhsÒmenon, tÍ pÒlei tÕ ¢n£lwma logisqÁnai, ™¦n dä
m¾ ¢ršsV, toÝj labÒntaj ¢podoànai. taàta män œdoxen.
oƒ dä ˜katÕn ¥ndrej ›kastoj m…an tri»rh katšsthsan
spoudÍ crhs£menoi k£llouj kaˆ t£couj. 'Aqhna‹oi kainÕn
stÒlon poi»santej ¼sqhsan, kaˆ oÙ mÒnon kat¦
A„ginhtîn ta‹j tri»resi taÚtaij, ¢ll¦ kaˆ kat¦ Persîn
™cr»santo. QemistoklÁj 'Iènwn XšrxV summacoÚntwn
™kšleuse to‹j “Ellhsi katagr£fein ™pˆ toÝj to…couj
'¥ndrej ”Iwnej, oÙ d…kaia poie‹te strateÚontej ™pˆ toÝj
patšraj'. toÚtwn ¢nagignwskomšnwn basileÝj toÝj
”Iwnaj ØpÒptouj ¹g»sato. (...)

104.
Themistoklés, amikor az athéniak félelemben éltek a jóslat
miatt, azt mondta, hogy ‘legalábbis az ellenségét; nem nevezné
ugyanis isteninek Salamist az isten, ha a görögök fiait
szándékozna elveszejteni.’ Ez a beszéd bátorságot öntött az
athéniakba, és a gyŋzelem igazolta is az értelmezést. Amikor az
isten azt jósolta, hogy ‘Tritogeneia messzire dörgŋ Zeustól kap
faerŋdöt’, más athéniak arról beszéltek, hogy az Akropolist kell
fallal megerŋsíteni, Themistoklés viszont azt mondta,
triérésekre kell szállniuk, mert azok Athén faerŋdei. Meggyŋzte
ŋket, hajóra szálltak, csatáztak a tengeren és gyŋztek.
Themistoklés Salamisnál horgonyzott, a görögök úgy
döntöttek, hogy elmenekülnek, Themistoklés pedig
úgy, hogy a tengerszorosban kell csatázni. És mivel nem tudta
meggyŋzni ŋket, hogy maradjanak, volt neki egy Sikinnos nevť
eunuchja, aki két gyermekének nevelŋje volt, nos, éjszaka
elküldte ezt a Sikinnost a királyhoz azzal, hogy jószándékkal
adja tudtára, menekül a görög had, fogjon hát csatába. A király
meg elhitte és megkezdte a tengeri csatát és tömérdek
hajója beszorult a tengerszorosba. A görögök tehát akaratuk
ellenére gyŋztek hadvezérük leleményessége révén. Miután
pedig gyŋztek a görögök, a Helléspontoshoz akartak hajózni,
hogy lerombolják a hidat, ne tudjon elmenekülni a király.
Themistoklés az ellenkezŋjét tanácsolta, mondván ‘a király, ha
elvágják az útját, hamar újra támadni fog. A kétségbeesés
gyakran megadja azt, amit nem tud a bátorság.’ Elküldött hát
újra a királyhoz, ezúttal egy másik eunuchot, Arsakést,
mondván, ha nem menekül gyorsan, a helléspontosi híd ledŋl.
A király megijedt és a görög had elébe vágva átkelt a hídon és
futva elmenekült. Themistoklés így biztonságban megŋrizte a
gyŋzelmet a görögöknek. Az athéniak falat akartak emeltni a
város körül, ez nem tetszett a spártaiaknak. Themistoklés
félrevezette ŋket, a következŋképpen: követségbe ment
hozzájuk és tagadta a spártaiak elŋtt, hogy falakat emelnének.
Ha nem hiszitek, engem tartsatok itt, és küldjétek el a legjobb
felderítŋiteket. Hát elküldték ŋket, Themistoklés pedig
titokban elküldött az athéniakhoz és megparancsolta nekik,
hogy fogják ott a felderítŋket, míg fel nem építik a falat.
Miután felépítették, ne eresszék el ŋket addig, míg elŋbb maga
vissza nem tér hozzájuk. Felépült a fal, visszatért
Themistoklés, és kiadták a felderítŋket, így vették körbe a
várost fallal az athéniak a spártaiak akarata ellenére.
Themistoklés az aiginaiak elleni háború idején, amikor az
athéniak az ezüstbánya jövedelmét, száz talantont szét akarták
osztani, ezt megakadályozta és meggyŋzte ŋket, hogy a száz
leggazdagabb embernek adjanak ki egy-egy talantont. És ha
helyeslésre talál, amit tenni szándékszik, az állam számlájára
írják a kiadást, ha nem, akkor szedjék vissza, amit
kölcsönadtak. Ezt elfogadták. A száz ember közül pedig
mindegyik építtetett sietve egy-egy triérést, jókat és gyorsakat.
Az athéniak örültek, hogy új flottájuk van, de nemcsak az
aiginaiak ellen harcoltak ezeken a triéréseken, hanem a perzsák
ellen is ezeket használták. Themistoklés mivel Xerxés oldalán
harcoltak iónok is, megparancsolta a görögöknek, hogy írják
fel a hajók oldalára, ‘ión férfiak, nem jól teszitek, hogy atyáitok
ellen harcoltok’. Miután ezt látta, onnantól a király
gyanakodott az iónokra. (...)

Polyainos, Strategemata I 31.
ARISTEIDHS.
'Ariste…dhj kaˆ QemistoklÁj, ™cqrÒtatoi p£ntwn Ôntej
diepoliteÚonto. toà dä Pšrsou d¾ ™piÒntoj ¢ll»lwn
labÒmenoi tÁj pÒlewj œxw proelqÒntej ™j taÙtÕn
˜k£teroj t¾n dexi¦n ce‹ra kaqišntej sunhmmšnwn tîn
daktÚlwn ™pefènoun: 't¾n œcqran ™ntaàqa katatiqšmeqa,

Aristeidés.
Aristeidés és Themistoklés a legnagyobb ellenségei voltak
egymásnak, és komoly politikai ellentéteik voltak. Amikor jött
a perzsa támadás, egymásra találtak, kimentek a városon kívül
egy helyre, jobbjukat nyújtottak egymásnak és összekulcsolva
kezüket ezt mondták: ‘letesszük az ellenségeskedést, míg a

245

›wj ¨n prÕj tÕn Pšrshn diapolem»swmen.' taàt'
e„pÒntej ¥rantej t¦j ce‹raj dialelumšnwn tîn daktÚlwn,
æj d» ti katateqeikÒtej, œpeita sugcèsantej tÕn
bÒqron ™panÁlqon kaˆ dietšlesan par¦ p£nta tÕn
pÒlemon Ðmonooàntej. ¹ dä tîn strathgîn ÐmÒnoia
m£lista d¾ toÝj barb£rouj ™n…khsen.

104. 105.
perzsákkal meg nem vívjuk a háborút.’ Ezt mondva eloldozták
egymástól kezüket és felemelték, azzal hogy immár nincs
köztük ellenségeskedés. Azután betemetve a gödröt (?)
feljöttek és együtt csinálták végig az egész háborút
egyetértésben. A leginkább tehát a hadvezérek közti egyetértés
hozta meg a barbárok feletti gyŋzelmet.

Polyainos, Strategemata 3, 11, 2.
Cabr…aj perˆ N£xon naumacîn, ™n…khse Bohdromiînoj
›ktV ™pˆ dška taÚthn t¾n ¹mšran ™pit»deion tÍ naumac…v
kr…naj, Óti Ãn m…a tîn musthr…wn. oÛtw gš toi kaˆ
QemistoklÁj to‹j Pšrsaij ™naum£chse perˆ Salam‹na.
¢ll¦ oƒ män perˆ Qemistoklša sÚmmacon œscon tÕn
”Iakcon, (...)

Chabrias amikor Naxosnál vívta a tengeri ütközetet,
Boédromión hónap tizenhatodikán gyŋzött, azt a napot ítélve
elŋnyösnek a csatához, amelyik az egyik misztérium napja is
volt. Így vívta a tengeri csatát Themistoklés is a perzsák ellen
Salamisnál, csak Themistoklés ügye mellett a szövetséges
Iakchos volt, (...)

Polyainos, Strategemata 8, 53.
ARTEMISIA.
'Artemis…a perˆ Salam‹na sunenaum£cei [XšrxV]: toÝj
Pšrsaj ½dh feÚgontaj oƒ “Ellhnej ™d…wkon. ¹ dä [½dh]
katalambanomšnh prosštaxe to‹j män ™pib£taij
¢fele‹n tÁj neëj t¦ shme‹a t¦ Persik¦, tù kubern»tV
dä, ™mbale‹n e„j t¾n naàn t¾n proplšousan Persik»n.
oƒ “Ellhnej taàta Ðrîntej, o„hqšntej m…an enai tîn
summac…dwn neîn, ¢polipÒntej taÚthn ™pˆ t¦j ¥llaj
™tr£ponto, 'Artemis…a dä tÕn k…ndunon [tÕn]
™pike…menon ™kfugoàsa e„j Kar…an ¢poplšousa õceto.
'Artemis…a Lugd£midoj katšduse naàn summac…da
Kalund…da kaˆ tri»rarcon Damas…qumon. œpemyen aÙtÍ
basileÝj ¢riste‹on panopl…an `Ellhnik¾n, tù dä nau£rcJ
toà stÒlou ¥trakton kaˆ ºlak£thn. 'Artemis…a
trihrarcoàsa neëj makr©j oÙ mÒnon tÕ tîn barb£rwn,
¢ll¦ kaˆ tÕ tîn `Ell»nwn shme‹on ecen. e„ män ™d…wken
aÙt¾ naàn `Ellhn…da, tÕ barbarikÕn ¢nšteine shme‹on,
e„ dä ØpÕ `Ellhn…doj neëj ™dièketo, ¢nšteine tÕ `EllhnikÕn,
†na oƒ dièkontej æj `EllhnikÁj neëj ¢pšcwntai.
(...) 'Artemis…a basileÚousa Kar…aj XšrxV
basile‹ sunem£chse kat¦ tîn `Ell»nwn, éste kaˆ t¦
¢riste‹a tÁj ™n Salam‹ni naumac…aj taÚtV basileÝj
œdwken. kaˆ ™n aÙtù dä tù kairù toà naumace‹n
basileÝj Ðrîn t¾n män genna…wj ¢gwnizomšnhn, toÝj dä
¥ndraj ¢gennîj ¢nebÒhsen: 'ð Zeà, toÝj män ¥ndraj
guna‹kaj pepo…hkaj, t¦j dä guna‹kaj ¥ndraj'.
105.

Ailianos, De natura animalium XII 35.
Pšpusmai dä prÕj to‹j ½dh moi proeirhmšnoij kÚnaj
genšsqai filodespÒtouj Xanq…ppou toà 'Ar…fronoj.
metoikizomšnwn g¦r tîn 'Aqhna…wn ™j t¦j naàj, ¹n…ka
toà crÒnou Ð Pšrshj tÕn mšgan pÒlemon ™pˆ t¾n `Ell£da
™xÁye, kaˆ œlegon oƒ crhsmoˆ lùon enai to‹j
'Aqhna…oij t¾n män patr…da ¢polipe‹n, ™pibÁnai dä tîn
tri»rwn, oÙdä oƒ kÚnej toà proeirhmšnou ¢pele…fqhsan,
¢ll¦ summetJk…santo tù Xanq…ppJ, kaˆ dianhx£menoi
™j t¾n Salam‹na ¢pšsbhsan. lšgeton dä ¥ra taàta
'Aristotšlhj kaˆ FilÒcoroj.
Ailianos, Varia historia II 28.
Met¦ t¾n kat¦ tîn Persîn n…khn 'Aqhna‹oi nÒmon
œqento ¢lektruÒnaj ¢gwn…zesqai dhmos…v ™n tù qe£trJ
mi©j ¹mšraj toà œtouj: pÒqen dä t¾n ¢rc¾n œlaben Óde
Ð nÒmoj ™rî. Óte QemistoklÁj ™pˆ toÝj barb£rouj ™xÁge
t¾n politik¾n dÚnamin, ¢lektruÒnaj ™qe£sato macomšnouj:
oÙdä ¢rgîj aÙtoÝj eden, ™pšsthse dä t¾n strati£n,
kaˆ œfh prÕj aÙtoÝj '¢ll' oátoi män oÜte Øpär patr…doj
oÜte Øpär patrówn qeîn oÜte m¾n Øpär progonikîn ºr…wn

Artemisia.
Artemisia Salamisnál együtt harcolt [Xerxésszel]. A perzsák
már menekültek és a görögök üldözték ŋket. Artemisia,
amikor utolérték, megparancsolta a matrózoknak, hogy vegyék
le a hajóról a perzsa zászlót, a kormányosnak pedig, hogy
lékelje meg az arra úszó perzsa hajót. A görögk látták ezt és
azt gondolva, hogy ez egy szövetséges hajó, otthagyták és a
többi hajó felé fordultak. Artemisia így a küszöbön álló
veszélytŋl megmenekült és hazament elhajózva Kariába.
Artemisia Lygdamis lánya elsüllyesztette a szövetséges
Kalyndis hajót és a hajóskapitány Damasithymost. A király a
legnagyobb jutalom-képpen (aristeion) neki küldte a
zsákmányból a teljes görög fegyverzetet (panoplia), a flotta
parancsnokának pedig csak egy nyilat és (...).
Artemisiának a hadihajó parancsnokaként nemcsak perzsa, de
görög zászlója is volt. Ha ŋ üldözött görög hajót, a barbár
zászlót feszítette ki, ha görög hajó üldözte ŋt, akkor a görög
zászlót, hogy a görög hajó felhagyjon üldözésével. (...)
(...)
Artemisia Karia királynŋje Xerxésszel együtt harcolt a görögök
ellen úgy, hogy még az aristéiont is neki adta a király a salamisi
csatáért. És ebben az ütközetben, mikor látta a király,
hogy méltón küzd, a férfiak viszont méltatlanul, felkiáltott:
‘Zeus, a férfiakat asszonyokká tetted, és az asszonyokat tetted
féfiakká.’

Hallottam még azon túl, amit eddig elmeséltem,
Xanthippos, Ariphrón fia kutyáinak gazdájuk iránti
hťségérŋl. Amikor az athéniak hajókra költöztek, mikor a
nagy perzsa támadás érte Görögországot, és a jóslat azt
mondta, hogy jobb az athéniaknak, ha elhagyják hazájukat,
és a triérésekre szállnak, a kutyák nem hagyták el gazdájukat,
hanem követték Xanthippost és amikor kiúsztak Salamison a
partra, meghaltak. Elmeséli ezt Aristotelés és Philochoros.

A perzsák feletti gyŋzelem után az athéniak törvényt hoztak,
hogy az államnak rendeznie kell évente egy nap a színházban
kakasviadalt. Elmondom, mi az eredete ennek a törvénynek.
Amikor Themistoklés a barbárok ellen vezette erŋit, kakasokat
látott viaskodni. De nem csak úgy tétlenül nézte ŋket, hanem
megállította seregét és azt mondta nekik, ‘ezek aztán nem a
hazáért, nem is ŋsi isteneikért, nem ŋseik sírjaiért szenvednek
sebeket, és nem is a dicsŋségért, vagy a szabadságért, vagy
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kakopaqoàsin, oÙdä Øpär dÒxhj oÙdä Øpär ™leuqer…aj
oÙdä Øpär pa…dwn, ¢ll' Øpär toà m¾ ¹tthqÁnai ˜k£teroj,
mhdä exai qatšrJ tÕn ›teron.' ¤per oân e„pën
™pšrrwse toÝj 'Aqhna…ouj. tÕ to…nun genÒmenon aÙto‹j
sÚnqhma tÒte ™j ¢ret¾n ™boul»qh diaful£ttein kaˆ
™j t¦ Ómoia œrga ØpÒmnhsin.
Ailianos, Varia historia 5, 19.
A„scÚloj Ð tragJdÕj ™kr…neto ¢sebe…aj ™p… tini
dr£mati. ˜to…mwn oân Ôntwn 'Aqhna…wn b£llein aÙtÕn
l…qoij, 'Amein…aj Ð neèteroj ¢delfÕj diakaluy£menoj
tÕ ƒm£tion œdeixe tÕn pÁcun œrhmon tÁj ceirÒj. œtuce dä
¢risteÚwn ™n Salam‹ni Ð 'Amein…aj ¢pobeblhkëj t¾n
ce‹ra, kaˆ prîtoj 'Aqhna…wn tîn ¢riste…wn œtucen.
™peˆ dä edon oƒ dikastaˆ toà ¢ndrÕj tÕ p£qoj,
Øpemn»sqhsan tîn œrgwn aÙtoà, kaˆ ¢fÁkan tÕn
A„scÚlon.

106.

107.

105. 106. 107.
gyermekeikért, hanem mindegyikük csak azért küzd, hogy ne
veszítsen, és ne kelljen meghátrálnia a másik elŋtt.’ Ezekkel a
szavaival bátorságot öntött az athéniakba, és úgy döntöttek,
hogy megŋrzik maguknak az akkor bátorságot adó jelenetet emlékeztetŋül más hasonló alkalmakhoz.

Aischylost, a tragédiaköltŋt egy drámája miatt asebeiával
vádolták. Az athéniak készek lettek volna megkövezni,
fiatalabb testvére Ameinias, széttárta ruháját (himation), és
megmutatta, hogy karjáról hiányzik a kézfeje. Ameinias
történetesen éppen akkor vesztette el a kezét, mikor a salamisi
csatában kitüntette magát (aristeuón) és ŋ volt az elsŋ athéni,
akinek a legnagyobb jutalom (aristéion) jutott. Amikor látták a
bírák, mi történt a fiúval, megemlékeztek tettérŋl és elengedték
Aischylost.
(vö. Aristotelés, Nicomachosi Etika 1111a9) (Herodotus 8.93.
A pallénéi Ameinias nem A. testvéreként szerepel. Nehéz
biztos megállapításokat tenni görög írók biográfiai adatairól, ld. M.
Lefkowitz, The Lives of the Greek Poets, London 1981, p. 69.)

Ailianos, Varia historia 13, 40, 1-12.
Streptù keimšnJ ™pˆ tÁj gÁj crusoà Persikoà Ð
QemistoklÁj parestëj tù paidˆ epen 'oÙk ¢nair»seij, ð
pa‹, tÕ eÛrhma tÒde;' de…xaj tÕn streptÒn: oÙ g¦r sÝ
QemistoklÁj e d»pou. “Oti ºt…masan aÙtÒn pote
'Aqhna‹oi, eta ™pˆ t¾n ¢rc¾n aâqij parek£loun: Ö dä
oÙk ™painî toÝj toioÚtouj ¥ndraj, o†tinej t¾n aÙt¾n
¢m…da kaˆ o„nocÒhn œcousi. PrÕj EÙrubi£dhn tÕn
LakedaimÒnion œlegš ti Øpenant…on, kaˆ ¢nšteinen
aÙtù t¾n bakthr…an. Ö dä 'p£taxon mšn, ¥kouson dš. Édei dä
Óti § mšllei lšgein tù koinù lusitele‹.

Themistoklés lába elŋtt egy perzsa arany nyaklánc hevert a
földön, odaszólt a szolgafiúnak, rámutatva a nyakláncra: ‘nem
veszed fel, fiam, ezt a talált kincset? Elvégre te nem vagy
Themistoklés.’ Amiért az athéniak egyszer kirekesztették,
aztán meg újra visszahívták a hatalomba, azt mondta: ‘nincs jó
véleményem azokról az emberekrŋl, akik ugyanazt használják
éjjeli edénynek, mint boroskancsónak.’ A spártai
Eurybiadésnek visszafeleselt, és egy botot emelt fel, mondván:
‘üss meg, de hallgass végig.’ Tudta, hogy amit mondani akar,
mindenkinek hasznára van.

Ailianos, Frg. 272. 1-4.
Ó te mustikÕj ”Iakcoj ºkoÚsqh kat¦ t¾n naumac…an
Persîn kaˆ `Ell»nwn. kaˆ mšntoi kaˆ Ð ”Iakcoj ºkoÚsqh
™k toà Qrias…ou ped…ou ØmnoÚmenÒj te kaˆ ædÒmenoj.

És a misztérium Iakchos kiáltása hallatszott a perzsák és
görögök közti tengeri csata alatt. A thriasosi síkság felŋl
lehetett hallni, hogy zengik és éneklik a Iakchost.

A. Gellius, Noctes Atticae XVII 21.
Post deinde paucis annis Xerxes rex ab Atheniensibus et
pleraque Graecia Themistocle duce nauali proelio, quod ad
Salamina factum est, uictus fugatusque est;

Néhány évvel ezután Xerxest, a nagykirályt az athéniak és a
többi görög Themistoklés parancsnokságával a Salamisnál
lezajlott tengeri ütközetben legyŋzték és megfutamították.

Ailios Aristeidés, Pros Platóna peri tón tettarón
209.
LoipÕj to…nun QemistoklÁj, ¼kista d¾ p£ntwn ¥xioj ™k
deutere…wn t¦ prwte‹a œcein, e„ t¦ m£lista kaˆ toàt' aÙtÕ
™ke…nJ mÒnJ tîn p£ntwn Øp£rxan fa…netai. ¢ll¦
m©llon Óstij ™ke…nou deÚteroj, toàt' ‡swj œrgon eØre‹n.
tosoÚtJ g¦r ¹m‹n tÕn Maraqîni, tÕn p£nu, tÕn æj
boÚlei lšge, tosoÚtJ d' oân ™ke‹non Øpereb£leto p©si
to‹j e„j aÙtÕn ™lqoàsi pîj ¨n e‡poimi Ðmologoumšnwj, ÓsJ
Xšrxhj Dare‹on ta‹j paraskeua‹j ¤pasi dÁlÒj ™stin
ØperbalÒmenoj.

210.
kaˆ m¾n Ð män toÝj Øp£rcouj toà basilšwj, Ð d'
aÙtÕn ™n…ka basilša: kaˆ met¦ mšn ge t¾n Maraqîni
m£chn aâqij ™pestr£teuse, met¦ dä t¾n ™n Salam‹ni
naumac…an feÚgwn õceto. prÕj män g¦r ™ke…nhn t¾n
Âttan parwxÚnqh, prÕj dä taÚthn ¢pe‹pen, ésq' ƒkanÕn
kšrdoj ¹ge‹to, ¨n swqÍ. Édei g¦r tÒte män pollostÕn

És hátravan még Themistoklés, aki semmi szín alatt
nem azt érdemelte, hogy az elsŋ helyezést csupán a második
díj elnyerésével érje el (vö. 338. és Plutarchos, Themistocles 17.).
Sŋt ha egyáltalán valaki, akkor nyilvánvalóan ŋ az, akinek ez
megjárt volna. Talán inkább még azt volna nehéz megtalálni,
ki az, aki ŋutána a második. Mert –szemünkben– annyival
túlszárnyalta a híres (és még hívhatod amilyennek csak akarod)
marathóni gyŋztest, – annyival túlszárnyalta, mindenben,
amivel csak meg kellett birkóznia, –hogy is fejezhetném ki
magam megfelelŋen?–, amennyivel –közismert, hogy– Xerxés
a hadi elŋkészületekben túlszárnyalta Dareiost.
S túlszárnyalta bizony még azzal is, hogy nemcsak a király
alparancsnokát gyŋzte le, mint az, hanem magát a
királyt. Aki (sc. a király, Xerxés) a marathóni csata után újabb
hadjáratot indított, a salamisi csata után azonban
futva elmenekült. Az elŋbbi vereség hatására csak
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mšroj tÁj p£shj ™lqÕn dun£mewj, nàn dä scedÕn met¦
p£ntwn ¢nqrèpwn ¹ttèmenoj. oÜt' oân aÙtÕj ™q£rrei
mšnein oÜt' ¥llon œpemye toà loipoà: oÙ g¦r Ãn Ó ti
™lp…soi. ¢ll¦ kaˆ Ön katšlipe MardÒnion qanatînta
æj e„pe‹n katšlipe, kaˆ ¤ma ™moˆ doke‹n Ópwj œcoien
prÕj Ön ¢scolo‹nto oƒ “Ellhnej.

211.
Milti£dV män oân e„j {n kef£laion ¹ tÁj ¢ndre…aj
¢pÒdeixij Âken, e„ kaˆ t¦ m£lista ™crÁto aÙtÍ par¦
p©san t¾n polite…an: Qemistoklša dä t¦ deÚtera ¢eˆ
tîn protšrwn me…zona ™xedšceto kaˆ tÕ tÁj paroim…aj
aÙtù perieist»kei: tÕ män g¦r œlipen aÙtÕn kàma, tÕ
dä ™gkatel£mbanen, ›wj diexÁlqe di¦ tîn trikumiîn
nikîn.
212.
kaˆ Milti£dV män scedÕn ¢ndre…aj m©llon À sof…aj
œdei prÕj t¦ parÒnta, Qemistokle‹ dä ¢ndre…aj män oÙc
Âtton, e„ m¾ kaˆ m©llon, ÓsJ kaˆ me…zouj oƒ fÒboi:
prÕj dä toÚtJ kaˆ ¥llwn pollîn kaˆ oÙdän ¢timotšrwn
ØpeÚqunoj Ãn ™k tîn periesthkÒtwn, sunšsewj mantikÁj
män oân æj e„pe‹n, megaloyuc…aj, deinÒthtoj, praÒthtoj,
karter…aj, eÙarmost…aj prÕj toÝj kairoÝj, prÕj t¦
pr£gmata, prÕj toÝj ¥ndraj toÝj ¢pÕ tÁj pÒlewj, toÝj
¢pÕ tÁj `Ell£doj, toÝj polem…ouj. ka… moi doke‹ tÕ män
Milti£dou strathg…v m©llon ™oikÕj sumbÁnai prÕj toÝj
barb£rouj, tÕ dä toà Qemistoklšouj ¢kribîj polite…a
genšsqai ™n ¤pasi to‹j “Ellhsin ™xetazomšnh.

213.
tosaàt' Ãn t¦ prattÒmena kaˆ dhmiourgoÚmena, t¦ män
™n tÍ gÍ, t¦ d' ™n tÍ qal£ttV: perˆ ïn œmoige doke‹ kaˆ
“Omhroj ¨n, e„ periÁn, boulhqeˆj e„pe‹n oÙc Âtton
kalšsai t¦j MoÚsaj À perˆ toà pîj ™nepr»sqh naàj
m…a tîn Qettalîn: e„ dä boÚlei, t…j prîtoj ¢ntÁre
tù 'Agamšmnoni tîn ™pikoÚrwn À tîn Trèwn aÙtîn.
m©llon dä toàto män oÙk ecen omai puqšsqai t…j Ãn Ð
prîtoj ¢nt£raj tù basile‹ tÁj 'As…aj, mikroà kaˆ tÁj
EÙrèphj: ¢pÕ po…wn dš tinwn œrgwn À lÒgwn taàta
ºdun»qh telšsasqai kaˆ prÕj pÒsaj tin¦j tîn polem…wn
naàj kaˆ prÕj po…an tin¦ t¾n p©san paraskeu¾n kaˆ
œfodon toà barb£rou paret£xato, kaˆ pîj ece tÒte
t¢nqrèpeia, toàt' œmoig' ¨n ™rwt©n doke‹ kaˆ de‹sqai
fr£zein, e‡per kaˆ kat¦ mikrÕn œmelle tÁj ¢x…aj
™f£yesqai.
214.
t… oân kwlÚei kaˆ nàn ¹m©j, ¢rc¾ dä ¹m‹n ™k qeîn,
™xet£sai p£lin pîj ece t¦ tîn kairîn, tÕn aÙtÕn
trÒpon Ónper ¢rt…wj ™xht£samen, kaˆ de‹xai di¦
bracšwn ™n po…oij tisˆ pr£gmasi po‹Òj tij Ãn Ð
QemistoklÁj;
215.
ka…toi toàtÒ ge oÙdän ‡swj proÜrgou. § g¦r oÙk œstin
™nde…xasqai tù lÒgJ, pîj ¥n tij ™k toÚtwn ™ke‹non
qewr»seie; pl¾n e„ toàtÒ ge aÙtÕ ™nqumhqeˆj, Óti Øpär
ïn oÙd' e„pe‹n æj boÚleta… tij ™gcwre‹, taàt' ™ke‹noj
metece…risen æj ™boÚleto. dška män g¦r ˜xÁj œth
êdinen ¤pasa ¹ ½peiroj, filoneikoàntej ¤pantej
¥nqrwpoi d…khn tÁj Maraqîni m£chj labe‹n, ¹toim£zeto

107.
felbátorodott, emennek hatására azonban eltántorodott,
olyannyira, hogy elegendŋ nyereségnek tartotta, ha ép bŋrrel
elmenekülhet. Mert jól tudta, hogy akkor még az egész
haderejüknek csak töredék része kelt hadra, ezúttal azonban
szinte minden embere részese volt vereségének. Nem volt hát
bátorsága sem maradni, sem küldeni másvalakit a jövŋben. S
akit hátrahagyott, Mardoniost, ŋt úgyszólván meghalni hagyta
hátra, mert már nem volt miben reménykednie, és azt
gondolom, közben meg azért is, hogy a görögöknek
legyen valaki, akivel lefoglalják magukat.
Miltiadés tehetségének megcsillogtatása pedig egyetlen nagy
tettben csúcsosodott ki, mégha államférfiként mindig is
tanúbizonyságát adta, ám Themistoklésnek minden tette
nagyobb volt az elŋzŋnél, és íllik rá a mondás: „alig hagyta el
az egyik hullám, el is borítja már a másik“ (vö. Comicorum
Atticorum Fragmenta III Anon. frg. 471 Kock), míg a végén
gyŋztesen kerül ki e hullám–áradatból.
Aztán meg Miltiadésnek inkább bátorságra volt szüksége
a feladatokhoz, amikkel meg kellett birkóznia, semmint
okosságra. Themistoklésnek viszont bátorságra semmivel sem
kevésbé, vagy akár még jobban is, ahogyan a félelmek is
nagyobbak voltak, csakhogy – a körülmények miatt ezen felül
még sok minden másról is számot kellett adnia, nem kevésbé
tiszteletreméltó dolgokról: ilyenekrŋl, mint okosság, bizony
még jövŋbe látás is –mondhatni–, aztán lelki nagyság,
fortélyosság, higgadtság, önuralom és alkalmazkodás a
helyzethez, a körülményekhez és az emberekhez: a városhoz,
Görögországhoz, s az ellenséghez. És úgy látom, Miltiadés
pályafutása inkább mint a barbárok elleni hadvezéré
értelmezhetŋ, Themistoklésé viszont egész államférfiúi
tevékenységével kitťnt a görögök számára.
Számtalanok tettei és eredményei szárazföldön és tengeren
egyaránt. Azt hiszem, ha megélte volna Homéros,
és akart volna beszélni róluk, nem hívta volna kevésbé
hozzájuk a Múzsákat, mint azért, „mint hullott
legelŋször tťz az akháji hajókra“ (Ilias XVI 112.), vagy ha ezt
szeretnéd, „ki került legelŋször e hŋssel (sc. Agamemnón)
szembe a trójaiak, vagy a hŋs segítŋk seregébŋl“ (Ilias XI
218.). Vagy mégis inkább, azt hiszem, errŋl nem értesülhetett,
ki került legelŋször szembe Ázsia, s kis híján Európa
királyával. Azt hiszem, ha ugyan egyáltalán idŋnként akart
volna (Themistoklés) érdemével foglalkozni, azt szerette
volna elmesélni és ezért fohászkodott volna, hogy
elmesélhesse: milyen szavakkal és tettekkel tudta véghezvinni,
hány ellenséges hajóval szemben, s hogy micsoda
elŋkészületekkel szemben, s a barbár sereg micsoda
támadásával szemben, s hogy ment akkoriban az embereknek.
De hát ki merne szólni –kezdeményezésünk az istenektŋl
van!– hogy ne vizsgáljuk meg újra, ugyanúgy, ahogy
az elŋbb bemutattuk (vö. 180.), hogyan is voltak ezek a
dolgok, milyenek voltak a körülmények és hogyan
viselkedett bennük Themistoklés?
De talán ez nem is igazán célravezetŋ. Mert hát hogyan
lehetne ŋt olyan dolgok alapján megismerni, amiket
nem lehet szavakkal leírni? Hacsak, nem gondolunk bele abba,
hogy olyan dolgokat oldott meg, ahogy csak akarta, amiket mi
még csak elmesélni sem tudunk úgy, ahogy szeretnénk! Mert
tíz éven át az egész kontinens (sc. Ázsia) lázas tevékenységben
égett, az emberek versengve akartak elégtételt venni a
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107.
dä ™k p£shj gÁj kaˆ qal£tthj p£nta.
216.
A„gÚptou dä ¢post£shj ™n tù di¦ mšsou basileÝj
oÙdän spoud£saj aâqij Ãn ™n to‹j aÙto‹j: oÛtw ·vd…wj
™ke…nhn parest»sato. dek£tJ dä œtei sunÁlqon
™scatiaˆ p©sai kaˆ gšnh p£nta ésper metanistamšnhj
˜tšrwse tÁj o„koumšnhj: kaˆ basileÝj ¢pÇei dedoikëj m¾
oÙ dšxaito tÕ plÁqoj ¹ `Ell¦j, ésper ¢rc¾ gÁj p£shj,
toà stratopšdou gignÒmenoj kaq' Ö boÚloit' ¢e…. crusÕj dä
kaˆ ¥rguroj kaˆ calkÕj kaˆ s…dhroj, p£nta ÐmÒtima
½geto, Ðmo…wj ™gge…oij Ñc»masi kaˆ nautiko‹j. æj d' e„j
tautÕn ¢p»nthsan aƒ dun£meij, oƒ män pezoˆ t¾n
paral…an, aƒ dä nÁej t¾n q£lattan ¢pškruyan:
217.
e„j dä toÝj “Ellhnaj ºggšlleto ¥xion män tîn ™piÒntwn
kakîn oÙdän, Ómwj dä poll¦ kaˆ panto‹a kaˆ oŒa oÜpw
prÒteron: kaˆ oÙ tosoàtÒn g' ¨n aÙtoÝj ¹ toà ¹l…ou
sumb©sa œkleiyij ™xšplhtten, Óson ¹ tÁj gÁj kaˆ
qal£tthj œkleiyij gignomšnh, prÕj t¾n toà basilšwj
™moˆ doke‹n ™piqum…an m©llon À cre…an. ™dÒkei g¦r mÒnoj
æj ¢lhqîj gÁj kaˆ qal£tthj enai kÚrioj, kaˆ poie‹n
kaˆ diafqe…rein: ú ge Ð män ”Aqwj t¦j naàj, Ð dä
`Ell»spontoj tÕ pezÕn ™dšxato.
218.
prÕj dä toÚtoij te…ch män òkodome‹to Ópwj ¢riqmo…h kat¦
mur…ouj. Ð dä ¼lioj sunekrÚpteto to‹j toxeÚmasin: Ãn dä
pl»rhj ¹ män q£latta neîn, ¹ dä gÁ pezîn, Ð d' ¢¾r
belîn. pare‹nai dä kaˆ mšllein ‡son Ãn, ést' œcesqai
p£ntaj: p£nta d' ésper toà Poseidînoj katiÒntoj
™se…eto. poll¦ dä tîn ™qnîn ™xanhl…sketo e„j de‹pnon tù
basile‹. ¢peilaˆ dä khrÚkwn oÙ dišlipon p£ntose
foitèntwn, a„toÚntwn gÁn kaˆ Ûdwr Óstij boÚletai sîj
enai. tÕ dä mante‹on fwn¦j ºf…ei dein¦j kaˆ calep¦j
¤pasi to‹j “Ellhsin. ™dÒkoun dä oÜte tîn neîn t¾n
e„res…an ¢nšxesqai oÜte tîn †ppwn tÕn ktÚpon. econ dä
oÜte ƒero‹j oÜte summ£coij qarre‹n, oÙd' eØre‹n o†tinej
¢nqrèpwn gšnwntai.
219.
prÕj dä toÚtoij Gšlwn män kaloÚmenoj oÙc Øp»kouen,
'Arge‹oi d' ™kpodën Ãsan, Kerkura‹oi dä sofètera À
dikaiÒtera ™bouleÚonto, Qettaloˆ dä Øp' ¢n£gkhj män,
Ómwj dä ™m»dizon, Boiwtoˆ dä oÙdän bšltion Qettalîn
™pepr£gesan, Delfoˆ dä oÙk econ Ó ti cr»sontai, Ñl…gon
dä Ãn tÕ Øgia‹non tÁj `Ell£doj, kaˆ toàto e„j dÚo
pÒleij ¢n»rthto, m©llon dä e„j ›na ¥ndra, Ó ti
fron»seien À sumbouleÚseie QemistoklÁj.

220.
™n to‹j toioÚtoij mšntoi kairo‹j kaˆ toiaÚtV pragm£twn
¢wr…v kaˆ sugcÚsei tîn p£ntwn ¢n¾r ™ke‹noj ˜sthkëj
oÙk ºpÒrhsen, oÙd' ™xepl£gh, oÙd' hÜxato aØtù cane‹n
t¾n gÁn, oÙd' eÙdaimÒnise toÝj p£lai keimšnouj, oÙd'
œpaqe taÙtÕ to‹j pollo‹j, ¢ll¦ katšsth to‹j “Ellhsin ¢nt'
¢gaqoà da…monoj. p£nta g¦r e„j aØtÕn ¢nadex£menoj kaˆ
t¾n aØtoà gnèmhn Øpoqeˆj ¢nt' ¥llou tou fulakthr…ou,
kaˆ mÒnoj Ñrqo‹j to‹j Ñfqalmo‹j ¢ntiscën ¤pasi kaˆ
to‹j paroàsi kaˆ to‹j ™pioàsi pr£gmasi, kaˆ oÙk
¢postrafeˆj ésper oƒ prÕj tÕn ¼lion blšpontej, Ö p©si
mikroà de‹n sunšbh to‹j tÒte, oÙk ¨n e‡poimi æj oÙk
œyeuse tÁj ™lp…doj toÝj “Ellhnaj, ¢ll¦ kaˆ polÝ t¾n
prosdok…an ™n»llaxen aÙto‹j. oÙdän g¦r tîn ™sc£twn

marathóni csatáért, és az egész szárazföldön és a tengeren
folytak az elŋkészületek. (vö. Hdt. VII 1; D.S. XI 2, 3.)
Noha félidŋben kitört az egyiptomi felkelés,a királynak nem
került nagy nehészégébe, hogy újra helyreállítsa a
megelŋzŋ állapotokat. (486–485) Így könnyen alávetette
Egyiptomot. A tizedik évben összegyťltek
a (birodalom) legtávolabbi szélei és minden nép, mintha a világ
másik felére költöznének. (... romlott szöveg...) Hordták a
szekerek és a hajók az aranyat, ezüstöt, bronzot, és vasat,
egyformán értékes volt mind! Amikor a sereg összegyťlt egy
helyre, a gyalogosok elborították a tengerpartot, a hajók a
tengert.
A görögökhöz nem jutott el a híre annak, voltaképp mekkora
baj jön rájuk, de azért sok és sokféle hír jött olyasmikrŋl,
amikrŋl azelŋtt sose. Nem riasztotta volna meg ŋket annyira,
ha elsötétül a nap napfogyatkozáskor, mint amennyire az,
ahogy a föld és a tenger elsötétült (...) Mert egyedül ŋ
látszott a föld és a víz igazi urának, aki teremthet és
lerombolhat. S akinek hajóit az Athós, seregét a Helléspontos
beengedte.
Falat húztak fel köréjük, hogy meg tudják számolni ŋket
tízezrenként (vö. Hdt. VII 60.) A napot is eltakarták
nyílvesszŋik. Telve volt a tenger hajóikkal, a föld
gyalogosaikkal, a levegŋég nyilaikkal. (vö. Hdt. VII 226.)
Jelen és jövendŋ egyforma volt, olyan szorosan követték
egymást. Rengett minden, mintha Poseidón megindult volna.
Népek vagyonát költötték a kiráy lakomájára. (vö. Hdt. VII
118–120.) Nem szťntek a szertesereglŋ hírnökök fenyegetései,
akik földet és vizet kértek mindenkitŋl, aki életben akart
maradni. A jósda szörnyť és keserves szavakat hirdetett
minden görögnek. Nem hitték, hogy helyt állhatnak a hajók
evezŋcsapásaival, s a lovak dobogásával szemben. Nem bíztak
sem szentélyeikben, sem szövetségeseikben, és
nem tudtak rájönni, mi vár rájuk.
Ezen felül Gelón a hívó szót elutasította (vö. Hdt. VII 157–
163.), az argosiak távol maradtak (vö. Hdt VII 148.) a
kerkyraiak ravasz, ám kevésbé becsületes megoldást találtak ki
(vö. Hdt. VII 168.), a thessaliaiak kénytelenségbŋl, ám
mégiscsak a perzsákhoz pártoltak (vö. Hdt. VII 172.), és a
boiótok sem viselkedtek semmivel különbül. (vö. Hdt. VII
132.). Delphoi nem tudta, mitévŋ legyen. Csak kis része
maradt talpon Görögországnak, s ez is mindössze két polison,
vagy még inkább, mindössze egyetlen emberen függött: azon,
mit gondol ki, mit dönt Themistoklés.
Ebben a helyzetben, ilyen mélyponton és ilyen tökéletes
zťrzavarban, ez a férfi nem esett kétségbe, nem riadt
meg, nem imádkozott azért, hogy bár nyelné el a föld (vö. Ilias
IV 182; Libanius XVIII 211.), nem beszélt irigykedve a már
rég meghaltakról, nem úgy viselkedett hát, mint a legtöbben,
hanem elŋállt, akár a görögök „jó szelleme“. Mert mindent
magára vállalt, saját tervét javasolta mint menedéket,
egyedül ŋ nézett farkasszemet minden jelen és jövendŋ
eseménnyel, és nem fordult el, mint azok, akik a napba
néznek, ami majdnem mindenkivel megtörtént, akik akkor
éltek, és nem csak annyit mondanék, hogy nem okozott
csalódást a görögöknek várakozásaikban, de éppenséggel ŋ
tette azt velük, hogy rossz elŋérzetüket (jóra) változtatta. Mert
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Ó ti oÙ pe…sesqai tîn pollîn nomizÒntwn, kaˆ blepÒntwn
e„j a„scr¦j mhcan¦j kaˆ ¢pÒrouj katafug¦j, tosoàton
metšsthse t¦ pr£gmata éste e‡ tij Ûsteron aÙtoÝj
¢pelqÒntwn tîn barb£rwn ½reto e„ ™boÚlont' ¨n m»t'
™ke…nouj ™pistrateàsai m»te sf…si taàta pepr©cqai
m»te toÝj kindÚnouj sf…si mhdä t¦j pr£xeij gegenÁsqai,
teqn£nai p£ntaj ¨n e„pe‹n ™qšlein m©llon À taàta
¥prakta aØto‹j enai. oÛtwj oÙ mÒnon t¦j ™lp…daj Ósoi ge
kaˆ t¦ m»kista ½lpisan aÙtîn, ¢ll¦ kaˆ t¦j eÙc¦j tîn
ple…stwn Øpereb£leto.

224.
oØtwsˆ dä skopîmen, ™panagagÒntej ¹m©j aÙtoÝj
™p' aÙt¦ t¦ pr£gmata. Ãsan tîn `Ell»nwn mer…dej tre‹j,
¹ män œxw pragm£twn, ésper 'Arge‹oi kaˆ Kerkura‹oi kaˆ
Sikeliîtai kaˆ 'Italiîtai mikroà p£ntej, kaˆ KrÁtej d¾
kaˆ ›teroi lšgontai: oƒ dä kaˆ sunepestr£teuon met¦ tîn
barb£rwn ™pˆ t¾n `Ell£da, ésper oƒ Qettaloˆ kaˆ
p£ntej oƒ mšcri tÁj 'AttikÁj, pl¾n Qespišwn kaˆ Plataišwn
ÐpÒswn d» tinwn Ôntwn: tr…ton d' Ãn loipÕn 'Aqhna‹oi kaˆ
LakedaimÒnioi kaˆ Ósoi par¦ toÚtouj katšfugon.
(...)
234.
kaˆ taàta ™pey»fizen Ð qeÕj Ð ™n Delfo‹j. Ómwj dä kaˆ
tÁj mante…aj ™lqoÚshj Ãn ¢por…a to‹j pollo‹j t… pot'
e‡h tÕ xÚlinon te‹coj toàto. æj oƒ män presbàtai tÁj
¢kropÒlewj œcesqai parÇnoun, oÛtw parel»roun, pefr£cqai
g¦r aÙt¾n ·£cJ tÕ ¢rca‹on kaˆ tÕn crhsmÕn e„j toàto
fšrein. crhsmolÒgoi dä p£nt' Ïdon, pl¾n {n tîn p£ntwn oÙk
Ïdon, æj de‹ naumace‹n. ¢ll¦ kaˆ ful£ttesqai parÇnoun t¾n
Salam‹na pantÕj m©llon—oƒ dš ge aÙto… pote oátoi tÕn e„j
Sikel…an ploàn ™pšspeudon: toÝj g¦r aÙtoÝj tautÕn œqnoj
lšgw, pl»n ge d¾ oƒ män 'Alkibi£dV sunagoreÚontej,
oƒ Ûsteron, oƒ dä tÒte ¢ntšlegon tù Qemistokle‹ -tÒ te
sÚmpan ºx…oun ¥llo ti zhte‹n, kaˆ fugÒntaj œxw tÁj
`Ell£doj ¥llhn cèran o„k…zein.
235.
tšloj d' œdoxen 'Aqhna…oij toÝj män d¾ crhsmJdoÝj
ca…rein ™©n, Qemistokle‹ dä m©llon pisteàsai, xÚlinon
män enai te‹coj t¦j tri»reij ™xhgoumšnJ, ¢poke‹sqai dš
ti crhstÕn ™n tÍ Salam‹ni, diÕ d¾ kaˆ qe…an aÙt¾n ØpÕ toà
qeoà proseirÁsqai: ™peˆ kakoà gš tou mšllontoj
katal»yesqai toÝj “Ellhnaj ™n aÙtÍ, scetl…an kaˆ oÙ qe…an
tÕ prÒsrhma ¨n aÙtÁj enai. ¢ll¦ g¦r e„j toÝj barb£rouj
e„rÁsqai tÕ polloÝj ¢pole‹sqai. de‹n oân naumace‹n.
(...)
247.
oÙkoàn tîn män 'Aqhna…wn monwqšntwn, tîn d' `Ell»nwn
¢nÒnhta ponoÚntwn, loipÕn Ãn ¤panta œcesqai siwpÍ kaˆ
kat¦ gÁn kaˆ kat¦ q£lattan. § QemistoklÁj pÒrrwqen
proorèmenoj oÙk ™xepl£gh tÒte, ¢ll' e„sceomšnwn
¢mfotšrwqen ½dh tîn barb£rwn, kaˆ tîn te neîn koinù
stÒlJ prosagousîn kaˆ toà pezoà kat¦ t¾n Boiwt…an
e„sbalÒntoj, kaˆ toà purÕj p£nta ™piflšgontoj kaˆ
dhloàntoj ¢ntˆ fruktîn pros£gein basilša, gr£fei tÕ
y»fisma toàto, t¾n män pÒlin parakataqšsqai 'Aqhn´,
'Aqhnîn medeoÚsV pa‹daj dä kaˆ guna‹kaj e„j TroizÁna
Øpekqšsqai, toÝj dä presbÚtaj e„j Salam‹na, toÝj d' ¥llouj
™mb£ntaj e„j t¦j tri»reij Øpär tÁj ™leuqer…aj ¢gwn…zesqai.
(...)
298.
MÒnoj dš moi doke‹ p£ntwn ¢nqrèpwn À komidÁ ge ™n

107.
amikor a legtöbben azt gondolták, hogy se vége, se hossza a
bajoknak, amiket el kell majd viselniük, és szégyenszemre a
fondorkodáson és a kétségbeesett menekülésen járt az eszük,
annyira meg tudta változtatni az események irányát, hogy ha
késŋbb valaki megkérdezte volna ŋket, miután a barbárok már
elvonultak, hogy szeretnétek–e, ha nem indították volna ezt a
háborút, ha nem kellett volna részt vennetek benne, ha nem
jött volna rátok mindez a veszély, s mindezek nem történtek
volna meg veletek, mind azt válaszolta volna, hogy inkább
meghalna, mintsem hogy mindez meg–nem–történt legyen.
Így hát nemcsak hogy a legmerészebbek reményeit, de
legtöbbjük álmait teljesítette túl.
De nézzük csak, visszatérve magukhoz az eseményekhez. A
görögök három csoportra oszlottak. Voltak akik
távol maradtak az eseményektŋl, mint az argosiak, a
kerkyraiak, a szicíliaiak, és az itáliaiak csaknem mindannyian,
aztán a krétaiak, és még másokat is idesorolnak. Aztán azok,
akik a barbárokkal együtt harcoltak Görögország ellen, mint a
thessaliaiak, és az Attikától északra lakók közül mindenki,
kivéve azt a néhány thespiai–belit és a plataiait. A hátralévŋ
harmadik csoportba a spártaiak és az athéniak tartoztak és akik
ŋhozzájuk menekültek.
És a delphoi isten is megerŋsítette ezt (sc. a tengeren csatázni)
De még a jóslattal kapcsolatban is tanácstalanok voltak, hogy
mit is akar jelenteni az a ‘faerŋd’. Az öregek úgy gondolták,
hogy az Akropolisról van szó, s azt a képtelenséget mondták,
hogy régen cölöpsorral erŋsítették meg, s a jóslat erre
vonatkozik. A jóslatok magyarázói azonban minden jósolt,
csak azt nem, hogy Salamisnál kell csatázni. Hanem inkább
mindenek elŋtt azt javasolták, hogy óvakodni kell Salamistól.
Ezek ugyanazok, mint akik a szicíliai expedíciót akarták
Már úgy értem, hogy ugyanaz a népség. Kivéve, hogy
Alkibiadésszel a késŋbbiek egyetértettek, Themistoklésnek
viszont ellenszegültek – összességében azt javasolták, hogy
el kell menekülni Hellasból és új földön kell letelepedni.
Végül úgy döntöttek az athéniak, hogy nem törŋdnek a
jóslattal, hanem Themistoklésnek hisznek, aki úgy értelmezte,
hogy faerŋd a triéréseket jelenti, és hogy Salamisnál jó dolgok
várják ŋket, mert az isten isteninek nevezte Salamist.
S ha valami rossz dolog érné itt a görögöket, akkor a jelzŋje
átkozott lenne, s nem isteni. Az állítás azonban, hogy sokan
meg fognak ott halni, a barbárokra vonatkozik.
Vállalni kell hát a tengeri csatát.
amikor az athéniak magukra maradtak, a többi görög el volt
foglalva a fölösleges munkálatokkal (sc. az Isthmosnál)
mindent, ami jön, szárazon vagy tengeren, szótlanul tťrjenek.
Themistoklés ezt már jó elŋre látta, ezért nem esett kétségbe,
hanem amikor mindkét felŋl özönlöttek már a barbárok,
a hajók az egész flottával közeledtek, a gyalogság pedig
betört Boiótiába, és mikor lángok csaptak fel mindenütt, és
mint jelzŋtüzek jelezték a király jövetelét, megírta híres
dekrétumát: hogy a várost rá kell bízni Athénára, az athéniak
védelmezŋjére. A gyerekeket és a nŋket Troizénba kell vinni,
az öregeket meg Salamisra, a többiek pedig szálljanak hajóra és
hogy harcoljanak a szabadságért.
Azt gondolom, hogy az összes ember közt egyedül

250

Ñl…goij de‹xai QemistoklÁj ¢lhqÁ tÕn lÒgon Ônta, Ön p£lai
män 'Alka‹oj Ð poiht¾j epen, Ûsteron dä oƒ polloˆ
paralabÒntej ™cr»santo, æj ¥ra oÙ l…qoi oÙdä xÚla oÙdä
tšcnh tektÒnwn aƒ pÒleij een, ¢ll' Ópou pot' ¨n ðsin
¥ndrej aØtoÝj sèzein e„dÒtej, ™ntaàqa kaˆ te…ch kaˆ pÒleij.

Aelius Aristides, Ars rhetorica II 131.
eta ¥llh ¢rc¾ ™x ™ndÒxou, ™ntaàqa Xšrxhj, Óte ™k tÁj
`Ell£doj ¹tthqeˆj tÍ m£cV ¢pecèrei. Óra kaˆ ™ntaàqa t¾n
™gkr£teian: oÜte g¦r Salamˆj ™ntaàqa oÜte stÒloj kaˆ
plÁqoj pezîn kaˆ tri»rwn, oÙdä Ópwj ¹tt»qh, oÙdä Ópwj
œfugen, oÙdä ¥llo oÙdšn, tosoÚtwn Ôntwn tîn prosÒntwn
XšrxV, ¢ll¦ yilÕn Óte ™k tÁj `Ell£doj. mem£qhkaj oân
Ópwj oƒ ¢rca‹oi ™pexšrcontai kaˆ Ósh ™n toÚtoij ™gkr£teia.

108.

Arrhianos, Alexandri Anabasis 6, 11, 5-6.
”Arbhla dä toà cèrou, ™n ú t¾n ™sc£thn m£chn Dare‹Òj
te kaˆ 'Alšxandroj ™macšsanto, oƒ män t¦ ple‹sta
xuggr£yantej lšgousin Óti ˜xakos…ouj stad…ouj ¢pšcei,
oƒ dä t¦ ™l£cista, Óti ™j pentakos…ouj. ¢ll¦ ™n
Gaugam»loij g¦r genšsqai t¾n m£chn prÕj potamù
Boum»lJ lšgei Ptolema‹oj kaˆ 'AristÒbouloj. pÒlij dä
oÙk Ãn t¦ Gaug£mhla, ¢ll¦ kèmh meg£lh, oÙdä ÑnomastÕj
Ð cîroj oÙdä ™j ¢ko¾n ¹dÝ tÕ Ônoma: œnqen d» moi doke‹
pÒlij oâsa t¦ ”Arbhla ¢phnšgkato t¾n dÒxan tÁj
meg£lhj m£chj. e„ dä prÕj 'Arb»loij cr¾ o‡esqai genšsqai
tÕ œrgon ™ke‹no ™j tosÒnde 'Arb»lwn ¢pšcon, kaˆ t¾n ™n
Salam‹ni genomšnhn naumac…an prÕj „sqmù tù Korinq…wn
œxesti lšgein Óti ™gšneto, kaˆ t¾n ™p' 'Artemis…J tÁj
EÙbo…aj prÕj A„g…nV À Soun…J.
Arrhianos, Cynegeticus 24, 3-5.
kaˆ o‰ män æj peirataˆ l£qrv ™piplšontej prosfšrontai
prÕj t¦ qhr…a, o‰ dš, kaq£per 'Aqhna‹oi M»dwn ™kr£thsan
naumac…v perˆ 'Artem…sion À perˆ Salam‹na kaˆ Yutt£leian
À aâqij perˆ KÚpron, oÛtw dä kaˆ oátoi tîn qhr…wn ™k toà
™mfanoàj kratoàsin.

109.

110.

Charitón, De Charea et Callirhoe 6, 7, 9-10.
toàto tÕ ·Áma prošdwken aÙt»n: Ð g¦r eÙnoàcoj deinÕj ín
t¾n fÚsin ™nÒhsen Óti ™r´. -ð- fhsˆ -pasîn ¢nohtot£th
gunaikîn, toà basilšwj tÕn Miqrid£tou doàlon protim´j;ºgan£kthse KallirÒh Cairšou loidorhqšntoj kaˆ
'eÙf»mhson' epen, '¥nqrwpe. Cairšaj eÙgen»j ™sti, pÒlewj
prèthj, ¿n oÙk ™n…khsan oÙdä 'Aqhna‹oi oƒ ™n nik»santej
tÕn mšgan sou basilša.'

Zénobios Sophista (Paroemiogr.), Epitome collectionum Lucili
Tarrhei et Didymi 5. 63.2.
P£nta l…qon k…nei: paroim…a. “Ote g¦r Xšrxhj ™pˆ toÝj
“Ellhnaj ™pestr£teusen, ¹tthqeˆj perˆ Salam‹na, aÙtÕj män
¢nšzeuxe, MardÒnion dä katšlipe polem»sonta to‹j “Ellhsin.
`Htthqšntoj dä kaˆ toÚtou t¾n ™n Plataia‹j m£chn, f»mh tij
katšscen, æj ™n tù peribÒlJ tÁj skhnÁj Ð MardÒnioj
qhsaurÕn katalšloipe. Pri£menoj oân Polukr£thj Ð
Qhba‹oj tÕn tÒpon, crÒnon män polÝn ™z»tei tÕn qhsaurÒn:
æj d' oÙdän ™pšraine, pšmyaj e„j DelfoÝj ™phrèta, pîj ¨n
eÛroi t¦ cr»mata. TÕn dä 'ApÒllwna ¢pokr…nasqa… fasi,

107. 108. 109. 110.
Themistoklés bizonyította be, vagy legalábbis egészen
kevesedmagával, hogy igaz az a mondás, amit még
régen Alkaios, a költŋ mondott, késŋbb pedig átvéve
(tŋle) sokan felhasználtak, hogy sem nem a kövektŋl,
mesterszerkezetektŋl város a város, hanem ahol a férfiak
vannak, akik meg tudják védeni magukat, ott van
a városfal, s ott van a város.
‘aztán Xerxés, amikor vereséget szenvedve a csatában távozott
Görögországból’, figyeld meg itt ezt az önuralmat (enkrateia).
nem említi sem Salamist, sem a hadjáratot, sem a gyalogosok
hadát, sem a triérésekét, sem azt, hogyan szenvedett vereséget,
sem azt, hogyan futott el, sem semmi mást, ami Xerxésszel
kapcsolatos, csak annyit, ‘elfelé Görögországból’. láthattad hát,
hogyan szokták csinálni a régiek, s hogy mennyi önuralom volt
bennük.

A hely, ahol utoljára harcolt Dareios és Alexandros, azok
szerint akik a leghosszabb szakaszt mérik, 600, azok szerint
akik a legrövidebbet, 500 stadionnyi távolságra van Arbélától.
Ptolemaios és Aristobulos viszont azt mondják, hogy a csata
Gaugamélánál, a Bumélos folyónál zajlott. Gaugaméla nem
volt város, hanem csak egy nagyobb falu, a vidék nem
különösebben híres és nem cseng ismerŋsen a neve. Ezért
gondolom, hogy Arbéla mint város elvette magának ennek a
nagy csatának a hírét. De ha Arbéla mellettinek kell gondolni
egy olyan eseményt, ami ennyire távol esett meg Arbélától,
akkor ennyi erŋvel már azt is mondhatjuk, hogy a salamisi
csata a korinthosi Isthmosnál, az euboiai Artemisionnál zajlott
ütközet pedig Aiginánál vagy Sunionnál történt.

Vannak köztük (sc. a lybiaiak közt), akik lesbŋl úszva rá, mint a
kalózok, úgy közelítik meg az állatot, és vannak, akik úgy, mint
ahogy az athéniak gyŋzték le a perzsákat a tengeri csatában az
Artemisionnál és Salamisnál és Psyttaleiánál, és aztán újra
Kyprosnál: nyíltan támadnak rá az állatra.
Ezek a szavak leleplezték a lányt. Az eunuch, aki ravasz egy
ember volt, észrevette, hogy szerelmes. ‘A világ legbutább
lánya vagy’, mondta neki, ‘képes vagy a király helyett
Mithridatés szolgáját választani?’ Kallirhoé haragudott, hogy
bántja Chaireast és így válaszolt: ‘hallgassál. Chaireas nemes
származású, annak a városnak az elsŋ embere, amit még az
athéniak sem tudtak legyŋzni, akik pedig legyŋzték
Marathónnál és Salamisnál a te nagykirályodat.’

‚Minden követ megmozgatni‘: szólásmondás. Amikor Xerxés
hadat indított a görögök ellen, és vereséget szenvedett
Salamisnál, ŋ maga hazaindult, s Mardoniost hagyta hátra,
hogy harcoljon a görögökkel. Miután ŋt is legyŋzték a plataiai
csatában, híre kélt, hogy Mardonios sátrának a körzetében
maradt a kincstár. A thébai Polykratés megvásárolta a
területet, majd hosszú ideig kereste a kincseket. Minthogy
azonban semmit nem talált, Delphoiba küldetett és
megkérdezte, hogy találhatná meg a kincset. Azt mondják,
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p£nta l…qon k…nei: Óqen ¹ paroim…a ™kr£thsen.

111.

112.

113.

110. 111. 112. 113.
Apollón azt felelte neki: ‚minden követ megmozgatni‘. Innen
ered a szólásmondás.

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium 4.5.7.
éste mata…a kaˆ ¹ kat¦ t¦ diaqšmata ÐmoiÒthj. diafÒrwj
oân kaˆ polutrÒpwj t¾n mataiÒponon skšyin tîn Calda…wn
dielšgxantej, oÙdä toàto parale…yomen æj e„j ¥poron
cwr»sousin aƒ prorr»seij aÙto‹j. e„ g¦r tÕn ™n tÍ ¢k…di
toà Tox<Òt>ou gennhqšnta, æj oƒ maqhmatikoˆ lšgousin,
¢n£gkh sfag»sesqai, pîj aƒ tosaàtai tîn barb£rwn
muri£dej ¢gwnizÒmenai prÕj toÝj “Ellhnaj ™n Maraqîni
À Salam‹ni Øf' {n katesf£ghsan; oÙ g¦r d» ge ™pˆ p£ntwn
<Ð> aÙtÕj Ãn æroskÒpoj.

Úgyhogy semmi alapja a csillagok állása alapján való
hasonlóságnak. Miután sokszor és sokféleképpen megcáfoltuk
a kháldeusok hiábavaló tudományát, azt sem hagyhatjuk
figyelmen kívül, hogy zavarba kerülnek elŋrejelzéseik. Mert ha
valaki a „Nyilas hegye alatt“ születik, szükségszerť, hogy
leölessék, ahogy az asztrológusok mondják, akkor hogy lehet,
hogy amikor sok tízezer barbár küzdött a görögökkel szemben
Marathónnál és Salamisnál, mind leölettek általuk. Pedig nem
volt mindenkinek ugyanaz a horoszkópja.

Athénaios, Deipnosophistae I 20e
SofoklÁj dä prÕj tù kalÕj gegenÁsqai t¾n éran Ãn
kaˆ Ñrchstik¾n dedidagmšnoj kaˆ mousik¾n œti pa‹j ín
par¦ L£mprJ. met¦ goàn t¾n ™n Salam‹ni naumac…an perˆ
trÒpaion gumnÕj ¢lhlimmšnoj ™cÒreuse met¦ lÚraj: o‰
dä ™n ƒmat…J fas….

Sophoklés, túl azon, hogy ifjúkorában szép szál fiú volt, még
kisfiúként megtanult táncolni és zenélni is Lapmrostól. A
salamisi csata után bekenve magát olajjal ruhátlanul táncolt,
lyráján játszva a tropaion körül. De vannak akik úgy mesélik,
hogy volt rajta himation.

Athénaios, Deipnosophistae IX 25.
'... m¦ toÝj ™n Maraqîni kinduneÚsantaj
kaˆ prÕj œti toÝj ™n Salam‹ni naumac»santaj.' œdoxen
oân p©si di¦ tÕn thlikÒnde Órkon m¾ bi£zesqai tÕn
¥nqrwpon, ...

esküszöm azokra akik Marathónnál vállalták a veszélyt és akik
a salamisi tengeri csatában harcoltak. Mindannyian úgy látták
jónak ezután az erŋs eskü után, hogy ne kényszerítsék az
embert ...

Eusebios Scr. Eccl., Praeparatio evangelica V 23, 4 - 24, 2.
'All¦ g¦r toÚtwn ïde ™lhlegmšnwn éra sunide‹n
aâqij ¥nwqen Ópwj toÝj palait£touj crhsmoÝj toÝj ™n
Delfo‹j Ð aÙtÕj ¢pelšgcei, toÝj d¾
m£lista ™n ta‹j `Ellhnika‹j ƒstor…aij qaumazomšnouj.
PolÝj Ãn Ð Persîn stratÕj æplismšnoj kat¦ Aqhna…wn,
' oÙd' Ãn tij aÙto‹j ¥llh swthr…aj ™lpˆj À mÒnoj Ð qeÒj: o‰
d¾ toàton Óstij Ãn e„dÒtej tÕn patrùon ¢rwgÕn ™pekaloànto:
Ð ™n Delfo‹j 'ApÒllwn oátoj Ãn. t… oân Ð qaumastÕj oátoj;
«r£ ge tîn o„ke…wn Øperem£cei; «ra loibÁj kaˆ kn…shj
™mšmnhto kaˆ ïn aÙtù sun»qwj ™tšloun t¦j ˜katÒmbaj
™piqÚontej; oÙmenoàn. ¢ll¦ t… fhsin; feÚgein, kaˆ feÚgein
xÚlinon te‹coj paraskeuasamšnouj, oÛtw tÕ nautikÕn
dhlîn, di' oá mÒnou fhsˆn aÙtoÝj swq»sesqai tÁj pÒlewj
™mprhsqe…shj. ð meg£lhj qeoà bohqe…aj. eta poliork…an oÙ
mÒnon tîn ¥llwn kat¦ t¾n pÒlin o„kodomhm£twn,
¢ll¦ kaˆ aÙtîn tîn to‹j qeo‹j ¢fierwmšnwn dÁqen prolšgein
prospoie‹tai. toàto dä kaˆ d…ca crhsmoà to‹j p©sin ™k
tÁj tîn polem…wn ™fÒdou prosdok©n Ãn. E„kÒta dÁta
poiîn Ð suggrafeÝj diapa…zei p£lin t¾n `Ellhnik¾n
¢p£thn ™xelšgcwn ™n toÚtoij:
kd. OTI MHDEN DUNAMENOI BOHQEIN EN TAIS TWN
POLEMWN SUMFORAIS DI' AMFIBOLWN CRHSMWN
ESOFIZONTO KAI HPATWN TOUS PROSFUGAS
''All¦ t¦ män toiaàta ‡swj ™qelok£kou tinÒj ™stin, ™ke‹na
dä de‹ m©llon e„j t¾n kr…sin pro£gein t¦ prÕj 'Aqhna…ouj.
kaˆ d¾ legšsqw t¦ prÕj 'Aqhna…ouj:
ð mšleoi, t… k£qhsqe; pÒlin fÚget' œscata ga…hj:
oÜte g¦r ¹ kefal¾ mšnei œmpedoj oÜte tÕ sîma,
oÙ cšrej oÙdä pÒdej nšatoi: kat¦ g£r min ™re…yei
pàr te kaˆ ÑxÝj ”Arhj, surihgenäj ¤rma dièkwn:
poll¦ dä tÍd' ¢pole‹ purgèmata kaˆ katere…yei:
polloÝj d' ¢qan£twn nhoÝj malerù purˆ dèsei:
o† pou nàn ƒdrîti ·eoÚmenoi ˜st»kasin,
de…mati pallÒmenoi.

Miután ezeket így megcáfoltuk, ideje megnéznünk újra
elölrŋl, hogyan cáfolja meg ugyanŋ (sc. Plutarchos) a régi
delphoi jóslatokat, amelyeket a görög történetírás a legjobban
csodál. Nagy volt a perzsa sereg, nagy erŋkkel jött Athén
ellen, nem volt másban reményük a megmenekülésre,
csak egyedül az istenben. Azt hívták segítségül, akirŋl úgy
tudták, hogy a haza megsegítŋje. Az pedig a delphoi
Apollón volt. Ki ez, aki ily csodálatraméltó? Harcolt tán
övéi oldalán? Emlékezett-e az italáldozatra, az ételáldozat
jóillatú füstjére és azokra, akik szokás szerint bemutatták
neki a hekatombát? Á dehogy! Hanem mit mond? Hogy
meneküljenek, hogy fabástyákat építve meneküljenek,
amivel a flottára utal, mondván, hogy egyedül ezáltal
menekülhetnek meg, miközben a várost felperzselik.
Bizony nagy segítség ez az istentŋl...! De nemcsak
a városszerte lévŋ épületek ostromát, de maguknak az
isteneknek szentelt épületekét is - (hát nem jósolja...), csak
színleli, mintha igazából jósolná. Ezért a jóslat alapján
mindenki (mindkét fél) számára a háborúból kétféle
kimenetel volt várható. Hasonlót feltéletelez írónk is (sc.
Plutarchos), mikor kigúnyolja ezt a görög ámítást a
következŋket bizonyítva rá: „mert semmi segítséget nem
tudtak nyújtani a háború kimenetelében, kétértelmť jóslatokkal
szélhámoskodtak, és megcsúfolták a menedék-kérŋket.“
Ha az ilyesmi gyáva árulóra jellemzŋ, még inkább ezt
kell mondanunk az athéniaknak szóló jóslatról. Álljon is itt:
Ó boldogtalanok, mire vártok? A messze világba
fussatok el, lakotok meg a körbástyát odahagyva.
Törzsetek és fejetek mert ott meg nem marad épen,
s lábatok és kezetek megbénul, s testetek éppúgy.
Kŋ kövön nem marad ott, rácsap mindenre a tťzvész
s ŋ, aki szür szekerén száguld pusztítva vad Árész,
dönt sok erŋs bástyát, a tiéteket is velük együtt,
s égeti fel számos házát a haláltalanoknak.
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„doÝ d» soi tÕ prÕj 'Aqhna…ouj lÒgion: Ã poÚ ti mantikÕn
œnestin; sÝ g¦r oÛtwj ™q£rreij aÙtù n¾ D…a <Di…>, fa…h
tij ¥n, e„ dä prosqe…hj § deomšnwn bohqe‹n aÙto‹j
™pilšgetai, gnwsq»setai. „doÝ d¾ proske…sqw:
oÙ dÚnatai Pall¦j D…' 'OlÚmpion ™xil£sasqai,
lissomšnh pollo‹si lÒgoij.
soˆ dä tÒd' aâtij œpoj ™ršw, ¢d£manti pel£ssaj:
tîn ¥llwn proaliskomšnwn
te‹coj Tritogene‹ xÚlinon dido‹ eÙrÚopa ZeÝj
moànon ¢pÒrqhton telšqein di¦ Pall£da koÚrhn:
mhdä sÚ g' ƒpposÚnhn te mšnein kaˆ pezÕn „Ònta,
nîton ™pistršyaj: œti to… pote k¢nt…oj œstai.
ð qe…h Salam…j, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn
½ pou skidnamšnhj Dhm»teroj À sunioÚshj.

114.

Himerios Soph, Orationes 2, 17-18.
Kalîj ™qaÚmazon t¾n Poik…lhn oƒ Salam‹ni kinduneÚsantej:
™dap£nwn g¦r ™pˆ tÁj qal£sshj tÕ tÁj ºpe…rou le…yanon.
ParnassÕj dä ™j t¾n q£lassan ™sfendÒna t¦j koruf£j,
kaˆ to‹j ˜autoà mšresin ¢ntˆ belîn Øpär toà gšnouj
Ðpl…zetai. mer…zontai dä t¦j m£caj “Ellhnej kaˆ nšmontai
prÕj ¢ll»louj met¦ tîn stoice…wn t¦ katorqèmata,
LakedaimÒnioi t¾n ½peiron, ¹me‹j t¾n q£lassan: ™ke‹noi
triakos…oij t¦j PÚlaj sèmasin, ¹me‹j tosaÚtaij tri»resi
t¦j tÁj `Ell£doj parÒdouj kle…omen.

Himerios Soph., Orationes 6, 24.
(24) ¢nšsth män Xšrxhj ™pˆ toÝj “Ellhnaj, ésper truf»swn
kat¦ tÁj pÒlewj m©llon À polem»swn to‹j “Ellhsin: oÙdän
dä tîn ¡p£ntwn ¹sÚcaze Xšrxou strateÚontoj, oÙ pÒlij,
oÙk œqnoj, oÙ ped…on, oÙk Ôroj, oÙ potamÒj, oÙ kÒlpoj,
oÙk ½peirÒj tij, oÙ q£lassa: ¢ll' aƒ män pÒleij
™se…onto, œqnoj dä ¤pan ºlšgceto, ped…on dä oÙdän Ãn
Ó ti m¾ strateuomšnwn ™krÚpteto, Ôroj dä ... potamÕj dä
oÙdeˆj ™pl»rou t¾n cre…an p…nousi, kÒlpoj dä ¤paj tÕn
stÒlon œpempe: gÁ dä kaˆ q£latta t¾n ¢ll»lwn fÚsin
ºll£ttonto: to‹j män g¦r porqmo‹j ™pet…qei t¾n ½peiron,
t¦j dä Foin…ssaj di¦ mšswn tîn „sqmîn œpempen.

Himerios Soph., Orationes 14, 3.
... kaˆ toÝj genna…ouj Ôyei tîn strathgîn ¢p' ™lattÒnwn
tropa…wn t¦j mur…aj n…kaj khrÚttontaj. mikrÕj Ãn ™n
'Artemis…J QemistoklÁj—kat¦ g¦r tîn propÒlwn œti tîn
basilšwj ºr…steue—, me…zwn ™n yuttal…v, mšgaj ™n tÍ
Salam‹ni: ™b£ptise g¦r Ólhn ™ke‹ t¾n 'As…an macÒmenoj ..

115.

Iustinus, Epitoma Historiarum Phiippicarum Pompei Trogi II 11.1912.
Xerxes duobus vulneribus terrestri proelio acceptis experiri maris
fortunam statuit. Sed Atheniensium dux Themistocles cum
animadvertisset Ionas, quos bellum Persarum susceperunt, in
auxilium regis classe venisse, sollicitare eos in partes suas
statuit, et cum conloquendi copiam non haberet, quo applicituri
erant, symbolos proponi et saxis proscribi curat: ‘quae vos, Iones,
dementia tenet? quod facinus agitatis? bellum inferre olim
conditoribus vestris, nuper etiam vindicibus cogitatis? An ideo
moenia vestra condidimus, ut essent qui nostra delerent?
Quid si non haec et Dario prius et nunc Xerxi belli causa
nobiscum foret, quod vos rebellantes non destituimus?

113. 114. 115.
Félŋ szobraikat már most áztatja veríték,
s mind sápad remegŋn. (...)
Nézd csak az athéniaknak szóló jóslatot. De mennyiben
lehet jóslat ez? Mert bíznál benne, , mondhatná valaki,
Zeusra, ha hozzátennéd, amit akkor fťzött hozzá, akkor
ismertek meg, amikor újra segítséget kértek:
Pallasz Olümposz urát meg nem lágyítja esengve
bár szaporázza a szót...
Halld meg válaszomat, mi szilárdabb bármi acélnál. (...)
Tritogeneia a sasszemť Zeusztól kap faerŋdöt,
mely egyedül biztos, s megvéd téged meg a sarjad.
Ámde ne várd be lovas seregek rohamát nyugodtan,
s nagy gyalogos hadakét; hátat fordítva elŋlük
fuss meg, idŋ múltán állasz majd szembe te vélük
Ó te dicsŋ Szalamisz, sok nŋ sarját megölöd, míg
elvetik és learatják Démétér adományát.
Salamis harcosai méltán csodálhatták a Stoa Poikilé
festményét, hiszen ŋk semmisítették meg a tengeren a
hadsereg maradékát. A Parnassos sziklája a tengerbe szórta
csúcsáról szikláit, és dárdák helyett saját köveivel harcolt
népéért. A görögök felosztották maguk között a harcot, és
megosztoztak a sikereken, mint ahogy a természet elemein is.
A spártaiak a szárazföldön harcoltak, mi a tengeren.
Ŋk háromszáz emberük testével zárták el a thermopylai
szorost, mi ugyanennyi triérésszel a szorost Hellas bejáratánál.

Xerxés felkelt Hellas ellen, de mintha inkább azért, hogy a
városunk ellen ťzte volna kénye-kedve, és nem annyira azért,
hogy a görögség ellen indítson háborút. Xerxés hadjárata
idején semmi nem maradt békében: sem városunk, sem
népünk, sem a síkság, a hegyek, a folyók, öblök; sem a föld,
sem a tegnger. Ez felrázta mind a városokat, mindnek a népe
próbára lett téve, nem volt egy sík sem, ami a hadak elŋl
elrejtŋzhetett volna, az összes hegy (...), az összes folyó sem
volt elég, hogy oltsa a hadak szomját, minden öböl ontotta
flottáikat. A tenger szárazfölddé vált, a szárazföld tengerré:
a tengerszorosban mólót épített, a fŋníciai hajókat a földnyak
közepén vitte át.
és látni lehet, hogyan kezdik a legjobb hadvezérek kis
gyŋzelmekkel és hogy késŋbb végtelen nagy gyŋzelmet is
hirdethetnek. Kicsi volt Themistoklés Artemisionnál, mert
csak a király szolgájával szemben lett elsŋ, ám nagy volt
Psyttalieán és Salamisnál. Mert ott már az egész perzsa flottát
elsüllyesztette.
Horváth János fordítása
Xerxes, miután a szárazföldi ütközetben két sebet kapott,
elhatározta, hogy a tengeren próbál szerencsét. Ám az
athéniek vezére, Themistocles, amikor észrevette, hogy az
iónok, akik miatt a görögök a perzsákkal való háborút
magukra vállalták, Xerxes király segítségére jöttek
hajóhadukkal, megpróbálta ŋket a saját pártjára csábítani.
Minthogy azonban nem volt alkalma velük beszélni, jeleket
tétetett ki azon a helyen, ahol kikötni szándékoztak, és a
sziklákra felíratta: „Micsoda ŋrület tart fogva benneteket,
iónok? Miféle gaztettre készültök? Háborút akartok indítani
egykori alapítóitok ellen, akik éppen a minap álltak bosszút
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Quin vos in haec castra vestra ex ista obsidione transitis?
aut si hoc parum tutum est, at vos commisso proelio
ite cessim, inhibite remis et a bello discedite.’ Ante navalis proelii
congressionem miserat Xerxes IV milia armatorum Delphos ad
templum Apollinis diripiendum, prorsus quasi non cum Graecis
tantum, sed et cum diis inmortalibus bellum gereret; quae manus
tota imbribus et fulminibus deleta est, ut intelligeret, quam nullae
essent hominum adversum deos vires. Post haec Thespiades et
Plataeas et Athenas vacuas hominibus incendit, et quoniam ferro in
homines non poterat, in aedificia igne grassatur. Namque
Athenienses post pugnam Marathoniam praemonente
Themistocle, victoriam illam de Persis non finem, sed causam
maioris belli fore, CC naves fabricaverunt.
Adventante igitur Xerxe consulentibus Delphis oraculum
responsum fuerat, salutem muris ligneis tuerentur. Themistocles
navium praesidium demonstratum ratus persuadet omnibus,
patriam municipes esse, non moenia, civitatemque non in
aedificiis, sed in civibus positam; melius itaque salutem
navibus quam urbi commissuros; huius sententiae etiam
deum auctorem esse. Probato consilio coniuges liberosque cum
pretisiosissimis rebus abditis insulis relicta urbe demandant; ipsi
naves armati conscendunt. Exemplum Atheniensium et aliae
urbes imitatae. Itaque cum adunata omnis sociorum classis et intenta
en bellum navale esset angustiasque Salaminii freti, ne circumveniri
a multitudine posset, occupassent, dissensio inter civitatum
principes oritur. Qui cum deserto bello ad sua tuenda dilabi vellent,
timens Themistocles, ne discessu sociorum vires minuerentur, per
servum fidum Xerxi nuntiat, uno in loco eum contractam Graeciam
capere facillime posse. Quodsi civitates, quae iam abire vellent,
dissipentur, maiore labore ei singulas consectandas. Hoc
dolo inpellit regem signum pugnae dare. Graeci quoque adventu
hostium occupati proelium conlatis viribus capessunt. Interea rex
velut spectator pugnae cum parte navium in litore remanet.
Artemisia autem, regina Halicarnasi, quae in auxilium Xerxi
venerat, inter primos duces bellum acerrime ciebat, quippe ut
in viro muliebrem timorem, ita in muliere virilem audaciam
cerneres. Cum anceps proelium esset, Iones iuxta praeceptum
Themistoclis pugnae se paulatim subtrahere coeperunt; quorum
defectio animos ceterorum fregit. Itaque circumspicientes fugam
vertuntur. In qua treptidatione multae captae naves, multae
mersae; plures tamen non minus saevitiam regis, quam hostem
timentes domum dilabantur.
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értettek? Vagy talán azért alapítottuk városaitokat, hogy
legyenek majd, akik a miénket feldúlják? Minthogy bizony
elŋbb Dareusnak, most meg Xerxesnek nem az adott volna
okot velünk való háborúra, hogy mi titeket nem hagytunk
magatokra, amikor fellázadtatok ellenük! Az ostromlók
oldaláról miért nem jöttök át ebbe a táborba, amely a tietek,
Vagy ha ezt tennetek nem volna biztonságos, legalább az
ütközetben maradjatok vissza, evezzetek lassan és vonjátok ki
magatokat a csatából.” A tengeri ütközet megvívása elŋtt
Xerxes négyezer fegyverest küldött Delphibe Apollo
templomának a kirablására, egészen úgy, mintha nemcsak
a görögök, hanem a halhatatlan istenek ellen is háborút
viselne. Ezt az egész csapatot záporok és villám csapások
pusztították el, hogy belássa Xerxes, mennyire semmi az
emberi erŋ az istenekkel szemben. Ezután felgyújtotta
Thespiaet, Plataeát és a lakóitól kiürített Athént, s mivel az
embereknek fegyverre nem árthatott, gyújtogatással legalább
az épületek ellen garázdálkodott. Ugyanis az athéniak a
marathoni csata után kétszáz hajót készítettek, mivel
Themistocles elŋre figyelmeztette ŋket, hogy a perzsák felett
aratott ama gyŋzelem nem jelenti a háború végét, hanem egy
még nagyob háború kiindulópontja lesz. Amikor aztán
Xerxes közeledett, a Delphiben jóslatot kérŋk azt a feleletet
kapták, hogy fabástyákkal védelmezzék magukat. Themistocles
azt gondolván, hogy a jóslat a hajókkal való védekezésre
utal, mindnyájukat meggyŋzte arról, hogy a haza a polgárokból
áll, nem városfalakból, s az állam sorsa a polgároktól függ,
nem az épületektŋl; jobb tehát menekülésüket a hajókra,
semmint a városra bízni, mert ezt a javaslatot egy isten tette.
Az elgondolást helyeselvén, odahagyják a várost. Feleségeiket
és gyermekeiket legértékesebb dolgaikkal együtt a félreesŋ
szigetekre szállítják, maguk pedig felfegyverkezve hajókra
szállnak. Az athéniak példáját más városok is utánozták. Mikor
már a szövetségesek egész hajóhada egyesült és várakozott a
tengeri ütközetre, s már elfoglalták a salamisi tengerszorost,
hogy az ellenséges sokaság ne tudja bekeríteni ŋket, a városok
vezetŋ emberei között viszálykodás támadt. Fel akartak
hagyni a háborúval és szét akartak széledni saját városuk
védelmére, mire Themistocles, attól tartva, hogy a
szövetségesek eltávozásával megcsappan erejük, hť szolgája
által megüzeni Xerxesnek, hogy Görögország egész összevont
haderejét egyetlen helyen könnyedén elfoghatja. Mert ha a
városok csapatai, amelyek már el akarnak távozni,
szétszóródnak, nagyobb veszŋdséggel, egyenként kell majd
neki üldözŋbe venni ŋket. Ezzel a csellel rávette a királyt, hogy
megadja a jelt a csatáre. A görögök meglepve az ellenség
megérkezésétŋl, egyesült erŋvel nekilátnak az ütközetnek.
Eközben a király, mintegy a csata szemlélŋjeként, a hajók egy
részével a parton maradt. Artemisia, Halicarnassuss királynŋje
azonban, aki Xerxes segítségére jött, a fŋvezérek közül a
legelszántabban irányította az ütközetet, de persze úgy,
hogy férfiban asszonyi félelemnek látta volna az ember, ami a
nŋben férfias bátorságnak tťnt.Amikor még az ütközet
kimenetele kétes volt, az iónok Themistocles tanácsa szerint
kezdték magukat lassanként kivonni az ütközetbŋl: ezeknek
távozása azután a többiek bátorságát is megtörte. Így a köröskörül menekülést látó perzsákat is visszaszorítják, majd
ütközetben legyŋzve megfutamítják ŋket. A nagy kapkodásban
sok hajót elfogtak, sok meg elsüllyedt; a legtöbben azonban
szétszéledtek és hazahajóztak, mivel kevésbé féltek a király
haragjától, mint az ellenségtŋl.
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116. 117.
116.

117.

Eunapios, Fragmenta historica 1. 209. 21.
t… g¦r Swkr£tei prÕj sof…an kaˆ Qemistokle‹ prÕj deinÒthta
suntele‹tai par¦ tîn crÒnwn; poà dä ™ke‹noi kaloˆ k¢gaqoˆ
di¦ qšroj Ãsan; (...)t…j oân lÒgoj prÕj ƒstor…aj tšloj e„dšnai
kaˆ gignèskein Óti t¾n ™n Salam‹ni naumac…an ™n…kwn
oƒ “Ellhnej kunÕj ™pitšllontoj;

Aristodémos, Jacoby F 2a 104 fr. 1, 1.
(`1)
** a„ths£menoj g¦r m…an ¹mšran mÒnhn œpemye
krÚfa S…kinon tÕn ˜autoà paidagwgÕn prÕj Xšrxhn,
™gkeleus£menoj aÙtîi ™pit…qesqai to‹j “Ellhsin kaˆ
naumace‹n, dhlîn tÕn mšllonta drasmÕn ¢pÕ Salam‹noj.
Ð dä Xšrxhj nom…saj tÕn Qemistoklša mhd…zonta taàta
¢pestalkšnai, œpemye t¦j naàj ™pˆ Salam‹na kaˆ
™kuklèsato toÝj “Ellhnaj e„j tÕ mšnein aÙtoÚj.
(`2)
™spoÚdasen dä Ð Xšrxhj zeàgma kataskeu£saj pezÁi
™pibÁnai ™pˆ t¾n Salam‹na Ön trÒpon diÁlqe [™pˆ] tÕn
`Ell»sponton, kaˆ mšroj ti œcwn Âken kat¦ tÕ
`Hr£kleion: ™peid¾ dä ¢dÚnaton Ãn tÕ p©n gefurwqÁnai,
kaqezÒmenoj ™pˆ toà P£rnhqoj Ôrouj (™ggÝj dä Ãn
toàto) ˜èra t¾n naumac…an.
(`3)
½rxanto dä toà naumace‹n 'Amein…aj 'Aqhna‹oj, uƒÕj män
EÙfor…wnoj, ¢delfÕj dä Kunege…rou kaˆ A„scÚlou toà
tragwidopoioà. ™n…kwn män oân p£ntej oƒ “Ellhnej,
™kprepšsteron dä oƒ 'Aqhna‹oi.
(`4)
sunesthku…aj dä tÁj m£chj Ð Xšrxhj ƒkan¦j muri£daj
™peb…basen e„j t¾n plhs…on nhs‹da parakeimšnhn tÁi
Salam‹ni, Ñnomazomšnhn Yut<t>£leian, ™kplhttÒmenÒj te
toÝj “Ellhnaj kaˆ boulÒmenoj t¦ prosferÒmena nau£gia
tîn barb£rwn ¢nasèzesqai. 'Ariste…dhj dä 'Aqhna‹oj,
uƒÕj Lusim£cou, kaloÚmenoj d…kaioj, ™xwstrakismšnoj ™k
tîn 'Aqhnîn kaˆ Øp£rcwn ™n A„g…nhi tÒte, summacîn kaˆ
aÙtÕj to‹j “Ellhsin paregšneto prÕj Qemistoklša kaˆ
stratÕn aÙtÕn ½ithsen e„j tÕ ¢mÚnasqai toÝj ™n tÁi
Yut<t>ale…ai: Ð dä ka…per ™cqrÕj aÙtîi gegonëj Ómwj
œdwke. labën dä 'Ariste…dhj ™pšbh e„j t¾n Yutt£leian
kaˆ p£ntaj toÝj barb£rouj ™fÒneuse, kaˆ mšgiston toàto
tÕ œrgon ™pede…xato Øpär tîn `Ell»nwn.
(`5)
diashmÒteron dä ºgwn…sa[n]to tÁi naumac…ai kaˆ
ºr…steusen 'Amein…aj, tîn dä barb£rwn gun¾
`Alikarnasˆj tÕ gšnoj, Ônoma dä 'Artemis…a,
¼tij diwkomšnhj tÁj neëj aÙtÁj kaˆ kinduneÚousa
¢polšsqai t¾n œmprosqen naàn „d…an oâsan ™bÚqisen:
Ð dä 'Amein…aj dÒxaj sÚmmacon enai tîn `Ell»nwn,
¢petr£ph toà dièkein. Ð dä Xšrxhj qeas£menoj tÕ
genÒmenon epen: 'oƒ män ¥ndrej moi guna‹kej
gegÒnasin, aƒ dä guna‹kej ¥ndrej.'
(`6)
ºr…steusan dä tîn `Ell»nwn ™kprepšsteron met¦
'Aqhna…ouj A„ginÁtai, o†tinej kat¦ tÕ stenÕn toà porqmoà
katat£xantej ˜autoÝj poll¦j tîn barb£rwn nÁaj
feugoÚsaj e„j tÕ stenÕn paradecÒmenoi ™bÚqizon.
(`7)
¹tthqšntwn dä tîn barb£rwn kaˆ fugÒntwn oƒ “Ellhnej
™boÚlonto lÚein tÕ ™pˆ toà `EllhspÒntou zeàgma kaˆ
katalamb£nesqai Xšrxhn ™n tÁi `Ell£di, QemistoklÁj
dä oÙk o„Òmenoj ¢sfaläj enai oÙdä toàto, dedoikëj

Mert mennyiben járulnak hozzá a kronológiai adatok Sókratés
bölcsességéhez vagy Themistoklés bámulatos tehetségéhez?
Netán csak nyáron voltak remek emberek? (...) Mi értelme van
a történelem kutatása céljából tudni vagy megtanulni, hogy
akkor gyŋztek a görögök a salamisi catában, mikor a Sirius
fölkelt.

(..) titokban elküldte Sikinost, gyermekeinek a nevelŋjét
Xerxéshez, biztatva, hogy kezdjen tengeri csatát a görögökkel,
elárulva neki, hogy elfutni készülnek Salamistól. Xerxés meg
azt gondolta, hogy Themistoklés a perzsák iránti jóindulatból
küldte az üzenetet, hajóit Salamishoz küldte, és bekerítette a
görögöket, hogy onnan ki ne mozdulhassanak.
Xerxés hozzáfogott, hogy töltést építsen, hogy gyalog
kelhessen át Salamisra, ahogy a Helléspontoson is átjött, és egy
része el is készült, azon eljutott a Hérakleionig, miután
azonban az egészet nem tudták megcsinálni, a Parnés hegyen
leült (az elég közel volt) és onnan nézte a tengeri ütközetet.
A tengeri csatát az athéni Ameinias kezdte, Euphorión fia,
Kynegeiros és a tragédiaköltŋ Aischylos testvére. Mindenütt a
görögök gyŋztek, de a legfényesebb az athéniak gyŋztek.
A csatára készülve Xerxés jó tízezer katonát vitt a Salamisszal
szomszédos kis szigetre, Psyttaleiára, azzal a szándékkal, hogy
elijesszék a görögöket és kimentsék az odaúszó hajóroncsokról
a barbárokat. Az athéni Aristeidés, Lysimachos fia, akit az
igazságosnak neveztek, mert számťzetésben volt és akkoriban
éppen Aiginán tartózkodott, a harcban a görögök
szövetségéhez csatlakozva odament Themistokléshez, hogy
adjon neki egy csapatot a Psyttaleián lévŋ perzsa különítmény
ellen. Themistoklés ugyan ellensége volt neki, de
rendelkezésére bocsátotta. Aristeidés a csapat élén Psyatteliára
ment és megölt minden barbárt, akit ott talált és a görögök
védelmében nagy teljesítményt mutatott be.
Kiválóan küzdött és a legnagyobb jutalmat érdemlŋen harcolt
a tengeri csatában Ameinias, a barbárok közül pedig egy
halikarnassosi származású nŋ, akit Artemisiának hívtak. Ez,
amikor hajóját üldözŋbe vették és a pusztulás veszélye
fenyegette, elsüllyesztette az elŋtte lévŋ hajót, noha az az ŋ
szövetségese volt. Ám Ameinias, mikor ezt látta, azt gondolta,
hogy ŋ is a görögök szövetségese, ezért elfordult tŋle és nem
üldözte tovább. Xerxés látva a történteket ezt mondta: ‘a
férfiaim asszonyok lettek, és a nŋkbŋl lettek férfiak.’
A görögök közt a legnagyobb jutalmat érdemlŋen az athéniak
után az aiginaiak harcoltak, akik a kikötŋ szorosában
sorakoztak fel és, amikor a sok barbár hajó bemenekült a
szorosba, már várva rájuk, elsüllyesztették ŋket.
Mikor a barbárok vereséget szenvedtek és menekültek, a
görögök úgy határoztak, hogy lerombolják a helléspontosi
hidat és Xerxést Görögországban fogják, de Themistoklés ezt
meghiúsította, mert úgy gondolta, hogy ez nem biztonságos,
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m»pote, ™¦n ¢pognîsi t¾n swthr…an oƒ b£rbaroi,
filokindunèteron ¢gwn…sontai ™x ØpostrofÁj, ¢ntšprasse.
kekurwmšnwn dä oÙdän „scÚwn œpemye krÚfa Xšrxhi
dhlîn Óti mšllousin oƒ “Ellhnej lÚein tÕ zeàgma:
Ð dä fobhqeˆj œfeugen.
(`8)
™n dä tÁi naumac…ai tÁi perˆ Salam‹na kaˆ oƒ qeoˆ
sunem£chsan to‹j “Ellhsin. D…kaioj g¦r Ð QeokÚdouj,
¢n¾r 'Aqhna‹oj, œfh qe£sasqai ™n tîi Qrias…wi ped…wi
koniortÕn æj dismur…wn ¢ndrîn ¢naferÒmenon ¢p'
'Eleus‹noj, boèntwn tÕn mustikÕn ”Iakcon: tÕn dä
koniortÕn nefwqšnta ™mpese‹n ™j t¦j naàj tîn
`Ell»nwn.
118.

119.

120.

121.

Zósimos, Historia nova I 2, 3.
'Ekpeplhgmšnh dä kaˆ prÕj aÙt¾n t¾n ¢ko¾n ¹ `Ell¦j
™k tîn Ôntwn Ómwj pareskeu£zeto, naumac…aj te ™n
'Artemis…J kaˆ p£lin ™n Salam‹ni genomšnhj tosoÚtJ
lamprotšrv tÁj protšraj ™cr»sato n…kV, éste Xšrxhn
män ¢gaphtîj periswqšnta fuge‹n, tÕ ple‹ston tÁj
dun£mewj ¢pobalÒnta, toÝj dä perileleimmšnouj ™n
Plataia‹j ¥rdhn ¢polomšnouj meg£lhn to‹j “Ellhsi dÒxan
katalipe‹n, di' Âj kaˆ toÝj t¾n 'As…an o„koàntaj
“Ellhnaj ºleuqšrwsan kaˆ scedÕn pasîn tîn n»swn
™kr£thsan.

117. 118. 119. 120. 121.
mert attól félt, hogy ha elvágják a barbárok elŋl a menekülés
útját, még vakmerŋbben fognak harcolni, ha visszafordulnak.
Mivel erŋvel sem tudott célt érni (?), titokban elküldött
Xerxéshez, tudtára adva, hogy a görögök fel akarják bontani a
hidat, aki erre megijedt és elmenekült.
A salamisi tengeri csatában az istenek is együtt harcoltak a
görögökkel. Az athéni Dikaios, Theokydés fia mesélte, hogy
egy porfelhŋt látott a thriasosi síkságon, mintha vagy húszezer
ember jönne Eleusis felŋl, a misztérium Iakchos kiáltását
kiáltozva, és a porfelhŋ aztán felszállva (?) a görög hajók felé
fordult.

A hír szíven ütötte Görögországot, lehetŋségeikhez képest
mégis összekészülŋdtek, és amikor az Artemisionnál, majd újra
Salamisnál tengeri csata kerekedett, a korábbinál annyival
fényesebb gyŋzelmet arattak, hogy Xerxés örült, hogy élve
elmenekülhetett. Seregének nagyrészét elveszítve, a
megmaradtakat pedig hátrahagyta, hogy aztán Plataiainál mind
egy szálig elpusztuljanak, a görögök nagy dicsŋségére - aminek
köszönhetŋen még az Ázsiában lakó görögöket is
felszabadították és majdnem minden sziget az uralmukba
került.

Hésychios
glaàx œptato: prÕ tÁj m£chj ™n Salam‹ni glaàk£ fasi
diaptÁnai t¾n n…khn proshma…nousan (Ar. Vesp. 1086)

bagoly szállt: a salamisi csata elŋtt -monjdák- bagoly szállt le,
hogy elŋre jelezze a gyŋzelmet.

p£nta l…qon kine‹n: paroim…a, Âj mšmnhtai 'Ar…starcoj.
Óte g¦r Xšrxhj ™pˆ toÝj “Ellhnaj ™str£teusen, ¹tthqeˆj
par¦ Salam‹ni .....

minden jövet megmozgatni: szólásmondás, amit említ
Aristarchos. Mert amikor Xerxés hadjáratot vezetett a görögök
ellen, vereséget szenvedett Salamisnál ...

Ammonios (Phil.), In Aristotelis librum de interpretatione
commentarius 135.
e„ dä ginèskousin oƒ qeoˆ t¦ ™ndecÒmena kaˆ ærismšnwj
ginèskousin, †na m», Óper ™lšgomen, ¢Òriston aÙtîn
poiîmen t¾n gnîsin, kaˆ ‡sasin Óti mÒnon tÕ xÚlinon
te‹coj sèsei t¦j 'Aq»naj ™k tîn barbarikîn kindÚnwn
kaˆ ¹ qe…a Salamˆj ¢pole‹ t¦ tškna tîn gunaikîn kaˆ
Ð Kro‹soj tÕn “Alun diab¦j meg£lhn ¢rc¾n katalÚsei
kaˆ Ð L£ioj paidopoiîn ¥rdhn ¢natršyei p©san ˜autoà
t¾n o„k…an, dÁlon Óti oÙc oŒÒn te taàta m¾ ™kba…nein,
e„ dä m», yeÚdesqai aÙtoÝj ¢nagka‹on. duo‹n oân
q£teron, À p£nta ¢nagka…wj kaˆ æj ØpÕ tîn qeîn
ginèsketa… te kaˆ prolšgetai f»somen ™kba…nein kaˆ
tÕ ™ndecÒmenon Ônoma œstai kenÒn, À oÜte ginèskesqai
ØpÕ tîn qeîn oÜte pronoe‹sqai t¦ tÍde f»somen: ¢ll¦
m¾n toàto ¢dÚnaton: o‡cetai ¥ra tÕ ™ndecÒmenon.

Ha tudják az istenek, mi lehetséges, márpedig bizonyosan
tudják, és tudják, hogy csak ‚a fából készült fal fogja
megmenteni Athént a barbár veszélytŋl‘ és hogy ‚az isteni
Salamis megöli asszonyok fiait‘ és hogy ‚Kroisos, ha átlépi a
Halys folyót, nagy birodalmat fog megdönteni‘ és hogy Laios,
ha ‚fiat nemz, teljes pusztulásba dönti egész házanépét‘,
nyilvánvaló, hogy nem lehetséges, hogy ezek ne essenek meg.
Ha viszont nem tudják, akkor szükségszerť, hogy
hazudjanak. A kettŋ közül tehát vagy azt mondjuk, hogy
szükségszerťen történik minden és úgy, hogy az istenek tudják
és elŋre megjósolják, és ‚a lehetséges‘ pusztán üres szó, vagy
azt, hogy nem tudják az istenek és nem látják elŋre az
ilyesmiket. Márpedig ez lehetetlen. A lehetséges fogalma
tehát nem marad meg.

Constantinos VII Porphyrogenétos Imperator Hist., De
virtutibus et vitiis 2, 31, 14-17. (cf. Marcellinus Biogr. Vita
Thucydidis. 27.)
ka…toi polloˆ to‹j „d…oij p£qesi sunšqesan t¦j ƒstor…aj,
¼kista melÁsan aÙto‹j tÁj ¢lhqe…aj. `HrÒdotoj män g¦r
Øperofqeˆj ØpÕ Korinq…wn ¢podr©na… fhsin aÙtoÝj t¾n
™n Salam‹ni naumac…an:

Sokan saját érzelmeiknek vetik alá a történetírást, és a
legkevésbé sem törŋdnek az igazsággal. Mert Hérodotos is,
mert a korinthosiaktól nem kapott elég tiszteletet, azt mondta,
hogy elmenekültek a salamisi csatából.
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122. 123. 124.
122.

123.

Eustathios, Commentarii ad Homeri Iliadem 2.541.6-9.
Brace…v g¦r ™piqštwn prosq»kV t¦j tîn nohm£twn
¢mfibol…aj œlusen, éj pou kaˆ crhsmÕj e„pën ð qe…a
Salam…j, ¢pole‹j tškna gunaikîn oÙk ¨n qe…an
™ke…nhn prose‹pen, e„ t¦ ˜autÁj ¢polšsein œmelle tškna
kaˆ m¾ t¦ tîn Persîn.

A jelzŋk révén apró segítségek szokták feloldani a jóslat
kétértelmťségét, mint például amikor a jóslat azt mondja:
‚isteni Salamis, sok nŋ sarját megölöd majd‘ nem nevezné
isteninek, ha a saját fiaikat ölné meg, s nem a perzsákét.

Photios Lexicogr. Scr. Eccl. Bibliotheca. Codex 72 [Ctesias], Bekker
39a-b.
(...) Xšrxhj d' ™p' aÙt¦j 'Aq»naj ™laÚnei:
kaˆ 'Aqhna‹oi, plhrèsantej ˜katÕn dška tri»reij,
feÚgousin e„j Salam‹na. Kaˆ Xšrxhj t¾n pÒlin ken¾n
aƒre‹ kaˆ ™mp…prhsi pl¾n tÁj ¢kropÒlewj: ™n aÙtÍ g¦r
œti tinäj Øpoleifqšntej ™m£conto. Tšloj, k¢ke…nwn nuktˆ
fugÒntwn, k¢ke…nhn sunšflexan. `O dä Xšrxhj, aÙtÒqen
™lqën ™pˆ steinÒtaton tÁj 'AttikÁj (`Hr£kleion kale‹tai)
™cènnue cîma ™pˆ Salam‹na, pezÍ ™p' aÙt¾n diabÁnai
dianooÚmenoj. BoulÍ dä Qemistoklšouj 'Aqhna…ou kaˆ
'Ariste…dou, toxÒtai män ¢pÕ Kr»thj proskaloàntai kaˆ
parag…nontai. Eta naumac…a Persîn kaˆ `Ell»nwn
g…netai, Persîn män naàj ™cÒntwn Øpär t¦j cil…aj,
strathgoàntoj aÙto‹j 'OnÒfa, `Ell»nwn dä ˜ptakos…aj.
Kaˆ nikîsin “Ellhnej kaˆ diafqe…rontai persikaˆ f/ nÁej,
kaˆ feÚgei Xšrxhj, boulÍ p£lin kaˆ tšcnV 'Ariste…dou
kaˆ Qemistoklšouj.

Xerxés Athén ellen vonult. Az athéniak száztíz triérést
felszerelve, Salamis menekültek. Xerxés az üresen
maradt várost elfoglalta és felperzselte, kivéve az Akropolist.
Mert voltak, akik itt maradtak és ellenálltak. Végül,
amikor éjszaka ezek is megszöktek, az Akropolist is
felgyújtotta. Xerxés, elvonulva innét Attika legszťkebb
tengerszorosához ment, aminek a neve Hérakleion:
egy töltést akart akart építeni Salamis felé, hogy gyalogosan
is átkelhessen. De az athéni Themistoklés és Aristeidés
tanácsára krétai íjászokat hívtak, akik meg is jöttek.
Aztán tengeri csatát vívtak a perzsák és a görögök,
a perzsáknak több mint ezer hajójuk volt, és Onopha volt a
vezérük, a görögöknek hétszáz. És a görögök gyŋztek és
elpusztították a perzsák 500 hajóját, s Xerxés elmenekült;
megintcsak Aristeidés és Themistoklés tanácsának és
ügyességének köszönhetŋen.

Photius Lexicogr. Scr. Eccl. Bibliotheca. Codex 243 [Himerius] Bekker
355a
T… oân oÙ kaqairî t¦ trÒpaia; T… dä oÙk ¢natršpw t¦j
st»laj; T… dä oÙk ™xale…fw t¦ ™pigr£mmata; P£nta g¦r
omai t¦ tÁj ¢retÁj Øpomn»mata, ésper to‹j ¢gaqo‹j
kÒsmoj ™st…n, oÛtwj œlegcoj to‹j kataiscÚnousi. Kalîj
™qaÚmazon t¾n poik…lhn oƒ Salam‹ni kinduneÚsantej.

Miért nem akarom lerombolni a tropaionokat? Felforgatni a
sztéléket, ledörzsölni a feliratokat? Mert azt gondolom, hogy
ezek a kiválóság emlékei, s ahogy a jóknak díszére válik,
azoknak, akik meggyalázzák, szégyenére. Jóérzéssel nézhették
a salamisi csatában harcolók a Poikilé festményét.

Photius Lexicogr. Scr. Eccl. Bibliotheca. Codex 243 Bekker
371b
Ld. Himerios Soph, Orationes 2, 17.
Photius Lexicogr. Scr. Eccl. Lexicon l 203, 9-18.
Ld. Suda l 58.
124.

Suda a 2371.
'Ane‹len: ¢ntˆ toà ™manteÚsato. (...)
'Aqhna…oij dä Ð qeÕj t¦ män prîta crwmšnoij ¢ne‹le
feÚgein: liparoàsi dä œcrhse:
te‹coj Tritogene‹ xÚlinon dido‹ eÙrÚopa ZeÝj
moànon ¢pÒrqhton telšqein, tÕ sä tškna t' Ñn»sei.
mhdä sÚ g' ƒpposÚnhn te mšnein kaˆ pezÕn „Ònta
pollÕn ¢p' ºpe…rou stratÕn ¼sucoj, ¢ll' Øpocwre‹n
nîton ™pistršyaj: ™p… to… pote k¢nt…oj œssV.
ð qe…a Salamˆj, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn
½pou skidnamšnhj Dhm»teroj À sunioÚshj.
taàta ™xhg»sato QemistoklÁj Ð Neoklšouj, Öj di'
™leuqeriÒthta ¢pekhrÚcqh, te‹coj män xÚlinon t¦j naàj
e„pèn. t¾n dä Salam‹na qe…an oÙk ¨n Ñnom£sein tÕn
qeÕn, e„ t¦ tškna tîn `Ell»nwn œmellen ¢polšsein.
suneboÚleuse dä perˆ t¾n Salam‹na naumacÁsai, kaˆ
sofÕj ™kl»qh di¦ toàto kaˆ strathgÕj ¢pede…cqh, kaˆ
t¾n prÕj A„gin»taj œcqran ¢poqšsqai, kaˆ t¾n pÒlin
™klipe‹n, kaˆ t¦ gšnh Troizhn…oij kaˆ A„gin»taij
parakataqšsqai. (...)

„'Ane‹len“, ehelyett, hogy „™manteÚsato.“ Az athéniaknak,
amikor elŋször küldtek jóslatért, azt felelte az isten, hogy
meneküljenek. Amikor újra kérlelték, ezt jósolta:
Tritogeneia a sasszemť Zeusztól kap faerŋdöt,
mely egyedül biztos, s megvéd téged meg a sarjad.
Ámde ne várd be lovas seregek rohamát nyugodtan,
s nagy gyalogos hadakét; hátat fordítva elŋlük
fuss meg, idŋ múltán állasz majd szembe te vélük
Ó te dicsŋ Szalamisz, sok nŋ sarját megölöd, míg
elvetik és learatják Démétér adományát.
Themistoklés, Neoklés fia (...) úgy értelmezte, hogy a faerŋd a
hajókat jelenti. S hogy nem nevezné dicsŋnek Salamist az
isten, ha a görögök fiait ölné meg. Javasolta, hogy Salamisnál
vívják meg a tengeri csatát. Okosnak nevezték ezért és
megválasztották hadvezérnek, és (vezetésével)
felfüggesztették az aiginaiakkal való ellenségeskedést, elhagyták
a várost és a lakosságot Troizénba és Aiginára költöztették.
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124.
Suda l 58.
LakkÒplouton: Kall…an tÕn 'Aqhna‹on oÛtwj œlegon
™x a„t…aj toiaÚthj: Xšrxhn ¹tthqšnta ™n tÍ perˆ Salam‹ni
naumac…v fuge‹n ™x 'Aqhnîn, ™staqmeukÒtoj dš tinoj
tîn Persîn ™n to‹j Kall…ou kaˆ t¾n ¢poskeu¾n ™ke‹
kataleloipÒtoj, tîn dä barb£rwn Ñxe‹an t¾n fug¾n
poihsamšnwn ™mbale‹n toÝj o„kštaj toà Pšrsou polÝn
crusÕn e„j l£kkon, ™lp…zontoj Ûsteron ¢nasèsein
™panelqÒntaj. oÙ m¾n genšsqai lšgetai: prÒteron g¦r
kurieàsai tîn crhm£twn Kall…an.

Veremgazdag. Az athéni Kalliast hívták így a következŋ okból:
Amikor Xerxés vereséget szenvedett a salamisi csatában, és
elmenekült Athénból, az egyik perzsa, aki Kallias birtokán
szállt meg, és a csomagját ott hagyta. Mert amikor a barbárok
gyors futásnak eredtek, szolgái sok aranyát egy verembe
dobták, abban a reményben, hogy kisŋbb visszajönnek és
visszaszerzik. De azt mondják, hogy nem így történt, mert
Kallias megkaparintotta elŋle a kincset.

A forrásgyťjtemény tovább bŋvíthetŋ az alábbi szövegek feldolgozásával, és még mindazzal, ami kimaradt a
látókörömbŋl.
-

Aelius Aristides, Pros Platóna peri tón tettarón és Panathenaecus c. beszédeinek teljes szövege.
Anthologia Graeca VI 215. VII 73. 235. 237. 250; XIV 93, 1-12; Appendix, Epigrammata demonstrativa 7. 8. 14. 74;
Epigrammata sepulcralia 4.16.

-

Eunapios, Vita sophistarum 12.

-

Gregorius Nazianzenus Theol. Epistulae 233. 235, 4.

-

Hermogenés, Peri ideón logou I 6, 78-86; Peri methodou deinotétos 20, 18.

-

Himerios, Declamationes et orationes, fŋleg II 101-113; VI; XIV 5-12.

-

Lesbónax Rhet. Protreptikos 6-14.

-

Libanios Rhet. (kb. 314 - 394) Epistulae 1083. 1127, 3. 1526; Orationes XII 48; XV 40; XXX 32; Declamationes IX 1, 38. 43.
45; X 1, 34; XI 1 27; XII 2, 38; XVIII 1, 11; XIX 1, 12-13; XX 1, 5; XX 1, 34, XXII 1, 14; XXIII 1, 72. 80; Progymnasmata III
2, 21; X 2, 2.

-

Maximus Soph. Dialexeis 7.

-

Oinomaos Fragmenta 6.

-

Olympiodorus, In Platonis Gorgiam commentaria 41, 12.

-

Philostratos Maior Soph. (szül. 190) Imagines II 31.

-

Plutarchos, De gloria Atheniensium 7; De fraterno amore 488f – 489a

-

Porphyrios Phil. Jacoby F 2b 260 F fr. 40.

-

Procopius Rhet. et Scr. Eccl. Epistulae 140; Declamationes 5.

-

Seneca, L. Annaeus (Rhet.) Suasoriae 5.

-

Theodorétos, Graecarum affectionum curatio X 28-32.
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CORPUS FONTIUM

1. 2.
MONUMENTA
1.

Korinthosi polyandreion Salamison
Testimonia
1) Feliratos kŋ Salamisról
2) Plutarchos, De Herodoti malignitate 870E
3) Dio Chrysosthomos, Orationes 37.18 (II 21. v. Arnim)
4) Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata sepulcralia 4.
1)
Feliratos kŋ Salamisról
Page XI
1 ]onpokenaiomesastu%orinqo (supra astu litt. inqool inscr. man.
post.; Boegehold 182), 2 nihil praeter ]ntos
[sub as(tu) litt. is add. man. post.; Boegehold 183);
IG I2 927. kiegészítése
[o xšne, eÙhudr]Òn pok' ™na…omej ¥stu Kor…nqo:
[nàn d' hamä A‡a]ntoj [n©soj œcei Salam…j].
2)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 870E
™n dä Salam‹ni par¦ t¾n pÒlin œdwkan aÙto‹j q£yai te toÝj
¢poqanÒntaj, æj ¥ndraj ¢gaqoÝj genomšnouj, kaˆ ™pigr£yai
tÒde tÕ ™lege‹on:

2.

ld. 10. t, 1. k.

Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most meg Salamis, Aias szigete takar be minket.

ð xšne, eÜudrÒn pot' ™na…omen ¥stu Kor…nqou,
nàn d' ¤m' A‡antoj n©soj œcei Salam…j.
™nq£de Foin…ssaj nÁaj kaˆ Pšrsaj ˜lÒntej
kaˆ M»douj, ƒer¦n `Ell£da ·uÒmeqa.

Salamison a város mellett megadták (sc. az athéniak) nekik (sc.
a korinthosiaknak) a lehetŋséget, hogy eltemessék halottaikat,
hŋsöknek tekintve ŋket, és a következŋ epigrammát
írták a sírra:
‘Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most meg Salamis, Aias szigete takar be minket,
fŋníciai, perzsa és méd hajókat ejtve itt
megmentettük szent Görögországot.’

3)
Dio Chrysosthomos, Orationes 37, 18. (II 21. v. Arnim)
`HrodÒtJ g¦r oÙ prosšcw, ¢ll¦ tù t£fJ Simwn…dV, Öj ™pˆ
to‹j nekro‹j tîn Korinq…wn teqammšnoij ™n Salam‹ni:
ð xe‹ne eÜudron pot/ ™na…omen ¥stu Kor…nqou,
nàn dä met' A‡antoj n©soj œcei Salam…j.
·e‹a dä Foin…ssaj nÁaj kaˆ Pšrsaj ˜lÒntej
kaˆ M»douj ƒer¦n `Ell£d' ƒdrus£meqa.

Nem hiszek hát Hérodotosnak, hanem Simónidés sírversének,
amit a Salamison eltemetett korinthosi halottak sírjára írt:
‘Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most Aiasszal együtt Salamis szigete takar be minket.
Könnyedén elejtve fŋníciai, perzsa és méd hajókat
megalapítottuk szent Görögországot.’

4)
Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata sepulcralia 4.
SIMONIDOU.
’W xein', eÜudron pot' ™na…omen ¥stu Kor…nqou,
nàn d' ¥mm' A‡antoj n©soj œcei Salam…j.
'Enq£de Foin…ssaj nÁaj kaˆ Pšrsaj ˜lÒntej
kaˆ M»douj, ƒer¦n `Ell£da ·uÒmeqa.

‘Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most meg Salamis, Aias szigete takar be minket,
fŋníciai, perzsa és méd hajókat ejtve itt
megmentettük szent Görögországot.’

Korinthosi kenotaphium az Isthmoson
Testimonia
1) Plutarchos, De Herodoti malignitate 870 E-F
2) Ailios Aristeidés, Peri tou paraphthegmatos 380.32.
3) Anthologia Graeca VII 250.
1)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 870E-F
tÕ d' ™n 'Isqmù kenot£fion ™pigraf¾n œcei taÚthn
¢km©j ˜staku‹an œpi xuroà `Ell£da p©san
ta‹j aÙtîn yuca‹j ke…meqa ·us£menoi.

Az Isthmoson van egy síremlékük a következŋ felirattal:
‘Saját életünk árán megmentvén egész Görögországot, mert
borotvaélen állt, most pihenünk.’

2)
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2. 3. 4.
Ailios Aristeidés, Peri tou paraphthegmatos 380.32.
›teroi d' aâ lšgousin:
¢kmÁj ˜sthku‹an œpi xuroà `Ell£da p©san
ta‹j aÙtîn yuca‹j ke…meqa ·us£menoi
doulosÚnhj: Pšrsaij dä perˆ fresˆ p»mata p£nta
¼yamen, ¢rgalšhj mn»mata naumac…hj.
Ñstša d' Âmin œcei Salam…j: patrˆj dä KÒrinqoj
¢nt' eÙerges…hj mnÁm' ™pšqhke tÒde.
3)
Anthologia Graeca VII 250.
SIMWNIDOU
'Akm©j ˜staku‹an ™pˆ xuroà `Ell£da p©san
ta‹j aØtîn yuca‹j ke…meqa ·us£menoi
[doulosÚnhj: Pšrsaij dä perˆ fresˆ p»mata p£nta
¼yamen ¢rgalšhj mn»mata naumac…hj.
Ñstša d' Âmin œcei Salam…j: patrˆj dä KÒrinqoj
¢nt' eÙerges…hj mnÁm' ™pšqhke tÒde].
3.

Mások pedig így mondják:
‘Saját életünk árán megmentvén egész Görögországot a
szolgaságtól, mert borotvaélen állt, most pihenünk. A perzsák
szívének sok fájdalmat szereztünk, emlékbe az ádáz tengeri
csatáért. Csontjainkat Salamis takarja. Hazánk, Korinthos meg
jótettünkért ezt az emlékmťvet emelte nekünk.’

‘Saját életünk árán megmentvén egész Görögországot a
szolgaságtól, mert borotvaélen állt, most pihenünk. A perzsák
szívének sok fájdalmat szereztünk, emlékbe az ádáz tengeri
csatáért. Csonjainkat Salamis takarja. Hazánk, Korinthos meg
jótettünkért ezt az emlékmťvet emelte nekünk.’

A salamisi polyandrion
Testimonia
1) A sírhalom maradványai
2) Római kori -senatusi határozatot tartalmazó- feliratos kŋ
1)
A sírhalom maradványai (?)
A salamisi tengerparton, a Kynosoura nevť hegyfokon álló ‘Magula’
egy feltevés szerint a salamisi csatában elesett görögök sírhalma. (ld. –
I. Tsirivakos, Deltion 22 (1967) 145-146; 110. t. és 145, 11. k; Chr.
Piteros, Deltion 35 (1980) 91; A. Tsaravopulos, Deltion 36 (1981) 64-65.)

ld. 11. t.

2)
Augustus-kori senatusi határozatot tartalmazó- feliratos kŋ
IG II-III 1035, 32-34.
ld. 33.
4.

Megarai síremlék (héróon)
Testimonia
1) Pausanias, Periegesis I 43.3.
2) Késŋantik mészkŋlap felirattal
3) Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata sepulcralia 16, 5.
s.a.n.
1)
Pausanias, Periegesis I 43.3.
e„sˆ dä t£foi Megareàsin ™n tÍ pÒlei: kaˆ tÕn män to‹j
¢poqanoàsin ™po…hsan kat¦ t¾n ™pistrate…an toà M»dou.

Muraközy Gyula fordítása
Megara városában is vannak síremlékek. Az egyiket a perzsa
támadás alkalmával elesett hŋsöknek emelték, (…)

2)
IG VII 53. Késŋantik (5. sz.) mészkŋlap felirattal. ’In loco Palaeochori’
(IG), félórányira északra Megarától, befalazva egy templomba.
tÕ ™p…gramma tîn ™n tù Persikù polšmJ ¢poqanÒntwn k[aˆ]
kei[mš]nwn | ™nta[à]qa ¹rèwn: ¢p[ol]Òmenon dä tù c[r]ÒnJ
`Ell£dioj Ð ¢rciereÝj ™p[es]k[eÚasen].| ['Epeˆ œdoxe toÝj ™n tù
polšmJ ¢poqanÒntaj ™ntaàqa | tafÁnai, toà[to tÕ ™p…gramma
™p]o…[hsen ™pˆ [timÍ] tîn [k]eimšnwn kaˆ tÁj pÒlewj Simwn…dhj.
[`El]l£di kaˆ Megareàsin ™leÚqeron «mar ¢šx[e]in
[ƒ]šmenoi qan£tou mo‹ran ™dex£meqa,
toˆ män Øp' EÙ[bo…v k[w]pac[šk,] œnqa k[al]e‹t[ai]
¡gn©j 'Artšmidoj toxofÒ[r]ou tšmenoj,
toˆ d' ™n Ôrei M[u]k£laj, toˆ d' œnprosqe(n) Salame‹noj
[nhîn Foinissîn ™xolšsantej '/Arh:]
toˆ dä kaˆ ™n p[e]d…J Boi[w]t[…]J, o†tinej œtlan
ce‹raj ™p' ¢nq[r]Òpouj ƒppom£couj ƒšn[ai.]

A hérósok epigrammája, akik a perzsa háborúban estek el és
itt fekszenek. Mivel a feliratot elkoptatta az idŋ, Helladios
fŋpap helyreállíttatta. Miután úgy döntöttek, hogy ehelyütt
temetik el a háborúban elesetteket, az itt nyugvók és a polis
tiszteletére ezt az epigrammát írta Simónidés:
Hellasra és a megaraiakra akartuk felhozni a szabadság
napját: elfogadtuk hát a kiszabott halált.
Voltak, akik az evezŋs (?) Euboián, azon a helyen,
amit az íjas szent Artemis szent körzetének hívnak.
Voltak, akik Mykalé hegyfokán, mások Salamis elŋtt
leverve a fŋníciai hajók Arésát.
És még mások: a boiót síkon tťrték
a kézitusát lovas férfiakkal.
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5.

¢stoˆ d' ¥mmi tÒde [MegarÁj] gšraj Ñmfa[l]ù ¢mfˆ |
Neis[a…]wn œ[p]oron l[a]odÒkwn ¢gorî[n]. |
[m]šcrij ™f' ¹mîn dä ¹ pÒlij [k]a[i] taàron ™n[»]g[i]zen.

4. 5. 6. 7.
A megarai városlakók ezt az ajándékot adták nekünk,
Nisaia köldökénél, a népet befogadó agoránál.
A polis pedig a mai napig bikát szokott áldozni.

3)
Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata sepulcralia 16.
ALLO.
`Ell£di kaˆ Megareàsin ™leÚqeron «mar ¢šxein
ƒšmenoi qan£tou mo‹ran ™dex£meqa.
toˆ män Øp' EÙbo…v [nausiklÚtJ], œnqa kale‹tai
¡gn©j 'Artšmidoj toxofÒrou tšmenoj,
toˆ d' ™n Ôrei Muk£laj, toˆd' œmprosqen Salam‹noj,
[nhîn Foinissîn ™xolšsantej ”Arhn:]
toˆ dä kaˆ ™n ped…J Boiwt…J, o†tinej œtlan
ce‹raj ™p' ¢nqrèpouj ƒppom£couj ƒšnai.
”Astoi d' ¥mmi [pÒron] gšraj Ñmfalù ¢mfˆ pÒlhoj
neikšwn ¹metšrwn ¢llodapîn par' Órwn.

Hellasra és a megaraiakra akartuk felhozni a szabadság
napját: elfogadtuk hát a kiszabott halált.
Voltak, akik az evezŋs (?) Euboián, azon a helyen,
amit az íjas szent Artemis szent körzetének hívnak.
Voltak, akik Mykalé hegyfokán, mások Salamis elŋtt
leverve a fŋníciai hajók Arésát.
És még mások: a boiót síkon tťrték
a kézitusát lovas férfiakkal.
A megarai városlakók ezt az ajándékot adták nekünk,
Nisaia köldökénél, a népet befogadó agoránál.

Adeimantos korinthosi flottaparancsnok síremléke
Testimonia
1) Plutarchos, De Herodoti malignitate 39. 870 F s.a.n.
2) Dio Chrysosthomos, Orationes 37.19. (II 21 Arnim)
1)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 39, 870 F s.a.n.
aÙtÒj ge m¾n Ð 'Ade…mantoj, ú ple‹sta loidoroÚmenoj
`HrÒdotoj diatele‹ kaˆ lšgwn, moànon ¢spa…rein tîn
strathgîn, æj feuxÒmenon ¢p' 'Artemis…ou kaˆ m¾
perimenoànta, skÒpei t…na dÒxan ecen:
oátoj 'Adeim£ntou ke…nou t£foj, Ön d…a p©sa
`Ell¦j ™leuqer…aj ¢mfšqeto stšfanon.
OÜte g¦r teleut»santi toiaÚthn e„kÕj Ãn ¢ndrˆ deilù kaˆ
prodÒtV genšsqai tim»n, oÜt' ¨n ™tÒlmhse tîn qugatšrwn
Ônoma qšsqai tÍ män Nausin…khn tÍ d' 'Akroq…nion tÍ d'
'Alexib…an, 'Aristša dä kalšsai tÕn uƒÒn, e„ m» tij Ãn
™pif£neia kaˆ lamprÒthj perˆ aÙtÕn ¢pÕ tîn œrgwn
™ke…nwn.
2)
Dio Chrysosthomos, Orationes 37.19. (II 21 Arnim)
œsti dä kaˆ ›teron ™p…gramma Simwn…dV e„j aÙtÕn tÕn
strathgÕn ™xa…reton:
oátoj 'Adeim£ntou ke…nou t£foj, oá di¦ boul¦j
`Ell¦j ™leuqer…aj ¢mfšqeto stšfanon.

6.

7.

Fŋníciai triérések Salamison, az Isthmoson és Sunionban (a symmachia
fogadalmi ajándékai)
Testimonium
Hérodotos VIII 121.
Prîta mšn nun to‹si qeo‹si ™xe‹lon ¢kroq…nia ¥lla te kaˆ
tri»reaj tre‹j Foin…ssaj, t¾n män ™j 'IsqmÕn ¢naqe‹nai, ¼ per
œti kaˆ ™j ™mä Ãn, t¾n dä ™pˆ SoÚnion, t¾n dä tù A‡anti aÙtoà
™j Salam‹na.

Érdemes megnézni magánál Adeimantosnál is, akire
Hérodotos a legtöbb szidalmat szórja és azt mondja róla, hogy
‘a hadvezérek közül egyedül ...’ - milyen tiszteletben részesült!
Ez annak az Adeimantosnak a sírja itt, akinek köszönhetŋen
egész Görögország a szabadság koszorújával övezhette magát.
Nem valószínť, hogy halála után ilyen tisztelet járt volna egy
gyáva és áruló férfinak, és nem is vehette volna a bátorságot,
hogy lányait Nausinikének, Akrothininnak és Alexibiának, fiát
pedig Aristeasnak nevezze el, ha nem tanusított volna
hŋsiességet és dicsŋséget a háborúban.

Van még egy másik epigrammája is Simónidésnek, amit
magára a hadvezérre írt:
Ez annak az Adeimantosnak a sírja itt, akinek köszönhetŋen
egész Görögország a szabadság koszorújával övezhette magát.

(...) elŋször is kiválasztották a zsákmányból az isteneknek szánt
adományokat, sok minden mást is és köztük három fŋníciai
háromevezŋsoros hajót: az egyiket az Isthmosra küldték, és
még ma is ott van, a másikat Sunionra, a harmadikat pedig
Aias tiszteletére ott helyben Salamis szigetén állították fel.

Apollón-szobor Delphoiban (a symmachia fogadalmi ajándéka)
Testimonia
1) Hérodotos VIII 121.
2) Pausanias, Periegesis X 14, 5.
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7. 8. 9.
1)
Hérodotos VIII 121.
Met¦ dä toàto died£santo t¾n lh…hn kaˆ t¦ ¢kroq…nia
¢pšpemyan ™j DelfoÚj, ™k tîn ™gšneto ¢ndri¦j œcwn ™n tÍ
ceirˆ ¢krwt»rion neÒj, ™ën mšgaqoj duèdeka p»cewn· ›sthke
dä oátoj tÍ per Ð Makedën 'Alšxandroj Ð crÚseoj.

2)
Pausanias, Periegesis X 14, 5.
“Ellhnej dä oƒ ™nant…a basilšwj polem»santej ¢nšqesan män
D…a ™j 'Olump…an calkoàn, ¢nšqesan dä kaˆ ™j DelfoÝj
'ApÒllwna ¢pÕ œrgwn tîn ™n ta‹j nausˆn ™p… te 'Artemis…J
kaˆ ™n Salam‹ni.

8.

Aztán elosztották maguk között a hadizsákmányt, és
fogadalmi ajándékot küldtek Delphoiba: abból készült az a
tizenkét könyök magas szobor, amely egy hajó
tatdíszét tartja a kezében, és ugyanott áll, mint a
makedón Alexandros aranyszobra.

Az aiginaiak bronz árboca a három aranycsillaggal Delphoiban
Testimonia
1) Hérodotos VIII 122.
2) Plutarchos, De Herodoti malignitate 40.
1)
Hérodotos VIII 122.
Pšmyantej dä ¢kroq…nia oƒ “Ellhnej ™j DelfoÝj ™peirètwn
tÕn qeÕn koinÍ e„ lel£bhke pl»rea kaˆ ¢rest¦ [t¦
¢kroq…nia.] `O dä par' `Ell»nwn män tîn ¥llwn œfhse œcein,
par¦ A‡ginhtšwn dä oÜ, ¢ll¦ ¢pa…tee aÙtoÝj t¦ ¢rist»ia tÁj
™n Salam‹ni naumac…hj. A„ginÁtai dä puqÒmenoi ¢nšqesan
¢stšraj crusšouj, o‰ ™pˆ ƒstoà calkšou ˜st©si tre‹j ™pˆ
tÁj gwn…hj, ¢gcot£tw toà Kroise…ou krhtÁroj.

2)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 40.
tšloj aÙtîn 'Aqhna…wn tÕn stšfanon ¢felÒmenoj A„gin»taij
™pit…qhsi, gr£fwn taàta: „pšmyantej ¢kroq…nia oƒ “Ellhnej
e„j DelfoÝj ™phrètwn tÕn qeÕn koinÍ, e„ lel£bhke pl»rea
kaˆ ¢rest¦ t¦ ¢kroq…nia: Ð dä par' `Ell»nwn män tîn ¥llwn
œfhsen œcein, par' A„ginhtšwn dä oÜ, ¢ll' ¢pa…tee aÙtoÝj t¦
¢riste‹a tÁj ™n Salam‹ni naumac…aj.” oÙkšti SkÚqaij oÙdä
Pšrsaij oÙd' A„gupt…oij toÝj ˜autoà lÒgouj ¢nat…qhsi
pl£ttwn, ésper A‡swpoj kÒraxi kaˆ piq»koij, ¢ll¦ tù toà
Puq…ou prosèpJ crèmenoj ¢pwqe‹ tîn ™n Salam‹ni prwte…wn
t¦j 'Aq»naj.

9.

(...) elŋször is kiválasztották a zsákmányból az isteneknek szánt
adományokat, sok minden mást is és köztük három fŋníciai
háromevezŋsoros hajót: az egyiket az Isthmosra küldték, és
még ma is ott van, a másikat Sunionra, a harmadikat pedig
Aias tiszteletére ott helyben Salamis szigetén állították fel.

A görögök tehát elküldték Delphoiba a fogadalmi ajándékokat,
majd közösen megkérdezték az istentŋl, hogy hiánytalannak és
hibátlannak tartja-e ŋket. Az isten azt felelte, hogy minden
görögtŋl megfelelŋ adományt kapott, de az aiginaiaktól nem, s
tŋlük is illŋ hálaadományt vár a salamisi tengeri csatáért.
Amikor az aiginaiak ezt meghallották, három aranycsillagot
állítottak fel egy bronz árbocra erŋsítve a szentély sarkában,
Kroisos vegyítŋedénye mellett.

(...) végül maguktól az athéniaktól is elveszi a koszorút,
és az aiginaiaknak adja, amikor ezt írja: ‘A görögök tehát
elküldték Delphoiba a fogadalmi ajándékokat,
közösen megkérdezték az istentŋl, hogy hiánytalannak és
hibátlannak tartja-e ŋket. Az isten azt felelte, hogy minden
görögtŋl megfelelŋ adományt kapott, de az aiginaiaktól nem, s
tŋlük várja a legnagyobb hálaajándékot (aristeia) a salamisi
tengeri csatáért.’ Már nem is csak szkíták, perzsák vagy
egyiptomiak szájába adja, amiket kitalál, ahogy Aisópos hollók
és majmok szájába, hanem a pythói isten álarca mögé bújik,
amikor elveszi az athéniaktól a salamisi csatában elért elsŋ
helyezést.

Fogadalmi ajándék a korinthosi Aphrodité-szentélyben
Testimonia
1) Plutarchos, De Herodoti malignitate 871B
2) Athénaios, Deipnosophistae XIII 32 p. 573 C–E
3) Scholia ad Pindarum, Olympia XIII 32 b
4) Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata demonstrativa 7.
1)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 871B
kaˆ m¾n Óti mÒnai tîn `Ellhn…dwn aƒ Kor…nqiai guna‹kej
eÜxanto t¾n kal¾n ™ke…nhn kaˆ daimÒnion eÙc»n, œrwta to‹j
¢ndr£si tÁj prÕj toÝj barb£rouj m£chj ™mbale‹n t¾n qeÒn,
oÙc Ópwj toÝj perˆ tÕn `HrÒdoton ¢gnoÁsai piqanÕn Ãn, ¢ll'
oÙdä tÕn œscaton Karîn· diebo»qh g¦r tÕ pr©gma kaˆ
Simwn…dhj ™po…hsen ™p…gramma, calkîn e„kÒnwn
¢nastaqeisîn ™n tù naù tÁj 'Afrod…thj, Ön ƒdrÚsasqai
M»deian lšgousin, oƒ män aÙt¾n pausamšnhn t¢ndrÒj, oƒ d'

Azután meg a görög nŋk közül egyedül a korinthosiak
imádkoztak azzal a szép és erŋs imával, hogy az istennŋ
hálózza be a férfiakat a barbárok elleni harci vággyal, amit nem lehet máshogy elképzelni-, nemcsak hogy Hérodotos
körének, de még a „legutolsó kárnak” is ismernie kellett.
Elterjedt ugyanis a híre a dolognak, és Simónidés is írt
epigrammát róla, miután bronz szobrokat adtak fogadalmi
ajándékul Aphrodité szentélyében, amelyrŋl azt mondják, hogy
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™pˆ tù tÕn 'I£sona tÁj Qštidoj ™rînta paàsai t¾n qeÒn. tÕ d'
™p…gramma toàt' ™st…n·

a†d' Øpär `Ell£nwn te kaˆ „qum£cwn poliht©n
œstaqen eÙx£menai KÚpridi daimÒniv.
oÙ g¦r toxofÒroisin ™m»deto d‹' 'Afrod…ta
M»doij `Ell£nwn ¢krÒpolin prodÒmen.
2)
Athénaios, Deipnosophistae XIII 32 p. 573 C–E
nÒmimÒn ™stin ¢rca‹on ™n Kor…nqJ, æj kaˆ Camailšwn Ð
`Hrakleèthj ƒstore‹ ™n tù Perˆ Pind£rou (IV), Ótan ¹ pÒlij
eÜchtai perˆ meg£lwn tÍ 'Afrod…tV, sumparalamb£nesqai
prÕj t¾n ƒkete…an t¦j ˜ta…raj æj ple…staj, kaˆ taÚtaj
proseÚcesqai tÍ qeù kaˆ Ûsteron ™pˆ to‹j ƒero‹j
pare‹nai. kaˆ Óte d¾ ™pˆ t¾n `Ell£da t¾n strate…an Ãgen Ð
Pšrshj æj kaˆ QeÒpompoj ƒstore‹ kaˆ T…maioj ™n tÍ ˜bdÒmV
(III), aƒ Kor…nqiai ˜ta‹rai eÜxanto Øpär tÁj tîn `Ell»nwn
swthr…aj e„j tÕn tÁj 'Afrod…thj ™lqoàsai neèn. diÕ kaˆ
Simwn…dhj ¢naqšntwn tîn Korinq…wn p…naka tÍ
qeù tÕn œti kaˆ nàn diamšnonta kaˆ t¦j ˜ta…raj „d…v
gray£ntwn t¦j tÒte poihsamšnaj t¾n ƒkete…an kaˆ Ûsteron
paroÚsaj sunšqhke tÒde tÕ ™p…gramma (F 137 Bgk`4):

10.

9. 10.
Médeia alapította, egyesek szerint maga vetvén így véget férje
iránti szerelmének, mások szerint azért, hogy Iasón Thetis
iránti szerelmének vessen véget az istennŋ. Az epigramma a
következŋ:
Itt állnak e nŋk, akik a görögökért és az ádáz csatában harcoló
polgártársaikért /
imádkoztak az isteni Kyprishez /
nem akarta ugyanis a fényes Aphrodité, hogy az íjas /
médeknek adassék a görögök akropolisa.

A†d' Øpär `Ell»nwn te kaˆ eÙqum£cwn poliht©n
™st£qen eÜcesqai KÚpridi daimon…v
oÙ g¦r toxofÒroisin ™m»sato d‹' 'Afrod…ta
Pšrsaij `Ell£nwn ¢krÒpolin prodÒmen.

Régi szokás Korinthosban, ahogy a hérakleiai Chamaileón
tudósít róla Pindarosról írt munkájában, hogy amikor a város
fontos dolgok miatt akar imádkozni Aphroditéhoz, a
könyörgéshez odahívják a lehetŋ legtöbb hetérát, és ŋk
fordulnak imával az istennŋhöz és késŋbb az áldozatnál is
jelen vannak. És amikor a perzsa hadjáratot vezetett
Görögország ellen, ahogy Theopompos tudósít róla és
Timaios a hetedik könyvben, a korinthosi hetérák imát
mondtak a görögök megmeneküléséért Aphrodité
templomába lépve. Ezért, miután a korinthosiak egy fogadalmi
táblát adtak az istennŋnek, amely még most is megvan és
amire ráfestették egyenként a hetérákat, akik akkor részt vettek
az imádkozásban, és aztán utána is ott voltak, Simónidés is
költött egy epigrammát:
Ezek a nŋk a görögökért és a nyílt harcba bocsátkozó
polgártársaikért /odaálltak imádkozni az isteni Kypris elé /
nem akarta ugyanis a fényes Aphrodité, hogy az íjas /
perzsáknak adassék a görögök akropolisa.

3)
Scholia ad Pindarum, Olympia XIII 32 b
™n d' ”Arhj ¢nqe‹ nšwn: poà dä, fhsi, kaˆ t¦ toà polämou
™mpe…rwj oÛtw g…netai; toàto dä di¦ t¦ Mhdik¦ fhsin, Óte
ºndrag£qhsan: ™peˆ Xšrxou ¹tthqšntoj kaˆ fugÒntoj ØpÕ
'Aqhna…wn, [Óte kaˆ] pent»konta naàj toà Pšrsou katšdusan.
QeÒpompoj dš fhsi kaˆ t¦j guna‹kaj aÙtîn (sc. tîn
Korinq…wn) eÜxasqai tÍ 'Afrod…tV œrwta ™mpese‹n to‹j
¢ndr£sin aÙtîn m£cesqai Øpär tÁj `Ell£doj to‹j M»doij,
e„selqoÚsaj e„j tÕ ƒerÕn tÁj 'Afrod…thj, Óper ƒdrÚsasqai t¾n
M»deian lšgousin “Hraj prostax£shj. enai dä kaˆ nàn
¢nagegrammšnon ™lege‹on e„siÒnti e„j tÕn naÕn
¢rister©j ceirÒj·
A†d' Øpär `Ell£nwn te kaˆ ¢gcem£cwn poliht©n
œstasan eÙcÒmenai KÚpridi daimon…v.
oÙ g¦r toxofÒroisin ™boÚleto d‹' 'Afrod…ta
M»doij `Ell£nwn ¢krÒpolin dÒmenai.

‘Arés ragyog az ifjak...’ Honnan van -mondja-, hogy ilyen
tapasztaltak háború dolgában? Ezzel arra utal, hogy a perzsa
háborúk miatt van ez, amikor hérósokhoz méltón küzdöttek.
Mert amikor Xerxés vereséget szenvedett és menekült az
athéniak elŋl, [amikor is] ötven perzsa hajót elsüllyesztettek.
Theopompos mondja, hogy asszonyaik (sc. a korinthosiaké) is
imádkoztak Aphroditéhez, hogy hálózza be a férfiakat azzal a
vággyal, hogy Görögországért harcoljanak a barbárok
ellen, úgy, hogy Aphrodité szentélyébe mentek, amit -azt
mondják- Médeia alapított Héra utasítására. Most is fel van
írva egy fogadalmi vers, ha belépünk, bal kéz felŋl:
Ezek a nŋk a görögökért és a közelharcot vívó polgártársaikért
odaálltak imádkozva az isteni Kypris elé
nem akarta ugyanis a fényes Aphrodité, hogy az íjas
médeknek adassék a görögök akropolisa.

Diodóros hajóparancsnok és matrózai által felajánlott ajándékok a
korinthosi Létó-szentélyben
Testimonia
1) Plutarchos, De Herodoti malignitate 39. 870F
2) Anthologia Graeca VI 215.
1)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 39. 870 F
Diodèrou dš tinoj tîn Korinq…wn trihr£rcwn ™n ƒerù Lhtoàj
¢naq»masi keimšnoij kaˆ toàt' ™pegšgrapto:
taàt' ¢pÕ dusmenšwn M»dwn naàtai Diodèrou
Ópl' ¢nšqen Lato‹, mn£mata naumac…aj.

Diodóros, az egyik korinthosi háromevezŋsoros hajó
parancsnoka, Létó szentélyében felállított fogadalami
ajándékára ezt a feliratot írták:
A vad médektŋl zsákmányolva ezeket a fegyvereket Diodóros
matrózai Létónak adták a tengeri csata emlékére.
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11. 12. 13. 14. 15.
2) Anthologia Graeca VI 215.
toà aÙtoà (=Simwn…dou) ¢n£qhma tÍ Lhto‹ par¦ nautîn
Taàt' ¢pÕ dusmenšwn M»dwn naàtai Diodèrou
Ópl' ¢nšqen Lato‹ mn£mata naumac…aj.
11.

Az eretriaiak fogadalmi bikája Olympiában
Testimonia
1) A bázis
2) Rajta fogadalmi felirat
3) Pausanias, Periegesis V 27. 9.
4) A szobor töredékei
1)
A bázist a Zeus-templomtól keletre in situ találták meg. (Gauer 1968,
108, 505. j.)
2)
A bázis fölsŋ oldalán fogadalmi felirat és a készítŋ mester szignatúrája:
SGDI III 2. 5305. (Jeffery 87, 19, 6.t.)
Fil»sioj ™po…ei | 'Eretrie‹j tñ D….
3)
Pausanias, Periegesis V 27. 9.
boîn dä tîn calkîn Ð män Korkura…wn, Ð dä ¢n£qhma
'Eretrišwn, tšcnh dä 'Eretrišwj ™stˆ Filhs…ou.
4)
A szobor töredékei.
Magából a bronzszoborból a jobb fül és szarv maradt meg. A bika
elŋre lép -a felirat irányában- a Zeus-oltár felé. (Gauer 1968, 108, 508.
j.)

12.

13.

14.

15.

Ugyanŋtŋle. Fogadalmi ajándék Létónak a matrozóktól.
A vad médektŋl zsákmányolva ezeket a fegyvereket Diodóros
matrózai Létónak adták a tengeri csata emlékére.

Az epidaurosiak Apollón-szobra Delphoiban
Testimonium
Pausanias, Periegesis X 15.1.
t¦ dä ™fexÁj taÚtV, t¦ män ¢g£lmata toà 'ApÒllwnoj
'EpidaÚrioi tÕ ›teron oƒ ™n tÍ 'Argol…di ¢pÕ M»dwn (...)
¢nšqesan.
Hélios Eleutherios oltára Troizénban
Testimonium
Pausanias, Periegesis II 31. 5.
`Hl…ou dä 'Eleuqer…ou kaˆ sfÒdra e‡kÒti lÒgJ dokoàs… moi
poiÁsai bwmÒn, ™kfugÒntej doule…an ¢pÕ Xšrxou te kaˆ
Persîn.

ld. 6. t, 2. k.
Philésios készítette. | Az eretriaiak Zesunak.
Muraközy Gyula fordítása
A két bronz bika közül az egyiket a korkyraiak ajánlották fel, a
másik az eretriaiak ajándéka, s az eretriai Philésziosz alkotása.

Muraközy Gyula fordítása
Közvetlenül mellette (sc. Phryné fogadalmi ajándéka mellett)
két Apollón-szobor áll. Az egyiket az argoliszi Epidaurosz
lakói ajánlották fel a perzsa zsákmányból (...)

Muraközy Gyula fordítása
Úgy vélem, teljesen indokoltan emeltek (sc. a troizéniak)
oltárt Héliosz Eleutheriosnak (a Megszabadító
Héliosznak), miután Xerxész és a perzsák szolgaigájától
megszabadultak.

Hajóanathéma az athéni Akropolison
Testimonium
Talapzatból származó két feliratos kŋtömb az Akropolisról. (Gauer
1968, 73. A. E. Raubitschek, Dedications from the Athenian Akropolis,
Cambridge, Mass. 1949, 172. a 198sk.) „a) tömb”: 0, 62 m széles, 0, 96
m vastag; „b) tömb”: 0, 62 m széles, 1, 09 m vastag.
Jobb oldalán mindkét tömb észrevehetŋen szélesedik: az „a) tömb” 0,
279 m-rŋl 0, 283 m-re; a „b) tömb” 0, 294 m-rŋl 0.298 m-re. A
szokatlanul nagy felirat (a betťk 10 cm-esek) tölti be az elülsŋ oldal
fölsŋ felét. Az „a) tömbön” (4(; a „b) tömbön”: EKT látható. Egy
kiegészítési javaslat: ANEQESAN] EK T[ES MACES

A csata zsákmányából állították.

Lykomédés fogadalmi ajándéka Phlyában Apollón Daphnéphorosnak:
egy perzsa hajó orrdísze
Testimonium
Plutarchos, Themistocles 15, 3.
prîtoj män oân lamb£nei naàn Lukom»dhj, ¢n¾r 'Aqhna‹oj
trihrarcîn, Âj t¦ par£shma perikÒyaj ¢nšqhken 'ApÒllwni

Máthé Elek fordítása
Lükomédész, az egyik athéni háromevezŋsoros hajó
parancsnoka volt az elsŋ, aki hajót ejtett foglyul. Levágta a
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15. 16. 17.
dafnhfÒrJ FluÁsin.

16.

A krotóni Phayllos emlékmťve az athéni Akropolison
Testimonia
1) A bázis töredéke
2) Rajta fogadalmi felirat egy része
3) Hérodotos VIII 47.
1)
A bázis töredéke
Pentélikoni márvány, jobb és bal oldalán törött. 0,22 m. x 0,54 m. x
0,27m. - IG I Suppl. p. 203. no. 373
(1889-ben találták a Parthenónban, vagy a Parthenón és a
Hekatompedon között. Ma az Epigráfiai Múzeumban ŋrzik (leltári
száma EM 6379). Publikálta Lolling, Deltion, 1889, 34sk. Raubitschek,
i.m. 76. 80-82; Gauer 1968, 122.)
2)
Rajta a fogadalmi felirat egy része.
IG I Suppl.p. 203. no. 373
Vs 1. - - si F£ul[lo-, vs. 2. - - kon (-kwn) (exempli gratia -ni]kîn)
tr…j, vs. 3. Puqo‹ ka - -, vs. 4. - - aj, 'As…j, - 3)
Hérodotos VIII 47.
Tîn dä ™ktÕj toÚtwn o„khmšnwn KrotwniÁtai moànoi Ãsan o‰
™bo»qhsan tÍ `Ell£di kinduneuoÚsV nhˆ miÍ, tÁj Ãrce ¢n¾r
trˆj puqion…khj F£ãlloj:

17.

hajó orrdíszét és késŋbb Phlüában felajánlotta a
babérkoszorús Apollónnak.

... Phayllos, ...... háromszoros gyŋztes
a pythói versenyen ......, az ázsiai ....(?)
A náluk (sc. a thesprótosok) távolabb lakók közül egyedül csak
a krotóniak küldtek segítséget Hellasznak: egyetlen hajót
Phaullosz vezérletével, aki háromszor nyert koszorút a püthói
versenyeken.

A Themistoklés alapította templom Artemis Aristoboulénak
Testimonia
1) Plutarchos, Themistocles 22, 2.
2) Plutarchos, De Herodoti malignitate 869 d
3) A templom maradványai
4) SEG XXII 116.
1)
Plutarchos, Themistocles 22.2.
ºn…ase dä toÝj polloÝj kaˆ tÕ tÁj 'Artšmidoj ƒerÕn
eƒs£menoj, ¿n 'AristoboÚlhn män proshgÒreusen æj ¥rista tÍ
pÒlei kaˆ to‹j “Ellhsi bouleus£menoj, plhs…on dä tÁj o„k…aj
kateskeÚasen ™n Mel…tV tÕ ƒerÒn, oá nàn t¦ sèmata tîn
qanatoumšnwn oƒ d»mioi prob£llousi kaˆ t¦ ƒm£tia kaˆ toÝj
brÒcouj tîn ¢pagcomšnwn kaˆ kaqaireqšntwn ™kfšrousin.
œkeito dä kaˆ toà Qemistoklšouj e„kÒnion ™n tù naù tÁj
'AristoboÚlhj œti kaq' ¹m©j, kaˆ fa…neta… tij oÙ t¾n
yuc¾n mÒnon, ¢ll¦ kaˆ t¾n Ôyin ¹rwikÕj genÒmenoj.

2)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 869 d
Ö bouleÚsaj tÍ `Ell£di naumacÁsai prÕ tÁj Salam‹noj
ƒdrÚsato naÕn 'AristoboÚlhj 'Artšmidoj ™n Mel…tV, toà
barb£rou katapolemhqšntoj.

Máthé Elek fordítása
Azzal is megsértett sokakat, hogy amikor templomot építtetett
Artemisznek, az istennŋt Arisztobulének (a legjobb tanácsot
adó istennŋnek) nevezte, mintha arra akart volna
emlékeztetni, hogy ŋ maga adta a legjobb tanácsot Athénnak
és a görögöknek, s a templom ráadásul egészen közel volt a
Melité városrészben lévŋ házához. Ez az a hely, ahova
napjainkban a hóhér ki szokta vetni a kivégzettek holttestét, és
azoknak a ruháit és kötelét is oda dobják, akik felakasztották
magukat. Artemisz Arisztobulé templomában a mai napig is
ott van Themisztoklész kis szobra. Ebbŋl ítélve nemcsak
hŋsies lelkť, hanem hŋsies megjelenésť férfi is volt.

Mivel ŋ tanácsolta a görögöknek, hogy Salamisnál
bocsátkozzanak tengeri csatába, miután a csatában
legyŋzték a barbárokat, templomot alapított Melitében
Artemis Aristobulének (a legjobb tanácsot adó
istennŋnek).

3)
A Kolonos Agoraios nyugati részén az antik úton, amely a Pireuskapuhoz vezetett kis in antis-templom maradványai kerültek elŋ, elŋtte
oltár.
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17. 18.
4)
SEG XXII 116.
Neoptolemus, Anticlis f., a Melitensibus honoratur, c.a. 330.
NeoptÒlemoj
['A] n t i k l š [o u] j
MeliteÝj
'A r t š m i d i
'E p ˆ C a i r Ú l l h j
[`H]g»sippoj `Hghs…ppou epen: dedÒcqai to[‹j]
[dh]mÒt[a]ij: ™peid¾ Neo[p]tÒ[l]emoj 'Antikl[š][o]uj MeliteÝj [lšgwn ka]ˆ poîn ¢gaqÕ[n Ó]
[ti d]Únatai tÒn te dÁmon tÕ 'Aqhna…[wn]
[kaˆ] toÝj dhmÒtaj kaˆ tîn ƒerîn ™pimel[oÚ][menoj ¡p£]ntwn [kaˆ n]àn t¦ tÁj ['A]rtšm[i][doj - - - - - - - - - - - - - - - - - -] kaˆ
------------------------------------------------------------------[- - - - - - - - ™stˆ ¢n¾r ¢gaqÕ]j perˆ to[Ýj 'Aq][hnaiouj kaˆ tÕn dÁmo]n tÕn Melitšw[n, ¢gaqe‹]
[tÚcei dedÒcqai to‹j dhmÒtaij ™painšsai]
[NeoptÒlemon 'Antiklšouj] Melitša [kaˆ ste][fanîsai crusîi stef£nwi ¢]retÁj ›neka k[aˆ]
[eÙno…aj tÁj prÕj tÕn dÁm]on tÕn 'Aqhna[…][wn kaˆ toÝj dhmÒtaj00 ¢]nagr£yai dä tÒd[e]
[tÕ y»fisma] tÕ[n d»mar]con ™n st»lei liq[…nei kaˆ stÁsai ™n t]îi ƒerîi tÁj 'Artšm[idoj, Ópwj ¨n kaˆ oƒ ¥lloi] filotimîntai pr[Õj toÝj dhmÒtaj. vacat] vacat
18.

Neoptolemos
Antiklés fia
Melitébŋl
Artemisnek
Chairyllé papnŋ idején
Hégésippos, Hégésippos fia tette a javaslatot. A démos lakói
így határoztak: mivel Neoptolemos, Antiklés fia, Melité
démosból ereje szerint, szóval és tettel az athéni nép és a
démoslakók javát szolgálta, és gondot viselt minden szentélyre,
és most, ez alkalommal pedig Artemisére, és (….)

jószívvel volt az athéniek és a démos lakói iránt, a polgárok jó
szerencsével úgy határoztak, hogy dícséretben részesítik
Neoptolemost Antiklés fiát, Melité démosból, és
megkoszorúzzák arany koszorúval érdemeiért, és az athéni nép
és a démos lakói iránti jóságáért. És (úgy határoztak), hogy a
démarchos ezt a határozatot kŋtáblára írja és álljon ez a tábla
Artemis szentélyében, hogy mások is vetélkedjenek a démos
lakóinak elismeréséért.

A symmachia fogadalmi ajándéka Delphoiban: arany tripus, egymásba
csavarodó kígyókat mintázó oszlopon.
Testimonia
1) Thukydidés I 132.
2) Diodóros, Bibiliotheca historica 11. 33.
3) Az oszlop: ma Isztambulban
4) Rajta felirat a perzsák ellen harcoló városok neveivel. ML 27
1)
Thukydidés I 132, 2-3.
... t£ te ¥lla aÙtoà ¢neskÒpoun, e‡ t… pou ™xedediÇthto tîn
kaqestètwn nom…mwn, kaˆ Óti ™pˆ tÕn tr…pod£ pote tÕn ™n
Delfo‹j, Ön ¢nšqesan oƒ “Ellhnej ¢pÕ tîn M»dwn ¢kroq…nion,
ºx…wsen ™pigr£yasqai aÙtÕj „d…v tÕ ™lege‹on tÒde:
`Ell»nwn ¢rchgÕj ™peˆ stratÕn êlese M»dwn,
Pausan…aj Fo…bJ mnÁm' ¢nšqhke tÒde.
tÕ män oân ™lege‹on oƒ LakedaimÒnioi ™xekÒlayan eÙqÝj tÒte
¢pÕ toà tr…podoj toàto kaˆ ™pšgrayan Ñnomastˆ t¦j pÒleij
Ósai xugkaqeloàsai tÕn b£rbaron œsthsan tÕ ¢n£qhma:
2)
Diodóros, Bibiliotheca historica 11. 33.
oƒ d' “Ellhnej ™k tîn lafÚrwn dek£thn ™xelÒmenoi
kateskeÚasan crusoàn tr…poda, kaˆ ¢nšqhkan e„j DelfoÝj
carist»rion tù qeù, ™pigr£yantej ™lege‹on tÒde:
`Ell£doj eÙrucÒrou swtÁrej tÒnd' ¢nšqhkan,
doulosÚnhj stuger©j ·us£menoi pÒliaj.
3)
Az oszlop, ma Isztambulban.
Gauer 1968.

Muraközy Gyula fordítása
(...) megvizsgálták a múltban végrehajtott minden egyéb
cselekedetét is; s ekkor kiderült, hogy egykor arra a
háromlábra, amelyet a hellének ajánlottak fel Delphoiban,
mint a médektŋl nyert zsákmány elsŋ darabját, nem átallotta
saját nevében a következŋ verset felvésetni:
„Pauszaniasz, Hellasz vezetŋje ajánlja Apollón
tiszteletére fel ezt, gyŋzve a méd seregen.”
Ezt a feliratot a lakedaimóniak tüstént levakartatták a
háromlábról, s helyére azoknak a városoknak a nevét vésették
fel, amelyek a barbáron aratott közös gyŋzelem után részt
vettek e szent adomány felállításában.
A görögök miután különválasztották a tizedet a zsákmányból,
egy arany tripust készíttettek, és Delphoiban állították fel
hálaajándékul az istennek, és a következŋ feliratot vésték rá:
A tág táncterť Görögország megmentŋi ezt az ajándékot adtuk,
megmentvén a nyomorú szolgaságból polisainkat.
ld. 7. t.
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18. 19.
4) ML 27
to[…de tÕn]
pÒlemon [™]pol[š]eon:
Laked[aimÒnioi]
'Aqana‹o[i]
Kor…nqioi
Tege©[tai]
SikuÒn[io]i
A„gin©tai
Megarüj
'EpidaÚrioi
'Ercomšnioi
Flei£sioi
Troz£nioi
`Ermionüj
TirÚnqioi
Plataiüj
Qespiüj
Mukanüj
Ke‹oi
M£lioi
Tšnioi
N£xioi
'Eretriüj
Calkidüj
Sturüj
#ale‹oi
Potidai©tai
Leuk£dioi
#anaktoriüj
Kúqnioi
S…fnioi
'Amprakiýtai
Lepre©tai

19.

1. gyťrť
2. gyťrť
3. gyťrť
4. gyťrť
5. gyťrť
6. gyťrť
7. gyťrť

8. gyťrť
9. gyťrť
10. gyťrť

11. gyťrť

Németh György fordítása
Ŋk küzdöttek a háborúban:
lakedaimóniak,
athéniak,
korinthosiak,
tegeaiak,
sikyóniak,
aiginaiak,
megaraiak,
epidaurosiak,
erchomenosiak,
phleiusiak,
trozaniak
hermionéiak,
tirynsiek,
plataiaiak,
thespiaiak,
mykanéiak,
keósiak,
malosiak,
ténosiak,
naxosiak,
eretriaiak,
chalkisiak,
styraiak,
walisiak,
poteidaiaiak,
leukasiak,
wanaktorioniak,
kythnosiak,
siphnosiak,
amprakiaiak,
lepreoniak.

‘Perzsa-epigrammák’
Testimonia
IG I3 503-504.
(1. epigramma, 1. kŋ, stoichédon)
¢ndrîn tînd' ¢rete [. . . . . . . . oj ¥fqiton] a„e… /
[. . . . . . . . ]n[.]r [ . . . . . . . .nšmwsi qeo…
œscon g¦r pezo… te [kaˆ çkupÒron ™pˆ neî]n /
hell£ [da m]ä p©san doÚlio[n œmar „dün].

1. epigramma
E férfiak hŋsiességének [híre] mindig [múlhatatlan] marad,
amíg csak az istenek a [férfi bátorságáért jutalmat] osztanak,
mert ŋk érték el, gyalogosan és gyorssuhanásu hajókon,
hogy Hellas egészének ne kelljen meglátnia a szolgaság napját.

(2. epigramma, 1. kŋ)
ün ¥ra to‹sz' ¢dam[a . . . . . . ]hÒt' a„cmän
stesam prÒsqe pulîn ¢n[. . . . . ]
¢gc…alom presai r[. . . . . .]
¥stu b…ai Persîn klin£meno[i . . .]

2. epigramma
Leigázhatatlan volt bennük (…), amikor dárdát
szegeztek a kapuk elŋtt (…),
hogy felperzseljék a tengerparti
várost …erŋvel… megfutamítva a perzsák …

(3. epigramma, 2. kŋ-3.kŋ)
[. . . . . . . . . .pe]zo… te kaˆ /
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
[. . . . . . . . . . . . . . . . ]o nšsoi
[. . . . . . . . . . . . . . š] balon

3. epigramma
……………………….gyalogos harcosok
………………………….
………………………és a szigetek ….
……………………….vetették

(4. epigramma, 3. kŋ)
hšrkoj g¦r prop£roiqen[. . . . . . .]
TES [. . . . .]mem Pall£doj hipo[. . .]

4. epigramma
mint védŋfal elöl ………………………………...
…………………….. a lovas Pallasnak………….
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19. 20. 21.
oâqar d’ ¢pe…ro portitrÒfo ¥kron œcontej
to‹sim panqaläj Ôlboj ™pistrš[fetai].

20.

Themitoklés Ódeionja (fogadalmi ajándék a salamisi zsákmányból?)
Testimonia
1)
Vitruvius, De architectura V 9, 1.
Post scaenam porticus sunt constituendae, uti, cum imbres repentini
ludos interpellaverint, habeat populus, quo se recipiat ex theatro,
choragiaque laxamentum habeant ad comparandum. uti sunt porticus
Pompeianae, itemque Athenis porticus Eumenicae Patrisque Liberi
fanum et exeuntibus e theatro sinistra parte odeum, quod
Themistocles columnis lapideis dispositis navium malis et antemnis e
spoliis Persicis pertexit ideo autem etiam incensum Mithridatico bello
rex Ariobarzanes restituit.

2)
Pausanias, Periegesis I 20, 4.
œsti dä plhs…on toà te ƒeroà toà DionÚsou kaˆ toà
qe£trou kataskeÚasma, poihqÁnai dä tÁj skhnÁj aÙtÕ ™j
m…mhsin tÁj Xšrxou lšgetai: aÙtÕ ™j m…mhsin tÁj
Xšrxou lšgetai: ™poi»qh dä kaˆ deÚteron, tÕ g¦r ¢rca‹on
strathgÕj `Rwma…wn ™nšprhse SÚllaj 'Aq»naj ˜lèn.

21.

tartották a hegyfokot a borjúnevelŋ földön:
mindig virágzó boldogság övezi ŋket.

Gulyás D. fordítása
A színfal mögött állítsunk oszlopcsarnokokat, hogyha hirtelen
esŋ zavarja meg a játékot, a népnek legyen hová kimennie a
színházból, és legyen hely a kellékek elŋkészítésére is.
Ilyenek Pompeius oszlopcsarnokai, meg Athénban Eumenés
csarnoka, valamint Pater Liber temploma, és a színházból
kijövŋknek balra az Ódeion. Ezt Themistoklés, miután
felállították a kŋoszlopokat, a perzsa zsákmányból való hajók
árbocaival és vitorlarúdjaival fedette be (miután pedig a
mithridatési háborúban leégett, Ariobarzanés király állíttatta
helyre.)
Muraközy Gyula fordítása
A Dionüszosz-szentély és a színház közelében áll egy épület,
amelyrŋl azt mondják, hogy Xerxész sátrának az utánzata. De
ez már új építmény, az eredetit Sulla, a római hadvezér Athén
elfoglalásakor felégette.

Pheidias Athéna Promachosa az Akropolison
Testimonia
1) Démosthenés, De falsa legatione 272.
2) Pausanias, Periegesis I 28, 2.
3) Pausanias, Periegesis IX 4, 1.
4) Scholia in Demosthenem. c. Andr. 13. p. 597.
5) Scholia in Aelium Aristidem Panathen. Vol. III p. 320 (ed. Dind.)
1)
Démosthenés, De falsa legatione 272.
(...) par¦ t¾n calkÁn t¾n meg£lhn 'Aqhn©n ™k dexi©j ›sthken,
¿n ¢riste‹on ¹ pÒlij toà prÕj toÝj barb£rouj polšmou,
dÒntwn tîn `Ell»nwn t¦ cr»mata taàta, ¢nšqhken.

(...) a nagy bronz Athéna szobor mellett, amit a polis a
barbárok elleni háború emlékére állított mint aristéiont
(= a leghŋsiesebben harcolók díja a zsákmányból fogadalami ajándék

állításához, amit a symmachia ítélhet oda egy-egy polisnak),
amihez a görögök szövetsége adta az anyagiakat.
2)
Pausanias, Peiregesis I 28.2.
cwrˆj dä À Ósa katšlexa dÚo män 'Aqhna…oij e„sˆ dek£tai
polem»sasin, ¥galma 'Aqhn©j calkoàn ¢pÕ M»dwn tîn ™j
Maraqîna ¢pob£ntwn tšcnh Feid…ou—ka… oƒ t¾n ™pˆ tÁj
¢sp…doj <m£chn> Lapiqîn prÕj KentaÚrouj kaˆ Ósa ¥lla
™stˆn ™peirgasmšna lšgousi toreàsai Màn, tù dä Muã
taàt£ te kaˆ t¦ loip¦ tîn œrgwn Parr£sion katagr£yai
tÕn EÙ»noroj: taÚthj tÁj 'Aqhn©j ¹ toà dÒratoj a„cm¾ kaˆ Ð
lÒfoj toà kr£nouj ¢pÕ Soun…ou prosplšous…n ™stin ½dh
sÚnopta. (...)

3)
Pausanias, Periegesis IX 4.1.
Plataieàsi dä 'Aqhn©j ™p…klhsin 'Are…aj ™stˆn ƒerÒn:
òkodom»qh dä ¢pÕ lafÚrwn § tÁj m£chj sf…sin 'Aqhna‹oi tÁj
Maraqîni ¢pšneiman. tÕ män d¾ ¥galma xÒanÒn ™stin
™p…cruson, prÒswpon dš oƒ kaˆ ce‹rej ¥krai kaˆ pÒdej l…qou
Pentelhs…ou e„s…: mšgeqoj män oÙ polÝ d» toà ti ¢pode‹ tÁj

Muraközy Gyula fordítása
A felsoroltakon kívül Athénban még két olyan fogadalmi
ajándék van, amelyet valamely hadizsákmány tizedébŋl
készítettek. A Marathónnál partraszállt perzsáktól szerzett
hadizsákmány tizedébŋl készült Athéna bronzszobra, amely
Pheidias mťve. Azt mondják, hogy a lapitháknak és a
kentauroknak a pajzson ábrázolt harca, valamint a többi
dombormť Mys alkotása, s hogy ezek -éppúgy, mint Mys
egyéb alkotásai- Euénór fiának, Parrhasiosnak
a rajzai alapján készültek. Athéna lándzsájának hegyét és
sisakforgóját már a tengerrŋl láthatják azok, akik Sunion
irányából hajóznak Athén felé. (...)
Muraközy Gyula fordítása
Plataiában szentélye van Athéna Areiának is, amelyet abból a
hadizsákmányból építettek, amelyet az athéniaktól kaptak a
marathóni csata után. Az istennŋ aranyozott szobra fából
készült, de arcát, kezeit, lábait pentélikoni márványból
készítették el. Nagyságban alig marad el az Akropolison álló
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™n ¢kropÒlei calkÁj, ¿n kaˆ aÙt¾n 'Aqhna‹oi toà Maraqîni
¢parc¾n ¢gînoj ¢nšqhkan, Feid…aj dä kaˆ Plataieàsin Ãn Ð
tÁj 'Aqhn©j tÕ ¥galma poi»saj.
4)
Scholia in Demosthenem. Adversus Androtionem 13. p. 597.
tr…a g¦r ¢g£lmata Ãn ™n tÍ ¢kropÒlei tÁj 'Aqhn©j ™n
diafÒroij tÒpoij, {n män ™x ¢rcÁj genÒmenon ™x ™la…aj, Óper
™kale‹to poli£doj 'Aqhn©j di¦ tÕ aÙtÁj enai t¾n pÒlin,
deÚteron dä tÕ ¢pÕ calkoà mÒnou, Óper ™po…hsan nik»santej
oƒ ™n Maraqîni (™kale‹to dä toàto prom£cou 'Aqhn©j), tr…ton
™poi»santo ™k crusoà kaˆ ™lšfantoj, æj plousièteroi
genÒmenoi ¢pÕ tÁj ™n Salam‹ni n…khj, ÓsJ kaˆ me…zwn ¹ n…kh:
kaˆ ™kale‹to toàto parqšnou 'Aqhn©j.

5)
Scholia in Aelium Aristidem Panathenaicus. Vol. III p. 320 (ed. Dind.)
Ãsan dä tÁj 'Aqhn©j ™n ¢kropÒlei tr…a ¢g£lmata: tÕ män {n
calkoàn, Ö met¦ t¦ Persik¦ 'Aqhna‹oi œsthsan: tÕ dä ›teron
™k crusoà kaˆ ™lšfantoj, paristînta ¥mfw tšcnhn ØperfuÁ:
kateskeÚase dä tÕ män Feid…aj, tÕ dä calkoàn Praxitšlhj:
kaˆ t¦ män ™k tšcnhj taàta. †stato dä prÕ toÚtwn ›teron
diopetšj: (...)

21. 22.
bronzszobor mögött, amelyet az athéniak szintén a
Marathónnál szerzett hadizsákmányból emeltek. A Plataiában
látható Athéna-szobrot is Pheidias készítette.

Mert három Athéna-szobor áll az Akropolison különbözŋ
helyeken. Az egyik, ami olajfából készükt már régtŋl fogva ott
van, ezt Athéna Poliasnak hívják, mert az övé a város. A másik
csak bronzból készült, amit azután készítettek, miután
gyŋzelmet arattak Marathónnál (ezt Athéna Promachosnak
hívják). A harmadik már aranyból és elefántcsontból készült,
mintegy azt hirdetve, hogy annyival gazdagabbak lettek a
salamisi gyŋzelemmel, amennyivel nagyobb is volt ez a
gyŋzelem. Ezt Athéna Parthenosnak hívják.

Athénának három szobra volt az Akropolison. Volt egy bronz,
amit a perzsa háborúk után állítottak az athéniak. Volt egy
másik aranyból és elefántcsontból készült, mindkét
mťvészetnek a csodája. (?) Ezt Pheidias készítette, a bronzot
pedig Praxitelés. Ezek mťvészi alkotások., de állt még ott ezek
elŋtt egy, ami az égbŋl hullt alá.

Vö. még
Zósimos, Historia nova 5.6.2.
22.

Perzsa csarnok a spártai agorán
Testimonia
1) Pausanias, Periegesis III 11. 3.
2) Vitruvius, De architectura I 6.
1)
Pausanias, Periegesis III 11. 3.
™pifanšstaton dä tÁj ¢gor©j ™stin ¿n sto¦n Persik¾n
Ñnom£zousin ¢pÕ lafÚrwn poihqe‹san tîn Mhdikîn: ¢n¦
crÒnon dä aÙt¾n ™j mšgeqoj tÕ nàn kaˆ ™j kÒsmon tÕn parÒnta
metabebl»kasin. e‡sˆ dä ™pˆ tîn kiÒnwn Pšrsai l…qou leukoà
kaˆ ¥lloi kaˆ MardÒnioj Ð GwbrÚou. pepo…htai dä kaˆ
'Artemis…a, qug£thr män Lugd£midoj, ™bas…leuse dä
`Alikarnassoà: taÚthn fasˆn ˜kous…wj ™pˆ t¾n `Ell£da
sustrateàsai XšrxV kaˆ œrga ™n tÍ naumac…v perˆ
Salam‹na ¢pode…xasqai.

2)
Vitruvius, De architectura I 6.
non minus Lacones, Pausania Agesipolidos filio duce, Plataico proelio
pauca manu infinitum numerum exercitus Persarum cum
superavissent, acto cum gloria triumpho spoliorum et praedae,
porticum Persicam ex manubiis, laudis et virtutis civium indicem,
victoriae posteris pro tropaeo constituerunt, ibique captivorum
simulacra barbarico vestis ornatu, superbia meritis contumeliis punita,
sustentia tectum conlocaverunt, uti et hostes horrescerent, timore
eorum fortitudinis effectus, et cives id exemplum virtutis aspicientes
gloria erecti ad defendendam libertatem essent parati. itaque ex eo
multi statues Persicas sustinentes epistylia et ornamenta eorum
conlocaverunt, et ita ex eo argumento varietates egregias auxerunt
operibus. item sunt aliae eiusdem generis historiae, quarum notitiam
architectos tenere oportet.

Muraközy Gyula fordítása
A piactér legszembeötlŋbb épülete az a csarnok, amelyet
Perszikének neveznek, mert a perzsáktól szerzett zsákmányból
építették. Az idŋk folyamán kibŋvítették, és tovább
díszítették. Az oszlopokon perzsa férfiak márványszobrai
állanak; ezek között látható Mardoniosznak, Góbrüasz fiának
a szobra is. Itt állnak Artemisziának, Lügdamisz leányának,
Halikarnasszosz királynŋjének a képmása is. Ŋ állítólag önként
vett részt Xerxész Hellasz ellen indított hadjáratában, és a
szalamiszi ütközetben tüntette ki magát.

És ugyanígy a lakónok, miután Pausanias, Agesipolis fia
vezetésével a plataiai csatában kis csapatukkal leverték a
végtelen számú perzsa sereget, elŋször diadalmenetet tartottak
a zsákmányolt fegyverekkel és kincsekkel, majd a gyŋzelem
zsákmányának értékesítésébŋl összegyťlt pénzen a polgárok
hŋsiessége és bátorsága jeléül felépítették a Perzsa csarnokot
az utókornak, mintegy diadaljelül, és ugyanitt hadifoglyok
szobrait állították fel barbár ruhás öltözetben, - mintegy
megérdemelt csúfolódással büntetve gŋgösségüket - a
tetŋgerenda tartóoszlopaiként, azért hogy elrémisszék az
ellenséget, félelmet keltve véghezvitt tettükben rejlŋ erejük
bemutatásával, és közben azért is, hogy polgáraik, ha látják a
harci bátorság ezen mintapéldáját, ennek dicsŋségétŋl
fellelkesülve, elszántak legyenek arra, hogy megvédjék a
szabadságot. Így hát azóta sokan állítanak perzsa szobrokat
épületek gerendáinak tartóoszlopaként (epistylia) és azok
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22. 23. 24.
díszítŋelemeként, és így ebbŋl (az ötletbŋl) kiindulva
rendkívüli módon változatossá tették az épületeket. Vannak
még más ilyenforma történetek, amiket ismernie kell az
építészeknek.
23.

24.

Salamis és Hellas alakja aphlastonnal az olympiai Zeus-szobor
korlátainak festményein
Testimonium
Pausanias, Periegesis V 11. 5.
™n 'Olump…v dä ™rÚmata trÒpon to…cwn pepoihmšna t¦ [dä]
¢pe…rgont£ ™sti. toÚtwn tîn ™rum£twn Óson män ¢pantikrÝ
tîn qurîn ™stin, ¢l»liptai kuanù mÒnon, t¦ dä loip¦ aÙtîn
paršcetai Pana…nou graf£j. ™n dä aÙta‹j œsti (. . .) kaˆ
`Ell£j te kaˆ Salamˆj œcousa ™n tÍ ceirˆ tÕn ™pˆ ta‹j nausˆn
¥kraij poioÚmenon kÒsmon …

Muraközy Gyula fordítása nyomán
A korlátoknak az ajtó felé esŋ oldalát kék színnel festették be,
másik oldalukon Panainosz festményei láthatók. (...) Távolabb
áll (...) Hellasz, valamint Szalamisz, aki kezében hajók
tatdíszét tartja ...

Themistoklés sírja Pireusban
Testimonia
1) Platón Comicus Fr.183 Edmonds
2) Pausanias, Periegesis I 1 .2.
3) Thukydidés, I 138. 6.
4) Aristotelés, Historia animalium 569b 9-22.
5) Cornelius Nepos, Themistocles 10, 5.
6) Plutarchos, Themistocles 32.
7) Európai utazók leírása:
J.C. Hobhouse, A Journey through Albania, and other Provinces of Turkey
in Europa and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810
London 1813.

1)
Platón Comicus Fr.183 Edmonds (Testimonium Plutarchos,
Themistocles 32.)
ld. 6)
2)
Pausanias, Periegesis I 1 .2.
kaˆ neëj kaˆ ™j ™mä Ãsan okoi kaˆ prÕj tù meg…stJ limšni
t£foj Qemistoklšouj. fasˆ g¦r metamelÁsai tîn ™j
Qemistoklša 'Aqhna…oij kaˆ æj oƒ pros»kontej t¦ Ñst©
kom…saien ™k Magnhs…aj ¢nelÒntej:
3)
Thukydidés, I 138. 6.
t¦ dä Ñst© fasˆ komisqÁnai aÙtoà oƒ pros»kontej o‡kade
keleÚsantoj ™ke…nou kaˆ teqÁnai krÚfa 'Aqhna…wn ™n tÍ
'AttikÍ: oÙ g¦r ™xÁn q£ptein æj ™pˆ prodos…v feÚgontoj.
4)
Aristotelés, Historia animalium 569b 9-22.
G…nontai d' ™n to‹j ™pisk…oij kaˆ ˜lèdesi tÒpoij, Ótan
eÙhmer…aj genomšnhj ¢naqerma…nhtai ¹ gÁ, oŒon perˆ 'Aq»naj
™n Salam‹ni kaˆ prÕj tù Qemistokle…J kaˆ ™n Maraqîni: ™n
g¦r toÚtoij to‹j tÒpoij g…netai Ð ¢frÒj.
5)
Cornelius Nepos, Themistocles 10, 5.
idem ossa eius clam in Attica ab amicis sepulta, quoniam legibus non
concederetur, quod proditionis esset damnatus, memoriae prodidit.
6)
Plutarchos, Themistocles 32.
DiÒdwroj d' Ð perihght¾j ™n to‹j Perˆ mnhm£twn (FGrH 372 F

Muraközy Gyula fordítása
Még az én idŋmben is lehetett látni a hajóépítŋ mťhelyeket, a
legnagyobb kikötŋben pedig Themisztoklész síremlékét. Azt
mondják ugyanis, hogy az athéniak megbánták, amit
Themisztoklész ellen elkövettek, a hozzátartozói hazahozták a
hamvait Magnésziából. (...)
Muraközy Gyula fordítása
Hamvait, mint családja beszéli, akarata szerint hazaszállították,
és Attikában temették el az athénaik tudta nélkül, mert nem
lett volna szabad itt eltemetni, hiszen hazaárulásért volt
számťzetésben.
Árnyas és mocsaras helyeken tenyésznek, amikor szép idŋ van
és felmelegszik a föld, mint például Athén körül Salamisnál és
a Themistokleion közelében és Marathónnál. Az ilyen
helyeken szeret tenyészni ivadéka.
Havas László fordítása
Thucydides azt is följegyezte, hogy csonjait titokban hantolták
el barátai Atticában, mert a törvények nem engedték meg
olyan ember eltemetését, akit hazaárulásért ítéltek el.
Máthé Elek fordítása
Diodórosz, a földrajzi író Síremlékek címť mťvében inkább
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24. 25.
35) e‡rhken æj Øponoîn m©llon À gignèskwn, Óti perˆ tÕn
mšgan limšna toà Peiraiîj ¢pÕ toà kat¦ tÕn ”Alkimon
¢krwthr…ou prÒkeita… tij oŒon ¢gkèn, kaˆ k£myanti toàton
™ntÒj, Î tÕ ØpeÚdion tÁj qal£tthj, krhp…j ™stin eÙmegšqhj
kaˆ tÕ ™p' aÙtÍ bwmoeidäj t£foj toà Qemistoklšouj.
o‡etai dä kaˆ Pl£twna tÕn kwmikÕn (fr. 183 CAF I `651) aÙtù
marture‹n ™n toÚtoij:
Ð sÕj dä tÚmboj ™n kalù kecwsmšnoj
to‹j ™mpÒroij prÒsrhsij œstai pantacoà,
toÚj t' ™kplšontaj e„splšont£j t' Ôyetai,
cçpÒtan ¤mill' Ï tîn neîn qe£setai.

sejteti, semmint állítja, hogy a peiraieuszi nagy kikötŋ
közelében, az Alkimosszal szemközti könyök alakú
hegyfoknál, ahol renszerint csendes a tenger, van egy széles
talapzat, s rajta Themisztoklész oltár alakú síemléke.
Bizonyítékul a vígjátékíró Platón következŋ sorait idézi:
Díszes helyen felékített sírdombodat
a tengerjárók üdvözlik mindenfelŋl;
és az jövŋ-menŋ hajókon elmereng,
s csatájukat szemléli majd a tengeren.

7)
J.C. Hobhouse, A Journey through Albania, and other Provinces of Turkey in
Europa and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810 London
1813.
p. 363.
The site of the tomb of Themistocles is supposed somewhere in this
quarter, and the modern Athenian guides point it out to you, but it is
not very observable. It is a sepulchral excavation int the rock, without
any covering, at the point of a craggy tongue of land, on the right hand
as you sail into the Piraeus, probably the Cape Alcimus, whither the
bones of that great statesman and
p. 364.
general were conveyed from Asia. The tomb was formerly like an altar.
8)
F.R. Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris 1811, I
161-2.

L’île de Salamine n’a point conservé son nom, dit M. Fauvel,
dans ses Mémoires; il est oublié avec celui de Thémistocle. Son
raconte qu’il logea à Salamine chez le papas Ioannis, homme,
ajoute-t-il, moins ignorant que tous ses paroissiens, puisqu’il
savait que l’île s’étoit autrefois nommée Salamine; et il nous dit
qu’il avait su de son père. Cette indifférence des Grecs touchant
leur patrie, est aussi déplorable qu’elle est honteuse; nonseulement ils ne savent pas leur histoire, mais ils ignorent
presque tous. (...) je marchai quelque temps le long de la mer
qui baignoit le tombeau de Thémistocle: selon toutes les
probabilités; j’étois dans ce moment le seul homme en Grèce,
qui se souvînt de ce grand homme.

25.

Athéni nŋk és gyerekek szobrai a troizéni agorán
Testimonium
Pausanias, Periegesis II 31,7.
ke‹ntai dä ™n sto´ tÁj ¢gor©j guna‹kej l…qou kaˆ aÙtaˆ kaˆ
oƒ pa‹dej. e„sˆ dä §j 'Aqhna‹oi Troizhn…oij guna‹kaj kaˆ
tškna œdwkan sèzein, ™klipe‹n sfisin ¢ršsan t¾n pÒlin mhdä
stratù pezù tÕn Mádon ™piÒnta Øpome‹nai. lšgontai dä oÙ
pasîn tîn gunaikîn, oÙ g¦r d¾ polla… tinej ™ke‹nai, ÐpÒsai
dä ¢xièmati proe‹con, toÚtwn e„kÒnaj ¢naqe‹nai mÒnwn.

Ez a hely volt tanúja a legnagyobb erŋfeszítésnek, amit
valaha is a szabadság ügyéért tettek az emberek! Salamis
szigete nem ŋrízte meg régi nevét, írja Fauvel
visszaemlékezéseiben; Themistoklés nevével együtt
elfeledték. Mesélte, hogy Ioannis pópánál volt a szállása,
aki, mondta, nem volt olyan tudatlan, mint hívei,
mert tudta, hogy a szigetet egykor Salamisnak hívták, s
ezt apjától tanulta. Szomorú és szégyen, hogy a görögök
ennyire közömbösek saját hazájuk iránt. De nemcsak
hazájuk története nem érdekli ŋket, szinte semmi belŋle.
Elmentem egy kis idŋre a parton oda, ahol a tenger
Themistoklés sírját mossa, legalábbis minden
valószínťség szerint. Én voltam akkor az egyetlen
Görögországban, aki emlékezett erre a nagy
emberre.

A piactéren látható csarnokban asszonyokat és gyermekeket
ábrázoló márványszobrok állnak. Ezek azok az asszonyok és
azok a gyermekek, akiket az athéniak a troizéniakra bíztak,
hogy védjék meg ŋket, amikor úgy döntöttek, hogy kiürítik a
várost, és szárazföldi seregük nem száll szembe a közeledŋ
perzsákkal. A hagyomány szerint azonban nem áll itt minden
asszony képmása, hiszen akkor nagyon sokan lennének, így
csak a legelŋkelŋbbek kaptak szobrot.
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26.
26.

A salamisi tropaion forrásai
Testimonia
1) Képek a salamisi tengeri csata tropaionjával
2) Feliratok
3) 18-19. sz.-i európai utazók leírásai
4) Az emlékmť alapzatának maradványai Kynosourán és Psyttaleián
5) Tropaion helynév Salamison ld.
6) Zeus Tropaios kultusza Salamison ld. 29.
7) Irodalmi források
1)
Képek a salamisi tengeri csata tropaionjával
1. A Niké-templom mellvédjének szobordíszei ld. 53.
2. Athéni érmek ld. 54. - 55.
3. Victoria-tropaion dombormťvek ld. 56. - 68.
2)
Feliratok
1. Ephébos-feliratok ld. 32.
2. Augustus-kori senatusi határozatot tartalmazó- feliratos kŋ ld. 33.
3)
18-19.sz-i európai utazók leírásai
1. J. Stuart - N. Revett, The Antiquities of Athens I, London 1762. ix,
para L,4.
Some Fragments of an ancient Column of white Marble, which are yet
remaining on Punto Barbaro, a Promontory of Salamis, at the entrance
of the streights which separate that Island from the continent of
Attica. They are probably the Remains of a Trophy erected for the
Victory of Salamis. These Fragments are yet very discernible from
Athens, and must have been much more so when the Column was
entire. The Monument of a Victory, which had established the
Liberties of Greece, and in which the Athenians had acquired the
greatest glory, must have been to them a most pleasing and a most
interesting object; and we may for that reason conclude, that they
placed it on a part of the Island, where those who viewed it from
Athens, might see it to the greatest advantage; which intention, this
situation perfectly answers.

2. Reisen in Griechenland unternommen aus Kosten der Gesellschaft
der Dilettanti und beschreiben von Richard Chandler, Leipzig 1777.
46. Kapitel
p. 286.
Des Morgens fuhren wir längs der Küste hin, vor einer Kirche an dem
Ufer von Salamis vorüber, die dem heiligen Nikolaus, dem
Schutzpatrone der Fishcer, geweiht war, und kamen nach Kynosura.
Wir berührten Lipsokatalia, eine kleine wueßte Felsinsel, die voralters
Psyttalia hieß. Man glaubte, der Gott Pan kaeme oft hierher. Es war
keine mit Kunst gearbeitate Bildsaeule von ihm da, sondern bloß
grobe Abbildungen. Nahe bei Psyttalia war eine kleine Insel, Namens
Atalante; und nach dem Piraeus zu eine andere, ebenfals felsig und
wueßt.
p. 287.
Ich landete auf Kynosoura, und untersuchte einige Trümmer, die aus
wenigen Steinen und etlichen weißen Marmorfragmenten befanden,

Egy antik fehér márvány oszlop töredékei, amelyek
Salamis egyik hegyfokán (Punto Barbaro) máig
megmaradtak a szoros bejáratánál, ami elválasztja a
szigetet Attika partjaitól – ezek valószínťleg annak a
gyŋzelmi emlékmťnek a maradványai, amelyet a salamisi
gyŋzelemért állítottak. Ezek a töredékek még ma is jól
észrevehetŋk Athénból, és sokkal inkább annak kellett
lenniük, amíg még állt az oszlop. Annak a gyŋzelemnek
az emlékmťve ez, ami megalapozta Görögország
szabadságát, s amelyben az athéniak szerezték a
legnagyobb dicsŋséget; szükségképpen számukra lett a
legfontosabb. Levonható az a következtetés, hogy azért
erre a részére helyezték a szigetnek, ahol Athénból jól rá
lehetett látni, hogy azt (mindig) láthassák legnagyobb
megelégedésükre. Ez a feltétlezett szándék teljesen
megfelel a helyzetnek, amit láttunk.

Reggel a part mentén hajóztunk, elhaladtunk Szent
Miklós, a halászok védŋszentjének temploma
elŋtt, és Kynosurára értünk. Érintettük Lipsokutalit, egy
kis kopár szigetet, amit régen Psyttaleiának hívtak. Az a
hit élt, hogy Pán jár ide. Pánnak nem voltak itt mťvészalkotta szobrai, csak megmunkálatlan képmásai.
Psyttaleiához közel van egy kis sziget, amit Atalanténak
hívnak, és Pireus után egy másik, éppolyan sziklás és
kopár.

Kynosurán szálltam partra, és megvizsgáltam
néhány romot, amelyek kövekbŋl és igazi fehér
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während daß die Boete das Vorgebirg umfuhren. Dann stachen wir

márványtöredékekbŋl álltak, miközben a csónakok

über die andere Seite der Bucht, wo Spuren von der Stadt find. In
Salamis, sagt Pausanias, steht auf dieser Seite ein Tempel der Diana,
und auf jener stand ein Denkmal wegen Sieges, den Themistokles
erfocht, und dort steht auch der Tempel des Cychreus. Das Tropaeum
war vermutlich eine Säule mit Waffen geschmückt, die vor seiner Zeit
niedergeworfen worden. Die Ueberbleibsel auf Cynosoura gehoerten,
wie man gemutmaßt hat, zu diesem Denkmaale; und die Niederlage
der Barbaren, wie man diese Feinde Griechenlandes benante, gab
wahrscheinlich Anlaß zu dem Namen Punto Barbaro, den dieses
Vorgebirge heutiges Tages fuehrt. Die Kirche des heiligen Nikolaus
steht vielleicht auf der Stelle, wo ehmals der Tempel des Cychreus
stand. Die Schlange, die sich während der Schlacht mit den Medern
auf den Athenischen Schiffen zeigte, soll, nach dem Ausspruche des
Apollo, dieser Heros gewesen sein.

megkerülték a hegyfokot. Aztán az öböl másik partjára
mentünk, ahol a város romjai vannak.
Salamison, írja Pausanias, van egy Diana-templom, és itt
áll annak a gyŋzelemnek az emlékmťve, amit
Themistoklés szerzett, és itt áll Kychreus szentélye. A
tropaion valószínťleg egy oszlop volt, fegyverekkel
díszítve. A Kynosurán látott maradványok,
feltélelezhettük, ehhez az emlékmťhöz tartoztak, és
valószínťleg a barbárok (ahogy Görögország ellenségeit
nevezték) vereségérŋl kapta nevét a Punto Barbaro,
ahogy ma ezt a hegyfokot hívják. Szent Miklós
temploma talán azon a helyen áll ma, ahol hajdan
Kychreus szentélye állt. A kígyó, ami a perzsákkal vívott
csatában jelent meg az athéniak hajóján, Apollo jóslata
szerint ez a hérós volt.

26.

3. J.C. Hobhouse, A Journey through Albania, and other Provinces of Turkey
in Europa and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810,
London 1813.
p. 381.
(...) the long tongue
of land projecting from the island to the north-east, and formerly
called the Dog’s Tail (Cynosoura), and by the Italians, Punto Barbaro,
on which, at this day, are some stones, thought
p. 382.
to be part of the substructure of a trophy raised by the Greeks after
the victory (...)
4. W. Gell, The Itinerary of Greece, London 1827, 303.
The island of Salamis, or at least the capital of it, is now called Colouri;
perhaps the variety of gulphs and capes have occasioned the name,
which signifies a snake. It resembles a trident in shape. The Cynosoure
of the eastern point yet retains the mins of the trophy erected after the
battle of Salamis. It was a column on a circular base. Many of the
marbles are in the sea.
5. L. Ross, Wanderungen in Griechenland I, Halle 1851. 140.
Wir segelten dann um die äusserste schmale und niedrige Spitze des
Langen Kaps, welches man für die Kynosoura hält und wo im
Oktober 1835 mit Schaubert und Laurent einige Quadern fand, die
von dem Tropaion oder dem kynos séma herrühren mögen.

(...) a hosszú földnyelv, amely a szigettŋl észak-kelet felé
nyúlik, s amelyet régebben Kynosurának (a kutya farkának)
hívtak, olaszul pedig Punto Barbaronak – itt ma is vannak
kövek, amelyek a tropaion alapzatához tartozhattak, amit a
görögök gyŋzelmük után emeltek. (...)

Salamis szigetét, legalábbis a fŋvárosát ma Kulurinak hívják.
talán az öblök és hegyfokok érdekes alakja adta ezt a nevet,
ami kígyót jelent. Egy háromágú szigonyra emlékeztet alakja.
Kynosura, a keleti csücskén még ŋrzi a tropaion maradványait,
amit a salamisi csata után emeltek: oszlop volt, kör alakú
bázison. Sok márványdarab van a tengerben.
A hegyfok külsŋ, elvékonyodó és lapos csücske körül
hajóztunk, amit Kynosurának tartanak és ahol 1835
októberében Schaubert és Laurent néhány kŋtömböt
talált, amelyek a tropaionhoz vagy a kynos sémához
tartozhattak.

6. Ld. még L.S.Fauvel (47. Paris, Bibl. Nat. ms.fr. 22877, 1, f. 67v.
4)
Az emlékmť maradványai Salamison és Psyttaleián
Wallace 1969
L. Beschi, RendMorAccLincei (2002) 51-94.
5)
Tropaion mint helynév Salamison
1. Demetrius Triclinius scholionja, Persae 303.
2. Scholium Codicis M eredeti szövege
3. Hésychios, s.v. Siléniai.
1. Demetrius Triclinius scholionja, Persae 303.
Sil»nia a„gialÒj ™sti Salam‹noj oÛtw kaloÚmenoj: lšgetai
dä kaˆ Tropa…a ¥kra æj FilÒxenoj ™n tù perˆ limšnwn
ƒstore‹.

Silénia Salamis egy tengerparti sávjának neve. Hívják Tropaiafoknak is, ahogy Philoxenos ’Kikötŋkrŋl’ c. mťvében írja.
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2. Scholium Codicis M eredeti szövege

26.
Silhn…ai a„gialÕj Salam‹noj tÁj legomšnhj Tropa…ou ¥kraj
æj TimÒxenoj ™n tù s/ perˆ limšnwn.

Silénia Salamis tengerparti sávjának neve, amit a Tropaion
fokának is hívnak, ahogy Timoxenos a ’Kikötŋkrŋl’ c. könyve.

3. Hésychios, Siléniai.
Silhn…ai· tÁj Salam‹noj, plhs…on toà legomšnou Tropa…ou

Silénia: Salamison, közel az ún. Tropaionhoz

4. Ephébos-feliratok ld. 32.
6)
Zeus Tropaios kultusza Salamison ld. 30.
7)
Irodalmi források
1. Xenophón, Anabasis III 2,13.
œpeita Óte Xšrxhj Ûsteron ¢ge…raj t¾n ¢nar…qmhton strati¦n
Ãlqen ™pˆ t¾n `Ell£da, kaˆ tÒte ™n…kwn oƒ ¹mšteroi prÒgonoi
toÝj toÚtwn progÒnouj kaˆ kat¦ gÁn kaˆ kat¦ q£lattan. ïn
œsti män tekm»ria Ðr©n t¦ trÒpaia, mšgiston dä martÚrion ¹
™leuqer…a tîn pÒlewn ™n aŒj Øme‹j ™gšnesqe kaˆ ™tr£fhte·
oÙdšna g¦r ¥nqrwpon despÒthn ¢ll¦ toÝj qeoÝj proskune‹te.
toioÚtwn mšn ™ste progÒnwn.

Késŋbb pedig, amikor Xerxész azt a megszámlálhatatlan
sokaságú hadat összegyťjtötte, és Hellaszba jött, a mi
ŋseink szárazon és vízen megverték a perzsák ŋseit.
Ennek bizonyítékául láthatók diadalmi jelek, de a legnagyobb
emlékeztetŋ azoknak a városoknak a szabadsága,
amelyekben ti születtetek és nevelkedtetek: ne feledjétek,
hogy csak az isteneknek hódoljatok, a zsarnokoknak soha.

2. Plutarchos, Aristides 9, 4.
Ð g¦r ple‹stoj çqismÕj tîn neîn kaˆ tÁj m£chj tÕ
karterètaton œoike perˆ tÕn tÒpon ™ke‹non genšsqai· diÕ kaˆ
trÒpaion ›sthken ™n tÍ Yuttale…v.

Máthé Elek fordítása
Valószínťnek látszott ugyanis, hogy a tengeri ütközet ezen
a helyen lesz a leghevesebb; a diadaljelet éppen ezért
Pszüttaleián állították fel.* [helyesen: a tropaion is épp ezért áll
Psyttaleián.]

3. Pausanias, Periegesis I 36.
™n Salam‹ni dä/™p£neimi g¦r ™j tÕn proke…menon lÒgon/toàto
män 'ArtšmidÒj ™stin ƒerÒn, toàto dä trÒpaion ›sthken ¢pÕ tÁj
n…khj ¿n QemistoklÁj Ð Neoklšouj a‡tioj ™gšneto genšsqai
to‹j “Ellhsi·

Muraközy Gyula fordítása
Szalamiszon van egy Artemisz-szentély és egy gyŋzelmi
emlékmť (sc. tropaion) annak csatának az emlékére, amelyet
Themistoklész, Neoklész fia nyert meg a görögök számára.
Van itt szentélye Kükhreusnak is. A perzsák ellen vívott
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27. 28.
FESTA
27.

Artemis Munychia ünnepe
Testimonia
1) Az ún. ephébos-feliratok
2) Plutarchos, De gloria Atheniensium 349 F 4-5.
3) Suda I 1p. 373, s.v. anastatoi
4) Photius S. 105, 14. Reitz.
5) Philémon Frg. 67, CAF 2, 495.
1)
Ephébos-feliratok ld. 32.
1. IG II2 466, 20.
2. IG II2 467, 21.
3. IG II2 468, 13.
4. IG II2 470, 15.
5. IG II2 471, 29.
2)
Plutarchos, De gloria Atheniensium 349 F 4-5.
t¾n d' ›kthn ™pˆ dška toà Mouniciînoj 'Artšmidi kaqišrwsan,
™n Î to‹j “Ellhsi perˆ Salam‹na nikîsin ™pšlamyen ¹ qeÕj.
pansšlhnoj
3)
Suda I 1p. 373 s.v. anastatoi
(...oƒ dä ¢mfifîntej g…nontai Mounuciînoj mhnÕj $ ™pˆ dška,
o‰ kaˆ e„j tÕ Mounuc…aj ƒerÕn tÁj 'Artšmidoj kom…zontai.
Ñnom£zontai dä ¢mfifîntej, æj mšn tinej Óti tÒte g…gnontai,
Óte ¼liÒj te kaˆ sel»nh prwã Øpär gÁj fa…nontai: æj dä
'ApollÒdwroj, Óti kom…zousin aÙtoÝj dvd…a ¹mmšna
paraphgnÚntej ™p' aÙtîn.
4)
Photius S. 105, 14. Reitz., s.v. amphiphoón
'AmfifÒwn: plakoàj tij `Ek£tV kaˆ 'Artšmidi ferÒmenoj dvd…a
™n kÚklJ perike…mena œcwn. FilÒcoroj ™n tÍ Perˆ ¹merîn
(FGrHist 328 F 86): {x ™pˆ dška: kaˆ toÝj kaloumšnouj dä nàn
¢mfifîntaj taÚtV tÍ ¹mšrv prîton ™nÒmisan oƒ ¢rca‹oi
fšrein e„j t¦ ƒer¦ tÍ 'Artšmidi kaˆ ™pˆ t¦j triÒdouj: taÚtV
g¦r sumba…nei perikatalamb£nesqai t¾n sel»nhn prÕj ta‹j
dusma‹j ØpÕ tÁj ¢natolÁj toà ¹l…ou.
5)
Philémon Frg. 67-70, CAF 2, 495.
PTWCH H RODIA
”Artemi, f…lh dšspoina, toàtÒn soi fšrw,
ð pÒtni', ¢mfifînta kaˆ spond»sima.

28.

Munychión hó 16. napját Artemisnek szentelték, azért,
mert amikor a görögök gyŋzelmet arattak Salamisnál, a
telihold istennŋje világolt fölöttük.

Az ‚Amphiphóntes’ pedig annak (az áldozati kalácsnak)
a neve, amit Munychión hó 16.-án Munychia istennŋ
szentélyébe visznek. Éspedig (…) azért hívják így, (…)
Apollodóros szerint, mert gyertyákat tťznek bele.

Amphiphoón: tortaféle, amit Hekaténak és Artemisnek
visznek körben gyertyákkal kirakva. Philochoros ‚A
Napokról’ c. mťvében így ír: „A (hónap) 16. napja: a
kalácsot, amit ma ‚amphiphóntes’-nek neveznek, a régiek
ezen a napon vitték elŋször Artemis szentélyébe és a
hármasutakra.“

Artemis, kedves úrnŋm, íme az ajándékom:
Körben égŋ gyertyáktól világító áldozati kalács és italáldozat.

Aianteia
Testimonia
1) Hésychios, p. 50, s.v. Aianteia
2) Scholia in Pindarum, Nemea 2.19.
3) Ephébos-feliratok
4) A salamisi kléruchosok dekrétuma
1)
Hésychios, p. 50, s.v. Aianteia
A„£nteia: ˜ort¾ ™n Salam‹ni.
2)
Scholia in Pindarum, Nemea 2.19.
di¦ timÁj Ãgon oƒ 'Aqhna‹oi tÕn A‡anta, æj m¹ mÒnon ful¾n
A„ant…da ¢pode‹xai, ¢ll¦ kaˆ kl…nhn aÙtù met¦ panopl…aj

Aianteia: salamisi ünnep
Aiast az athéniak mélyen tisztelik, ezért nemcsak hogy
egy phylét is elneveztek róla, de egy klinére
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28. 29. 30.
kosme‹n.

fektetve teljes fegyverzetbe öltöztetik.

3)
Ephébos-feliratok, ld. 32.
IG II-III 1006, 30-31.
IG II-III 1008, 22-23.
IG II-III 1011, 17.
IG II-III 1028, 24-26.
IG II-III 1029, 14-15.
4)
A salamisi kléruchosok dekrétuma,
IG II2 n. 594.
kaˆ ¢neipe‹n tÕn stšfanon toàton - - kaˆ A„ante…oij tù
gumnikù ¢gîni.

29.

Zeus Tropaios kultusza Salamison
Testimonia
Ephébos-feliratok, ld. 32.
1. IG II-III 1028, 28-29.
2. IG II-III, 1008, 17.
3. IG II-III, 1006, 28.

30.

Az augustusi naumachia
Testimonia
1) Cassius Dio 55, 10.
2) R.g.d.A. 23; 21.
3) Ovidius, Ars amatoria I 171-176.
4) Suetonius, Augustus 43.
1)
Cassius Dio 55, 10.
æj Ð toà ”Arewj naÕj Ð ™n aÙtÍ (sc. in foro Augusti) ín
kaqierèqh. (...)Ðplomac…a te ™n to‹j sšptoij kaˆ
naumac…a ™n tù cwr…J ™n ú kaˆ nàn œti shme‹£ tina
aÙtÁj de…knutai Persîn kaˆ 'Aqhna…wn ™poi»qh: taàta g¦r
t¦ ÑnÒmata to‹j naumacoàsin ™tšqh, kaˆ ™n…kwn kaˆ tÒte oƒ
'Aqhna‹oi. (...)

Arés temlomát ugyanitt (a forumon) így szentelték fel:
A Saepta területén fegyveres versenyeket, azon a helyen
pedig, ahol még ma is láthatóak a nyomai egy ‘athéni-perzsa’
tengeri ütközetet mutattak be - merthogy ezeket a neveket
adták a tengeri ütközetben harcoló csapatoknak, és persze
az athéniak nyertek, ez alkalommal is.

2)
R.g.d.A. 23. (P.A. Brunt – J.M. Moore (szerk.), Res Gestae divi Augusti.
The Achievements of the divine Augustus, Oxford 1967.
Navalis proeli spectaculum populo dedi trans Tiberim, in quo loco
nunc nemus est Caesarum, cavato solo in longitudinem mille et
octingentos pedes, in latitudinem mille et ducenti, in quo triginta
rostratae naves triremes aut biremes, plures autem minores inter se
conflixerunt; quibus in classibus pugnaverunt praeter remiges millia
hominum tria circiter.
R.g.d.A. 21.
In privato solo Martis Ultoris templum forumque Augustum ex
manibiis feci.
3)
Ovidius, Ars amatoria I 171-175. (P. Brandt (szerk.), P. Ovidi Nasonis.
De arte amatoria libri tres. I: Text und Kommentar, Hildesheim 1963.)
Quid, modo cum belli navalis imagine Caesar
Persidas induxit Cecropiasque rates?
Nempe ab utroque mari iuvenes, ab utroque puellae
Venere, atque ingens orbis in Urbe fuit.

És az milyen volt, amikor Caesar perzsa és athéni hajókat
vonultatott fel (a cirkuszban), akik eljátszották a tengeri
csatát?!
Mindkét tengerrŋl jöttek ám a fiúk és jöttek a lányok,
és a Városban volt széles e világ.
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30.
4)
Suetonius, Augustus 43.
Spectaculorum et assiduitate et varietate et magnificentia omnes
antecessit. (...) item navale proelium (sc. fecit) circa Tiberim
cavato solo, in quo nunc nemus Caesarum est.

Az általa rendezett látványosságok számban, változatosságban,
nagyszerťségben mindenki másét felülmúlták.(...) tengeri
csatát is rendezett a Tiberis mentén kiásott térségen, ahol most
a Caesarok ligete van.
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31.
INSCRIPTONES
IG I2 927 (vö. Page XI, Boegehold 183.) -l. 1.
IG VII 53. –l. 4.
SGDI III 2. 5305, Jeffery 87, 19, 6.t.-l. 11.
Raubitschek 1949, 172. -l. 14.
IG I Suppl. 373, p. 203; vö. Raubitschek 1949, 76. 80-82. -l. 16.
SEG XXII 116.-l. 17.
ML 27 -l. 18.

31.

Themistoklés határozatát tartalmazó feliratos kŋ Troizénból
[qeo….]
œdox[en] tÁi boulÁi kaˆ tîi d»mwi:
Qemis[tokl]Áj Neoklšouj Fre£rrioj epen:
t¾[m] män pÒ[lin par]akat[aqš]sqai tÁi 'Aqhn©i tÁi 'Aqhnîm [medeo]Úshi] k[aˆ to‹j ¥ll]oij qeo‹j ¤pasin ful£ttein ka[ˆ] ¢m[Únein tÕm b£]rbar[o]n Øpär tÁj cèraj: 'Aq»na…ou[j d' ¤p]a[ntaj kaˆ toÝj xšno]uj toÝj o„koàntaj 'Aq»nhsi
[t¦ tšk]n[a kaˆ t¦j guna‹k]aj e[„j] TroizÁna kataqšsqai
t[. . . . . . . . . . .20 . . . . . . . . . . .] toà ¢rchgštou tÁj cèraj: t[oÝj dä presbÚtaj kaˆ t¦] kt»mata e„j Salam‹na kataqš[s]q[ai: toÝj dä tam…aj kaˆ t]¦j ƒeršaj ™n tÁ ¢kropÒle[i mšnein ful£ttontaj t¦ tî]n qeîn: toÝj dä ¥llouj 'Aqh[na…ouj ¤pantaj kaˆ toÝj xš]nouj toÝj ¹bîntaj e„sba…nein e[„j t¦j ˜toimasq]e[…]s[a]j diakos…aj naàj kaˆ ¢mÚnes[qai] t[Õm b£rbaron Øpär tÁ]j ™leuqer…aj tÁj te ˜autîn [kaˆ tîn ¥llwn 'Ell»nwn] met¦ Lakedaimon…wn kaˆ Korin[q…wn kaˆ A„ginhtîn] kaˆ tîn ¥llwn tîm boulomšnw[n] koinw[n»sein toà kindÚno]u: katastÁsai dä kaˆ trih[r]£[rcouj diakos…ouj ›na ™pˆ] t¾n naàn ˜k£sthn toÝj [s]trath[g]oÝ[j ¢rcomšnouj t]Ái a[Ürion ¹mšrai ™k tîn k[ek]thmšn[w]n g[Án] t[e k]aˆ 'Aq[»]nhsi kaˆ oŒj ¥m pa‹d[ej]
ðsi gn»[sioi m¾ presbutšro]uj pevt»konta ™tîn ka[ˆ ™]pikl[hrîsai aÙt]o‹j [t]¦j naàj: v v katalšxai dä kaˆ ™p[i]b£taj [d]ška [™f' ˜k£sth]n naàn ™k tîn Øpär e‡kosin œth [g]egonÒtw[n mšcri tri£[konta ™tîn kaˆ toxÒtaj tšttaraj: dia[klhrîsai dä k]aˆ t¦j Úphres…aj ™pˆ t¦j naàj Ótamper k[aˆ toÝj trihr£]rcouj ™piklhrîsin: ¢nagr£yai dä ka[ˆ toÝj ¥llouj kat¦] naàn toÝj strathgoÝj e„j leukè[mata, toÝj män 'A]qhna…ouj ™k tîn lhxiarcikîn grammate…[wn, toÝj dä x[šn]ouj ™k tîn ¢pogegramm™nwn pa[r]¦ tîi [pole]m[£rc]w[i]: ¢nagr£fein dä nšmontaj kat¦ t£xeij [e]„j diakos…aj ¢[n]¦ ˜katÕn ¢riqmÕn kaˆ ™pigr£yai tÁi [t£x]ei ˜k£sthi tÁj tri»rouj toÜnoma kaˆ toà trihr£rcou kaˆ tÁj Øphre[s…]aj Ópwj ¨n e„dîsin e„j Ðpo…an tri»rh ™[m]b»setai ¹ [t]£xij ˜k£sth: ™peid¦n dä nemhqîsin ¤pa[s]ai aƒ t£xeij kaˆ ™piklhrwqîsi ta‹j tri»resi, plhroàn ¡[p]£saj t¢j diakos…aj naàj t¾m boul¾n
kaˆ t[o]ÝstrathgoÝ[j qÚ]santaj ¢rest»rion tîi Diˆ tîi
Pagkrate‹ kaˆ tÁ 'Aqhn©i kaˆ tÁi NikÁi kaˆ tîi Poseidîni tîi 'Asfa[l]e…wi: v v ™peid¦n dä peplhrwmšnai ðsin
aƒ nÁej, ta[‹]j män ˜katÕn aÙtîn bohqe‹n ™pˆ tÕ 'Artem…s[i]on tÕ EÙboikÒn, ta‹j dä ˜katÕn aÙtîn perˆ t¾n Salam‹na kaˆ t¾n ¥llhn 'Attik¾n nauloce‹n kaˆ ful£ttein
t¾n cèran: Ópwj d' ¨n kaˆ Ðmonooàntej ¤pantej 'Aqhna‹oi
¢mÚnwntai tÕm b£rbaron, toÝj män meqesthkÒtaj t¦ [d][ška] œth ¢pišnai e„j Salam‹na kaˆ mšnein aÙtoÝj ™[ke][‹ ›wj ¥n ti tîi d»m]wi dÒxhi perˆ aÙtîn: toÝj dä [¢t…mou][j - - - - - - ] traces [- - - - - - - - - ]

Németh György fordítása
Istenek!
Így határozott a tanács és népgyťlés.
Themistoklés, Neoklés fia a Phrearroi démosból terjesztette be
(a javaslatot). A várost rá kell bízni Athénára, Athén | 5.
védelmezŋjére, és az összes többi istenre, hogy
védjék meg és tartsák távol földjétŋl a barbárokat. Valamennyi
athénit és az Athénban lakó idegeneket gyermekeikkel és
feleségükkel együtt telepítsék át Troizénba.
[.................................] e vidék alapítójának (védelmébe). | 10.
Az öregeket és a kincseket Salamisra kell áttelepíteni. A
kincstárnokok (tamiasok) és a papnŋk maradjanak az
Akropolison, hogy megvédjék mindazt, ami az isteneké. A
többi nagykorú athéni és idegen mind szálljon föl az
elŋkészített kétszáz hajóra, és | 15. védelmezze meg a
barbártól saját és a többi hellén szabadságát, a
lakedaimóniakkal, a korinthosiakkal, az aiginaiakkal, és
mindazokkal, akik készek osztozni a veszélyben. A stratégosok
| 20. a holnapi naptól kezdve állítsanak kétszáz triérarchost,
hajónként egyet, azok közül, akiknek földjük és házuk van
Athénben, valamint törvényes gyermekeik vannak, de nem
idŋsebbek ötvenévesnél, és sorsolással osszák el ŋket az egyes
hajókra. v v Válasszanak ki tíz tengerészgyalogost
(epibatés) mindegyik hajóra azok közül, akik idŋsebbek húsz, |
de fiatalabbak harmincévesnél, és (ti. hajónként) négy íjászt.
Sorsolják ki az (egyes) hajók legénységét is,
amikor a triérarchosokat hozzásorsolták (a hajókhoz). A
stratégosok jegyezzék fel hajónként fehér hirdetŋ- (leukóma)
táblákra a többiek nevét, az athénieket a polgárok | 30.
névjegyzékébŋl (léxiarchikon grammateion), az idegenekét pedig a
polemarchos névjegyzékébŋl. Jegyezzék fel azokat, akiket
beosztottak a kétszáz, egyenként száz fŋbŋl álló
szakaszba, és minden szakasz (taxis) fölé jegyezzék föl a hajók
nevét, a triérarchosét, és a legénységét, hogy tudják, | 35.
melyik szakasznak melyik triérésre kell szállnia. Miután az
összes szakaszt beosztották, és kisorsolták a hajókat, a tanács
és a stratégosok szállítsák föl a mind a kétszáz hajóra (ŋket),
miután engesztelŋ áldozatot mutattak be a Mindenható
Zeusnak, és Athénának, és Nikének, és a | 40. biztonságot adó
Poseidónnak. v v Miután a (legénység) a hajókra szállt, közülük
száz vonuljon az euboiai Artemisionhoz, a további száz pedig
Salamisnál és Attika más részeinél állomásozzék, és
védelmezze a vidéket. Azért pedig, hogy valamennyi athéni
egyetértésben | 45. harcoljon a barbár ellen, a tízesztendŋs
(számťzetére) ítéltek jöjjenek Salamisra,és maradjanak ott
addig, amíg a népgyťlés nem határoz róluk. A
[polgárjoguktól megfosztottak] pedig [.....]

154

32.
32.

‚Ephébosok-feliratok’
Testimonia
IG II-III, 1/2.
Ephébos-feliratok
IG II-III 1006.
IG II-III 1008.
IG II-III 1011.
IG II-III 1028.
IG II-III 1029.
IG II-III 1030.
1006. (471.) 28-32.
(...) ¢nšpleusan d[ä kaˆ] ™pˆ trÒpaion kaˆ œqusan tù Diˆ tù
Tro- þ [pa]…J ka[ˆ] tÍ pompÍ tîn meg£(l)wn qeîn ™poi»santo t[.
. . . . . . . . . . . . . : p]erišpleusan d]ä kaˆ to‹j Mou]nic…oij e„j
tÕn limšna tÕn ™mMou- þ [nic…v ¡m]illè[men]oi, Ðm[o]…wj dä kaˆ
to‹j Diiswthr…oi[j]: ¢p[špleusan dä kaˆ ™pˆ t¦ A„[£nteia
k¢ke‹ [p]oihs£m[enoi ¤m]illan tîn plo…wn kaˆ pompeÚ- þ
[sante]j kaˆ qÚsan[tej t]ù A‡anti ™pVnšqhsan Øp[Õ toà d»mou
toà Salamin…w]n kaˆ ™steaf[an]èqhs[an] c[r]usù s[tef£]nJ
™pˆ tù eÙt£ktwj kaˆ [eÙs]chmÒnwj pepoiÁsq[ai] t¾n
™pid[h]m…an: (...)

Elhajóztak a tropaionhoz és áldozatot mutattak be Zeus
Tropaiosnak és ünnepi felvonulást rendeztek a nagy
istennŋknek és behajóztak Munychiában a kikötŋbe,
és Munychiában regattát rendeztek, és hasonlóképpen a
Diisótériosoknak is. Elhajóztak az Aianteiára és ott
regattát rendeztek a hajókkal és ünnepi felvonulást tartottak,
és áldozatot mutattak be Aiasnak, és megjutalmazták ŋket
a salamisiak és megkoszorúzták ŋket arany koszorúval.
Ezután szép rendben végeztlék el a díszszemlét.

1008. (469.) 17-29. (p. 258.)
(...) ¢nšpleusan dä kaˆ ™pˆ tro]pa‹o[n dusˆ plo…oij kaˆ
(...)
(...)
œpleusan dä kaˆ e„j Sala]m‹na t[o‹j
A„ante…oij k¢ke‹ poi[hs£menoi t[¾n ¤millan] þ [t]în p[l]o…wn
kaˆ pompeÚsantej kaˆ qÚsantej tù A‡anti ™pVnšqhsan ØpÕ
tîn t¾]n nÁson katoikoÚntw[n] þ [k]aˆ ™s[tefanèqhsan crusù
stef£nJ (...)

Elhajóztak a tropaionhoz két hajóval és áldozatot mutattak be
(...)
Elhajóztak Salamisra is, és az Aianteia ünnepén regattát
rendeztek és ünnepi felvonulást tartottak és áldozatot mutattak
be Aiasnak és a szigetlakók megkoszorúzták ŋket arany
koszorúval.

1011. (470.) 13-18.
perišpleusa[n d]ä kaˆ e„j Mounic…an ™n ta‹j ƒera‹j
naus…n, Ðmo…wj dä œpleusan kaˆ e„j Sa[lam‹n]a kaˆ
™poi»santo ¤millan tîn plo…wn, œdra- þ mon dä kaˆ makrÕn
d[r]Òmon ™x ˜autîn prÕj toÝj ™n Salam‹ni kaˆ ™n…khsan,
[kaˆ q]Úsan[tej] tù te [A‡ant]i kaˆ tù 'Asklhpiù
™stefanèqhsan ™pˆ toÚ- þ [t]oij p©sin ØpÕ toà Salamin…wn
crusù stef£nJ: (...)
1028. (467.) 20-29.
(...) ™poi»santo dä kaˆ tÍ pompÍ ¤mil- þ lan ™n tù limšni:
perišpleÚsantej dä kaˆ e„j Mounic…an kaˆ œqusan tÍ qe[ù]: þ
(...)œqu- þ san dä kaˆ to‹j Diogene…oij taÚrouj dÚo:
œpleusan dä kaˆ e„j Salam‹na to‹j [A„]- þ ante…oij kaˆ œqusan
tù A‡anti kaˆ t«lla kaq»konta poi»santej ¢nes- þ tr£fhsan
eÙt£ktwj, ™f' oŒj kaˆ ™tim»qhsan ØpÕ toà d»mou toà
Salamin…wn: þ proanapleÚsantej dä kaˆ ™pˆ trÒpaion
dusˆ plo…oij œqusan tù Diˆ tù Tro- þ pa…J,

1029. (468.) 13-17.
(...)™pÒmpeusan dä kaˆ tÍ 'Artšmidi [™]n M[o]unic…v: (...)þ
œqusan dä kaˆ to‹]j Diogene…oij: œpleusan dä kaˆ e„j
Salam‹na to‹j A„ante[…]oij kaˆ œqusa[n] þ [tù A‡anti kaˆ
t«lla kaq»konta poi»sante]j ¢nestr£fhsan
eÙt£ktwj, ™f' oŒj kaˆ ™tim»qhsan ØpÕ toà d»mou toà [Sa]- þ
[lamin…wn: - - - - - - - - - - -]

Elhajóztak Munychiába szent hajókkal, és ugyanígy elhajóztak
Salamisra, és hajós-regattát rendeztek, és hosszútávfutásban
versenyeztek a salamisiakkal, és gyŋztek és miután áldozatot
mutattak be Aiasnak és Asklépiosnak, megkoszorúzták ŋket
mindezekért a salamisiak arany koszorúval.

Az ünnepi felvonulás (pompé) mellett regattát (hamilla) is
rendeztek a kikötŋben. Miután pedig a part mentén
behajóztak Munichiába, áldozatot mutatnak be az
istennŋnek. (...)
Aztán Salamisra hajóztak, az Aianteia ünnepére és áldozatot
mutattak be Aiasnak és a szokásos teendŋk elvégzése után
díszszemlébe álltak szép rendben, és megajándékozták ŋket
a salamisiak. És elhajózva a tropaionhoz két hajóval,
áldozatot mutattak be Zeus Tropaiosnak.

Ünnepi felvonulást rendeztek Artemis Munychiának.
Áldozatot mutattak be a Diogeneiosoknak. És
elhajóztak az Aianteiára és áldozatot mutattak be Aiasnak és
a többi szokásos teendŋt is elvégezve díszszemlét tartottak
szép rendben, amiért megjutalmazta ŋket a salamisiak démosa.
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32. 33. 34.
1030. (466.) 19-26.
[¢nšpleusan dä kaˆ - - - - - - - - - - ™poi»santo - ¤mil]- þ
lan ™n tù limšni: peri[pleÚsantej dä kaˆ e„j Mounic…an- - (...)
- - - - ] þ [ta]àron tù Dii tù S[wtÁri - - - - - - - - - - - - - (...)
kat¦ [- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: œpleusan dä
kaˆ] þ 25 e„j Salam‹na - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - þ [ouj] tÍ
te q[us…v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]:

33.

Elhajóztak és regattát rendeztek a kikötŋben.
Munychiában a kikötŋbe hajóztak. (...)
bikát Zeus Sótérnak. (...)
Salamisra hajóztak, és áldozattal ...

Augustus-kori senatusi határozatot tartalmazó- feliratos kŋ
IG II-III 1035, 32-34.
„De templis, praediis sacris, aedificiis, monumentis restituendis.”A kŋnek
három ismert fragmentuma van.
A = EM 13280. Publikálta Chr. D. Tsuntas, AEphem 1884, 165171. A Propylaia mögött találták, nem messze a Nikészentélytŋl, az Akropolis déli falának sarkánál 1884-ben. A kŋ
egy törökkori falba lett beépítve. (uo. 165.). B = EM 8134 A.
Wilhelm azonosította 1902-ben. Lelŋhelye ismeretlen.
C = EM 8135 A. Wilhelm azonosította 1902-ben. Lelŋhelye
ismeretlen.

A megmaradt töredékek az eredeti feliratnak kb. a felét
tartalmazzák.
32 [Kucršwj? - - - - - - Ópou ke‹ta]i ¹ ¢rca…a pÒlij [¹
pro]son[om]asqe‹s[a] Ku[cre…a, tšmen]oj A‡antoj Ö kaqišrwse
|33 [ - - - - - - - - - - - ¢krwt»rio]n ™f' oá ke‹tai tÕ
[Qemis]t[ok]lšouj t[rÒpaion kat¦ Pe[r]sîn kaˆ polu£ndreion
tîn |34 [™n tÍ m£cV teleuths£ntwn - - - - -]šnoij ...·
vö. 3.

34.

Kychreus ... , ahol a régi város van, amelyet Kychreiának
neveznek, Aias szent körzete, amelyet megszenteltek...(?)
a hegyfok, amin Themistoklés tropaionja van a perzsák
feletti gyŋzelemért, és a polyandreion, a csatában elesetteké...

‚Iulius Nikanór’-feliratok
1) IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 642.
2) IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 643.
3) IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 644.
4) IG II2 1723 = SEG 26, 166. 28, 192. 31, 108.cf.. M. Mitsos, Eph.
1972, 55-57, t. 13. 14-17:
5) IG II2 1069. IG II2 1119. (másolata: IG II2 1086.)
vö. Dio Chrysosthomos, Orationes 31, 116.
lšgein dä e„èqasin oƒ diasÚrontej t¾n pÒlin kaˆ tÕ
™p…gramma tÕ ™pˆ tÁj Nik£noroj e„kÒnoj, Öj aÙto‹j
kaˆ t¾n Salam‹na ™wn»sato.

S akik a városon szeretnek gúnyolódni, idézni szokták
a Nikanór szobrára írt epigrammát is. Ŋ volt az, aki
visszavásárolta nekik Salamist.

1)
IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 642.
In basi marmoris Hymettii inventa in arce septentrionem versus a
Parthenone. Ed. Pittakis Eph. 333, et iterum aliquanto plenius et
accuratius 3599. Denuo descripsit Koehler. Post NORA et quae in
eodem versu scriptum erant, et totus versus qui sequebatur erasus est.
Post eum nihil amplius scriptum erat.
`H ™x `Are…ou p£gou [b]oul¾ kaˆ ¹ boul¾ tîn ˜xakos…wn kaˆ Ð dÁm[oj Ð]
'Aqhna…wn ['Io]Úlion Nik£]nora [nšon “Omhron kaˆ]
[nšon Qemistoklša].

Az Areiospagos tanácsa és a hatszázak tanácsa és az athéni
nép Julius Nikanórt, az új Homérost és új Themistoklést
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Cf. adnotationem ad n.1., ubi exposui aut ad Augusti aut, id quod
minus verisimile est, ad Claudii aetatem hunc Nicanora referendum
esse. Ceterum enim Athenis praetura functum esse apparet ex catalogo
magistratuum, quem edam part. IX class. 1.
2)
IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 643.
In ascensu ad arcem, in marmore candido. Ed. Clark. Itin. P II S II p.
474 (Boeckh CIG 417. Pittakis l’ancienne Athènes p. 228.)
‘H ™x'`Are…ou p£gou bou[l¾ kaˆ ¹ bou]l¾ tîn ˜xakos…wn kaˆ [Ð dÁmoj]
'IoÚlion Nik£nora ...

Az Areiospagos tanácsa és a hatszázak tanácsa és a nép
Julius Nikanórt...

Cf. adn. ad n. 642.

3)
IG III 1.1. (1878) G. Dittengerber 644.
Basis lapidis Pentelici, a. 0,15, l. 0,50, cr.0, 30. Inventa in meridionali
parte Piraei „e„j t¾n o„k…an toà K. Komm…dou, ™n tÍ `UdraikÍ
sunoik…v”. Ed Pittakis Eph. 3454.
`H ™x `Are…ou p£gou boul¾ kaˆ ¹ boul¾ t[în C] | kaˆ Ð dÁmoj
Ð 'Aqhna…wn 'IoÚlion Nik£[nora] nšon “Omhron kaˆ nšon
Qemistokl[ša].

Az Areiospagos tanácsa és a hatszázak tanácsa és az athéni
nép Julius Ninanórt, az új Homérost és új Themistoklést...

Cf. adn. ad n. 642.
Vö. még
IG II-III, 2, 2, 1723. és IG II-III 1069.
35.

Xerxés daiva-felirata.
Harmatta J. (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia, Budapest 20032,
337-8.
Töttösy Csaba fordítása
1. §. Nagy isten AuramzdĆ, aki ezt a földet teremtette, aki azt az eget
teremtette, aki az embert teremtette, aki a boldogságot teremtette az
embernek, aki XšayĆršĆt (Xerxést) királlyá tette, egyet a sokak
királyává, [5] egyet a sokak urává.
2. §. Én (vagyok) XšayĆršĆ, a nagy király, a királyok királya, a sokféle
embert magában foglaló (paruvzanĆnĆm) tartományok királya,
király ezen a földön széltében- hosszában, [10] DĆrayavauš király fia,
HaxĆmanišiya, perzsa, perzsa fia, Ćrya (ariya), Ćrya származású.
3. §. Kinyilvánítja XšayĆršĆ király: ezek (azok) a tartományok,
amelyeknek én AuramazdĆ akaratából kiráya voltam, [15] Perzsián
kívül felettük uralkodtam, adót (bĆjim)hoztak nekem, amit
parancsoltam nekik, azt megtették, az én törvényem erŋsen tartotta
ŋket: MĆda (Média), Şja (Elám, Susiana), Harauvatiš (Arachósia),
Armina (Arménia), Zraka (Drangiané), Parqana (Parthia), [20]
Haraiva (Aria), BĆxtriš (Baktria), Sugda (Sogdiané), UvĆrazmiš
(Chorasmié), BĆbiruš (Babylonia), AqurĆ (Assyria), Qataguš
(Sattagydia), SpardĆ (Sardis), MudrĆya (Egyiptom), a yaunák (az iónok),
akik a tengeren laknak és akik a tengeren túl (paradraya) laknak, a
makák, ArabĆya (Arábia), GadĆra (GandhĆra), Hinduš (Sind), [25]
Katpatuka (Kappadokia), a dahák, a haumaivó (hauma- vargĆ) sakák, a
csúcsos süveget viselŋ (tigraxaudĆ) sakák, Skudra, az ąkaufaka
(Kohistan)-beliek, a putĆyák (líbyaiak), a karkák (a kĆrok), a Kşšabeliek (ethiópiaiak).
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4a.§. Kinyilvánítja XšayĆršĆ király: amikor király lettem, volt (astiy =
van) ezek közt a tartományok között [30] amelyek fentebb fel vannak
írva (nipištĆ), (amelyben) zavargás volt. Aztán AuramazdĆ nekem
segítséget hozott. AuramzdĆ akaratából legyŋztem azt a tartományt,
és helyére tettem.
4b.§. S ezek között a tartományok között volt, ahol [35] azelŋtt hamis
isteneket (daivĆ) imádtak. Aztán AuramzdĆ akaratából leromboltam
ama démonszentélyt (daivadĆnam), és kihirdettem (patiyazbayam): „Ne
imádjátok a hamis isteneket (daivĆ mĆ yadiyaiša).“ Ahol azelŋtt hamis
isteneket imádtak, ott én AuramzdĆt [40] és Artát [„Törvény, Igazság“]
imádtam szertartás szerint.
4.c.§. S volt más, amit rosszul tettek; azt én helyrehoztam (naiban
akunavam). Ezt, amit én tettem, mind AuramzdĆ akaratából tettem.
AuramazdĆ segítséget hozott nekem, [45] míg a tettet végrehajtottam.
4.d.§. Te, aki majdan (leszel), ha azt gondolod: „Boldog szeretnék lenni
életemben, és holtom után (marta) áldott szeretnék lenni“, tiszteld azt
a törvényt, amelyet AuramazdĆ rendelt el; imádd AuramazdĆt [50]
és Artát szertartás szerint! Az (az) ember, aki tiszteli azt a törvényt,
amelyet AuramzdĆ elrendelt, és imádja szertartás szerint AuramazdĆt
és Artát, az egyrészt boldog lesz életében, másrészt áldott lesz holta
után. [55]
5.§. Kinyilvánítja XšayĆršĆ király: Óvjon meg AuramazdĆ a bajtól
engem és királyi házamat és ezt az országot! Ezt kérem én
AuramzdĆtól, ezt adja meg nekem AuramzdĆ! [60]
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35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
IMAGINES
VÁZÁK
Istenalak kezében aphlastonnal attikai vázákon
36.

2. A Brygos-festŋ (Kr.e. 490-470) vörösalakos lékythosa. New York
25.189, 1. ARV2 384, 211.
Athéna aphlastonnal. Késŋi.
Képét ld. M.C. Miller, Athens and Persia in the fifth century B.C. A
study in cultural receptivity, Cambridge 1997, 3. k.

ld. 15. t, 1. k.

37.

3. A párizsi Gigantomachia-festŋ (Kr.e. 480k.) lékythosa. Berlin 2211.
ARV2 423, 125.
Niké aphlastonnal.
Képét ld. H. Diels, ’Das Aphlaston der antiken Schiffe‘, in:

ld. 14. t, 4. k.

Zeitschrift des Vereins für Volkskunde in Berlin 1915, 2. k.
38.

4. Oszlopkratér a Pan-festŋtŋl (Kr.e. 480-450). Bari 4402. ARV2 550,
4.
A) Poseidón B) Komastés. A) Hosszú chitón, himation; jobb oldali
irányba fut, visszanéz, jobbjában triaina, baljában akrostolion. B)
Meztelen ifjú, jobb felé fordul, fuvolát fúj. Ez a Poseidón-kép a
legkorábbi ismert ábrázolás, amelyen Poseidón a kezében egy
hajódarabbal szerepel.
Képét nem ismerem.

39.

5. A Nikón-festŋ (Kr.e. 460.k.) nyak-amphorája. London E 299.
ARV2 650, 1.
A) Athéna lándzsával és aphlastonnal; B) futó nŋ (Asia?). A) +(5$6
.$/( B) +(5/6 és IC//E.
Képét ld. H.T. Wade-Gery, JHS 53 (1933) 100, 4. k.

ld. 15. t, 2. k.

40.

1. Vörösalakos skyphos peremtöredéke. Akropolis 516. GraefLanglotz II 46, 40.t. (caret ARV).
Egy férfialak aphlastont tart, egy másik alak (valószínťleg nŋ) koszorút
nyújt neki. A férfialak mellett egy felirat vége látszik: $6. Talán Athéna
megkoszorúzza Aiast. Talán a Boreas-festŋ kortársa?
Képét ld. Hausmann 1957, 20. t, 2. k.

ld. 14. t, 1. k.

41.

6. Fogadalmi pajzs töredéke az Akropolisról, a Boreas-festŋtŋl (Kr.e.
460-450 k.). Akropolis 1072. ARV2 539, 48.
Vörösalakos technikával. Álló nŋi alak dór peplosban, az arc profilból,
bal felé néz, mindkét kezében egy-egy aphlaston. A nŋalak
feltételezhetŋen Athéna. Képét ld. Hausmann 1957, 20. t. 1. k.

ld. 14. t, 2. k.

42.

7. Fogadalmi pajzs töredéke az Akropolisról, Alkimachos-festŋre
(vagy a Boreas-festŋre) (Kr.e. 460k.) körébŋl.
Akropolis 1071. ARV2 535, 6.
Földre szálló Niké, kezében aphlastonnal.
Képét ld. M.C. Miller, Athens and Persia in the fifth century B.C. A
study in cultural receptivity, Cambridge 1997, 4. k.

ld. 14. t, 3. k.

Vörösalakos vázák perzsaábrázolással - Aischylos drámájának
allúziói(?)
43.

Vörösalakos hydria töredékei, ARV2 571,73. Korinthos T 1144. AJA
82 (1973) 374, 2. k.
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44.

Vörösalakos oinochoé, Róma, Vatikán 165 36. ARV2 1065, 8.
Mannheimi-festŋ

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
ld. 17. t, 3. k.

Vörösalakos vázák perzsa harcos búcsújának jelenetével, Aischylos
drámájának szellemében
45.

Vörösalakos lékythos. Frankfurt, Sammlung des Archäologischen
Seminars. Eretria-festŋhöz közel álló festŋ (?) H. Kleiner, ’Eine
rotfigurige Lekythos klassischer Zeit in der Sammlung des Frankfurter
Archäologischen Seminars’, in: Mansel’ e armaøan. Mélanges Mansel
II, Ankara 1974, 933-38, III Taf. 341-146.

ld. 19. t.

46.

Fehéralapos lékythos. Tübingen E 67. Saburoff-festŋ. ARV2 850, 270.
A.S.F. Gow, JHS 48 (1928) 151, 8.k.

ld. 17. t, 1. k.

47.

Vörösalakos lékythos. Stockholm, Medelhavsmus. V 294. A
Kleophón-festŋ körébŋl. ARV2 1150, 27. K. Schauenburg, AM 90
(1975) 39, 3-4.t.

ld. 16. t, 3. k.

48.

Vörösalakos peliké. Párizs, Louvre Camp 11164. K. Schauenburg, AM
90 (1975) 40,1.t.

ld. 17. t, 2. k.

49.

Vörösalakos oinochoé. Ferrara T 652. Makaria-festŋ, ARV2 1330,2. A.
Lezzi-Hafter, ’Der Schuwalow-Maler. Eine Kannenwerkstatt der
Parthenonzeit’ I-II, in: J. Boardman - H. Cahn, Kerameus 2, Mainz
1976, 159a-b t.

ld. 16. t, 1. k.

50.

Vörösalakos lékythos Laon 371048. CVA Laon 1, 41, 3-4.t.

ld. 16. t, 2. k.

51.

Vörösalakos töredék Bázel, Cahn. K. Schauenburg, AM 90 (1975) 41,
1.t.

ld. 18. t, 2. k.

52.

Vörösalakos kehelykratér-töredék Tübingen E 94. Altamura-festŋ
ARV2 593, 98. C. Watzinger, Griechische Vasen in Tübingen, 1924,
28.t.

ld. 18. t, 1. k.

53.

SZOBORDÍSZEK
Az akropolisi Niké-templom mellvédjének szobordíszei
Niké-alakok tropaiont díszítenek, egyiküknél talán evezŋ töredéke tengeri csata tropaionja (?)
ld. 26.
Irodalom:
T. Hölscher, AM 112 (1997) 143-163. (18-19.t.)
‘Ritual und Bildsprache Zur Deutung des Reliefs an der Brüstung um
das Heiligtum der Athena Nike in Athen’

54.

55.

ÉRMÉK
Athéni érme
Athéni érme a salamisi csata tropaionjának ábrázolásával, Kr.e. 186147.
Egy bagoly amphorán ül, tŋle jobbra olajfa, hajóorr tropaionnal,
Themistoklés nevével. (Feltételezhetŋen a nagy Themistoklés
névrokon leszármazottja.)
Képét ld. Woelcke 1911, 8.t, 2.a. k.
Athéni érme
Hadrianus-kori athéni érmék.
Futó harcos hajóorron, teljes fegyverzetben, jobbjában koszorúval,
baljában tropaionnal. Elöl bagoly és kígyó. Általánosan elfogadott
vélemény szerint az a harcos Themistoklés, s az érme a salamisi
csatával áll kapcsolatban.
Képét ld.

ld. 3. t.
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55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
J. Kroll, The Greek Coins, Agora XXVI 182 a-c, 183a.
F. Imhoof-Blumer - P. Gardner, JHS 8 (1887) XXI-XXII.
DOMBORMŤVEK
‘Harcos-Victoria-tropaion’- dombormťvek
Irodalom:
T. Hölscher, JdI 99 (1984) 187-214.
‘Actium und Salamis’
Egy közös eredetihez köthetŋ -különféle változatokat bemutatódombormťvek sorozata. A kompozíció a héróizált harcossal és tengeri
csatát jelképezŋ attributumokkal Hölscher 1984 értelmezése szerint
Themistoklést és a salamisi csatát idézi - az actiumi csatát ünneplŋ
nemzedék idején.
56.

1. Dombormť-töredék a Quirinalisról, a korai-középsŋ augustusi
korból. Hölscher 1984, 187, 1.j; 189, 1.k.
Victoria, kezében aplustre. Szalaggal díszít egy tropaiont, rajta peltaformájú pajzs és kard-hüvely, a pajzs hajlatában látható
a rövid „karvért” váll-lappal - oldalnézetben. Kiegésztíhetŋ egy másik
alak, aki a megmaradt Victoriának egyenrangú párja. A
kép a tropaionnal tengeri gyŋzelmet jelképez.

57.

2. Liverpooli dombormť töredéke. Hölscher 1984, 188, 2.j.
Jobb alsó része antik. Victoria, táncoló testtartásban lábujjhegyen áll,
bal lábát mélyen hátrahúzza; mellette oszlop, amihez egy páncél és egy
pajzs van támasztva; az oszlopra tekeredik egy kígyó, amibŋl kisebb
részek még megvannak. A dombormť úgy egészíthetŋ ki, hogy az
oszlopon egy szobor állt és Victoria a kígyót etette. (Hölscher 1984,
193.) A megmaradt alsó rész (fŋleg a ruharedŋk) alapján
messzemenŋkig hasonló az 1. darabhoz: biztosan közös eredetire
vezethetŋk vissza.

58.

3. Teljes egészében megmaradt dombormť a Louvre-ban. Hölscher
1984, 192, 33.j; 193, 36.j; 193,3.k.
A típus eredeti változatának tekinthetŋ.
Victoria, felemelt kezében aplustre, balról egy Athéna-szobrot tartó
oszlophoz lép, amelynek törzsére egy kígyó tekeredik. Az istennŋ
tojást nyújt a kígyónak. A másik oldalon egy harcos áll páncélban és
korinthosi sisakban, kör alakú pajzsát az oszlop lábához tette és maga
elŋtt tartott lándzsával, csípŋre tett kézzel és mélyen lehajtott fejjel az
istenszoborhoz lép.

ld. 2. t, 1. k.

ld. 2. t, 2. k.

Emellett nagyszámban vannak még rokon dombormťvek, amelyeken
ennek a kompozíciónak egyes alakjai ugyanúgy vagy hasonló formában
visszatérnek.
59.

4. A 3. darab töredékesen megmaradt másolata, Drezdában. Hölscher
1984, 193, 4.k; 37.j.

60.

5. Müncheni dombormť töredéke. Hölscher 1984.
Victoria felsŋteste. Túl kevés maradt meg ahhoz, hogy következtetni
lehessen a kompozícióra.

61.

6. Pompei oscillum, Nápolyban. Hölscher 1984, 39.j.
A 3. darab másolata. Victoria alakjának hť másolatát adja, de az elŋtte
álló oszlopon már nincs hely az Athéna-szobornak; a harcos a
szemben lévŋ oldalon áll és már nem az istenszoborhoz kapcsolódik,
ezért nem leereszti a karját, hanem a sisakjára mutat és kilép.

62.

7. Nagyon töredékes kompozíció a Forum Romanumról. Hölscher
1984, 40.j.
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62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.
Victoria, kívüle még egy jobb felé forduló kitharás Apollo maradt meg,
elŋtte egy további alak ruhájának a csücske. Jobb felé haladó isteni
felvonulást bemutató kompozíció, a szembeforduló harcosnak
nehezen jutott volna hely. Ennek megfelelŋen Victoria jobbja elŋl
volna hely. Ennek megfelelŋen Victoria jobbja elŋl hiányzik a kígyó.
63.

8. Sidóni dombormť, Beirutban. Hölscher 1984, 41. j.
Harcos, feléje forduló kígyó, az oszlopon feltehetŋen acrostolium állt.
(42.j.) Ezáltal egy formailag kevéssé szerencsés emlékmť keletkezik: az
istenhez való kapcsolódás nélkül mind a kígyó, mind a harcos
testtartása tartalmilag elszigetelt motívumok maradnak. Ez a darab a
típus más összefüggésbe átemelt adaptációja, de a tengeri gyŋzelem
témáját megŋrzi.
További ábrázolások még messzibbre eltérnek az eredeti
kompozíciótól.

64.

9. Dombormť Rhodosról, Londonban, a 8. darabbal rokon. Hölscher
1984, 43. j.
A kígyó itt a harcos felé fordul, megintcsak hiányzik Victoria. Az
oszlopon díszes váza: nincs utalás tehát tengeri gyŋzelemre. A már a
bejruti reliefen megfigyelt inkonzekvenciához járul az is, hogy a harcos
ügyetlen módon az oszlopnál, de annak háttal áll, és lándzsájának
hegyével a kígyót ingerli.

65.

10. Dombormť, korábban A. Strong gyťjteményében. Hölscher 1984,
195.
A dombormť felfelé keskenyedŋ formája miatt a harcos elŋtt csak egy
kis columellának marad hely – rajta kígyó.

66.

11. Kandeláberbázis Koppenhágában. Hölscher 1984, 196, 44, 45.j.
A kép még jobban le rövidítve. A harcos alakja Iuppiter és Neptunus
párjaként nyilvánvalóan Marsot képviseli. Az oszlop, amely az összes
változaton szentélyre vagy istentiszteletre emlékeztetett, ezért itt
teljesen elmaradhatott.
Végül megjelenik a harcos egész más jellegť kompozíciók
középpontjában is.

67.

12. Görögországi dombormť, Londonban. Hölscher 1984, 196, 46,
47.j.
A harcos mellett ló lovásszal. A harcos egy tropaion elŋtt áll, amelynek
a törzse köré egy kígyó tekeredik. Vele szemben nŋalak magasra emelt
kannából megtölt egy csészét, amibŋl a kígyót itatja. A kompozícióból
itt egy hellénisztikus háborús hérós fogadalmi dombormťve lett, ezért
adódnak a mintául szolgáló új-attikai típushoz képest eltérések.

68.

13. Mantuai dombormť. Hölscher 1984, 48.j.
Szintén erŋltetett kompozíció. Harcos, mellette ló, ami egy fa elŋtt áll.
Elŋtte oszlop pinax-szal, amely körül egy kígyó tekerŋdzik. A harcos
lándzsáját bal kezébe vette, hogy ŋt egy csészébŋl itatni tudja, így a
lándzsa majdnem függŋlegesen áll és kompozicionálisan kevésbé
harmonizál a testtartással.
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Aischylos, Persae
COROS
T£de män Persîn tîn o„comšnwn
`Ell£d' ™j aan pist¦ kale‹tai,
kaˆ tîn ¢fneîn kaˆ polucrÚswn
˜dr£nwn fÚlakej, kat¦ presbe…an
oÞj aÙtÕj ¥nax Xšrxhj basileÝj
Dareiogen¾j
e†leto cèraj ™foreÚein.
¢mfˆ dä nÒstJ tù basile…J
kaˆ polucrÚsou strati©j ½dh
kakÒmantij ¥gan Ñrsolope‹tai
qumÕj œswqen.
p©sa g¦r „scÝj 'Asiatogen¾j
o‡cwke, nšon d' ¥ndra baäzei,
koÜte tij ¥ggeloj oÜte tij ƒppeÝj
¥stu tÕ Persîn ¢fikne‹tai:
o†te tÕ SoÚswn ºd' 'Agbat£nwn
kaˆ tÕ palaiÕn K…ssion ›rkoj
prolipÒntej œban, toˆ män ™f' †ppwn,
toˆ d' ™pˆ naîn, pezo… te b£dhn
polšmou st‹foj paršcontej:
oŒoj 'Am…strhj ºd' 'Artafršnhj
kaˆ Megab£thj ºd' 'Ast£sphj,
tagoˆ Persîn,
basilÁj basilšwj Ûpocoi meg£lou,
soàntai, strati©j pollÁj œforoi,
toxod£mantšj t' ºd' ƒppob£tai,
foberoˆ män „de‹n, deinoˆ dä m£chn
yucÁj eÙtl»moni dÒxV:
'Artemb£rhj q' ƒppioc£rmhj
kaˆ Mas…strhj, Ó te toxod£maj
™sqlÕj 'Ima‹oj Farand£khj q',
†ppwn t' ™lat¾r Sosq£nhj.
¥llouj d' Ð mšgaj kaˆ poluqršmmwn
Ne‹loj œpemyen: Sousisk£nhj,
Phgastagën A„guptogen»j,
Ó te tÁj ƒer©j Mšmfidoj ¥rcwn
mšgaj 'Ars£mhj, t£j t' çgug…ouj
Q»baj ™fšpwn 'AriÒmardoj,
kaˆ ˜leiob£tai naîn ™rštai
deinoˆ plÁqÒj t' ¢n£riqmoi.
¡brodia…twn d' ›petai Ludîn
Ôcloj, o†t' ™p…pan ºpeirogenäj
katšcousin œqnoj, toÝj Mhtrogaq¾j
'ArkteÚj t' ¢gaqÒj, basilÁj d…opoi,
ca„ polÚcrusoi S£rdeij ™pÒcouj
pollo‹j ¤rmasin ™xormîsin,
d…rrum£ te kaˆ tr…rruma tšlh,
fober¦n Ôyin prosidšsqai.
steàtai d' ƒeroà Tmèlou pel£thj
zugÕn ¢mfibale‹n doÚlion `Ell£di,
M£rdwn, Q£rubij, lÒgchj ¥kmonej,
kaˆ ¢kontistaˆ Muso…: Babulën d'
¹ polÚcrusoj p£mmeikton Ôclon
pšmpei sÚrdhn, naîn t' ™pÒcouj
kaˆ toxoulkù l»mati pistoÚj:
tÕ macairofÒron t' œqnoj ™k p£shj
'As…aj ›petai
deina‹j basilšwj ØpÕ pompa‹j.
toiÒnd' ¥nqoj Pers…doj a‡aj
o‡cetai ¢ndrîn,
oÞj pšri p©sa cqën 'AsiÁtij
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Jánosy István fordítása
Karvezetŋ
Ezek itt a görög partokra vonult
perzsa hadak hť gyámolai.
Ŋrzik aranytól roskadozó, dús
palotánkat idŋs koruk érdemeként.
Xerxész urunk, Dareiosz gyermeke
tette meg ŋket
gondviselŋkké e vidéken.
O hazatér-e még a királyunk
dús aranyékť hadseregünkkel?
Feketén kuvikol benn a szívem, mert
bajra gyanakszik. Elment Ázsia
minden erŋs fia, s zúgva kiáltoz
ifju királya körül.
Hiradó, lovas
városunkba nem érkezik egy se.
Agbatana, Szúsza lakói,
nép, mely az ŋsi Kisszia várát
odahagyva vonúlt: ki gyors paripán,
ki hajón, ki gyalog gyalogosként ment hadinép sťrť tömegekben.
Mint Amisztrész, vagy Artaphrenész,
vagy Megabatész és Asztaszpész:
megannyi király, a nagy perzsa király
szolgája – rohan nagy-sok seregek
vezéreként – íjjal erŋs ez,
az meg lovon ül; iszonyúk látni,
iszonyúk a csatán
lelkük elszánt erejében.
Artembarész, lovagolva csatázó,
és Maszisztrész, nagy nyillal ölŋ,
bátor Imaiosz, Pharandákész,
paripát megüzŋ Szoszthanész.
Mást meg a nagy, sokakat nevelŋ
Nilus küldött: Szusziszkánész,
Pégasztagón, az egyiptomi sarj,
s kit a szent város, Memphisz ural: hŋs,
hires Árszamész, meg az ŋsrégi
Théba vezére: Áriomardosz
- gályán evezŋk, mocsári lakók
számnélküli nagy sokasága.
Jön nyomukban lágy életü lťd tömeg.
Urak ŋk szárazföldük valahány
népén. Fejeik: bölcs Métrogathész,
Arkteusz, a vitéz - ez a két király,
s a dúsaranyú Szardeisz ŋket
küldte csatába harcszekerekkel
- csupa négyes- meg hatosfogaton Iszonyú látvány odanézni!
Felhányja a szent Tmólosz lakosa:
rabigába törik Hellaszt. Állja a
sürü dárdaesŋt Mardón, Tharübisz,
meg a mys lándzsás. Babülónnak
színarany városa horda-elegy hadat
küld: gályahuzót, íjászt, aki mind
bízik: a kézivet jól megvonssza.
Nyomukon jön egész Ázsia kardos
hada: mind követi
a szörnyü királyi parancsot.
Perzsa hazánk szép férfi-virága
elment. Az egész Ázsia földe,
nevelŋ anyjuk, értük nyög, eped
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qršyasa pÒqJ stšnetai malerù,
tokšhj t' ¥loco… q' ¹merolegdÕn
te…nonta crÒnon tromšontai.
str.a
pepšraken män Ð persšptolij ½dh
bas…leioj stratÕj e„j ¢nt…poron ge…tona cèran,
linodšsmJ sced…v porqmÕn ¢me…yaj
'Aqamant…doj “Ellaj,
polÚgomfon Ódisma zugÕn ¢mfibalën aÙcšni pÒntou.
[¢nt. a.
polu£ndrou d' 'As…aj qoÚrioj ¥rcwn
™pˆ p©san cqÒna poimanÒrion qe‹on ™laÚnei
dicÒqen, pezonÒmon t' œk te qal£ssaj,
™curo‹si pepoiqëj
stufelo‹j ™fštaij, crusogÒnou gene©j „sÒqeoj fèj.
[str. b.
ku£neon d' Ômmasi leÚsswn
fon…ou dšrgma dr£kontoj,
polÚceir kaˆ polunaÚthj,
SÚriÒn q' ¤rma dièkwn,
™p£gei douriklÚtoij ¢ndr£si toxÒdamnon ”Arh.
[¢nt. b.
dÒkimoj d' oÜtij Øpost¦j
meg£lJ ·eÚmati fwtîn
™curo‹j ›rkesin e‡rgein
¥macon kàma qal£ssaj:
¢prÒsoistoj g¦r Ð Persîn stratÕj ¢lk…frwn te laÒj.
[epJd.
dolÒmhtin d' ¢p£tan qeoà
t…j ¢n¾r qnatÕj ¢lÚxei;
t…j Ð kraipnù podˆ phd»matoj eÙpetšoj ¢n£sswn;
filÒfrwn g¦r <poti>sa…nousa tÕ prîton par£gei
brotÕn e„j ¥rkuaj ”Ata,
tÒqen oÙk œstin Øpär qnatÕn ¢lÚxanta fuge‹n.

[str. g.
qeÒqen g¦r kat¦ Mo‹r' ™kr£thsen
tÕ palaiÒn, ™pšskhye dä Pšrsaij
polšmouj purgodaâktouj
dišpein ƒppioc£rmaj te klÒnouj pÒleèn t' ¢nast£seij.
[¢nt. g.
œmaqon d' eÙrupÒroio qal£ssaj
poliainomšnaj pneÚmati l£brJ
™sor©n pÒntion ¥lsoj,
p…sunoi leptodÒmoij pe…smasi laopÒroij te mhcana‹j.
[str. d.
taàt£ moi melagc…twn fr¾n ¢mÚssetai fÒbJ,
Ñ© Persikoà strateÚmatoj, toàde m¾ pÒlij pÚqhtai, kšnandron mšg' ¥stu Sous…doj:

[¢nt. d.
kaˆ tÕ Kiss…wn pÒlism' ¢nt…doupon °setai,
Ñ©, toàt' œpoj gunaikoplhq¾j Ómiloj ¢pÚwn,
buss…noij d' ™n pšploij pšsV lak…j.

66
70

75
80

85

90

95
100

105

110
114

117

122
125

iszonyú vággyal... Szüle és feleség
reszket utánuk,
s számlál csigalassu napot.
Kar
A király városemésztŋ hada átkelt
túl a szomszéd területre, a kötélfťzte hajókkal lenyügözte Athamasz gyermeke: Hellé szorosát, s rabigáúl
millió szögü, nagy hadiútat
kötözött rá a habokra.
Millió férfit adó Ázsia bátor
ura felhozza hadát mind e világra,
viszi kettŋs uton: ŋrlŋ gyalogúton,
s hadigályán bizakodva szilárd, hť
vezetŋkben - arany ivadékok
fia: istennel egyenlŋ.
Szeme kéklángja ugy ég, mint
szeme vérlepte kigyónak.
Keze milljom, s a hajósa...
Üzi szür hadszekerét és
viszi rá nagyhirü, lándzsás
katonákra nyilas Arészt.
Ki dacolna katonáink
iszonyú áradatával,
ki igázná le sövénnyel
a habok vad rohamát? - Nincs,
aki gyŋzhetne a perzsák
seregén, s vitézi népén!
De ha isten kohol ármányt,
ki kerülné ki, halandó?
Ki tud egy gyors futammal
a hurokból szabadulni?
A halandót csalogatva
szövi hálóiba Até,
s a halandó soha többé
szabadulni se tud onnan.
Amit isten szava rendelt, eleinktŋl
az a végzet: hogy a perzsák hivatása
a nehéz bástyatörŋ háboru és a
lovat-üzŋ rohamok,
meg a városrombolás.
De a perzsa kitanulta, hogy a szélesutu tengerre figyeljen, mit a zúgó
viharorkán csavar ŋszbe, s bizakodjék
emelŋgépeiben,
s kötelék-csodáiban.
Igy emészti rettegés
gyászba öltözött szivem.
Ó, gyász! Oda a perzsa hadsereg! Félek, ezt a hírt veszi
Szúsza nagy, férfihagyta városa!
S Kissziának városa
bár ne visszhangozna rá:
O, gyász! - ezt süvölti byssosi
fátyolát, ronggyá nyüvŋ,
megtolult, sürü asszonyáradat.
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69.
[str. e.
p©j g¦r ƒpphl£taj kaˆ pedostib¾j leëj
smÁnoj ìj ™klšloipen meliss©n sÝn Ñrc£mJ stratoà,
tÕn ¢mf…zeukton ™xame…yaj ¢mfotšraj ¤lion
prîna koinÕn a‡aj.

[¢nt. e.
lšktra d' ¢ndrîn pÒqJ p…mplatai dakrÚmasin:
Pers…dej d' ¡bropenqe‹j ˜k£sta pÒqJ fil£nori
tÕn a„cm»enta qoàron eÙnatÁr' ¢popemyamšna
le…petai monÒzux.
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¢ll' ¥ge, Pšrsai, tÒd' ™nezÒmenoi
stšgoj ¢rca‹on,
front…da kedn¾n kaˆ baqÚboulon
qèmeqa, cre…a dä pros»kei,
pîj ¥ra pr£ssei Xšrxhj basileÝj
Dareiogen»j,
[tÕ patrwnÚmion gšnoj ¹mšteron:]
pÒteron tÒxou ·àma tÕ nikîn,
À dorikr£nou
lÒgchj „scÝj kekr£thken.
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¢ll' ¼de qeîn ‡son Ñfqalmo‹j
f£oj Ðrm©tai m»thr basilšwj,
bas…leia d' ™m»: prosp…tnw:
kaˆ prosfqÒggoij dä creën aÙt¾n
p£ntaj mÚqoisi prosaud©n.
ð baquzènwn ¥nassa Pers…dwn Øpert£th,
mÁter ¹ Xšrxou gerai£, ca‹re, Dare…ou gÚnai:
qeoà män eÙn£teira Persîn, qeoà dä kaˆ m»thr œfuj,
e‡ ti m¾ da…mwn palaiÕj nàn meqšsthke stratù.
BASILEIA
taàta d¾ lipoàs' ƒk£nw cruseostÒlmouj dÒmouj
kaˆ tÕ Dare…ou te k¢mÕn koinÕn eÙnat»rion.
ka… me kard…an ¢mÚssei front…j: ™j d' Øm©j ™rî
màqon oÙdamîj ™mautÁj oâs' ¢de…mantoj, f…loi,
m¾ mšgaj Ploàtoj kon…saj oâdaj ¢ntršyV podˆ
Ôlbon, Ön Dare‹oj Ãren oÙk ¥neu qeîn tinÒj.
taàt£ moi mšrimn' ¥frastÒj ™stin ™n fresˆn diplÁ,
m»te crhm£twn ¢n£ndrwn plÁqoj ™n timÍ sšbein
m»t' ¢crhm£toisi l£mpein fîj Óson sqšnoj p£ra.
œsti g¦r ploàtÒj g' ¢memf»j, ¢mfˆ d' Ñfqalmù fÒboj:
Ômma g¦r dÒmwn nom…zw despÒtou parous…an.
prÕj t£d', æj oÛtwj ™cÒntwn tînde, sÚmbouloi lÒgou
toàdš moi gšnesqe, Pšrsai, ghralša pistèmata:
p£nta g¦r t¦ kšdn' ™n Øm‹n ™st… moi bouleÚmata.
Co.
eâ tÒd' ‡sqi, gÁj ¥nassa tÁsde, m» se dˆj fr£sein
m»t' œpoj m»t' œrgon ïn ¨n dÚnamij ¹ge‹sqai qšlV:
eÙmene‹j g¦r Ôntaj ¹m©j tînde sumboÚlouj kale‹j.
Ba.
pollo‹j män a„eˆ nuktšroij Ñne…rasin
xÚneim', ¢f' oáper pa‹j ™mÕj ste…laj stratÕn
'IaÒnwn gÁn o‡cetai pšrsai qšlwn:
¢ll' oÜti pw toiÒnd' ™nargäj e„dÒmhn
æj tÁj p£roiqen eÙfrÒnhj: lšxw dš soi.
™dox£thn moi dÚo guna‹k' eÙe…mone,
¹ män pšploisi Persiko‹j ºskhmšnh,
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Harcimén-hajszolók,
s számtalan gyaloghadunk:
mint a méhraj, kiröppentek innen vezéruruk nyomán.
S a két földrész eggyékovácsolt,
szembenülŋ két tengeri
partfokán tovaszálltak.
Férj után áhitók
ágya könnyben áradoz.
Hervadón gyászoló,
perzsa nŋ, férjurára szomjazó,
epedezve búcsuztatta lándzsás,
bátor urát, s ittmaradt
féligában árván!
Karvezetŋ
Nosza hát, perzsák, üljünk meg ez ŋs
palotán, s minthogy szorongat a kényszer, a
mélyire nézve
hányjuk-vessük jól meg a dolgot!
Xerxész nagyurunk, Dareiosz gyermeke,
aki ŋse nevén a mi vérrokonunk most Xerxész mit csinál? Vajon az íjak
húrjai gyŋznek, vagy a dárdafejť
lándzsa hatalma erŋsebb?
Megjelenik Atossza királynŋ, Dareiosz özvegye, Xerxész anyja
De mint az istenek szeme: tťzláng
villan elŋ - siet a király anyja.
Királynŋm, térdre bukom le!
Mindenki a kellŋ hódolattal
szólítsa meg ma királynŋnk!
Mélyövť, szép perzsa nŋknek legfelsŋ urasszonya,
Xerxész öreg édesanyja, üdv, Dareiosz asszonya!
Perzsa isten felesége, perzsa isten anyja is,
ha csak el nem állt hadunktól ŋsi gyámol-istenünk.
Atossza
Azért hagytam el aranybavont falú kastélyomat,
és a Dareiosz királlyal közös ágyasházamat:
hadd beszéljem el tinéktek: gond emészti szívemet
- nem magam miatt, hisz én nem félek, híveim, de hogy
a sok kincs a boldogságot porba dönti, láb alá,
mit Dareiosz megteremtett, s segedelmes istene.
Most e kettŋs, mondhatatlan gond emészti lelkemet:
kincsnek, melyet férfi nem véd, nagy tömege mit sem ér:
s fény, mely erejéhez illŋ, nincstelenre sem ragyog.
Még a kincsnek nincs hibája, csak szemünket féltem én.
Szeme-fénye termeinknek, ha jelen a ház ura.
Most, hogy így fordult a helyzet, hányjuk-vessük meg együtt,
s álljatok elŋ tanáccsal, öreg perzsa híveim!
Minden hasznos, jó tanácsom, íme, bennetek vagyon!
Karvezetŋ
Tudd meg, földünk királynŋje, nem kell kétszer mondanod,
szót avagy tettet, amelynek ereje minket vezet;
mint magad mondod: ezekben jó tanácsadók vagyunk.
Atossza
Gyakorta lep meg éjjelente látomás
azóta, hogy hadat rendelve ment fiam
az iónok ellen, hogy lerontsa földüket.
Nem láttam álmot soha oly világosan,
mint most az éjszaka - no hadd beszélem el!
Két szépruhás nŋt láttatott a látomás;
az elsŋ perzsa fátyolokkal ékesen,
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69.
¹ d' aâte Dwriko‹sin, e„j Ôyin mole‹n,
megšqei te tîn nàn ™kprepest£ta polÚ,
k£llei t' ¢mèmw, kaˆ kasign»ta gšnouj
taÙtoà: p£tran d' œnaion ¹ män `Ell£da
kl»rJ lacoàsa ga‹an, ¹ dä b£rbaron.
toÚtw st£sin tin', æj ™gë 'dÒkoun Ðr©n,
teÚcein ™n ¢ll»lVsi: pa‹j d' ™mÕj maqën
kate‹ce k¢pr£unen, ¤rmasin d' Ûpo
zeÚgnusin aÙtë kaˆ lšpadn' Øp' aÙcšnwn
t…qhsi. cº män tÍd' ™purgoàto stolÍ
™n ¹n…ais… t' ecen eÜarkton stÒma,
¹ d' ™sf£dvze, kaˆ cero‹n œnth d…frou
diaspar£ssei, kaˆ xunarp£zei b…v
¥neu calinîn, kaˆ zugÕn qraÚei mšson.
p…ptei d' ™mÕj pa‹j, kaˆ pat¾r par…statai
Dare‹oj o„kt…rwn sfe: tÕn d' Ópwj Ðr´
Xšrxhj, pšplouj ·»gnusin ¢mfˆ sèmati.
kaˆ taàta män d¾ nuktÕj e„side‹n lšgw.
™peˆ d' ¢nšsthn kaˆ cero‹n kallirrÒou
œyausa phgÁj, sÝn quhpÒlJ cerˆ
bwmÕn prosšsthn, ¢potrÒpoisi da…mosin
qšlousa qàsai pšlanon, ïn tšlh t£de.
Ðrî dä feÚgont' a„etÕn prÕj ™sc£ran
Fo…bou: fÒbJ d' ¥fqoggoj ™st£qhn, f…loi:
meqÚsteron dä k…rkon e„sorî drÒmJ
ptero‹j ™forma…nonta kaˆ chla‹j k£ra
t…llonq': Ð d' oÙdän ¥llo g' À pt»xaj dšmaj
pare‹ce. taàt' œmoige de…mat' œst' „de‹n,
Øm‹n d' ¢koÚein. eâ g¦r ‡ste, pa‹j ™mÕj
pr£xaj män eâ qaumastÕj ¨n gšnoit' ¢n»r,
kakîj dä pr£xaj—oÙc ØpeÚqunoj pÒlei,
swqeˆj d' Ðmo…wj tÁsde koirane‹ cqonÒj.
Co.
oÜ se boulÒmesqa, mÁter, oÜt' ¥gan fobe‹n lÒgoij
oÜte qarsÚnein. qeoÝj dä prostropa‹j ƒknoumšnh,
e‡ ti flaàron edej, a„toà tînd' ¢potrop¾n tele‹n,
t¦ d' ¢g£q' ™ktelÁ genšsqai so… te kaˆ tšknoij sšqen
kaˆ pÒlei f…loij te p©si. deÚteron dä cr¾ co¦j
gÍ te kaˆ fqito‹j cšasqai: preumenîj d' a„toà t£de
sÕn pÒsin Dare‹on, Ónper fÊj „de‹n kat' eÙfrÒnhn,
™sql£ soi pšmpein tšknJ te gÁj œnerqen ™j f£oj,
t¥mpalin dä tînde ga…v k£toca mauroàsqai skÒtJ.
taàta qumÒmantij ên soi preumenîj parÇnesa:
eâ dä pantacÍ tele‹n soi tînde kr…nomen pšri.
Ba.
¢ll¦ m¾n eÜnouj g' Ð prîtoj tînd' ™nupn…wn krit¾j
paidˆ kaˆ dÒmoij ™mo‹si t»nd' ™kÚrwsaj f£tin.
™ktelo‹to d¾ t¦ crhst£: taàta d', æj ™f…esai,
p£nt' ™f»somen qeo‹si to‹j t' œnerqe gÁj f…loij,
eât' ¨n e„j o‡kouj mÒlwmen. ke‹na d' ™kmaqe‹n qšlw,
ð f…loi, poà t¦j 'Aq»naj fasˆn ƒdràsqai cqonÒj;
Co.
tÁle prÕj dusma‹j ¥naktoj `Hl…ou fqinasm£twn.
Ba.
¢ll¦ m¾n †meir' ™mÕj pa‹j t»nde qhr©sai pÒlin;
Co.
p©sa g¦r gšnoit' ¨n `Ell¦j basilšwj Øp»kooj.
Ba.
ïdš tij p£restin aÙto‹j ¢ndropl»qeia stratoà;
Co.
kaˆ stratÕj toioàtoj , œrxaj poll¦ d¾ M»douj kak£.
Ba.
kaˆ t… prÕj toÚtoisin ¥llo; ploàtoj ™xark¾j dÒmoij;
Co.
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a másik könnyü dórruhában tünt elém;
ma élŋ nŋnél szebb, sudárabb mindenik,
eszményi szépség, egy család két gyermeke.
Kockán a sors ennek Hellaszt vetette ki
hazául, annak a barbárok földeit.
Egymással mintha perbe szálltak volna – úgy
rémlett nekem. Fiam, hogy észbevette ezt,
lefogta ŋket, megjuházta hámokat
dobott nyakukra, harcszekérbe fogta be.
A perzsa nŋ a hámot büszkén vette fel,
zablának szájat dugva engedelmesen.
Ágaskodik a másik kezével a
kocsiszerszámokat ízekre tépi, majd,
leszórva zabláját, a jármot eltöri.
Fiam lefordul. Apja áll, Dareiosz ott.
Megszánja Xerxészt. Ez, hogy megpillantja ŋt,
körťl a testén megszaggatja köntösét.
Hát bizony ezt az álmot láttam éjszaka.
Majd felriadtam, kezem a szépen csobbanó
forrásba mostam, s áldozó kezekkel az
oltárhoz álltam, hogy a vészt elforgató
védisteneknek étket öntsek, mint szokás.
Hát látom: egy sas száll a Phoibosz tťzhelye
felé, barátim, torkom döbbenet szegi.
Látom: nyomában egy suhintó szárnyu, kis
sólyom a sasra röppen és a karmait
annak fejébe vési - az hunyászkodón
csak tťri. Én, hogy látom, úgy megborzadok,
mint ti, hogy halljátok. Vegyétek észbe mind:
fiam, ha jól jár, ŋt csodálják mindenek;
ha veszt, az állam tŋle számon nem veszi ha él, e földön éppen úgy király tovább!
Karvezetŋ
Nem szeretnénk, jó anyánk, ha szavunk megriasztana,
sem, ha túl biztatna. Esdve lépj az istenek elé!
Álmodban ha rosszat láttál, kérd, hogy forgassák el azt,
és derüljön rád, fiadra, államodra boldog üdv,
s valamennyi jóbarátra. Azután a Földnek önts,
s holtainknak áldozatbort, és szelíden esedekelj,
férjed, Dareiosz, kirŋl azt mondod: láttad éjszaka,
rád, fiadra küldjön áldást - fényvilágra föld alól -,
mig az átkot föld alatti éjhomályban tartsa lenn!
Lelkem jósszavát követve erre intlek csendesen,
s bizom is, hogy mindezekbŋl mindenképp csak jó fakad.
Atossza
Tudom, hogy jó indulatból házam és fiam iránt
adtad e jó tanácsot, álmom elsŋ megfejtŋjeként.
Bár a jó, az menne végbe! Azt, amire ösztökélsz,
megadom az isteneknek, lenti kedvesünknek is,
Hogy a házba visszatérek. Azt szeretném, híveim,
tudni csak: mit mondanak, a földön merre van Athén?
Karvezetŋ
Messze napnyugotra, hol a Nap-király alámerül.
Atossza
Ezt a várost, ezt kivánja fiam porbarontani?
Karvezetŋ
Mind egész Hellaszt urunk úgy szolgasorba döntené.
Atossza
Annyi tenger férfinépet egyesít Athén hada?
Karvezetŋ
Seregük a méd seregre nagy csapást mért eddig is.
Atossza
S még mi birtokuk? Vagyonnal rakva házuk gazdagon?
Karvezetŋ
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69.
¢rgÚrou phg» tij aÙto‹j ™sti, qhsaurÕj cqonÒj.
Ba.
pÒtera g¦r toxoulkÕj a„cm¾ di¦ cero‹n aÙto‹j pršpei;
Co.
OÙdamîj: œgch stada‹a kaˆ fer£spidej saga….
Ba.
t…j dä poim£nwr œpesti k¢pidespÒzei stratù;
Co.
oÜtinoj doàloi kšklhntai fwtÕj oÙd' Øp»kooi.
Ba.
pîj ¨n oân mšnoien ¥ndraj polem…ouj ™p»ludaj;
Co.
éste Dare…ou polÚn te kaˆ kalÕn fqe‹rai stratÒn.
Ba.
dein£ toi lšgeij kiÒntwn to‹j tekoàsi front…sai.
Co.
¢ll' ™moˆ doke‹n t£c' e‡sV p£nta namertÁ lÒgon.
toàde g¦r dr£mhma fwtÕj PersikÕn pršpei maqe‹n,
kaˆ fšrei safšj ti pr©goj ™sqlÕn À kakÕn klÚein.
AGGELOS
ð gÁj ¡p£shj 'Asi£doj pol…smata,
ð Persˆj aa kaˆ polÝj ploÚtou lim»n,
æj ™n mi´ plhgÍ katšfqartai polÝj
Ôlboj, tÕ Persîn d' ¥nqoj o‡cetai pesÒn.
êmoi, kakÕn män prîton ¢ggšllein kak£:
Ómwj d' ¢n£gkh p©n ¢naptÚxai p£qoj,
Pšrsai: stratÕj g¦r p©j Ôlwle barb£rwn.
Co. [str. a.
¥ni' ¥nia kak¦ neÒkota
kaˆ d£i'. a„a‹, dia…nesqe, Pšrsai, tÒd' ¥coj klÚontej.
Ag.
æj p£nta g' œst' ™ke‹na diapepragmšna:
kaÙtÕj d' ¢šlptwj nÒstimon blšpw f£oj.
Co. [¢nt. a.
Ã makrob…otoj Óde gš tij
a„ën ™f£nqh geraio‹j, ¢koÚein tÒde pÁm' ¥elpton.
Ag.
kaˆ m¾n parèn ge koÙ lÒgouj ¥llwn klÚwn,
Pšrsai, fr£saim' ¨n oŒ' ™porsÚnqh kak£.
Co. [str. b.
Ñtototo‹, m£tan
t¦ poll¦ bšlea pammigÁ
g©j ¢p' 'As…doj ½lqet'—a„a‹—
d®an `Ell£da cèran.
Ag.
pl»qousi nekrîn duspÒtmwj ™fqarmšnwn
Salam‹noj ¢ktaˆ p©j te prÒscwroj tÒpoj.
Co. [¢nt. b.
Ñtototo‹, f…lwn
polÚdona sèmaq' ¡libafÁ
katqanÒnta lšgeij fšresqai
plagkto‹j ™n dipl£kessin.
Ag.
oÙdän g¦r ½rkei tÒxa, p©j d' ¢pèlluto
stratÕj damasqeˆj naâoisin ™mbola‹j.
Co. [str. g.
‡uz' ¥potmon daâoij
dusaianÁ bo£n,
æj p£ntv p©n kakîj
œqesan: a„a‹, stratoà fqaršntoj.
Ag.
ð ple‹ston œcqoj Ônoma Salam‹noj klÚein:
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Kútfeje a színezüstnek, föld alatti kincstömeg.
Atossza
És mi fegyver van kezükben? Íjfeszítŋ nyíl talán?
Karvezetŋ
Nem. Rohammal szembenézŋ lándzsa és védŋpaizs.
Atossza
És ki volna pásztoruk, ki hadseregük kényura?
Karvezetŋ
Senki rajtuk nem parancsol, nem szolgái senkinek.
Atossza
Ellenség ha rájuk zendül, hogy állják a támadást?
Karvezetŋ
Úgy, hogy Dareiosz király szép, nagy serege ottveszett.
Atossza
Szörnyü szót mondasz az elment harcosok szülŋinek!
Karvezetŋ
Amint látom, az igaz szót nemsokára megtudod.
Ott egy ember gyors futása perzsa hírhozóra vall.
Az világos híreket hoz: gyŋzelem vagy vész hirét.
Hírnök
Hatalmas Ázsiának megannyi városa,
ó, végtelen kincs kikötŋje, perzsa föld!
Nagy boldogságunk egy csapásra elveszett,
a perzsa nép virága esni hervadott.
Szörnyť a vészt elsŋnek megjelenteni,
mégis: ki kell göngyölni mind e szenvedést,
perzsák! A barbár hadsereg megsemmisült!
Kar
Gyötör a siralom, ez iszonyatos, új
csapás! Ó jaj, perzsa nép, sírj, zokogj,
hallva e sok gyötrelmet!
Hírnök
Minden pozdorjává omolt. Nem hittem én,
hogy hazatérésem napját megérhetem.
Kar
Bizony, az öregek ideje igen
hosszúnak tťnik, ha nem remélt bajt
kell a fülükbe venni!
Hírnök
Ott voltam én, nem hallomásból mondom el,
perzsák, a pusztulást, amely ott végbement.
Kar
Jajajaj, hiába szállt
nyilaik elegyes árja szent
Ázsia területérŋl ellenséges hellaszi földre!
Hírnök
Szalamisz parjta és környéke mind betelt
a nyomorúltul ottveszŋk hulláival.
Kar
Jajajaj, mit beszélsz?!
Kedveseim teteme le-lemerül,
hánykolódik a tengeren
bŋszárnyú köpenyegben.
Hírnök
Mit ért az íj? Veszett a teljes hadsereg,
hogy ráviharzott gyŋztesen a sok hajó.
Kar
Süvölts a vészen gyászos,
vigasztalan panaszt!
Romlást szereztek isteneink
perzsa fejünkre. Hadunk megrontatott! Jaj!
Hírnök
O, Szalamisz, füleimnek mily gyťlölt e név!
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69.
feà, tîn 'Aqhnîn æj stšnw memnhmšnoj.
Co.
[¢nt. g.
stugna… g' 'Aq©nai daâoij:
memnÁsqa… toi p£ra:
æj poll¦j Pers…dwn [m£tan]
œktisan eÙn‹daj ºd' ¢n£ndrouj.
Ba.
sigî p£lai dÚsthnoj ™kpeplhgmšnh
kako‹j: Øperb£llei g¦r ¼de sumfor£,
tÕ m»te lšxai m»t' ™rwtÁsai pÒsh.
Ómwj d' ¢n£gkh phmon¦j broto‹j fšrein
qeîn didÒntwn: p©n d' ¢naptÚxaj p£qoj
lšxon katast£j, ke„ stšneij kako‹j Ómwj:
t…j oÙ tšqnhke, t…na dä kaˆ penq»somen
tîn ¢rcele…wn, Óst' ™pˆ skhptouc…v
tacqeˆj ¥nandron t£xin ºr»mou qanèn;
Ag.
Xšrxhj män aÙtÕj zÍ te kaˆ blšpei f£oj.
Ba.
™mo‹j män epaj dèmasin f£oj mšga
kaˆ leukÕn Ãmar nuktÕj ™k melagc…mou.
Ag.
'Artemb£rhj dä mur…aj †ppou brabeÝj
stÚflouj par' ¢kt¦j qe…netai Silhniîn.
cç cil…arcoj Dad£khj plhgÍ dorÕj
p»dhma koàfon ™k neëj ¢f»lato:
Ten£gwn t' ¥ristoj Baktr…wn „qaigen¾j
qalassÒplhkton nÁson A‡antoj pole‹.
L…laioj 'Ars£mhj te k¢rg»sthj tr…toj,
o†d' ¢mfˆ nÁson t¾n peleioqršmmona
nikèmenoi kÚrisson „scur¦n cqÒna:
phga‹j te Ne…lou geitonîn A„gupt…ou
'ArkteÚj, 'AdeÚhj, kaˆ freseÚhj tr…toj
Farnoàcoj, o†de naÕj ™k mi©j pšson.
CruseÝj M£talloj muriÒntarcoj qanèn,
†ppou mela…nhj ¹gemën trismur…aj,
purs¾n zaplhqÁ d£skion genei£da
œtegg', ¢me…bwn crîta porfur´ bafÍ.
kaˆ M©goj ”Araboj, 'Art£bhj te B£ktrioj,
sklhr©j mštoikoj gÁj, ™ke‹ katšfqito.
”Amistrij 'AmfistreÚj te polÚponon dÒru
nwmîn, Ó t' ™sqlÕj 'AriÒmardoj S£rdesi
pšnqoj parascèn, Seis£mhj q' Ð MÚsioj,
Q£rub…j te pent»konta pent£kij neîn
tagÒj, gšnoj Lurna‹oj, eÙeid¾j ¢n»r,
ke‹tai qanën de…laioj oÙ m£l' eÙtucîj:
Sušnnes…j te prîtoj e„j eÙyuc…an,
Kil…kwn ¥parcoj, eŒj ¢n¾r ple‹ston pÒnon
™cqro‹j parascèn, eÙkleîj ¢pèleto.
toiînd' ¥r' Ôntwn <ïn> Øpemn»sqhn pšri,
pollîn parÒntwn Ñl…g' ¢paggšllw kak£.
Ba.
a„a‹, kakîn Ûyista d¾ klÚw t£de,
a‡sch te Pšrsaij kaˆ ligša kwkÚmata.
¢t¦r fr£son moi toàt' ¢nastršyaj p£lin:
naîn pÒson d¾ plÁqoj Ãn `Ellhn…dwn,
ést' ¢xiîsai Persikù strateÚmati
m£chn sun£yai naâoisin ™mbola‹j;
Ag.
pl»qouj män ¨n s£f' ‡sq' ›kati b£rbaron
nausˆn kratÁsai. kaˆ g¦r “Ellhsin män Ãn
Ð p©j ¢riqmÕj ™j triak£daj dška
naîn, dek¦j d' Ãn tînde cwrˆj œkkritoj:
XšrxV dš, kaˆ g¦r osqa, cili¦j män Ãn
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Athén, beh zokogok, ha rád emlékezem!
Kar
Athén, gyülölt ellenfél!
Emlékezz szüntelen:
Ó, hány ártatlan perzsa nŋt
tettek elárvulttá, gyerektelenné!
Atossza
Csak hallgatok régóta, nyomorúlt - a vész
úgy szívenüt, ugy rám zudúl e szörnyťség,
hogy nem tudok beszélni róla... kérdeni...
Halandók, el kell szenvednünk minden csapást,
mit ránk bocsát az Ég! Apróra mondd csak el
bajunkat, mégha nyögni is szorít a gyász.
Ki nem halott? Fŋhadvezéreink közťl
kit gyászoljunk? Meghalván, pálcahordozó,
férfi nélkül maradt sorát ki hagyta el?
Hírnök
Xerxész, az él. O látja még a napsugárt.
Atossza
Szavad nyomán sugár derťl a házamon,
fekete éjbŋl szép, vakító napsugár.
Hírnök
Artembarész, tizezer lovas parancsnoka
sziklás szilénai parton zúzta szét magát.
Dzsidától ütve Dádakész, az ezredes,
hajófödélrŋl nagy szökellve száll alá.
Tenagón, Baktria hŋsi sarja, ott csapong
az Aiasz-sziget tengermosta szirtein.
Lilaiosz, Arszamész, Argesztész, a harmadik:
legyŋzetvén, a galambéteŋ sziget
kemény földébe zúzták büszke homlokuk.
Egyiptomi Nilus-forrás szomszéda, jó
Arktész, Adeuész, Pharnoukhosz, a harmadik,
a büszkepajzsu: mind elestek egy hajón.
Khryséi Matallosz, ki úr tízezreken halódva, dús szakállbozontja rŋt szinét
biborfürdŋben új színné cserélte át:
A mágus Arabosz, baktriai Artamész,
harmincezer hollósötét lovas feje,
az érdes föld lakója ott, hol elveszett.
Amésztrisz, sok csapásu dárdát forgató
Amphisztreusz - és ki dús Szardeiszra gyászt borít:
derék Ariomardosz, s Szeiszamész, a mťsz;
Tharübisz: ötvenszer öt hajó parancsnoka,
lürnéi fajta, szép sudár legény: halott.
Fekszik szegény, bizony nem boldog véget ért.
S halálraszántságban vezér: Szüenneszisz
külix király - az ellenségre egymaga
oly sok kárt szállatott – most elbukott dicsŋn.
Ahogy eszembe jut, csak ennyi fŋvezér...
Nagy-sok bajunknak apraját se mondtam el!
Atossza
Ó jaj, a legszörnyťbb csapást kell hallanom,
perzsák gyalázatát, sikongó jajgatást!
De térj a kezdetére és felelj nekem,
a helleneknek hány hajójuk volt, hogy így
nekiszánták maguk: a méd hajóhadat
hajórohammal ütközetbe rántani?
Hírnök
Ha számot nézünk, úgy a mi hajóhadunk
gyŋzelme biztos, hisz a hellének hada
harmincszor tíz hajót alig számlálhatott,
és tíz kiválasztott hajót ezen felül.
Xerxész ezer gályát vezényelt, azt tudom,
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69.
ïn Ãge plÁqoj, aƒ d' Øpšrkopoi t£cei
˜katÕn dˆj Ãsan ˜pt£ q': ïd' œcei lÒgoj.
m» soi dokoàmen tÍde leifqÁnai m£cV;
¢ll' ïde da…mwn tij katšfqeire stratÒn,
t£lanta br…saj oÙk „sorrÒpJ tÚcV.
qeoˆ pÒlin sózousi Pall£doj qe©j.
Ba.
œt' «r' 'Aqhnîn œst' ¢pÒrqhtoj pÒlij;
Ag.
¢ndrîn g¦r Ôntwn ›rkoj ™stˆn ¢sfalšj.
Ba.
¢rc¾ dä nausˆ sumbolÁj t…j Ãn, fr£son:
t…nej katÁrxan, pÒteron “Ellhnej, m£chj,
À pa‹j ™mÒj, pl»qei katauc»saj neîn;
Ag.
Ãrxen mšn, ð dšspoina, toà pantÕj kakoà
faneˆj ¢l£stwr À kakÕj da…mwn poqšn.
¢n¾r g¦r “Ellhn ™x 'Aqhna…wn stratoà
™lqën œlexe paidˆ sù XšrxV t£de,
æj e„ mela…nhj nuktÕj †xetai knšfaj,
“Ellhnej oÙ meno‹en, ¢ll¦ sšlmasin
naîn ™panqorÒntej ¥lloj ¥llose
drasmù krufa…J b…oton ™kswso…ato.
Ð d' eÙqÝj æj ½kousen, oÙ xuneˆj dÒlon
“Ellhnoj ¢ndrÕj oÙdä tÕn qeîn fqÒnon,
p©sin profwne‹ tÒnde nau£rcoij lÒgon,
eât' ¨n flšgwn ¢kt‹sin ¼lioj cqÒna
l»xV, knšfaj dä tšmenoj a„qšroj l£bV,
t£xai neîn st‹foj män ™n sto…coij tris…n,
¥llaj dä kÚklJ nÁson A‡antoj pšrix,
œkplouj ful£ssein kaˆ pÒrouj ¡lirrÒqouj.
æj e„ mÒron feuxo…aq' “Ellhnej kakÒn,
nausˆn krufa…wj drasmÕn eØrÒntej tin£,
p©sin stšresqai kratÕj Ãn proke…menon.
tosaàt' œlexe k£rq' Øp' eÙqÚmou frenÒj:
oÙ g¦r tÕ mšllon ™k qeîn ºp…stato.
oƒ d' oÙk ¢kÒsmwj, ¢ll¦ peiq£rcJ frenˆ
de‹pnÒn <t'> ™porsÚnonto, naub£thj t' ¢n¾r
tropoàto kèphn skalmÕn ¢mf' eÙ»retmon.
™peˆ dä fšggoj ¹l…ou katšfqito
kaˆ nÝx ™pÇei, p©j ¢n¾r kèphj ¥nax
™j naàn ™cèrei p©j q' Óplwn ™pist£thj:
t£xij dä t£xin parek£lei neëj makr©j,
plšousi d' æj ›kastoj Ãn tetagmšnoj.
kaˆ p£nnucoi d¾ di£ploon kaq…stasan
naîn ¥naktej p£nta nautikÕn leèn.
kaˆ nÝx ™cèrei, koÙ m£l' `Ell»nwn stratÕj
krufa‹on œkploun oÙdamÍ kaq…stato:
™pe… ge mšntoi leukÒpwloj ¹mšra
p©san katšsce ga‹an eÙfegg¾j „de‹n,
prîton män ºcÍ kšladoj `Ell»nwn p£ra
molphdÕn eÙf»mhsen, Ôrqion d' ¤ma
¢nthl£laxe nhsiètidoj pštraj
ºcè: fÒboj dä p©si barb£roij parÁn
gnèmhj ¢posfale‹sin: oÙ g¦r æj fugÍ
pai©n' ™fÚmnoun semnÕn “Ellhnej tÒte,
¢ll' ™j m£chn Ðrmîntej eÙyÚcJ qr£sei:
s£lpigx d' ¢utÍ p£nt' ™ke‹n' ™pšflegen.
eÙqÝj dä kèphj ·oqi£doj xunembolÍ
œpaisan ¤lmhn brÚcion ™k keleÚmatoj,
qoîj dä p£ntej Ãsan ™kfane‹j „de‹n.
tÕ dexiÕn män prîton eÙt£ktwj kšraj
¹ge‹to kÒsmJ, deÚteron d' Ð p©j stÒloj
™pexecèrei, kaˆ parÁn Ðmoà klÚein
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s különleges, gyorsjáratú naszádja volt
kétszáz, meg hét. Ez az igazság. (*) Azt hiszed,
hogy szám szerint maradt alul hajóhadunk?
A sereget egy égi lény rontotta meg,
nem egyenlŋ sorssal nyomatva serpenyŋnk.
Megóvták Pallasz városát az istenek!
Atossza
S még áll Athén? Még senki sem forgatta fel?
Hírnök
Nem dŋl le sánca, élŋ férfiakból áll.
Atossza
Beszélj! Hogy vette kezdetét az ütközet?
Vajon ki támadott? A hellének? Vagy épp
hajói számán felfuvalkodott fiam?
Hírnök
Nagyasszonyom, minden nyomornak kútfeje
a bosszúárny, vagy épp egy ártó égi rém.
Athén hadaiból egy hellén férfi jön,
s fiad fülét ilyen szavakkal tölti, hogy,
mihelyt az éj hollószín fátyla ránkborul,
a hellének nem állnak harcot; sebtiben
a gályapadhoz ülnek és ki merre tud,
lopva elillan, mentve gyarló életét.
Fiad, hogy hallja ezt: a hellén cselvetést
nem fogja fel, sem az isteni gyťlölködést,
s az összes hadvezérnek így tesz rendelést:
mihelyt a napsugár a földet nem süti,
s a lég nagy templomát sötét borítja be,
hármas sorokba állassák hajóikat:
kiútat lesni, zajgó tengeráradást,
mások meg Aiasz szigetét vegyék körül.
Ha a halálból a görög had elszökik,
s egéruton kisiklik gyors hajóival,
igéri, minden vétkesnek fejét veszik.
Ezt mondja, mert hiszékeny lelke lépremegy;
nem sejti még az istenadta holnapot.
Azok kemény rendben, nagy engedelmesen
szereznek étket, mindenik hajóslegény
a cövekhez bogozza jó lapátnyelét.
Aztán, midŋn a végsŋ napsugár kihúny,
s megjŋ az éj, lapátok férfi-hŋse mind
hajóra száll és minden fegyverhez tudó.
Hosszú hajón padrend padrendet lelkesít;
minden hajó adott parancs szerint vonúl;
egész éjjel hajóztatják fel s alá
a tengerészhadat a gályahadnagyok.
Eltťnt az éj, s a hellén had semerre sem
indult neki egérúton kisiklani.
S midŋn feljött a nap fehér csikóival,
s a földet beragyogta fényes látomás,
s a hellének felŋl riasztó zendülés
kél: szépcsengésť dal. Reá ujjongva zeng
erŋs visszhang a sziget szirtfaláról is.
Rettenve döbben meg a barbárok hada:
hitében megcsalódott. Nem futásra hív
a hellének fenséges paián-himnusza:
bátran, halálra szántan harcba rontanak.
A kürtök harsanása mindent lángragyújt.
Tajtékot vernek gyors parancsszavak nyomán
lapátaik egyszerre mért csapásai.
Egész haduk jól látható lett hirtelen.
Jobbszárnyuk húz elŋre szépen rendezett
hadrend szerint, aztán egész hajóhaduk
kitárja szárnyait - lehet már hallani
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69.
poll¾n bo»n: '’W pa‹dej `Ell»nwn, ‡te,
™leuqeroàte patr…d', ™leuqeroàte dä
pa‹daj, guna‹kaj, qeîn te patrówn ›dh,
q»kaj te progÒnwn: nàn Øpär p£ntwn ¢gèn.'
kaˆ m¾n par' ¹mîn Pers…doj glèsshj ·Òqoj
Øphnt…aze, koÙkšt' Ãn mšllein ¢km».
eÙqÝj dä naàj ™n nhˆ calk»rh stÒlon
œpaisen: Ãrxe d' ™mbolÁj `Ellhnik¾
naàj, k¢poqraÚei p£nta Foin…sshj neëj
kÒrumb', ™p' ¥llhn d' ¥lloj hÜqunen dÒru.
t¦ prîta mšn nun ·eàma Persikoà stratoà
¢nte‹cen: æj dä plÁqoj ™n stenù neîn
½qroist', ¢rwg¾ d' oÜtij ¢ll»loij parÁn,
aÙtoˆ d' Øp' aÙtîn ™mbÒloij calkostÒmoij
pa…ont', œqrauon p£nta kwp»rh stÒlon,
`Ellhnika… te nÁej oÙk ¢frasmÒnwj
kÚklJ pšrix œqeinon, Øptioàto dä
sk£fh neîn, q£lassa d' oÙkšt' Ãn „de‹n,
nauag…wn pl»qousa kaˆ fÒnou brotîn,
¢ktaˆ dä nekrîn coir£dej t' ™pl»quon.
fugÍ d' ¢kÒsmwj p©sa naàj ºršsseto,
Ósaiper Ãsan barb£rou strateÚmatoj.
toˆ d' éste qÚnnouj ½ tin' „cqÚwn bÒlon
¢ga‹si kwpîn qraÚmas…n t' ™reip…wn
œpaion, ™rr£cizon: o„mwg¾ d' Ðmoà
kwkÚmasin kate‹ce pelag…an ¤la,
›wj kelainÁj nuktÕj Ômm' ¢fe…leto.
kakîn dä plÁqoj, oÙd' ¨n e„ dšk' ½mata
stoichgoro…hn, oÙk ¨n ™kpl»saim… soi.
eâ g¦r tÒd' ‡sqi, mhd£m' ¹mšrv mi´
plÁqoj tosout£riqmon ¢nqrèpwn qane‹n.
Ba.
a„a‹, kakîn d¾ pšlagoj œrrwgen mšga
Pšrsaij te kaˆ prÒpanti barb£rwn gšnei.
Ag.
eâ nun tÒd' ‡sqi, mhdšpw mesoàn kakÒn:
toi£d' ™p' aÙto‹j Ãlqe sumfor¦ p£qouj,
æj to‹sde kaˆ dˆj ¢ntishkîsai ·opÍ.
Ba.
kaˆ t…j gšnoit' ¨n tÁsd' œt' ™cq…wn tÚch;
lšxon t…n' aâ fÊj t»nde sumfor¦n stratù
™lqe‹n kakîn ·špousan ™j t¦ m£ssona.
Ag.
Persîn Ósoiper Ãsan ¢kma‹oi fÚsin,
yuc»n t' ¥ristoi keÙgšneian ™kprepe‹j,
aÙtù t' ¥nakti p…stin ™n prètoij ¢e…,
teqn©sin a„scrîj duskleest£tJ mÒrJ.
Ba.
oŠ 'gë t£laina sumfor©j kakÁj, f…loi.
po…J mÒrJ dä toÚsde fÊj Ñlwlšnai;
Ag.
nÁsÒj tij ™stˆ prÒsqe Salam‹noj tÒpwn,
bai£, dÚsormoj naus…n, ¿n Ð filÒcoroj
P¦n ™mbateÚei pont…aj ¢ktÁj œpi.
™ntaàqa pšmpei toÚsd', Ópwj, Ót' ™k neîn
fqaršntej ™cqroˆ nÁson ™ksJzo…ato,
kte…noien eÙce…rwton `Ell»nwn stratÒn,
f…louj d' Øpeksózoien ™nal…wn pÒrwn,
kakîj tÕ mšllon ƒstorîn. æj g¦r qeÕj
naîn œdwke kàdoj “Ellhsin m£chj,
aÙqhmerÕn fr£xantej eÙc£lkoij dšmaj
Óploisi naîn ™xšqrJskon: ¢mfˆ dä
kukloànto p©san nÁson, ést' ¢mhcane‹n
Ópoi tr£pointo. poll¦ män g¦r ™k cerîn
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nagy zendülést: „Görög fiak lendüljetek!
Mentsétek hazánkat, a sok kisdedet,
mentsétek meg a nŋket, az ŋs szentélyeket,
az ŋsök sírjait ... Most dŋl el minden itt.”
Feleletül minálunk is hangáradat
zúg perzsa nyelven: itt a döntŋ pillanat!
Legott hajó hajóba fúrja bronz hegyét.
A támadást athéni gálya kezdi el:
egy tirusi hajó oromtornyát töri
porrá - más gálya csŋre más hajóba fúr.
Kezdetbe még helytáll a perzsa áradat;
de a szorosban feltolul a sok hajó,
más egy se tud a más baján segíteni,
bronz-csŋr ütéseikkel egy a másikát
horpasztja: törnek evezŋik rendei;
nagyon is nem bolondul jöttek körbe ránk
a hellének hajói, sorra felborul
sok nagyhasu hajónk, tengert se látni már
a roncsoktól, elvérezŋk hulláitól.
A parti szirtek holttetemmel rakva mind.
Ami hajó hajóhadunkból fennmaradt,
fut kapkodón evezve, rendezetlenül.
Mint tonhalat szokás, vagy más varsán akadt
haltömeget - úgy zúznak minket, rontanak
törött lapáttal, roncsdarabbal; jajgatás,
nyögés ül rá a tenger sós vizére, míg
a holló éj szemében minden elmerül.
Tenger bajunkat, mégha tíz nap mondanám
egy futamban, úgy se végeznék vele.
Vedd észbe jól, hogy mind idáig még soha
nem halt meg ennyi ember egyetlen napon.
Atossza
Jaj, ránk szakadt a pusztulás rémtengere
a perzsa népre és a barbárokra mind!
Hírnök
Vedd észbe: még a baj felét se mondtam el.
A kínok olyan áradata szállt reánk,
mi egyszerannyi súllyal nyomja serpenyŋnk.
Atossza
Mi végzet az, mely ennél is keservesebb?
Hadunkat, mondd, mi balszerencse érte még,
mely még alább zuhintja mélyre mérlegserpenyŋnk?
Hírnök
Legszebb virágát bontó perzsa ifjúság,
vitézi lelkek, született fŋfŋ-nagyok,
a nagy Királynak mind legelsŋ hívei
bús, dicstelen halállal rútul haltak el.
Atossza
Jaj, nyomorúltnak! O barátok, míly csapás!
mi végzet forgandóságában vesztek el?
Hírnök
Salamishoz közel van egy kicsiny sziget,
hajónak kínos ott kikötni; partjain
csak Pán bolyong, a tánckarok szerelmese.
Xerxész oda sereget rendel; hogyha majd
a tört hajókról arra mentik életük
a hellenek; üljék le ŋket könnyedén,
s mentsék az örvénybŋl a jóbarátokat;
nem sejtve a jövŋt...Isten midŋn a harc
babérait görög hajóknak adta át,
érccel övezve testüket a hellenek
hajóikból kiugranak, s körülveszik
a szigetet, hogy ifjainknak nincs hová
fordulniok, s görög kéz számtalan követ
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pštroisin ºr£ssonto, toxikÁj t' ¥po
qèmiggoj „oˆ prosp…tnontej êllusan:
tšloj d' ™formhqšntej ™x ˜nÕj ·Òqou
pa…ousi, kreokopoàsi dust»nwn mšlh,
›wj ¡p£ntwn ™xapšfqeiran b…on.
Xšrxhj d' ¢nómwxen kakîn Ðrîn b£qoj:
›dran g¦r ece pantÕj eÙagÁ stratoà,
ØyhlÕn Ôcqon ¥gci pelag…aj ¡lÒj:
·»xaj dä pšplouj k¢nakwkÚsaj ligÚ,
pezù paragge…laj ¥far strateÚmati,
†hs' ¢kÒsmJ xÝn fugÍ. toi£nde soi
prÕj tÍ p£roiqe sumfor¦n p£ra stšnein.
Ba.
ð stugnä da‹mon, æj ¥r' œyeusaj frenîn
Pšrsaj: pikr¦n dä pa‹j ™mÕj timwr…an
kleinîn 'Aqhnîn háre, koÙk ¢p»rkesan
oÞj prÒsqe Maraqën barb£rwn ¢pèlesen:
ïn ¢nt…poina pa‹j ™mÕj pr£xein dokîn
tosÒnde plÁqoj phm£twn ™pšspasen.
sÝ d' e„pš, naîn a‰ pefeÚgasin mÒron,
poà t£sd' œleipej: osqa shmÁnai torîj;
Ag.
naîn dä tagoˆ tîn leleimmšnwn sÚdhn
kat' oâron oÙk eÜkosmon a‡rontai fug»n:
stratÕj d' Ð loipÕj œn te Boiwtîn cqonˆ
dièlluq', oƒ män ¢mfˆ krhna‹on g£noj
d…yV ponoàntej, oƒ d' Øp' ¥sqmatoj kenoˆ
.
.
.
.
.
.
diekperîmen œj te Fwkšwn cqÒna
kaˆ Dwr…d' aan, Mhli© te kÒlpon, oá
SperceiÕj ¥rdei ped…on eÙmene‹ potù:
k¢nteàqen ¹m©j gÁj 'Acai…doj pšdon
kaˆ Qessalîn pÒleij Øpespanismšnouj
bor©j ™dšxant': œnqa d¾ ple‹stoi q£non
d…yV te limù t': ¢mfÒtera g¦r Ãn t£de.
Magnhtik¾n dä ga‹an œj te MakedÒnwn
cèran ¢fikÒmesq', ™p' 'Axioà pÒron,
BÒlbhj q' ›leion dÒnaka, P£ggaiÒn t' Ôroj,
'Hdwn…d' aan: nuktˆ d' ™n taÚtV qeÕj
ceimîn' ¥wron ðrse, p»gnusin dä p©n
·šeqron ¡gnoà StrumÒnoj. qeoÝj dš tij
tÕ prˆn nom…zwn oÙdamoà tÒt' hÜceto
lita‹si, ga‹an oÙranÒn te proskunîn.
™peˆ dä poll¦ qeoklutîn ™paÚsato
stratÒj, per´ krustallopÁga di¦ pÒron:
cêstij män ¹mîn prˆn skedasqÁnai qeoà
¢kt‹naj ærm»qh, seswmšnoj kure‹.
flšgwn g¦r aÙga‹j lamprÕj ¹l…ou kÚkloj
mšson pÒron diÁke, qerma…nwn flog…:
p‹pton d' ™p' ¢ll»loisin: eÙtuc¾j dš toi
Óstij t£cista pneàm' ¢pšrrhxen b…ou.
Ósoi dä loipoˆ k¥tucon swthr…aj,
QrÇkhn per£santej mÒgij pollù pÒnJ,
¼kousin ™kfugÒntej, oÙ pollo… tinej,
™f' ˜stioàcon ga‹an: æj stšnein pÒlin
Persîn, poqoàsan filt£thn ¼bhn cqonÒj.
taàt' œst' ¢lhqÁ: poll¦ d' ™kle…pw lšgwn
kakîn § Pšrsaij ™gkatšskhyen qeÒj.
Co.
ð duspÒnhte da‹mon, æj ¥gan barÝj
podo‹n ™n»lou pantˆ Persikù gšnei.
Ba.
oŠ 'gë t£laina diapepragmšnou stratoà:
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zudít reájuk és az íjak húrjain
százszám zizzenti rájuk öldöklŋ nyilát,
aztán egy végrohamban rájuk esnek és
ütik, szabják a nyomorúltak tagjait,
mig valamennyi életét el nem veszik.
Xerxész a vész örvényét látva felkiált
- egy magas szirten ült a tengerhez közel,
ahonnan végig látta jól egész hadát -,
ruháit megszaggatja nyögve felsikolt,
gyaloghadának kapkodón rendelkezik
s bomlott futással hátat ád. Ezen zokogj,
ha elsirattad az elŋbbi nagy csapást!
Atossza
Gonosz szellem, hogy megcsaltad a perzsa nép
hitét! Minŋ keserü bosszut szenvedett
a híres Athéntól fiam! Nem volt elég,
hogy Marathónnál annyi barbár ottveszett;
Marathónért csak hogy bosszút vegyen fiam,
önnön fejére szerzett ennyi szenvedést!
De mondd, hol hagytad a haláltól megfutott
hajókat? Meg tudod hiven jelenteni?
Hírnök
Aztán a megmaradt hajók vezérei
jó széllel rendetlen futásba kezdtenek.
A maradék had a boiótok földein
veszett: ott estek össze fulladón...
.................................
Phókisz földén tovább bolygunk-barangolunk,
Dorisz vidékén, Mélisz öblében, hol a
Szperkheiosz éltetŋ itallal öntözi
a lapályt. Majd az akháj sík fogadja be
s a thesszál városok a holtig éhezŋt.
Itt vész, itt pusztul el a legtöbb emberünk
éh- s szomjhalállal. Kínoz mind a két csapás.
Magnésziának földét, Makedónia
vidékét érjük, Axiosz gázló-helyét,
Bolbé nádingoványt, Pangaiosz ormait,
Édón földét, ahol egy isten éjidŋn
korai hívihart bocsát. Jéggé mered
a szent Sztrümón folyó. Ki még nem hitt soha
az istenekben, most ugyan fohászkodik,
és csúszva-mászva mennyet-földet ostromol.
Hogy seregünk imáit abbahagyja és
megkezdi a folyó jegén az átkelést:
ki közülünk elindult, mielŋtt a Fény
ura sugarát szétszikrázza - megmarad.
De hogy a Nap tüzes sugáru fényköre
megolvasztja középen általútjukat,
egymásra hullnak. Boldog az, kinek a Sors
egy lélegzettel elszakasztja életét.
Az a kevés pedig, ki élve megmaradt,
sok szenvedéssel áthatolva Thrákián,
halálból futva tért meg házitťzhelye
földére - úgyhogy perzsa városunk jajong
a föld rajongott ifjuságát gyászolón.
Ez a való. A többi tenger szenvedést,
mit ránk, perzsákra mért az Ég, nem mondom el.
Hírnök el.
Karvezetŋ
Ó, szörnyť isten! Ó, mily ólomsúlyu, zord
lábbal tiportad meg a perzsa nemzetet!
Atossza
Én nyomorúlt! Hogy elveszett a perzsa had!
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ð nuktÕj Ôyij ™mfan¾j ™nupn…wn,
æj k£rta moi safîj ™d»lwsaj kak£.
Øme‹j dä faÚlwj aÜt' ¥gan ™kr…nate.
Ómwj d', ™peid¾ tÍd' ™kÚrwsen f£tij
Ømîn, qeo‹j män prîton eÜxasqai qšlw:
œpeita, gÍ te kaˆ fqito‹j dwr»mata,
¼xw laboàsa pšlanon ™x o‡kwn ™mîn—
™p…stamai män æj ™p' ™xeirgasmšnoij,
¢ll' ™j tÕ loipÕn e‡ ti d¾ lùon pšloi.
Øm©j dä cr¾ 'pˆ to‹sde to‹j pepragmšnoij
pisto‹si pist¦ xumfšrein bouleÚmata:
kaˆ pa‹d', ™£n per deàr' ™moà prÒsqen mÒlV
parhgore‹te, kaˆ propšmpet' ™j dÒmouj,
m¾ ka… ti prÕj kako‹si prosqÁtai kakÒn.
COROS
ð Zeà basileà, nàn <g¦r> Persîn
tîn megalaÚcwn kaˆ polu£ndrwn
strati¦n Ñlšsaj
¥stu tÕ SoÚswn ºd' 'Agbat£nwn
pšnqei dnoferù katškruyaj:
pollaˆ d' ¡pala‹j cersˆ kalÚptraj
katereikÒmenai
diamudalšouj d£krusi kÒlpouj
tšggous', ¥lgouj metšcousai.
aƒ d' ¡brÒgooi Pers…dej ¢ndrîn
poqšousai „de‹n ¢rtizug…an,
lšktrwn [t'] eÙn¦j ¡broc…twnaj,
clidanÁj ¼bhj tšryin, ¢fe‹sai,
penqoàsi gÒoij ¢korestot£toij.
k¢gë dä mÒron tîn o„comšnwn
a‡rw dok…mwj polupenqÁ.
[str. a.
nàn g¦r d¾ prÒpasa män stšnei
ga‹' 'Asˆj ™kkenoumšna.
Xšrxhj män ¥gagen, popo‹,
Xšrxhj d' ¢pèlesen, toto‹,
Xšrxhj dä p£nt' ™pšspe dusfrÒnwj
bar…dessi pont…aij.
t…pte Dare‹oj män oÛtw tÒt' ¢blab¾j ™pÁn,
tÒxarcoj poli»taij,
Sous…daij f…loj ¥ktwr;
[¢nt a.
pezoÝj g£r sfe kaˆ qalass…ouj
ÐmÒpteroi kuanèpidej
n©ej män ¥gagon, popo‹,
n©ej d' ¢pèlesan, toto‹,
n©ej panwlšqroisin ™mbola‹j,
di¦ d' 'IaÒnwn cšraj.
tutq¦ d' ™kfuge‹n ¥nakt' aÙtÕn æj ¢koÚomen,
QrÇkhj ¨m pedi»reij
dusc…mouj te keleÚqouj.
[str. b.
toˆ d' ¥ra prwtomÒroio, feà,
lhfqšntej prÕj ¢n£gkaj, ºš,
¢kt¦j ¢mfˆ Kucre…aj, Ñ©,
<stšmbontai:> stšne kaˆ dakn£zou, barÝ d' ¢mbÒason
oÙr£ni' ¥ch, Ñ©:
te‹ne dä dusb£ukton
bo©tin t£lainan aÙd£n.
[¢nt. b.
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Ó jaj, világos éji álomlátomás,
mily érthetŋen jelezted már e pusztulást!
S ti míly gyarlón bogoztátok ki álmomat!
Mégis, ha már ilyen tanácsot adtatok,
elébb az istenek felé fohászkodom,
majd holtainknak és a Földnek áldozom,
kastélyomból hozván nekik ajándékot.
Tudom: késŋ a minket ért csapás után,
de hátha még jövŋnkre szebb idŋt derít.
Tirátok vár: a végmebent csapás után
hogy híveinknek hť tanácsot adjatok,
s ha tán elébb, mint én, megérkezik fiam,
vigasztaljátok és kisérjétek haza,
nehogy ujabb bajjal tetézze még a vészt.
A királynŋ és kísérete elvonul
Karvezetŋ
Ó, Zeusz király, megemésztetted a
nagysokaságú, nagyrahivalgó
perzsák seregét! Agbatanát, s a
súsai várost
gyászos feketébe takartad.
Hány nŋ puha, szép keze tépdesi szét
fátylát, s az ölét csatakos könnyel
harmatozza be,
hogy a fájdalom átveri szívét.
Szeliden zokogó sok perzsa nŋ
nemrég nŋsťlt férjére ohajt:
vágyva nyugodni fátyolos ágyon,
vágyva virágkora gyönyörü kéjét elvesztve siratja örökké.
Én is az elment katonák gyászos
sorsán zokogok, ahogy illik.
Kar
Nyög most egész nagy Ázsia,
mert népe vesztve puszta lett.
Xerxész vezette le hadunk.
Xerxész vezette le fajunk.
Xerxész mindent nagy-esztelen tett,
s tengeri hajóhada.
Lám, nem ártott senkinek
Dareiosz, ki íjjal állt
honfitársai élén!
Szúsza drága vezére.
Nagy tengeri, s gyaloghadát
egyenlŋ szárnyu, sötét szemť
hajók vezették el hadát.
Hajók veszették el faját.
Hajók emésztŋ támadása,
zord iónok karjai.
Híre jött: alig tudott
futni a király maga
téres Thrákia síkján,
zimankós, hideg útján.
O jaj, az elébb ölŋ, zord
végzettŋl ragadottak - ó jaj! Kükhreusz-védte szigetnél – ó!hányódnak. Nosza, nyögjél és
mard magad, és az égre
szorj iszonyu szót - ó jaj, ó jaj!
Nyújtva süvölts sikongó
panaszszót, borzongató jajt!
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gnaptÒmenoi d' ¡lˆ dein´, feà,
skÚllontai prÕj ¢naÚdwn, ºš,
pa…dwn t©j ¢mi£ntou, Ñ©.
penqe‹ d' ¥ndra dÒmoj sterhqe…j, tokšhj d' ¥paidej
daimÒni' ¥ch, Ñ©,
durÒmenoi gšrontej
tÕ p©n d¾ klÚousin ¥lgoj.
[str. g.
toˆ d' ¢n¦ g©n 'As…an d¾n
oÙkšti personomoàntai,
oÙd' œti dasmoforoàsin
desposÚnoisin ¢n£gkaij,
oÙd' ™j g©n prop…tnontej
¤zontai: basile…a g¦r diÒlwlen „scÚj.
[¢nt. g.
oÙd' œti glîssa broto‹sin
™n fulaka‹j: lšlutai g¦r
laÕj ™leÚqera b£zein,
æj ™lÚqh zugÕn ¢lk©j.
aƒmacqe‹sa d' ¥rouran
A‡antoj periklÚsta n©soj œcei t¦ Persîn.
Ba.
f…loi, kakîn män Óstij œmpeiroj kure‹,
™p…statai broto‹sin æj, Ótan klÚdwn
kakîn ™pšlqV, p£nta deima…nein f…lon,
Ótan d' Ð da…mwn eÙroÍ, pepoiqšnai
tÕn aÙtÕn a„än ¥nemon oÙrie‹n tÚcaj.
™moˆ g¦r ½dh p£nta män fÒbou plša:
™n Ômmasin t¢nta‹a fa…netai qeîn,
bo´ d' ™n çsˆ kšladoj oÙ paiènioj:
to…a kakîn œkplhxij ™kfobe‹ fršnaj.
toig¦r kšleuqon t»nd' ¥neu t' Ñchm£twn
clidÁj te tÁj p£roiqen ™k dÒmwn p£lin
œsteila, paidÕj patrˆ preumene‹j co¦j
fšrous', ¤per nekro‹si meilikt»ria,
boÒj t' ¢f' ¡gnÁj leukÕn eÜpoton g£la,
tÁj t' ¢nqemourgoà st£gma, pamfaäj mšli,
lib£sin Ødrhla‹j parqšnou phgÁj mšta,
¢k»ratÒn te mhtrÕj ¢gr…aj ¥po
potÒn, palai©j ¢mpšlou g£noj tÒde:
tÁj t' a„än ™n fÚlloisi qalloÚshj b…on
xanqÁj ™la…aj karpÕj eÙèdhj p£ra,
¥nqh te plekt£, pamfÒrou ga…aj tškna.
¢ll', ð f…loi, coa‹si ta‹sde nertšrwn
Ûmnouj ™peufhme‹te, tÒn te da…mona
Dare‹on ¢nakale‹sqe, gapÒtouj d' ™gë
tim¦j propšmyw t£sde nertšroij qeo‹j.
Co.
bas…leia gÚnai, pršsboj Pšrsaij,
sÚ te pšmpe co¦j qal£mouj ØpÕ gÁj,
¹me‹j q' Ûmnoij a„thsÒmeqa
fqimšnwn pompoÝj
eÜfronaj enai kat¦ ga…aj.
¢ll£, cqÒnioi da…monej ¡gno…,
GÁ te kaˆ `ErmÁ, basileà t' ™nšrwn,
pšmyat' œnerqen yuc¾n ™j fîj:
e„ g£r ti kakîn ¥koj ode plšon,
mÒnoj ¨n qnhtîn pšraj e‡poi.
[str. a.
Ã :' ¢…ei mou makar…taj „soda…mwn basileÝj
b£rbara safhnÁ
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Rajtuk a hab dühe kallóz - ó! -,
tépi hangtalan ŋket - ó jaj! szťzi tenger ezer fia. - Ó! Férfit gyászol az árva ház.
Agg szüle gyermeke vesztve
él iszonyu kínt - ó jaj, ó jaj! Sírva-zokogva hallja
vén feje mind e gyötrelmet.
Ázsia földje felett már
nem úr perzsa hatalmunk;
kényura kényszere-hajtva
többé már nem adóznak;
nem buknak le a földre
szolgákként; a Királynak
nincs már semmi hatalma!
Nem köti fékre a nyelvét
senki; megoldva a szó; a
nép szabadon karatyol már.
Roncs az erŋszak igája.
Vérben ásta meg Aias
tengermosta szigetje
perzsa uralmunk sírját.
Belép a királynŋ
Szeretteim, ki a bajokban járatos,
az tudja, hogy, midŋn az embert ellepi
a sok csapás tajtéka: mindentŋl remeg;
ha sorsa jó: magát elbízza, azt hiszi,
hogy mindig jószerencse-szél fütyül neki.
Bennem mindent betölt a tompa félelem;
szemem elŋtt az istenek utálata;
fülembe sem gyŋzelmi zendülés riog.
Vér-tépte döbbenet riasztja lelkemet.
Ezért az utat vissza házamból ide
nem az elŋbbi díszruhában, nem kocsin
jártam meg, hogy szerezzek áldozat-italt
fiam apjának, holtakat édesgetŋt:
szentelt tehén jóízü hófehér tejét,
szép csilla mézet: száz virágon dolgozó
méh cseppeit; szťz szent forrás vizét;
s a hegyi anya-tŋ vegyítetlen levét,
a régi szép borág vidító mámorát;
és az örökkön zöldelŋ, aranyhajú
szelíd olajfa jószagú gyümölcseit,
a dús Föld lányait: virágfüzéreket.
Barátim, míg a lentlevŋknek áldozunk,
ti zengjetek himnuszt, s Dareiosz szellemét
hívjátok - én a Mély megannyi istenét
itallal tisztelem, melyet beszi a föld.
Karvezetŋ
Perzsa nagyasszony, királyanya önts
az alant alvók nyoszolyáira bort,
mi meg énekkel kérjük a holtak
vezetŋit alant,
hogy legyenek jóakaróink!
Földmélyi, dicsŋ, szent isteneink:
Gé és Hermész, s te holtak Ura,
küldd fel alúlról a fényre a lelket,
mert, ha e vészre tud írt - mi a vége:
csak ŋ mondhatja meg, ember.
Kar
Hallja-e tarkán lobogó,
bús, panaszos, fülsiketí-
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tŋ jajomat éles,
barbár nyelven a Boldogult,
istenekkel egyenlŋ úr?
Nagy nyomoruságomat kiáltom.
Hall-e minket alulról?

ƒšntoj t¦ pana…ol' a„anÁ dÚsqroa b£gmata;
pant£lan' ¥ch
diabo£sw;
nšrqen «ra klÚei mou;
[¢nt. a.
¢ll¦ sÚ moi, G© te kaˆ ¥lloi cqon…wn ¡gemÒnej,
da…mona megaucÁ
„Ònt' a„nšsat' ™k dÒmwn, Pers©n SousigenÁ qeÒn:
pšmpete d' ¥nw
oŒon oÜpw
Persˆj a' ™k£luyen.
[str. b.
Ã f…loj ¢n»r, f…loj Ôcqoj:
f…la g¦r kškeuqen ½qh.
'AidwneÝj d' ¢napompÕj ¢n…ei, 'AidwneÚj,
oon ¢n£ktora Dari©na. ºš.
[¢nt. b.
oÙdä g¦r ¥ndraj pot' ¢pèllu
polemofqÒroisin ¥taij,
qeom»stwr d' ™kiklÇsketo Pšrsaij, qeom»stwr
d' œsken, ™peˆ stratÕn eâ podoÚcei. ºš.
[str. g.
ball»n, ¢rca‹oj ball»n, ‡qi, ƒkoà:
œlq' ™p' ¥kron kÒrumbon Ôcqou,
krokÒbapton podÕj eÜmarin ¢e…rwn,
basile…ou ti»raj f£laron pifaÚskwn.
b£ske p£ter ¥kake Dari£n, o‡.
[¢nt. g.
Ópwj a„anÁ klÚVj nša t' ¥ch,
dšspota despot©n f£nhqi.
Stug…a g£r tij ™p' ¢clÝj pepÒtatai:
neola…a g¦r ½dh
kat¦ p©s' Ôlwlen.
b£ske p£ter ¥kake Dari£n, o‡.
[™pJdÒj.
a„a‹ a„a‹:
ð polÚklaute f…loisi qanèn,
t… t£de, dun£sta, dun£sta,
periss¦ d…duma dˆj gošdn' ¡m£rtia;
p©sai g´ t´d' ™xšfqintai tr…skalmoi
n©ej ¥naej ¥naej.

EIDWLON DAREIOU
ð pist¦ pistîn ¼likšj q' ¼bhj ™mÁj
Pšrsai geraio…, t…na pÒlij pone‹ pÒnon;
stšnei, kškoptai, kaˆ car£ssetai pšdon.
leÚsswn d' ¥koitin t¾n ™m¾n t£fou pšlaj
tarbî, co¦j dä preumen¾j ™dex£mhn.
Øme‹j dä qrhne‹t' ™ggÝj ˜stîtej t£fou
kaˆ yucagwgo‹j Ñrqi£zontej gÒoij
o„ktrîj kale‹sqš m': ™stˆ d' oÙk eÙšxodon
¥llwj te p£ntwj, co„ kat¦ cqonÕj qeoˆ
labe‹n ¢me…nouj e„sˆn À meqišnai.
Ómwj d' ™ke…noij ™ndunasteÚsaj ™gë
¼kw: t£cune d', æj ¥memptoj ð crÒnou.
t… ™stˆ Pšrsaij neocmÕn ™mbriqäj kakÒn;
Co. [str.
sšbomai män prosidšsqai,
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Gé, s ki a föld mélye-lakók
istene más –add, cselekedd:
szálljon a lakából
fel hozzánk a dicsŋ, nagy árny!
Küldd hozzánk fel a perzsa nép
Szúsza-fia istenét! Ilyen hŋst
nem fedez be a föld mást!
Drága e hŋs, drága e hant,
drága erényeket borít be.
Aidóneusz, te bocsásd,
te kisérd fel, Aidóneusz,
ŋt, az egyetlen urat, Dareioszt! - Ó jaj! Öldöklŋ háboruban
harcosait sose vesztegette.
Neve volt: „Isteni látnok.” Az ŋ: isteni látnok!
Mert seregét okosan vezette. - Ó jaj! Király, ŋsrégi király, ide, ide jöjj!
Jöjj fel e sír magas csucsára,
oda lábad puha, sáfrány saruját tedd!
Mutogasd meg királyi
tiarád bóbitáját!
Jóakaratu atya, jöjj, Dareiosz! - O! Jelenj meg, ó, te uramnak ura, hogy
új bajainkat vedd füledbe!
A halál éji sötéte mireánk szállt.
Oda van már egészen
a mi ifju népünk!
Joakaratu atya, jöjj, Dareiosz! - Ó! Ó jaj, ó jaj.
hívei könnye-siratta halott!
Mivégre, királyom, királyom,
e kétszer nyomoru vétek? Ím a föld kerekén
mind valamennyi méd
háromsorevezŋs
gálya odavan, odavan!
Feltťnik Dareiosz árnya
Dareiosz árnya
Leghťbb barátim, ifjuságom társai,
vének...Hazánk mi gyötri, ó, mi gyötrelem?
Lám mellét verve nyög, s a földet döngeti.
Hogy nŋmet látom síromon, úgy félek én!
Mit nékem áldozott, szelíden vettem át.
Ti könnyet ontva álltok sírom partjain,
s halottidézŋ, nagy sirámmal engemet
hívtok busan. - Nem könnyü út a felvilág!
Készebbek arra földalatti istenek,
hogy kapjanak, mintsemhogy elbocsássanak.
Mégis, meggyŋztem ŋket és feljöttem én.
Hanem siess! Ne mondják rád: idŋt fecsélsz.
Mi új csapás zudúlt a perzsa népre, mondd?
Kar
Remegek rá odanézni!
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sšbomai d' ¢nt…a lšxai
sšqen ¢rca…J perˆ t£rbei.
Da.
¢ll' ™peˆ k£twqen Ãlqon so‹j gÒoij pepeismšnoj,
m» ti makistÁra màqon ¢ll¦ sÚntomon lšgwn
e„pä kaˆ pšraine p£nta, t¾n ™m¾n a„dî meqe…j.
Co. [¢nt.
d…omai män car…sasqai,
d…omai d' ¢nt…a f£sqai,
lšxaj dÚslekta f…loisin.
Da.
¢ll' ™peˆ dšoj palaiÕn soˆ frenîn ¢nq…statai,
tîn ™mîn lšktrwn gerai¦ xÚnnom', eÙgenäj gÚnai,
klaum£twn l»xasa tînde kaˆ gÒwn safšj t… moi
lšxon. ¢nqrèpeia d' ¥n toi p»mat' ¨n tÚcoi broto‹j.
poll¦ män g¦r ™k qal£sshj, poll¦ d' ™k cšrsou kak¦
g…gnetai qnhto‹j, Ð m£sswn b…otoj Àn taqÍ prÒsw.
Ba.
ð brotîn p£ntwn Øperscën Ôlbon eÙtuce‹ pÒtmJ,
æj ›wj t' œleussej aÙg¦j ¹l…ou zhlwtÕj ín
b…oton eÙa…wna Pšrsaij æj qeÕj di»gagej,
nàn tš se zhlî qanÒnta, prˆn kakîn „de‹n b£qoj.
p£nta g£r, Dare‹', ¢koÚsV màqon ™n brace‹ crÒnJ:
diapepÒrqhtai t¦ Persîn pr£gmaq', æj e„pe‹n œpoj.
Da.
t…ni trÒpJ; loimoà tij Ãlqe skhptÒj, À st£sij pÒlei;
Ba.
OÙdamîj: ¢ll' ¢mf' 'Aq»naj p©j katšfqartai stratÒj.
Da.
t…j d' ™mîn ™ke‹se pa…dwn ™strathl£tei; fr£son.
Ba.
qoÚrioj Xšrxhj, kenèsaj p©san ºpe…rou pl£ka.
Da.
pezÕj À naÚthj dä pe‹ran t»nd' ™mèranen t£laj;
Ba.
¢mfÒtera: diploàn mštwpon Ãn duo‹n strateum£toin.
Da.
pîj dä kaˆ stratÕj tosÒsde pezÕj ½nusen per©n;
Ba.
mhcana‹j œzeuxen “Ellhj porqmÒn, ést' œcein pÒron.
Da.
kaˆ tÒd' ™xšpraxen, éste BÒsporon klÍsai mšgan;
Ba.
ïd' œcei: gnèmhj dš poÚ tij daimÒnwn xun»yato.
Da.
feà, mšgaj tij Ãlqe da…mwn, éste m¾ frone‹n kalîj.
Ba.
æj „de‹n tšloj p£restin oŒon ½nusen kakÒn.
Da.
kaˆ t… d¾ pr£xasin aÙto‹j ïd' ™pisten£zete;
Ba.
nautikÕj stratÕj kakwqeˆj pezÕn êlese stratÒn.
Da.
ïde pamp»dhn dä laÕj p©j katšfqartai dor…;
Ba.
prÕj t£d' æj SoÚswn män ¥stu p©n kenandr…an stšnei—
Da.
ð pÒpoi kednÁj ¢rwgÁj k¢pikour…aj stratoà.
Ba.
Baktr…wn d' œrrei panèlhj dÁmoj oÙdš tij gšrwn.
Da.
ð mšleoj, o†an ¥r' ¼bhn xumm£cwn ¢pèlesen.
Ba.
mon£da dä Xšrxhn œrhmÒn fasin oÙ pollîn mšta—
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69.
Remegek szembe beszélni!
A régi tisztelet aggaszt.
Dareiosz
Hogy ha már rávett sirámod, s felhozott a föld alól,
sok beszéded fogd rövidre, hosszú lére ne ereszd!
Mondj csak el mindent, irántam hódolattal most ne légy!
Kar
Iszonyú: kedvire nézni!
Iszonyú szó: kibeszélni,
ami balhír a barátnak!
Dareiosz
Ha a régi tisztelet még lelkedet lenyťgözi,
szólj te, ágyam régi társa, szólj nemes nŋ, hitvesem!
Hagyd a jajgatást, a sírást, mondd ki nyíltan, hogy mi bánt.
Halandót gyakorta sújtol emberektŋl szenvedés;
száll a sok baj tengerekrŋl, száll a szárazföldrŋl is
halandóra, hogyha éve kelleténél többre fut.
Atossza
Kit minden percéletťnél boldogabbá tett a Sors,
míg szemed a Nap sugarát itta: élted életed
perzsa népeddel, miként egy isten, irígyelt, dicsŋn.
Irigyellek, hogy halott vagy és nem látod a vészt!
Vedd füledbe kurta szóval mindeneknek lényegét:
Dareiosz, a perzsa állam úgyszólván megsemmisült.
Dareiosz
Hogy? Mi támadt államunkban? Éhhalál-e? Lázadás?
Atossza
Nem! Athén elŋtt egy szálig tönkrement a hadsereg.
Dareiosz
S mondd, melyik fiunk vezette táborát Athén felé?
Atossza
Büszke Xerxés. Néptelenné tette földünk síkjait.
Dareiosz
S gyaloghaddal vagy hajóval tett próbát az esztelen?
Dareiosz
Mindkettŋvel. Kétfelé állt két hadának homloka.
Dareiosz
S hogy tudott ilyen gyaloghad áthatolni tengeren?
Atossza
Útnak Hellé tengerére szerkezettel vert igát.
Dareiosz
Véghezvitte, hogy lezárta a hatalmas Boszporoszt?
Atossza
Véghezvitte. Szellemét egy istenség nyügözte le.
Dareiosz
Szörnyü isten szállta meg, hogy tervet szŋjön esztelen!
Atossza
Látható, mi lett a vége: pusztulásra végezett.
Dareiosz
És mi lett az emberekkel? Nyögve mért busúltok itt?
Atossza
Vert hajóhadunk halálba ťzte a gyaloghadat.
Dareiosz
Így tehát e nagy csatában elveszett egész hadunk?
Atossza
Oly nagyon, hogy Szúsza nyög, hogy férfi egy se jött haza.
Dareiosz
Jaj, mi biztos védelem volt, s oltalom e nagy sereg!
Atossza
Veszni hullott Baktriának népe: nem lesz már öreg.
Dareiosz
Harcostársaink virágát tönkretette a bolond!
Atossza
Monjdák: Xerxész népe-vesztve, nem sok társsal, egymaga...
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69.
Da.
pîj te d¾ kaˆ po‹ teleut©n; œsti tij swthr…a;
Ba.
¥smenon mole‹n gšfuran ga‹n duo‹n zeukthr…an.
Da.
kaˆ prÕj ½peiron sesîsqai t»nde, toàt' ™t»tumon;
Ba.
na…: lÒgoj krate‹ safhn¾j toàtÒ g': oÙk œni st£sij.
Da.
feà, tace‹£ g' Ãlqe crhsmîn pr©xij, ™j dä pa‹d' ™mÕn
ZeÝj ¢pšskhyen teleut¾n qesf£twn: ™gë dš pou
di¦ makroà crÒnou t£d' hÜcoun ™kteleut»sein qeoÚj:
¢ll', Ótan speÚdV tij aÙtÒj, cç qeÕj sun£ptetai.
nàn kakîn œoike phg¾ p©sin hØrÁsqai f…loij.
pa‹j d' ™mÕj t£d' oÙ kateidëj ½nusen nšJ qr£sei:
Óstij `Ell»sponton ƒrÕn doàlon ìj desmèmasin
½lpise sc»sein ·šonta, BÒsporon ·Òon qeoà:
kaˆ pÒron meterrÚqmize, kaˆ pšdaij sfurhl£toij
peribalën poll¾n kšleuqon ½nusen pollù stratù.
qnhtÕj ín qeîn te p£ntwn õet', oÙk eÙboul…v,
kaˆ Poseidînoj krat»sein: pîj t£d' oÙ nÒsoj frenîn
ece pa‹d' ™mÒn; dšdoika m¾ polÝj ploÚtou pÒnoj
oØmÕj ¢nqrèpoij gšnhtai toà fq£santoj ¡rpag».
Ba.
taàt£ toi kako‹j Ðmilîn ¢ndr£sin did£sketai
qoÚrioj Xšrxhj: lšgousi d' æj sÝ män mšgan tšknoij
ploàton ™kt»sw xÝn a„cmÍ, tÕn d' ¢nandr…aj Ûpo
œndon a„cm£zein, patrùon d' Ôlbon oÙdän aÙx£nein.
toi£d' ™x ¢ndrîn Ñne…dh poll£kij klÚwn kakîn
t»nd' ™boÚleusen kšleuqon kaˆ str£teum' ™f' `Ell£da.
Da.
toig£r sfin œrgon ™stˆn ™xeirgasmšnon
mšgiston, ¢e…mnhston, oŒon oÙdšpw
tÒd' ¥stu SoÚswn ™xeke…nws' ™mpesÒn,
™x oáte tim¾n ZeÝj ¥nax t»nd' êpasen,
›n' ¥ndra p£shj 'As…doj mhlotrÒfou
tage‹n, œconta skÁptron eÙqunt»rion.
MÁdoj g¦r Ãn Ð prîtoj ¹gemën stratoà:
¥lloj d' ™ke…nou pa‹j tÒd' œrgon ½nusen:
fršnej g¦r aÙtoà qumÕn òakostrÒfoun.
tr…toj d' ¢p' aÙtoà Kàroj, eÙda…mwn ¢n»r,
¥rxaj œqhke p©sin e„r»nhn f…loij:
Ludîn dä laÕn kaˆ Frugîn ™kt»sato,
'Iwn…an te p©san ½lasen b…v.
qeÕj g¦r oÙk ½cqhren, æj eÜfrwn œfu.
KÚrou dä pa‹j tštartoj hÜqune stratÒn.
pšmptoj dä M£rdoj Ãrxen, a„scÚnh p£trv
qrÒnois… t' ¢rca…oisi: tÕn dä sÝn dÒlJ
'Artafršnhj œkteinen ™sqlÕj ™n dÒmoij,
xÝn ¢ndr£sin f…loisin, oŒj tÒd' Ãn cršoj.
[›ktoj dä M£rafij, ›bdomoj d' 'Artafršnhj.]
k¢gë p£lou t' œkursa toàper ½qelon,
k¢pestr£teusa poll¦ sÝn pollù stratù:
¢ll' oÙ kakÕn tosÒnde prosšbalon pÒlei.
Xšrxhj d' ™mÕj pa‹j nšoj ™ën nša frone‹,
koÙ mnhmoneÚei t¦j ™m¦j ™pistol£j:
eâ g¦r safîj tÒd' ‡st', ™moˆ xun»likej,
¤pantej ¹me‹j, o‰ kr£th t£d' œscomen,
oÙk ¨n fane‹men p»mat' œrxantej tÒsa.
Co.
t… oân, ¥nax Dare‹e; po‹ katastršfeij
lÒgwn teleut»n; pîj ¨n ™k toÚtwn œti
pr£ssoimen æj ¥rista PersikÕj leèj;
Da.
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Dareiosz
Hogy? Mi lett a vége néki? Menekvésre van remény?
Atossza
Élve ért a hídra, mely a két világot átköti.
Dareiosz
Élve ért a szárazföldre? Mentve van már? Biztos ez?
Atossza
Biztos híradás jelenti. Nincs okunk tagadni azt.
Dareiosz
Jaj, hamar betelt a jóslat! Mint csapott fiamra Zeusz
isten jós-szavát betöltve! Ajkamról meg épp azért
szállt imádság, hogy az Ég ezt mennél késŋbb hozza ránk!
De amit ember siettet, abban isten is segít:
úgy tünik, a vész forrása híveinkre rátalált;
s lám, fiam hajtotta végre ifju hévvel, oktalan!
Azt remélte, hogy bilincsbe verheti rabszolgaként
szent Hellészpontoszt, s az isten folyamát, a Boszporoszt;
átformálta a szorost és rákovácsolt kalapács
verte békót: úgy teremtett nagy seregnek nagy utat.
Azt gondolta, esztelen, hogy bár halandó, ŋ legyŋz
minden istent és Poszeidónt...Esztelenség ez, mi más,
mely fiam megszállta. Félek: sok törŋdéssel rakott
kincsem annak martaléka lesz, ki elsŋnek viszi.
Atossza
Hŋsi Xerxészt ama rosszak társasága vette rá...
Mind azt hajtogatta, hogy te úgy takartál nagy vagyont
fiaidnak dárdaharccal, ŋ szobájában röpít
kopjaszálat gyáva módon, apja kincsét semmivel
nem növelvén. Íly galádok gyúnyszavait szüntelen
hallva, szánja rá magát, hogy Hellasz ellen hadra kél.
Dareiosz
Hát megcselekdték a legnagyobb gonoszt,
minek emléke mindörökkön fennmarad!
mely néptelenné tette Szúsza városát mióta adta Zeusz a nagy kitüntetést,
hogy egy ember egész juhpásztor-Ázsiát
vezesse, bírva az uralkodó-jogart.
Hadunknak Médosz elsŋ fŋvezére volt.
Müvét, utódaként, fia fejezte be;
belátás kormányozta lelke vágyait.
A boldog férfi, Kürosz lett a harmadik;
békét hozott uralma híveink közé,
s a lťdek, phrygek népeit szerezte meg,
s igába törte mind egész Ióniát;
mert bölcsnek termett, isten sem gyülölte ŋt.
A negyedik fŋhadvezér: Kürosz fia.
Az ötödik Mardisz, a nemzet szégyene,
az ŋsi trón gyalázata. Rá cselt vetett
házában és megölte hŋs Artaphrenész
s vele e célra egyesült barátai.
...................................
Midŋn a sors megadta régi vágyamat,
sok hadereggel háborúztam sok csatán,
de mégse hoztam államunkra ennyi bajt.
Xerxész ifjú még, ifhuként gondolkodik,
rég elfeledte, mit parancsoltam neki.
Vegyétek észbe, társaim, világosan:
midŋn kezünkbe volt a kormányrúd, mi mind
együtt nem támasztottunk ennyi szenvedést!
Karvezetŋ
Beszédednek mi hát a végsŋ célzata,
ó, Dareiosz király? Ezek nyomán hogyan
élhetne mégis boldogan a perzsa nép?
Dareiosz
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69.
e„ m¾ strateÚoisq' ™j tÕn `Ell»nwn tÒpon,
mhd' e„ str£teuma ple‹on Ï tÕ MhdikÒn.
aÙt¾ g¦r ¹ gÁ xÚmmacoj ke…noij pšlei.
Co.
pîj toàt' œlexaj, t…ni trÒpJ dä summace‹;
Da.
kte…nousa limù toÝj ØperpÒllouj ¥gan.
Co.
¢ll' eÙstalÁ toi lektÕn ¢roàmen stÒlon.
Da.
¢ll' oÙd' Ð me…naj nàn ™n `Ell£doj tÒpoij
stratÕj kur»sei nost…mou swthr…aj.
Co.
pîj epaj; oÙ g¦r p©n str£teuma barb£rwn
per´ tÕn “Ellhj porqmÕn EÙrèphj ¥po;
Da.
paàro… ge pollîn, e‡ ti pisteàsai qeîn
cr¾ qesf£toisin, ™j t¦ nàn pepragmšna
blšyanta: sumba…nei g¦r oÙ t¦ mšn, t¦ d' oÜ.
ke‡per t£d' ™st…, plÁqoj œkkriton stratoà
le…pei kena‹sin ™lp…sin pepeismšnoj.
m…mnousi d' œnqa ped…on 'AswpÕj ·oa‹j
¥rdei, f…lon p…asma Boiwtîn cqon…:
oá sfin kakîn Ûyist' ™pammšnei paqe‹n,
Ûbrewj ¥poina k¢qšwn fronhm£twn:
o‰ gÁn molÒntej `Ell£d' oÙ qeîn bršth
Ædoànto sul©n oÙdä pimpr£nai neèj:
bwmoˆ d' ¥istoi, daimÒnwn q' ƒdrÚmata
prÒrriza fÚrdhn ™xanšstraptai b£qrwn.
toig¦r kakîj dr£santej oÙk ™l£ssona
p£scousi, t¦ dä mšllousi, koÙdšpw kakîn
krhpˆj Ûpestin, ¢ll' œt' ™kpidÚetai.
tÒsoj g¦r œstai pšlanoj aƒmatosfag¾j
prÕj gÍ Plataiîn Dwr…doj lÒgchj Ûpo:
q‹nej nekrîn dä kaˆ tritospÒrJ gonÍ
¥fwna shmanoàsin Ômmasin brotîn
æj oÙc Øpšrfeu qnhtÕn Ônta cr¾ frone‹n.
Ûbrij g¦r ™xanqoàs' ™k£rpwsen st£cun
¥thj, Óqen p£gklauton ™xam´ qšroj.
toiaàq' Ðrîntej tînde t¢pit…mia
mšmnhsq' 'Aqhnîn `Ell£doj te, mhdš tij
Øperfron»saj tÕn parÒnta da…mona
¥llwn ™rasqeˆj Ôlbon ™kcšV mšgan.
ZeÚj toi kolast¾j tîn ØperkÒmpwn ¥gan
fronhm£twn œpestin, eÜqunoj barÚj.
prÕj taàt' ™ke‹non, swfrone‹n kecrhmšnoi,
pinÚsket' eÙlÒgoisi nouqet»masin,
lÁxai qeoblaboànq' ØperkÒmpJ qr£sei.
sÝ d', ð gerai¦ mÁter ¹ Xšrxou f…lh,
™lqoàs' ™j o‡kouj kÒsmon Óstij eÙprep¾j
laboàs' Øpant…aze paid…. p£nta g¦r
kakîn Øp' ¥lgouj lak…dej ¢mfˆ sèmati
sthmorragoàsi poik…lwn ™sqhm£twn.
¢ll' aÙtÕn eÙfrÒnwj sÝ pr£unon lÒgoij:
mÒnhj g£r, oda, soà klÚwn ¢nšxetai.
™gë d' ¥peimi gÁj ØpÕ zÒfon k£tw.
Øme‹j dš, pršsbeij, ca…ret', ™n kako‹j Ómwj
yucÍ didÒntej ¹don¾n kaq' ¹mšran,
æj to‹j qanoàsi ploàtoj oÙdän çfele‹.
Co.
Ã poll¦ kaˆ parÒnta kaˆ mšllont' œti
½lghs' ¢koÚsaj barb£roisi p»mata.
Ba.
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Ha hellén földre többé nem vezet csatát,
még úgy se, ha a méd sereg hatalmasabb,
mert fegyvertársuk nékik még a földük is.
Karvezetŋ
Hogy mondtad ezt? Mi módon fegyvertárs a föld?
Karvezetŋ
Ha tú nagy a sereg, azt éhen veszti el.
Karvezetŋ
S ha válogatott, kis hadat viszünk reá?
Dareiosz
Még az se menekül, még az se jut haza,
amely jelenleg Hellasz földein maradt.
Karvezetŋ
Hogy mondtad? Európából nem jut át ide
egész barbár hadunk a Hellé tengerén?
Dareiosz
Sokból kevés; ha látva ezt, mi végbement:
az istenadta jóslatokban hinni kell.
Ha ez betölt, a többi is beteljesül.
S ha így van ez, hiú reményben hisz fiam,
midŋn otthagyja válogatott, szép hadát.
Maradnak ott, ahol Ászóposz nedvezi
a síkot, a boiót földek tapadó vize.
Ott vár reájuk legkeményebb szenvedés
istentelen tettekre. dölyfre bosszuként:
Hellasz földére törve istenszobrokat
mertek eldúlni, elperzselni templomot;
oltárok dŋltek, istenek szentélyeit
alapjukból hányták tövestül ég felé.
Bťnt elkövetve nem csekélyebb büntetés
sujt rájuk most, s lesujt utóbb! A vész dühe
még nem merült ki, egyre nŋ, nevelkedik:
a vérbŋl annyi tenger áldozat-lepényt
halmoz Plataia tájain a dór dzsida.
A hullatornyok néma szóval hirdetik
a harmadik méd nemzedék szemének is:
mértéktelen ne szŋjön ember terveket.
A gŋg, virágozván, csapás-kalászt terem,
s arat belŋle keserť sirámokat.
Látván e bťnhŋdést, csak emlékezzetek
Hellaszra és Athénre, nehogy bárki is
megvesse a jelen szerencsét, s más után
kapdosva, órjás kincset tékozoljon el.
Mert Zeusz a nagyretervezŋk határtalan
becsvágya bosszulója: zord, kemény biró,
Xerxészt - mivel a józan észben zsenge még bölcs értelemmel intsétek gyakorta, hogy
ne légyen istentipró, nagyzoló, merész,
Xerxész szerelmes, öreg édesanyja, te,
eredj a házba, hozz nagy-ékes díszruhát,
s úgy menj fiunk elébe, ki a nagy csapást
elsirató buvában ronggyá tépte már
teste körül a tarkahímü, szép ruhát,
és jószivť szavakkal csendesítsd meg ŋt,
hisz jól tudom, csupán a te szavadra hajt.
Én elmegyek a vaksötétbe, föld alá.
Isten hozzátok, aggok! Bármi zord e vész,
sziveteknek nap mint nap szánjatok gyönyört,
mert mit használ a holtnak bármi földi kincs!
Dareiosz árnya eltťnik
Karvezetŋ
Fáj hallanom, hogy perzsa népünk mennyi kínt
szenved ma és még mennyit kell kiállnia!
Atossza
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69.
ð da‹mon, éj me pÒll' ™sšrcetai kakîn
¥lgh, m£lista d' ¼de sumfor¦ d£knei,
¢tim…an ge paidÕj ¢mfˆ sèmati
™sqhm£twn klÚousan, ¼ nin ¢mpšcei.
¢ll' emi, kaˆ laboàsa kÒsmon ™k dÒmwn
Øpanti£zein ™mù paidˆ peir£somai.
oÙ g¦r t¦ f…ltat' ™n kako‹j prodèsomen.
Co. [str. a.
ð pÒpoi Ã meg£laj ¢gaq©j te polissonÒmou biot©j ™pekÚrsamen, eâq' Ð ghraiÕj
pantark¾j ¢k£kaj ¥macoj basileÝj
„sÒqeoj Dare‹oj «rce cèraj.
[¢nt. a.
prîta män eÙdok…mouj strati¦j ¢pefainÒmeq', oƒ dä nom…smata pÚrgina p£nt' ™phÚqunon.
nÒstoi d' ™k polšmwn ¢pÒnouj ¢paqe‹j
<p£lin> eâ pr£ssontaj «gon [™s] o‡kouj.
.
[str. b
Óssaj d' eŒle pÒleij pÒron oÙ diab¦j “Aluoj
potamo‹o,
oÙd' ¢f' ˜st…aj suqe…j,
oŒai Strumon…ou pel£gouj 'Acelw…dej e„sˆ p£roikoi
QrVk…wn ™paÚlwn,
[¢nt. b.
l…mnaj t' œktoqen a‰ kat¦ cšrson ™lhlamšnai
pšri pÚrgon
toàd' ¥naktoj ¥ion,
“Ellaj t' ¢mfˆ pÒron platÝn eÙcÒmenai, muc…a te
Propont…j,
kaˆ stÒmwma PÒntou:
[str. g.
n©so… q' a‰ kat¦ prîn' ¤lion per…klustoi
t´de g´ pros»menai
o†a Lšsboj ™laiÒfutÒj te S£moj,
C…oj, ºdä P£roj, N£xoj, MÚkonoj,
T»nJ te sun£ptous' ”Androj ¢gcige…twn.

[¢nt. g.
kaˆ t¦j ¢gci£louj ™kr£tune mes£ktouj,
LÁmnon, 'Ik£rou q' ›doj,
kaˆ `RÒdon ºdä Kn…don Kupr…aj te pÒleij,
P£fon ºdä SÒlouj, Salam‹n£ te, t©j
nàn matrÒpolij tînd' a„t…a stenagmîn.

[™pJdÒj.
kaˆ t¦j eÙkte£nouj kat¦ klÁron 'IaÒnion polu£n
drouj
`Ell£nwn ™kr£tune sfetšraij fres…n.
¢k£maton dä parÁn sqšnoj ¢ndrîn
teuchst»rwn pamme…ktwn t' ™pikoÚrwn.
nàn d' oÙk ¢mfilÒgwj qeÒtrepta t£d' aâ fšromen,
polšmoio
dmaqšntej meg£lwj plaga‹si pont…aisin.
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Ó, istenem, hogy általvert a fájdalom
e sok csapás miatt! Leginkább az gyötör,
hogy hallanom kell gyermekem gyalázatát:
testérŋl hogy lesír a gönc, mi rajta van.
Most elmegyek, s a házból díszruhát hozok,
és megkisérlem, hogy találkozzam vele.
Ne hagyjuk el bajban lévŋ szeretteink!
A királynŋ el
Kar
O, mi derťs, ragyogó, csoda életet
éltünk városainkban elébb, hogy a
gyŋzhetetlen, jó,
istenekkel egyenrangú, hatalmas, öreg,
égi Dareiosz volt urunk e földön!
Volt minekünk ragyogó hirü hadseregünk vele! S minden iránymutatója a
bástya-törvény volt!
Hogy megtértek a háboruból hadaink:
nem nyomorút vezettek házainkba.
Nem rohamozva ki otthona tťzhelyirŋl, a Halüsz-vizen át soha
nem kelt, s mennyi várat vítt!
Mint milyenek a Sztrümón achelóosi
városai, s ama thrák falvak szomszéd lakói.
Kivül a lápon, a szárazi téren a
fallal erŋsek urunkra beh
lestek engedelmesen;
s Hellé tág szorosán települt viruló helyek és a Propontisz,
s Pontosz torkolatja...
s a hegyfok körül
körbemosott szigetek mind
Ázsiához tartozók.
Milyen: Leszbosz, olajnövelŋ Szamosz, Khiosz és Parosz, Naxosz, Mükonosz, s Ténosz, meg a hozzánŋtt, szomszédos Androsz.
Hódoltak neki
partközi tengeri földek:
Lémnosz és Ikarosz nyugovóhelye, Rhodosz és Knidosz, küprosz városok,
ŋs Paphosz és Szoloi és Szalamisz, minek
épp anyavárosa hozta
ránk e nagy siralmat.
És legyŋzte eszével Iónia
soklakosú, sokezüstť
hellén városait. Katonáinak és keverék-seregének
érchatalma
állt mellette serényen.
Már kétségtelen: isten idézte reánk eme háboru nyťgét,
s megrontott a hajóharc
zord csapása minket.
Megjelenik Xerxész
Xerxész
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69.
„ë „ë,
dÚsthnoj ™gë stuger©j mo…raj
tÁsde kur»saj ¢tekmartot£thj,
æj çmofrÒnwj da…mwn ™nšbh
Persîn gene´: t… p£qw tl»mwn;
lšlutai g¦r ™mîn gu…wn ·èmh.
t»nd' ¹lik…an ™sidÒnt' ¢stîn,
e‡q' Ôfelen, Zeà, k¢mä met' ¢ndrîn
tîn o„comšnwn
qan£tou kat¦ mo‹ra kalÚyai.
Co.
Ñtoto‹, basileà, strati©j ¢gaqÁj
kaˆ personÒmou timÁj meg£lhj,
kÒsmou t' ¢ndrîn,
oÞj nàn da…mwn ™pškeiren.
g© d' a„£zei t¦n ™gga…an
¼ban Xšrxv ktamšnan, “Aidou
s£ktori Pers©n: ¢gdab£tai g¦r
polloˆ fîtej, cèraj ¥nqoj,
toxod£mantej, p£nu tarfÚj tij
muri¦j ¢ndrîn, ™xšfqintai.
a„a‹ a„a‹ kedn©j ¢lk©j,
'As…a dä cqèn, basileà ga…aj,
a„nîj a„nîj ™pˆ gÒnu kšklitai.
Xe. [str. a.
Ód' ™gèn, o„o‹, a„aktÒj,
mšleoj gšnnv g´ te patróv
kakÕn ¥r' ™genÒman.
Co.
nÒstou soi t¦n prÒsfqoggon
kakof£tida bo£n, kakomšleton „¦n
Mariandunoà qrhnhtÁroj
pšmyw pšmyw, polÚdakrun „ac£n.
Xe. [¢nt. a.
†et' a„anÁ [kaˆ] p£ndurton
dÚsqroon aÙd£n. da…mwn g¦r Ód' aâ
met£tropoj ™p' ™mo….
Co.
¼sw toi t¦n p£ndurton,
zapaqša te sšbwn ¡l…tup£ te b£rh,
pÒlewj gšnnaj penqhtÁroj.
<kl£gxw> kl£gxw dä gÒon ¢r…dakrun.
<Xe.> [str. b.
'I£wn g¦r ¢phÚra,
'I£wn naÚfarktoj
”Arhj ˜teralk¾j
nuc…an pl£ka kers£menoj
dusda…mon£ t' ¢kt£n.
Co.
o„oio‹, bÒa kaˆ p£nt' ™kpeÚqou.
poà dä f…lwn ¥lloj Ôcloj;
poà dš soi parast£tai,
oŒoj Ãn Farand£khj,
SoÚsaj, Pel£gwn, Dot£maj, Y£mmij,
Sousisk£nhj t', ºd' 'Agab£taj
'Agab£tana lipèn;
Xe. [¢nt. b.
ÑlooÝj ¢pšleipon
Tur…aj ™k naÕj
œrrontaj ™p' ¢kta‹j
Salamini£si, stufeloà
qe…nontaj ™p' ¢kt©j.
Co.
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Ó!
Ó, én nyomorult, ime, váratlan
míly gyülölendŋ sorsra jutottam!
Perzsa fajunkra mi nyers égi erŋ
szerzett romlást! Nyomorút, mi baj ért!
Inaim ereje meglankad, hogy
e város öreg fiait látom.
Ó bár befedett volna az elment
hadnéppel együtt
a halál bús végzete engem!
Karvezetŋ
Zokogok, nagyuram, seregünk siratom,
jó perzsa erŋnk nagy tiszteletét,
hadrendünket
- mindet lekaszálta a Rontás!
Kar
Siratja e föld szép zsengéjét:
Gyilkos Xerxész Hádészt tölti
perza fiakkal; száll a sok ember,
száll Hádészbe, föld virága,
nyíllal ölŋ hŋs, sťrü tömeg nép,
sok tizezer hŋs: jaj, kihúnyt mind!
Ó jaj, ó jaj! - támaszaink mind!
Föld királya! - Ázsia földe
- szégyen, szégyen - térdre legörbedt!
Xerxész
Nyomorult, ím én, siralmas,
ime én lettem, a szülŋföldem
baja, nyomor a hazán!
Kar
Mariandünosz gyászéneke
fekete jelü dalát, fekete dalu jaját
dalolom, hogy így köszöntsem én
hazatérted a könnyemen át!
Xerxész
Zokogó sírással sírjál,
éles, üvöltŋn! Már tŋlem elállt
s elllenem fordult az Ég!
Kar
Zokogó sírással sírunk.
Siratom az új ütést, ami a vizeken ért,
a hazát gyászában, városomat...
Zengek zokogó siratódalt.
Xerxész
Kirabolt ion Árész,
az ion hadigályák
nagy, pártos Árésze,
lekaszálva az éji mezŋt,
s balvégzetü partját.
Kar
Jaj, jaj, sikolts és tudj meg mindent!
Hol hiveid többi része?
Hova lett sok hadnagyod?
Hova lett: Pharandákész,
Szúszász, Pelagón,
Dotamász és Agdabatász, Pszammisz,
Szusziszkánés - ez Ágbatana-hagyók?
Xerxész
Lezuhanva a türoszi
hadigályáról, zord
szirtélhez ütŋdtek Szalamisz fövenyén pusztulni
hagytam valamennyit.
Kar
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69.
o„oio‹, poà d» soi Farnoàcoj;
k¢riÒmardÒj g' ¢gaqÒj;
poà dä Seu£lkhj ¥nax,
À L…laioj eÙp£twr,
Mšmfij, Q£rubij, kaˆ Mas…straj,
'Artemb£rhj t' ºd' `Usta…cmaj;
t£de s' ™panšromai.
Xe. [str. g.
„ë „è moi,
t¦j çgug…ouj katidÒntej
stugn¦j 'Aq£naj p£ntej ˜nˆ pitÚlJ,
™›, ™›, tl£monej ¢spa…rousi cšrsJ.

Co.
Ã kaˆ tÕn Pšrsan aÙtoà
tÕn sÕn pistÕn p£nt' ÑfqalmÕn
mur…a mur…a pempast¦n
Batanècou pa‹d' ”Alpiston
.
.
.
.
.
toà Shs£ma toà Megab£ta,
P£rqon te mšgan t' O„b£rhn
œlipej œlipej; í í <í> d®wn.
Pšrsaij ¢gauo‹j kak¦ prÒkaka lšgeij.
Xe. [¢nt. g.
‡ugg£ moi dÁt'
¢gaqîn ˜t£rwn Øpor…neij,
<¥last'> ¥lasta stugn¦ prÒkaka lšgwn.
bo´ bo´ <moi> melšwn œntosqen Ãtor.

Co.
kaˆ m¾n ¥llouj ge poqoàmen,
M£rdwn ¢ndrîn muriotagÕn
X£nqhn, 'Ar…wn t' 'Agc£rhn,
D…aix…n t' ºd' 'Ars£khn
ƒppi£naktaj,
kºgdad£tan kaˆ Luq…mnan
TÒlmon t' a„cm©j ¢kÒreston.
œtafon œtafon, oÙk ¢mfˆ skhna‹j
trochl£toij, <oÙk> Ôpiqen ˜pomšnouj.
Xe. [str. d.
beb©si g¦r to…per ¢grštai stratoà.
Co.
beb©sin, o‡, nènumoi.
Xe.
„¾ „», „ë „è.
Co.
„ë „è, da…monej,
œqesq' ¥elpton kakÕn
diapršpon, oŒon dšdorken ”Ata.
Xe. [¢nt. d.
pepl»gmeq' o†v di' a„înoj tÚcv:
Co.
pepl»gmeq': eÜdhla g£r:
Xe.
nšv nšv dÚv dÚv:
Co.
'IaÒnwn naubat©n
kÚrsantej oÙk eÙtucîj.
duspÒlemon d¾ gšnoj tÕ Pers©n.
Xe. [str. e.
pîj d' oÜ; stratÕn män tosoà-
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Ó jaj, hol van már Pharnúkhosz,
Áriomardosz, a vitéz,
hol van Szueákész király?
Az ŋs sarj: Lilaiosz?
Memphisz, Tharübisz?
És Maszisztrász, Artembarész
és Hüsztaikhmász? - tudni akarom én!
Xerxész
Jaj, ó jaj nékem!
Látták a nagy, ŋsi, gyülölt Athént,
s mind egy csapástól
- jaj, a nyomoruak! - ott
vonaglanak haldokolón
a néma földön!
Kar
És ott hagytad hťséges
szemed világát: a perzsát,
sok tizezernyit számlálót;
Batanókhosz fiát, Alpisztoszt,
..........................................
kinek ŋsei: Szeiszamész, Megabátész - - Parthoszt, az erŋst, Oibárészt
- oda van, oda van - ó elhagytad!
Igaz perzsáknak iszonyatos a szavad!
Xerxész
Jajongva mért kell
felidézned a hťszivü társakat?!
Jaj, átkos, átkos,
gyülöletes a szavad!
Süvölt, süvölt tagjaimon
belťl a szivem!
Kar
Másokat is visszasóvárgunk:
a márdos férfiak ezredesét, hŋs
Xanthiszt, arészi Angkharészt,
Diaixiszt, Árszamészt, lovas hadifŋket,
és Dádákészt és Lüthimnászt,
Tolmoszt, a mohó kezü lándzsást,
eleve, eleve csodálkozom, hogy
már nem vonulnak
hadiszekered után!
Xerxész
Elestek mind a had vezérei!
Kar
Elestek ŋk dicstelen.
Xerxész
O jaj nekem! Jaj ó, jaj ó!
Kar
Jaj ó, az Ég! Nem remélt,
igen vakító csapást
kťld, amit Áté elŋre látott!
Xerxész
Megvert a Sors! Míly örök balvégzet ťz!
Kar
Megvert a Sors láthatón!
Xerxész
Ujabb iszony! Ujabb iszony!
Kar
Ión hajósokkal a
találkozás végzetes!
Háboruban balsors tépi népünk!
Xerxész
Igaz! Hadam számtalan!
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69.
ton t£laj pšplhgmai.
Co.
t… d' oÙk Ôlwlen, meg£late, Pers©n;
Xe.
Ðr´j tÕ loipÕn tÒde t©j ™m©j stol©j;
Co.
Ðrî Ðrî.
Xe.
tÒnde t' Ñistodšgmona—
Co.
t… tÒde lšgeij seswmšnon;
Xe.
qhsaurÕn belšessin.
Co.
bai£ g' æj ¢pÕ pollîn.
Xe.
™span…smeq' ¢rwgîn.
Co.
'I£nwn laÕj oÙ fuga…cmaj.
Xe. [¢nt. e.
¥gan ¥reioj: kate‹don dä pÁm' ¥elpton.
Co.
trapšnta naÚfrakton ™re‹j Ómilon;
Xe.
pšplon d' ™pšrrhx' ™pˆ sumfor´ kakoà.
Co.
papa‹ papa‹.
Xe.
kaˆ plšon À papa‹ män oân.
Co.
d…duma g£r ™sti kaˆ tripl©—
Xe.
lupr£, c£rmata d' ™cqro‹j.
Co.
kaˆ sqšnoj g' ™koloÚqh—
Xe.
gumnÒj e„mi propompîn.
Co.
f…lwn ¥taisi pont…aisin.
Xe. [str. z.
d…aine d…aine pÁma: prÕj dÒmouj d' ‡qi.
Co.
dia…nomai goednÕj ên.
Xe.
bÒa nun ¢nt…doup£ moi.
Co.
dÒsin kak¦n kakîn kako‹j.
Xe.
‡uze mšloj Ðmoà tiqe…j.
Co.
Ñtotototo‹.
bare‹£ g' ¤de sumfor£.
o‡, m£la kaˆ tÒd' ¢lgî.
Xe. [¢nt. z.
œress' œresse kaˆ stšnaz' ™m¾n c£rin.
Co.
a„a‹ a„a‹, dÚa dÚa.
Xe.
bÒa nun ¢nt…doup£ moi.
Co.
mšlein p£resti, dšspota.
Xe.
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S csuful megverettem!
Kar
Ki nem veszett? A perzsa had beh nagy volt!
Xerxész
Nem látod? Összes seregembŋl ez maradt!
Kar
De látom én!
Xerxész
Ezt a tegzet látod-e?
Kar
No mi az ugyan, mi megmaradt?
Xerxész
Tokja szép nyilaimnak.
Kar
Szinte semmi a sokból!
Xerxész
Nincs már semmi segítŋm!
Kar
A harcból nem fut az ión nép!
Xerxész
Kemény vitéz! Láttam e
nem remélt csapásból.
Kar
Futó hajóid halmazára gondolsz?
Xerxész
Vesztünkön ott meghasogattam a köntösöm.
Kar
Jajaj! Jajaj!
Xerxész
Több ez a baj, mint egy „jajaj”.
Kar
Kétszeres és háromszoros.
Xerxész
Nékünk kín, nekik ünnep.
Kar
Megtörettek erŋink.
Xerxész
Senki sincs követŋ már.
Kar
Szeretteink tengeri veszte által.
Xerxész
Zokogva zokogj a vesztünkön! Eredj haza!
Kar
Jaj ó, jaj ó! Iszony, iszony!
Xerxész
Szavamra visszhangot kiálts!
Kar
A búra búnak bús kegyét!
Xerxész
Zokogva énekelj velem!
Jaj, iszonyu kín!
Kar
Jaj, iszonyu kín!
Nehéz e gyászos sorscsapás.
Fáj nekem! O, nagyon fáj.
Xerxész
Verd, verd a melled! Sohajts a kedvemért!
Kar
Zokogva, sírva jajgatok!
Xerxész
Szavamra visszhangot kiálts!
Kar
Szívembŋl teszem ezt, nagyúr!
Xerxész
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69.
™porq…azš nun gÒoij.
Co.
Ñtotototo‹.
mšlaina d' ¢mmeme…xetai,
o‡, stonÒessa plag£.
Xe. [str. h.
kaˆ stšrn' ¥rasse k¢pibÒa tÕ MÚsion.
Co.
¢n…a, ¢n…a.
Xe.
ka… moi gene…ou pšrqe leuk»rh tr…ca.
Co.
¥prigd' ¥prigda m£la goedn£.
Xe.
¢Útei d' ÑxÚ.
Co.
kaˆ t£d' œrxw.
Xe. [¢nt. h.
pšplon d' œreike kolp…an ¢kmÍ cerîn.
Co.
¢n…a, ¢n…a.
Xe.
kaˆ y£ll' œqeiran kaˆ kato…ktisai stratÒn.
Co.
¥prigd' ¥prigda m£la goedn£.
Xe.
dia…nou d' Ôsse.
Co.
tšggoma… toi.
Xe. [™pJdÒj.
bÒa nun ¢nt…doup£ moi.
Co.
o„o‹ o„o‹.
Xe.
a„aktÕj ™j dÒmouj k…e.
Co.
„ë „è [Persˆj aa dÚsbatoj.]
Xe.
„w¦ d¾ kat' ¥stu.
Co.
„w¦ dÁta, naˆ na….
Xe.
go©sq' ¡brob£tai.
Co.
„ë „è, Persˆj aa dÚsbatoj.
Xe.
º¾ º», trisk£lmoisin,
<Co.>
º¾ º», b£risin ÑlÒmenoi.
Co.
pšmyw to… se dusqrÒoij gÒoij.
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Zokogj, sikolts, kiláts panaszt!
Jaj, iszonyu kín!
Kar
Jaj, iszonyu kín!
Sötét nyögés, mellverdesés
elegyedik jajomba.
Xerxész
Verd melledet, süvöltsd a mysek gyászdalát!
Kar
Jaj, iszonyu kín!
Xerxész
Szaggasd ki, szaggasd hófehér szakálladat!
Kar
Szünetlenťl ezt teszem zokogva.
Xerxész
Süvölts visongón!
Kar
Azt cselekszem.
Xerxész
Kezed szaggassa szét a köntöst melleden!
Kar
Jaj, iszonyu kín!
Xerxész
Hajad szakaszd ki, szép hadunkat úgy sirasd!
Kar
Szünetlenťl ezt teszem zokogva.
Xerxész
Szemed áradjon!
Kar
Könnyben úszik.
Xerxész
Szavamra visszjangot kiálts!
Kar
Jaj ó! Jaj ó!
Xerxész
Jajongva menj e házba be!
Kar
Jaj ó! Jaj ó!
Xerxész
Ugy fáj e város, úgy fáj!
Kar
Ugy fáj, bizony! Jaj, úgy fáj!
Xerxész
Nyögj, nesztelen haladva!
Kar
Úgy fáj, úgy fáj a perzsa földre lépni most!
Xerxész
Jaj, jaj, jaj, háromrendlapátos,
jaj, jaj, jaj, hajókon hány elpusztult!
Kar
Sikongó sirással menj elöl!
A kar kivonul Xerxész után
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Simónidés
1) Epigrammák
1.
Adeimantos korinthosi flottaparancsnok sírverse (Page X, Bergk 98)
– ld. 5.
2.
A Salamison elesett és a szigeten eltemetett korinthosiak sírfelirata
(Page XI, Bergk 96) – ld. 1.
3.
Az isthmosi kenotaphium sírverse (Page XII, Bergk 97) – ld. 2.
4.
A korinthosi Diodóros matrózainak fogadalmi verse Létó szentélyében
(Page XIII, Bergk 134) – ld. 10.
5.
A korinthosi nŋk fogadalmi verse (Page XIV, Bergk 137) – ld. 9.
6.
A megaraiak sírverse (Page XVI, Bergk 107) – ld. 4.
7.
Epigramma a naxosi Démokritosról (Page XIX, Bergk 143)
Testimonia
1) Plutarchos, De Herodoti malignitate 36 (869 C)
2) Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata demonstrativa 8.
1)
Plutarchos, De Herodoti malignitate 36 (869 C)
Óti d' oÙk ™painšsai boulhqeˆj DhmÒkriton, ¢ll' ™p' a„scÚnV
Nax…wn sunšqhke tÕ yeàdoj, dÁlÒj ™sti tù paralipe‹n Ólwj
kaˆ parasiwpÁsai tÕ Dhmokr…tou katÒrqwma kaˆ t¾n
¢riste…an, ¿n ™pigr£mmati Simwn…dhj ™d»lwse
DhmÒkritoj tr…toj Ãrxe m£chj, Óte p¦r Salam‹na
“Ellhnej M»doij sÚmbalon ™n pel£gei:
pšnte dä nÁaj ›len dh…wn, ›kthn d' ØpÕ ce‹ra
·Úsato barbarik¾n Dwr…d' ¡liskomšnhn.

Mivel pedig nem akarja dicsérni Démokritost, hanem a
naxosiak szégyenére hazugságot költ róla, nyilvánvalóan
teljesen kihagyja és elhallgatja Démokritos sikereit és
aristéiáját, amit pedig epigrammával hirdetett Simónidés:
Démokritos volt az élen a harmadik vezér a csatában, amikor
Salamisnál/
a görögök összecsaptak a perzsákkal a tengeren.
öt hajót ragadott el az ellenségtŋl, és kimentett egy hatodikat a
barbárok kezébŋl: egy dór hajót, ami fogságukba került.

2)
Anthologiae Graecae Appendix. Epigrammata demonstrativa 8.
TOU AUTOU. (i.e. Simónidés)
ld. 1).
8.
A ’Perzsa epigrammák’ (Page XX a és b)
ld. 19.
9.
A görögök epigrammája az arany tripuson Delphoiban (Page XVII b)
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Költemények
Testimonium
Suda s 439.
kaˆ gšgraptai aÙtù (...) kaˆ Xšrxou naumac…a kaˆ ¹ ™p'
'Artemis…J naumac…a, di' ™lege…aj: ¹ d' ™n Salam‹ni melikîj:

És írt Xerxés tengeri csatájáról is. Az artemisioni
csatáról elégiában, a salamisi csatáról melikus költeményben.

Pindaros
1. Pindaros, Pythia I 71-80.
l…ssomai neàson, Kron…wn, ¼meron
Ôfra kat' okon Ð Fo…nix Ð Tursanîn t' ¢lalatÕj œcV, naus…stonon Ûbrin „dën t¦n prÕ KÚmaj,
oŒa Surakos…wn ¢rcù damasqšntej p£qon,
çkupÒrwn ¢pÕ naîn Ó sfin ™n pÒntJ b£leq' ¡lik…an,

Kérlek, Kronión, add, hogy elcsituljon
a púnok és etruszkok háza táján a csatazaj,
merthogy látniuk kell, mit értek el a vad erŋszakkal:
a kárt, ami hajóikat érte Kymé partjainál.
Syrakusa urától eltiporva szenvedték el azt,
hogy gyors hajóikról a tengerbe
hullajtotta ifjaikat,
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`Ell£d' ™xšlkwn bare…aj doul…aj. ¢ršomai
p¦r män Salam‹noj 'Aqana…wn c£rin
misqÒn, ™n Sp£rtv d' <¢pÕ> t©n prÕ Kiqairînoj mac©n,
ta‹si M»deioi k£mon ¢gkulÒtoxoi,
par<¦> dä t¦n eÜudron ¢kt¦n
`Imšra pa…dessin Ûmnon Deinomšneoj telšsaij,
tÕn ™dšxant' ¢mf' ¢ret´, polem…wn ¢ndrîn kamÒntwn.

2. Pindaros, Isthmia V 43-54.
to‹sin A‡ginan profšrei stÒma p£tran,
diaprepša n©son: tete…cistai dä p£lai
pÚrgoj Øyhla‹j ¢reta‹j ¢naba…nein.
poll¦ män ¢rtiep»j
glîss£ moi toxeÚmat' œcei perˆ ke…nwn
keladšsai: kaˆ nàn ™n ”Arei martur»sai
ken pÒlij A‡antoj Ñrqwqe‹sa naÚtaij
™n polufqÒrJ Salamˆj DiÕj ÔmbrJ
¢nar…qmwn ¢ndrîn calaz£enti fÒnJ.
¢ll' Ómwj kaÚcama kat£brece sig´:
ZeÝj t£ te kaˆ t¦ nšmei,
ZeÝj Ð p£ntwn kÚrioj.
3.
Pindaros, Olympia 13, 23.
™n d' ”Arhj ¢nqe‹ nšwn oÙl…aij a„cma‹sin ¢ndrîn.
vö. Scholia ad Pindarum, Olympia XIII
32 a.
™n d' ”Arhj ¢nqe‹ nšwn: poà dä, fhsi, kaˆ t¦ toà
polämou™mpe…rwj oÛtw g…netai; toàto dä di¦ t¦
Mhdik¦ fhsin, Óte ºndrag£qhsan:
™peˆ Xšrxou ¹tthqentoj kaˆ fugÒntoj ØpÕ
'Aqhna…wn, [Óte kaˆ] pent»konta naàj toà Pšrsou
katšdusan.
32 b.
¥llwj: tÕn ”Arhn fhsˆn ™n Kor…nqJ l£mpein te…nwn e„j
t¦ perˆ Pers…da, ™n oŒj Øpär tÁj tîn `Ell»nwn
swthr…aj ºndrag£qhsan oƒ Kor…nqioi.

72.

Hérodotos
VII 139.
'Enqaàta ¢nagka…V ™xšrgomai gnèmhn ¢podšxasqai
™p…fqonon män prÕj tîn pleÒnwn ¢nqrèpwn, Ómwj dš,
tÍ gš moi fa…netai enai ¢lhqšj, oÙk ™pisc»sw. E„
'Aqhna‹oi katarrwd»santej tÕn ™piÒnta k…ndunon
™xšlipon t¾n sfetšrhn, À kaˆ m¾ ™klipÒntej ¢ll¦
me…nantej œdosan sfšaj aÙtoÝj XšrxV, kat¦ t¾n
q£lassan oÙdamoˆ ¨n ™peirînto ¢ntioÚmenoi basilši.
E„ to…nun kat¦ t¾n q£lassan mhdeˆj ºntioàto XšrxV,
kat£ ge ¨n t¾n ½peiron toi£de ™gšneto. E„ kaˆ polloˆ
teicšwn kiqînej Ãsan ™lhlamšnoi di¦ toà 'Isqmoà
Peloponnhs…oisi, prodoqšntej ¨n LakedaimÒnioi ØpÕ
tîn summ£cwn, —oÙk ˜kÒntwn ¢ll' Øp' ¢nagka…hj, kat¦
pÒlij ¡liskomšnwn ØpÕ toà nautikoà stratoà toà
barb£rou, ™mounèqhsan: mounwqšntej dä ¨n kaˆ
¢podex£menoi œrga meg£la ¢pšqanon genna…wj: À
taàta ¨n œpaqon, À prÕ toà Ðrîntej ¨n kaˆ toÝj

Hellast szabadítva meg ezzel
a nehéz szolgaság elŋl.
Salamisért az athéniak háláját
nyerem jutalmul,
Spártában pedig a Kithairón melletti csatáért
- azokért az ütközetekért,
amelyekben a görbe íjas médek
tťrték a csapást;
Himera szépvizť partjainál meg azért, mert
Deinomenés fiainak dícséretét zengem.

Azoknak, akik hazájukat Aiginának hívják,
kiváló szigetük van: mesterien épült fel rég,
akár egy bástya, úgyhogy nemigen lehet feljutni rá.
Nyílzáporként onthatná
dalos ajkam a szót fiairól.
És emlékezhetnék most arról is,
hogy Arés viadalában Aias hazáját,
Salamist híressé tették a tengerész-harcosok
Zeus dúló viharában
ahol férfiak végtelen sokasága hullt el
a záporozó halál sťrťjében.
De némítsa el a csönd a dicsekvést!
Zeus ad jót is, bajt is.
Zeus az ura mindennek.

Arés ragyog az ifjak férfiölŋ dárdáin
‘Arés ragyog az ifjak...’ honnan van mondja-, hogy ilyen tapasztaltak háború dolgában? Ezzel arra
utal, hogy a perzsa háborúk miatt van ez, amikor hérósokhoz
méltón küzdöttek. Mert amikor Xerxés vereséget szenvedett
és menekült az athéniak elŋl, [amikor is] ötven perzsa hajót
elsüllyesztettek.
másszóval: amikor azt mondja, hogy Arés ragyog az ifjakon, a
perzsa háborúkra utal, amikor a görögök megmeneküléséért
hŋsiesen küzdöttek a korinthosiak.
Muraközy Gyula fordítása
S itt most el kell mondanom egy olyan véleményt, amely
alighanem sokaknak nem fog tetszeni, mégsem hallgathatom
el, mert az a meggyŋzŋdésem, hogy az igazságot fejezi ki.
Ha az athéniak megrettennek a fenyegetŋ veszedelemtŋl,
és elhagyják hazájukat – vagy nem is hagyják el, hanem
otthon maradnak és úgy hódolnak meg Xerxésznek –, senki
nem lett volna, aki a tengeren szembeszáll a perzsa királlyal.
Márpedig ha senki nem kel harcra Xerxésszel a tengeren,
annak a szárazföldön az lett volna a következménye, hogy
hiába építettek a peloponnészosziak erŋs védŋbástyákat az
Iszthmoszon, a szövetségesek – nem önként bár, hanem csak
kényszerbŋl – sorra elhagyták volna a lakedaimóniakat, hiszen
a szemük elŋtt foglalta volna el egyik várost a másik után az
ellenséges hajóhad. A lakedaimóniaknak pedig nem maradt
volna más választása, mint hogy felvegyék a küzdelmet és
dicsŋ halállal essenek el a csatatéren. Persze az is lehet, hogy
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¥llouj “Ellhnaj mhd…zontaj Ðmolog…V ¨n ™cr»santo
prÕj Xšrxhn. Kaˆ oÛtw ¨n ™p' ¢mfÒtera ¹ `Ell¦j
™g…neto ØpÕ PšrsVsi: t¾n g¦r çfel…hn t¾n tîn teicšwn
tîn di¦ toà 'Isqmoà ™lhlamšnwn oÙ dÚnamai puqšsqai
¼tij ¨n Ãn basilšoj ™pikratšontoj tÁj qal£sshj. Nàn
dä 'Aqhna…ouj ¥n tij lšgwn swtÁraj genšsqai tÁj
`Ell£doj oÙk ¨n ¡mart£noi t¢lhqšoj: oátoi g¦r ™pˆ
ÐkÒtera tîn prhgm£twn ™tr£ponto, taàta ·šyein
œmelle: ˜lÒmenoi dä t¾n `Ell£da perie‹nai ™leuqšrhn,
toàto <˜lÒmenoi> tÕ `EllhnikÕn p©n tÕ loipÒn, Óson m¾
™m»dise, aÙtoˆ oátoi Ãsan oƒ ™pege…rantej kaˆ basilša
met£ ge qeoÝj ¢nws£menoi. OÙdš sfeaj crhst»ria
fober¦ ™lqÒnta ™k Delfîn kaˆ ™j de‹ma balÒnta
œpeise ™klipe‹n t¾n `Ell£da, ¢ll¦ katame…nantej
¢nšsconto tÕn ™piÒnta ™pˆ t¾n cèrhn dšxasqai.

VII 140.
Pšmyantej g¦r oƒ 'Aqhna‹oi ™j DelfoÝj qeoprÒpouj
crhsthri£zesqai Ãsan ›toimoi: ka… sfi poi»sasi
perˆ tÕ ƒrÕn t¦ nomizÒmena, æj ™j tÕ mšgaron
™selqÒntej †zonto, cr´ ¹ Puq…h, tÍ oÜnoma Ãn
'Ariston…kh, t£de:
’W mšleoi, t… k£qhsqe; Lipën fÚg' ™j œscata ga…hj
dèmata kaˆ pÒlioj trocoeidšoj ¥kra k£rhna.
Oüte g¦r ¹ kefal¾ mšnei œmpedon oÜte tÕ sîma,
oÜte pÒdej nšatoi oÜt' ðn cšrej, oÜte ti mšsshj
le…petai, ¢ll' ¥zhla pšlei: kat¦ g£r min ™re…pei
pàr te kaˆ ÑxÝj ”Arhj, surihgenäj ¤rma dièkwn.
Poll¦ dä k«ll' ¢pole‹ purgèmata, koÙ tÕ sÕn oon:
polloÝj d' ¢qan£twn nhoÝj malerù purˆ dèsei,
o† pou nàn ƒdrîti ·eoÚmenoi ˜st»kasi,
de…mati pallÒmenoi, kat¦ d' ¢krot£toij ÑrÒfoisin
aŒma mšlan kšcutai, prokdÕn kakÒthtoj ¢n£gkaj.
'All' ‡ton ™x ¢dÚtoio, kako‹j d' ™pik…dnate qumÒn
VII 141.
Taàta ¢koÚsantej oƒ tîn 'Aqhna…wn qeoprÒpoi
sumforÍ tÍ meg…stV ™cršwnto. Prob£llousi dä sfšaj
aÙtoÝj ØpÕ toà kakoà toà kecrhmšnou T…mwn Ð
'AndroboÚlou, tîn Delfîn ¢n¾r dÒkimoj Ómoia tù
m£lista, suneboÚleuš sfi ƒkethr…aj laboàsi deÚtera
aâtij ™lqÒntaj cr©sqai tù crhsthr…J æj ƒkštaj.
Peiqomšnoisi dä taàta to‹si 'Aqhna…oisi kaˆ
lšgousi:’Wnax, crÁson ¹m‹n ¥meinÒn ti perˆ tÁj
patr…doj, a„desqeˆj t¦j ƒkethr…aj t£sde t£j toi ¼komen
fšrontej: À oÜ toi ¥pimen ™k toà ¢dÚtou, ¢ll' aÙtoà
tÍde menšomen œst' ¨n kaˆ teleut»swmen, taàta d¾
lšgousi ¹ prÒmantij cr´ deÚtera t£de:
OÙ dÚnatai Pall¦j D…' 'OlÚmpion ™xil£sasqai,
lissomšnh pollo‹si lÒgoij kaˆ m»tidi puknÍ:
soˆ dä tÒd' aâtij œpoj ™ršw, ¢d£manti pel£ssaj.
Tîn ¥llwn g¦r ¡liskomšnwn Ósa Kškropoj oâroj
™ntÕj œcei keuqmèn te Kiqairînoj zaqšoio,
te‹coj Tritogene‹ xÚlinon dido‹ eÙrÚopa ZeÝj
moànon ¢pÒrqhton telšqein, tÕ sä tškna t' Ñn»sei.
Mhdä sÚ g' ƒpposÚnhn te mšnein kaˆ pezÕn „Ònta
pollÕn ¢p' ºpe…rou stratÕn ¼sucoj, ¢ll' Øpocwre‹n
nîton ™pistršyaj: œti to… pote k¢nt…oj œssV.
’W qe…h Salam…j, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn
½ pou skidnamšnhj Dhm»teroj À sunioÚshj.
VII 142.
Taàt£ sfi ºpiètera g¦r tîn protšrwn kaˆ Ãn kaˆ
™dÒkee enai, suggray£menoi ¢pall£ssonto ™j t¦j
'Aq»naj. `Wj dä ¢pelqÒntej oƒ qeoprÒpoi ¢p»ggellon ™j
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ŋk is valami egyezséget kötöttek volna Xerxésszel, ha látják,
hogyan pártol át a többi hellén mind a médekhez. Akár az
egyik, akár a másik esetet vesszük tehát, Hellasz egyaránt
meghódolt volna a perzsáknak. Mert nem tudom felfogni,
mi haszna lett volna az Iszthmoszon épített védŋfalaknak,
ha a király megszerzi az uralmat a tengeren. Így hát aki azt
állítja, hogy Hellaszt az athéniak mentették meg, az a színigazat
mondja. Mert bármibe fogtak is, mindig ŋk szabták meg az
események menetét. S minthogy úgy döntöttek, hogy
megvédik Hellasz szabadságát, felszították a harci kedvet a
többi hellénben is, akik nem álltak át a perzsákhoz, és az
istenek után nekik köszönhetŋ, hogy sikerült visszaverni a
király támadását. Még Delphoi fenyegetŋ jóslatai – amelyek
pedig félelmet és rettegést keltettek bennük –, még azok
sem tudták rábírni ŋket, hogy cserbenhagyják a hellének
ügyét, hanem kitartottak, és volt bátorságuk hozzá, hogy
felvegyék a harcot az országukra támadó ellenséggel.
Az athéniak ugyanis jóslatkérŋ követeket küldtek Delphoiba,
akik a szükséges áldozatok elvégzése után beléptek a szent
terembe, leültek, és a következŋ jóslatot kapták a Püthiától,
akit Arisztonikének hívtak.
Ó, boldogtalanok, mire vártok? A messze világba
fussatok el, lakotok meg a körbástyát odahagyva.
Törzsetek és fejetek mert ott meg nem marad épen,
s lábatok és kezetek megbénul, s testetek éppúgy.
Kŋ kövön nem marad ott, rácsap mindenre a tťzvész
s ŋ, aki szür szekerén száguld pusztítva, vad Árész,
dönt sok erŋs bástyát, a tiéteket is velük együtt,
s égeti fel számos házát a haláltalanoknak.
Félŋ szobraikat már most áztatja veríték,
s mind sápad remegŋn. Feketés vér hullik a szentély
ormairól immár, bajotok bús jóslataképpen.
Most hagyjátok e szent helyet el, s tťrjétek a vészt majd.
Az athéni küldöttek nagyon elcsüggedtek a jóslattól, mert
úgy látták, hogy nem kerülhetik el a rájuk váró
szerencsétlenséget. Ekkor azonban Timón, Androbulosz fia,
az egyik tekintélyes delphoi polgár azt tanácsolta nekik, hogy
járuljanak az isten elé oltalomkeresŋként, kezükben olajágakkal
és kérjenek új jóslatot. Az athéniak megfogadták a tanácsot,
és így könyörögtek a szentélyben: “Urunk, adj nekünk
kedvezŋbb jólatot hazánkról, tekints rá, hogy az
oltalomkeresŋk jelvényeivel jelentünk meg elŋtted. Mert
különben nem megyünk el a templomodból, hanem a
halálunk órájáig itt maradunk.“ Könyörgŋ szavaikra a Püthia
ezt az újabb jóslatot adta:
Pallasz Olümposz urát meg nem lágyítja esengve,
bár szaporázza a szót, s ravaszul kínálja tanácsát.
Halld meg válaszomat, mi szilárdabb bármi acélnál.
Elvész minden, ami Kekropsznak dombja határol,
és a Kithairón mit csak véd szentelt üregében.
Tritogeneia a sasszemť Zeusztól kap faerŋdöt,
mely egyedül biztos, s megvéd téged meg a sarjad.
Ámde ne várd be lovas seregek rohamát te nyugodtan,
s nagy gyalogos hadakét; hátat fordítva, elŋlük
fuss meg, idŋ múltán állasz majd szembe te vélük.
Ó, te dicsŋ Szalamisz, sok nŋ sarját megölöd, míg
elvetik és learatják Démétér adományát.
Ezt a jóslatot kedvezŋbbnek találták az elŋzŋnél – mint ahogy
az is volt –, feljegyezték hát, majd hazatértek Athénba.
De amikor hazaérkezésük után kihirdették a jóslatot a nép
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tÕn dÁmon, gnîmai kaˆ ¥llai pollaˆ ™g…nonto
dizhmšnwn tÕ mant»ion kaˆ a†de sunesthku‹ai m£lista:
tîn presbutšrwn œlegon metexšteroi dokšein sfi tÕn
qeÕn t¾n ¢krÒpolin crÁsai perišsesqai: ¹ g¦r
¢krÒpolij tÕ p£lai tîn 'Aqhna…wn ·hcù ™pšfrakto. Oƒ
män d¾ [kat¦ tÕn fragmÕn] suneb£llonto toàto tÕ
xÚlinon te‹coj enai: oƒ d' aâ œlegon t¦j nšaj
shma…nein tÕn qeÒn, kaˆ taÚtaj parartšesqai ™kšleuon
t¦ ¥lla ¢pšntaj. ToÝj ðn d¾ t¦j nšaj lšgontaj enai
tÕ xÚlinon te‹coj œsfalle t¦ dÚo t¦ teleuta‹a
·hqšnta ØpÕ tÁj Puq…hj:
’W qe…h Salam…j, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn
½ pou skidnamšnhj Dhm»teroj À sunioÚshj.
Kat¦ taàta t¦ œpea sunecšonto aƒ gnîmai tîn
famšnwn t¦j nšaj tÕ xÚlinon te‹coj enai: oƒ g¦r
crhsmolÒgoi taÚtV taàta ™l£mbanon, æj ¢mfˆ
Salam‹na de‹ sfeaj ˜sswqÁnai naumac…hn
paraskeuasamšnouj.
VII 143.
’Hn dä tîn tij 'Aqhna…wn ¢n¾r ™j prètouj newstˆ
parièn, tù oÜnoma män Ãn Qemistoklšhj, pa‹j dä
Neoklšoj ™kalšeto. Oátoj æn¾r oÙk œfh p©n Ñrqîj
toÝj crhsmolÒgouj sumb£llesqai, lšgwn toi£de, e„ ™j
'Aqhna…ouj ece tÕ œpoj e„rhmšnon ™Òntwj, oÙk ¨n oÛtw
min dokšein ºp…wj crhsqÁnai, ¢ll¦ ïde’W scetl…h
Salam…s ¢ntˆ toà ’W qe…h Salam…s, e‡ pšr ge œmellon
oƒ o„k»torej ¢mf' aÙtÍ teleut»sein: ¢ll¦ g¦r ™j toÝj
polem…ouj tù qeù e„rÁsqai tÕ crhst»rion
sullamb£nonti kat¦ tÕ ÑrqÒn, ¢ll' oÙk ™j 'Aqhna…ouj.
Paraskeu£zesqai ðn aÙtoÝj æj naumac»sontaj
suneboÚleue, æj toÚtou ™Òntoj toà xul…nou te…ceoj.
TaÚtV Qemistoklšoj ¢pofainomšnou, 'Aqhna‹oi taàt£
sfi œgnwsan aƒretètera enai m©llon À t¦ tîn
crhsmolÒgwn, o‰ oÙk œwn naumac…hn ¢rtšesqai, tÕ dä
sÚmpan epai oÙdä ce‹raj ¢ntae…resqai, ¢ll¦
™klipÒntaj cèrhn t¾n 'Attik¾n ¥llhn tin¦ o„k…zein.
VII 144.
`Etšrh te Qemistoklši gnèmh œmprosqe taÚthj ™j
kairÕn ºr…steuse, Óte 'Aqhna…oisi genomšnwn crhm£twn
meg£lwn ™n tù koinù t¦ ™k tîn met£llwn sfi
prosÁlqe tîn ¢pÕ Laure…ou, œmellon l£xesqai
ÑrchdÕn ›kastoj dška dracm£j: tÒte Qemistoklšhj
¢nšgnwse 'Aqhna…ouj tÁj diairšsioj taÚthj
pausamšnouj nšaj toÚtwn tîn crhm£twn poi»sasqai
dihkos…aj ™j tÕn pÒlemon, tÕn prÕj A„gin»taj lšgwn.
Oátoj g¦r Ð pÒlemoj sust¦j œswse tÒte t¾n `Ell£da,
¢nagk£saj qalass…ouj genšsqai 'Aqhna…ouj: aƒ dä ™j
tÕ män ™poi»qhsan oÙk ™cr»sqhsan, ™j dšon dä oÛtw tÍ
`Ell£di ™gšnonto. Aáta… te d¾ aƒ nšej to‹si 'Aqhna…oisi
propoihqe‹sai ØpÁrcon, ˜tšraj te œdee
prosnauphgšesqai. ”Edoxš tš sfi met¦ tÕ crhst»rion
bouleuomšnoisi ™piÒnta ™pˆ t¾n `Ell£da tÕn b£rbaron
dškesqai tÍsi nhusˆ pandhme…, tù qeù peiqomšnouj,
¤ma `Ell»nwn to‹si boulomšnoisi.
VIII 40.
`O dä `Ell»nwn nautikÕj stratÕj ¢pÕ toà 'Artemis…ou
'Aqhna…wn dehqšntwn ™j Salam‹na kat…scei t¦j nšaj.
Tînde dä e†neka prosede»qhsan aÙtîn sce‹n prÕj
Salam‹na 'Aqhna‹oi, †na aÙtoˆ pa‹d£j te kaˆ guna‹kaj
Øpexag£gwntai ™k tÁj 'AttikÁj, prÕj dä kaˆ
bouleÚswntai tÕ poihtšon aÙto‹si œstai. 'Epˆ g¦r
to‹si kat»kousi pr»gmasi boul¾n œmellon poi»sesqai
æj ™yeusmšnoi gnèmhj. Dokšontej g¦r eØr»sein
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elŋtt, nagy vita támadt, hogy miképpen is értelmezzék a
jóslat szavait, és fŋleg két vélemény csapott össze egymással.
Az idŋsebbek többnyire úgy értelmezték a jóslatot, hogy az
Akropolisz megmenekül, mert falát egykor cölöpsorral
erŋsítették meg, úgy gondolták, hogy a „faerŋd” kifejezés
erre a kerítésre utal. Mások viszont úgy magyarázták a jóslatot,
hogy az isten a hajókra célzott vele, és azt követelték, hogy
mindenekelŋtt hajókat építsenek. Csakhogy azokat is, akik
szerint a „faerŋd“ a hajókra utal, zavarba ejtette a Püthia
jóslatának utoló két sora:
Ó, te dicsŋ Szalamisz, sok nŋ sarját megölöd, míg
elvetik és learatják Démétér adományát.
Ezzel a két sorral nem tudtak mit kezdeni azok, akik a
„faerŋdöt“ a hajókra értették, mert a jóslatmagyarázók
úgy értelmezték, hogy Szalamisz mellett tengeri ütközetet
fognak vívni, és abban vereséget szenvednek.
Élt akkor Athénban egy ember, aki nem sokkal azelŋtt
küzdötte föl magát a legkiválóbb polgárok közé, név szerint
Themisztoklész, Neoklész fia. Ŋ váltig állította, hogy ha ezek
a sorok az athéniakra utalnának, akkor az isten keményebb
szóval nem „dicsŋnek”, hanem pusztítónak nevezte volna
Szalamiszt, azzal jelezve, hogy Szalamisz lakóira pusztulás
vár. Ha tehát helyesen magyarázzák a jóslatot, kiderül, hogy
ezek a szavak nem az athéniakra, hanem az ellenségre
vonatkoznak. Ezért hát azt javasolta, hogy tengeri csatára
készüljenek fel, mert ezt sugallja a “faerŋd” szó. Az athéniak
pedig inkább hittek Themisztoklész értelmezésének, mint
a jóslatmagyarázóknak, akik hallani sem akartak tengeri
csatáról és készülŋdésrŋl, hanem azt javasolták, hogy meg
se kíséreljék az athéniak az ellenállást, hanem költözzenek el
Attikából és keressenek új hazát maguknak.

Volt korábban Themisztoklésznek egy másik javaslata, amely
most nagyon idŋszerťvé vált. A laureioni bányák jövedelmébŋl
ugyanis sok pénz gyťlt össze az athéni kincstárba, és minden
polgárnak fejenként tíz drachmát akartak adni belŋle, de
Themisztoklész rábeszélte az athéniakat, hogy ne osszák szét
a pénzt, hanem építsenek belŋle kétszáz hajót az Aigina elleni
háborúra. Voltaképpen az ekkor kitört háború mentette meg
késŋbb Hellaszt, mert ez kényszerítette rá Athént, hogy
tengeri hatalommá váljon. Igaz, hogy a hajókat nem arra a
célra használták, amelyre épültek, késŋbb azonban jelentŋs
szerepük lett a végveszélybe került Hellasz megvédésében,
hiszen ezek a korábban épült hajók most ott álltak az athéniak
rendelkezésére, de persze kellett építeni újabb hajókat is.
Amikor tehát tisztázódott a jóslat értelme, úgy döntött a
népgyťlés, hogy a város hallgat az isteni szóra, és hajóhadával
valamint az egész nép erejével szembeszáll a barbár
támadással, szövetségben azokkal a hellénekkel, akik
ugyanilyen elhatározásra jutottak.
Amikor a hellén hajóhad elhagyta az Artemisziont, az athéniak
kérésére Szalamiszhoz evezett. Az athéniak pedig azért kérték,
hogy a hajóhad Szalamiszhoz hajózzon, mert egyrészt
szerették volna elszállítani Attikából gyermekeiket és
asszonyaikat, másrészt mert meg akarták tanácskozni, hogy
mitévŋk legyenek most már; az volt a véleményük ugyanis,
hogy a dolgok állása miatt haditanácsot kell tartaniuk, mert
a helyzet nem a számításaik szerint alakult. Az athéniak arra
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Peloponnhs…ouj pandhmeˆ ™n tÍ Boiwt…V
Øpokathmšnouj tÕn b£rbaron, tîn män eáron oÙdän ™Õn,
oƒ dä ™punq£nonto tÕn 'IsqmÕn aÙtoÝj teicšontaj, [e„s]
t¾n PelopÒnnhson perˆ ple…stou te poieumšnouj
perie‹nai kaˆ taÚthn œcontaj ™n fulakÍ, t¦ ¥lla dä
¢pišnai. Taàta punqanÒmenoi oÛtw d¾ prosede»qhs£n
sfewn sce‹n prÕj t¾n Salam‹na.
VIII 41.
Oƒ män d¾ ¥lloi katšscon ™j t¾n Salam‹na, 'Aqhna‹oi
dä ™j t¾n ˜wutîn. Met¦ dä t¾n ¥pixin k»rugma
™poi»santo, 'Aqhna…wn Tí tij dÚnatai sózein t¦ tškna
te kaˆ toÝj o„kštaj: ™nqaàta oƒ män ple‹stoi ™j
TroizÁna ¢pšsteilan, oƒ dä ™j A‡ginan, oƒ dä ™j
Salam‹na. ”Espeusan dä taàta Øpekqšsqai tù
crhsthr…J te boulÒmenoi Øphretšein kaˆ d¾ kaˆ toàde
e†neka oÙk ¼kista. Lšgousi 'Aqhna‹oi Ôfin mšgan
fÚlaka tÁj ¢kropÒlioj ™ndiait©sqai ™n tù ƒrù:
lšgous… te taàta kaˆ d¾ kaˆ æj ™Ònti ™pim»nia
diatelšousi protiqšntej: t¦ d' ™pim»nia melitÒess£
™sti. AÛth d' ¹ melitÒessa ™n tù prÒsqe a„eˆ crÒnJ
¢naisimoumšnh tÒte Ãn ¥yaustoj. Shmhn£shj dä taàta
tÁj ƒrh…hj m©llÒn ti oƒ 'Aqhna‹oi kaˆ proqumÒteron
™xšlipon t¾n pÒlin æj kaˆ tÁj qeoà ¢poleloipu…hj t¾n
¢krÒpolin. `Wj dš sfi p£nta Øpexškeito, œpleon ™j tÕ
stratÒpedon.
VIII 42.
'Epeˆ dä oƒ ¢p' 'Artemis…ou ™j Salam‹na katšscon t¦j
nšaj, sunšrree kaˆ Ð loipÕj punqanÒmenoj Ð tîn
`Ell»nwn nautikÕj stratÕj ™k TroizÁnoj: ™j g¦r
Pègwna tÕn Troizhn…wn limšna proe…rhto
sullšgesqai. Sunelšcqhs£n te d¾ pollù plšonej nšej
À ™p' 'Artemis…J ™naum£ceon kaˆ ¢pÕ pol…wn pleÒnwn.
NaÚarcoj mšn nun ™pÁn æutÕj Ój per ™p' 'Artemis…J,
EÙrubi£dhj Ð EÙrukle…dew ¢n¾r Sparti»thj, oÙ mšntoi
gšneÒj ge toà basilh…ou ™èn: nšaj dä pollù ple…staj
te kaˆ ¥rista pleoÚsaj pare…conto 'Aqhna‹oi.
VIII 43.
'EstrateÚonto dä o†de. 'Ek män Peloponn»sou
LakedaimÒnioi ˜kka…deka nšaj parecÒmenoi, Kor…nqioi
dä tÕ aÙtÕ pl»rwma parecÒmenoi tÕ kaˆ ™p' 'Artemis…J:
Sikuènioi dä penteka…deka pare…conto nšaj,
'EpidaÚrioi dä dška, Troiz»nioi dä pšnte, `Ermionšej dä
tre‹j, ™Òntej oátoi pl¾n `Ermionšwn DwrikÒn te kaˆ
MakednÕn œqnoj, ™x 'Erineoà te kaˆ P…ndou kaˆ tÁj
Druop…doj Ûstata Ðrmhqšntej. Oƒ dä `Ermionšej e„sˆ
DrÚopej, ØpÕ `Hraklšoj te kaˆ Mhlišwn ™k tÁj nàn
Dwr…doj kaleomšnhj cèrhj ™xanast£ntej.
VIII 44.
Oátoi mšn nun Peloponnhs…wn ™strateÚonto, o†de dä ™k
tÁj œxw ºpe…rou: 'Aqhna‹oi män prÕj p£ntaj toÝj
¥llouj parecÒmenoi nšaj Ñgdèkonta kaˆ ˜katÒn,
moànoi: ™n Salam‹ni g¦r oÙ sunenaum£chsan
Plataišej 'Aqhna…oisi di¦ toiÒnde ti prÁgma:
¢pallassomšnwn tîn `Ell»nwn ¢pÕ toà 'Artemis…ou,
æj ™g…nonto kat¦ Calk…da, oƒ Plataišej ¢pob£ntej ™j
t¾n pera…hn tÁj Boiwt…hj cèrhj prÕj ™kkomid¾n
™tr£ponto tîn o„ketšwn: oátoi mšn nun toÚtouj
sózontej ™le…fqhsan. 'Aqhna‹oi dä ™pˆ män Pelasgîn
™cÒntwn t¾n nàn `Ell£da kaleomšnhn Ãsan Pelasgo…,
ÑnomazÒmenoi Kranao…, ™pˆ dä Kškropoj basilšoj
™pekl»qhsan Kekrop…dai, ™kdexamšnou dä 'Erecqšoj
t¾n ¢rc¾n 'Aqhna‹oi metwnom£sqhsan, ”Iwnoj dä toà
XoÚqou strat£rcew genomšnou 'Aqhna…oisi ™kl»qhsan
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számítottak, hogy az egész peloponnésziszi haderŋ megvárja
Boiótiánál az ellenség támadását. Ennek azonban nem
mutatkozott jele, sŋt az a hír terjedt el, hogy a
peloponnészosziak lázas védŋfalépítésbe fogtak az
Iszthmoszon, mert a legfontosabb feladatuknak a
Peloponnészosz megmentését tartják, s a többi terület
védelmével nem törŋdnek. Erre a hírre kérték hát meg az
athéniak a hajóhadat, hogy Szalamisznál gyülekezzen.
A többiek Szalamisznál, az athéniak a maguk földjén kötöttek
ki. Ahogy megérkeztek, nyomban kihirdették az athéniaknak,
hogy aki csak tudja, menekítse biztos helyre gyermekeit és
háza népét. A legtöbben Troizénba, mások Aiginára vagy
Szalamiszra küldték az övéiket. Villámgyorsan elvégezték a
kiköltöztetést, részben hogy eleget tegyenek a jóslatnak,
részben – és ez volt a fontosabb – a következŋ okból.
Az athéniak hagyománya szerint az Akropoliszt egy nagy
kígyó ŋrzi, amely a szentélyben lakik, sŋt úgy mesélik,
hogy minden hónapban mézeskalács-áldozatot visznek a
kígyónak, mintha valóban ott élne. Ez a kalács a megfelelŋ
idŋ alatt mindig el is tťnt, most azonban érintetlen maradt.
Amikor a papnŋ bejelentette a dolgot, az athéniak
megkönnyebbült szívvel, készségesen hagyták el a városukat,
abban a hiszemben, hogy az istennŋ is elköltözött az
Akropoliszról. Mindenüket biztonságba helyezvén,
visszatértek hát a hajóhadhoz.
Arra a hírre, hogy a hajók az Artemisziontól Szalamiszhoz
érkeztek, a hajóhad többi része is csatlakozott hozzájuk
Troizénból, mert korábban Pogón troizéni kikötŋ volt a
kijelölt gyülekezŋhely. Sokkal több városból sokkal több hajó
gyťlt itt össze, mint amennyi az Artemiszionnál harcolt.
A hajóhad parancsnoka, akárcsak az Artemiszionnál,
a nem királyi vérbŋl származó spártai Eurübiadész,
Eurükleidész fia volt. A legtöbb hajót – egyszersmind a
legjobbakat – az athéniak küldték.
A hajóhadat a következŋ népek állították ki. A
Peloponnészoszról a lakedaimóniak tizenhat hajót adtak,
a korinthosziak ugyanannyit küldtek, amennyit az
Artemiszionhoz, a sziküóniak tizenötöt, az epidaurosziak tízet,
a hermionéiak hármat. A hermionéiak kivételével ezek mind
dór, éspedig makednosz eredetťek, és Erineoszból, a Pindosz
vidékérŋl és legutóbb Drüopiszból vándoroltak el.
A hermionéiak pedig drüopszok, akiket egykor Héraklész
és a malisziak ťztek el a ma Dórisznak nevezett vidékrŋl.
Ezek gyťltek tehát össze a Peloponnészoszról, a szárazföld
többi részérŋl pedig a következŋk jelentek meg. Az athéniak,
akik annyi hajót állítottak ki, mint a többiek együttesen, azaz
száznyolcvanat, s ezeket maguk látták el legénységgel is.
A plataiaiak Szalamisznál már nem harcoltak az athéniak
oldalán, mégpedig a következŋ okból. Amikor a hellének
eltávoztak az Artemisziontól és Khalkiszhoz hajóztak,
a plataiaiak a szemben fekvŋ Boiótia partján kötöttek ki, mert
biztonsága akarták helyezni családjukat és vagyonukat,
s miközben ezzel voltak elfoglalva, elmaradtak a hellén
seregtŋl. Egykor régen, amikor a most Hellasznak nevezett
földet pelaszgok lakták, az athéniak pelaszgok voltak és
kranaosz volt a nevük, Kekropsz királyuk idejében
kekropidáknak hívták ŋket, Erekhtheusz uralkodása alatt
felvették az athéni nevet, mikor pedig Ión, Xuthosz fia
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¢pÕ toÚtou ”Iwnej.
VIII 45.
Megaršej dä tçutÕ pl»rwma pare…conto tÕ kaˆ ™p'
'Artemis…J, 'Amprakiîtai dä ˜pt¦ nšaj œcontej
™pebo»qhsan, Leuk£dioi dä tre‹j, œqnoj ™Òntej oátoi
DwrikÕn ¢pÕ Kor…nqou.
VIII 46.
Nhsiwtšwn dä A„ginÁtai tri»konta pare…conto: Ãsan
mšn sfi kaˆ ¥llai <duèdeka> peplhrwmšnai nšej.
¢ll¦ tÍsi män t¾n ˜wutîn ™fÚlasson, tri»konta dä
tÍsi ¥rista pleoÚsVsi ™n Salam‹ni ™naum£chsan:
A„ginÁtai dš e„si Dwrišej ¢pÕ 'EpidaÚrou: tÍ dä n»sJ
prÒteron oÜnoma Ãn O„nènh. Met¦ dä A„gin»taj
Calkidšej t¦j ™p' 'Artemis…J e‡kosi parecÒmenoi kaˆ
'Eretrišej t¦j ˜pt£: oátoi dä ”Iwnšj e„si. Met¦ dä K»ioi
t¦j aÙt¦j parecÒmenoi, œqnoj ™Õn 'IwnikÕn ¢pÕ
'Aqhnšwn. N£xioi dä pare…conto tšsseraj,
¢popemfqšntej män ™j toÝj M»douj ØpÕ tîn polihtšwn
kat£ per oƒ ¥lloi nhsiîtai, ¢log»santej dä tîn
™ntolšwn ¢p…kato ™j toÝj “Ellhnaj Dhmokr…tou
speÚsantoj, ¢ndrÕj tîn ¢stîn dok…mou kaˆ tÒte
trihrarcšontoj: N£xioi dš e„si ”Iwnej ¢pÕ 'Aqhnšwn
gegonÒtej. Sturšej dä t¦j aÙt¦j pare…conto nšaj t£j
per ™p' 'Artemis…J, KÚqnioi dä m…an kaˆ penthkÒnteron,
™Òntej sunamfÒteroi oátoi DrÚopej. Kaˆ Ser…fio… te
kaˆ S…fnioi kaˆ M»lioi ™strateÚonto: oátoi g¦r oÙk
œdosan moànoi nhsiwtšwn tù barb£rJ gÁn te kaˆ Ûdwr.
VIII 47.
Oátoi män ¤pantej ™ntÕj o„khmšnoi Qesprwtîn kaˆ
'Acšrontoj potamoà ™strateÚonto: Qesprwtoˆ g£r e„si
Ðmouršontej 'AmprakiètVsi kaˆ Leukad…oisi, o‰ ™x
™scatšwn cwršwn ™strateÚonto. Tîn dä ™ktÕj toÚtwn
o„khmšnwn KrotwniÁtai moànoi Ãsan o‰ ™bo»qhsan tÍ
`Ell£di kinduneuoÚsV nhˆ miÍ, tÁj Ãrce ¢n¾r trˆj
puqion…khj F£ãlloj: KrotwniÁtai dä gšnoj e„sˆ
'Acaio….
VIII 48.
Oƒ mšn nun ¥lloi tri»reaj parecÒmenoi ™strateÚonto,
M»lioi dä kaˆ S…fnioi kaˆ Ser…fioi penthkontšrouj:
M»lioi mšn, gšnoj ™Òntej ¢pÕ Lakeda…monoj, dÚo
pare…conto, S…fnioi dä kaˆ Ser…fioi, ”Iwnej ™Òntej ¢p'
'Aqhnšwn, m…an ˜k£teroi. 'AriqmÕj dä ™gšneto Ð p©j tîn
neîn, p£rex tîn penthkontšrwn, trihkÒsiai kaˆ
˜bdom»konta kaˆ Ñktè.
VIII 49.
Wj dä ™j t¾n Salam‹na sunÁlqon oƒ strathgoˆ ¢pÕ tîn
e„rhmšnwn pol…wn, ™bouleÚonto, proqšntoj EÙrubi£dew
gnèmhn ¢pofa…nesqai tÕn boulÒmenon, Ókou dokšoi
™pithdeÒtaton enai naumac…hn poišesqai tîn aÙtoˆ
cwršwn ™gkratšej e„s…: ¹ g¦r 'Attik¾ ¢pe‹to ½dh, tîn
dä loipšwn pšri proet…qee. Aƒ gnîmai dä tîn legÒntwn
aƒ ple‹stai sunexšpipton prÕj tÕn 'IsqmÕn plèsantaj
naumacšein prÕ tÁj Peloponn»sou, ™pilšgontej tÕn
lÒgon tÒnde, æj, e„ nikhqšwsi tÍ naumac…V, ™n
Salam‹ni män ™Òntej poliork»sontai ™n n»sJ, †na sfi
timwr…h oÙdem…a ™pifan»setai, prÕj dä tù 'Isqmù ™j
toÝj ˜wutîn ™xo…sontai.
VIII 50.
Taàta tîn ¢pÕ Peloponn»sou strathgîn
™pilegomšnwn ™pÁlqe ¢n¾r 'Aqhna‹oj ¢ggšllwn ¼kein
tÕn b£rbaron ™j t¾n 'Attik¾n kaˆ p©san aÙt¾n
purpolšesqai. `O g¦r di¦ Boiwtîn trapÒmenoj stratÕj
¤ma XšrxV, ™mpr»saj Qespišwn t¾n pÒlin aÙtîn

lett a vezetŋjük, iónnak nevezték magukat.
A megaraiak ugyanannyi hajóval jelentek meg, mint az
Artemiszionnál, az amprakiaiak hét hajóval, a leukasziak
hárommal, [és ugyancsak hárommal a korinthoszi dórok.]*
* helyesen: akik Korinthosból származó dórok.
A szigetlakók közül az aiginaiak harminc hajót küldtek.
Valójában több hajót szereltek fel, de a saját partjaikat ŋrizték
velük. A szalamiszi csatában legjobb harminc hajójuk vett
részt. Az aiginaiak Epidauroszból származó dórok,
szigetüknek valamikor Oinóné volt a neve. Ŋutánuk a
khalkisziak, majd az eretriaiak következtek, akik akárcsak az
Artemiszionnál, húsz, illetve hét hajóval jelentek meg.
Ez a két törzs az iónokhoz tartozik. A keósziaknak, akik
athéni eredetť iónok, ugyanannyi hajójuk volt, mint az
Artemiszionnál. A naxosziak négy hajóval jöttek: ŋket
polgártársaik, a többi szigetlakóhoz hasonlóan eredetileg a
médekhez küldték, de nem engedelmeskedtek az utasításnak,
hanem Démokritosz tanácsára hallgattak, aki nagy tekintélyť
férfi és [az] egyik három evezŋsoros parancsnoka volt.
A sztüraiak ugyanazokat a hajókat küldték el, amelyeket az
Artemiszionhoz, a küthnosziak egy három evezŋsoros és egy
ötvezevezŋs hajót. Mind a két törzs a drüopsz néphez tartozik.
A szeriphosziak, a sziphnosziak és a mélosziak szintén
megérkeztek: a szigetlakók közül egyedül ŋk nem voltak
hajlandók vizet és földet küldeni a barbároknak.
Ezek a népek a Theszprótiától és az Akherón folyótól innen
esŋ területeken laknak. A theszprótoszok ugyanis az
amprakiaiak és a leukasziak szomszédai, s a hellén táborba
ŋk ketten érkeztek a legtávolabbi vidékrŋl. A náluk
távolabb lakók közül egyedül csak a krotóniak küldtek
segítséget Hellasznak: egyetlen hajót Phaullosz vezérletével,
aki háromszor nyert koszorút a püthói versenyeken.
A krotónaik akhaiosz telepesek leszármazottai.
Ezek a népek mind három evezŋsoros hajókon érkeztek,
kivéve a mélosziakat, a sziphnosziakat és a szeriphosziakat,
akik ötvenevezŋs gályákon jelentek meg. A lakedaimóni
származású mélosziak egy, az athéni-ión származású
sziphnosziak és szeriphosziak két-két hajót küldtek.
Az egész hajóhad hajóinak a száma – az ötvenevezŋs bárkákat
nem számítva – háromszázhetvennyolcat tett ki.
Összegyťltek tehát Szalamisznál a hadvezérek a felsorolt
városokból, és haditanácsot tartottak. Eurübiadész felszólította
ŋket, mondják meg, hogy szerintük a még hellén kézen lévŋ
helyek közül melyik lenne a legalkalmasabb a tengeri csatára.
Attikáról már nem lehet szó – tette hozzá –, a többi hely
között kell választani. A többség véleménye az volt, hogy
menjenek az Iszthmoszhoz, s ott próbáljanak meg
megütközni, és megvédeni a Peloponnészoszt. A javaslatot
a következŋ érveléssel támasztották alá. Ha Szalamisznál
szenvednek vereséget, az ellenség bezárná ŋket a szigetre,
és sehonnan se várhatnának segítséget. Ha viszont az
Iszthmosznál, meglenne rá a lehetŋség, hogy
visszavonuljanak hazájukba.
A peloponnészoszi hadvezérek tanácskozásának a kellŋs
közepén beállított egy athéni ember azzal a hírrel, hogy
a barbárok betörtek Attikába és tťzzel-vassal pusztítják.
A Xerxész vezetésével Boiótián keresztül vonuló sereg
felégette Theszpiai városát, amelynek lakói a
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™kleloipÒtwn ™j PelopÒnnhson kaˆ t¾n Plataišwn
æsaÚtwj, Âkš te ™j t¦j 'Aq»naj kaˆ p£nta ™ke‹na
™dh…ou: ™nšprhse dä Qšspei£n te kaˆ Pl£taian
puqÒmenoj Qhba…wn Óti oÙk ™m»dizon.
VIII 51.
'ApÕ dä tÁj diab£sioj toà `EllhspÒntou, œnqen
poreÚesqai ½rxanto oƒ b£rbaroi, ›na aÙtoà
diatr…yantej mÁna ™n tù dišbainon ™j t¾n EÙrèphn, ™n
trisˆ ˜tšroisi mhsˆ ™gšnonto ™n tÍ 'AttikÍ, Kalli£dew
¥rcontoj 'Aqhna…oisi. Kaˆ aƒršousi œrhmon tÕ ¥stu
ka… tinaj Ñl…gouj eØr…skousi tîn 'Aqhna…wn ™n tù ƒrù
™Òntaj, tam…aj te toà ƒroà kaˆ pšnhtaj ¢nqrèpouj, o‰
frax£menoi t¾n ¢krÒpolin qÚrVs… te kaˆ xÚloisi
ºmÚnonto toÝj ™piÒntaj, ¤ma män Øp' ¢sqene…hj b…ou
oÙk ™kcwr»santej ™j Salam‹na, prÕj dä kaˆ aÙtoˆ
dokšontej ™xeurhkšnai tÕ mant»ion tÕ ¹ Puq…h sfi
œcrhse, tÕ xÚlinon te‹coj ¢n£lwton œsesqai: aÙtÕ d¾
toàto enai tÕ krhsfÚgeton kat¦ tÕ mant»ion kaˆ oÙ
t¦j nšaj.
VIII 52.
Oƒ dä Pšrsai, ƒzÒmenoi ™pˆ tÕn katant…on tÁj
¢kropÒlioj Ôcqon tÕn 'Aqhna‹oi kalšousi 'Ar»ion
p£gon, ™poliÒrkeon trÒpon toiÒnde: Ókwj stuppe‹on
perˆ toÝj ÑistoÝj periqšntej ¤yeian, ™tÒxeuon ™j tÕ
fr£gma. 'Enqaàta 'Aqhna…wn oƒ poliorkeÒmenoi Ómwj
ºmÚnonto, ka…per ™j tÕ œscaton kakoà ¢pigmšnoi kaˆ
toà fr£gmatoj prodedwkÒtoj: oÙdä lÒgouj tîn
Peisistratidšwn prosferÒntwn perˆ Ðmolog…hj
™nedškonto, ¢munÒmenoi dä ¥lla te ¢ntemhcanînto kaˆ
d¾ kaˆ prosiÒntwn tîn barb£rwn prÕj t¦j pÚlaj
ÑloitrÒcouj ¢p…esan: éste Xšrxhn ™pˆ crÒnon sucnÕn
¢por…Vsi ™nšcesqai, oÙ dun£menÒn sfeaj ˜le‹n.
VIII 53.
CrÒnJ d' ™k tîn ¢pÒrwn ™f£nh d» tij œsodoj to‹si
barb£roisi: œdee g¦r kat¦ tÕ qeoprÒpion p©san t¾n
'Attik¾n t¾n ™n tÍ ºpe…rJ genšsqai ØpÕ PšrsVsi.
”Emprosqe ðn tÁj ¢kropÒlioj, Ôpisqe dä tîn pulšwn
kaˆ tÁj ¢nÒdou, tÍ d¾ oÜte tij ™fÚlasse oÜt' ¨n
½lpise m» kotš tij kat¦ taàta ¢naba…h ¢nqrèpwn,
taÚtV ¢nšbhs£n tinej kat¦ tÕ ƒrÕn tÁj Kškropoj
qugatrÕj 'AglaÚrou, ka…per ¢pokr»mnou ™Òntoj toà
cèrou. `Wj dä edon aÙtoÝj ¢nabebhkÒtaj oƒ 'Aqhna‹oi
™pˆ t¾n ¢krÒpolin, oƒ män ™rr…pteon ˜wutoÝj kat¦ toà
te…ceoj k£tw kaˆ diefqe…ronto, oƒ dä ™j tÕ mšgaron
katšfeugon. Tîn dä Persšwn oƒ ¢nabebhkÒtej prîton
män ™tr£ponto prÕj t¦j pÚlaj, taÚtaj dä ¢no…xantej
toÝj ƒkštaj ™fÒneuon: ™peˆ dš sfi p£ntej katšstrwnto,
tÕ ƒrÕn sul»santej ™nšprhsan p©san t¾n ¢krÒpolin.
VIII 54.
Scën dä pantelšwj t¦j 'Aq»naj Xšrxhj ¢pšpemye ™j Soàsa
¥ggelon ƒppša 'Artab£nJ ¢ggelšonta t¾n pareoàs£n sfi
eÙprhx…hn. 'ApÕ dä tÁj pšmyioj toà k»rukoj deutšrV ¹mšrV
sugkalšsaj 'Aqhna…wn toÝj fug£daj, ˜wutù dä ˜pomšnouj,
™kšleue trÒpJ tù sfetšrJ qàsai t¦ ƒr¦ ¢nab£ntaj ™j t¾n
¢krÒpolin, e‡te d¾ ðn Ôyin tin¦ „dën ™nupn…ou ™netšlleto
taàta e‡te kaˆ ™nqÚmiÒn oƒ ™gšneto ™mpr»santi tÕ ƒrÒn: oƒ dä
fug£dej tîn 'Aqhna…wn ™po…hsan t¦ ™ntetalmšna.
VIII 55.
Toà dä e†neken toÚtwn ™pemn»sqhn, fr£sw. ”Esti ™n tÍ
¢kropÒli taÚtV 'Erecqšoj toà ghgenšoj legomšnou enai
nhÒj, ™n tù ™la…h te kaˆ q£lassa œni, t¦ lÒgoj par¦
'Aqhna…wn Poseidšwn£ te kaˆ 'Aqhna…hn ™r…santaj perˆ tÁj
cèrhj martÚria qšsqai. TaÚthn ðn t¾n ™la…hn ¤ma tù ¥llJ

72.
Peloponnészoszra menekültek, továbbá Plataiait, majd
megtámadta Athént és ott is mindent elpusztított. Theszpiait
és Plataiait azért perzselte fel az ellenség, mert megtudta a
thébaiaktól, hogy a két város lakói nincsenek a médek pártján.
A barbárok a hellészpontoszi átkelés megkezdése után egy
hónapot töltöttek a sereg Európába szállításával, és három
hónap múlva értek el Attikába. Athénban akkor Kalliadész
volt az arkhón. A barbárok elfoglalták a kiürített várost,
amelyben csak néhány ember lézengett a szentélyben – a
kincsek ŋrei, valamint szegény emberek –, ezek aztán
deszkákból és szálfákból torlaszokat emeltek, hogy megvédjék
az Akropoliszt az ellenségtŋl. A városban maradtak vagy azért
nem menekültek Szalamiszra, mert olyan szegények voltak,
vagy mert úgy gondolták, ŋk értelmezik helyesen a Püthia
jóslatát: hogy a fából készült védŋfal bevehetetlen lesz – amit
a jóslat állított –, azt jelentené, hogy ez a torlasz fogja
megvédeni ŋket, nem a hajók.
A perzsák megszállták az Akropolisszal szemben emelkedŋ
halmot, amelyet az athéniak Areioszpagosznak neveznek, s
innen kezdték meg az ostromot, mégpedig a
következŋképpen. Kócot tekertek a nyílvesszŋkre,
megygyújtották, és úgy lŋtték ki ŋket a torlaszra. Noha az
athéniak végveszélybe kerültek, és a torlasz nem védte meg
ŋket, ellenálltak és nem hallgattak a Peiszisztratidák
indítványára, hogy próbáljanak meg kiegyezni az ostromlókkal.
Körömszakadtáig védekeztek, például nagy kŋdarabokat
hengerítettek a kapukhoz nyomuló barbárokra. Xerxész
hosszú ideig tanácstalan volt, mert nem tudott fölébük
kerekedni.
Ebben a nehéz helyzetben végül a perzsák találtak egy
feljáratot, hiszen a jóslat elŋre megmondta, hogy Attika
egész szárazföldi területe a barbárok hatalmába fog kerülni.
Az Akropolisz bejáratánál, a kapu és a fölvezetŋ út mögött,
ahol egyetlen ŋr sem állt, mert senki nem hihette volna, hogy
erre is feljuthatna az ellenség, Kekropsz leányának,
Aglaurosznak a szentélye mellett sikerült felhatolnia néhány
perzsa ostromlónak, bár nagyon meredek sziklafalat kellett
megmásznia. Mikor az athéniak meglátták, hogy az ellenség
feljutott az Akropoliszra, néhányan levetették magukat a
bástyákról, és nyomban szörnyethaltak, mások a szentélybe
menekültek. A felérkezett perzsák elŋször a kapukhoz
rohantak és kinyitották azokat, majd legyilkolták az irgalomért
esdeklŋ athéniakat. Amikor mindekivel végeztek, kirabolták
a szentélyt, és az egész Akropoliszt felgyújtották.
Xerxész így hatalmába kerítette Athént. Nyomban lovas
futárt küldött Szuszába, és megüzente Artabanosznak
a fényes gyŋzelem hírét. A hírnök elindulását követŋ
napon összehívta a kíséretében lévŋ athéni menekülteket,
és megparancsolta nekik, hogy menjenek fel az Akropoliszra
és áldozzanak ott a saját szokásaik szerint. Vagy valamilyen
álomlátás intésére tett így, vagy mert gyötörte a lelkiismeret
a szentély felgyújtása miatt. S az athéni menekültek
végrehajtották a parancsát.
Megmondom, miért említem ezt meg. Az Akropoliszon áll
a Földbŋl született Erekhtheusz temploma, a közepén egy
olajfával és egy sós vizť kis tóval. Az athéniak szerint
Poszeidón, illetve Athéna helyezték el ŋket annak jeléül,
hogy ŋk ketten versengtek e hely birtokáért. Mikor a barbárok
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ƒrù katšlabe ™mprhsqÁnai ØpÕ tîn barb£rwn: deutšrV dä
¹mšrV ¢pÕ tÁj ™mpr»sioj 'Aqhna…wn oƒ qÚein ØpÕ basilšoj
keleuÒmenoi æj ¢nšbhsan ™j tÕ ƒrÒn, érwn blastÕn ™k toà
stelšceoj Óson te phcua‹on ¢nadedramhkÒta. Oátoi mšn nun
taàta œfrasan.
VIII 56.
Oƒ dä ™n Salam‹ni “Ellhnej, éj sfi ™xaggšlqh æj œsce t¦
perˆ t¾n 'Aqhna…wn ¢krÒpolin, ™j tosoàton qÒrubon ¢p…konto
æj œnioi tîn strathgîn oÙdä kurwqÁnai œmenon tÕ
proke…menon prÁgma, ¢ll' œj te t¦j nšaj ™sšpipton kaˆ <t¦>
ƒst…a ¢e…ronto æj ¢popleusÒmenoi: to‹s… te Øpoleipomšnoisi
aÙtîn ™kurèqh prÕ toà 'Isqmoà naumacšein. NÚx te ™g…neto
kaˆ o‰ dialuqšntej ™k toà sunedr…ou ™sšbainon ™j t¦j nšaj.
VIII 57.
'Enqaàta d¾ Qemistoklša ¢pikÒmenon ™pˆ t¾n nša e‡reto
Mnhs…filoj ¢n¾r 'Aqhna‹oj Ó ti sfi e‡h bebouleumšnon.
PuqÒmenoj dä prÕj aÙtoà æj e‡h dedogmšnon ¢n£gein t¦j
nšaj prÕj tÕn 'IsqmÕn kaˆ prÕ tÁj Peloponn»sou naumacšein,
epe: OÜ toi ¥ra, Àn ¢p£rwsi t¦j nšaj ¢pÕ Salam‹noj, perˆ
oÙdemiÁj œti patr…doj naumac»seij: kat¦ g¦r pÒlij ›kastoi
tršyontai, kaˆ oÜte sfšaj EÙrubi£dhj katšcein dun»setai
oÜte tij ¢nqrèpwn ¥lloj éste m¾ oÙ diaskedasqÁnai t¾n
strati»n: ¢polšeta… te ¹ `Ell¦j ¢boul…Vsi. 'All' e‡ tij œsti
mhcan», ‡qi kaˆ peirî diacšai t¦ bebouleumšna, ½n kwj dÚnV
¢nagnîsai EÙrubi£dhn metabouleÚsasqai éste aÙtoà
mšnein.
VIII 58.
K£rta te tù Qemistoklši ½rese ¹ Øpoq»kh kaˆ oÙdän prÕj
taàta ¢meiy£menoj ½ie ™pˆ t¾n nša t¾n EÙrubi£dew.
'ApikÒmenoj dä œfh ™qšlein oƒ koinÒn ti prÁgma summe‹xai: Ð
d' aÙtÕn ™j t¾n nša ™kšleue ™sb£nta lšgein, e‡ ti qšlei.
'Enqaàta Ð Qemistoklšhj parizÒmenÒj oƒ katalšgei ™ke‹n£ te
p£nta t¦ ½kouse Mnhsif…lou, ˜wutoà poieÚmenoj, kaˆ ¥lla
poll¦ prostiqe…j, ™j Ö ¢nšgnwsš <min> crh…zwn œk te tÁj
neÕj ™kbÁnai [tÕn EÙrubi£dea] sullšxai te toÝj strathgoÝj
™j tÕ sunšdrion.
VIII 59.
`Wj dä ¥ra sunelšcqhsan, prˆn À tÕn EÙrubi£dhn proqe‹nai
[tÕn lÒgon] tîn e†neka sun»gage toÝj strathgoÚj, pollÕj
Ãn Ð Qemistoklšhj ™n to‹si lÒgoisi oŒa k£rta deÒmenoj.
Lšgontoj dä aÙtoà Ð Kor…nqioj strathgÕj 'Ade…mantoj Ð
'WkÚtou epe: ’W QemistÒkleej, ™n to‹si ¢gîsi oƒ
proexanist£menoi ·ap…zontai. `O dä ¢poluÒmenoj œfh: Oƒ dš
ge ™gkataleipÒmenoi oÙ stefanoàntai.

VIII 60.
Tòte män ºp…wj [prÕs] tÕn Kor…nqion ¢me…yato: prÕj dä tÕn
EÙrubi£dhn œlege ™ke…nwn män oÙkšti oÙdän tîn prÒteron
lecqšntwn, æj ™pe¦n ¢p£rwsi ¢pÕ Salam‹noj diadr»sontai:
pareÒntwn g¦r tîn summ£cwn oÙk œferš oƒ kÒsmon oÙdšna
kathgoršein: Ð dä ¥llou lÒgou e‡ceto, lšgwn t£de: 'En soˆ
nàn ™sti sîsai t¾n `Ell£da, Àn ™moˆ pe…qV naumac…hn aÙtoà
mšnwn poišesqai mhdä peiqÒmenoj toÚtwn to‹si lÒgoisi
¢nazeÚxVj prÕj tÕn 'IsqmÕn t¦j nšaj. 'Ant…qej g¦r ˜k£teron
¢koÚsaj. PrÕj män tù 'Isqmù sumb£llwn ™n pel£gei
¢napeptamšnJ naumac»seij, [™s] tÕ ¼kista ¹m‹n sÚmforÒn
™sti nšaj œcousi barutšraj kaˆ ¢riqmÕn ™l£ssonaj: toàto dä
¢polšeij Salam‹n£ te kaˆ Mšgara kaˆ A‡ginan, ½n per kaˆ
t¦ ¥lla eÙtuc»swmen: ¤ma dä tù nautikù aÙtîn ›yetai kaˆ
Ð pezÕj stratÒj, kaˆ oÛtw sfšaj aÙtÕj ¥xeij ™pˆ t¾n
PelopÒnnhson, kinduneÚseij te ¡p£sV tÍ `Ell£di. —Hn dä t¦
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felgyújtották a szentélyt, az olajfa is elégett. Másnap azonban,
mikor az athéniak felmentek a szentélybe, hogy a király
parancsára áldozzanak ott, felfedezték, hogy a fa törzsébŋl
kisarjadt egy pékhüsznyi hosszú hajtás. Ezt aztán elmondták a
királynak is.
Amikor a Szalamisznál állomásozó hellének hírül vették az
athéni Akropolisz pusztulását, egészen megzavarodtak: a
hadvezérek egy része, döntésre sem várva, hajóra szállt, és
vitorlát bontva elhajózni készült, akik pedig ott maradtak,
úgy határoztak, hogy az Iszthmosznál vívják meg a tengeri
ütközetet. Amikor leszállt az éj, szétoszoltak és hajóra szálltak.

Themisztoklész is visszaérkezett a hajójához, s ott egy athéni
polgár, Mnésziphilosz megkérdezte tŋle, hogy mit határoztak.
Meghallván a döntést, hogy az Iszthmoszhoz hajóznak és ott
vívnak tengeri ütközetet a Peloponnészosz megmentéséért,
kijelentette: „Ha a hajóhad eltávozik Szalamiszról, nem lesz
közös hazánk, amelyért harcolhatnál! Mert mindenki elmegy
haza a maga városába, és sem Eurübiadész, sem más nem
fogja tudni megakadályozni a hajóhad szétszéledését. És ez
az ostoba döntés lesz Hellasz veszte! Ha még lehet, eredj
vissza, és beszéld le ŋket errŋl a tervrŋl. Hátha rá tudod venni
Eurübiadészt, hogy megváltoztassa szándékát és itt maradjon.”
A tanács amúgy is megegyezett Themisztoklész véleményével,
így ját se szó, se beszéd, odament Eurübiadész hajójához, s
mikor odaérkezett, felüzent neki, hogy szeretne vele beszélni
mindnyájuk érdekében. Erre Eurübiadész felhívta hajójára,
hogy megtudja, mit akar. Themisztoklész leült mellé,
és elŋadta a saját javaslataként mindazt – és még sok mást is –,
amit Mnésziphilosztól hallott. Nagy sokára sikerült
rávennie Eurübiadészt, hogy szálljon partra, és hívja tanácsba
a vezéreket.
A vezérek összegyťltek, de még mielŋtt Eurübiadész
elmondhatta volna nekik az összejövetel célját,
Themisztoklész átvette a szót, s hosszan, szenvedélyesen
megvilágította elŋttük a helyzetet. Az egyik korinthoszi
hadvezér, Adeimantosz, Óküthosz fia egyszer csak
félbeszakította e szavakkal: „Themisztoklész! A
versenyjátékokon is megvesszŋzik azt, aki a többinél
hamarabb indul!” Themisztoklész pedig visszavágott:
„Igaz, de aki hátramarad, nem remélhet gyŋzelmi koszorút!”
Themisztoklész ekkor még indulatát mérsékelve válaszolt a
korinthoszi hadvezérnek. Majd Eurübiadészhoz fordult,
de egy szót sem ismételt meg abból, amit az elŋbb kifejtett
neki: hogy ha most eltávoznak Szalamiszról, szétszóródik
az egész hajóhad. Hiszen abban a helyzetben nem tartotta
volna helyesnek, hogy a szövetségesek jelenlétében
vádaskodjanak. Így tehát egészen másféle érveléshez
folyamodott, és így beszélt: „A kezedben van, Eurübiadész,
Hellasz megmentésének kulcsa! Csak fogadd meg az én
tanácsomat, és ne hallgass azokra, akik azt javasolják, hogy
vitorlázz az Iszthmoszhoz a hajóhaddal. Figyelj jól, és
mérlegeld a két javaslatot! Ha az Iszthmosznál szállsz csatába,
a nyílt tengeren kell harcolnod, ami a hellének számára a
legkedvezŋtlenebb eshetŋség, mivel a mi hajóink nehézkesebb
mozgásúak, mint az ellenség hajói, s a számuk is kevesebb.
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™gë lšgw poi»sVj, tos£de ™n aÙto‹si crhst¦ eØr»seij:
prîta män ™n steinù sumb£llontej nhusˆ Ñl…gVsi prÕj
poll£j, Àn t¦ o„kÒta ™k toà polšmou ™kba…nV, pollÕn
krat»somen: tÕ g¦r ™n steinù naumacšein prÕj ¹mšwn ™st…,
™n eÙrucwr…V dä prÕj ™ke…nwn: aâtij dä Salamˆj perig…netai,
™j t¾n ¹m‹n Øpškkeitai tškna te kaˆ guna‹kej. Kaˆ män kaˆ
tÒde ™n aÙto‹si œnesti, toà kaˆ perišcesqe m£lista: Ðmo…wj
aÙtoà te mšnwn pronaumac»seij Peloponn»sou kaˆ prÕj tù
'Isqmù, oÙdš sfeaj, e‡ per eâ fronšeij, ¥xeij ™pˆ t¾n
PelopÒnnhson: Àn dš ge t¦ ™gë ™lp…zw gšnhtai kaˆ
nik»swmen tÍsi nhus…, oÜte Øm‹n ™j tÕn 'IsqmÕn paršsontai
oƒ b£rbaroi oÜte prob»sontai ˜kastšrw tÁj 'AttikÁj, ¢p…as…
te oÙdenˆ kÒsmJ, Meg£rois… te kerdanšomen perieoàsi kaˆ
A„g…nV kaˆ Salam‹ni, ™n tÍ ¹m‹n kaˆ lÒgiÒn ™sti tîn ™cqrîn
katÚperqe genšsqai. O„kÒta mšn nun bouleuomšnoisi
¢nqrèpoisi æj tÕ ™p…pan ™qšlei <eâ> g…nesqai: m¾ dä o„kÒta
bouleuomšnoisi oÙk ™qšlei, oÙdä Ð qeÕj proscwršei prÕj t¦j
¢nqrwph…aj gnèmaj.

VIII 61.
Taàta lšgontoj Qemistoklšoj aâtij Ð Kor…nqioj 'Ade…mantoj
™pefšreto, sig©n te keleÚwn tù m¾ œsti patrˆj kaˆ
EÙrubi£dhn oÙk ™în ™piyhf…zein ¢pÒli ¢ndr…: pÒlin g¦r tÕn
Qemistoklša parecÒmenon oÛtw ™kšleue gnèmaj
sumb£llesqai. Taàta dš oƒ prošfere, Óti ¹lèkes£n te kaˆ
kate…conto aƒ 'AqÁnai. TÒte d¾ Ð Qemistoklšhj ke‹nÒn te kaˆ
toÝj Korinq…ouj poll£ te kaˆ kak¦ œlege, ˜wuto‹s… te
™d»lou lÒgJ æj e‡h kaˆ pÒlij kaˆ gÁ mšzwn ½ per ™ke…noisi
œst' ¨n dihkÒsiai nšej sfi œwsi peplhrwmšnai: oÙdamoÝj g¦r
`Ell»nwn aÙtoÝj ™piÒntaj ¢pokroÚsesqai.
VIII 62.
Shma…nwn dä taàta tù lÒgJ dišbaine ™j EÙrubi£dhn, lšgwn
m©llon ™pestrammšna: SÝ e„ menšeij aÙtoà, kaˆ mšnwn œseai
¢n¾r ¢gaqÒj: e„ dä m», ¢natršyeij t¾n `Ell£da: tÕ p©n g¦r
¹m‹n toà polšmou fšrousi aƒ nšej. 'All' ™moˆ pe…qeo. E„ dä
taàta m¾ poi»sVj, ¹me‹j män æj œcomen ¢nalabÒntej toÝj
o„kštaj komieÚmeqa ™j S‹rin t¾n ™n 'Ital…V, ¼ per ¹metšrh tš
™sti ™k palaioà œti, kaˆ t¦ lÒgia lšgei Øp' ¹mšwn aÙt¾n de‹n
ktisqÁnai: Øme‹j dä summ£cwn toiînde mounwqšntej
memn»sesqe tîn ™mîn lÒgwn.

VIII 63.
Taàta dä Qemistoklšoj lšgontoj ¢nedid£sketo EÙrubi£dhj:
dokšein dš moi, ¢rrwd»saj m£lista toÝj 'Aqhna…ouj
¢nedid£sketo m» sfeaj ¢pol…pwsi Àn prÕj tÕn 'IsqmÕn ¢g£gV
t¦j nšaj: ¢polipÒntwn g¦r 'Aqhna…wn oÙkšti ™g…nonto
¢xiÒmacoi oƒ loipo…. TaÚthn d¾ aƒršetai t¾n gnèmhn, aÙtoà
mšnontaj dianaumacšein.
VIII 64.
OÛtw män oƒ perˆ Salam‹na œpesi ¢krobolis£menoi, ™pe…te
EÙrubi£dV œdoxe, aÙtoà pareskeu£zonto æj naumac»sontej.
`Hmšrh te ™g…neto kaˆ ¤ma tù ¹l…J ¢niÒnti seismÕj ™gšneto
œn te tÍ gÍ kaˆ tÍ qal£ssV: œdoxe dš sfi eÜxasqai to‹si
qeo‹si kaˆ ™pikalšsasqai toÝj A„ak…daj summ£couj. `Wj dš
sfi œdoxe, kaˆ ™po…eun taàta: eÙx£menoi g¦r p©si to‹si
qeo‹si aÙtÒqen män ™k Salam‹noj A‡ant£ te kaˆ Telamîna
™pekalšonto, ™pˆ dä A„akÕn kaˆ toÝj ¥llouj A„ak…daj nša
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De mégha minden jól sikerül is, elveszíted Szalamiszt, Megarát
és Aiginát. S mivel a perzsa szárazföldi sereg a hajóhad
nyomában jár, te magad fogod egyenesen a Peloponnészoszra
vezetni a sereget, s ezzel végromlásba döntöd egész Hellaszt.
Ha viszont az én tanácsom szerint teszel, a következŋ
elŋnyökhöz jutunk. Kevesebb hajónk egy tengerszorosban
száll szembe a nagyobb látszámú ellenséges hajóhaddal, s a
hadászat törvényei szerint ezzel mi kerülünk jobb helyzetbe,
hiszen nekünk az a kedvezŋ, ha szťk helyen, nekik viszont,
ha tágas térségben folyik le az ütközet. Azonkívül Szalamisz is
birtokunkban marad, ahová gyermekeinket és asszonyainkat
elszállítottuk. Végezetül elérjük azt a célt is, amire te is
törekedsz: ha itt maradsz, éppúgy megvéded a hajóhaddal a
Peloponnészoszt, mintha az Iszthmosznál vívnál csatát. S ha
józanul gondolkodol, nem segíted hozzá az ellenséget, hogy
betörjön a Peloponnészoszra. Ha minden a reményeim szerint
történik, és gyŋzelmet aratunk a tengeri ütközetben, nemcsak
hogy az Iszthmoszra nem teszik be a lábukat a barbárok,
nemcsak hogy megrekednek Attikánál, hanem fejvesztve,
szétzilálva fognak visszavonulni. Megmentjük továbbá
Megarát, Aiginát és Szalamiszt, ahol a jóslat szerint is
legyŋzhetjük az ellenséget. Mert azokat az emberi terveket,
amelyek számolnak a valósággal, rendszerint siker koronázza,
de ha az emberek nem veszik figyelembe a tényeket,
terveiket az istenek sem pártfogolják.”
Miközben Themisztoklész így beszélt, ismét felzúdult a
korinthoszi Adeimantosz, hogy jobb, ha hallgat egy olyan
ember, akinek nincs hazája, Eurübiadész pedig ne adjon
olyasvalakire, aki hontalan és még szavazati joga sincs. Azt
javasolta, hogy Themisztoklész csak akkor kapjon szót, ha
bebizonyítja, hogy van hazája. Azért merészelt ilyen hangon
beszélni, mert Athént elfoglalta és hatalmában tartotta az
ellenség. De Themisztoklész is megmondta a magáét
Adeimantosznak és a korinthosziaknak, és leszögezte, hogy
Athén tekintélyesebb és nagyobb város, mint az övék,
hiszen amíg kétszáz, teljes legénységgel felszerelt hadihajó ura,
nincs az a hellén város, amely legyŋzhetné.
Amikor így megfelelt, újra Eurübiadészhoz fordult, és még
határozottabban folytatta: „Ne menj el – ha itt kitartasz,
derék ember maradsz. Ha nem, pusztulásba döntöd egész
Hellaszt, mert tudd meg: a háború kimenetele a mi hajóinkon
múlik. Fogadd meg a tanácsomat! Ha nem, akkor a mieinkkel
együtt elhajózunk az itáliai Sziriszbe, amely ŋsi idŋk óta a mi
birtokunk, s amelyrŋl egy jóslat azt állítja, hogy ott kell
gyarmatot alapítanunk. Majd eszetekbe jutnak még szavaim,
ha elveszíttek egy olyan szövetségest, mint mi.”
Themisztoklész szavai meggyŋzték Eurübiadészt, véleményem
szerint fŋleg azért, mert attól félt, hogy ha a hajókat az
Iszthmoszhoz viszi, az athéniak cserben hagyják, márpedig az
athéniak nélkül az ott maradt hajóhadnak édeskevés esélye lett
volna. Elfogadta hát Themisztoklész véleményét, úgy döntött,
hogy ott maradnak és ott vívnak meg az ellenséggel.
Így végzŋdött a Szalamiszról folyó vita, s Eurübiadész döntése
után a hellének felkészültek a tengeri ütközetre. Hajnalban,
amikor a nap felkelt, földrengés rázta meg a földet és a tengert.
Erre a hellének elhatározták, hogy könyörögnek az istenekhez
és segítségül hívják az Aiakidákat. Úgy is tettek, ahogy
elhatározták: könyörögtek valamennyi istenhez, Szalamiszról
segítségül hívták Aiaszt és Telamónt, Aiginára pedig hjót
küldtek, hogy hozza el Aiakoszt és a többi Aiakidát.
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¢pšstellon ™j A‡ginan.
VIII 65.
”Efh dä D…kaioj Ð QeokÚdeoj ¢n¾r 'Aqhna‹oj, fug£j te kaˆ
par¦ M»doisi lÒgimoj genÒmenoj, toàton tÕn crÒnon ™pe…te
™ke…reto ¹ 'Attik¾ cèrh ØpÕ toà pezoà stratoà toà Xšrxew,
™oàsa œrhmoj 'Aqhna…wn, tuce‹n tÒte ™ën ¤ma Dhmar»tJ tù
Lakedaimon…J ™n tù Qrias…J ped…J, „de‹n dä koniortÕn
cwršonta ¢p' 'Eleus‹noj æj ¢ndrîn m£list£ kV trismur…wn,
¢poqwm£zein tš sfeaj tÕn koniortÕn Óteèn kote e‡h
¢nqrèpwn, kaˆ prÒkate fwnÁj ¢koÚein, ka… oƒ fa…nesqai t¾n
fwn¾n enai tÕn mustikÕn ‡akcon. Enai d' ¢da»mona tîn
ƒrîn tîn ™n 'Eleus‹ni ginomšnwn tÕn Dhm£rhton, e„ršsqai te
aÙtÕn Ó ti tÕ fqeggÒmenon e‡h toàto: aÙtÕj dä e„pe‹n:
Dhm£rhte, oÙk œsti Ókwj oÙ mšga ti s…noj œstai tÍ basilšoj
stratiÍ. T£de g¦r ¢r…dhla, ™r»mou ™oÚshj tÁj 'AttikÁj, Óti
qe‹on tÕ fqeggÒmenon, ¢p' 'Eleus‹noj „Õn ™j timwr…hn
'Aqhna…ois… te kaˆ to‹si summ£coisi. Kaˆ Àn mšn ge
katask»yV ™j t¾n PelopÒnnhson, k…ndunoj aÙtù te basilši
kaˆ tÍ stratiÍ tÍ ™n tÍ ºpe…rJ œstai: Àn dä ™pˆ t¦j nšaj
tr£phtai t¦j ™n Salam‹ni, tÕn nautikÕn stratÕn kinduneÚsei
basileÝj ¢pobale‹n. T¾n dä Ðrt¾n taÚthn ¥gousi 'Aqhna‹oi
¢n¦ p£nta œtea tÍ Mhtrˆ kaˆ tÍ KÒrV, kaˆ aÙtîn te Ð
boulÒmenoj kaˆ tîn ¥llwn `Ell»nwn mue‹tai: kaˆ t¾n fwn¾n
tÁj ¢koÚeij ™n taÚtV tÍ ÐrtÍ „akc£zousi. PrÕj taàta e„pe‹n
Dhm£rhton: S…ga te kaˆ mhdenˆ ¥llJ tÕn lÒgon toàton e‡pVj.
—Hn g£r toi ™j basilša ¢neneicqÍ t¦ œpea taàta, ¢pobalšeij
t¾n kefal»n, ka… se oÜte ™gë dun»somai ·Úsasqai oÜt'
¥lloj ¢nqrèpwn oÙdä eŒj. 'All' œc' ¼sucoj, perˆ dä stratiÁj
tÁsde qeo‹si mel»sei. TÕn män d¾ taàta parainšein, ™k dä toà
koniortoà kaˆ tÁj fwnÁj genšsqai nšfoj kaˆ metarsiwqän
fšresqai ™j Salam‹na ™pˆ tÕ stratÒpedon tÕ tîn `Ell»nwn:
oÛtw dä aÙtoÝj maqe‹n Óti tÕ nautikÕn tÕ Xšrxew ¢polšesqai
mšlloi. Taàta män D…kaioj Ð QeokÚdeoj œlege, Dhmar»tou te
kaˆ ¥llwn martÚrwn kataptÒmenoj.

VIII 66.
Oƒ dä ™j tÕn Xšrxew nautikÕn stratÕn tacqšntej, ™peid¾ ™k
Trhc‹noj qehs£menoi tÕ trîma tÕ LakwnikÕn dišbhsan ™j t¾n
`Istia…hn, ™piscÒntej ¹mšraj tre‹j œpleon di' EÙr…pou, kaˆ ™n
˜tšrVsi trisˆ ¹mšrVsi ™gšnonto ™n Fal»rJ. `Wj män ™moˆ
dokšein, oÙk ™l£ssonej ™Òntej ¢riqmÕn ™sšbalon ™j t¦j
'Aq»naj kat£ te ½peiron kaˆ tÍsi nhusˆ [¢pikÒmenoi] À ™p… te
Shpi£da ¢p…konto kaˆ ™j QermopÚlaj: ¢ntiq»sw g¦r to‹s… te
ØpÕ toà ceimînoj aÙtîn ¢polomšnoisi kaˆ to‹si ™n
QermopÚlVsi kaˆ tÍsi ™p' 'Artemis…J naumac…Vsi toÚsde
toÝj tÒte oÜkw ˜pomšnouj basilši, Mhlišaj te kaˆ Dwrišaj
kaˆ LokroÝj kaˆ BoiwtoÝj panstratiÍ ˜pomšnouj pl¾n
Qespišwn te kaˆ Plataišwn, kaˆ m£la Karust…ouj te kaˆ
'Andr…ouj kaˆ Thn…ouj [te] kaˆ toÝj loipoÝj nhsiètaj
p£ntaj, pl¾n tîn pšnte pol…wn tîn ™pemn»sqhn prÒteron t¦
oÙnÒmata. “OsJ g¦r d¾ prošbaine ™swtšrw tÁj `Ell£doj Ð
Pšrshj, tosoÚtJ plšw œqne£ oƒ e†peto.
VIII 67.
'Epeˆ ðn ¢p…kato ™j t¦j 'Aq»naj p£ntej oátoi pl¾n Par…wn
(P£rioi dä Øpoleifqšntej ™n KÚqnJ ™karadÒkeon tÕn
pÒlemon kÍ ¢pob»setai), oƒ dä loipoˆ æj ¢p…konto ™j tÕ
F£lhron, ™nqaàta katšbh aÙtÕj Xšrxhj ™pˆ t¦j nšaj, ™qšlwn
sfi summe‹xa… te kaˆ puqšsqai tîn ™pipleÒntwn t¦j gnèmaj.
'Epeˆ dä ¢pikÒmenoj proâzeto, parÁsan met£pemptoi oƒ tîn
™qnšwn tîn sfetšrwn tÚrannoi kaˆ tax…arcoi ¢pÕ tîn neîn,
kaˆ †zonto éj sfi basileÝj ˜k£stJ tim¾n ™dedèkee, prîtoj
män Ð Sidènioj basileÚj, met¦ dä Ð TÚrioj, ™pˆ dä ïlloi. `Wj
dä kÒsmJ ™pexÁj †zonto, pšmyaj Xšrxhj MardÒnion e„rèta

Az egyik athéni menekült, Dikaiosz, Theoküdész fia, akinek
nagy tekintélye volt a médek között, késŋbb a következŋ
történetet mondta el. Miközben Xerxész serege végigdúlta az
athéniak elhagyta Attikát, ŋ a lakedaimóni Démaratosszal
éppen a Thriai-síkságon tartózkodott. S egyszerre csak
Eleuszisz felŋl akkora porfelhŋt láttak, mintha legalább
harmincezer ember közeledne. Elcsodálkoztak, miféle
emberek jöhetnek abból az irányból, ahol a porfelhŋ támadt,
s ekkor kiáltást hallottak, amely olyan volt, mint a
misztériumszertartások Iakkhosz-kiáltása. Démaratosz, aki
nem ismerte az eleusziszi szertartásokat, megkérdezte, hogy
miféle kiáltás lehet ez. Erre Dikaiosz így válaszolt: „Nem
kétséges, Démaratosz, hogy a király seregét valami nagy csapás
fogja érni. Attikát minden ember elhagyta, így hát nyilvánvaló,
hogy ez a hag földöntúli hang, s Eleusziszból jön az athéniak
és szövetségeseik megsegítésére. Ha a porfelhŋ a
Peloponnészosz felé száll, a király és serege a szárazdöldön
kerül veszedelembe, ha pedig a Szalamisznál horgonyzó hajók
felé fordul, a király hajóhadát fenyegeti megsemmisülés.
Ami ezt a misztériumünnepet illeti, az athéniak minden évben
megülik az Anya és Lány tiszteletére, olyankor beavatják
azokat az athéniakat és helléneket, akik kívánják. Az a
kiáltás, amelyet hallottál, az ünnepen elhangzó Iakkhoszkiáltás.“ Erre Démaratosz így válaszolt: „Tartsd titokban és
senkinek se említsd, amit most elmondtál. Mert ha megjelentik
a királynak szavaidat, a fejedet véteti, és sem én, sem más
halandó sem menthet meg. Maradj csak békével. A sereg
sorsáról pedig úgyis az istenek döntenek.“ Ezt a tanácsot adta
Démaratosz. Ezután látták, hogy a porfelleg és a hanf felhŋvé
változik, s felemelkedik a levegŋbe, majd Szalamisz irányába
fordul, és a hellén hajóhad felé távolodik. Ebbŋl megérthették,
hogy Xerxész hajóhadára pusztulás vár. Így adta elŋ a dolgot
Dikaiosz, Theoküdész fia, arra hivatkozva, hogy szavainak
igazságát Démaratosz és mások is igazolhatják.
Xerxész hajóhadának katonái Trakhiszból átkeltek Hisztiaiába,
és megtekintették a lakedaimóniak halottait, majd háromnapi
ott-tartózkodás után áthajóztak az Euriposzon, s újabb három
nap elteltével Phaléronba érkeztek. Gondolom, a szárazföldi
és tengeri sereg létszámra nem volt kisebb, amikor
megtámadta Athént, mint amikor Szépiaszba és
Thermopülaiba érkezett. Mert azokat, akik a vihar
következtében vagy a thermopülai és az artemiszioni
ütközetben elpusztultak, pótolták mások, akik korábban még
nem voltak a király seregében, például a malisziak, a dórisziak,
a lokrisziak, a boiótok egész hadereje – a theszpiaiak és
plataiaiak kivételével –, továbbá a karüsztosziak, az androsziak,
a ténosziak meg a többi szigetlakó, a korábban mondott öt
város kivételével. Mert minél mélyebben hatolt a perzsa
Hellasz területére, annál több nép került a seregébe.
Amikor ezek mind megérkeztek Athénba, a phaléroni
kikötŋbe (a parosziak kivételével, akiket Küthnoszon hagytak,
hogy figyeljék a csata kimenetelét), Xerxész lement a
hajókhoz, hogy beszéljen a hajósokkal, és meghallgassa a
véleményüket. Trónszéken ülve színe elé hívatta a városok
türannoszait és a hajók kapitányait, akik a király által
adományozott rangok sorrendjében foglaltak helyet. Az elsŋ
helyen ült Szidón királya, majd Türosz királya következett,
s utánuk a többiek. Xerxész mindegyikükhöz sorban
odaküldte Mardonioszt, és megtudakolta, hogy ajánlják-e
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¢popeirèmenoj ˜k£stou e„ naumac…hn poio‹to.
VIII 68.
'Epeˆ dä periiën e„rèta Ð MardÒnioj ¢rx£menoj ¢pÕ toà
Sidwn…ou, oƒ män ¥lloi kat¦ tçutÕ gnèmhn ™xefšronto,
keleÚontej naumac…hn poišesqai, 'Artemis…h dä t£de œfh:
E„pe‹n moi prÕj basilša, MardÒnie, æj ™gë t£de lšgw, oÜte
kak…sth genomšnh ™n tÍsi naumac…Vsi tÍsi prÕj EÙbo…V oÜte
™l£cista ¢podexamšnh. Dšspota, t»n ge ™oàsan gnèmhn me
d…kaiÒn ™sti ¢pode…knusqai, t¦ tugc£nw fronšousa ¥rista
™j pr»gmata t¦ s£. Ka… toi t£de lšgw: fe…deo tîn neîn mhdä
naumac…hn poieà: oƒ g¦r ¥ndrej tîn sîn ¢ndrîn kršssonej
tosoàtÒ e„si kat¦ q£lassan Óson ¥ndrej gunaikîn. T… dä
p£ntwj de‹ se naumac…Vsi ¢nakinduneÚein; OÙk œceij män
t¦j 'Aq»naj, tîn per e†neka Ðrm»qhj strateÚesqai, œceij dä
t¾n ¥llhn `Ell£da; 'Empodën dš toi †statai oÙde…j: o‰ dš toi
¢ntšsthsan, ¢p»llaxan oÛtw æj ™ke…nouj œprepe. TÍ dä ™gë
dokšw ¢pob»sesqai t¦ tîn ¢ntipolšmwn pr»gmata, toàto
fr£sw. —Hn män m¾ ™peicqÍj naumac…hn poieÚmenoj, ¢ll¦ t¦j
nšaj aÙtoà œcVj prÕj gÍ, mšnwn À kaˆ proba…nwn ™j t¾n
PelopÒnnhson, eÙpetšwj toi, dšspota, cwr»sei t¦ nošwn
™l»luqaj: oÙ g¦r oŒo… te pollÕn crÒnon e„s… toi ¢ntšcein oƒ
“Ellhnej, ¢ll£ sfeaj diasked´j, kat¦ pÒlij dä ›kastoi
feÚxontai: oÜte g¦r s‹toj p£ra sfi ™n tÍ n»sJ taÚtV, æj
™gë punq£nomai, oÜte aÙtoÝj o„kÒj, Àn sÝ ™pˆ t¾n
PelopÒnnhson ™laÚnVj tÕn pezÕn stratÕn, ¢tremie‹n toÝj
™ke‹qen aÙtîn ¼kontaj, oÙdš sfi mel»sei prÕ tîn 'Aqhnšwn
naumacšein. —Hn dä aÙt…ka ™peicqÍj naumacÁsai, deima…nw
m¾ Ð nautikÕj stratÕj kakwqeˆj tÕn pezÕn prosdhl»shtai.
PrÕj dš, ð basileà, kaˆ tÒde ™j qumÕn b£leo, æj to‹si män
crhsto‹si tîn ¢nqrèpwn kakoˆ doàloi filšousi g…nesqai,
to‹si dä kako‹si crhsto…. Soˆ dä ™Ònti ¢r…stJ ¢ndrîn p£ntwn
kakoˆ doàloi e„s…, o‰ ™n summ£cwn lÒgJ lšgontai enai,
™Òntej A„gÚptio… te kaˆ KÚprioi kaˆ K…likej kaˆ P£mfuloi,
tîn ÔfelÒj ™sti oÙdšn.
VIII 69.
Taàta legoÚshj prÕj MardÒnion, Ósoi män Ãsan eÜnooi tÍ
'Artemis…V sumfor¾n ™poieànto toÝj lÒgouj æj kakÒn ti
peisomšnhj prÕj basilšoj, Óti oÙk œa naumac…hn poišesqai:
oƒ dä ¢gaiÒmeno… te kaˆ fqonšontej aÙtÍ, ¤te ™n prètoisi
tetimhmšnhj di¦ p£ntwn tîn summ£cwn, ™tšrponto tÍ
¢nakr…si æj ¢poleomšnhj aÙtÁj. 'Epeid¾ dä ¢nhne…cqhsan aƒ
gnîmai ™j Xšrxhn, k£rta te ¼sqh tÍ gnèmV tÍ 'Artemis…hj,
kaˆ nom…zwn œti prÒteron spouda…hn enai tÒte pollù
m©llon a‡nee. “Omwj dä to‹si plšosi pe…qesqai ™kšleue, t£de
katadÒxaj, prÕj män EÙbo…V sfšaj ™qelokakšein æj oÙ
pareÒntoj aÙtoà, tÒte dä aÙtÕj pareskeÚasto qe»sasqai
naumacšontaj.
VIII 70.
'Epeid¾ dä parhggšlqh ¢naplšein, ¢nÁgon t¦j nšaj ™pˆ t¾n
Salam‹na, kaˆ parekr…qhsan diatacqšntej kat' ¹suc…hn.
TÒte mšn nun oÙk ™xšcrhsš sfi ¹ ¹mšrh naumac…hn
poi»sasqai: nÝx g¦r ™pegšneto: oƒ dä pareskeu£zonto ™j t¾n
Østera…hn. ToÝj dä “Ellhnaj ece dšoj te kaˆ ¢rrwd…h, oÙk
¼kista dä toÝj ¢pÕ Peloponn»sou: ¢rrèdeon dä, Óti aÙtoˆ
män ™n Salam‹ni kat»menoi Øpär gÁj tÁj 'Aqhna…wn
naumacšein mšlloien, nikhqšntej te ™n n»sJ ¢polamfqšntej
poliork»sontai, ¢pšntej t¾n ˜wutîn ¢fÚlakton: tîn dä
barb£rwn Ð pezÕj ØpÕ t¾n pareoàsan nÚkta ™poreÚeto ™pˆ
t¾n PelopÒnnhson.
VIII 71.
Ka…toi t¦ dunat¦ p£nta ™memhc£nhto Ókwj kat' ½peiron m¾
™sb£loien oƒ b£rbaroi. `Wj g¦r ™pÚqonto t£cista

neki a tengeri ütközetet.
Mardoniosz Szidón királyán kezdte, s mindenkit sorra
megkérdezett, de mind a csata mellett voltak, egyedül
Artemiszia beszélt a következŋképpen: „Mondd meg a
királynak, mit gondolok én, aki nem kullogtam hátul az
euboiai csatában, és nem kis haditetteket hajtottam végre:
„Uram, kötelességem ŋszintén tudatni veled, hogy mit tartok
a legjobb megoldásnak. Azt javaslom, hogy kíméld hajóidat,
és ne bocsátkozz tengeri csatába. Mert az ellenség katonái
annyival erŋsebbek a tengeren a te katonáidnál, mint férfiak
az asszonyoknál. Miért kell neked egyáltalán vállalnod egy
tengeri csata kockázatát? Nincs-e a hatalmadban Athén, ami
miatt erre a hadjáratra elindultál, és nem foglaltad-e el Hellasz
többi részét is? Senki nem képes már feltartóztatni téged, akik
szembeszálltak veled, meglakoltak, ahogy megérdemelték.
Megmondom neked, hogy véleményem szerint miképp fog
alakulni ellenségeid sorsa. Ha nem sietsz azzal a tengeri
csatával, hanem itt tartod a hajóidat partközelben és magad is
itt maradsz, vagy akár átvonulsz a Peloponnészoszra, könnyen
eléred, amiért idejöttél. Mert a hellének nem képesek sokáig
ellenállni neked, s ha szétszórod ŋket, elmenekülnek a
városaikba. Egyrészt, úgy tudom, azon a szigeten nincs
élelmük, másrészt ha a szárazföldi sereged a Peloponnészosz
ellen vonul, nem valószínť, hogy akik onnan jöttek,
nyugodtan fognak itt ülni, és nyilván eszük ágában sem lesz
Athénért tengeri ütközetbe bocsátkozni. Ha azonban most
mindjárt meg akarsz ütközni a tengeren, félek, hogy a hajóhad
is és a szárazföldi sereged is nehéz helyzetbe kerül. És
gondolj még valamire, királyom: kiváló embereknek hitvány
rabszolgái vannak, a silány embereknek pedig derék
rabszolgái. Neked is, aki a világon a legkiválóbb ember vagy,
a leghitványabb szolgáid vannak, hiszen szövetségeseidnek,
az egyiptomiaknak, a küprosziaknak, a kilikiaiaknak meg a
pamphüliaiaknak az égvilágon semmi hasznát nem veszed.”
Amikor Artemiszia mindezt elmondta Mardoniosznak, barátai
lesújtva hallgatták szavait, és rettegtek, hogy a király haragja
lesújt rá, amiért le akarja beszélni a tengeri csatáról.
Rosszakaróói viszont, akik irigykedtek rá, amiért a király
valamennyi szövetségese közül ŋt tartotta a legtöbbre,
kárörömmel hallgatták szavait, abban a reményben, hogy
Artemiszia kihívta maga ellen a végzetet. Mikor azonban
Mardoniosz az összes választ elmondta a királynak, a
legjobban Artemiszia véleménye tetszett neki; mindig is sokra
tartotta az asszonyt, s most még jobban becsülte.
Mindazonáltal a többség véleményét fogadta el; szentül hitte,
hogy emberei Euboiánál azért harcoltak gyengén, mert ŋ maga
nem volt ott. Most azonban elhatározta, hogy személyesen
figyeli az ütközetet.
Amikor a hajóhad parancsot kapott az indulásra, a hajók laza
hadi alakzatban elindultak Szalamisz felé. A közeledŋ este
miatt azonban már este nem volt idŋ az ütközetre. Úgy
készültek fel, hogy másnap kezdik a csatát. A hellének között
a rettegés úrrá lett, elsŋsorban a peloponnészosziak féltek,
hogy itt Szalamisznál kell harcolniuk az athéniak hazájáért,
vereség esetén a szigetre szoríthatják és bekeríthetik ŋket a
barbárok, saját hazájuk pedig védelem nélkül marad.
A barbárok gyalogos serege még aznap éjszaka megindult a
Peloponnészosz felé.
A peloponnészosziak minden tŋlük telhetŋ módon
megpróbálták megakadályozni, hogy a barbárok behatoljanak
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Peloponn»sioi toÝj ¢mfˆ Lewn…dhn ™n QermopÚlVsi
teteleuthkšnai, sundramÒntej ™k tîn pol…wn ™j tÕn 'IsqmÕn
†zonto, ka… sfi ™pÁn strathgÕj KleÒmbrotoj [Ð]
'Anaxandr…dew, Lewn…dew dä ¢delfeÒj. `IzÒmenoi dä ™n tù
'Isqmù kaˆ sugcèsantej t¾n Skeirwn…da ÐdÒn, met¦ toàto, éj
sfi œdoxe bouleuomšnoisi, o„kodÒmeon di¦ toà 'Isqmoà te‹coj.
“Ate dä ™ousšwn muri£dwn pollšwn kaˆ pantÕj ¢ndrÕj
™rgazomšnou ½neto tÕ œrgon: kaˆ g¦r l…qoi kaˆ pl…nqoi kaˆ
xÚla kaˆ formoˆ y£mmou pl»reej ™seforšonto, kaˆ ™l…nuon
oÙdšna crÒnon oƒ bohq»santej ™rgazÒmenoi, oÜte nuktÕj oÜte
¹mšrhj.
VIII 72.
Oƒ dä bohq»santej ™j tÕn 'IsqmÕn pandhmeˆ o†de Ãsan
`Ell»nwn: LakedaimÒnio… te kaˆ 'Ark£dej p£ntej kaˆ 'Hle‹oi
kaˆ Kor…nqioi kaˆ Sikuènioi kaˆ 'EpidaÚrioi kaˆ Flei£sioi
kaˆ Troiz»nioi kaˆ `Ermionšej. Oátoi män Ãsan oƒ
bohq»santej [kaˆ Øperarrwdšontej tÍ `Ell£di kinduneuoÚsV]:
to‹si dä ¥lloisi Peloponnhs…oisi œmele oÙdšn: 'OlÚmpia dä
kaˆ K£rneia paroicèkee ½dh.
VIII 73.
O„kšei dä t¾n PelopÒnnhson œqnea ˜pt£. ToÚtwn dä t¦ män
dÚo aÙtÒcqona ™Ònta kat¦ cèrhn †drutai nàn tÍ kaˆ tÕ
p£lai o‡keon, 'Ark£dej te kaˆ KunoÚrioi. •En dä œqnoj tÕ
'AcaiikÕn ™k män Peloponn»sou oÙk ™xecèrhse, ™k mšntoi
tÁj ˜wutîn, o„kšei dä t¾n ¢llotr…hn. T¦ dä loip¦ œqnea tîn
˜pt¦ tšssera ™p»lud£ ™sti, Dwrišej te kaˆ A„twloˆ kaˆ
pÒliej, A„twlîn dä ’Hlij moÚnh, DruÒpwn dä `Ermièn te kaˆ
'As…nh ¹ prÕj KardamÚlV tÍ LakwnikÍ, Lhmn…wn dä
ParwreÁtai p£ntej. Oƒ dä KunoÚrioi aÙtÒcqonej ™Òntej
dokšousi moànoi enai ”Iwnej, ™kdedwr…wntai dä ØpÒ te
'Arge…wn ¢rcÒmenoi kaˆ toà crÒnou <pariÒntos>, ™Òntej
QureÁtai kaˆ oƒ per…oikoi. ToÚtwn ðn tîn ˜pt¦ ™qnšwn aƒ
loipaˆ pÒliej, p£rex tîn katšlexa, ™k toà mšsou katšato: e„
dä ™leuqšrwj œxesti e„pe‹n, ™k toà mšsou kat»menoi ™m»dizon

VIII 74.
Oƒ män d¾ ™n tù 'Isqmù toioÚtJ pÒnJ sunšstasan, ¤te tÕn
perˆ toà pantÕj ½dh drÒmon qšontej kaˆ tÍsi nhusˆ oÙk
™lp…zontej ™ll£myesqai. Oƒ dä ™n Salam‹ni “Ellhnej Ómwj
taàta punqanÒmenoi ¢rrèdeon, oÙk oÛtw perˆ sf…si aÙto‹si
deima…nontej æj perˆ tÍ Peloponn»sJ. Tšwj män d¾ aÙtîn
¢n¾r ¢ndrˆ parast¦j sigÍ lÒgon ™poišeto, qîma poieÚmenoi
t¾n EÙrubi£dew ¢boul…hn: tšloj dä ™xerr£gh ™j tÕ mšson.
SÚllogÒj te d¾ ™g…neto kaˆ poll¦ ™lšgeto perˆ tîn aÙtîn, oƒ
män æj ™j t¾n PelopÒnnhson creÕn e‡h ¢poplšein kaˆ perˆ
™ke…nhj kinduneÚein, mhdä prÕ cèrhj dorialètou mšnontaj
m£cesqai, 'Aqhna‹oi dä kaˆ A„ginÁtai kaˆ Megaršej aÙtoà
mšnontaj ¢mÚnesqai.

VIII 75.
'Enqaàta Qemistoklšhj æj ˜ssoàto tÍ gnèmV ØpÕ tîn
Peloponnhs…wn, laqën ™xšrcetai ™k toà sunedr…ou, ™xelqën
dä pšmpei ™j tÕ stratÒpedon tÕ M»dwn ¥ndra plo…J,
™nteil£menoj t¦ lšgein creÒn, tù oÜnoma män Ãn S…kinnoj,
o„kšthj dä kaˆ paidagwgÕj Ãn tîn Qemistoklšoj pa…dwn: tÕn
d¾ Ûsteron toÚtwn tîn prhgm£twn [Ð] Qemistoklšhj Qespiša
te ™po…hse, æj ™pedškonto oƒ Qespišej poli»taj, kaˆ cr»masi
Ôlbion. •Oj tÒte plo…J ¢pikÒmenoj œlege prÕj toÝj
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a szárazföldre. Mihelyt ugyanis megtudták, hogy Leónidasz
és katonái elestek Thermopülainál, nagy sietve elindultak a
városaikból, és tábort vertek az Iszthmoszon. Vezérük
Kleombrotosz volt, Anaxandridész fia, Leónidasz testvére.
Miután az Iszthmoszon letáboroztak, legelŋször elzárták
a szkeiróni utat, majd összeült a haditanács és úgy határozott,
hogy az Iszthmosz teljes szélességében védŋfalat építenek.
Mivel sok tízezren gyťltek össze és mindenki kivette a részét
a munkából, hamar el is készültek. Szüntelenül hordták a
követ, téglát, gerendát, kosarakban a homokot, és a munkát
éjjel-nappal egy percre sem hagyták abba, míg a védŋfal meg
nem épült.
A helléneket teljes haderejükkel támogatták a következŋ
népek: a lakedaimóniak, az arkadiaiak, az élisziek, a
korinthosziak, a sziküóniak, az epidaurosziak, a phliusziak,
a troizéniak és hermionéiak. Ezek mind megjelentek, mert
aggódtak a veszélybe jutott Hellasz miatt. A többi
peloponnészoszi azonban nem törŋdött az egésszel, noha
ekkor már befejezŋdtek az olümpiai játékok és a Karneiaünnepségek.
Hét nép lakik a Peloponnészoszon, köztük az arkadiaiak és a
künurioszok ŋslakók, mert a mai napig ott élnek, ahol egykor
letelepedtek. Az akhaioszok sem hagyták el ugyan
Peloponnészosz földjét, de azon belül eredeti lakóhelyükrŋl
más vidékre költöztek. A többi négy nép: a dórisziak, az
aitóliaiak, a drüopszok és a lémnosziak késŋbb vándoroltak be.
A dórisziaknak sok nevezetes városa van; az aitóliaiaknak csak
egy, Élisz; a drüopszoké Hermioné, valamint a lakóniai
Kardamülé közelében lévŋ Asziné; a paróreaták valamennyien
lémnosziak. Az ŋslakos künurioszokról azt mondják, hogy
alighanem ŋk az egyedüli iónok az egész Peloponnészoszon,
de az argosziak uralma alatt idŋvel dórrá váltak, ŋk Orneaiban
és környékén laknak. A hét nép városai – az elŋbb felsoroltak
kivételével – távol maradtak a küzdelemtŋl. És ha szabad
ŋszintén megmondanom a véleményemet, azzal, hogy nem
vettek részt a küzdelemben, voltaképpen a médeket
segítették.
A hellének tehát óriási erŋfeszítéseket tettek az Iszthmoszon,
látván, hogy ettŋ függ minden, és a hajóhadtól már nem is
reméltek semmit. A Szalamisznál állomásozók pedig, noha
hallottak az iszthmoszi munkálatokról, féltek és aggódtak, s
nem is annyira a maguk, hanem inkább a Peloponnészosz
sorsa miatt. Egy ideig csak halkan, egymás között morogtak
és szidalmazták Eurübiadész oktalanságát, végül azonban nyílt
kenyértörésre került sor. Gyťlést tartottak, ahol hosszasan
megtárgyalták ugyanazokat a dolgokat. Egyesek úgy
vélekedtek, hogy a Peloponnészoszhoz kell hajózni, annak
védelmében kell vállalni az ütközet kockázatát, nem pedig
Szalamisznál maradni és egy olyan földért harcolni, amelyet
már megszállt az ellenség. Ezzel szemben az athéniak, az
aiginaiak és a megaraiak azt követelték, hogy maradjanak ott,
és ott védjék meg magukat, ahol vannak.
Amikor Themisztoklész látta, hogy felülkerekedik az ŋ
javaslatán a peloponnészosziak véleménye, észrevétlenül
elhagyta a gyťlést, és megparancsolta egy emberének,
hogy üljön bárkába és vigye el üzenetét a médek táborába.
Ezt az embert Szikinnosznak hívták, s Themisztoklész
házanépéhez tartozott: gyermekeinek volt a nevelŋje.
Késŋbb, mikor Theszpiai lakói új polgárokat vettek fel
maguk közé, Themisztoklész e szolgálatáért megszerezte
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strathgoÝj tîn barb£rwn t£de: ”Epemyš me [Ð] strathgÕj Ð
'Aqhna…wn l£qrV tîn ¥llwn `Ell»nwn (tugc£nei g¦r fronšwn
t¦ basilšoj kaˆ boulÒmenoj m©llon t¦ Ømštera katÚperqe
g…nesqai ¿ t¦ tîn `Ell»nwn pr»gmata) fr£sonta Óti oƒ
“Ellhnej drhsmÕn bouleÚontai katarrwdhkÒtej, kaˆ nàn
paršcei k£lliston Ømšaj œrgon ¡p£ntwn ™xerg£sasqai, Àn
m¾ peri…dhte diadr£ntaj aÙtoÚj. OÜte g¦r ¢ll»loisi
Ðmofronšousi oÜt' œti ¢ntist»sontai Øm‹n, prÕj ˜wutoÚj tš
sfeaj Ôyesqe naumacšontaj, toÚj <te> t¦ Ømštera
fronšontaj kaˆ toÝj m». `O män taàt£ sfi shm»naj ™kpodën
¢pall£sseto.

VIII 76.
To‹si dä æj pist¦ ™g…neto t¦ ¢ggelqšnta, toàto män ™j t¾n
nhs‹da t¾n Yutt£leian, metaxÝ Salam‹nÒj te keimšnhn kaˆ
tÁj ºpe…rou, polloÝj tîn Persšwn ¢peb…basan: toàto dš,
™peid¾ ™g…nonto mšsai nÚktej, ¢nÁgon män tÕ ¢p' ˜spšrhj
kšraj kukloÚmenoi prÕj t¾n Salam‹na, ¢nÁgon dä oƒ ¢mfˆ
t¾n Kšon te kaˆ t¾n KunÒsouran tetagmšnoi, kate‹cÒn te
mšcri Mounic…hj p£nta tÕn porqmÕn tÍsi nhus…. Tînde dä
e†neka ¢nÁgon t¦j nšaj, †na d¾ to‹si “Ellhsi mhdä fuge‹n
™xÍ, ¢ll' ¢polamfqšntej ™n tÍ Salam‹ni do‹en t…sin tîn ™p'
'Artemis…J ¢gwnism£twn. 'Ej dä t¾n nhs‹da t¾n Yutt£leian
kaleomšnhn ¢peb…bazon tîn Persšwn tînde e†neka, æj ™pe¦n
gšnhtai naumac…h, ™nqaàta m£lista ™xoisomšnwn tîn te
¢ndrîn kaˆ tîn nauhg…wn (™n g¦r d¾ pÒrJ tÁj naumac…hj tÁj
melloÚshj œsesqai œkeito ¹ nÁsos), †na toÝj män
peripoišwsi, toÝj dä diafqe…rwsi. 'Epo…eun dä sigÍ taàta, æj
m¾ punqano…ato oƒ ™nant…oi. Oƒ män d¾ taàta tÁj nuktÕj
oÙdän ¢pokoimhqšntej parartšonto.

VIII 77.
Crhsmo‹si dä oÙk œcw ¢ntilšgein æj oÙk e„sˆ ¢lhqšej, oÙ
boulÒmenoj ™nargšwj lšgontaj peir©sqai katab£llein, ™j
toi£de ·»mata ™sblšyaj:
'All' Ótan 'Artšmidoj crusaÒrou ƒerÕn ¢kt¾n
nhusˆ gefurèswsi kaˆ e„nal…hn KunÒsouran,
™lp…di mainomšnV lipar¦j pšrsantej 'Aq»naj,
d‹a D…kh sbšssei kraterÕn KÒron, “Ubrioj uƒÒn,
deinÕn maimèonta, dokeànt' ¤ma p£nta p…esqai.
CalkÕj g¦r calkù summ…xetai, a†mati d' ”Arhj
pÒnton foin…xei. TÒt' ™leÚqeron `Ell£doj Ãmar
eÙrÚopa Kron…dhj ™p£gei kaˆ pÒtnia N…kh.
['Es] toiaàta män kaˆ oÛtw ™nargšwj lšgonti B£kidi
¢ntilog…aj crhsmîn pšri oÜte aÙtÕj lšgein tolmšw oÜte par'
¥llwn ™ndškomai.
VIII 78.
Tîn dä ™n Salam‹ni strathgîn ™g…neto çqismÕj lÒgwn
pollÒj. Hdesan dä oÜkw Óti sfšaj periekukloànto tÍsi
nhusˆ oƒ b£rbaroi, ¢ll' ésper tÁj ¹mšrhj érwn aÙtoÝj
tetagmšnouj ™dÒkeon kat¦ cèrhn enai.
VIII 79.
SunesthkÒtwn dä tîn strathgîn, ™x A„g…nhj dišbh
'Ariste…dhj Ð Lusim£cou, ¢n¾r 'Aqhna‹oj mšn,
™xwstrakismšnoj dä ØpÕ toà d»mou, tÕn ™gë nenÒmika,
punqanÒmenoj aÙtoà tÕn trÒpon, ¥riston ¥ndra genšsqai ™n
'Aq»nVsi kaˆ dikaiÒtaton. Oátoj æn¾r st¦j ™pˆ tÕ sunšdrion
™xekalšeto Qemistoklša, ™Ònta män ˜wutù oÙ f…lon, ™cqrÕn
dä t¦ m£lista: ØpÕ dä meg£qeoj tîn pareÒntwn kakîn l»qhn
™ke…nwn poieÚmenoj ™xekalšeto, qšlwn aÙtù summe‹xai.
ProakhkÒee dä Óti speÚdoien oƒ ¢pÕ Peloponn»sou ¢n£gein
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neki a theszpiai polgárjogot, és gazdagon megjutalmazta.
Szikinnosz odaevezett a bárkán, és a parancs szerint a
következŋket mondta a barbár vezéreknek: 'Engem az
athéniak hadvezére küldött ide a többi hellén tudta
nélkül (mert ŋ titokban a király pártján van, és azt szeretné,
ha ti gyŋznétek és nem a hellének). Azt üzeni nektek, hogy a
hellének, akiken úrrá lett a félelem, szökést terveznek, így
hát most nektek páratlan alkalmatok nyílik rá, hogy fényes
gyŋzelmet arassatok felettük, ha nem engeditek ŋket
elmenekülni. Mert megszťnt közöttük az egyetértés, nem
tudnak nektek ellenállni, és látni fogjátok, hogyan támadnak
hajóikkal egymásra azok, akik mellettetek állnak, és azok,
akik nem.
Így beszélt, aztán eltávozott. A perzsák pedig hitelt adtak az
üzenetnek, és elsŋ dolguk az volt, hogy sok katonát partra
raktak a Szalamisz és a szárazföld között fekvŋ kis
Pszüttaleia szigetén. Majd éjféltájban elindultak, hogy a
hajóhad nyugati szárnyával bekerítsék Szalamiszt, ugyanakkor
a Keósznál és Künoszuránál állomásozó hajók is kifutottak a
tengerre, hogy egészen Munükhiáig megszállják a
tengerszorost. Ezeket a hadmozdulatokat azért tették, hogy
a helléneknek ne legyen módjuk a menekülésre, hanem
Szalamiszra szorulva meglakoljanak az artemiszioni
gyŋzelemért. Pszüttaleia szigetén pedig azért tettek partra
katonákat a perzsák, mert a sziget a várható ütközet
térségében feküdt, és arra számítottak, hogy a tenger itt
sodorja majd partra a hajóroncsokat és az embereket, így a
szigeten lévŋ perzsák megmenthetik saját embereiket és
végezhetnek az ellenséges harcosokkal. Mindezt teljes
csendben csinálták, nehogy felkeltsék az ellenség figyelmét. Az
egész éjszakát az elŋkészületekre fordították, pihenést sem
adva maguknak.
Nincs semmi okom rá, hogy a jóslatok igazságát kétségbe
vonjam és azt állítsam, hogy nem a valóságot mondják.
Cáfolni sem próbálom ŋket, különösen, ha olyan találóak,
mint például a következŋ:
Majd hídként ha arany szablyájú Artemisz oly szent
partját meg Künoszúra terét gályák kötik össze,
mert Athént feldúlták, esztelenül bizakodva,
gyŋz a nagy Ég joga majd a gonosz Gŋg durva leányán,
örjöngŋn ki övének vélt minden a világon.
Érc csap az ércre, Arész keze vérbe borítja a tengert,
és a szabadságnak napját Hellaszra deríti
mindent látó, nagy Kronidész meg az isteni Niké.
Ha beletekintek ebbe a jóslatba, és látom, hogy Bakisz milyen
világosan beszél, nem merészelem szabai igazságát kétségbe
vonni, sem mások kételkedését elfogadni.
A Szalamisznál állomásozó hellén hadvezérek közben
hevesen vitatkoztak. Még nem tudták, hogy a barbárok hajói
körülfogták ŋket, s azt hitték az ellenség most is ugyanott
van, ahol napközben látták.
S miközben a hadvezérek vitatkoztak, megérkezett Aigináról
Ariszteidész, Lüszimakhosz fia, akit a nép cserépszavazással
számťzött Athénból. Amit megtudtam felŋle, annak alapján
bizonyosan állíthatom, hogy ŋ volt az egyik legderekabb és
legigazabb ember Athénban. Megérkezvén elment a gyťlés
helyére, kihívatta Themisztoklészt, akinek nem barátja hanem
éppen hogy ellensége volt, de a nagy bajban félretette a régi
haragot, és beüzent Themisztoklésznak, hogy beszéde van
vele. Hallott róla már, hogy a peloponnészosziak az
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t¦j nšaj prÕj tÕn 'IsqmÒn. `Wj dä ™xÁlqš oƒ Qemistoklšhj,
œlege 'Ariste…dhj t£de: `Hmšaj stasi£zein creÒn ™sti <e„> ™n
[te] teù ¥llJ kairù kaˆ d¾ kaˆ ™n tùde perˆ toà ÐkÒteroj
¹mšwn plšw ¢gaq¦ t¾n patr…da ™rg£setai. Lšgw dš toi Óti
‡son ™stˆ poll£ te kaˆ Ñl…ga lšgein perˆ ¢poplÒou toà
™nqeàten Peloponnhs…oisi. 'Egë g¦r aÙtÒpthj toi lšgw
genÒmenoj Óti nàn oÙd' Àn qšlwsi Kor…nqio… te kaˆ aÙtÕj
EÙrubi£dhj oŒo… te œsontai ™kplîsai: periecÒmeqa g¦r ØpÕ
tîn polem…wn kÚklJ. 'All' ™selqèn sfi taàta s»mhnon.

VIII 80.
`O d' ¢me…beto to‹sde: K£rta te crhst¦ diakeleÚeai kaˆ eâ
½ggeilaj: t¦ g¦r ™gë ™deÒmhn genšsqai, aÙtÕj aÙtÒpthj
genÒmenoj ¼keij. ”Isqi g¦r ™x ™mšo <poieÚmena> t¦ poieÚmena
ØpÕ M»dwn. ”Edee g£r, Óte oÙk ˜kÒntej ½qelon ™j m£chn
kat…stasqai oƒ “Ellhnej, ¢škontaj parast»sasqai. SÝ dš,
™pe… per ¼keij crhst¦ ¢paggšllwn, aÙtÒj sfi ¥ggeilon. —Hn
g¦r ™gë aÙt¦ lšgw, dÒxw pl£saj lšgein kaˆ oÙ pe…sw æj oÙ
poieÚntwn tîn barb£rwn taàta: ¢ll£ sfi s»mhnon aÙtÕj
parelqën æj œcei. 'Epe¦n dä shm»nVj, Àn män pe…qwntai,
taàta d¾ t¦ k£llista: Àn dä aÙto‹si m¾ pist¦ gšnhtai,
Ómoion ¹m‹n œstai: oÙ g¦r œti diadr»sontai, e‡ per
periecÒmeqa pantacÒqen, æj sÝ lšgeij.

VIII 81.
Taàta œlege parelqën Ð 'Ariste…dhj, f£menoj ™x A„g…nhj te
¼kein kaˆ mÒgij diekplîsai laqën toÝj ™pormšontaj:
perišcesqai g¦r p©n tÕ stratÒpedon tÕ `EllhnikÕn ØpÕ tîn
neîn tîn Xšrxew: parartšesqa… te suneboÚleue æj
¢lexhsomšnouj. Kaˆ Ð män taàta e‡paj metest»kee, tîn dä
aâtij ™g…neto lÒgwn ¢mfisbas…h: oƒ g¦r plšonej tîn
strathgîn oÙk ™pe…qonto t¦ ™saggelqšnta.
VIII 82.
'ApisteÒntwn dä toÚtwn Âke tri»rhj ¢ndrîn Thn…wn
aÙtomolšousa, tÁj Ãrce ¢n»r ..... Pana…tioj Ð Swsimšneoj, ¼
per d¾ œfere t¾n ¢lhqe…hn p©san. Di¦ dä toàto tÕ œrgon
™negr£fhsan T»nioi ™n Delfo‹si ™j tÕn tr…poda ™n to‹si tÕn
b£rbaron kateloàsi. SÚn te ðn taÚtV tÍ nhˆ tÍ
aÙtomolhs£sV ™j Salam‹na kaˆ tÍ prÒteron ™p' 'Artem…sion
tÍ Lhmn…V ™xeplhroàto tÕ nautikÕn to‹si “Ellhsi ™j t¦j
Ñgdèkonta kaˆ trihkos…aj nšaj: dÚo g¦r d¾ neîn tÒte
katšdee ™j tÕn ¢riqmÒn.
VIII 83.
To‹si dä “Ellhsi æj pist¦ d¾ t¦ legÒmena Ãn tîn Thn…wn
·»mata, pareskeu£zonto æj naumac»sontej. 'Hèj te <d¾>
dišfaine kaˆ o‰ sÚllogon tîn ™pibatšwn poihs£menoi ...:
prohgÒreue eâ œconta män ™k p£ntwn Qemistoklšhj: t¦ dä
œpea Ãn p£nta <t¦> kršssw to‹si ¼ssosi ¢ntitiqšmena, Ósa
d¾ ™n ¢nqrèpou fÚsi kaˆ katast£si ™gg…netai: parainšsaj
dä toÚtwn t¦ kršssw aƒršesqai kaˆ kataplšxaj t¾n ·Ásin,
™sba…nein ™kšleuse ™j t¦j nšaj. Kaˆ oáto… te d¾ ™sšbainon,
kaˆ Âke ¹ ¢p' A„g…nhj tri»rhj, ¿ kat¦ toÝj A„ak…daj
¢ped»mhse.
VIII 84.
'Enqaàta ¢nÁgon t¦j nšaj ¡p£saj <oƒ> “Ellhnej,
¢nagomšnoisi dš sfi aÙt…ka ™pekšato oƒ b£rbaroi. Oƒ män d¾
¥lloi “Ellhnej [™pˆ] prÚmnhn ¢nekroÚonto kaˆ êkellon t¦j
nšaj, 'Amein…hj dä PallhneÝj ¢n¾r 'Aqhna‹oj ™xanacqeˆj nhˆ
™mb£llei: sumpleke…shj dä tÁj neÕj kaˆ oÙ dunamšnwn
¢pallagÁnai, oÛtw d¾ oƒ ¥lloi 'Amein…V bohqšontej
sunšmisgon. 'Aqhna‹oi män oÛtw lšgousi tÁj naumac…hj
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Iszthmoszhoz akarnak hajózni. Amikor Themisztoklész
kiment hozzá, Ariszteidész így szólt: „Folytassuk tovább a
versengést, mint mindig, és lássuk, hogy melyikünk tesz
nagyobb szolgálatot a hazájának. Kijelentem neked: teljesen
mindegy, hogy a peloponnészosziak hosszan vagy röviden
vitatkoznak-e arról, hogy elhajózzanak-e vagy sem. Mert saját
szememmel láttam valamit, ezért állíthatom, hogy hiába
akarnának elhajózni a korinthosiak vagy akár maga
Eurübiadész is, nem lenne módjuk rá. Az ellenség ugyanis
teljesen bekerített bennünket. Most menj be, és add
tudtukra ezt a hírt.”
Erre Themisztoklész így válaszolt: “Buzdításod igen hasznos,
és kitťnŋ hírt hoztál. Mert szemtanúként bizonyítod azt,
aminek a bekövetkezését reméltem. Tudd meg, hogy a médek
az én kezdeményezésemre cselekedtek. Mert amikor a hellének
önként nem akartak vállalkozni az ütközetre, kénytelen
voltam akaratuk ellenére rákényszeríteni ŋket. De ha már te
hoztad a jó hírt, mondd el nekik te magad. Mert ha én
mondom el, azt gondolnák, hogy én találtam ki az egészet,
és nem hinnék el nekem, hogy a barbárok ilyen hadmťveletet
hajtottak végre. Eredj be hát te magad, s mondd meg nekik,
hogy áll a helyzet. Jó lenne, ha hinnének neked, de az se
számít, ha nem hisznek, hiszen – mint állítod – minden
oldalról be vagyunk kerítve, ennélfogva nem gondolhatnak
már menekülésre.”
Ariszteidész tehát bement, és elmondta, hogy Aigináról
érkezett, és csak nagy nehezen tudott keresztülvergŋdni az
ellenség gyťrťjén, mert Xerxész hajói bekerítették az egész
hellén hajóhadat. Azt tanácsolta, hogy most már a hellének is
készüljenek fel a védekezésre. Így beszélt, majd nyomban
eltávozott. A hadvezérek között pedig újra fellángolt a vita,
mert a többség nem akart hitelt adni a bejelentésnek.
Miközben hitetlenkedtek, megérkezett egy három evezŋsoros
gálya ténoszi szökevényekkel, Panaitiosz, Szószimenész fia
vezérletével. Ŋk aztán teljes egészében feltárták az igazságot.
Ezért a tettükért késŋbb a Delphoiban felállított tripuszra
a ténosziak nevét is felvésték azok közé, akik legyŋzték a
barbárokat. Ezzel a Szalamiszra átszökött hajóval, továbbá
azzal a lémnoszi hajóval, amely korábban, még az
Artemiszionnál állt át a hellénekhez, a hellén hajók száma
háromszáznyolcvanra emelkedett, addig ugyanis kettŋvel
kevesebb volt.
A hellének a ténosziak híradását végül elhitték, és megkezdték
az elŋkészületeket az ütközetre. Kora hajnalban összehívták a
hajók legénységét, és Themisztoklész buzdító beszédet
intézett hozzájuk. Szavainak lényege az volt, hogy
szembeállította az emberben rejlŋ kiváló és hitvány
tulajdonságokat, arra biztatva hallgatóit, hogy mindig a jobbat
válasszák, majd beszédét befejezve felszólította ŋket, hogy
szálljanak fel a hajókra. Már mindenki a hajókon volt, mikor
megérkezett Aigináról az a három evezŋsoros hajó, amelyet
az Aiakidákért küldtek.
Ezután a hellének valamennyi hajójukkal kimentek a tengerre,
s alighogy kiértek, a barbárok megindultak ellenük. A legtöbb
hellén erre visszafelé kezdett evezni, hogy hajója a part mellett
biztonságban legyen, de az egyik athéni, a Pallénérŋl való
Ameiniasz elŋrerontott, és megtámadta az egyik perzsa hajót.
A két hajó összegabalyodott, nem tudtak egymástól elválni,
mire a többi hellén sietve odaevezett, hogy segítsen
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genšsqai t¾n ¢rc»n, A„ginÁtai dä t¾n kat¦ toÝj A„ak…daj
¢podhm»sasan ™j A‡ginan, taÚthn enai t¾n ¥rxasan.
Lšgetai dä kaˆ t£de, æj f£sma sfi gunaikÕj ™f£nh,
`Ell»nwn stratÒpedon, Ñneid…sasan prÒteron t£de: ’W
daimÒnioi, mšcri kÒsou œti prÚmnhn ¢nakroÚsesqe;

VIII 85.
Kat¦ män d¾ 'Aqhna…ouj ™tet£cato Fo…nikej (oátoi g¦r econ
tÕ prÕj 'Eleus‹nÒj te kaˆ ˜spšrhj kšras), kat¦ dä
Lakedaimon…ouj ”Iwnej: oátoi d' econ tÕ prÕj t¾n ºî te kaˆ
tÕn Peiraiša. 'Eqelok£keon mšntoi aÙtîn kat¦ t¦j
Qemistoklšoj ™ntol¦j Ñl…goi, oƒ dä plšonej oÜ. ”Ecw mšn nun
sucnîn oÙnÒmata trihr£rcwn katalšxai tîn nšaj
`Ellhn…daj ˜lÒntwn, cr»somai dä aÙto‹si oÙdän pl¾n
Qeom»storÒj te toà 'Androd£mantoj kaˆ Ful£kou toà
`Istia…ou, Sam…wn ¢mfotšrwn. Toàde <dä> e†neka mšmnhmai
toÚtwn moÚnwn, Óti Qeom»stwr män di¦ toàto tÕ œrgon S£mou
™tur£nneuse katasths£ntwn tîn Persšwn, FÚlakoj dä
eÙergšthj basilšoj ¢negr£fh kaˆ cèrV ™dwr»qh pollÍ. Oƒ d'
eÙergštai basilšoj Ñros£ggai kalšontai Persist….
VIII 86.
Perˆ mšn nun toÚtouj oÛtw ece. TÕ dä plÁqoj tîn neîn ™n tÍ
Salam‹ni ™keraâzeto, aƒ män Øp' 'Aqhna…wn diafqeirÒmenai,
aƒ dä Øp' A„ginhtšwn ¤te g¦r tîn män `Ell»nwn sÝn kÒsmJ
naumaceÒntwn <kaˆ> kat¦ t£xin, tîn dä barb£rwn oÜte
tetagmšnwn œti oÜte sÝn nÒJ poieÚntwn oÙdšn, œmelle
toioàtÒ sfi suno…sesqai oŒÒn per ¢pšbh. Ka…toi Ãs£n ge kaˆ
™gšnonto taÚthn t¾n ¹mšrhn makrù ¢me…nonej aÙtoˆ ˜wutîn
À prÕj EÙbo…V, p©j tij proqumeÒmenoj kaˆ deima…nwn Xšrxhn,
™dÒkeš te ›kastoj ˜wutÕn qe»sasqai basilša.
VIII 87.
Kat¦ män d¾ toÝj ¥llouj oÙk œcw [metexetšrous] e„pe‹n
¢trekšwj æj ›kastoi tîn barb£rwn À tîn `Ell»nwn
ºgwn…zonto kat¦ dä 'Artemis…hn t£de ™gšneto, ¢p' ïn
eÙdok…mhse m©llon œti par¦ basilši. 'Epeid¾ g¦r ™j qÒrubon
pollÕn ¢p…keto t¦ basilšoj pr»gmata, ™n toÚtJ tù kairù ¹
nhàj ¹ 'Artemis…hj ™dièketo ØpÕ neÕj 'AttikÁj: kaˆ ¿ oÙk
œcousa diafuge‹n (œmprosqe g¦r aÙtÁj Ãsan ¥llai nšej
f…liai, ¹ dä aÙtÁj prÕj tîn polem…wn m£lista ™tÚgcane
™oàsa), œdoxš oƒ tÒde poiÁsai, tÕ kaˆ sun»neike poihs£sV:
diwkomšnh g¦r ØpÕ tÁj 'AttikÁj fšrousa ™nšbale nhˆ fil…V
¢ndrîn te Kalundšwn kaˆ aÙtoà ™piplšontoj toà Kalundšwn
basilšoj DamasiqÚmou. E„ män ka… ti ne‹koj prÕj aÙtÒn <oƒ>
™gegÒnee œti perˆ `Ell»sponton ™Òntwn, oÙ mšntoi œcw ge
e„pe‹n, oÜte e„ ™k prono…hj aÙt¦ ™po…hse, oÜte e„ sunekÚrhse
¹ tîn Kalundšwn kat¦ tÚchn parapesoàsa nhàj. `Wj dä
™nšbalš te kaˆ katšduse, eÙtuc…V crhsamšnh dipl¦ ˜wut¾n
¢gaq¦ ™rg£sato: Ó te g¦r tÁj 'AttikÁj neÕj tri»rarcoj æj
edš min ™mb£llousan nhˆ ¢ndrîn barb£rwn, nom…saj t¾n nša
t¾n 'Artemis…hj À `Ellhn…da enai À aÙtomolšein ™k tîn
barb£rwn kaˆ aÙto‹si ¢mÚnein, ¢postršyaj prÕj ¥llaj
™tr£peto.
VIII 88.
Toàto män toioàto aÙtÍ sun»neike genšsqai, diafuge‹n te
kaˆ m¾ ¢polšsqai, toàto dä sunšbh éste kakÕn ™rgasamšnhn
¢pÕ toÚtwn aÙt¾n m£lista eÙdokimÁsai par¦ XšrxV. Lšgetai
g¦r basilša qheÚmenon maqe‹n t¾n nša ™mb£llousan, kaˆ d»
tina e„pe‹n tîn pareÒntwn: Dšspota, Ðr´j 'Artemis…hn æj eâ
¢gwn…zetai kaˆ nša tîn polem…wn katšduse; kaˆ tÕn
™peiršsqai e„ ¢lhqšwj ™stˆ 'Artemis…hj tÕ œrgon, kaˆ toÝj
f£nai, safšwj tÕ ™p…shmon tÁj neÕj ™pistamšnouj: t¾n dä
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Ameiniasznak, és bekapcsolódott a küzdelembe. Az athéniak
szerint így kezdŋdött el a tengeri csata. Az aiginaiak szerint
viszont az a hajó kezdte meg a küzdelmet, amely az Aiakidákat
elhozta Aigináról. Azt is mesélik továbbá, hogy megjelent egy
asszonyalak, és olyan hangosan buzdított a csatára, hogy
szavait az egész hellén hajóhad meghallotta. A jelenés elŋször
szidalmazta ŋket: „Boldogtalanok! Meddig akartok még
visszafelé evezni?”
Az athéniakkal szemben a phoinikiaiak sorakoztak fel (mert
ŋk alkották az Eleuszisz felé nyúló nyugati szárnyat), a
lakedaimóniakkal szemben pedig az iónok (ŋk képezték a
sereg keleti szárnyát a Peiraieusz felé). Az iónok közül csak
kevesen harcoltak rosszul, Themisztoklész felszólítása szerint,
mert a többség lendületesen harcolt. Sok olyan kapitányt
sorolhatnék fel, akik hellén hajókat foglaltak vagy
pusztítottak el, de most csak kettŋt említek: Theomésztórt,
Androdamasz fiát és Phülakoszt, Hisztiaiosz fiát, akik
mindketten szamosziak voltak. Azért nvezem meg ŋket, mert
Theomésztór haditettéért Szamosz türannosza lett, Phülakoszt
pedig a király jótevŋi közé sorolták, és nagy földbirtokot
kapott adományul. A király jótevŋit perzsául oroszangának
mondják. Ennyit errŋl a kettŋrŋl.
Szalamisznál rengeteg hajó elpusztult. A legtöbbet az athéniak
és az aiginaiak semmisítették meg. Mert a hellének szigorú
hadrendben küzdöttek, de a barbárok rendje felbomlott, nem
volt semmi haditervük, sorsuk tehát törvényszerťen alakult
úgy, ahogy alakult. De azon a napon sokkal elszántabban
küzdöttek, mint Euboiánál, mindenki összeszedte minden
erejét, mert attól rettegett, hogy a király éppen ŋt nézi.

Hogy a barbárok és a hellének közül kik hogyan harcoltak,
azt nem tudom pontosan elmondani, mindenesetre Artemiszia
annyira kitüntette magát, hogy ŋt a király attól fogva még
jobban megbecsülte. Amikor ugyanis a király hajóhadában
felbomlott a rend, Artemiszia hajóját egy attikai gálya
üldözŋbe vette. Artemiszia nem tudott elmenekülni, mert a
szövetséges hajók útját állták, s történetesen ŋ volt a
legközelebb az ellenséghez. Olyan tettre határozta el ekkor
magát, amelyet sikerült is véghezvinnie: az athéni hajó elŋl
menekülve teljes lendülettel nekirontott egy szövetséges
hajónak, amelyen kalündaiak voltak királyukkal,
Damaszithümosszal, de nem tudom megmondani, hogy
szándékosan vagy véletlenül támadta-e meg a kalündai hajót.
Mindenesetre az, hogy a hajót megtámadta és elsüllyesztette,
kétszeresen is a hasznára vált. Mikor ugyanis az attikai hajó
kapitánya meglátta, hogy Artemiszia egy barbár hajóra támad,
azt hitte, hogy Artemiszia hajója a hellén hajóhadhoz tartozik,
vagy elpártolt a barbároktól és átállt a hellénekhez, ezért
abbahagyta az üldözést, és egy másik hajó ellen fordult.

Artemiszia így hát megmenekült, és ezzel a saját seregének
kárt okozó tettével megnyerte Xerxész tetszését. A király
ugyanis, mint mondják, az ütközetet figyelve meglátta, amint
Artemiszia nekitámad annak a hajónak, s ekkor kíséretének
egyik tagja megjegyezte: „Látod, uram, milyen nagyszerťen
harcolt Artemiszia, most is elsüllyesztett egy ellenséges hajót!”
Xerxész megkérdezte, hogy valóban Artemiszia hajtotta-e
végre a haditettet. Kísérete igennel válaszolt, mert mind
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diafqare‹san ºpistšato enai polem…hn. T£ te g¦r ¥lla, æj
e‡rhtai, aÙtÍ sun»neike ™j eÙtuc…hn genÒmena kaˆ tÕ tîn ™k
tÁj KalundikÁj neÕj mhdšna ¢poswqšnta kat»goron
genšsqai. Xšrxhn dä e„pe‹n lšgetai prÕj t¦ frazÒmena: Oƒ
män ¥ndrej gegÒnas… moi guna‹kej, aƒ dä guna‹kej ¥ndrej.
Taàta män Xšrxhn fasˆ e„pe‹n.

VIII 89.
'En dä tù pÒnJ toÚtJ ¢pÕ män œqane Ð strathgÕj 'Ariab…gnhj
Ð Dare…ou, Xšrxew ™ën ¢delfeÒj, ¢pÕ dä ¥lloi pollo… te kaˆ
Ñnomastoˆ Persšwn kaˆ M»dwn kaˆ tîn ¥llwn summ£cwn,
Ñl…goi dš tinej kaˆ `Ell»nwn: ¤te g¦r nšein ™pist£menoi,
to‹si aƒ nšej diefqe…ronto, oƒ m¾ ™n ceirîn nÒmJ ¢pollÚmenoi
™j t¾n Salam‹na dišneon: tîn dä barb£rwn oƒ polloˆ ™n tÍ
qal£ssV diefq£rhsan, nšein oÙk ™pist£menoi. 'Epeˆ dä aƒ
prîtai ™j fug¾n ™tr£ponto, ™nqaàta aƒ ple‹stai
diefqe…ronto: oƒ g¦r Ôpisqe tetagmšnoi, ™j tÕ prÒsqe tÍsi
nhusˆ parišnai peirèmenoi æj ¢podexÒmeno… ti kaˆ aÙtoˆ
œrgon basilši, tÍsi sfetšrVsi nhusˆ feugoÚsVsi perišpipton.
VIII 90.
'Egšneto dä kaˆ tÒde ™n tù qorÚbJ toÚtJ: tîn tinej Foin…kwn,
tîn aƒ nšej diefq£rato, ™lqÒntej par¦ basilša dišballon
toÝj ”Iwnaj, æj di' ™ke…nouj ¢polo…ato aƒ nšej, æj
prodÒntwn. Sun»neike ðn oÛtw éste 'Iènwn te toÝj
strathgoÝj m¾ ¢polšsqai Foin…kwn te toÝj diab£llontaj
labe‹n toiÒnde misqÒn: œti toÚtwn taàta legÒntwn ™nšbale
nhˆ 'AttikÍ Samoqrhik…h nhàj: ¼ te d¾ 'Attik¾ katedÚeto kaˆ
™piferomšnh A„gina…h nhàj katšduse tîn Samoqrh…kwn t¾n
¢pÕ tÁj katadus£shj neÕj b£llontej ¢p»raxan kaˆ
™pšbhs£n te kaˆ œscon aÙt»n. Taàta genÒmena toÝj ”Iwnaj
™rrÚsato: æj g¦r edš sfeaj Xšrxhj œrgon mšga
™rgasamšnouj, ™tr£peto prÕj toÝj Fo…nikaj oŒa
ØperlupeÒmenÒj te kaˆ p£ntaj a„tièmenoj, ka… sfewn
™kšleuse t¦j kefal¦j ¢potame‹n, †na m¾ aÙtoˆ kakoˆ
genÒmenoi toÝj ¢me…nonaj diab£llwsi. “Okwj g£r tina ‡doi
Xšrxhj tîn ˜wutoà œrgon ti ¢podeiknÚmenon ™n tÍ naumac…V,
kat»menoj ØpÕ tù Ôrei tù ¢nt…on Salam‹noj tÕ kalšetai
A„g£lewj, ¢nepunq£neto tÕn poi»santa, kaˆ oƒ grammatistaˆ
¢nšgrafon patrÒqen tÕn tri»rarcon kaˆ t¾n pÒlin. PrÕj dš ti
kaˆ prosel£beto f…loj <'Iènwn> ™ën 'Ariar£mnhj ¢n¾r
Pšrshj pareën toÚtou toà Foinikh…ou p£qeoj. Oƒ män d¾
prÕj toÝj Fo…nikaj ™tr£ponto .....
VIII 91.
Tîn dä barb£rwn ™j fug¾n trepomšnwn kaˆ ™kpleÒntwn prÕj
tÕ F£lhron A„ginÁtai Øpost£ntej ™n tù porqmù œrga
¢pedšxanto lÒgou ¥xia. Oƒ män g¦r 'Aqhna‹oi ™n tù qorÚbJ
™ker£izon t£j te ¢ntistamšnaj kaˆ t¦j feugoÚsaj tîn neîn,
oƒ dä A„ginÁtai t¦j ™kpleoÚsaj: Ókwj dš tinej toÝj
'Aqhna…ouj diafÚgoien, ferÒmenoi ™sšpipton ™j toÝj
A„gin»taj.
VIII 92.
'Enqaàta sunekÚreon nšej ¼ te Qemistoklšoj dièkousa nša,
kaˆ ¹ Polukr…tou toà Krioà ¢ndrÕj A„gin»tew nhˆ
™mbaloàsa Sidwn…V, ¼ per eŒle t¾n proful£ssousan ™pˆ
Ski£qJ t¾n A„gina…hn, ™p' Âj œplee Puqšhj Ð 'IscenÒou, tÕn
oƒ Pšrsai katakopšnta ¢retÁj e†neka econ ™n tÍ nhˆ
™kpagleÒmenoi: tÕn d¾ peri£gousa ¤ma to‹si PšrsVsi ¼lw
nhàj ¹ Sidwn…h, éste Puqšhn oÛtw swqÁnai ™j A‡ginan. `Wj
dä ™se‹de t¾n nša t¾n 'Attik¾n Ð PolÚkritoj, œgnw tÕ
shm»ion „dën tÁj strathg…doj, kaˆ bèsaj tÕn Qemistoklša
™pekertÒmhse ™j tîn A„ginhtšwn tÕn mhdismÕn Ñneid…zwn:
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felismerték az Artemiszia [hajójára festett jelvényeket]*,
[helyesen: Artemiszia hajójának orrdíszét] így hát
meg voltak róla gyŋzŋdve, hogy ellenséges hajót süllyesztett el.
Artemiszia legnagyobb szerencséjére a kalündai hajó
legénységébŋl egyetlen ember sem maradt életben, így nem
volt senki, aki vádat emelhetett volna ellene. Xerxész erre
megjegyezte: „A perzsa férfiak asszonyokká válnak, az
asszonyok pedig férfiakká!’ A hagyomány szerint ezt mondta
Xerxész.
Ebben az ütközetben esett el Ariabignész hadvezér, Dareiosz
fia, Xerxész fivére, s vele együtt sok elŋkelŋ méd és perzsa,
valamint számos szövetségesük is. A hellének viszont kevés
embert veszítettek: mivel jól tudtak úszni, azok, akiknek
hajója elsüllyedt, és élve kerültek ki a közelharcból,
Szalamiszra úsztak. A barbárok közül azonban sokan a
tengerbe fúltak, mert nem tudtak úszni. A legtöbb perzsa hajó
akkor pusztult el, amikor az elöl harcoló hajók menekülni
kezdtek. A mögöttük harcoló hajók ugyanis elŋrenyomultak,
hogy ŋk is bizonyítsák bátorságukat a király elŋtt, és közben
belerohantak a saját menekülŋ hajóikba.
Ebben a nagy zťrzavarban történt, hogy néhány phoinikiai,
akiknek hajói elsüllyedtek, a király elé járulva árulással vádolta
az iónokat, mondván, hogy hajóikat azok süllyesztették el.
A dolog azonban úgy végzŋdött, hogy Xerxész nem az ión
hadvezéreket végeztette ki, hanem a phoinikiaiakat büntette
halállal. Mert miközben a phoinikiaiak vádaskodtak a királynál,
egy szamothrakéi hajó megtámadott egy attikai hajót,
amely süllyedni kezdett, ekkor azonban odaérkezett egy aiginai
hajó és elsüllyesztette a szamothrakéi gályát. A szamothrakéiak
azonban kiváló gerelyhajítók voltak, jól célzott dobásaikkal
visszaszorították a fedélzetrŋl az aiginai hajó legénységét, majd
átugráltak a másik hajóra és a hatalmukba kerítették. S ez az
esemény mentette meg az iónokat. Amikor Xerxész látta ezt a
bátor haditettet, haragra gyulladva a phoinikiaiak ellen fordult,
és megparancsolta, hogy fejezzék le ŋket, amiért náluk
derekabb embereket rágalmaztak, maguk pedig hitványul
viselkedtek. Xerxész ugyanis, aki a Szalamisszal szemközt lévŋ
Aigaleósz nevť hegy lábánál ülve figyelte az ütközetet, ha
bátor haditettet látott, írnokaival feljegyeztette a hajó
kapitányának és városának a nevét. A phoinikiaiak végzetében
az is közrejátszott, hogy történetesen ott volt a perzsa
Ariaramnész, az iónok barátja. Így hát a büntetés a
phoinikiaiakat sújtotta.
A megfutamodott barbárok Phaléron felé igyekeztek de az
aiginaiak a tengerszorosban lesben álltak, és nagyszerť
haditetteket hajtottak végre. Mert míg az athéniak a nagy
zťrzavarban az ellenálló vagy menekülŋ hajókat pusztították,
az aiginaiak a szorosból kifelé igyekvŋ hajókkal tették
ugyanezt. Így azok a hajók, amelyek az athéniak elŋl
megmenekültek, az aiginaiak kezére jutottak.
Ekkor történt, hogy két hajó találkozott ott. Az egyik
Themisztoklészé volt, és ellenséges hajót üldözött, a
másiknak Polükritosz, az aiginai Kriosz fia volt a parancsnoka.
Polükritosz épp egy szidóni hajót támadott meg: azt, amelyik
annak idején elfogta azt a bizonyos Szkiathosznál ŋrködŋ
aiginai hajót, amelynek a fedélzetén volt Pütheasz,
Iszkhenoosz fia is. (Már elmondtam, hogy amikor ez a
Pütheasz több sebtŋl vérezve összerogyott, a perzsák átvitték
a saját hajójukra, és vitézségéért nagy tiszteletben
részesítették.) Ezen a szidóni hajón Pütheasz is ott volt a
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taàta mšn nun nhˆ ™mbalën Ð PolÚkritoj, ¢pšrriye ™j
Qemistoklša. Oƒ dä b£rbaroi tîn aƒ nšej periegšnonto
feÚgontej ¢p…konto ™j F£lhron ØpÕ tÕn pezÕn stratÒn.

VIII 93.
'En dä tÍ naumac…V taÚtV ½kousan `Ell»nwn ¥rista
A„ginÁtai, ™pˆ dä 'Aqhna‹oi: ¢ndrîn dä PolÚkritÒj te Ð
A„gin»thj kaˆ 'Aqhna‹oi EÙmšnhj te [Ð] 'Anagur£sioj kaˆ
'Amein…hj PallhneÚj, Öj kaˆ 'Artemis…hn ™ped…wxe. E„ mšn
nun œmaqe Óti ™n taÚtV plšoi 'Artemis…h, oÙk ¨n ™paÚsato
prÒteron À eŒlš min À kaˆ aÙtÕj ¼lw. To‹si g¦r 'Aqhna…wn
trihr£rcoisi parekekšleusto, prÕj dä kaˆ ¥eqlon œkeito
mÚriai dracma…, Öj ¥n min zw¾n ›lV: deinÕn g£r ti ™poieànto
guna‹ka ™pˆ t¦j 'Aq»naj strateÚesqai. AÛth män d», æj
prÒteron e‡rhtai, dišfuge: Ãsan dä kaˆ oƒ ¥lloi tîn aƒ nšej
periegegÒnesan ™n tù Fal»rJ.

VIII 94.
'Ade…manton dä tÕn Kor…nqion strathgÕn lšgousi 'Aqhna‹oi
aÙt…ka kat' ¢rc¦j æj sunšmisgon aƒ nšej, ™kplagšnta te kaˆ
Øperde…santa, t¦ ƒst…a ¢r£menon o‡cesqai feÚgonta, „dÒntaj
dä toÝj Korinq…ouj t¾n strathg…da feÚgousan æsaÚtwj
o‡cesqai. `Wj dä ¥ra feÚgontaj g…nesqai tÁj Salamin…hj
kat¦ <tÕ> ƒrÕn 'Aqhna…hj Skir£doj, perip…ptein sfi kšlhta
qe…V pompÍ, tÕn oÜte pšmyanta fanÁnai oÙdšna, oÜte ti tîn
¢pÕ tÁj stratiÁj e„dÒsi prosfšresqai to‹si Korinq…oisi.
TÍde dä sumb£llontai enai qe‹on tÕ prÁgma: æj g¦r ¢gcoà
genšsqai tîn neîn, toÝj ¢pÕ toà kšlhtoj lšgein t£de:
'Ade…mante, sÝ män ¢postršyaj t¦j nšaj ™j fug¾n Órmhsai
kataprodoÝj toÝj “Ellhnaj: oƒ dä kaˆ d¾ nikîsi Óson aÙtoˆ
ºrînto ™pikratÁsai tîn ™cqrîn. Taàta <dä> legÒntwn
¢pistšein g¦r tÕn 'Ade…manton, aâtij t£de lšgein, æj aÙtoˆ
oŒo… te een ¢gÒmenoi Ómhroi ¢poqnÇskein Àn m¾ nikîntej
fa…nwntai oƒ “Ellhnej. OÛtw d¾ ¢postršyanta t¾n nša
aÙtÒn te kaˆ toÝj ¥llouj ™p' ™xergasmšnoisi ™lqe‹n ™j tÕ
stratÒpedon. ToÚtouj män toiaÚth f£tij œcei ØpÕ 'Aqhna…wn:
oÙ mšntoi aÙto… ge Kor…nqioi Ðmologšousi, ¢ll' ™n prètoisi
sfšaj aÙtoÝj tÁj naumac…hj nom…zousi genšsqai: marturšei
dš sfi kaˆ ¹ ¥llh `Ell£j.
VIII 95.
'Ariste…dhj dä Ð Lusim£cou, ¢n¾r 'Aqhna‹oj, toà kaˆ Ñl…gJ
ti prÒteron toÚtwn ™pemn»sqhn æj ¢ndrÕj ¢r…stou, oátoj ™n
tù qorÚbJ toÚtJ tù perˆ Salam‹na ginomšnJ t£de ™po…ee:
paralabën polloÝj tîn Ðplitšwn o‰ paretet£cato par¦ t¾n
¢kt¾n tÁj Salamin…hj cèrhj, gšnoj ™Òntej 'Aqhna‹oi, ™j t¾n
Yutt£leian [nÁson] ¢pšbhse ¥gwn, o‰ toÝj Pšrsaj toÝj ™n tÍ
nhs‹di taÚtV katefÒneusan p£ntaj.
VIII 96.
`Wj dä ¹ naumac…h dielšluto, kateirÚsantej ™j t¾n Salam‹na
oƒ “Ellhnej tîn nauhg…wn Ósa taÚtV ™tÚgcane œti ™Ònta,
›toimoi Ãsan ™j ¥llhn naumac…hn, ™lp…zontej tÍsi
perieoÚsVsi nhusˆ œti cr»sesqai basilša. Tîn dä nauhg…wn
poll¦ Øpolabën ¥nemoj zšfuroj ™xšfere tÁj 'AttikÁj ™pˆ
t¾n ºiÒna t¾n kaleomšnhn Kwli£da, éste ¢popeplÁsqai tÕn
crhsmÕn tÒn te ¥llon p£nta tÕn perˆ tÁj naumac…hj taÚthj
e„rhmšnon B£kidi kaˆ Mousa…J kaˆ d¾ kaˆ kat¦ t¦ nau»gia
t¦ taÚtV ™xeneicqšnta tÕ e„rhmšnon pollo‹si œtesi prÒteron
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perzsák között, és amikor a hajó hellén kézre került,
visszajutott Aiginára. Mikor Polükritosz megpillantotta az
attikai hajót, s a [ráfestett] jelvényekrŋl felismerte, hogy
ez a vezérhajó, gúnyos hangon átkiáltott Themisztoklésznek,
hogy lám, így barátkoznak az aiginaiak a médekkel. Ilyen
keserť szemrehányásokat kiabált Polükritosz
Themisztoklésznak, miután megtámadta az ellenséges hajót.
Azok a barbárok, akiknek hajói nem pusztultak el, Phaléronba
menekültek, a szárazföldi sereg védelmébe.
Ebben a tengeri ütközetben az aiginaiak szerezték a legtöbb
dicsŋséget, utánuk közvetlenül pedig az athéniak.
A legvitézebbül küzdŋ harcosok között volt az aiginai
Polükritosz, továbbá két athéni: az anagüroszi Eumenész és
a pallénéi Ameiniasz. Ŋ vette üldözŋbe Artemiszia királynŋt,
mivel tudta, hogy Artemiszia azon a hajón van. Elhatározta,
hogy addig harcol, amíg vagy el nem fogja a királynŋ hajóját,
vagy el nem veszti a sajátját. Mert ilyen parancsot kaptak az
athéni kapitányok, ezenkívül még tízezer drachma jutalmat is
tťztek ki annak, aki élve elfogja Artemisziát: nagyon
haragudtak rá, hogy asszony létére részt mert venni az Athén
elleni hadjáratban. Artemisziának azonban, mint az elŋbb
említettem, sikerült elmenekülnie. Azok a perzsák, akiknek
hajói épen maradtak, Phaléronban gyťltek össze.
Adeimantoszról, a korinthosziak hadvezérérŋl azt beszélik
az athéniak, hogy mindjárt a csata kezdetén, amikor a hajók
össezcsaptak, megijedt, és vitorlát bontva gyorsan elmenekült,
a korinthosziak pedig, látva, hogy vezérhajójuk elszökik,
maguk is követték példáját. Amikor azonban menekülés
közben Szalamisznak ahhoz a partvidékéhez értek, ahol
Athéna Szkirasz szentélye áll, isteni végzésbŋl egy kis
gyorshajóval találkoztak. A találkozásban mindenesetre az
istenek akarata nyilvánult meg, mert amikor a gyorshajó a
korinthoszi hajók közelébe ért, a benne ülŋ emberek ezt
kiabálták át: „Adeimantosz, te megfutamodtál a hajóiddal,
és elárultad a hellének ügyét, de ŋk még így is olyan fényes
diadalt aratnak, amilyent imáikban kértek!“ Adeimantosz
nem akart hinni nekik, de ezek kijelentették: készek rá túszul
adni magukat, ölje meg ŋket, ha a hellének nem gyŋznek. Erre
Adeimantosz és a társai visszafordultak, de mire a hajóhadhoz
értek, már véget ért a küzdelem. Így mesélik az athéniak, a
korinthosziak viszont tagadják ezt és azt mondják, hogy a
legelsŋk között harcoltak a csatában. Állításukat megerŋsíti
a többi hellén is.
Az athéni Ariszteidész, Lüszimakhosz fia, akinek nagy
éremérŋl az imént megemlékeztem, a Szalamisz körül támadt
zťrzavarban a következŋ haditettet vitte végbe. Szalamisz
partján athéni nehézfegyverzetť katonák álltak készenlétben,
ezekkel átkelt Pszüttaleia szigetére, s az ott lévŋ perzsákat
mind egy szálig megölték.
Mikor a tengeri csat végetért, a hellének Szalamiszhoz
vontatták a víz felszínén úszó hajóroncsokat, s várták az
újabb ütközetet, mert szentül hitték, hogy a király ismét
harcba küldi megmaradt hajóit. Sok hajóroncsot a nyugati
szél az attikai Kóliasz-fokhoz vitt: így nemcsak Bakisz és
Muszaiosz jóslatai teljesültek be, amelyeket a tengeri
ütközetrŋl adtak, hanem az athéni Lüszisztratoszé is, amely
sok évvel korábban hangzott el az e partra sodort
hajóroncsokról, s amelyet a hellének már mind elfeledtek:
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toÚtwn ™n crhsmù Lusistr£tJ 'Aqhna…J ¢ndrˆ crhsmolÒgJ,
tÕ ™lel»qee p£ntaj toÝj “Ellhnaj: Kwli£dej dä guna‹kej
™retmo‹si frÚxousi. Toàto dä œmelle ¢pel£santoj basilšoj
œsesqai.
VIII 97.
Xšrxhj dä æj œmaqe tÕ gegonÕj p£qoj, de…saj m» tij tîn
'Iènwn ØpoqÁtai to‹si “Ellhsi À aÙtoˆ no»swsi plšein ™j tÕn
`Ell»sponton lÚsontej t¦j gefÚraj kaˆ ¢polamfqeˆj ™n tÍ
EÙrèpV kinduneÚsV ¢polšsqai, drhsmÕn ™boÚleue: qšlwn dä
m¾ ™p…dhloj enai m»te to‹si “Ellhsi m»te to‹si ˜wutoà, ™j
t¾n Salam‹na cîma ™peir©to diacoàn, gaÚlouj te
Foinikh…ouj sunšdee †na ¢nt… te sced…hj œwsi kaˆ te…ceoj,
¢rtšetÒ te ™j pÒlemon æj naumac…hn ¥llhn poihsÒmenoj.
`Orîntej dš min p£ntej oƒ ¥lloi taàta pr»ssonta eâ
ºpistšato æj ™k pantÕj nÒou pareskeÚastai mšnwn
polem»sein: MardÒnion d' oÙdän toÚtwn ™l£nqane æj m£lista
œmpeiron ™Ònta tÁj ™ke…nou diano…hj. Taàt£ te ¤ma Xšrxhj
™po…ee kaˆ œpempe ™j Pšrsaj <¥ggelon>.
VIII 121.
Oƒ dä “Ellhnej, ™pe…te oÙk oŒo… te ™g…nonto ™xele‹n t¾n
”Andron, trapÒmenoi ™j K£ruston kaˆ dhièsantej aÙtîn t¾n
cèrhn ¢pall£ssonto ™j Salam‹na. Prîta mšn nun to‹si
qeo‹si ™xe‹lon ¢kroq…nia ¥lla te kaˆ tri»reaj tre‹j
Foin…ssaj, t¾n män ™j 'IsqmÕn ¢naqe‹nai, ¼ per œti kaˆ ™j ™mä
Ãn, t¾n dä ™pˆ SoÚnion, t¾n dä tù A‡anti aÙtoà ™j Salam‹na.
Met¦ dä toàto died£santo t¾n lh…hn kaˆ t¦ ¢kroq…nia
¢pšpemyan ™j DelfoÚj, ™k tîn ™gšneto ¢ndri¦j œcwn ™n tÍ
ceirˆ ¢krwt»rion neÒj, ™ën mšgaqoj duèdeka p»cewn:
›sthke dä oátoj tÍ per Ð Makedën 'Alšxandroj Ð crÚseoj.

VIII 122.
Pšmyantej dä ¢kroq…nia oƒ “Ellhnej ™j DelfoÝj ™peirètwn
tÕn qeÕn koinÍ e„ lel£bhke pl»rea kaˆ ¢rest¦ [t¦
¢kroq…nia.] `O dä par' `Ell»nwn män tîn ¥llwn œfhse œcein,
par¦ A„ginhtšwn dä oÜ, ¢ll¦ ¢pa…tee aÙtoÝj t¦ ¢rist»ia
tÁj ™n Salam‹ni naumac…hj. A„ginÁtai dä puqÒmenoi
¢nšqesan ¢stšraj crusšouj, o‰ ™pˆ ƒstoà calkšou ˜st©si
tre‹j ™pˆ tÁj gwn…hj, ¢gcot£tw toà Kroise…ou krhtÁroj.

VIII 123.
Met¦ dä t¾n dia…resin tÁj lh…hj œpleon oƒ “Ellhnej ™j tÕn
'IsqmÕn ¢rist»ia dèsontej tù ¢xiwt£tJ genomšnJ `Ell»nwn
¢n¦ tÕn pÒlemon toàton. `Wj dä ¢pikÒmenoi oƒ strathgoˆ
dienšmonto t¦j y»fouj ™pˆ toà Poseidšwnoj tù bwmù, tÕn
prîton kaˆ tÕn deÚteron krinšontej ™k p£ntwn, ™nqaàta p©j
tij aÙtîn ˜wutù ™t…qeto t¾n yÁfon, aÙtÕj ›kastoj dokšwn
¥ristoj genšsqai: deÚtera dä oƒ polloˆ sunexšpipton
Qemistoklša kr…nontej: oƒ män d¾ ™mounoànto, Qemistoklšhj
dä deutere…oisi Øpereb£lleto pollÒn.

VIII 124.
OÙ boulomšnwn dä taàta kr…nein tîn `Ell»nwn fqÒnJ, ¢ll'
¢popleÒntwn ˜k£stwn ™j t¾n ˜wutîn ¢kr…twn, Ómwj
Qemistoklšhj ™bèsqh te kaˆ ™doxèqh enai ¢n¾r pollÕn
`Ell»nwn sofètatoj ¢n¦ p©san t¾n `Ell£da. “Oti dä nikîn
oÙk ™tim»qh prÕj tîn ™n Salam‹ni naumachs£ntwn, aÙt…ka
met¦ taàta ™j Lakeda…mona ¢p…keto qšlwn timhqÁnai: ka…
min LakedaimÒnioi kalîj män Øpedšxanto, meg£lwj dä
™t…mhsan. 'Arist»ia mšn nun œdosan <¢ndrh…hj män>
EÙrubi£dV ™la…hj stšfanon, sof…hj dä kaˆ dexiÒthtoj

Kóliasz asszony mind evezŋ használ tüzifául
Mindez azonban már a király elvonulása után történt.

Xerxész kénytelen vol belátni, hogy teljes vereséget
szenvedett. Mivel félt tŋle, hogy a hellének az iónok
tanácsára vagy a maguk elhatározásából a Hellészpontoszhoz
eveznek és szétrombolják a hajóhidakat, s akkor ŋ Európában
reked és életveszélybe kerül, úgy döntött, hogy elmenekül.
De nem akarta, hogy akár a hellének, akár az övéi megtudják
a szándékát, ezért megpróbált mólót építtetni Szalamiszig úgy,
hogy phoinikiai hajókat kötöztetett össze hosszú sorba,
mintegy híd és gát gyanánt, s közben olyan elŋkészületeket
tett, mint aki új tengeri ütközetre készül. A készülŋdés
láttán mindenki szentül hitte, hogy elszánta magát: itt marad
és ismét felveszi a harcot. Egyedül Mardonioszt nem
tévesztette meg, aki alaposan kiismerte a király gondolkodását.
A hellének sehogy sem tudták bevenni Androszt, ezért aztán
Karüsztosz ellen fordultak, elpusztították, majd visszahajóztak
Szalamiszra. Ott elŋször is kiválasztották a zsákmányból az
isteneneknek szánt adományokat, többek között három
phoinikiai három evezŋsoros hajót: az egyiket az Iszthmoszon
akarták felállítani (ma is ott van), a másikat Szunionnál, a
harmadikat Aiasz tiszteletére ott helyben, Szalamisz szigetén.
Aztán elosztották maguk között a hadizsákmányt, és áldozati
ajándékot küldtek Delphoiba: abból készült az a tizenkét
pékhüsz magas szobor, amely egy hajó [orrdíszét]*
helyesen: tatdíszét tartja a kezében, s amely ugyanott áll, ahol
a makedón Alexandrosz aranyszobra.
A hellének tehát elküldték Delphoiba az áldozati
adományokat, majd közösen megkérdezték az istentŋl,
hogy elégnek tartja-e az ajándékokat, és meg van-e elégedve
velük. Az isten azt felelte, hogy minden helléntŋl megfelelŋ
adományt kapott, csak az aiginaiaktól nem s tŋlük is illŋ
hálaadományt vár a szalamiszi gyŋzelemért. Amikor az
aiginaiak ezt megtudták, három aranycsillagot ajánlottak fel,
amelyet bronzárbocra erŋsítve állítottak fel a szentély
sarkában, Kroiszosz vegyítŋedénye mellett.
A zsákmány elosztása után a hellének az Iszthmoszhoz
hajóztak, hogy átadják a gyŋzelmi díjat annak a hellénnek,
akit haditettei alapján a legméltóbbnak találnak rá.
A hadvezérek egymás után lerakták szavazóköveiket
Poszeidón oltárára, hogy kinyilvánítsák, kit tartanak közülük
elsŋnek és másodiknak. Az elsŋ szavazatot mindenki
önmagára adta, mert mindenki magát gondolta a
legkiválóbbnak. A második helyet azonban a legtöbbet
Themisztoklésznak ítélték. Így aztán mindenki csak egy
szavazatot kapott, a második helyre azonban nagy többséggel
Themisztoklész került.
A hellének irígykedése így megakadályozta, hogy odaadják
az elsŋ díjat, tehát döntés nélkül tért haza ki-ki a maga
városába. Themisztoklész nevét azonban Hellasz szerte
szárnyára kapta a hír, s ŋt mondták a legbölcsebb embernek
valamennyi hellén közül. Minthogy azonban nem kapta meg
a Szalamisznál harcolóktól azt a megbecsülést, ami
megillette volna, hiszen lényegében ŋ nyerte meg a szalamiszi
csatát, Lakedaimónba ment, mert azt remélte, hogy ott majd
megkapja. A lakedaimóniak valóban tisztelettel fogadták,
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Qemistoklši, kaˆ toÚtJ stšfanon ™la…hj: ™dwr»santÒ tš min
ÔcJ tù ™n Sp£rtV kallisteÚonti: a„nšsantej dä poll£,
prošpemyan ¢piÒnta trihkÒsioi Spartihtšwn log£dej, oátoi
o† per `Ippšej kalšontai, mšcri oÜrwn tîn Tegehtikîn:
moànon d¾ toàton p£ntwn ¢nqrèpwn tîn ¹me‹j ‡dmen
SpartiÁtai prošpemyan.
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Choirilos
1 (1a K., 316 Lloyd-Jones, Parsons)
HgeÒ moi lÒgon ¥llon, Ópwj 'As…hj ¢pÕ ga…hj
Ãlqen ™j EÙrèphn pÒlemoj mšgaj.
2 (1 K., 317 Ll.-J., P.)
« m£kar, Óstij œhn ke‹non crÒnon ‡drij ¢oidÁj,
Mous£wn qer£pwn, Ót' ¢k»ratoj Ãn œti leimèn:
nàn d' Óte p£nta dšdastai, œcousi dä pe…rata tšcnai,
Ûstatoi éste drÒmou kataleipÒmeq', oÙdš phi œsti
p£nthi papta…nonta neozugäj ¤rma pel£ssai.
3 (2 K., 318 Ll.-J., P.)
perˆ dä kr»naj ¢reqoÚsaj
mur…a fàl' ™done‹to polusm»noisi mel…ssaij
4 SCHOL. BERN. in Verg. Georg. 1, 482 (212 Hagen)
ubi enim Eridanus sit, multi errant... Choerilus in Gerania (sc.esse
adfirmat) ɒ
similia traduntur ap. BREV. EXPOS. in Verg. Georg. 1, 482
(275, 4 Hagen)
5 (3 K., 319 Ll.-J., P.)
mhlonÒmoi te S£kai, geneÁi SkÚqai: aÙt¦r œnaion
'As…da purofÒron: nom£dwn ge män Ãsan ¥poikoi,
¢nqrèpwn nom…mwn.
6 (4 K., Ll.-J., P.)
tîn d' Ôpiqen dišbaine gšnoj qaumastÕn „dšsqai,
glîssan män Fo…nissan ¢pÕ stom£twn ¢fišntej,
êikeun d' ™n SolÚmoij Ôresi platšhi par¦ l…mnhi,
aÙcmalšoi koruf£j, trocokour£dej: aÙt¦r Ûperqen
†ppwn dart¦ prÒswp' ™fÒreun ™sklhkÒta kapnîi.
7 SCHOL. APOLL. RHOD. 1, 211/5c (26, 16 Wendel)
Coir…loj dä ¡rpasqÁnai fhsin aÙthn (sc. 'Wre…quian)
¥nqh ¢mšrgousan ØpÕ t¦j toà Khfisoà phg£j.
8 (6 K., 322 Ll.-J., P.)
nhàj dš tij çkÚporoj Sam…h, suÕj edoj œcousa.
9 (9 K., 329 Ll.-J., P.)
cšrsin<on> Ôlbon œcw kÚlikoj trÚfoj ¢mfˆj ™agÒj,
¢ndrîn daitumÒnwn nau£gion, oŒ£ te poll¦
pneàma DiwnÚsoio prÕj “Ubrioj œkbalen ¢kt£j.
10 (7 K., 323 Ll.-J., P.)
Órkon d' oÜt' ¥dikon creën œmmenai oÜte d…kaion.
11 (10 K., 330 Ll.-J., P.)
pštrhn koila…nei ·anˆj Ûdatoj ™ndelece…hi.
12 DIOG. LAERT. 1, 24.
œnioi dä kaˆ aÙtÕn (sc. QalÁn) prîton e„pe‹n fasin
¢qan£touj t¦j yuc£j: ïn ™sti Coir…loj Ð poiht»j. (=
Thal. 11 A 1p. 68, 4 D.-K.)

74.

Thukydidés
I 14.
taàta g¦r teleuta‹a prÕ tÁj Xšrxou strate…aj
nautik¦ ¢xiÒloga ™n tÍ `Ell£di katšsth.
A„ginÁtai g¦r kaˆ 'Aqhna‹oi, kaˆ e‡ tinej ¥lloi,
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kitüntetŋ módon bántak vele. Eurübiadésznak olajfából
font koszorút adtak vitézsége jutalmául, és Themisztoklész
bátorságát és bölcsességét is ugyanilyen koszorúval
jutalmazták. Megajándékozták egy kocsival is, amelynek nem
akadt párja egész Spártában. Elhalmozván kitüntetésekkel,
háromszáz spártai harcost (úgynevezett lovagokat) adtak
melllé díszkíséretül, akik egészen Tegea határáig elkísérték.
Tudomásom szerint ŋ volt az egyetlen, akit a spártaiak ilyen
díszkísérettel tiszteltek meg.
Vezess engem másik témára: hogyan jött Ázsia földjérŋl
Európába a nagy háború.
Boldog, aki a hajdani kor mesteri énekese volt,
Múzsák szolgája, amikor még lekaszálatlan volt a rét.
De most, amikor már mindent felosztottak, a mťvészet
határokba ütközik,
úgyhogy mi, legnagyobbak is elhagyjuk a versenypályát; nincs,
bárhogy körbetekintünk, újonnan
befogható kocsi, hogy hajthatnánk.
Arethusa forrásánál sokezernyi nép zúg, sok kaptárnyi
méhrajhoz <hasonlók>
Sokan tévesen határozzák meg, hol van Eridanus ... Choerilus
(sc. azt állítja, hogy) Geraniában.

Kecskepásztor szakák is, s rokonaik lévén, a szkíták.
Búzatermŋ Ázsia földjét lakták, kóborló népek közt, nomád
emberek közt.
Mögöttük kelt át -iszonyú látvány!- a fŋniciai nyelvet beszélŋk
népe, akik a Solymos hegyei között laktak a tágterť tenger
mellett, körbenyírt fejťek, hosszú copfosak. (vö. Hdt. IV 175.)
Fejük fölött pedig lovak lenyúzott és füsttel kiszárított fejét
viselik. (vö. Hdt. VII 70.)
Choirilos azt mondja, hogy akkor rabolták el ŋt (sc.
Óreithyiát), amikor virágot szedett a Képhisos forrásánál.
Egy gyors samosi-hajó (vö. Hésych. s.v. samaina), elöl vadkanprotoméval.
Kezemben tartom gazdagságom: törött cserépdarab
poharamból, férfilakoma utáni csatatérrŋl: akárha Dionysos
romboló erejével csapta a szél a parthoz a sok hajót.
Nem kell esküdni sem hamisat, sem igazat.
A vízcsepp kivájja a sziklát folytonos csöpögéssel.
Néhányan azt mondják, hogy ŋ volt (sc. Thalés) az elsŋ, aki azt
mondta, hogy a lélek halhatatlan. Köztük van Chorilios is, a
költŋ.
Muraközy Gy. fordítása
Ezek voltak ugyanis (sc. a szicíliai tyrannosok és a kerkyraiak)
közvetlenül Xerxész hadjárata elŋtt Hellaszban a
legnevezetesebb tengeri hatalmak, mert az aiginaiaknak,
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bracša ™kškthnto, kaˆ toÚtwn t¦ poll¦ penthkontÒrouj·
Ñyš te ¢f' oá 'Aqhna…ouj QemistoklÁj œpeisen A„gin»taij
polemoàntaj, kaˆ ¤ma toà barb£rou prosdok…mou
Ôntoj, t¦j naàj poi»sasqai aŒsper kaˆ ™naum£chsan·
kaˆ aátai oÜpw econ di¦ p£shj katastrèmata.

I 18
dek£tJ dä œtei met' aÙt¾n aâqij Ð b£rbaroj tù meg£lJ
stÒlJ ™pˆ t¾n `Ell£da doulwsÒmenoj Ãlqen. kaˆ
meg£lou kindÚnou ™pikremasqšntoj o† te LakedaimÒnioi
tîn xumpolemhs£ntwn `Ell»nwn ¹g»santo dun£mei
proÚcontej, kaˆ oƒ 'Aqhna‹oi ™piÒntwn tîn M»dwn
dianohqšntej ™klipe‹n t¾n pÒlin kaˆ ¢naskeuas£menoi
™j t¦j naàj ™sb£ntej nautikoˆ ™gšnonto. koinÍ te
¢pws£menoi tÕn b£rbaron, Ûsteron oÙ pollù diekr…qhsan
prÒj te 'Aqhna…ouj kaˆ Lakedaimon…ouj o† te ¢post£ntej
basilšwj “Ellhnej kaˆ oƒ xumpolem»santej. dun£mei g¦r
taàta mšgista dief£nh: ‡scuon g¦r oƒ män kat¦ gÁn, oƒ
dä naus…n.
I 23
Tîn dä prÒteron œrgwn mšgiston ™pr£cqh tÕ MhdikÒn,
kaˆ toàto Ómwj duo‹n naumac…ain kaˆ pezomac…ain
tace‹an t¾n kr…sin œscen.
I 73
famän g¦r Maraqîn… te mÒnoi prokinduneàsai tù
barb£rJ kaˆ Óte tÕ Ûsteron Ãlqen, oÙc ƒkanoˆ Ôntej
kat¦ gÁn ¢mÚnesqai, ™sb£ntej ™j t¦j naàj pandhmeˆ ™n
Salam‹ni xunnaumacÁsai, Óper œsce m¾ kat¦ pÒleij
aÙtÕn ™piplšonta t¾n PelopÒnnhson porqe‹n, ¢dun£twn
¨n Ôntwn prÕj naàj poll¦j ¢ll»loij ™pibohqe‹n.
tekm»rion dä mšgiston aÙtÕj ™po…hsen: nikhqeˆj g¦r ta‹j
nausˆn æj oÙkšti aÙtù Ðmo…aj oÜshj tÁj dun£mewj
kat¦ t£coj tù plšoni toà stratoà ¢necèrhsen.

I 74
toioÚtou mšntoi toÚtou xumb£ntoj, kaˆ safîj dhlwqšntoj
Óti ™n ta‹j nausˆ tîn `Ell»nwn t¦ pr£gmata ™gšneto,
tr…a t¦ çfelimètata ™j aÙtÕ parescÒmeqa, ¢riqmÒn
te neîn ple‹ston kaˆ ¥ndra strathgÕn xunetètaton kaˆ
proqum…an ¢oknot£thn: naàj mšn ge ™j t¦j tetrakos…aj
Ñl…gJ ™l£ssouj tîn dÚo moirîn, Qemistoklša dä ¥rconta,
Öj a„tiètatoj ™n tù stenù naumacÁsai ™gšneto, Óper
safšstata œswse t¦ pr£gmata, kaˆ aÙtÕn di¦ toàto
Øme‹j ™tim»sate m£lista d¾ ¥ndra xšnon tîn æj
Øm©j ™lqÒntwn: proqum…an dä kaˆ polÝ tolmhrot£thn
™de…xamen, o† ge, ™peid¾ ¹m‹n kat¦ gÁn oÙdeˆj ™bo»qei, tîn
¥llwn ½dh oÙc Âsson aÙtoˆ çfelÁsai Øm©j À tuce‹n
toÚtou. Øme‹j män g¦r ¢pÒ te o„koumšnwn tîn pÒlewn
kaˆ ™pˆ tù tÕ loipÕn nšmesqai, ™peid¾ ™de…sate Øpär
Ømîn kaˆ oÙc ¹mîn tÕ plšon, ™bohq»sate (Óte goàn
Ãmen œti sîoi, oÙ paregšnesqe): ¹me‹j dä ¢pÒ te tÁj oÙk
oÜshj œti Ðrmèmenoi kaˆ Øpär tÁj ™n brace…v ™lp…di
oÜshj kinduneÚontej xunesèsamen Øm©j te tÕ mšroj
kaˆ ¹m©j aÙtoÚj. e„ dä prosecwr»samen prÒteron tù
M»dJ de…santej, ésper kaˆ ¥lloi, perˆ tÍ cèrv, À m¾
™tolm»samen Ûsteron ™sbÁnai ™j t¦j naàj æj
diefqarmšnoi, oÙdän ¨n œdei œti Øm©j m¾ œcontaj naàj
ƒkan¦j naumace‹n, ¢ll¦ kaq' ¹suc…an ¨n aÙtù
proucèrhse t¦ pr£gmata Î ™boÚleto.

74.
az athéniaknak, s nagyrészt a többieknek is jelentéktelen,
többnyire ötvenevezŋsökbŋl álló hajóhada volt.
Sŋt késŋbb, mikor Themisztoklész rábeszélte az athéniakat –
akik harcban álltak az aiginaiakkal, s közben várták a barbárok
támadását is –, hogy építsene hajókat, amelyekkel azután
meg is vívták a tengeri ütközetet, akkor is olyan hajókat
ácsoltak, amelyek nem voltak végig fedélzettel ellátva.
Tíz évvel késŋbb (sc. a marathóni csata után) pedig a barbár
ismét nagy haddal indult el Hellasz leigázására. A fenyegetŋ,
nagy veszély pillanatában, mint a legerŋsebb hatalom,
Lakedaimón vette át a háborúra egyesült hellének vezetését.
Az athéniak, amikor a médek elŋrenyomultak, úgy döntöttek,
hogy elhagyják városukat; vagyonukkal hajóra szálltak, és
tengerjáróvá lettek. Majd amikor közös erŋvel
visszaszorították a barbárt, hamarosan a királytól visszapártolt
hellének és a volt háborús szövetségesek megosztva részben
az athéniak, részben a lakedaimóniak köré csoportosultak,
mert ezeket látták a leghatalmasabbnak, az egyiket a
szárazföldön, a másikat a tengeren.
A régebben lezajlott események közül a méd háború volt a
legkiemelkedŋbb; de ennek a sorsát is gyorsan eldöntötte
[két]* tengeri és szárazföldi ütközet. [helyesen: két-két]
Kijelentjük tehát, hogy elŋször Marathónnál mi egyedül
szálltunk szembe a barbár veszedelemmel, majd amikor
újra megjelent a méd, s mi nem voltunk annyian, hogy
megküzdjünk vele a szárazföldön, mindannyian hajóra
szálltunk, s a többiekkel együtt részt vettünk Szalamisznál
a tengeri ütközetben. S ez akadályozta meg a barbárt abban,
hogy végigpusztítsa a Peloponnészoszt hajóival várostól
városig haladva, mert ezek nem lettek volna képesek ilyen
hatalmas hajóhaddal szemben egymásnak segítséget nyújtani.
Állításunk igaz voltára a legnyomósabb bizonyítékot maga
az ellenség szolgáltatta, hiszen ahjóhadának veresége után,
úgy vélve, hogy ereje most már nem ér fel a vetélytárséval,
serege nagy részével sietve visszavonult.
Így zajlott le tehát ez az esemény, és világosan
bebizonyosodott, hogy a hellének sorsa a hajóhaduktól függ.
Mi a három leghasznosabb dolgot adtuk hozzá: a legtöbb
hajót, a legvilágosabban látó hadvezért és a legelszántabb
harci kedvet. Hiszen mi állítottuk ki a négyszáz hajóból álló
flotta majdnem kétharmad részét, és elsŋsorban a mi
hadvezérünk, Themisztoklész érdeme volt, hogy a tengeri
csata a szorosban zajlott le, márpedig egyáltalán nem kétséges,
hogy ez a körülmény hozta meg a gyŋzelmet. Ezért fogadtátok
ti is nagyobb megbecsüléssel ŋt, mint bármely más, nálatok
járt vendéget. S végül, a legelszántabb harci kedvet is mi
tanúsítottuk. Hiszen mikor a szárazföldön senki nem jött
segítségünkre, mert a mi határunkig már mindenkit leigáztak,
rászántuk magunkat, hogy elhagyjuk városunkat, és átengedjük
vagyonunkat a pusztulásnak, de nem azért, hogy
cserbenhagyjuk megmaradt szövetségeseink közös ügyét, vagy
hogy szétszóródva megtagadjuk tŋlük segítségünket,
hanem hogy hajóra szállva nézzünk szembe a veszedelemmel,
anélkül, hogy neheztelnénk, amiért nem álltatok idejében
mellénk. Ezért állíthatjuk, hogy nem nyújtottunk csekélyebb
támogatást nektek, mint amennyit tŋletek kaptunk. Hiszen ti
városaitokból jöttetek segítségünkre, amelyekben még
laktatok, azért segítettek, hogy ezután is ezekben lakhassatok,
és sokkal jobban aggódtatok magatokért, mint értünk; hiszen
addig, míg városunk sértetlen volt, nem jelentetek meg
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74. 75.
támogatásunkra. Mi azonban egy már nem létezŋ várost
hagytunk magunk mögött, s vállalva érte a veszélyt, noha
megtartására alig lehetett reményünk, erŋnket megfeszítve
magunkkal együtt benneteket is megmentettünk. Ha azonban
mi mindjárt kezdetben területünkért aggódva, mint a többiek,
a médek oldalára állunk, vagy késŋbb, abban a hiszemben,
hogy végünk van, nem lett volna bátorságunk hajóra szállni,
akkor, megfelelŋ számú hajó hiányában, nem lett volna
módotok tengeri ütközetbe szállni, és az ellenség nyugodtan,
tetszése szerint valósíthatta volna meg terveit.
I 75.
’Ar' ¥xio… ™smen, ð LakedaimÒnioi, kaˆ proqum…aj
›neka tÁj tÒte kaˆ gnèmhj xunšsewj ¢rcÁj ge Âj
œcomen to‹j “Ellhsi m¾ oÛtwj ¥gan ™pifqÒnwj
diake‹sqai; kaˆ g¦r aÙt¾n t»nde ™l£bomen oÙ
bias£menoi, ¢ll' Ømîn män oÙk ™qelhs£ntwn
parame‹nai prÕj t¦ ØpÒloipa toà barb£rou, ¹m‹n
dä proselqÒntwn tîn xumm£cwn kaˆ aÙtîn
dehqšntwn ¹gemÒnaj katastÁnai:

75.

Aristophanés, Ranae 201-205.
CA. OÙ m¾ fluar»seij œcwn, ¢ll' ¢ntib¦j ™l´j proqÚmwj.
DI. K¶ta pîj dun»somai ¥peiroj, ¢qal£tteutoj,
¢salam…nioj ín et' ™laÚnein;

Aristophanés, Lysistrata 672-75.
E„ g¦r ™ndèsei tij ¹mîn ta‹sde k¨n smikr¦n lab»n,
oÙdän ™lle…yousin aátai liparoàj ceirourg…aj,
¢ll¦ kaˆ naàj tektanoàntai, k¢piceir»sous' œti
naumace‹n kaˆ ple‹n ™f' ¹m©j, ésper 'Artemis…a.
Aristophanés, Vespae 1010-1100. epirrhéma
e‡ tij Ømîn, ð qeata…, t¾n ™m¾n „dën fÚsin
eta qaum£zei m' Ðrîn mšson diesfhkwmšnon,
¼tij ¹mîn ™stin ¹ 'p…noia tÁj ™gkentr…doj,
·vd…wj ™gë did£xw „k¨n ¥mousoj Ï tÕ pr…n.
™smän ¹me‹j, oŒj prÒsesti toàto toÙrropÚgion,
'Attikoˆ mÒnoi dika…wj ™ggene‹j aÙtÒcqonej,
¢ndrikètaton gšnoj kaˆ ple‹sta t»nde t¾n pÒlin
çfelÁsan ™n m£caisin, ¹n…k' Ãlq' Ð b£rbaroj,
tù kapnù tÚfwn ¤pasan t¾n pÒlin kaˆ purpolîn,
™xele‹n ¹mîn menoinîn prÕj b…an t¢nqr»nia.
eÙqšwj g¦r ™kdramÒntej „xÝn dorˆ xÝn ¢sp…di”
™macÒmesq' aÙto‹si, qumÕn Ñx…nhn pepwkÒtej,
st¦j ¢n¾r par' ¥ndr', Øp' ÑrgÁj t¾n celÚnhn ™sq…wn.
ØpÕ dä tîn toxeum£twn oÙk Ãn „de‹n tÕn oÙranÒn.
¢ll' Ómwj ™ws£mesqa xÝn qeo‹j prÕj ˜spšran:
glaàx g¦r ¹mîn prˆn m£cesqai tÕn stratÕn dišptato.
eta d' eƒpÒmesqa qunn£zontej e„j toÝj qul£kouj,
oƒ d' œfeugon t¦j gn£qouj kaˆ t¦j Ñfràj kentoÚmenoi,
éste par¦ to‹j barb£roisi pantacoà kaˆ nàn œti
mhdän 'Attikoà kale‹sqai sfhkÕj ¢ndrikèteron.
«ra deinÕj Ã tÒq', éste p£nta m¾ dedoikšnai,
antistófa
kaˆ katestrey£mhn
toÝj ™nant…ouj, plšwn ™ke‹se ta‹j tri»resin.
oÙ g¦r Ãn ¹m‹n Ópwj
·Ásin eâ lšxein ™mšllomen tÒt' oÙdä
sukofant»sein tin¦

Nem érdemelnénk-e meg, lakedaimóniak, akkori
odaadásunkért és helyes döntésünkért, hogy a hellének ne
nézzék olyan szertelen irígységgel jelenlegi hatalmunkat?
Hiszen nem erŋszakkal jutottunk hozzá, hanem úgy, hogy
mikor ti nem voltatok hajlandók a végsŋkig harcolni a
barbár sereg maradványai ellen, a szövetségesek hozzánk
fordultak, s ŋk maguk kérték, vállaljuk el vezetésüket.

Arany János fordítása
Ch. Fecsegsz tovább s nam hajtod a hajót
Egész erŋdbŋl?
D. Hogy tudnék evezni
Tapasztalatlan, tengerhez-szokatlan,
Salamistalan* létemre?
* Salamistalan: Ki részt nem vett a salamisi ütközetben. (Arany
J.)
Mert, ha bármi kis fogantyút ád ezeknek valaki,
nem nyugosznak, s majd csinálnak drága dolgokat nekünk,
Még hajót is gyártanak majd, s fölszerelve harcilag
Kész hajósereggel jŋnek ránk, mint Artemisia;
Hogyha van, ki látva, nézŋk, termetem közťletek,
Elcsudálkozik derékban átdarázsult testemen:
Mit jelentsen e fulánk, és hogy mi célzatunk vele,
Felvilágosítom könnyen, „még ha oly tudatlan is”.
Hát vagyunk mi, kiknek ilyen furcsa farcsikája lóg,
Attikának ŋslakói, az egyedťl valódiak,
Legvitézebb fajta nép, mely harczmezŋn a városért
Oltalomra legtöbbet tŋn, mikor a barbár bejött
Fojtva füsttel - tťzzel-vassal fenyegetve városunk
S hogy kasunkat megrabolja és sejtünket elviszi.
Ám gerellyel és paizzsal kirohanva hirtelen
Harczolánk mi ellenökbe, zord haraggal ittasan,
Férfi állván féfi mellett, ajkharapva mérgiben,
Hogy dárdától és nyilaktól nem látszott a fényes ég.
Mégis visszanyomtuk isten jóvoltából, est felé,
Mert bagoly repült keresztťl táborunkon harcz elŋtt,
Ťztük aztán, és szigonnyal bökdöstük a bugyogót,
S ŋk szaladtak, a fulánktól szembe marva és pofon,
Úgy, hogy a barbár elŋtt ma sincs -bevallja széltireHŋsebb állat a világon, mint az attikai darázs.
Nagy dolog volt az, rettentŋ az, senki nem félt közzülünk,
Ellenink a tengeren, hadigályákkal eredve ki,
Mert nem szónokbeszéd
Czifra voltán s kémszerť árulkodáson
Járt eszünk még akkor idŋben:
Hanem, hogy ki bír evezni jobban.
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75. 76. 77.
front…j, ¢ll' Óstij ™ršthj œsoit' ¥ristoj.
toigaroàn poll¦j pÒleij M»dwn ˜lÒntej
a„tiètatoi fšresqai tÕn fÒron deàr'
™smšn, Ön klšptousin oƒ neèteroi.
Aristophanés, Equites 781-85.
AL.
Sä g£r, Öj M»doisi diexif…sw perˆ tÁj cèraj Maraqîni,
kaˆ nik»saj ¹m‹n meg£lwj ™gglwttotupe‹n paršdwkaj,
™pˆ ta‹si pštraij oÙ front…zei sklhrîj se kaq»menon oÛtwj,
oÙc ésper ™gë ·ay£menÒj soi toutˆ fšrw. 'All' ™pana…rou,
k¶ta kaq…zou malakîj, †na m¾ tr…bVj t¾n ™n Salam‹ni.

Aristophanés, Ecclesiazusae 35-40.
GUNH B
½kous£ toi
Øpodoumšnh tÕ knàm£ sou tîn daktÚlwn,
¤t' oÙ katadarqoàs'. Ð g¦r ¢n»r, ð filt£th,
Salam…nioj g£r ™stin ú xÚneim' ™gè,
t¾n nÚcq' Ólhn ½launš m' ™n to‹j strèmasin,
ést' ¥rti toutˆ qo„m£tion aÙtoà 'labon.

76.

77.

Ktésias, Persica fr. 13, 30.
Xšrxhj dä ™p' aÙt¦j 'Aq»naj ™laÚnei, kaˆ 'Aqhna‹oi
plhrèsantej ˜katÕn dška tri»reij feÚgousin e„j
Salam‹na. kaˆ Xšrxhj t¾n pÒlin ken¾n aƒre‹, kaˆ ™mp…prhsi
pl¾n tÁj ¢kropÒlewj: ™n aÙtÁi g¦r œti tinäj Øpoleifqšntej
™m£conto. tšloj k¢ke…nwn nuktˆ fugÒntwn, k¢ke…nhn
sunšflexan. Ð dä Xšrxhj aÙtÒqen ™lqën ™pˆ steinÒtaton tÁj
'AttikÁj (`Hr£kleion kale‹tai) ™cènnue cîma ™pˆ Salam‹na,
pezÁi ™p' aÙt¾n diabÁnai dianooÚmenoj. boulÁi dä
Qemistoklšouj 'Aqhna…ou kaˆ 'Ariste…dou, toxÒtai män ¢pÕ
Kr»thj proskaloàntai, kaˆ parag…nontai. eta naumac…a
Persîn kaˆ `Ell»nwn g…netai, Persîn män naàj ™cÒntwn
Øpär t¦j cil…aj, strathgoàntoj aÙto‹j 'OnÒfa, `Ell»nwn dä
˜ptakos…aj. kaˆ nikîsin “Ellhnej, kaˆ diafqe…rontai
Persikaˆ pentakÒsiai nÁej, kaˆ feÚgei Xšrxhj, boulÁi p£lin
kaˆ tšcnhi 'Ariste…dou kaˆ Qemistoklšouj. ™n dä ta‹j loipa‹j
¡p£saij m£caij ¢pšqanon Persîn dèdeka muri£dej.

Lysias
Lysias, Epitaphius 32-44.
32.
toÚtJ dä tù trÒpJ tîn män dustuchs£ntwn, tîn dä tÁj
parÒdou kraths£ntwn, oƒ män ™poreÚonto ™pˆ t»nde t¾n
pÒlin, oƒ d' ¹mšteroi prÒgonoi puqÒmenoi män t¾n gegenhmšnhn
Lakedaimon…oij sumfor£n, ¢poroàntej dä to‹j periesthkÒsi
pr£gmasin, e„dÒtej [d'] Óti, e„ män kat¦ gÁn to‹j barb£roij
¢pant»sontai, ™pipleÚsantej cil…aij nausˆn ™r»mhn t¾n
pÒlin l»yontai, e„ dä e„j t¦j tri»reij ™mb»sontai, ØpÕ tÁj
pezÁj strati©j ¡lèsontai, ¢mfÒtera dä oÙ dun»sontai,
¢mÚnasqa… te kaˆ fulak¾n ƒkan¾n katalipe‹n,
33.
duo‹n dä prokeimšnoin, pÒteron cr¾ t¾n patr…da ™klipe‹n
À met¦ tîn barb£rwn genomšnouj katadoulèsasqai
toÝj “Ellhnaj, ¹ghs£menoi kre‹tton enai met' ¢retÁj
kaˆ pen…aj kaˆ fugÁj ™leuqer…an À met' Ñne…douj kaˆ
ploÚtou doule…an tÁj patr…doj, ™xšlipon Øpär tÁj
`Ell£doj t¾n pÒlin, †n' ™n mšrei prÕj ˜katšran ¢ll¦ m¾

Így mi foglalván el a méd sok szigetjét,
Legtöbb érdemünk a tŋlük bejövŋ adóba’, mit
Ellopdos a mai nemzedék.

Hurkás
Ugyanis téged, ki Marathonnál a hazáért kardot emeltél,
S gyŋzve, nekünk nyelvelni jogot szerzél s fennyen dicsekedni,
Nem sajnál (sc. Kleón), mikor e durva kövön, úgy mint most,
ťlve nyomorgasz, S nem varr neked ezt, a mit én hoztam.
(Vánkost ád) Hanem egy kissé emelintsd csak Magad, és aztán
úgy ťlj le, puhán; ez nem töri a Salamínit*.
* Salamínit: A salamisi ütközetkor, evezŋ padon ülés miatt,
feltört rész. (Arany J.)
Második nŋ (a házból kijŋve)
A cipŋm
Kötözve, hallám ujjaid neszét,
Mert nem aludtam: a férjem – tudod
Galambom, a kivel lakom, hajós (‘Salaminios’)
Hajtott az ágyban mílŋ éjtszaka;
Csak most tudám elcsenni zubbonyát.

Xerxés egyenesen Athén ellen vonul és az athéniak felszerelve
legénységestül száztíz háromevezŋsoros hajót Salamisra
vonulnak. Xerxés az üresen maradt várost elfoglalja és
felgyújtja az Akropolis kivételével. Az Akropolison
ugyanis harcba szállnak vele azok, akik ott maradtak. Végülis,
miután éjszaka megfutamítja ŋket, ezt is felperzseli. Xerxés
innen Attika legszťkebb engerszorosához megy (amit
Hérakleionnak hívnak) és töltést építtet Salamisig, abban a
hiszemben, hogy gyalog át tud majd kelni rajta. Az athéni
Themistoklés és Aristeidés tanácsára krétai íjászokat
hívnak segítségül és azok el is jönnek. Tengeri csata zajlik
a perzsák és a görögök között, a perzsáknak több mint ezer
hajójuk van, vezérük Onophas, a görögöknek hatszáz és
elpusztítanak ötszáz perzsa hajót és megfutamodik Xerxés,
megintcsak Aristeidés és Themistoklés tanácsa és
leleményessége révén. Az összes további küzdelemben
tizenkétezer perzsa esett el.
Horváth László fordítása
Miután ŋket így legyŋzte a végzet, az ellenség pedig megszállta
az átkelŋt, a perzsák városunk ellen vonultak. Oseinknek tehát,
amikor tudomást szereztek a spártaiak balsorsáról, az adott
helyzetben nem sok választása maradt, pontosan tudták
ugyanis, ha a barbárokkal szárazföldön szállnak szembe, az
ezerhajós flotta könnyedén beveszi a védtelen várost, ha
pedig hadihajóikra szállnak, a szárazföldi hadsereg fogja
megszállni Athént, arra pedig nem lesznek képesek, hogy
támadjanak és elegendŋ ŋrséget is biztosítsanak egyszerre.
Két lehetŋség közül választhattak tehát: vagy elhagyják
hazájukat, vagy a barbárokkal szövetségre lépve szolgaságba
taszítják a helléneket. Többre tartották azonban a
számťzetésben és szegénységben, de dicsŋséggel megélt
szabadságot, mint a haza jólétben bŋvelkedŋ, ám gyalázatos
szolgaságát, ezért Hellas érdekében, elhagyták városukat, hogy
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prÕj ¢mfotšraj ¤ma t¦j dun£meij kinduneÚswsin:

34.
Øpekqšmenoi dä pa‹daj kaˆ guna‹kaj kaˆ mhtšraj
e„j Salam‹na, sun»qroizon kaˆ tÕ tîn ¥llwn summ£cwn
nautikÒn. oÙ polla‹j d' Ûsteron ¹mšraij Ãlqe kaˆ
¹ pez¾ strati¦ kaˆ tÕ nautikÕn tÕ tîn barb£rwn, Ö t…j oÙk
¨n „dën ™fob»qh, æj mšgaj kaˆ deinÕj tÍde tÍ pÒlei k…ndunoj
Øpär tÁj tîn `Ell»nwn ™leuqer…aj ºgwn…sqh;
35.
po…an dä gnèmhn econ À oƒ qeèmenoi toÝj ™n ta‹j
nausˆn ™ke…naij, oÜshj kaˆ tÁj aØtîn swthr…aj ¢p…stou
kaˆ toà prosiÒntoj kindÚnou, À oƒ mšllontej naumac»sein
Øpär tÁj filÒthtoj, Øpär tîn ¥qlwn tîn ™n Salam‹ni;
36.
oŒj tosoàton pantacÒqen perieist»kei plÁqoj polem…wn,
éste ™l£ciston män aÙto‹j enai tîn parÒntwn kakîn tÕ
q£naton tÕn aØtîn proeidšnai, meg…sthn dä sumfor£n,
<§> ØpÕ tîn barb£rwn eÙtuchs£ntwn toÝj Øpekteqšntaj
½lpizon pe…sesqai.
37.
Ã pou di¦ t¾n Øp£rcousan ¢por…an poll£kij män
™dexièsanto ¢ll»louj, e„kÒtwj dä sf©j aÙtoÝj çlofÚranto,
e„dÒtej män t¦j sfetšraj naàj Ñl…gaj oÜsaj, Ðrîntej dä
poll¦j t¦j tîn polem…wn, ™pist£menoi dä t¾n män pÒlin
ºrhmwmšnhn, t¾n dä cèran porqoumšnhn kaˆ mest¾n tîn
barb£rwn, ƒerîn dä kaomšnwn, ¡p£ntwn d' ™ggÝj Ôntwn tîn
deinîn,
38.
¢koÚontej d' ™n taÙtù summemeigmšnou `Ellhnikoà kaˆ
barbarikoà paiînoj, parakeleusmoà d' ¢mfotšrwn kaˆ
kraugÁj tîn diafqeiromšnwn, kaˆ tÁj qal£tthj mestÁj
tîn nekrîn, kaˆ pollîn män sumpiptÒntwn kaˆ fil…wn kaˆ
polem…wn nauag…wn, ¢ntip£lou dä polÝn crÒnon oÜshj
tÁj naumac…aj dokoàntej totä män nenikhkšnai kaˆ
sesîsqai, totä d' ¹ttÁsqai kaˆ ¢polwlšnai.
39.
Ã pou di¦ tÕn parÒnta fÒbon poll¦ män ò»qhsan „de‹n ïn
oÙk edon, poll¦ d' ¢koàsai ïn oÙk ½kousan. po‹ai d' oÙc
ƒkete‹ai qeîn ™gšnonto À qusiîn ¢namn»seij, œleÒj
te pa…dwn kaˆ gunaikîn pÒqoj oktÒj te patšrwn
kaˆ mhtšrwn, logismÕj d', e„ dustuc»seian, tîn
mellÒntwn œsesqai kakîn;
40.
t…j oÙk ¨n qeîn ºlšhsen aÙtoÝj Øpär toà megšqouj toà
kindÚnou; À t…j ¢nqrèpwn oÙk ¨n ™d£krusen; À t…j tÁj
tÒlmhj aÙtoÝj oÙk ¨n ºg£sqh; Ã polÝ ple‹ston ™ke‹noi
kat¦ t¾n ¢ret¾n ¡p£ntwn ¢nqrèpwn di»negkan kaˆ ™n to‹j
bouleÚmasi kaˆ ™n to‹j toà polšmou kindÚnoij, ™klipÒntej
män t¾n pÒlin, e„j t¦j naàj d' ™mb£ntej, t¦j d' aØtîn yuc¦j
Ñl…gaj oÜsaj ¢ntit£xantej tù pl»qei tù tÁj 'As…aj.
41.
™pšdeixan dä p©sin ¢nqrèpoij, nik»santej tÍ naumac…v,
Óti kre‹tton met' Ñl…gwn Øpär tÁj ™leuqer…aj kinduneÚein À
met¦ pollîn basileuomšnwn Øpär tÁj aØtîn doule…aj.
42.
ple‹sta dä kaˆ k£llista ™ke‹noi Øpär tÁj tîn `Ell»nwn
™leuqer…aj suneb£lonto, strathgÕn män
Qemistoklša, ƒkanètaton e„pe‹n kaˆ gnînai kaˆ pr©xai,
naàj dä ple…ouj tîn ¥llwn summ£cwn, ¥ndraj d'
™mpeirot£touj. kaˆ g¦r t…nej ¨n toÚtoij tîn ¥llwn `Ell»nwn
½risan gnèmV kaˆ pl»qei kaˆ ¢retÍ;

77.
sorjában, külön-külön, és ne egyszerre ütközzenek meg a két
77.
seregtesttel.
Így hát gyermekeiket, asszonyaikat és szüleiket biztonságba
helyezték Salamison, és egybegyťjtötték a szövetségesek többi
hajóját. Néhány nappal késŋbb megérkezett a barbár
szárazföldi sereg és hajóhad is, melynek láttán ember legyen a
talpán, ki ne rettent volna el attól az iszonyatos harctól, melyet
melyet e város a hellének szabadságáért vívott.
Milyen gondolataik támadhattak azoknak, akik csak figyelték a
hajókon lévŋket, midŋn saját megmenekülésük kilátástalannak,
de még a közelgŋ ütközet is felfoghatatlannak tťnt, vagy
azoknak, akik szeretteikért, a Salamison lévŋ gyŋzelmi díjért
készülŋdtek a tengeri ütközetre?
Oly mérhetetlen ellenség vette körbe mindenünnen ŋket, hogy
saját haláluk biztos tudata a legcsekélyebb volt
megpróbáltatásaik közepette, mert a legszörnyťbb csapás
annak gondolata volt, mi vár a szigetre menekített szeretteikre,
ha a barbárok gyŋznek.
Igen, kétségbeesésükben biztosan gyakran szorították meg
egymás jobbját, és méltán siratták el magukat, hiszen fölfogták,
mily kevés hajójuk van, látták a rengeteg ellenséges hajót,
tudták, hogy városuk pusztasággá vált, a földeket barbár
hordák pusztítják, templomaik lángokban állnak, s mindez az
iszonyat tŋlük karnyújtásnyira történik.
Hallották az egybegyťlŋ hellén és barbár csatadalt, a harcolók
egymást buzdító szavait, a haldoklók jajkiáltásait, és miközben
a tengert halottak, és az egymásba rontó szövetséges és
ellenséges hajók roncsai borították, mivel a tengeri csata
hosszú ideig váltakozó szerencsével zajlott, hol a gyŋzelem és
a megmenekülés, hol pedig a vereség és a pusztulás érzése
fogta el ŋket.
Félelmükben biztosan sok olyasmit is látni és hallani véltek,
amit nem láttak és nem hallottak. Hány hajdanvolt áldozatot
említhettek, milyen könyörgések szakadhattak fel belŋlük az
istenekhez, gyermekeiket szánták, asszonyaikat hiányolták,
apjukat és anyjukat siratták, és hányszor átgondolták, ha ŋk
most veszítenek, milyen nyomorúság vár majd reájuk!
Van isten, ki ne szánta volna meg ŋket ebben a végveszélyben?
Van ember, ki ne ontott volna könnyeket értük, vagy ne
csodálta volna bátorságukat? Mert minden emberi mértéket
messze túlszárnyalt a hŋsiesség, mely elhatározásaikat és harci
szellemüket áthatotta, hiszen elhagyva városukat, hajóikra
szálltak, és ezzel a néhány hajónyi lélekkel csatát vállaltak Ázsia
hordái ellen.
A tengeri gyŋzelemmel pedig az egész emberiség elŋtt
bizonyították, hogy többet ér kevés emberrel a szabadságért,
mint egy király szolgájaként önnön rabságunkért harcolni.
Igen, ŋseink a hellének szabadságához mindenkinél jobban és
dicsŋségesebben járultak hozzá: adtak egy hadvezért,
Themistoklést, ki kiválóan érvelt, döntött és cselekedett, adtak
egy hajóhadat, mely túlszárnyalta szövetségeseikét, és adtak
sokat tapasztalt férfiakat. De hát vetekedett velük bárki is a
többi hellén közül bölcsességben, létszámban vagy katonai
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77. 78.
erényben?
43.
éste dika…wj män ¢namfisb»thta t¢riste‹a tÁj naumac…aj
œlabon par¦ tÁj `Ell£doj, e„kÒtwj dä t¾n eÙtuc…an
Ðmonooàsan to‹j kindÚnoij ™kt»santo, gnhs…an dä kaˆ
aÙtÒcqona to‹j ™k tÁj 'As…aj barb£roij t¾n aØtîn ¢ret¾n
™pede…xanto.
44.
'En män oân tÍ naumac…v toioÚtouj aØtoÝj parascÒntej
kaˆ polÝ ple‹ston tîn kindÚnwn metascÒntej tÍ
„d…v ¢retÍ koin¾n t¾n ™leuqer…an kaˆ to‹j ¥lloij ™kt»santo:

78.

Platón
Platón, Menexenus 241 a-c
t¦ män oân ¢riste‹a tù lÒgJ ™ke…noij ¢naqetšon, t¦ dä
t¦ dä deutere‹a to‹j perˆ Salam‹na kaˆ ™p' 'Artemis…J
naumac»sasi kaˆ nik»sasi. kaˆ g¦r toÚtwn tîn ¢ndrîn
poll¦ män ¥n tij œcoi dielqe‹n, kaˆ oŒa ™piÒnta Øpšmeinan
kat£ te gÁn kaˆ kat¦ q£lattan, kaˆ æj ºmÚnanto taàta: Ö
dš moi doke‹ kaˆ ™ke…nwn k£lliston enai, toÚtou
mnhsq»somai, Óti tÕ ˜xÁj œrgon to‹j Maraqîni diepr£xanto.
oƒ män g¦r Maraqîni tosoàton mÒnon ™pšdeixan to‹j
“Ellhsin, Óti kat¦ gÁn oŒÒn te ¢mÚnasqai toÝj barb£rouj
Ñl…goij polloÚj, nausˆ dä œti Ãn ¥dhlon kaˆ dÒxan econ
Pšrsai ¥macoi enai kat¦ q£lattan kaˆ pl»qei kaˆ ploÚtJ
kaˆ tšcnV kaˆ ·èmV: toàto d¾ ¥xion ™paine‹n tîn ¢ndrîn tîn
tÒte naumachs£ntwn, Óti tÕn ™cÒmenon fÒbon dišlusan tîn
`Ell»nwn kaˆ œpausan foboumšnouj plÁqoj neîn te kaˆ
¢ndrîn. Øp' ¢mfotšrwn d¾ sumba…nei, tîn te Maraqîni
macesamšnwn kaˆ tîn ™n Salam‹ni naumachs£ntwn,
paideuqÁnai toÝj ¥llouj “Ellhnaj, ØpÕ män tîn kat¦ gÁn,
ØpÕ dä tîn kat¦ q£lattan lhnaj, ØpÕ män tîn kat¦ gÁn, ØpÕ
dä tîn kat¦ q£lattan maqÒntaj kaˆ ™qisqšntaj m¾ fobe‹sqai
toÝj barb£rouj.

Platón, Leges 698c - 699d
scedÕn g¦r dška œtesin prÕ tÁj ™n Salam‹ni naumac…aj
¢f…keto D©tij PersikÕn stÒlon ¥gwn, pšmyantoj Dare…ou
diarr»dhn ™p… te 'Aqhna…ouj kaˆ 'Eretri©j,
™xandrapodis£menon ¢gage‹n, q£naton aÙtù proeipën m¾
pr£xanti taàta. kaˆ Ð D©tij toÝj män 'Eretri©j œn tini
brace‹ crÒnJ pant£pasin kat¦ kr£toj te eŒlen muri£si
sucna‹j, ka… tina lÒgon e„j t¾n ¹metšran pÒlin ¢fÁken
foberÒn, æj oÙdeˆj 'Eretriîn aÙtÕn ¢popefeugëj e‡h:
sun£yantej g¦r ¥ra t¦j ce‹raj saghneÚsaien p©san t¾n
'Eretrik¾n oƒ stratiîtai toà D£tidoj. Ð d¾ lÒgoj, e‡t' ¢lhq¾j
e‡te kaˆ ÓpV ¢f…keto, toÚj te ¥llouj “Ellhnaj kaˆ d¾ kaˆ
'Aqhna…ouj ™xšplhtten, kaˆ presbeuomšnoij aÙto‹j
pantacÒse bohqe‹n oÙdeˆj ½qelen pl»n ge Lakedaimon…wn:
oátoi dä ØpÒ te toà prÕj Mess»nhn Ôntoj tÒte polšmou kaˆ
e„ d» ti diekèluen ¥llo aÙtoÚj - oÙ g¦r ‡smen legÒmenon Ûsteroi d' oân ¢f…konto tÁj ™n Maraqîni m£chj genomšnhj
mi´ ¹mšrv. met¦ dä toàto paraskeua… te meg£lai legÒmenai
kaˆ ¢peilaˆ ™fo…twn mur…ai par¦ basilšwj. prokÒntoj dä
toà crÒnou, Dare‹oj män teqn£nai ™lšcqh, nšoj dä kaˆ
sfodrÕj Ð ØÕj aÙtoà pareilhfšnai t¾n ¢rc¾n kaˆ oÙdamîj
¢f…stasqai tÁj ÐrmÁj. oƒ dä 'Aqhna‹oi p©n toàto õonto ™pˆ
sf©j aÙtoÝj paraskeu£zesqai di¦ tÕ Maraqîni genÒmenon,
kaˆ ¢koÚontej ”Aqwn te dioruttÒmenon kaˆ `Ell»sponton
zeugnÚmenon kaˆ tÕ tîn neîn plÁqoj, ¹g»santo oÜte kat¦
gÁn sf…sin enai swthr…an oÜte kat¦ q£lattan: oÜte g¦r
bohq»sein aØto‹j oÙdšna—memnhmšnoi æj oÙd' Óte tÕ prÒteron

Nem kérdés, joggal kapták meg Hellas egyhangú szavazatával
a tengeri gyŋzelemért kijáró elismerést, méltán állt melléjük a
harcokat kísérŋ jószerencse, az ázsiai barbároknak pedig
bebizonyították, hogy tŋsgyökeres katonai erényük töretlen.
Nos, így álltak helyt a tengeri ütközetben, így vállalták
magukra a harc dandárját, így szerzett egyéni hŋsiességük
egyetemes szabadságot a többieknek is.

Kövendi Dénes fordítása
Az elsŋ díjat tehát nekik (sc. a marathóni csatában
harcolóknak) kell adnunk beszédünkben, a másodikat pedig
azoknak, akik Salamisnál és Artemisionnál tengeri csatában
gyŋztek. Ezekrŋl a féfiakról is sokat lehetne beszélni, hogy
milyen rohamot állottak ki szárazon és vízen, és hogyan
hárították el; de én arról fogok megemlékezni ami tetteik
között a legszebbnek látszik, hogy azt a tettet hajtották végre,
ami jelentŋségében a marathóni hŋsök tette után következik.
Amazok ugyanis Marathónnál csak azt mutatták meg a
görögöknek, hogy a szárazföldön kevés embernek is lehetséges
sok barbár ellen védekeznie, de a tengeren még tisztázatlan
volt a kérdés, és a perzsák abban a hírben álltak, hogy a
tengeren legyŋzhetetlenek létszámuk, gazdag felszerelésük,
szakértelmük és erejük folytán; s azért méltók az akkor tengeri
ütközetet vívott férfiak a dícséretre, mert feloldották a
görögök lelkére nehezedŋ félelmet, és véget vetettek a hajók és
emberek tömegétŋl való rettegésnek. Igaz tehát az, hogy mind
a Marathónnál küzdŋk, mind a Salamisnál tengeri csatát vívók
nevelŋi lettek a többi görögnek: mert azoktól szárazföldön,
ezektŋl pedig tengeren tanulták meg és szokták meg, hogy ne
féljenek a barbároktól.
Kövendi Dénes fordítása
698 c-d Körülbelül tíz évvel a salamisi tengeri ütközet elŋtt
érkezett érkezett meg Datis, a perzsa sereg vezére, akit
Dareios kifejezetten az athéniak és eretriaiak ellen küldött,
hogy hajtsa ŋket rabszolgaságba, halállal fenyegetve meg, ha
nem teljesíti parancsát. (…)
698e Az idŋ haladtával híre jött, hogy Dareios meghalt ugyan,
de ifjú és tüzes fia vette át az uralmat, és egyáltalán nem állt el
a vállalkozástól.
699a Az athéniak úgy gondolták, hogy ez az egész készülŋdés
ŋellenük irányul, a marathóni csata miatt, és mikor az Athos
hegyfoknak árokkal való áttörésérŋl és a Helléspontos
áthidalásáról, valamint a hajók tömegérŋl hallottak, úgy vélték,
nincs menekvés számukra sem szárazon, sem vízen. Hiszen
senki sem fog segítségükre jönni - visszaemlékezve rá, hogy
mikor elsŋ ízben jöttek és Eretriát feldúlták, akkor sem jött
senki segítségükre
699b és nem vállalta a vállvetett küzdelem veszedelmét -;
ugyanezt várták most is, legalábbis a szárazföldön, de tengeren
sem láttak módot a menekvésre, mikor több mint ezer hajó
jött ellenük. Csak egy reménysugár tťnt fel elŋttük - halvány és
szegényes, de az egyetlen -, ha az elŋzŋ hadjáratra pillantottak,
hogy akkori tanácstalanságukban is egy menekvés tťnt eléjük:
harcolni és gyŋzni! Erre a reményre támaszkodva úgy találták,
699c hogy menekvésük csak önmagukban és az istenekben
van. Mindez testvériséget teremtett közöttük; az a félelem
pedig, mely egyrészt az akkori veszély, másrészt az ŋsi
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Ãlqon kaˆ t¦ perˆ 'Erštrian diepr£xanto, sf…si ge oÙdeˆj
tÒte ™bo»qhsen oÙd' ™kindÚneusen summacÒmenoj: taÙtÕn d¾
prosedÒkwn kaˆ tÒte gen»sesqai tÒ ge kat¦ gÁn—kaˆ kat¦
q£lattan d' aâ p©san ¢por…an ˜èrwn swthr…aj, neîn cil…wn
kaˆ œti pleÒnwn ™piferomšnwn. m…an d¾ swthr…an sunenÒoun,
lept¾n män kaˆ ¥poron, mÒnhn d' oân, blšyantej prÕj tÕ
prÒteron genÒmenon, æj ™x ¢pÒrwn kaˆ tÒte ™fa…neto
genšsqai tÕ nikÁsai macomšnouj: ™pˆ dä tÁj ™lp…doj
ÑcoÚmenoi taÚthj hÛriskon katafug¾n aØto‹j e„j aØtoÝj
mÒnouj enai kaˆ toÝj qeoÚj. taàt' oân aÙto‹j p£nta fil…an
¢ll»lwn ™nepo…ei, Ð fÒboj Ð tÒte parën Ó te ™k tîn nÒmwn
tîn œmprosqen gegonèj, Ön douleÚontej to‹j prÒsqen
nÒmoij ™kškthnto, ¿n a„dî poll£kij ™n to‹j ¥nw lÒgoij
e‡pomen, Î kaˆ douleÚein œfamen de‹n toÝj mšllontaj
¢gaqoÝj œsesqai, Âj Ð deilÕj ™leÚqeroj kaˆ ¥foboj: Ön e„
tÒte m¾ dšoj œlaben, oÙk ¥n pote sunelqën ºmÚnato, oÙd'
½munen ƒero‹j te kaˆ t£foij kaˆ patr…di kaˆ to‹j ¥lloij
o„ke…oij te ¤ma kaˆ f…loij, ésper tÒt' ™bo»qhsen, ¢ll¦ kat¦
smikr¦ ¨n ™n tù tÒte ¹mîn ›kastoj skedasqeˆj ¥lloj
¥llose diesp£rh.

79.

78. 79.
hagyományok folytán megvolt bennük, amely természetükké
vált, míg a törvényeknek alávetették magukat - ezt a félelmet
az elŋbbiekben már sokszor neveztük szégyenérzetnek, és azt
mondtuk, hogy ezt kell ápolniuk magukban azoknak, akik
derék emebrré akarnak lenni, s a köznép e félelemnek híjával
van;
699d s ha akkor sem fogta volna el a népet ez a félelem,
bizony nem tömörült volna össze és nem védte volna meg
szent helyeit, sírjait, hazáját és mindazt, ami kedves és meghitt
volt neki, úgy, amint, akkor megvédte, hanem apró darabokra
szakadozva szétszóródott volna az athéni nép, ki erre, ki arra.

Platón, Leges 707a-d
AQ taàt' oân ™g…gnwske kaˆ ™ke‹noj, Óti kakÕn ™n qal£ttV
tri»reij Ðpl…taij parestîsai macomšnoij: kaˆ lšontej ¨n
™l£fouj ™qisqe‹en feÚgein toioÚtoij œqesi crèmenoi. prÕj dä
toÚtoij aƒ di¦ t¦ nautik¦ pÒlewn dun£meij ¤ma swthr…v
tim¦j oÙ tù kall…stJ tîn polemikîn ¢podidÒasin: di¦
kubernhtikÁj g¦r kaˆ penthkontarc…aj kaˆ ™retikÁj, kaˆ
pantodapîn kaˆ oÙ p£nu spouda…wn ¢nqrèpwn gignomšnhj,
t¦j tim¦j ˜k£stoij oÙk ¨n dÚnaito Ñrqîj ¢podidÒnai tij.
ka…toi pîj ¨n œti polite…a g…gnoito Ñrq¾ toÚtou steromšnh;
KL. ScedÕn ¢dÚnaton. ¢ll¦ m»n, ð xšne, t»n ge perˆ
Salam‹na naumac…an tîn `Ell»nwn prÕj toÝj
barb£rouj genomšnhn ¹me‹j ge oƒ KrÁtej t¾n `Ell£da famän
sîsai.
AQ. Kaˆ g¦r oƒ polloˆ tîn `Ell»nwn te kaˆ barb£rwn
lšgousi taàta. ¹me‹j dš, ð f…le, ™gè te kaˆ
Óde, Mšgilloj, famän t¾n pez¾n m£chn t¾n ™n Maraqîni
genomšnhn kaˆ ™n Plataia‹j, t¾n män ¥rxai tÁj swthr…aj
to‹j “Ellhsi, t¾n dä tšloj ™piqe‹nai, kaˆ t¦j män belt…ouj
toÝj “Ellhnaj poiÁsai, t¦j dä oÙ belt…ouj, †n' oÛtwj
lšgwmen perˆ tîn tÒte susswsasîn ¹m©j macîn: prÕj g¦r
tÍ perˆ Salam‹na t¾n perˆ tÕ 'Artem…siÒn soi prosq»sw kat¦
q£lattan m£chn. ¢ll¦ g¦r ¢poblšpontej nàn prÕj
polite…aj ¢ret»n, kaˆ cèraj fÚsin skopoÚmeqa kaˆ nÒmwn
t£xin, oÙ tÕ sózesqa… te kaˆ enai mÒnon ¢nqrèpoij
timiètaton ¹goÚmenoi, kaq£per oƒ pollo…, tÕ d' æj belt…stouj
g…gnesqa… te kaˆ enai tosoàton crÒnon Óson ¨n ðsin:
e‡rhtai d' ¹m‹n omai kaˆ toàto ™n to‹j prÒsqen.

Kövendi Dénes fordítása
707a Athéni: Már ŋ is felismerte tehát (sc. Odysseus
Homérosnál), hogy nem jó, ha a harcoló katonák mellett ott
állnak a tengeren a hajók; hiszen ilyen berendezkedés mellett
még az oroszlánok is ahhoz szoknának, hogy megfussanak a
szarvasok elŋl. Ehhez járul még, hogy a tengeri hatalmak
biztonságukkal együtt a tisztségeket sem a legszebb
fegyvernem kezébe teszik le. Minthogy ugyanis hatalmuk és
biztonságuk a hajókormányosokon, hajóskapitányokon,
evezŋsökön és
707b mindenféle nemigen megbízható embereken
nyugszik,ilyen körülmények között nem lehet a tisztségeket
helyesen kiosztani; márpedig hogy lehet helyes állami életrŋl
beszélni ott, ahol ez hiányzik?
Kleinias Úgyszólván lehetetlen. De mégis, barátom, legalábbis
mi, krétaiak azt tartjuk, hogy a salamisi tengeri ütközet
mentette meg Görögországot.
707c Athéni: S a görögök és barbárok tömege is ezt mondja.
Mi ellenben, kedves barátom - mind én, mind Megillos -, azt
állítjuk, hogy a marathóni és plataiai szárazföldi csata, amelyet
gyalogosok vívtak, volt az elsŋ lépés a görögök megmentésére,
illetve ez utóbbi hozta meg a döntést; és ezek a csaták jobbá
tették a görögöket, amazok ellenben nem, hogy ítéletet
mondjunk mindazon csatákról, mik megmentésünkhöz
707d hozzájárultak: a salamisihoz ugyanis az artemisioni
tengeri ütközetet is hozzácsatolom. Most azonban az állami
közösség erényének szempontjából vizsgáljuk mind a vidék
természetét, mind a törvények rendjét, mert nem azt tartjuk az
emberek számára a legnagyobb értéknek, hogy életüket
megmentsék, és nem a puszta életet becsüljük legtöbbre, mint
a tömeg, hanem azt, hogy az emberek a lehetŋ legjobbá
váljanak, és maradjanak mindaddig, amíg csak élnek; mindezt azt hiszem - már az elŋzŋekben elmondtuk.

Timotheos, Persae frg 15 col. 3 86 – col. 5. 205.
fug©i dä p£lin †eto Pšrshj stratÕj b£rbaroj ™pispšrcwn:
¥lla d' ¥llan qraàen sÚrtij
makraucenÒplouj, ceirîn d' œgballon Ñre…ouj pÒdaj naÒj, stÒmatoj
d' ™x»llonto marmarofegge‹j pa‹dej sugkrouÒmenoi:

Jánosy István fordítása
„A perzsa sereg eszeveszett
vad futásba csap. Egyik
flotta más flottába torlik;
sok hosszunyakú,
hegyi lába megannyi naszádnak
hajóskézbŋl kiesik.
Összecsapódva mind kiverŋdnek márványcsillám-fiaik.
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79.
kat£steroj dä pÒntoj ™glipopnÒhj ...[.]steršsin
™g£rgaire sèmasin,
™br…qonto d' ¢iÒnej.
o[ƒ] d' ™p' ¢kta‹j ™n£loij
¼menoi gumnopage‹j
¢ut©i te kaˆ dakrustage‹ [g]Òwi
sternoktÚpwi gohtaˆ
qrhnèdei kate…cont' Ñdurmîi:
¤ma dä [g©n] patr…an ™paneka[l]šont': „ë MÚsiai
dendrošqeirai ptuca…,
[·Ús]asqš m' ™nqšn[d]e: nàn ¢»taij
ferÒmeq', oÙ g¦r œti pot' ¢mÕn
[sî]ma dšxetai [pÒl]ij
k[.].eg g¦r cerˆ pa[.]e[.]numfaiogonon
[...].on antron o[...].[...]diastakape[.....].oneiteo baqu[t]eron pontoio t[...]a apece macimo[..].[..]
ploimon Ellan eu[...]h
stšghn œdeime
[t]Ál[e] teleÒporon ™mÕj
[d]espÒthj: oÙ g¦r ¨[n Tmî]lon oÙd'
¥stu LÚdion [li]pën Sardšwn
Ãlqon [“E]llan' ¢pšrxwn ”Ar[h:
nàn] dä p©i tij dusškfeuk[t]on eÛrhi | gluke‹an mÒrou katafug»n;
'IliopÒroj kakîn lua…a mÒna gšnoit' ¥n, e„
dunasta prÕj melampetaloc…twna MatrÕj oÙre…aj
despÒsuna gÒnata pese‹n
eÙwlšnouj te ce‹raj ¢mfib£llwn
l…sswn crusoplÒkame
qe¦ M©ter ƒknoàmai
™mÕn ™mÕn a„îna dusškfeukton, ™pe…
m' aÙt…ka laimotÒmwi tij ¢po…setai
™nq£de m»stori sid£rwi,
À katakumotake‹j nausifqÒroi
aÜrai nuktipage‹ boršai diara…sontai: perˆ g¦r klÚdwn
¥grioj ¢nšrrhxen ¤pag
gu…wn edoj ØfantÒn:
œnqa ke…somai o„ktrÕj Ñrn…qwn œqnesin çmobrîsi qoin£.
toi£d' ÑdurÒmenoi kated£kruon:
™peˆ dš tij labën ¥goi
polubÒtwn Kelain©n
o„k»tor' ÑrfanÕn mac©n
sidarÒkwpoj “Ellan,
¥gei kÒmhj ™pisp£saj,
Ð d' ¢mfˆ gÒnasi periplekeˆj
™l…sset', `Ell£d' ™mplškwn
'Asi£di fwn©i di£toron
sfrag‹da qraÚwn stÒmatoj,
'I£ona glîssan ™xicneÚwn:
œpw mo… soi kîj kaˆ t… pr©gma;
aâtij oÙd£m' œlqw:
kaˆ nàn ™mÕj despÒthj
deàrÒ m' ™nq£d' ½xei:
t¦ loip¦ d' oÙkšti, p£ter,
oÙkšti macšs' aâtij ™nq£d' œrcw,
¢ll¦ k£qw:
™gè soi män deàr' ™gë

Mint csillagok az égen,
a tetemek úgy hemzsegnek a vizen lelkük veszítve, fúlt
halottan. - Sürťdik a part.
Mások mezítelenül
dermedŋn ülnek a vízparton, sikongatón
zokogva vervén mellüket,
könnyhullatással, gyászsirámmal jajonganak.
Hazai földüket emlegetik
hivogatva: Jaj, Mťszia erdŋüstökť szurdékai!
Mentsetek innen, ahová
szélvihar ťzött. Tetememet így
be nem fogadja föld pora.
Barlang vŋn kezeibe, ahol
születtek a vízileányok.
-----------------------------a tenger mélyebb szakadéka
Tartsd a Hella vizétŋl távol a
fenevad ellent! Ha nem épitette volna
én uram ama jólillesztett hidat, mely igen biztos út,
én dehogy jöttem volna el Tmóloszt odahagyva, Szardeiszt, lüdek
városát: Hellaszért háborúzni!
Most hová fordulok? Hol lelek
oltalmat a bizony haláltól?
Elmenekedvén Ílionba,
volna szabadítóm;
nagy hegyi Anyánk, ha éjszironyos
ruháju térdihez esvén, szépkaru kezeit imádva átölelhetném. Könyörgöm, esdek,
színarany hajú anya, anya,
mentsd a haláltól
nem menekedŋ életemet, mert el akarják
ölni nyakam-lenyesŋ vad acéllal avagy hadigálya-törŋ, habokat
porlasztó viharok fagyos északi
széllel emésztenek engem el éjszaka
mert a vad ár: tagjaim egygyészŋtt alak-egészét
szétszaggatja! Im itt feküszöm
zord nyershusevŋ madaraknak étkül.”
Zokogva im így keseregtek a harcosok.
S ha egy vasfegyverť görög
egy phrťget fogva visz, ki
soknyáju Kelainában lakik,
s harcképtelenné lett, s vadul
hajánál fogva vonssza; az a vonszolója térdeit
karolva hempereg a földön, és
görög szavakat zagyvál belé
ázsiai nyelvébe, a saját
nyelve világos veretét
összetöri iónt kísértvén.
„Tiéd vagyok én... Mely dolog...
Dehogy jönni én több!
Most is csak az úr enyém
hozni engem erre!
Többi nem jönni ide soha
hadakoz én teveled nem újra,
Otthon ül én.
Dehogy még egyszer ide!
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79. 80.
ke‹se par¦ S£rdi, par¦ Soàsa,
'Agb£tana na…wn:
”Artimij ™mÕj mšgaj qeÕj
par' ”Efeson ful£xei.
oƒ d' ™peˆ pal…mporon fug¾n œqento tacÚporon,
aÙt…ka män ¢mfistÒmouj ¥kontaj ™k cerîn œripton,
drÚpteto dä prÒswp' Ônuxi:
Pers…da stol¾n perˆ stšrnoij œreikon eÙufÁ,
sÚntonoj d' ¡rmÒzet' 'Asi¦j
o„mwg¦ polustÒnwi,
ktupe‹ dä p©sa Basilšwj pan»gurij
fÒbwi tÕ mšllon e„sorèmenoi p£qoj:
Ð dä palinpÒreuton æj ™se‹de | BasileÝj e„j fug¾n Ðrmînta pammigÁ stratÒn,
gonupet¾j a‡kize sîma,
f£to dä kuma…nwn tÚcaisin:
„ë kataskafaˆ dÒmwn
se…ria… te n©ej `Ellan…dej, a‰
kat¦ män ¼lik' çlšsaq' ¼ban neîn polÚandron:
n©ej d' oÙk ÑpissopÒreuton ¥xousim, purÕj
d' a„qalÒem mšnoj ¢gr…wi
sèmati flšxei, stonÒenta d' ¥lgh
œstai Pers…di cèrai:
„ë bare‹a sumfor£,
¤ m' ™j `Ell£d' ½gagej: ¢ll' ‡te,
mhkšti mšllete,
zeÚgnute män tetr£oron †ppwn
Ôchm', oƒ d' ¢n£riqmon Ôlbon fore‹t' ™p' ¢p»naj:
p…mprate dä skhn£j,
mhdš tij ¹metšrou gšnoit'
Ônhsij aÙto‹si ploÚtou.

oƒ dä tropa‹a sths£menoi DiÕj
¡gnÒtaton tšmenoj, Pai©n'
œstai Pers…di cèrai:
¥nakta, sÚmmetroi d' ™pektÚpeon podîn
ØyikrÒtoij core…aij.
¢ll' ð cruseok…qarin ¢šxwn moàsan neoteucÁ,
™mo‹j œlq' ™p…kouroj Ûmnoij „»ie Pai£n:
80.

Honn maradok, Egbatána,
Szardeisz, lakok, a Szúsza,
Epheszoszi Artemisz enyém,
nagy isten óvjon engem!”
Mind veszettebbül szaladnak
vissza a perzsa menekülŋk.
Elhajigálják ahelyt
kétélü, zord dzsidáikat;
körmükkel az arcukat benyesik,
s finomszövésü köntösük
megszaggatják a mellükön,
a hatalmas összhangban zsibong
Ázsia jajszava.
Látván, mi vár fejükre, mi kín:
a királyt körülvevŋ tömeg
iszonyatában egyre nyög, dübög, jajong.
A király hogy észbe vette:
nagy serege veszett gomolyban
futva hátat mint adott:
térdre omolva büszke testét
nyúzza, gyötri rémnyügözötten:
„Jaj, házaink felforgatók!
tťzgolyó-dobó görög harc-hajók,
melyek megemésztették fiatalaink
lombos férfi-virágát!
Perzsa hajók
haza nem viszik ŋket, mert
láng-testtel a tťz fékeveszett
dühe bizony elperzseli mind!
Gyász-siralom, nyögés, kín
száll a perzsa hazára.
Átkozott balvégzetem,
hellén földre mért hozál?!
Rajta, sietve, a négy lovamat, nosza,
fogjátok szekerembe!
A szám néküli kincseket
rakjátok szekerekre!
Sátrakra zsarátot!
hogy ne legyen örömük
szikrányi sem mesés kincseinkbŋl!”
Gyŋzelemoszlopokat rak a sok görög,
s Zeusznak templomot és a segítŋ
Istenúrnak zengedez
paiánt; vidám karban kerengve, a lábaik
egy ütemre dobognak.
Ösztökélve a színarany
lant újult muzsikáját,
dalomnak segedelmül jöjj,
mentŋ orvos, Apollón!

Xenophón, Anabasis III 2,13.
œpeita Óte Xšrxhj Ûsteron ¢ge…raj t¾n ¢nar…qmhton strati¦n
Ãlqen ™pˆ t¾n `Ell£da, kaˆ tÒte ™n…kwn oƒ ¹mšteroi prÒgonoi
toÝj toÚtwn progÒnouj kaˆ kat¦ gÁn kaˆ kat¦ q£lattan. ïn
œsti män tekm»ria Ðr©n t¦ trÒpaia, mšgiston dä martÚrion ¹
™leuqer…a tîn pÒlewn ™n aŒj Øme‹j ™gšnesqe kaˆ ™tr£fhte:
oÙdšna g¦r ¥nqrwpon despÒthn ¢ll¦ toÝj qeoÝj
proskune‹te.

Fein Judit fordítása
Késŋbb pedig, amikor Xerxés azt a megszámlálhatatlan
sokaságú hadat összegyťjtötte, és Hellasba jött, a mi ŋseink
szárazon és vizen megverték a perzsák ŋseit. Ennek
bizonyítékául láthatók diadalmi jelek, de a legnagyobb
emlékeztetŋ azoknak a városoknak a szabadsága, amelyekben
ti születtetek és nevelkedtetek: ne feledjétek, hogy csak az
isteneknek hódoljatok, a zsarnokoknak soha.

Xenophón, Anabasis I 2, 9.
™ntaàqa Xšrxhj, Óte ™k tÁj `Ell£doj ¹tthqeˆj tÍ m£cV
¢pecèrei, lšgetai o„kodomÁsai taàt£ te t¦ bas…leia kaˆ t¾n Kelainîn ¢krÒpolin.

Fein Judit fordítása
Ezt a palotát és Kelainai fellegvárát állítólag Xerxész
építtette, amikor a vesztett csata után visszavonult Hellaszból.
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81.

Démosthenés
Démosthenés, Adversus Androtionem 13.
oŒon poll¦ män ¥n tij œcoi lšgein kaˆ palai¦ kaˆ kain£: § d'
oân p©si m£list' ¢koàsai gnèrima, toàto mšn, e„ boÚlesqe,
oƒ t¦ propÚlaia kaˆ tÕn parqenîn' o„kodom»santej ™ke‹noi
kaˆ t¥ll' ¢pÕ tîn barb£rwn ƒer¦ kosm»santej, ™f' oŒj
filotimoÚmeqa p£ntej e„kÒtwj, ‡ste d»pou toàt' ¢koÍ, Óti t¾n
pÒlin ™klipÒntej kaˆ katakleisqšntej e„j Salam‹na, ™k toà
tri»reij œcein p£nta män t¦ sfšter' aÙtîn kaˆ t¾n pÒlin tÍ
naumac…v nik»santej œswsan, pollîn dä kaˆ meg£lwn
¢gaqîn to‹j ¥lloij “Ellhsi katšsthsan a‡tioi, ïn oÙd' Ð
crÒnoj t¾n mn»mhn ¢felšsqai dÚnatai. een:

Démosthenés, De corona 204-205; 208.
204.
kaˆ taàq' oÛtw semn¦ kaˆ pros»konta to‹j Ømetšroij ½qesin
Øme‹j Øpolamb£net' enai éste kaˆ tîn progÒnwn toÝj taàta
pr£xantaj m£list' ™paine‹te. e„kÒtwj: t…j g¦r oÙk ¨n
¢g£saito tîn ¢ndrîn ™ke…nwn tÁj ¢retÁj, o‰ kaˆ t¾n cèran
kaˆ t¾n pÒlin ™klipe‹n Øpšmeinan e„j t¦j tri»reij ™mb£ntej
Øpär toà m¾ tÕ keleuÒmenon poiÁsai, tÕn män taàta
sumbouleÚsanta Qemistoklša strathgÕn ˜lÒmenoi, tÕn
d' ØpakoÚein ¢pofhn£menon to‹j ™pitattomšnoij Kurs…lon
kataliqèsantej, oÙ mÒnon aÙtÒn, ¢ll¦ kaˆ aƒ guna‹kej aƒ
Ømšterai t¾n guna‹k' aÙtoà.
205.
oÙ g¦r ™z»toun oƒ tÒt' 'Aqhna‹oi oÜte ·»tor' oÜte strathgÕn
di' Ótou douleÚsousin eÙtucîj, ¢ll' oÙdä zÁn ºx…oun,
e„ m¾ met' ™leuqer…aj ™xšstai toàto poie‹n. ¹ge‹to g¦r aÙtîn
›kastoj oÙcˆ tù patrˆ kaˆ tÍ mhtrˆ mÒnon gegenÁsqai, ¢ll¦
kaˆ tÍ patr…di. diafšrei dä t…; Óti Ð män to‹j goneàsi mÒnon
gegenÁsqai nom…zwn tÕn tÁj eƒmarmšnhj kaˆ tÕn aÙtÒmaton
q£naton perimšnei, Ð dä kaˆ tÍ patr…di, Øpär toà m¾ taÚthn
™pide‹n douleÚousan ¢poqnÇskein ™qel»sei, kaˆ foberwtšraj
¹g»setai t¦j Ûbreij kaˆ t¦j ¢tim…aj, §j ™n douleuoÚsV tÍ
pÒlei fšrein ¢n£gkh, toà qan£tou. (...)
208.
¢ll' oÙk œstin, oÙk œstin Ópwj ¹m£rtet', ¥ndrej 'Aqhna‹oi,
tÕn Øpär tÁj ¡p£ntwn ™leuqer…aj kaˆ swthr…aj k…ndunon
¢r£menoi, m¦ toÝj Maraqîni prokinduneÚsantaj tîn
progÒnwn, kaˆ toÝj ™n Plataia‹j parataxamšnouj, kaˆ toÝj
™n Salam‹ni naumac»santaj kaˆ toÝj ™p' 'Artemis…J, kaˆ
polloÝj ˜tšrouj toÝj ™n to‹j dhmos…oij mn»masin keimšnouj
¢gaqoÝj ¥ndraj, oÞj ¤pantaj Ðmo…wj ¹ pÒlij tÁj aÙtÁj
¢xièsasa timÁj œqayen, A„sc…nh, oÙcˆ toÝj katorqèsantaj
aÙtîn oÙdä toÝj krat»santaj mÒnouj. dika…wj: Ö män g¦r Ãn
¢ndrîn ¢gaqîn œrgon ¤pasi pšpraktai: tÍ tÚcV d', ¿n Ð
da…mwn œneimen ˜k£stoij, taÚtV kšcrhntai. (...)

Démosthenés, De falsa legatione 312.
t…j g£r ™stin `Ell»nwn À barb£rwn oÛtw skaiÕj À ¢n»kooj À
sfÒdra misîn t¾n pÒlin t¾n ¹metšran, Óstij, e‡ tij œroito,
'e„pš moi, tÁj nàn oÜshj `Ell£doj tauthsˆ kaˆ o„koumšnhj
œsq' Ó ti taÚthn ¨n t¾n proshgor…an ecen À òke‹q' ØpÕ tîn
nàn ™cÒntwn `Ell»nwn, e„ m¾ t¦j ¢ret¦j Øpär aÙtîn ™ke…naj
oƒ Maraqîni k¢n Salam‹ni paršsconto, oƒ ¹mšteroi
prÒgonoi;' oÙd' ¨n eŒj eâ od' Óti f»seien, ¢ll¦ p£nta
taàq' ØpÕ tîn barb£rwn ¨n ˜alwkšnai.

Például, sok mindent megemlíthetnénk, akár régi dolgokat,
akár újakat. De azok közül, amiket mindannyian a legtöbbször
hallotok, vegyük például ezt: akik a Propylaiát és a Parthenónt
felépítették és a barbár zsákmányból még más szentélyeket is
megszépítettek, amelyekre mindnyájan méltán büszkék
vagyunk, - nyilván hallottátok, hogy elhagyva a várost és
Salamisra húzódva -hogy onnét aztán hajóra szálljanak-,
mindenüket, amijük volt és a polist is megmentették,
gyŋzelmet aratva a tengeri csatában, s a többi görögnek is nagy
szolgálatot tettek; akiknek az idŋ sem fogja tudni az emlékét
elhomályosítani.

Mindezt annyira jónak és természetetekhez illŋnek tartjátok,
hogy ŋseitek közt is a leginkább azokat dicséritek, akik így
viselkedtek. És hát bizony joggal. Mert ki ne csodálná azoknak
a férfiaknak a bátorságát, akik azért, hogy ne kelljen
parancsszónak engedelmeskedniük, vállalták, hogy elhagyják
földjüket és városukat és hajóra szállnak, és Themistoklést
választották hadvezérnek, aki ezt tanácsolta nekik, Kyrsilost
viszont, aki amellett szólalt fel, hogy adják meg magukat a
parancsnak, megkövezték, de nem ám csak ŋt,hanem még a
feleségét is a feleségeitek.
Mert az akkori athéniak nemcsak hogy nem kerestek
maguknak sem szónokot, sem hadvezért ahhoz, hogy jólmenŋ
alattvalók legyenek, de még élni sem akartak úgy, ha nem
élhetnek szabadságban. Mert egyikük sem gondolta, hogy csak
az apjának és anyjának született, hanem hogy a hazának is. És
micsoda különbség! Mert aki azt gondolja, hogy csak a
szüleihez tartozik, várja a sorstól kiszabott,természetes halált,
de aki úgy gondolja, hogy a haza gyermeke, az inkább meg
akar majd halni, mintsem hazáját szogasorban lássa, és
szörnyťbbnek fogja tartani a halálnál az erŋszakot és sérelmet,
amit saját városában kell elszenvednie, ha az szolgaságba jut.
De nem lehet, nem lehet, hogy hibáztatok, athéni férfiak,
amikor mindenki szabadságáért és megmeneküléséért
vállaltátok a veszélyt, esküszöm azokra az ŋseitekre, akik
Marathónnál Görögország elŋharcosaiként vállalták a veszélyt,
és akik Plataiainál felsorakoztak, és akik Salamisnál és az
Artemisionnál harcoltak a tengeri csatában, és a sok más
hŋsre, akik állami sírokban nyugszanak, akiknek bizony
mind ugyanúgy megadta a város ezt a tiszteletet -Aischinés!- ,
és nem ám csak azoknak, akik sikeresen harcoltak és gyŋztek.
És ez bizony így van rendjén. Mert mind megtették azt, ami a
hŋsök feladata, mind betöltötte istentŋl rendelt sorsát.

Van olyan ember, görög vagy barbár, olyan süket és
tájékozatlan, és annyira ellensége a városunknak,
akit ha megkédezel, „mondd csak, az egész területen
mindenütt, amit ma Görögországnak hívunk és ahol ma
lakunk, van-e hely, amit így hívhatnánk és lakhatnánk-e
benne, mi görögök, akik ma lakunk, ha Marathón és Salamis
hŋsei, a mi ŋseink, nem tanúsítottak volna érte ekkora
bátorságot?”, van ilyen ember? Biztos vagyok benne, hogy
nincs, aki ne ezt felelné: „Nem, mind a barbárok kezére került
volna.”
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81.
Démosthenés, In Neaeram 95-98.
95.
p£lin dä Xšrxou „Òntoj ™pˆ t¾n `Ell£da, Qhba…wn
mhdis£ntwn, oÙk ™tÒlmhsan ¢postÁnai tÁj
Ømetšraj fil…aj, ¢ll¦ mÒnoi tîn ¥llwn Boiwtîn oƒ män
¹m…seij aÙtîn met¦ Lakedaimon…wn kaˆ Lewn…dou ™n
QermopÚlaij paratax£menoi tù barb£rJ ™piÒnti
sunapèlonto, oƒ dä loipoˆ ™mb£ntej e„j t¦j Ømetšraj
tri»reij, ™peid¾ aÙto‹j o„ke‹a sk£fh oÙc ØpÁrcen,
sunenaum£coun Øm‹n ™p… te 'Artemis…J kaˆ ™n Salam‹ni,
96.
kaˆ t¾n teleuta…an m£chn Platai©si Mardon…J tù basilšwj
strathgù meq' Ømîn kaˆ tîn suneleuqeroÚntwn t¾n `Ell£da
maces£menoi, e„j koinÕn t¾n ™leuqer…an to‹j ¥lloij “Ellhsi
katšqhkan. ™peˆ dä Pausan…aj Ð Lakedaimon…wn basileÝj
Øbr…zein ™nece…rei Øm©j, kaˆ oÙk ºg£pa Óti tÁj ¹gemon…aj
mÒnoi ºxièqhsan LakedaimÒnioi ØpÕ tîn `Ell»nwn, kaˆ ¹
pÒlij tÍ män ¢lhqe…v ¹ge‹to tÁj ™leuqer…aj to‹j “Ellhsin, tÍ
dä filotim…v oÙk ºnantioàto to‹j Lakedaimon…oij, †na m¾
fqonhqîsin ØpÕ tîn summ£cwn.
97.
™f' oŒj fushqeˆj Pausan…aj Ð tîn Lakedaimon…wn basileÝj
™pšgrayen ™pˆ tÕn tr…poda <tÕn> ™n Delfo‹j, Ön oƒ “Ellhnej
oƒ summaces£menoi t¾n Platai©si m£chn kaˆ t¾n ™n
Salam‹ni naumac…an naumac»santej koinÍ poihs£menoi
¢nšqhkan ¢riste‹on tù 'ApÒllwni ¢pÕ tîn barb£rwn,
Ell»nwn ¢rchgÒj, ™peˆ stratÕn êlese M»dwn,
Pausan…aj Fo…bJ mnÁm' ¢nšqhke tÒde,
æj aØtoà toà œrgou Ôntoj kaˆ toà ¢naq»matoj, ¢ll' oÙ
koinoà tîn summ£cwn:
98.
Ñrgisqšntwn dä tîn `Ell»nwn, oƒ Plataie‹j lagc£nousi
d…khn to‹j Lakedaimon…oij e„j toÝj 'AmfiktÚonaj cil…wn
tal£ntwn Øpär tîn summ£cwn, kaˆ ºn£gkasan aÙtoÝj
™kkol£yantaj t¦ ™lege‹a ™pigr£yai t¦j pÒleij t¦j
koinwnoÚsaj toà œrgou. di' Óper aÙto‹j oÙc ¼kista
parhkoloÚqei ¹ œcqra <¹> par¦ Lakedaimon…wn kaˆ ™k toà
gšnouj toà basile…ou.
Démosthenés, In Aristocratem 196-8.
”Axion to…nun, ð ¥ndrej 'Aqhna‹oi, k¢ke‹n' ™xet£sai, pîj poq'
oƒ p£lai t¦j tim¦j œnemon kaˆ t¦j dwrei¦j to‹j æj ¢lhqîj
eÙergštaij, kaˆ Ósoi pol‹tai tÚcoien Ôntej kaˆ Ósoi xšnoi.
k¨n män ‡dht' ™ke…nouj ¥meinon Ømîn, kalÕn tÕ mim»sasqai,
¨n d' Øm©j aÙtoÚj, ™f' Øm‹n œstai tÕ pr£ttein. prîton
män to…nun ™ke‹noi Qemistoklša tÕn t¾n ™n Salam‹ni
naumac…an nik»santa kaˆ Milti£dhn tÕn ¹goÚmenon
Maraqîni kaˆ polloÝj ¥llouj, oÙk ‡sa to‹j nàn strathgo‹j
¢g£q' e„rgasmšnouj, oÙ calkoàj †stasan oÙd' Øperhg£pwn.
oÙk ¥ra to‹j ˜autoÝj ¢gaqÒn ti poioàsin c£rin econ;
sfÒdra g', ð ¥ndrej 'Aqhna‹oi, kaˆ ¢ped…dos£n ge kaˆ aØtîn
k¢ke…nwn ¢x…an: Ôntej g¦r polloà p£ntej ¥xioi proÜkrinon
™ke…nouj aØtîn ¹ge‹sqai. œsti dä sèfrosin ¢nqrèpoij kaˆ
prÕj ¢l»qeian boulomšnoij skope‹n polÝ me…zwn tim¾ tÁj
calkÁj e„kÒnoj tÕ kalîn k¢gaqîn ¢ndrîn kekr…sqai
prètouj. kaˆ g£r toi tîn œrgwn tîn tÒt', ¥ndrej 'Aqhna‹oi,
oÙdenÕj ¢pestšrhsan ˜autoÚj, oÙd' œstin oÙdeˆj Óstij ¨n
e‡poi t¾n ™n Salam‹ni naumac…an Qemistoklšouj, ¢ll'
'Aqhna…wn, oÙdä t¾n Maraqîni m£chn Milti£dou, ¢ll¦ tÁj
pÒlewj.

Aztán újra, amikor Xerxés Görögország ellen vonult, és a
thébaiak a perzsák oldalára álltak, a plataiaiak nem vetemedtek
arra, hogy elpártoljanak szövetségünktŋl, egyedül a boiótok
közül, hanem egyik felük a spártaiakkal és Leónidasszal együtt
sorakozott fel Thremopylainál a barbár támadással szemben és
velük együtt esett el, másik részük pedig a ti háromevezŋsorosaitokra szállt, miután saját hajóik nem voltak, és veletek
együtt harcolt az Artemisionnál és Salamisnál,
és a végsŋ harcban Plataiainál, Mardoniosszal, a király
hadvezérével szemben, veletek és mindazokkal akik veletek
együtt megszabadították Görögországot veletek együtt
harcolva és közös kincsévé tették a szabadságot a többi
görögnek is. Miután pedig Pausanias, a spártai király odáig
ment, hogy megsértett titeket, és nem elégedett meg
azzal, hogy a görögök a fŋvezérséget egyedül a spártaiakra
bízták, holott a ti városotok vezette valójában szabadságra a
görögöket, de nem akart becsvágyból acsarkodni a
spártaiakkal, nehogy irígységet keltsen a szövetségesekben
- nos, Pausanias, a spártai király ettŋl úgy felfuvalkodott, hogy
a tripusra, amit a görögök, akik a plataiai csatában és a
salamisi tengeri ütközetben együtt harcoltak, közösen állítottak
a barbároktól szedett zsákmány legértékesebb részébŋl,
ajándékul Delphoiban Apollónnak, ráírta ezt a verset:
Pausanias, Hellas vezetŋje ajánlja Apollón
tiszteletére fel ezt, gyŋzve a méd seregen,
(A versbetét Muraközy Gy. fordítása)
mintha az ŋ érdeme és az ŋ fogadalmi ajándéka volna, és nem
az egész symmachiáé.
És mikor erre a görögök megharagudtak, a plataiaiak az
amphiktyonia elŋtt panaszt emeltek a spártaiakra és ezer
talanton büntetést szabtak ki rájuk, és kényszerítették ŋket,
hogy vakarják le a verset és írják rá azoknak a városoknak a
nevét, amelyek közösen részt vettek a harcban. Ezért nem is
kis mértékben kíséri ŋket a spártaiak és a király családjának
haragja.
Érdemes tehát megnézni azt is, athéni férfiak, hajdan a régiek
hogyan osztottak jutalmat és ajándékokat azoknak, akik valami
nagy dolgot véghezvittek, s hogy hányan voltak közülük
athéniak, és hányan idegenbŋl való barátok. S ha ŋket
látjátok különbnek magatoknál, akkor helyénvaló ŋket
utánoznotok, ha viszont magatokat, akkor a saját magatok feje
szerint kell cselekednetek.
Elŋször is tehát az akkoriak nem állítottak sem szobrot, és
nem is hízelegtek túlontúl, sem Themistoklésnek, a salamisi
tengeri csata gyŋztes hadvezérének, sem Miltiadésnek, a
marathóni csata hadvezérének, és még sokaknak másoknak
sem -nem úgy, mint a mai kiváló hadvezéreknek! Nem adták
meg tehát azoknak a tiszteletet, akik jót tettek velük? De
nagyonis megadták, athéni férfiak, saját maguknak és ŋnekik is.
Úgy van az már, hogy az okos emberek és a jószándékúak
sokkal nagyobb tiszteletnek tekintik a bronzszobronál azt,
hogy jó és rendes emberek között elsŋknek számítanak. Az
akkori csaták közül ugyanis egyiket sem tulajdonították
magukénak, athéni férfiak, s nincs senki, aki azt mondaná, a
salamisi csata Themistoklésé, hanem hogy az athéniaké, sem
azt hogy a marathóni csata Miltiadésé, hanem hogy a polisé.
Most viszont, athéni férfiak, sokan azt mondják, Kerkyrát

213

81. 82.
Timotheos foglalta el, a sereget Iphikratés verte meg, s hogy
Naxosnál Chabrias gyŋzött a tengeri csatában.
82.

Isokratés, Panathenaicus 49-52.
49.
CrÒnJ d' Ûsteron genomšnou toà Persikoà polšmou kaˆ
Xšrxou toà tÒte basileÚontoj tri»reij män sunagagÒntoj
triakos…aj kaˆ cil…aj, tÁj dä pezÁj strati©j
pentakos…aj män muri£daj tîn ¡p£ntwn, ˜bdom»konta dä
tîn mac…mwn, thlikaÚtV dä dun£mei strateÚsantoj
™pˆ toÝj “Ellhnaj,
50.
Sparti©tai män ¥rcontej Peloponnhs…wn e„j t¾n
naumac…an t¾n poi»sasan ·op¾n ¤pantoj toà polšmou
dška mÒnon suneb£lonto tri»reij, oƒ dä patšrej
¹mîn ¢n£statoi genÒmenoi kaˆ t¾n pÒlin ™kleloipÒtej
di¦ tÕ m¾ teteic…sqai kat' ™ke‹non tÕn crÒnon ple…ouj
naàj paršsconto kaˆ me…zw dÚnamin ™coÚsaj À
sÚmpantej oƒ sugkinduneÚsantej:
51.
kaˆ strathgÕn oƒ män EÙrubi£dhn, Öj e„ tšloj ™pšqhken
oŒj dieno»qh pr£ttein, oÙdän ¨n ™kèluen ¢polwlšnai
toÝj “Ellhnaj, oƒ d' ¹mšteroi Qemistoklša tÕn
Ðmologoumšnwj ¤pasin a‡tion enai dÒxanta kaˆ toà
t¾n naumac…an genšsqai kat¦ trÒpon kaˆ tîn ¥llwn
¡p£ntwn tîn ™n ™ke…nJ tù crÒnJ katorqwqšntwn.
52.
Tekm»rion dä mšgiston: ¢felÒmenoi g¦r
Lakedaimon…ouj t¾n ¹gemon…an oƒ sugkinduneÚsantej
to‹j ¹metšroij paršdosan. Ka…toi t…naj ¥n tij krit¦j
ƒkanwtšrouj poi»saito kaˆ pistotšrouj tîn tÒte
pracqšntwn À toÝj ™n aÙto‹j to‹j ¢gîsi paragenomšnouj;
T…j d' ¨n eÙerges…an e„pe‹n œcoi taÚthj me…zw tÁj
¤pasan t¾n `Ell£da sùsai dunhqe…shj;
Isokratés, Panegyricus 93-98.
93.
'AqÚmwj g¦r ¡p£ntwn tîn summ£cwn diakeimšnwn, kaˆ
Peloponnhs…wn män diateicizÒntwn tÕn 'IsqmÕn kaˆ
zhtoÚntwn „d…an aØto‹j swthr…an, tîn d' ¥llwn pÒlewn
ØpÕ to‹j barb£roij gegenhmšnwn kaˆ sustrateuomšnwn
™ke…noij pl¾n e‡ tij di¦ mikrÒthta parhmel»qh,
prospleousîn dä tri»rwn diakos…wn kaˆ cil…wn kaˆ
pezÁj strati©j ¢nariqm»tou melloÚshj e„j t¾n 'Attik¾n
e„sb£llein, oÙdemi©j swthr…aj aÙto‹j Øpofainomšnhj,
¢ll' œrhmoi summ£cwn gegenhmšnoi kaˆ tîn ™lp…dwn ¡pasîn
dihmarthkÒtej,
94.
™xÕn aÙto‹j m¾ mÒnon toÝj parÒntaj kindÚnouj diafuge‹n,
¢ll¦ kaˆ tim¦j ™xairštouj labe‹n §j aÙto‹j ™d…dou
basileÝj ¹goÚmenoj, e„ tÕ tÁj pÒlewj prosl£boi nautikÕn,
paracrÁma kaˆ Peloponn»sou krat»sein, oÙc Øpšmeinan
t¦j par' ™ke…nou dwre¦j oÙd', Ñrgisqšntej to‹j “Ellhsin
Óti proudÒqhsan, ¢smšnwj ™pˆ t¦j diallag¦j t¦j prÕj toÝj
barb£rouj érmhsan,
95.
¢ll' aÙtoˆ män Øpär tÁj ™leuqer…aj poleme‹n
pareskeu£zonto, to‹j d' ¥lloij t¾n doule…an aƒroumšnoij
suggnèmhn econ. `Hgoànto g¦r ta‹j män tapeina‹j tîn
pÒlewn pros»kein ™k pantÕj trÒpou zhte‹n t¾n swthr…an,
ta‹j dä proest£nai tÁj `Ell£doj ¢xioÚsaij oÙc oŒÒn t' enai
diafeÚgein toÝj kindÚnouj, ¢ll' ésper tîn ¢ndrîn to‹j
kalo‹j k¢gaqo‹j aƒretèterÒn ™stin kalîj ¢poqane‹n À
zÁn a„scrîj, oÛtw kaˆ tîn pÒlewn ta‹j ØperecoÚsaij

Kis idŋvel késŋbb, amikor kitört a perzsa háború, és
Xerxés, az akkori nagykirály ezerháromszáz háromevezŋ-soros
hajót és összesen ötmillió gyalogosból álló sereget gyťjtött,
benne hétszázezer fegyveres harcossal, és ezzel a nagy sereggel
a görögök ellen vonult,
a spártaiak annak ellenére, hogy a peloponnésosiak urai
voltak, a tengeri csatába, ami az egész háború fordulópontját
jelentette, csak tíz háromevezŋsoros hajót hoztak, a mi apáink
pedig, noha földönfutóvá lettek, és oda kellett hagyniuk
városukat, mert abban az idŋben még nem volt fallal
körülvéve, több hajót adtak és erŋsebbeket, mint a többiek a
szövetségesek közül összesen.
És hadvezérük Eurybiadés volt, aki ha be tudja végezni azt,
amit eltervezett, nem tudta volna megakadályozni, hogy el ne
vesszenek a görögök - a mieinké viszont Themistoklés, és ebben minden vélemény megegyezik- ŋneki köszönhetŋ az is,
hogy a tengeri csata sikerrel zajlott és minden más, ami ebben
az idŋben sikeresen alakult.
A legfŋbb bizonyíték pedig a következŋ: a szövetségesek
elvették a spártaiaktól a fŋvezérséget és átadták a mi
ŋseinknek. És hát kik lehetnének megfelelŋbb és
megbízhatóbb bírái az akkori eseményeknek, mint azok, akik
maguk részt vettek a küzdelemben? Mit lehetne nagyobb
szolgálatnak tekinteni annál, ami képes volt rá, hogy
megmentse egész Hellast?

Mert bátortalanok voltak mind a szövetségesek, és a
peloponnésiak az Isthmost igyekeztek fallal megerŋsíteni és a
saját megmenekülésüket keresték. A többi polis a barbárok
fennhatósága alatt állt és velük együtt vonult hadba, kivéve azt,
amelyik esetleg aprósága miatt figyelmen kívül maradt.
Ezerkétszáz háromevezŋsoros hajó közeledett és egy
megszámlálhatatlanul nagy hadsereg készült rá, hogy betörjön
Attikába, s nem látszott számukra semmi menekvés. Egyedül
maradtak, a szövetségesektŋl magukra hagyatva és minden
reményükben csalatkoztak.
Lehetŋségük lett volna nemcsak ám arra, hogy a jelenlévŋ
veszély elŋl megmeneküljenek, de el is fogadhatták volna a
jutalmat, amit nagykirály kínált fel nekik, abban a hiszemben,
hogy ha a városunk hajóhadát megszerzi, azon nyomban
legyŋzi a peloponnésosiakat is. De nem fogadták el tŋle az
ajándékokat, és nem bocsátkoztak önként és dalolva
kibékülésbe a barbárokkal, a görögök iránti dacos haragukban,
mert cserben hagytak ŋket,
hanem felkészültek, hogy maguk szállnak háborúba a
szabadságért és megbocsátottak a többieknek, akik a
szolgaságot választották. Mert úgy gondolták, hogy a kis,
jelentéktelen államok megtehetik, hogy minden úton-módon
csak a menekvésüket keresik, de akik méltók arra, hogy
Hellas élén álljanak, nekik nem szabad kibújniuk a
veszély alól, hanem ahogyan a bátor és hŋs férfiak inkább
választják, hogy szép halállal haljanak, mint hogy szégyenben
éljenek, ugyanúgy a polisok közt is azoknak, amelyek
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82.
lusitele‹n ™x ¢nqrèpwn ¢fanisqÁnai m©llon À
doÚlaij ÑfqÁnai genomšnaij.
96.
DÁlon d' Óti taàta dieno»qhsan: ™peid¾ g¦r oÙc oŒo… t'
Ãsan prÕj ¢mfotšraj ¤ma parat£xasqai t¦j dun£meij,
paralabÒntej ¤panta tÕn Ôclon tÕn ™k tÁj pÒlewj, e„j
t¾n ™comšnhn nÁson ™xšpleusan †n' ™n mšrei prÕj
˜katšran kinduneÚswsin. Ka…toi pîj ¨n ™ke…nwn ¥ndrej
¢me…nouj À m©llon filšllhnej Ôntej ™pideicqe‹en o†tinej
œtlhsan ™pide‹n, éste m¾ to‹j loipo‹j a‡tioi genšsqai
tÁj doule…aj, ™r»mhn män t¾n pÒlin genomšnhn, t¾n dä
cèran porqoumšnhn, ƒer¦ dä sulèmena kaˆ neëj
™mpipramšnouj, ¤panta dä tÕn pÒlemon perˆ t¾n patr…da
t¾n aØtîn gignÒmenon;
97.
Kaˆ oÙdä taàt' ¢pšcrhsen aÙto‹j, ¢ll¦ prÕj cil…aj
kaˆ diakos…aj tri»reij mÒnoi dianaumace‹n ™mšllhsan.
OÙ m¾n e„£qhsan: kataiscunqšntej g¦r Peloponn»sioi
t¾n ¢ret¾n aÙtîn, kaˆ nom…santej prodiafqaršntwn män
tîn ¹metšrwn oÙd' aÙtoˆ swq»sesqai, katorqws£ntwn d'
e„j ¢tim…an t¦j aØtîn pÒleij katast»sein, ºnagk£sqhsan
metasce‹n tîn kindÚnwn. Kaˆ toÝj män qorÚbouj toÝj ™n
tù pr£gmati genomšnouj kaˆ t¦j kraug¦j kaˆ t¦j
parakeleÚseij, § koin¦ p£ntwn ™stˆ tîn naumacoÚntwn,
oÙk od' Ó ti de‹ lšgonta diatr…bein:
98.
§ d' ™stˆn ‡dia kaˆ tÁj ¹gemon…aj ¥xia kaˆ to‹j proeirhmšnoij
ÐmologoÚmena, taàta d' ™mÕn œrgon ™stˆn e„pe‹n. Tosoàton
g¦r ¹ pÒlij ¹mîn dišferen, Ót' Ãn ¢kšraioj, ést' ¢n£statoj
genomšnh ple…ouj män suneb£leto tri»reij e„j tÕn k…ndunon
tÕn Øpär tÁj `Ell£doj À sÚmpantej oƒ naumac»santej,
oÙdeˆj dä prÕj ¹m©j oÛtwj œcei dusmenîj Óstij
oÙk ¨n Ðmolog»seien di¦ män t¾n naumac…an ¹m©j tù
polšmJ kratÁsai, taÚthj dä t¾n pÒlin a„t…an genšsqai.
(...)

99.
Ka…toi melloÚshj strate…aj ™pˆ toÝj barb£rouj œsesqai
t…naj cr¾ t¾n ¹gemon…an œcein; OÙ toÝj ™n tù protšrJ
polšmJ m£list' eÙdokim»santaj kaˆ poll£kij män „d…v
prokinduneÚsantaj, ™n dä to‹j koino‹j tîn ¢gènwn ¢riste…wn
¢xiwqšntaj; OÙ toÝj t¾n aØtîn ™klipÒntaj Øpär tÁj tîn
¥llwn swthr…aj kaˆ tÒ te palaiÕn o„kist¦j tîn ple…stwn
pÒlewn genomšnouj kaˆ p£lin aÙt¦j ™k tîn meg…stwn
sumforîn diasèsantaj; Pîj d' oÙk ¨n dein¦ p£qoimen, e„
tîn kakîn ple‹ston mšroj metascÒntej, ™n ta‹j tima‹j
œlatton œcein ¢xiwqe‹men kaˆ tÒte protacqšntej Øpär
¡p£ntwn nàn ˜tšroij ¢kolouqe‹n ¢nagkasqe‹men;

kiemelkedŋk, többet ér, ha eltťnik a föld színérŋl, mintsem
hogy szolgasorban kelljen mutatkoznia.

Nyilvánvaló, hogy így gondolkodtak. Mert miután nem voltak
képesek arra, hogy egyidejťleg mindkét haderŋt felállítsák, az
egész lakosságát kivonták a városból, és a szomszédos
szigethez hajóztak, hogy sorjában mindkét seregtesttel
felvegyék a harcot. Fel lehet-e mutatni jobb és a görögöket
jobban szeretŋ embereket, mint ezeket a férfiakat, akiknek
-nehogy felelŋsek legyenek a többi görögre háruló
szolgasorsért- tťrniük kellett a látványát annak, hogy kiürül
városuk, feldúlják földjüket, kifosztják szentélyeik és felégetik
templomaik: az egész háború az ŋ hazájuk körül összpontosul?
De nem elégedtek meg ezzel, hanem ezerkétszáz
háromevezŋsoros hajóval szemben egymagukban akartak
tengeri csatába szállni. De ezt már nem engedték meg nekik.
Mert ekkor már elszégyellték magukat a peloponnésosiak látva
bátorságukat, és azt gondolták, hogy ha a mieink odavesznek,
maguk sem fognak megmenekülni, ha viszont sikerrel járnak
az athéniak, saját városaik megszégyenülnek, ezért
kényszerítve érezték magukat, hogy részt vállaljanak a
veszélybŋl. A csatazajnál, lármánál és segélykiáltásoknál,
ami hasonló minden tengeri csatában, nem tudom,
miért kellene hosszan elidŋznöm.
Az én feladatom az, hogy ami különleges a teljesítményükben,
ami a vezetŋ hatalomra tette ŋket méltóvá, és ami az elŋzŋ
gondolatmenetem folytatása, arról beszéljek. Mert a mi
polisunk már akkor, amikor még (a lerombolás elŋtt) sértetlen
volt, annyival kiválóbb volt a többinél, hogy amikor
földönfutóvá lett, akkor is több háromevezŋsoros hajót tudott
összeszedni a Görögországért zajló küzdelemhez, mint a
csatában harcoló többi polis együttvéve. Senki nem lehet
annyira rosszindulatú velünk szemben, hogy ne ismerje el,
hogy a tengeri csata révén mi arattunk gyŋzelmet a háborúban
és hogy ez a mi polisunknak köszönhetŋ.
(...)
Ha hadjárat készülŋdik a barbárok ellen, kire kell hát bízni a
fŋhatalmat? Nem azokra-e, akik az elŋbbi
háborúban is nagyon jól szerepeltek és többször is egyedül
harcoltak (Görögország) elŋharcosaiként, a közös
küzdelmekben pedig a legnagyobb jutalmat (aristéia)
érdemelték? Nem azokra-e, akik elhagyták saját hazájukat a
többiek megmeneküléséért és akik -ŋsi alapítói sok polisnak!újra megmentették ŋket, méghozzá a legnagyobb csapástól.
Hogy ne hoznánk bajt a fekünkre, ha azokat, akik a bajból
leginkább kivették részüket kisebb dicsŋséggel illetnénk, és
akik akkor mindenki elŋtt harcoltak, most mások mások
mögött háttérbe szorítanánk?
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82. 83.
Isokratés, Philippus 129, 1-6.
'Egë d' e„ män prÕj ¥llouj tin¦j prÒteron ™pece…roun
dialšgesqai perˆ toÚtwn À prÕj t¾n patr…da t¾n aØtoà
t¾n trˆj toÝj “Ellhnaj ™leuqerèsasan, dˆj män ¢pÕ tîn
barb£rwn, ¤pax d' ¢pÕ tÁj Lakedaimon…wn ¢rcÁj,
æmolÒgoun ¨n plhmmele‹n:
Isokratés, Philippus 146-7.
146.
™peˆ kaˆ t¾n pÒlin ¹mîn oÙdeˆj ¨n ™painšseien, oÜq'
Óti tÁj qal£tthj Ãrxen, oÜq' Óti tosoàton plÁqoj
crhm£twn e„spr£xasa toÝj summ£couj e„j t¾n ¢krÒpolin
¢n»negken ¢ll¦ m¾n oÙd' Óti pollîn pÒlewn ™xous…an
œlabe t¦j män ¢nast£touj poiÁsai, t¦j d' aÙxÁsai,
t¦j d' Ópwj ™boul»qh dioikÁsai:
147.
p£nta g¦r taàta parÁn aÙtÍ pr£ttein: ¢ll' ™k toÚtwn
män pollaˆ kathgor…ai kat' aÙtÁj gegÒnasin, ™k dä tÁj
Maraqîni m£chj kaˆ tÁj ™n Salam‹ni naumac…aj, kaˆ
m£lisq' Óti t¾n aØtîn ™xšlipon Øpär tÁj tîn `Ell»nwn
swthr…aj, ¤pantej ™gkwmi£zousin.
Isokratés, De pace 42.
k¢ke‹noi män ™leuqeroàntej t¦j pÒleij t¦j `Ellhn…daj
kaˆ bohqoàntej aÙta‹j tÁj ¹gemon…aj ºxièqhsan (...)

83.

Lykurgos, Oratio in Leocratem 68-73.
'Aganaktî dä m£lista ð ¥ndrej, ™peid¦n ¢koÚsw tîn
met¦ toÚtou tinÕj lšgontoj, æj oÙk œsti toàto prodidÒnai,
e‡ tij õceto ™k tÁj pÒlewj: kaˆ g¦r oƒ prÒgono… poq'
Ømîn t¾n pÒlin katalipÒntej, Óte prÕj Xšrxhn
™polšmoun, e„j Salam‹na dišbhsan. kaˆ oÛtwj ™stˆn
¢nÒhtoj kaˆ pant£pasin Ømîn katapefronhkèj, éste tÕ
k£lliston tîn œrgwn prÕj tÕ a‡sciston sumbale‹n ºx…wse.
poà g¦r oÙ peribÒhtoj ™ke…nwn tîn ¢ndrîn ¹ ¢ret¾
gšgone; t…j d' oÛtwj À fqonerÒj ™stin À pant£pasin
¢filÒtimoj, Öj oÙk ¨n eÜxaito tîn ™ke…noij pepragmšnwn
metasce‹n; oÙ g¦r t¾n pÒlin ™xšlipon, ¢ll¦ tÕn tÒpon
met»llaxan, prÕj tÕn ™piÒnta k…ndunon kalîj
bouleus£menoi. 'EteÒnikoj män g¦r Ð LakedaimÒnioj
kaˆ 'Ade…mantoj Ð Kor…nqioj kaˆ tÕ A„ginhtîn nautikÕn
ØpÕ nÚkta t¾n swthr…an aØto‹j œmellon por…zesqai:
™gkataleipÒmenoi d' oƒ prÒgonoi ØpÕ p£ntwn tîn
`Ell»nwn, b…v kaˆ toÝj ¥llouj ºleuqšrwsan,
¢nagk£santej ™n Salam‹ni meq' aØtîn prÕj toÝj
barb£rouj naumace‹n. mÒnoi d' ¢mfotšrwn perigegÒnasi,
kaˆ tîn polem…wn kaˆ tîn summ£cwn, æj ˜katšrwn
prosÁke, toÝj män eÙergetoàntej, toÝj dä macÒmenoi
nikîntej. «r£ g' Ómoioi tù feÚgonti t¾n patr…da
tett£rwn ¹merîn ploàn e„j `RÒdon; Ã pou tacšwj ¨n
ºnšscetÒ tij ™ke…nwn tîn ¢ndrîn toioàton œrgon, ¢ll' oÙk
¨n katšleusan tÕn kataiscÚnonta t¾n aØtîn ¢riste…an.
oÛtw goàn ™f…loun t¾n patr…da p£ntej, éste tÕn par¦
Xšrxou presbeut¾n 'Alšxandron, f…lon Ônta aÙto‹j prÒteron,
Óti gÁn kaˆ Ûdwr Éthse, mikroà de‹n katšleusan. Ópou dä kaˆ
toà lÒgou timwr…an ºx…oun lamb£nein, Ã pou tÕn œrgJ
paradÒnta t¾n pÒlin Øpoce…rion to‹j polem…oij oÙ meg£laij
¨n zhm…aij ™kÒlasan; toigaroàn toiaÚtaij crèmenoi
gnèmaij, ˜bdom»konta män œth tîn `Ell»nwn ¹gemÒnej
katšsthsan, Foin…khn dä kaˆ Kilik…an ™pÒrqhsan, ™p'
EÙrumšdonti dä kaˆ pezomacoàntej kaˆ naumacoàntej
™n…khsan, ˜katÕn dä tri»reij tîn barb£rwn a„cmalètouj
œlabon, ¤pasan dä t¾n 'As…an kakîj poioàntej

Ha másokkal próbáltam volna elŋbb errŋl vitatkozni, semmint
saját hazámmal, aki már háromszor szabadította meg a
görögöket, kétszer a barbárok, egyszer pedig a spártaiak
uralma alól, el kellett volna ismernem, hogy utat tévesztettem.

Mert a mi városunk sem dicsérne senki azért, hogy kezén a
tengeri uralom, hogy ennyi tömérdek pénzt szedett be a
szövetségesektŋl és halmozott fel az Akropolison, és azért
sem, hogy annyi város felett van hatalma és egyiket
földönfutóvá tette, a másikat felvirágoztatta, a harmadikat
hagyta a maga feje szerint élni.
Mert mindezeket Athén megtehette. De éppen ezekért érte a
sok vád, dicsérni viszont mindenki a marathóni csatáért
dicséri, és a salamisi tengeri csatáért, és fŋleg azért, mert saját
városát odahagyta a görögök megmenküléséért.

Oseink megszabadították a görög városokat és mert segítettek
nekik, méltónak találták ŋket arra, hogy övék legyen vezetŋ
hatalom.
Semmi sem bosszant annyira, athéniak, mint ha hallom, hogy
valaki azt hangoztatja, nem hazaárulás elhagyni a városunkat,
merthogy egykor ŋseitek is elhagyták a várost, amikor Xerxés
ellen háborúztak, és átmentek Salamisra. Ez így teljesen
értelmetlen és a végletekig becsmérlŋ veletek szemben, hogy a
legszebb tetteteket a legszégyenletesebbhez tartja érdemesnek
hasonlítani. Mert hát hol nem volt széltében híres azoknak a
férfiaknak a bátorsága? Ki az, aki annyira irígy vagy közömbös
lett volna, hogy ne dicsekedett volna vele, hogy részt vett
ezekben az eseményekben? Mert nem elhagyták a várost,
hanem egyszerťen a helyét tették át, bátran elhatározva,
hogy szembenéznek a közeledŋ veszéllyel. A spártai
Eteonikos, a korinthosi Adeimantos és az aiginai flotta az éj
leple alatt a saját menekvését akarta keresni, ám ŋseink, miután
a többi görög mind magára hagyta ŋket, erŋvel szereztek a
többiek számára szabadságot, kényszerítve ŋket, hogy velük
együtt harcoljanak Salamisnál a barbárokkal szemben a tengeri
csatában. Egyedül kellett mindkettejüknek, az ellenségnek és
a szövetségeseiknek is fölébe kerekedniük, kivel-kivel ahogy
kellett: ezeket jószolgálatukkal, amazokat harcban gyŋzve le.
Hasonló hát ehhez azoknak az esete, akik hazájukból
menekülve négy napon át hajóznak Rhodosra? Hirtelenjében
türtŋztetné-e magukat azok a féfiak az ilyen viselkedés miatt,
és nem köveznék-e meg azt, aki így meggyalázza hŋsi tettük
emlékét? Annyira szerették hazájukat ŋk mind, hogy Xerxés
követét, Alexandrost, aki pedig elŋtte jóbarátjuk volt, kis híján
megkövezték, mert földet és vizet kért tŋlük. Ha már a
beszédet is ilyen súlyos ítéletre tartották érdemesnek, nem
sújtanák-e nagy büntetéssel azt, aki valóban az ellenség kezére
adja városát? És ezért, mert így gondolkodtak, hetven éven át
náluk volt a görög hégemonia, Phoinikiát és Kilikiát feldúlták,
Eurymedónnál szárazföldön és tengeren gyŋzelmet arattak,
foglyul ejtetettek száz triérést a barbároktól és körbehajózták
Ázsiát fosztogatva. És megkoronázták gyŋzelmüket: nem
elégedtek meg azzal, hogy Salamisnál tropaiont állítottak, de
határokat szabtak a barbároknak Görögország szabadsága
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perišpleusan. kaˆ tÕ kef£laion tÁj n…khj, oÙ tÕ ™n
Salam‹ni trÒpaion ¢gap»santej œsthsan, ¢ll' Órouj to‹j
barb£roij p»xantej toÝj e„j t¾n ™leuqer…an tÁj
`Ell£doj, kaˆ toÚtouj kwlÚsantej Øperba…nein, sunq»kaj
™poi»santo, makrù män plo…J m¾ ple‹n ™ntÕj Kuanšwn kaˆ
Fas»lidoj, toÝj d' “Ellhnaj aÙtonÒmouj enai, m¾ mÒnon
toÝj t¾n EÙrèphn, ¢ll¦ kaˆ toÝj t¾n 'As…an
katoikoàntaj.
84.

Aristotelés, Az athéni állam 22.7 - 23.3.
22,7.
œtei dä tr…tJ met¦ taàta Nikod»mou ¥rcontoj, æj ™f£nh t¦
mštalla t¦ ™n Marwne…v, kaˆ periegšneto tÍ pÒlei t£lanta
˜katÕn ™k tîn œrgwn, sumbouleuÒntwn tinîn tù d»mJ
diane…masqai tÕ ¢rgÚrion, QemistoklÁj ™kèlusen, oÙ
lšgwn Ó ti cr»setai to‹j cr»masin, ¢ll¦ dane‹sai
keleÚwn to‹j plousiwt£toij 'Aqhna…wn ˜katÕn ˜k£stJ
t£lanton, et' ™¦n män ¢ršskV tÕ ¢n£lwma, tÁj pÒlewj enai
t¾n dap£nhn, e„ dä m», kom…sasqai t¦ cr»mata par¦ tîn
daneisamšnwn. labën d' ™pˆ toÚtoij ™nauphg»sato tri»reij
˜katÒn, ˜k£stou nauphgoumšnou tîn ˜katÕn m…an,
aŒj ™naum£chsan ™n Salam‹ni prÕj toÝj barb£rouj.
çstrak…sqh d' ™n toÚtoij to‹j kairo‹j 'Ariste…dhj Ð
Lusim£cou.

22,8.
tet£rtJ d' œtei katedšxanto p£ntaj toÝj çstrakismšnouj
¥rcontoj `Uyhc…dou, di¦ t¾n Xšrxou strate…an: kaˆ tÕ loipÕn
érisan to‹j Ñstrakizomšnoij, ™ntÕj Geraistoà kaˆ
Skulla…ou katoike‹n, À ¢t…mouj enai kaq£pax.

23,1.
TÒte män oân mšcri toÚtou proÁlqen ¹ pÒlij, ¤ma tÍ
dhmokrat…v kat¦ mikrÕn aÙxanomšnh: met¦ dä t¦ Mhdik¦
p£lin ‡scusen ¹ ™n 'Are…J p£gJ boul¾ kaˆ diókei t¾n pÒlin,
oÙdenˆ dÒgmati laboàsa t¾n ¹gemon…an, ¢ll¦ di¦ tÕ
genšsqai tÁj perˆ Salam‹na naumac…aj a„t…a. tîn g¦r
strathgîn ™xaporhs£ntwn to‹j pr£gmasi, kaˆ khrux£ntwn
só[z]ein ›kaston ˜autÒn, por…sasa dracm¦j ˜k£stJ Ñktë
dišdwke kaˆ ™neb…basen e„j t¦j naàj.
23,2.
di¦ taÚthn d¾ t¾n a„t…an parecèroun aÙtÁj tù ¢xièmati,
kaˆ ™politeÚqhsan 'Aqhna‹oi kalîj kaˆ kat¦ toÚtouj toÝj
kairoÚj. sunšbh g¦r aÙto‹j kat¦ tÕn crÒnon toàton t£ te
perˆ tÕn pÒlemon ¢skÁsai, kaˆ par¦ to‹j “Ellhsin
eÙdokimÁsai, kaˆ t¾n tÁj qal£tthj ¹gemon…an labe‹n,
¢kÒntwn Lakedaimon…wn.
23,3.
Ãsan dä prost£tai toà d»mou kat¦ toÚtouj toÝj kairoÝj
'Ariste…dhj Ð Lusim£cou kaˆ QemistoklÁj Ð Neoklšouj,
Ð män t¦ polšmia dokîn, Ð dä t¦ politik¦ deinÕj enai kaˆ
dikaiosÚnV tîn kaq' ˜autÕn diafšrein: diÕ kaˆ ™crînto tù
män strathgù, tù dä sumboÚlJ.

Aristotelés, Poetica 1459a 17-32.
ésper g¦r kat¦ toÝj aÙtoÝj crÒnouj ¼ t' ™n Salam‹ni
™gšneto naumac…a kaˆ ¹ ™n Sikel…v Karchdon…wn m£ch
oÙdän prÕj tÕ aÙtÕ sunte…nousai tšloj, oÛtw kaˆ ™n
to‹j ™fexÁj crÒnoij ™n…ote g…netai q£teron met¦ q£teron,
™x ïn {n oÙdän g…netai tšloj. scedÕn dä oƒ polloˆ tîn

83. 84.
érdekében, és hogy megakadályozzák, hogy ezeket átlépjék,
egyezséget kötöttek, hogy hosszú hadihajóval nem szabad
hajózni Kyaneai és Phasélis között, és hogy a görögök
függetlenek lehessenek, és nem csak azok, akik Európában, de
azok is akik Ázsiában laknak. (...)

Ritoók Zsigmond fordítása
Az ezt követŋ harmadik évben, Nikodémos archónsága alatt,
feltárták a maróneiai bányákat, és a városnak száz talentum
jövedelme származott a bányamťvekbŋl. Némelyek ekkor azt
az indítványt tették, hogy az ezüstöt szét kell osztani a nép
közt, Themistoklés azonban megakadályozta ezt. Azt viszont
nem mondta meg, hogy mit akar kezdeni a pénzzel, hanem azt
javasolta, hogy adjanak ki kamatra a száz leggazdagabb
athéninek egy-egy talentumot, és ha a pénz felhasználása
helyeslésre talál, akkor írják a kiadást az állam számlájára, ha
pedig nem, akkor hajtsák be a pénzt a kölcsönvevŋktŋl.
Megkapván e feltételek mellett a pénzt, száz háromevezŋsoros
hajót építtetett, úgy, hogy mindegyik építtetett a száz közül
egyet, és Salamisnál ezekkel vívták meg a tengeri ütközetet a
barbárok ellen. Ezekben az idŋkben ostrakismosszal
számťzték Aristeidést, Lysimachos fiát.
A negyedik évben Hypsichidés archónsága alatt Xerxés
hadjárata miatt az összes ostrakismosszal számkivetetteket
visszafogadták. A továbbiakra nézve pedig elhatározták,
hogy az ostrakismosszal számkivetetteknek a Geraistoson és a
Skyllaionon túl kell lakniok, különben polgárjogaikat egyszer s
mindenkorra elvesztik.
Eddig fejlŋdött tehát akkor a város, s vele együtt fejlŋdött
lépésrŋl lépésre a demokrácia is. A méd háborúk után azonban
ismét erŋre kapott az Areiospagos tanácsa, és kormányozta a
várost - bár semmiféle határozat révén nem kapta meg a
fŋhatalmat - egyszerťen azért, mert övé volt a Salamis melletti
tengeri ütközet érdeme. Mikor ugyanis a stratégosok teljesen
elvesztették a fejüket, és kihirdették, hogy ki-ki mentse magát,
akkor elŋteremtve a pénzt mindenkinek nyolc drachmát adott
és hajóra szállította ŋket.
Ez okból kifolyólag meghajoltak tekintélye elŋtt, s az
államügyeinek intézése a legnagyobb rendben folyt ezekben az
idŋkben is. Úgy fordult ti. a dolog, hogy ez idŋ tájt a
hadviselésben is megedzették magukat, a görögök körében
nagy hírre tettek szert, és a lakedaimóniak akarata ellenére,
magukhoz ragadták a fŋhatalmat a tengeren.
A nép vezérei ez idŋ tájban Aristeidés, Lysimachos fia, és
Themistoklés, Neoklés fia voltak: az egyik katonai dolgokban
volt gyakorlott, a másikat mint kitťnŋ államférfit ismerték
és mint olyan embert, aki igazságszeretet tekintetében kitťnik
kortársai közül. Ezért az egyiknek a hadvezetésben, a
másiknak a tanácsban vették hasznát.
Ritoók Zsigmond fordítása
Ahogyan ugyanis a salamisi tengeri ütközet ugyanabban az
idŋben történt, mint a karthagóiak csatája Szicíliában, de a
kettŋ a legkevésbé sem irányult ugyanarra a célra, úgy az
egymást követŋ idŋkben is történnek olykor dolgok egymás
után, melyekbŋl semmiféle közös cél nem következik. Mégis, a
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84. 85.
poihtîn toàto drîsi.

költŋk közül szinte a többség ezt teszi.

Aristotelés, Politica 1304a
metab£llousi dä kaˆ e„j Ñligarc…an kaˆ e„j dÁmon kaˆ
e„j polite…an ™k toà eÙdokimÁsa… ti À aÙxhqÁnai À ¢rce‹on
À mÒrion tÁj pÒlewj, oŒon ¹ ™n 'Are…J p£gJ boul¾
eÙdokim»sasa ™n to‹j Mhdiko‹j œdoxe suntonwtšran
poiÁsai t¾n polite…an, kaˆ p£lin Ð nautikÕj Ôcloj
genÒmenoj a‡tioj tÁj perˆ Salam‹na n…khj kaˆ di¦
taÚthj tÁj ¹gemon…aj di¦ t¾n kat¦ q£lattan dÚnamin t¾n
dhmokrat…an „scurotšran ™po…hsen.

Szabó Miklós fordítása
Változás állhat be az oligarchia, demokrácia és politeia
helyzetében akkor is, ha a városállam valamely vezetŋje vagy
valamely része tekintélyben vagy hatalomban meggyarapodik;
pl. az Areiospagoson székelŋ tanács a méd háborúk alatt igen
tekintélyessé lett, s úgy látszott, hogy az alkotmányt
szilárdabbá tette, viszont a hajósok tömege, akiken a salamisi
gyŋzelem sorsa megfordult, vezetŋ helyzetük és a tengeren
való uralmuk révén a demokráciát erŋsítették meg.

Aristotelés, Problemata 956 a
Di¦ t… oÙ ca…romen qeèmenoi oÙdä ™lp…zontej Óti tÕ
tr…gwnon dÚo Ñrqa‹j ‡saj œcei t¦j ™ntÕj gwn…aj, oÙdä tîn
¥llwn tîn toioÚtwn oÙqšn, e„ m¾ tÍ qewr…v, aÛth dä
Ðmo…wj ™stˆn ¹de‹a k¨n e„ trisˆn Ñrqa‹j À ple…osin ‡saj
œscen. ¢ll' Óti 'Olump…v ™nikîmen, kaˆ perˆ tÁj
naumac…aj tÁj ™n Salam‹ni, ca…romen kaˆ memnhmšnoi
kaˆ ™lp…zontej toiaàta, ¢ll' oÙ t¢nant…a to‹j toioÚtoij.

85.

Miért nem okoz örömöt, sem akkor, ha megállapítjuk, hogy
a háromszög belsŋ szögeinek összege éppen két derékszöggel
egyenlŋ, sem akkor, ha számítunk rá, sem semmi más hasonló,
ha csak nem a gondolkodás örömét? Hiszen hasonlóan
kellemes lenne a helyzet akkor is, ha három vagy több
derékszöggel volna egyenlŋ. De hogy Olympiában gyŋzünk,
vagy a salamisi csatában, akkor csak ennek az eshetŋségnek
tudunk örülni, az ellenkezŋjének viszont nem, akkor is ha
utólag emlékezünk rá, és akkor is, ha még csak számítunk rá.

Aristotelés, Rhetorica 1396a
prîton män oân de‹ labe‹n Óti perˆ oá de‹ lšgein kaˆ
sullog…zesqai e‡te politikù sullogismù e‡q' ÐpoiJoàn,
¢nagka‹on kat¦ toÚtou œcein t¦ Øp£rconta, À p£nta À œnia:
mhdän g¦r œcwn ™x oÙdenÕj ¨n œcoij sun£gein. lšgw d' oŒon
pîj ¨n duna…meqa sumbouleÚein 'Aqhna…oij e„ polemhtšon
À m¾ polemhtšon, m¾ œcontej t…j ¹ dÚnamij aÙtîn,
pÒteron nautik¾ À pezik¾ À ¥mfw, kaˆ aÛth pÒsh, kaˆ
prÒsodoi t…nej À f…loi kaˆ ™cqro…, eta t…naj polšmouj
pepolem»kasi kaˆ pîj, kaˆ t«lla t¦ toiaàta: À ™paine‹n, e„
m¾ œcoimen t¾n ™n Salam‹ni naumac…an À t¾n ™n Maraqîni
m£chn À t¦ ØpÕ tîn `Hrakleidîn pracqšnta À ¥llo ti tîn
toioÚtwn. ™k g¦r tîn ØparcÒntwn À dokoÚntwn Øp£rcein
kalîn ™painoàsi p£ntej. Ðmo…wj dä kaˆ yšgousin ™k tîn
™nant…wn, skopoàntej t… Øp£rcei toioàton aÙto‹j À doke‹
Øp£rcein, oŒon Óti toÝj “Ellhnaj katedoulèsanto, kaˆ toÝj
prÕj tÕn b£rbaron summacesamšnouj kaˆ ¢risteÚsantaj
ºndrapod…santo, A„gin»taj kaˆ Potidai£taj, kaˆ Ósa ¥lla
toiaàta, [kaˆ] e‡ ti ¥llo toioàton ¡m£rthma Øp£rcei aÙto‹j.

Adamik Tamás fordítása
Elŋször azt kell világosan látni, hogy azon témával
kapcsolatban, melyrŋl beszélnünk és következtetnünk kell legyen az akár politikai, akár más-, szükségszerťen mindent
ismernünk kell, vagy sok mindent, mert ha semmit sem
ismersz, a semmibŋl kell következtetned. Ezt hozom fel
példaként: hogyan tanácsolhatnánk az athéniaknak, hogy
háborúzzanak vagy ne háborúzzanak, ha nem ismerjük, miben
áll katonai erejük, tengeri-e vagy szárazföldi vagy mindkettŋ
egyszerre; és mekkora; továbbá milyen jövedelmeik, barátaik
és ellenségeik vannak, továbbá hogy milyen háborúkat viseltek
és hogyan, és más hasonló dolgokat. Vagy hogyan
dicsérhetnénk ŋket, ha nem ismerjük a salamisi tengeri
ütközetet, vagy a marathóni csatát, vagy a Hérakleidákkal
kapcsolatos tetteiket, vagy más efféléket. Mert mindenki a
megtörtént vagy megtörténtnek látszó nemes cselekedetek
alapján ítél. Hasonlóképpen, olyan tettek alapján ócsárolnak,
melyek a fentiek ellenekezŋi, és megvizsgálják, hogy valóban
elkövették-e ŋket, vagy csak úgy látszik, hogy elkövették;
például, hogy az athéniak leigázták a görögöket,és rabszolgává
tették azokat az aiginaiakat és potidaiaiakat, akik velük együtt
bátran harcoltak a barbárok ellen, és más efféléket, és egyéb
olyan gonosztetteket, amelyeket esetleg elkövettek.

Aristotelés, Rhetorica 1411 a 30-35.
kaˆ oŒon ™n tù ™pitaf…J, diÒti ¥xion Ãn ™pˆ tù t£fJ tù
tîn ™n Salam‹ni teleuths£ntwn ke…rasqai t¾n `Ell£da
æj sugkataqaptomšnhj tÍ ¢retÍ aÙtîn tÁj ™leuqer…aj:
e„ män g¦r epen Óti ¥xion dakràsai sugkataqaptomšnhj
tÁj ¢retÁj, metafor¦ kaˆ prÕ Ñmm£twn, tÕ dä 'tÍ ¢retÍ tÁj
™leuqer…as' ¢nt…qes…n tina œcei.

Adamik Tamás fordítása
És ahogy a gyászbeszédben*: méltó lett volna, hogy
Görögország levágja haját azok sírjánál, akik Salamisnál
elestek, mert erényükkel együtt a szabadság is sírba szállt. Ha
csak annyit mondott volna, hogy méltán sírnak, mert velük
együtt eltemették az erényt, metafora lett volna, és szemléletes
kifejezés, de azt mondani: „erényükkel együtt a szabadság is
sírba szállt” ez egyfajta antitézis is.
(* Lysias, Epitaphius 60. „A fennmaradt szöveg nem Salamisról
beszél, hanem az Aigos Potamoi melletti vereségrŋl. Lehet, hogy a
Salamis szót késŋbb illesztették a szövegbe.” - A.T.)

Aischinés, De falsa legatione 74-76.
74.
Oƒ män kairoˆ tÁj pÒlewj toioàtoi ™n oŒj oƒ perˆ tÁj e„r»nhj
™g…gnonto lÒgoi: ¢nist£menoi dä oƒ suntetagmšnoi ·»torej,
perˆ män tÁj swthr…aj tÁj pÒlewj oÙd' ™nece…roun lšgein,

Ilyenek volt a körülmények a városban, amikor a békérŋl szóló
vita folyt. A kirendelt szónokok, akik szólásra emelkedtek,
nem a város megmenekülésérŋl kezdtek beszélni, hanem
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¢poblšpein dä e„j t¦ propÚlaia tÁj ¢kropÒlewj ™kšleuon
Øm©j, kaˆ tÁj ™n Salam‹ni prÕj tÕn Pšrshn naumac…aj
memnÁsqai, kaˆ tîn t£fwn tîn progÒnwn kaˆ tîn
tropa…wn.
75.
'Egë dä ¡p£ntwn män toÚtwn œfhn de‹n memnÁsqai,
mime‹sqai mšntoi t¦j tîn progÒnwn eÙboul…aj, t¦ dä
¡mart»mata aÙtîn kaˆ t¾n ¥kairon filonik…an
ful£ttesqai, t¾n män ™n Plataia‹j prÕj toÝj Pšrsaj
pezomac…an, kaˆ toÝj ¢gînaj toÝj perˆ Salam‹na, kaˆ
t¾n ™n Maraqîni m£chn, kaˆ t¾n ™p' 'Artemis…J
naumac…an, kaˆ t¾n Tolm…dou zhloàn strathg…an
keleÚwn, Öj cil…ouj ™pilšktouj œcwn 'Aqhna…wn, di¦
mšshj Peloponn»sou polem…aj oÜshj ¢deîj diexÇei,
76.
t¾n d' e„j Sikel…an strate…an ful£ttesqai, ¿n ™xšpemyan
Leont…noij bohq»sontej, tîn polem…wn ™mbeblhkÒtwn
e„j t¾n cèran ¹mîn, kaˆ Dekele…aj ™piteteicismšnhj, kaˆ t¾n
teleuta…an ¢boul…an, Óq' ¹tthmšnoi tù polšmJ,
prokaloumšnwn aÙtoÝj Lakedaimon…wn e„r»nhn ¥gein,
œcontaj prÕj tÍ 'AttikÍ LÁmnon kaˆ ”Imbron kaˆ Skàron, kaˆ
dhmokratoumšnouj kat¦ toÝj nÒmouj, toÚtwn män oÙdän
½qelon poie‹n, poleme‹n dä proVroànto oÙ dun£menoi, (...)

Aischinés, De falsa legatione 172.
PrÒteron ¹ pÒlij ¹mîn eÙdÒxhse met¦ t¾n ™n Salam‹ni
naumac…an prÕj tÕn Pšrshn, kaˆ tîn teicîn ØpÕ tîn
barb£rwn peptwkÒtwn, e„r»nhj d' ØparcoÚshj prÕj
Lakedaimon…ouj, dišmeinen ¹m‹n tÕ tÁj dhmokrat…aj
pol…teuma.
Aischinés, In Ctesiphontem 181.
“Oti dä Ñrqîj lšgw, œti mikrù safšsteron Øm©j
boÚlomai did£xai. PÒteron Øm‹n ¢me…nwn ¢n¾r enai
doke‹ QemistoklÁj Ð strathg»saj Óte tÍ perˆ Salam‹na
naumac…v tÕn Pšrshn ™nik©te, À Dhmosqšnhj Ð nunˆ t¾n
t£xin lipèn; Milti£dhj dä Ð t¾n ™n Maraqîni m£chn toÝj
barb£rouj nik»saj, À oátoj; œti d' oƒ ¢pÕ Ful¾j
feÚgonta tÕn dÁmon katagagÒntej; 'Ariste…dhj d' Ð d…kaioj
™pikaloÚmenoj, Ð t¾n ¢nÒmoion œcwn ™pwnum…an Dhmosqšnei;
86.

87.

Moschión, Themistocles
kaˆ g¦r ™n n£paij brace‹
polÝj sid»rJ ke…retai peÚkhj kl£doj,
kaˆ baiÕj Ôcloj mur…aj lÒgchj krate‹
A. Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta. Supplementum adiecit
B. Snell, 1983. p. 812. Fabulam spectasse ad victoriam Salaminiam
coni. Meineke Hist. crit. p. 522, qui superstites versus ex nuntii
oratione petitos suspicabatur. Diversam sententiam sequitur O.
Ribbeck, Mus. Rhen. 30 p. 147sqq.
Diodóros Siculus, Bibliotheca XI 13, 3-4.
met¦ dä taàta oƒ “Ellhnej ¢koÚsantej t¦ perˆ
QermopÚlaj genÒmena, puqÒmenoi dä kaˆ toÝj
Pšrsaj pezÍ pro£gein ™pˆ t¦j 'Aq»naj, ºqÚmhsan:
diÒper ¢popleÚsantej e„j Salam‹na dištribon ™ntaàqa. oƒ
d' 'Aqhna‹oi qewroàntej pandhmeˆ kinduneÚontaj toÝj ™n ta‹j
'Aq»naij, tškna [män] kaˆ guna‹kaj kaˆ tîn ¥llwn
crhs…mwn Ósa dunatÕn Ãn e„j t¦j naàj ™nqšntej
diekÒmisan e„j Salam‹na.

az Akropolis bejáratánál lévŋ Propylaiára fordítva tekintetük,
és arra szólítottak titeket, hogy a salamisi perzsák elleni tengeri
csatára emlékezzetek és az ŋsök sírjára és a tropaionokra.
Én meg azt mondtam, hogy erre mind emlékeznetek kell,
mégis utánoznotok csak az okos dolgaikat kell, a hibáiktól és
hatalmi törekvéseiktŋl, amelyeket rosszkor akartak
érvényesíteni, azoktól viszont tartózkodnotok kell. Azt
javasoltam tehát, hogy a plataiai perzsák elleni csatát és a
salamisi küzdelmet, a marathóni csatát, és az artemisioni
tengeri ütközetet, és Tolmidés hadmťveletét utánozzátok, aki
ezer válogatott athéni katonával félelem nélkül vonult végig a
Peloponnésoson, holott háborúban álltunk vele,
- a szicíliai expedíciótól viszont, ami akkor indult a Leontinoibeliek megsegítésére, amikor az ellenség már betört a mi
földünkre, és Dekeleiát megerŋsítették, attól tartózkodjatok,
ahogyan a végsŋ meggondolatlanságtól is, hogy miután
vereséget szenvedtek a háborúban, és a spártaiak békét
ajánlottak nekik, azzal hogy megtarthatják Attikán kívül
Lémnost, Imbrost és Skyrost és demokratikus törvényeket
hozhatnak, inkább azt választották, hogy bár nincs elég erejük
hozzá - tovább háborúznak. (...)
Városunk hajdan dicsŋségnek örvendett a perzsákkal
szembeni salamisi tengeri ütközet után, amikor falai a barbár
támadástól leomlottak, és miközben békében éltek a
spártaiakkal, szilárdan fennállt a demokratikus berendezkedés.

Hogy pontosan fogalmazzak, még egyszer elmondanám egy
kicsit világosabban. Kit gondoltok jobbnak, Themistoklést-e,
aki akkor volt a vezéretek, amikor Salamisnál gyŋztetek
a perzsák felett a tengeri csatában, vagy Démosthenést-e, aki
elhagyta most a sereget? Ŋt-e vagy Miltiadést, aki a marathóni
csatában legyŋzte a barbárokat? És akik Phylébŋl visszahívták
a számťzött népet? Aristeidés, akit igazságosnak hívtak, nem
kapott-e egész más melléknevet, mint Démosthenés?
és mert a szťk völgyben
hullik a vas fejszétŋl a sok fenyŋág
és egy kis csapat gyŋz ezer lándzsa felett

Ezután, amikor a görögök meghallották a Thermopylainál
történteket, és értesültek róla, hogy a perzsák gyalogosan
Athén felé vonulnak, elbátortalanodtak. Ezért Salamishoz
hajóztak és ott állomásoztak. Az athéniak látva, hogy az egész
lakosság veszélyben van, a gyerekeket és a nŋket és minden
értéküket, amit csak tudtak, hajóra tették és Salamisra
szállították.
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87.
Diodóros Siculus, Bibliotheca XI 15-19.
15.
Kat¦ dä toàton tÕn kairÕn Kerkura‹oi män plhrèsantej
˜x»konta tri»reij dištribon perˆ t¾n PelopÒnnhson, æj
män aÙto… fasin, oÙ dun£menoi k£myai tÕ perˆ tÕn Malšan
¢krwt»rion, æj dš tinej tîn suggrafšwn ƒstoroàsi,
karadokoàntej t¦j toà polšmou ·op£j, Ópwj Persîn män
kraths£ntwn ™ke…noij dîsin Ûdwr kaˆ gÁn, tîn d'
`Ell»nwn nikèntwn dÒxwsin aÙto‹j bebohqhkšnai. oƒ dä
perˆ t¾n Salam‹na diatr…bontej 'Aqhna‹oi, qewroàntej
t¾n 'Attik¾n purpoloumšnhn kaˆ tÕ tšmenoj tÁj 'Aqhn©j
¢koÚontej katesk£fqai, deinîj ºqÚmoun. Ðmo…wj dä kaˆ
toÝj ¥llouj “Ellhnaj polÝj kate‹ce fÒboj pantacÒqen
sunelhlamšnouj e„j aÙt¾n t¾n PelopÒnnhson. œdoxen
oân aÙto‹j p£ntaj toÝj ™f' ¹gemon…aj tetagmšnouj
sunedreàsai kaˆ bouleÚsasqai, kat¦ po…ouj tÒpouj
sumfšrei poie‹sqai t¾n naumac…an. pollîn dä kaˆ
poik…lwn lÒgwn ·hqšntwn, oƒ män Peloponn»sioi, tÁj
„d…aj mÒnon ¢sfale…aj front…zontej, œfasan de‹n perˆ
tÕn 'IsqmÕn sust»sasqai tÕn ¢gîna: teteicismšnou g¦r
aÙtoà kalîj, ™£n ti perˆ t¾n naumac…an gšnhtai pta‹sma,
dun»sesqai toÝj ºtuchkÒtaj e„j ˜toimot£thn ¢sf£leian
katafuge‹n t¾n PelopÒnnhson: ™¦n dä sugkle…swsin
˜autoÝj e„j mikr¦n nÁson t¾n Salam‹na, dusbohq»toij
kako‹j peripese‹sqai. QemistoklÁj dä suneboÚleuse perˆ
t¾n Salam‹na poie‹sqai tÕn ¢gîna tîn neîn: poll¦ g¦r
pleonekt»sein ™n ta‹j stenocwr…aij toÝj Ñl…goij
sk£fesi diagwnizomšnouj prÕj pollaplas…aj naàj.
kaqÒlou dä tÕn perˆ tÕn 'IsqmÕn tÒpon ¢pefa…neto
pantelîj ¥qeton œsesqai prÕj t¾n naumac…an: œsesqai
g¦r pel£gion tÕn ¢gîna, kaˆ toÝj Pšrsaj di¦ t¾n
eÙrucwr…an ·vd…wj katapon»sesqai t¦j Ñl…gaj naàj
ta‹j pollaplas…aij. Ðmo…wj dä kaˆ ¥lla poll¦
dialecqeˆj o„ke‹a tÁj perist£sewj, ¤pantaj œpeisen
aÙtù sumy»fouj genšsqai toàton tÕn trÒpon.
16.
Tšloj däkoinoà dÒgmatoj genomšnou perˆ Salam‹na
naumace‹n, oƒ män “Ellhnej pareskeu£zonto t¦ prÕj toÝj
Pšrsaj kaˆ prÕj tÕn k…ndunon. Ð d' oân EÙrubi£dhj
paralabën tÕn Qemistoklša parakale‹n ™pece…rei t¦ pl»qh
kaˆ protršpesqai prÕj tÕn ™piferÒmenon k…ndunon. oÙ m¾n tÕ
plÁqoj Øp»kouen, ¢ll¦ p£ntwn katapeplhgmšnwn tÕ
mšgeqoj tîn Persikîn dun£mewn oÙdeˆj prose‹ce to‹j
¹gemÒsin, ¢ll' ›kastoj ™k tÁj Salam‹noj ™kple‹n
œspeuden e„j t¾n PelopÒnnhson. oÙdän d' Âtton kaˆ tÕ
pezÕn stratÒpedon tîn `Ell»nwn ™ded…ei t¦j tîn polem…wn
dun£meij, ¼ te tîn perˆ QermopÚlaj ¢pèleia tîn
¢xiologwt£twn ¢ndrîn pare…ceto kat£plhxin, kaˆ t¦
perˆ t¾n 'Attik¾n sumptèmata prÕ Ñfqalmîn Ônta poll¾n
¢qum…an ™nepo…ei to‹j “Ellhsin. oƒ dä sÚnedroi tîn
`Ell»nwn Ðrîntej t¾n tîn Ôclwn tarac¾n kaˆ t¾n Ólhn
œkplhxin, ™yhf…santo diateic…zein tÕn 'IsqmÒn. kaˆ tacÝ
tîn œrgwn suntelesqšntwn di¦ t¾n proqum…an kaˆ tÕ plÁqoj
tîn ™rgazomšnwn, oƒ män Peloponn»sioi çcÚroun tÕ
te‹coj, diate‹non ™pˆ stad…ouj tettar£konta ¢pÕ Leca…ou
mšcri Kegcreîn, oƒ d' ™n tÍ Salam‹ni diatr…bontej met¦
pantÕj toà stÒlou katepl£ghsan ™pˆ tosoàton, éste
mhkšti peiqarce‹n to‹j ¹gemÒsin.
17.
Ð dä QemistoklÁj Ðrîn tÕn män naÚarcon EÙrubi£dhn m¾
dun£menon perigenšsqai tÁj toà pl»qouj ÐrmÁj, t¦j dä perˆ
Salam‹na duscwr…aj dÚnasqai poll¦ sumbalšsqai
prÕj t¾n n…khn, ™mhcan»satÒ ti toioàton: œpeisš
tina prÕj tÕn Xšrxhn aÙtomolÁsai kaˆ diabebaièsasqai,

Ritoók Zsigmond fordítása
Ugyanebben az idŋben a kerkyraiak hatvan háromevezŋsoros
hajót megraktak legénységgel, és a Peloponnésos körül
idŋztek, mint maguk mondják, azért, mert nem voltak
képesek megkerülni a Maleai-hegyfokot, amint azonban egyes
történetírók állítják, azért, mert a háború eldŋltét lesték, hogy
ha a perzsák gyŋznek, nekik vizet és földet adjanak, ha pedig a
görögök, akkor azt gondolják róluk, hogy nekik siettek
segítségükre. A Salamis körül idŋzŋ athéniak viszont, mikor
látták, hogy Attikát felperzselik, és hallották, hogy Athéné
szent helyét feldúlták, borzasztóan kétségbeestek.
Hasonlóképpen nagy félelem fogta el a többi görögöket is,
akik mindenfelŋl éppen a Peloponnésosra zsúfolódtak össze.
Elhatározták tehát, hogy mindazok, akiket vezérségre
választottak, üljenek össze, és tanácskozzák meg, hol volna
elŋnyös a tengeri csatát vállalni. Sok mindent adtak itt elŋ; a
peloponnésosiak, akik csak a saját biztonságukra gondoltak,
azt mondták, hogy az Isthmos körül kell a harcot megvívni,
mert az jól el van bástyázva, és így, ha a tengeri ütközetben
valamiféle baj történnék, a szerencsétlenül jártak a készen álló
biztonságba menekülhetnek a Peloponnésosra. Ha viszont
Salamis kicsiny szigetére zárnák össze magukat, menthetelen
bajokba jutnának. Themistoklés ezzel szemben azt tanácsolta,
hogy Salamis mellett vívják meg a harcot, mert a szorosban
nagyon sokat nyernek ŋk, akik kevés gályával küzdenek a
sokszorta nagyobb hajóhad ellen. Bebizonyította másfelŋl,
hogy az Isthmos elŋtti tenger teljesen alkalmatlan arra, hogy
ott megütközzenek, itt ugyanis a küzdelem a nyílt vizen
folynék, és a perzsák sokszorta nagyobb erejükkel
könnyťszerrel lebírnák azt a kevés hajót a széles térségben.
Miután ehhez hasonlóan sok más, a helyzetnek megfelelŋ
dolgot is mondott, végül is mindnyájukat sikerült meggyŋznie.

Így, miután közös elhatározás született arról, hogy Salamis
mellett vívják meg a tengeri ütközetet, a görögök elŋ akarták
készíteni a dolgokat a perzsa veszedelem ellen. Eurybiadés
tehát maga mellé véve Themistoklést, nekifogott, hogy a
tömeget buzdítsa, és a közelgŋ veszély ellenében lelkesítse. A
tömeg azonban nem engedelmeskedett, sŋt, minthogy
mindenkit rémületbe ejtett a perzsa erŋk nagysága, senki sem
figyelt a vezérekre, hanem mindenki azon igyekezett, hogy
Salamisról a Peloponnésosra hajózzék. A görög gyalogos
sereg sem kevésbé félt az ellenség erejétŋl; nagy rettegést
keltett a legkiválóbb férfiak eleste Thermopylainál, valamint az
Attikában történtek is. Mindez ott lebegett a szemük elŋtt, és
nagy kétségbeesést okozott a görögök közt. Mikor a görögök
tanácsi megbízottai látták a népség zťrzavarát és
fejvesztettségét, elhatározták, hogy az Isthmost fallal zárják el.
A munkákat az emberek igyekezete és tömege folytán gyorsan
elvégezték, de míg a peloponnésosiak a falat erŋsítették, amely
negyven stadion hosszúságban Lechaiontól Kenchreaiig
húzódott, a Salamis szigeten tartózkodók az egész hajóhaddal
együtt olyan rémületbe estek, hogy már nem is
engedelmeskedtek a vezéreknek.
Themistoklés látván, hogy Eurybiadés, a flotta parancsnoka
nem tud úrrá lenni a tömeg indulatán, másfelŋl viszont, hogy a
Salamis melletti szťk tér nagyban elŋsegíthetné a gyŋzelmet,
ilyesmit eszelt ki: Rábeszélt valakit, szökjék át Xerxéshez, és
állítsa határozottan, hogy a Salamisnál levŋ hajók arra
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diÒti mšllousin aƒ kat¦ Salam‹na nÁej ¢podidr£skein ™k
tîn tÒpwn kaˆ prÕj tÕn 'IsqmÕn ¢qro…zesqai. diÒper Ð
basileÝj di¦ t¾n piqanÒthta tîn prosaggelqšntwn
pisteÚsaj, œspeude kwlàsai t¦j nautik¦j dun£meij
tîn `Ell»nwn to‹j pezo‹j stratopšdoij plhsi£zein.
eÙqÝj oân tÕ tîn A„gupt…wn nautikÕn ™xšpemye,
prost£xaj ™mfr£ttein tÕn metaxÝ pÒron tÁj te
Salam‹noj kaˆ tÁj Megar…doj cèraj. tÕ dä ¥llo plÁqoj
tîn neîn ™xšpemyen ™pˆ t¾n Salam‹na, prost£xaj
™x£ptesqai tîn polem…wn kaˆ naumac…v kr…nein tÕn
¢gîna. Ãsan dä aƒ tri»reij diatetagmšnai kat¦ œqnoj
˜xÁj, †na di¦ t¾n Ðmofwn…an kaˆ gnîsin proqÚmwj ¢ll»loij
bohqîsin. oÛtw dä tacqšntoj toà nautikoà stÒlou, tÕ män
dexiÕn kšraj ™pe‹con Fo…nikej, tÕ d' eÙènumon oƒ met¦ tîn
Persîn Ôntej “Ellhnej. oƒ dä tîn 'Iènwn ¹gemÒnej ¢pšsteilan
¥ndra S£mion prÕj toÝj “Ellhnaj tÕn diasaf»sonta perˆ
tîn dedogmšnwn tù basile‹ kaˆ perˆ tÁj Ólhj ™kt£xewj,
kaˆ diÒti kat¦ t¾n m£chn ¢post»sontai tîn barb£rwn.
toà dä Sam…ou l£qrv dianhxamšnou kaˆ perˆ toÚtou
diasaf»santoj to‹j perˆ tÕn EÙrubi£dhn, Ð män QemistoklÁj,
kat¦ noàn aÙtù prokecwrhkÒtoj toà strathg»matoj,
pericar¾j Ãn kaˆ t¦ pl»qh parek£lesen e„j tÕn k…ndunon,
oƒ d' “Ellhnej ™pˆ tÍ tîn 'Iènwn ™paggel…v qarr»santej,
kaˆ tÁj perist£sewj biazomšnhj aÙtoÝj par¦ t¾n „d…an
proa…resin naumace‹n, ¢pÕ tÁj Salam‹noj proqÚmwj
sugkatšbainon e„j t¾n naumac…an.
18.
tšloj dä tîn perˆ tÕn EÙrubi£dhn kaˆ Qemistoklša
diatax£ntwn t¦j dun£meij, tÕ män eÙènumon mšroj ™pe‹con
'Aqhna‹oi kaˆ LakedaimÒnioi, prÕj tÕ tîn Foin…kwn nautikÕn
¢ntitacqhsÒmenoi: meg£lhn g¦r oƒ Fo…nikej Øperoc¾n econ
di£ te tÕ plÁqoj kaˆ di¦ t¾n ™k progÒnwn ™n to‹j nautiko‹j
œrgoij ™mpeir…an: A„ginÁtai dä kaˆ Megare‹j tÕ dexiÕn
kšraj ¢nepl»roun: oátoi g¦r ™dÒkoun enai nautikètatoi
met¦ toÝj 'Aqhna…ouj kaˆ m£lista filotim»sesqai di¦ tÕ
mÒnouj tîn `Ell»nwn mhdem…an œcein katafug»n, e‡ ti
sumba…h pta‹sma kat¦ t¾n naumac…an: t¾n dä mšshn t£xin
™pe‹ce tÕ loipÕn tîn `Ell»nwn plÁqoj. oátoi män oân toàton
tÕn trÒpon suntacqšntej ™xšpleusan, kaˆ tÕn pÒron metaxÝ
Salam‹noj kaˆ `Hrakle…ou kate‹con: Ð dä basileÝj
tù män nau£rcJ prosštaxen ™piple‹n to‹j polem…oij,
aÙtÕj d' e„j tÕn ™nant…on tÒpon tÁj Salam‹noj parÁlqen,
™x oá qewre‹n Ãn t¾n naumac…an ginomšnhn. oƒ dä Pšrsai
tÕ män prîton plšontej diet»roun t¾n t£xin, œcontej poll¾n
eÙrucwr…an: æj d' e„j tÕ stenÕn Ãlqon, ºnagk£zonto tîn
neîn tinaj ¢pÕ tÁj t£xewj ¢posp©n, kaˆ polÝn
™po…oun qÒrubon. Ð dä naÚarcoj prohgoÚmenoj tÁj t£xewj
kaˆ prîtoj sun£yaj m£chn diefq£rh lamprîj
¢gwnis£menoj. tÁj dä neëj buqisqe…shj, tarac¾ katšsce
tÕ nautikÕn tîn barb£rwn: polloˆ män g¦r Ãsan oƒ
prost£ttontej, oÙ taÙt¦ d' ›kastoj par»ggelle. diÕ kaˆ toà
ple‹n e„j toÜmprosqen ™pšscon, ¢nakwceÚontej d' ¢necèroun
e„j t¾n eÙrucwr…an. oƒ dä 'Aqhna‹oi qewroàntej t¾n tarac¾n
tîn barb£rwn ™pšpleon to‹j polem…oij, kaˆ t¦j män
to‹j ™mbÒloij œtupton, ïn dä toÝj tarsoÝj paršsuron: tÁj
d' e„res…aj oÙc ØphretoÚshj, pollaˆ tîn Persîn tri»reij
pl£giai ginÒmenai ta‹j ™mbola‹j puknîj katetirèskonto.
diÕ kaˆ prÚmnan män ¢nakroÚesqai katšpausan, e„j
toÙp…sw dä plšousai protrop£dhn œfeugon.
19.
tîn dä Foinissîn kaˆ Kupr…wn neîn ØpÕ tîn 'Aqhna…wn
ceiroumšnwn, aƒ tîn Kil…kwn kaˆ PamfÚlwn, œti dä
[kaˆ] Luk…wn nÁej, ™cÒmenai toÚtwn oâsai, tÕ män
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készülnek, hogy elmenekülnek a helyükrŋl, és az Isthmosnál
gyülekeznek. A király a híradás valószínťsége miatt hitelt adott
a hírnek, és természetesen azon volt, hogy megakadályozza, a
görög tengeri erŋknek a gyalogos sereggel való egyesülését.
Tüstént kiküldte hát az egyiptomi flottát azzal a paranccsal,
hogy zárja le a Salamis és a megarai terület közti közlekedést.
Óriási hajóhadának többi egységeit pedig Salamishoz küldte
azzal, hogy támadják meg az ellenséget, és tengeri ütközetben
döntsék el a harcot. A triérések (háromevezŋsoros hajók)
sorban, népenként voltak elrendezve, hogy a közös nyelv és
ismerettség révén készségesebben segítsenek egymásnak. Az
így elrendezett hajóhadban a jobb szárnyat a phoinikiaiak
foglalták el, a balt a perzsákkal tartó görögök. Az iónok vezérei
azonban elküldtek egy samosi embert a görög vezérekhez,
hogy világosítsa fel ŋket arról, mit határozott a király, továbbá
az egész rendrŋl, valamint arról, hogy a csata folyamán el
fognak pártolni a barbároktól. Mikor a samosi titokban
átúszott, és minderrŋl felvilágosította Eurybiadéséket,
Themistoklés nagyon boldog volt, minthogy elgondolása
szerint haladt elŋre a haditerv, és a tömeget helytállásra
buzdította. A görögök pedig felbátorodtak az iónok
üzenetétŋl, és mivel a helyzet is kényszerítette ŋket, hogy saját
választásuk ellenére tengeri ütközetbe bocsátkozzanak,
Salamistól együtt, harcra készen indultak a tengeri csatába.

Végre Eurybiadés, Themistoklés és vezértársaik elrendezték a
sereget. A balszárnyat az athéniek és a lakedaimóniak kapták,
akik így a phoinikiai flottával kerültek szembe. A phoinikiaiak
ugyanis nagy erŋt jelentettek részint tömegük, részint hajózási
dolgokban ŋseiktŋl örökölt jártasságuk miatt. Az aiginaiak és a
megaraiak kerültek a jobbszárnyra. Azt gondolták ugyanis,
hogy az athéniek után ŋk a legvitézebb hajós népek, és hogy
ŋk fognak leginkább vitézkedni, mert a görögök közül egyedül
nekik nincs sehova menekülniük, ha a tengeri ütközetben
történetesen vereséget szenvednének. A csatarend közepén a
többi görögök tömege foglalt helyet. Miután tehát ezek így
elrendezŋdtek, kifutott a hajóhad és megszállta a Salamis és
Hérakleion közti átjárót. A király elrendelte a
flottaparancsnoknak, hogy a hajók támadják meg az ellenséget,
maga pedig a Salamisszal átellenben levŋ helyre vonult vissza,
ahonnan látni lehetett a bekövetkezŋ tengeri ütközetet. A
perzsák elŋször, mikor még széles tér állott rendelkezésükre,
szabályos rendben hajóztak, amint azonban a szorosba értek,
kénytelenek voltak több hajót a rendrŋl leszakítani, és ez nagy
kavarodást okozott. A flottaparancsnok, aki a hadrend élén
haladt, és elsŋként bocsátkozott harcba, dicsŋségesen
harcolva esett el, hajója elsüllyedtével azonban általános
zťrzavar lett úrrá a barbárok hajóhadán. Sokan voltak ugyanis,
akik parancsoltak, de nem mindegyik parancsolta ugyanazt;
ezért félbehagyták a további elŋrehajózást, és megállva,
visszafelé húzódtak volna a széles térség felé. Az athéniek,
mikor látták a barbárok zavarát, nekihajóztak az ellenségnek,
és egyes hajókat a hajóorrokkal rongáltak meg, másoknak
pedig az evezŋsorát sodorták le. Mikor azután az evezŋsök
nem mťködtek, sok perzsa hadihajó keresztbefordult, mire az
oldalukat érŋ lökésektŋl egyre-másra kapták a sebeket. Ezért
abba is hagyták a farolást, és meghátrálva, hanyatt-homlok
menekültek.
Mikor a phoinikiai és kyprosi hajókat az athéniek legyŋzték, a
kilikiaiak, pamphyliaiek és lykiaiak hajói, melyek mellettük
sorakoztak, elŋször derekasan ellenálltak, mikor azonban
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prîton eÙrèstwj ¢nte…conto, æj d' edon t¦j krat…staj
naàj prÕj fug¾n ærmhmšnaj, kaˆ aÙtaˆ tÕn k…ndunon
™xšlipon. ™pˆ dä qatšrou kšratoj genomšnhj karter©j
naumac…aj mšcri mšn tinoj „sÒrropoj Ãn Ð k…ndunoj: æj
dä oƒ 'Aqhna‹oi prÕj t¾n gÁn katadièxantej toÝj Fo…nikaj
kaˆ Kupr…ouj ™pšstreyan, ™kbiasqšntej ØpÕ toÚtwn
™tr£phsan oƒ b£rbaroi kaˆ poll¦j naàj ¢pšbalon. oƒ män
oân “Ellhnej toàton tÕn trÒpon proter»santej ™pifanest£tV
naumac…v toÝj barb£rouj ™n…khsan: kat¦ dä tÕn
k…ndunon diefq£rhsan nÁej tîn män `Ell»nwn tettar£konta,
tîn dä Persîn Øpär t¦j diakos…aj cwrˆj tîn sÝn aÙto‹j
¢ndr£si lhfqeisîn. Ð dä basileÝj par' ™lp…daj ¹tthmšnoj
tîn män Foin…kwn tîn ¢rx£ntwn tÁj fugÁj toÝj a„tiwt£touj
¢pškteine, to‹j d' ¥lloij ºpe…lhsen ™piq»sein t¾n
pros»kousan timwr…an. oƒ dä Fo…nikej fobhqšntej t¦j
¢peil¦j tÕ män prîton e„j t¾n 'Attik¾n katšpleusan,
tÁj dä nuktÕj ™pigenomšnhj ¢pÁran e„j t¾n 'As…an.
QemistoklÁj dä dÒxaj a‡tioj genšsqai tÁj n…khj, ›teron oÙk
œlatton toÚtou strat»ghma ™penÒhse. foboumšnwn g¦r
tîn `Ell»nwn pezÍ diagwn…zesqai prÕj tosaÚtaj muri£daj,
™tape…nwse polÝ t¦j dun£meij tîn pezîn stratopšdwn
toiùdš tini trÒpJ. tÕn paidagwgÕn tîn „d…wn uƒîn
¢pšsteile prÕj tÕn Xšrxhn dhlèsonta, diÒti mšllousin oƒ
“Ellhnej pleÚsantej ™pˆ tÕ zeàgma lÚein t¾n gšfuran.
diÒper Ð basileÝj pisteÚsaj to‹j lÒgoij di¦ t¾n piqanÒthta,
per…foboj ™gšneto m¾ tÁj e„j t¾n 'As…an ™panÒdou sterhqÍ,
tîn `Ell»nwn qalattokratoÚntwn, œgnw dä t¾n tac…sthn
diaba…nein ™k tÁj EÙrèphj e„j t¾n 'As…an, katalipën
MardÒnion ™pˆ tÁj `Ell£doj met¦ tîn ¢r…stwn ƒppšwn
te kaˆ pezîn, ïn Ð sÚmpaj ¢riqmÕj ØpÁrcen oÙk ™l£ttwn
tîn tettar£konta muri£dwn. QemistoklÁj män oân
dusˆ strathg»masi crhs£menoj meg£lwn proterhm£twn
a‡tioj ™gšneto to‹j “Ellhsi. kaˆ t¦ män kat¦ t¾n `Ell£da
pracqšnta ™n toÚtoij Ãn.
Diodóros Siculus, Bibliotheca XI 26, 4-5.
4.
(...) pareskeu£zeto g¦r pollÍ dun£mei ple‹n ™pˆ t¾n
`Ell£da kaˆ summace‹n to‹j “Ellhsi kat¦ tîn Persîn.
5.
½dh d' aÙtoà mšllontoj poie‹sqai t¾n ¢nagwg»n,
katšpleus£n tinej ™k Kor…nqou diasafoàntej nenikhkšnai tÍ
naumac…v toÝj “Ellhnaj perˆ Salam‹na, kaˆ tÕn Xšrxhn met¦
mšrouj tÁj dun£mewj ™k tÁj EÙrèphj ¢phll£cqai.

Diodóros Siculus, Bibilotheca XI 27, 2-3.
2.
kat¦ dä t¾n `Ell£da met¦ t¾n ™n Salam‹ni naumac…an,
tîn 'Aqhna…wn dokoÚntwn a„t…wn gegonšnai tÁj n…khj, kaˆ
di¦ toàto aÙtîn fronhmatizomšnwn, p©sin ™g…nonto
katafane‹j æj to‹j Lakedaimon…oij ¢mfisbht»sontej
tÁj kat¦ q£lattan ¹gemon…aj: diÒper oƒ LakedaimÒnioi
proorèmenoi tÕ mšllon ™filotimoànto tapeinoàn tÕ frÒnhma
tîn 'Aqhna…wn. diÕ kaˆ kr…sewj proteqe…shj perˆ tîn
¢riste…wn, c£riti katiscÚsantej ™po…hsan kriqÁnai
pÒlin män ¢risteàsai t¾n A„ginhtîn, ¥ndra dä 'Amein…an
'Aqhna‹on, tÕn ¢delfÕn A„scÚlou toà poihtoà: oátoj g¦r
trihrarcîn prîtoj ™mbol¾n œdwke tÍ nauarc…di tîn
Persîn, kaˆ taÚthn katšduse kaˆ tÕn naÚarcon dišfqeire.

3.
tîn d' 'Aqhna…wn baršwj ferÒntwn t¾n ¥dikon Âttan, oƒ

87.
látták, hogy a legnagyobb hajók futásnak eredtek, maguk is
elmenekültek a veszedelembŋl. A másik szárnyon kemény
küzdelem folyt, és egy ideig eldöntetlen volt a harc, de mikor
az athéniek a phoinikiaiakat és a kyprosiakat egészen a
szárazföldig ťzték, majd visszafordultak, a helyükbŋl
kiszorított barbárok is menekülni kezdtek, miközben sok
hajót vesztettek. A görögök tehát felülkerekedtek, és ragyogó
tengeri küzdelemben legyŋzték a barbárokat. A harcban a
görögöknek negyven hajójuk pusztult el, a perzsáknak
kétszáznál is több, nem számítva a legénységestŋl elfogottakat.
A várakozása ellenére legyŋzött király a futást kezdeményezŋ
phoinikiaiak közül a legvétkesebbeket kivégeztette, a többieket
pedig azzal fenyegette, hogy méltó büntetéssel sujtja ŋket. A
phoinikiaiak erre, mivel féltek a fenyegetésektŋl, elŋször Attika
partjaihoz hajóztak, az éj beálltával pedig Ázsiába távoztak.
Themistoklés, akit a gyŋzelem szerzŋjének tartottak, egy
másik, nem kisebb horderejť hadicselt eszelt ki. Minthogy a
görögök féltek a szárazföldön megküzdeni annyi ezernyi
emberrel, a (perzsa) szárazföldi sereg erŋit is meggyengítette a
következŋ módon: Fiainak nevelŋjét elküldte Xerxéshez, hogy
jelentse: a görögök a (helléspontosi) átkeléshez akarnak
hajózni, hogy a hidat szétbontsák. A király, aki -valószínťsége
miatt- hitt a beszédnek, erre roppantul megijedt, hogy
megfosztják az Ázsiába való visszavonulási úttól, hiszen a
görögök a tenger urai, s így elhatározta, hogy a legnagyobb
gyorsasággal átkel Azsiába, Hellasban csak Mardoniost hagyja
a legjobb lovasokkal és gyalogosokkal, mintegy négyszázezer
emberrel. Themistoklés tehát két hadicsellel nagy sikereket
szerzett a görögöknek.

Felkészült rá, hogy nagy erŋkkel Görögországba hajózzon és
együtt harcoljon a görögökkel a perzsák ellen.
És már éppen készült rá, hogy kihajózzon, amikor
megérkezett egy hajó néhány korinthosival, akik
felvilágosították, hogy véget ért a görögök tengeri csatája
Salamisnál, éspedig gyŋzelemmel, és Xerxés seregének egy
részével kivonult Európából.

Ami a görögországi hangulatot illeti a salamisi csata
után, az volt az általános hogy a gyŋzelem az athéniaknak
köszönhetŋ, és ennek ŋk nagyon is tudatában voltak és
éreztették is mindenkivel, érdemesnek tartják magukat arra,
hogy megkérdŋjelezzék a spártaiak tengeri hégemoniáját. A
spártaiak ezért, elŋre látva, mi lesz ebbŋl, igyekeztek
lelohasztani az athéniak büszkeségét. Ezért amikor arról kellett
dönteni, ki kapja jutalmul a zsákmány legértékesebb részét
(aristéia), a népszerťbb megoldást választva úgy intézték,
hogy a következŋ ítélet szülessen: a városok közül az aiginaiak,
a harcosok közül az athéni Ameinias, a költŋ Aischylos
testvére érdemli az elsŋ díjat (aristéia), ŋ volt ugyanis az elsŋ
hajóparancsnok, aki meglékelt egy perzsa parancsnoki hajót,
elsüllyesztette és parancsnokát megölte.
És amikor az athéniak nehezteltek, amiért méltatlanul háttérbe
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LakedaimÒnioi fobhqšntej m»pote QemistoklÁj ¢ganakt»saj
™pˆ tù sumbebhkÒti kakÕn mšga bouleÚshtai kat' aÙtîn kaˆ
tîn `Ell»nwn, ™t…mhsan aÙtÕn diplas…osi dwrea‹j tîn t¦
¢riste‹a e„lhfÒtwn. dexamšnou dä toà Qemistoklšouj t¦j
dwre£j, Ð dÁmoj tîn 'Aqhna…wn ¢pšsthsen aÙtÕn ¢pÕ tÁj
strathg…aj, kaˆ paršdwke t¾n ¢rc¾n Xanq…ppJ tù
'Ar…fronoj.
Diodóros Siculus, Bibliotheca XIII 15, 2.
¤pantaj d' ¢namnhsqšntaj tîn ™n Salam‹ni tropa…wn ºx…ou
m¾ katarr‹yai tÁj patr…doj t¾n peribÒhton dÒxan,
mhdä aØtoÝj ¢ndrapÒdwn trÒpon paradoànai to‹j
Surakos…oij.
88.

Dionysios Halikarnassensis, Antiquitates Romanae 5, 17, 4-5.
Ñyä g£r pote 'Aqhna‹oi prosšqesan tÕn ™pit£fion œpainon
tù nÒmJ, e‡t' ¢pÕ tîn ™p' 'Artemis…J kaˆ perˆ Salam‹na
kaˆ ™n Plataia‹j Øpär tÁj patr…doj ¢poqanÒntwn
¢rx£menoi, e‡t' ¢pÕ tîn perˆ Maraqîna œrgwn. Østere‹
dä kaˆ t¦ Maraqènia tÁj BroÚtou tafÁj, e„ d¾
¢pÕ toÚtwn prètwn ½rxanto oƒ œpainoi lšgesqai to‹j
¢pogenomšnoij, ˜kka…deka œtesin.
Dionysios Halikarnassensis, De Demosthenis dictione 31.
¢ntiparexet£swmen oân taÚtV Dhmosqšnouj labÒntej
lšxin ™k toà Øpär Kthsifîntoj lÒgou. œsti d' oÙ par£klhsij
'Aqhna…wn ™pˆ tÕ kalÕn kaˆ t¾n ¢ret»n, ésper par¦ tù
Pl£twni, ¢ll'™gkèmion tÁj pÒlewj, Óti p£nta ¹ge‹tai
t«lla ™l£ttw timÁj kaˆ dÒxhj, Âj fšrousi kalaˆ pr£xeij,
k¨n e„ m» tij aÙt¦j mšlloi katorqoàn. œsti d' ¹ lšxij ¼de:

Dionysios Halikarnassensis, De Demosthenis dictione 40, 12-13.
e‡rhntai män oân kaˆ prÒteron ½dh lšxeij tinšj, ™n aŒj
tÕn Ólon caraktÁra aÙtoà tÁj lšxewj Øpšgrafon, ™x ïn
kaˆ t¦ perˆ t¾n sÚnqesin, e„ toiaàt£ ™stin oŒa lšgomen
¹me‹j, oÙ calepîj ¥n tij ‡doi. †na dä m¾ dÒxwmen diart©n
t¦j ¢kolouq…aj, toÝj ¢naginèskontaj ™pˆ t¦ ™n ¢rca‹j
·hqšnta parade…gmata keleÚontej ¢nastršfein,
lambanšsqw k¢ntaàqa ™k tîn Panhgurikîn aÙtoà lÒgwn
lšxij oÙ poll¾n diatrib¾n paršxousa to‹j ¢nagnwsomšnoij,
™n Î diexšrcetai t¦ pracqšnta 'Aqhna…oij perˆ t¾n ™n
Salam‹ni naumac…an. œsti dä ¼de:

Dionysios Halikarnassensis, Ars rhetorica 6, 2.
SunelÒnti män oân Ð ™pit£fioj œpainÒj ™sti tîn
katoicomšnwn. e„ dä toàto, dÁlÒn pou, æj kaˆ ¢pÕ tîn
aÙtîn tÒpwn lhptšon, ¢f' ïn per kaˆ t¦ ™gkèmia:
patr…doj, gšnouj, fÚsewj, ¢gwgÁj, pr£xewj. ¥cri män
oân tinÕj t¾n aÙt¾n „tšon, oŒon perˆ patr…doj lšgonta,
Óti meg£lh kaˆ œndoxoj kaˆ ¢rca…a, kaˆ e„ tÚcoi aÙt¾
prèth parelqoàsa e„j ¢nqrèpouj, oŒa kaˆ Pl£twn perˆ tÁj
'AttikÁj dišxeisin: e„ dä mikr£, Óti di¦ toÚtouj ½dh kaˆ t¾n
¢ret¾n t¾n toÚtwn kaˆ dÒxan œndoxoj kaˆ aÙt¾ ™gšneto,
oŒon ¹ Salamˆj di¦ tÕn A‡anta À t¾n ¢ret¾n tîn
naumachs£ntwn, kaˆ ¹ A‡gina di¦ tÕn A„akÒn. À e‡ ti
bšltion perˆ aÙtÁj œcoimen lšgein e„rhmšnon, éjper 'qe…an'
t¾n Salam‹na epen Ð PÚqioj: Óti ™k qeoà ™kt…sqh, (...)

89.

Cicero, Tusculanae Disputationes I 110.
ante enim Salamina ipsam Neptunus obruet quam Salamini

87. 88. 89.
szorultak, a spártaiak megijedtek, nehogy Themistoklés
megelégelve a történteket, ellenük és a görögök ellen
forduljon, kétszer annyi ajándékkal jutalmazták, mint azokat
akik az elsŋ díjat (aristéia) kapták. Amikor viszont
Themistoklés átvette az ajándékokat, az athéni nép elvette tŋle
a fŋvezérséget és átadta a hatalmat Xanthipposnak, Ariphrón
fiának.
Mindenkit emlékeztetett (sc. Nikias) a salamisi tropaionokra, és
kérte ŋket, ne dobják el a haza széltében híres dicsŋségét, és ne
szolgáltassák ki magukat szolgák módjára a szicíliaiaknak.

Késŋbb történt, hogy az athéniak kiegészítették a szokást a
dicsérŋ temetési beszéddel. Az elsŋ ilyen alkalom lehet, hogy
az Artemisionnál, Salamisi és Plataiainál a hazáért meghaltak
temetése volt, de az is lehet, hogy már a Marathónnál
elesetteké. De már a marathóni ceremónia is - ha valóban
akkor kezdtek beszédet mondani az elesettek fölött-, nos már
az is tizenhat évvel késŋbb volt, mint Brutus temetése.
Vegyük összehasonlításul Démosthenés szövegét, a Ktésiphón
elleni beszédbŋl. Ez nem buzdító beszéd az athéniaknak a
bátorságra és erényre, mint Platónnál, hanem a város
dicsérete, amelyben azt mondja, hogy semmi sem ér fel a
becsülettel és dicsŋséggel, amit kiváló tettek szereznek, még
akkor se, ha nem koronázza siker ŋket.
Innentŋl idézi Démosthenés szövegét (De corona, 199-208.), az
idevonatkozó részeket
Idéztem már az elŋbb is a szövegét (sc. Isokratésnek), ahol
leírtam stílusának minden jellemzŋjét. Ott könnyen utána lehet
nézni a kompozíciójával kapcsolatban is, hogy olyan-e
valóban, amilyennek leírtam. De nehogy úgy tťnjön, hogy
felborítom a sorrendet, arra kérve az olvasót, hogy egy a
könyv elején idézett példához menjen vissza, álljon itt is egy
részlet a Panégyrikos címť mťvébŋl (nem telik sok idŋbe
végigolvasni!), amelyben az athéniaknak a salamisi csatában
nyújtott teljesítményükrŋl van szó. A részlet a következŋ:
Innentŋl idézi Isokratés szövegét (Panegyricus 96-99.), az
idevonatkozó részletet ld. ott
Hogy egyszerťen fejezzem ki magam, a temetési beszéd
dicsérŋ szónoklat az elmentek felett. Márpedig, ha igen, akkor
nyilvánvaló, hogy ugyanazokból a toposzokból kell építkeznie,
mint amannak: hazájuk, származásuk, családjuk, neveltetésük
és tetteik. És ugyanúgy kell haladnia, például a hazáról szólva
elmondani, hogy nagy és híres és ŋsi, és ha még felülmúlja a
többit is, az emberekrŋl is, ahogy Platón Attikáról szép sorban
mindezt elmondja. Ha pedig kicsi, akkor arról, hogy kik és
milyen tetteik és dicsŋségük révén lett maga is híressé, mint
például Salamis Aias vagy a tengeri csatában harcolók
vitézsége révén, vagy Aigina Aiakosnak köszönhetŋen. És
hogyha még valami jó mondás is van róla, mint ahogyan
például a pythói jóslat ‘isteninek’ nevezte Salamist, mert isten
alapította. (...)
Mert elŋbb fogja Neptunus magát Salamist elmosni, mint a
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90.

tropaei memoriam

salamisi diadalnak az emlékét.

Cicero, De officiis 1, 61.
Contraque in laudibus, quae magno animo et fortiter excellenterque
gesta sunt, ea nescio quomodo quasi pleniore ore laudamus.
Hinc rhetorum campus de Marathone, Salamine, Plataeis,
Thermopylis, Leuctris ...

Havas László fordítása
Dicsŋítjük viszont a lelki nagyságot, a bátor és kiemelkedŋ
tetteket,ésmindezt valamilyen oknál fogva teltebb hangon
magasztaljuk. Ezért nyílik tág tér a szónokoknak Marathon,
Salamis, Plataeae,Thermopylae, Leuctra dícséretében ...

Cicero, De officiis 1, 75.
Quamvis enim Themistocles iure laudetur et sit eius nomen quam
Solonis inlustrius citeturque Salamis clarissimae testis victoriae, quae
anteponatur consilio Solonis ei, quo pri mum constituit Areopagitas,
non minus praeclarum hoc quam illud iudicandum est. Illud enim
semel pro fuit, hoc semper proderit civitati; hoc consilio leges
Atheniensium, hoc maiorum instituta servantur. Et Themistocles
quidem nihil dixerit, in quo ipse Areopa gum adiuverit, at ille vere <a>
se adiutum Themisto clem; est enim bellum gestum consilio senatus
eius, qui a Solone erat constitutus.

Havas László fordítása
Ámbár ugyan joggal magasztalják Themistoclest, neve szebben
ragyog, mint Soloné, és Salamist aragyogó gyŋzelem
tanújaként idézik, és ezt a diadalt többre tartják Solon bölcs
döntésénél, amellyel beiktatta az Areopagus tagjait: mégsem
szabad kevésbé csodálnunk Solont, mint Themistocles
hŋstettét. Salamis csak egyszer használt az államnak, a
törvényszék örökkŋ hasznára lesz, fenntartja az athéniak
törvényeit, megŋrzi az ŋsök intézményeit. És Themistocles
bizony egyáltalán nem állíthatja, hogy támogatta az
Areopagust, de a másik elmondhatja, hogy segítette
Themistoclest. A háború ugyanis annak a testületnek a
határozatával folyt, amelyet Solon állított fel.

Cornelius Nepos, Themistocles 2-4.
2.
Primus autem gradus fuit capessendae rei publicae bello
Corcyraeo; ad quod gerendum praetor a populo factus non
solum praesenti bello, sed etiam reliquo tempore ferociorem reddidit
ciuitatem. nam cum pecunia publica, quae ex metallis
redibat, largitione magistratuum quotannis interiret, ille
persuasit populo ut ea pecunia classis centum nauium
aedificaretur. qua celeriter effecta primum Corcyraeos fregit,
deinde maritimos praedones consectando mare tutum
reddidit. in quo cum diuitiis ornauit, tum etiam peritissimos belli
naualis fecit Athenienses. id quantae saluti fuerit uniuersae
Graeciae, bello cognitum est Persico. nam cum Xerxes et mari et terra
bellum uniuersae inferret Europae cum tantis copiis,
quantas neque ante nec postea habuit quisquam huius enim classis
mille et ducentarum nauium longarum fuit, quam duo
milia onerariarum sequebantur, terrestris autem exercitus
septingenta peditum, equitum quadringenta milia fuerunt,
huius de aduentu cum fama in Graeciam esset perlata et
maxime Athenienses peti dicerentur propter pugnam
Marathoniam, miserunt Delphos consultum, quidnam facerent
de rebus suis. deliberantibus Pythia respondit, ut moenibus
ligneis se munirent. id responsum quo ualeret cum
intellegeret nemo, Themistocles persuasit consilium esse
Apollinis, ut in naues se suaque conferrent: eum
enim a deo significari murum ligneum. tali consilio probato
addunt ad superiores totidem naues triremes suaque omnia,
quae moueri poterant, partim Salamina partim Troezena
deportant: arcem sacerdotibus paucisque maioribus natu ac
sacra procuranda tradunt, reliquum oppidum relinquunt.

Havas László fordítása

3.
Huius consilium plerisque ciuitatibus displicebat et in terra dimicari
magis placebat. itaque missi sunt delecti cum Leonida,
Lacedaemoniorum rege, qui Thermopylas occuparent
longiusque barbaros progredi non paterentur. hi uim hostium

Politikai pályafutásának elsŋ jelentŋsebb állomása a corcyrai
háborúhoz kapcsolódik. A nép ennek irányítására választotta
meg hadvezérnek, ŋ azonban nemcsak e háború idejére
teremtette meg a város harckészségét, hanem a késŋbbi idŋkre
is. Az ércbányákból befolyó állami jövedelmeket a
hivatalnokok pénzosztása évrŋl évre fölemésztette, ŋ azonban
rábírta a népet, hogy a bevételekbŋl építsenek száz hajóból álló
flottát. A gyorsan felállított hajóhaddal elŋbb a corcyraiakat
semmisítette meg, majd üldözŋbe vette a kalózokat, és
biztonságossá tette a tengert. Ez a hadjárat gazdagságot és a
tengeri csatában való jártasságot szerzett az athéniaknak. Hogy
ennek milyen szerepe volt egész Görögország
fennmaradásában, az a perzsa háború idején derült ki. Xerxes
ugyanis szárazon és vízen hadjáratot indított egész
Európa ellen, s olyan roppant sereggel tört rá, amilyent sem
azelŋtt, sem azóta nem mondhatott senki a magáénak.
Ezerkétszáz hadihajóból álló flottája volt, melyet kétezer
teherszállító vízi jármť követett, szárazföldi serege pedig
hétszázezer gyalogost és négyszázezer lovast számlált. Amikor
érkezésének híre eljutott Görögországba, s azt kezdték
rebesgetni, hogy a marathoni csata miatt elsŋsorban az
athéniakra akar lecsapni, küldöttséget menesztettek Delphibe,
hogy megtudják, mitévŋk is legyenek. A jóslatkérŋknek a
Pythia azt válaszolta, hogy fabástyákkal erŋsítsék meg
magukat. Senki sem értette, mi a felelet értelme, de
Themistocles igyekezett meggyŋzni az embereket, hogy azt
tanácsolja Apollo: szálljanak hajóra vagyonukkal együtt, az
isten ugyanis erre utalt a fabástyával. Tetszett a terv, s a már
elŋbb említett hajók mellé ugyanannyi háromevezŋsoros
bárkát készítenek, és mindenüket, amit csak meg tudtak
mozdítani, részint Salamisba, részint Troezenba szállítják. A
fellegvárat és az istenek tiszteletének ápolását papokra és
néhány öregemberre bízzák, egyébként pedig elhagyják a
várost.
A legtöbb város nem értett egyet Themistocles elképzelésével,
s inkább a szárazföldön akart harcba bocsátkozni. Ezért
Leonidas, lacedaemoni király vezetésével válogatott
katonákat indítottak útnak, akik megszállták a thermopylaei
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non sustinuerunt eoque loco omnes interierunt. at classis
communis Graeciae trecentarum nauium, in qua ducentae
erant Atheniensium, primum apud Artemisium inter Euboeam
continentemque terram cum classiariis regiis conflixit.
angustias enim Themistocles quaerebat, ne multitudine
circuiretur. hic etsi pari proelio discesserant, tamen eodem loco
non sunt ausi manere, quod erat periculum, ne, si pars
nauium aduersariorum Euboeam superasset, ancipiti
premerentur periculo. quo factum est ut ab Artemisio
discederent et exaduersum Athenas apud Salamina classem
suam constituerent.
4.
At Xerxes Thermopylis expugnatis protinus accessit
astu idque nullis defendentibus interfectis sacerdotibus,
quos in arce inuenerat, incendio deleuit. cuius flamma
perterriti classiarii cum manere non auderent et plurimi
hortarentur, ut domos suas discederent moenibusque se
defenderent, Themistocles unus restitit et uniuersos pares esse
posse aiebat, dispersos testabatur perituros, idque Eurybiadi,
regi Lacedaemoniorum, qui tum summae imperii praeerat, fore
affirmabat. quem cum minus quam uellet moueret, noctu de
seruis suis quem habuit fidelissimum ad regem misit, ut ei
nuntiaret suis uerbis, aduersarios eius in fuga esse: qui
si discessissent, maiore cum labore et longinquiore tempore
bellum confecturum, cum singulos consectari cogeretur: quos
si statim aggrederetur, breui uniuersos oppressurum. hoc eo
ualebat, ut ingratis ad depugnandum omnes cogerentur. hac re
audita barbarus, nihil doli subesse credens, postridie
alienissimo sibi loco, contra opportunissimo hostibus adeo
angusto mari conflixit, ut eius multitudo nauium explicari
non potuerit. uictus ergo est magis etiam consilio Themistocli
quam armis Graeciae. Hic etsi male rem gesserat, tamen tantas
habebat reliquias copiarum, ut etiam tum iis opprimere posset
hostes: iterum ab eodem gradu depulsus est. nam
Themistocles, uerens ne bellare perseueraret, certiorem eum
fecit id agi, ut pons, quem ille in Hellesponto fecerat,
dissolueretur ac reditu in Asiam excluderetur, idque ei
persuasit. itaque qua sex mensibus iter fecerat, eadem minus
diebus triginta in Asiam reuersus est seque a Themistocle non
superatum, sed conseruatum iudicauit. sic unius uiri prudentia
Graecia liberata est Europaeque succubuit Asia. haec altera
uictoria, quae cum Marathonio possit comparari tropaeo. nam
pari modo apud Salamina paruo numero nauium maxima post
hominum memoriam classis est deuicta.
5.
Hic etsi male rem gesserat, tamen tantas habebat reliquias copiarum, ut etiam tum iis opprimere posset hostes: iterum ab eodem gradu
depulsus est. nam Themistocles, uerens ne bellare perseueraret, certiorem eum fecit id agi, ut pons, quem ille in Hellesponto fecerat, dissolueretur ac reditu in Asiam excluderetur, idque ei persuasit. itaque
qua sex mensibus iter fecerat, eadem minus diebus triginta in Asiam
reuersus est seque a Themistocle non superatum, sed conseruatum
iudicauit. sic unius uiri prudentia Graecia liberata est Europaeque
succubuit Asia. haec altera uictoria, quae cum Marathonio possit
comparari tropaeo. nam pari modo apud Salamina paruo numero
nauium maxima post hominum memoriam classis est deuicta.

90.
szorost, és hosszú idŋn keresztül feltartóztatták a barbárok
elŋrenyomulását. Az ellenség rohamának azonban nem tudtak
ellenállni, s valamennyien ott lelték halálukat. A közös görög
flotta pedig, amely háromszáz - köztük kétszáz athéni- hajóból
állt, elŋször Artemisiumnál, Euboea és a szárazföld között
csapott össze a nagykirály tengerészeivel. Themistocles ugyanis
a szorosokat kereste, nehogy bekerítse az ellenség túlereje. Bár
itt eldöntetlenül végzŋdött a csata, a görögök nem mertek
azon a helyen maradni, mert az a veszély fenyegetett, hogy ha
az ellenséges hajók egy része megkerüli Euboeát, ŋk két tťz
közé szorulnak. Így történt, hogy elhajóztak Artemisiumból, s
Athénnal átellenben, Salamisnál sorakoztatták fel flottájukat.
Xerxes azonban, miután elfoglalta a thermopylaei szorost,
azonnal a város alá nyomult, s mivel senki sem állt ellen,
legyilkoltatta a papokat, akiket a fellegvárban talált, az
épületeket pedig felgyújtatta. A felcsapó láng rémülettel
töltötte el a matrózokat, nem volt tovább maradásuk, s többen
azt indítványozták, hogy menjenek haza s a falak között
keressenek menedéket. Egyedül Themistocles ellenezte a
tervet, kijelentve, hogy ha összetartanak, méltók lehetnek
ellenfeleikhez, de váltig esküdözött, hogy ha szétszélednek,
végük. Ezt bizonygatta Eurybiadesnak, a lacedaemoniak
királyának is, aki akkor a fŋvezér volt. Nem tudta azonban
annyira meggyŋzni, amennyire szerette volna, s ezért az éj
folyamán leghťségesebb szolgáját küldte el a kirláyhoz, hogy
saját szavaival hozza tudomására: menekülŋben az ellenség, s
ha sikerül egérutat nyernie, a királynak sok fáradságába kerül
majd, amíg hosszú idŋ alatt befejezi a háborút. Arra fog
ugyanis kényszerülni, hogy külön- külön mérkŋzzék meg
ellenfeleivel, pedig ha most nyomban megtámadná, gyorsan
mind egy szálig legyŋzhetné ŋket. Themistocles azért
folyamodott ehhez az eljáráshoz, mert így akarta
rákényszeríteni a görögöket, hogy noha nem így akarták,
együtt szálljanak harcba. Ahogy a király minderrŋl értesült,
másnap semmi cselvetésre nem gyanakodva, megütközött, bár
számára teljesen alkalmatlan, az ellenségnek viszont
tökéletesen megfelelŋ volt a terep. A tengerszorosban ugyanis
a király óriási hajóhada szinte mozdulni sem tudott. Xerxes
tehát vereséget szenvedett, s nem annyira Görögország
fegyverei gyŋzték le, mint inkább Themistocles fortélya.

Bár a nagykirály számára a csata balul ütött ki, még maradék
csapatai is olyan erŋsek voltak, hogy velük is meg tudta volna
semmisíteni az ellenséget. Egy ilyen lépéstŋl megint csak
Themistocles tántorította el, aki, attól tartva, hogy Xerxes
kitart háborús tervei mellett, tudomására hozta, hogy annak a
hídnak a lerombolására készülnek, amelyet a Hellespontoson
épített, és így akarják elzárni Asiában való visszatérésének az
útját. S ezt el is hitette vele. Ezért a király úgy tért vissza
Asiába, hogy nem egészen harminc nap alatt tette meg azt az
utat, amely korábban hat hónapot vett igénybe, Themistoclest
pedig nem legyŋzŋjének, hanem megmentŋjének tartotta. Így
egyetlen férfiú bölcsessége óvta meg Görögország
szabadságát és hódoltatta meg Asiát Európának. Ez volt a
görögök második diadala, mely összevethetŋ a marathoni
gyŋzelemmel. Salamisnál ugyanis néhány hajó diadalmaskodott
egy emberemlékezet óta nem látott hatalmas hajóhadon.
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Cornelius Nepos, Aristides 1-2.
hic decem annorum legitimam poenam non pertulit. nam
postquam Xerxes in Graeciam descendit, sexto fere anno
quam erat expulsus, populi scito in patriam restitutus est.
Interfuit autem pugnae nauali apud Salamina, quae facta est
priusquam poena liberaretur.
91.

90. 91.
Havas László fordítása
(...) A törvény által rá kiszabott tízéves büntetést azonban nem
töltötte ki. Mert számťzetésének körülbelül a hatodik
esztendejében, amikor Xerxes betört Görögországba,
néphatározat alapján visszatérhetett hazájába.
Részt vett a Salamis melletti tengeri ütközetben, de ez még
azelŋtt történt, hogy fölmentették volna büntetése alól.

Strabón, Geographica VIII 6, 16.
Óti män oân tîn sfÒdra gnwr…mwn ™stˆn ¹ nÁsoj, t… de‹
lšgein; ™nteàqen g¦r A„akÒj te lšgetai kaˆ oƒ ¢p' aÙtoà.
aÛth d' ™stˆn ¹ kaˆ qalattokrat»sas£ pote kaˆ perˆ
prwte…wn ¢mfisbht»sasa prÕj 'Aqhna…ouj ™n tÍ perˆ
Salam‹na naumac…v kat¦ t¦ Persik£.

Földy József fordítása
Hogy ez a sziget (sc. Aigina) a legismertebbek közé tartozik,
mi szükség azt említeni? Állítólag innen való Aiakos és utódai.
Valamikor ez volt a tenger ura és a perzsa háború idején a
salamisi tengeri ütközetben Athénnal versengett az elsŋségért.

Strabón, Geographica IX 1.9.
PrÒkeitai d' ¢pÕ Nisa…aj plšonti e„j t¾n 'Attik¾n
pšnte nhs…a. eta Salamˆj ˜bdom»kont£ pou stad…wn oâsa
tÕ mÁkoj, oƒ d' Ñgdo»kont£ fasin: œcei d' Ðmènumon
pÒlin t¾n män ¢rca…an œrhmon prÕj A‡ginan tetrammšnhn
kaˆ prÕj nÒton (kaq£per kaˆ A„scÚloj e‡rhken A‡gina d'
aÛth prÕj nÒtou ke‹tai pno£s), t¾n dä nàn ™n kÒlpJ
keimšnhn ™pˆ cerronhsoeidoàj tÒpou sun£ptontoj prÕj t¾n
'Attik»n. ™kale‹to d' ˜tšroij ÑnÒmasi tÕ palaiÒn: kaˆ g¦r
Skir¦j kaˆ KÚcreia ¢pÒ tinwn ¹rèwn, ¢f' oá män 'Aqhn©
te lšgetai Skir¦j kaˆ tÒpoj Sk…ra ™n tÍ 'AttikÍ kaˆ ™pˆ
Sk…rJ ƒeropoi…a tij kaˆ Ð m¾n Ð Skiroforièn, ¢f' oá dä kaˆ
Kucre…dhj Ôfij, Ón fhsin `Hs…odoj trafšnta ØpÕ Kucršwj
™xelaqÁnai ØpÕ EÙrulÒcou lumainÒmenon t¾n nÁson,
Øpodšxasqai dä aÙtÕn t¾n D»mhtra e„j 'Eleus‹na kaˆ
genšsqai taÚthj ¢mf…polon. çnom£sqh dä kaˆ Pituoàssa
¢pÕ toà futoà: ™pifan¾j dä ¹ nÁsoj ØpÁrxe di£ te toÝj
A„ak…daj ™p£rxantaj aÙtÁj, kaˆ m£lista di' A‡anta
tÕn Telamènion, kaˆ di¦ tÕ perˆ t¾n nÁson taÚthn
katanaumachqÁnai Xšrxhn ØpÕ tîn `Ell»nwn kaˆ
fuge‹n e„j t¾n o„ke…an. sunapšlausan dä kaˆ A„ginÁtai
tÁj perˆ tÕn ¢gîna toàton dÒxhj, ge…tonšj te Ôntej kaˆ
nautikÕn ¢xiÒlogon parascÒmenoi. Bèkaroj d' ™stˆn ™n
Salam‹ni potamÒj, Ð nàn Bwkal…a kaloÚmenoj.

Földy József fordítása
Ha Nisaiából Attika felé hajózunk, öt kis szigetet találunk.
Azután következik Salamis, amelynek hosszúsága 70,
némelyek szerint azonban 80 stadion; van egy hasonló nevť
városa; a régi, amely Aigina, azaz dél felé nézett, elpusztult
(mint Aischylos is mondotta: „Aigina déli szél irányában
fekszik” (Frag. 404. Nauck), a mostani pedig egy öbölben
egy félsziget alakú helyen szinte érintkezik Attikával.
Régen más nevei voltak; egynémelyik hŋs Skirasnak is,
meg Kychreiának is nevezte; az elsŋrŋl nevezik Athénét
Skirasnak is, Attikában meg van egy Skira nevť helység,
Skiroson meg áldozati szertartás és Skirophorion nevť hónap,
a másikról pedig a kychreiai kígyó kapta a nevet, amelyet
Hésiodos szerint Kychreus táplált, Eurylokhos azonban, mivel
veszélyeztette a szigetet, kiťzte, de Démétér befogadta
Eleusisbe, s itt az ŋ szolgája lett. A fenyŋfa után Pityussának
is nevezték. Nevezetes lett ez a sziget részint a rajta uralkodó
aiakidák, fŋképpen pedig a Telamónios [Telamón fia] Aias
révén, továbbá annak következtében, hogy e körül a sziget
körül gyŋzték le a hellének tengeri csatában Xerxést, aki
vissza is ment hazájába. Ennek a küzdelemnek a
dicsŋségében az aiginéták is részesültek mint szomszédok,
s mint akik tekintélyes hajóhadat állítottak ki. Van egy
Bókaros, ma Bókalia nevť folyó is Salamis szigetén.

Strabón, Geographica IX 1, 11.
(...) ™n dä tÍ paral…v tÍ kat¦ Salam‹na ke‹sqai
sumba…nei t¦ Ória tÁj te MegarikÁj kaˆ tÁj 'Atq…doj,
Ôrh dÚo § kaloàsi Kšrata.

A Salamis melletti tengerparton vannak Megara és Attika
határai, a Kerata nevť két hegy.

Strabón, Geographica IX 1, 12.
Et' 'Eleusˆj pÒlij, ™n Î tÕ tÁj D»mhtroj ƒerÕn
tÁj 'Eleusin…aj kaˆ Ð mustikÕj shkÒj, Ön
kateskeÚa-

Földy József fordítása
Ezután Eleusis városa következik; itt van az eleusisi Démétér
temploma és a mystikus szentély, amely olyan nagy tömeget
képes befogadni, mint egy színház; Iktinos építette, mikor
Periklés volt a közmunkák felügyelŋje. A várost a démosok
közé sorolják.

Strabón, Geographica IX 1, 13.
Eta tÕ Qri£sion ped…on kaˆ Ðmènumoj a„gialÕj kaˆ
dÁmoj: eq' ¹ ¥kra ¹ 'Amfi£lh kaˆ tÕ Øperke…menon
latÒmion kaˆ Ð e„j Salam‹na porqmÕj Óson dist£dioj,
Ön diacoàn ™peir©to Xšrxhj, œfqh dä ¹ naumac…a
genomšnh kaˆ fug¾ tîn Persîn. ™ntaàqa dä kaˆ aƒ
Farmakoàssai, dÚo nhs…a ïn ™n tù me…zoni K…rkhj t£foj
de…knutai.

Földy József fordítása
Utána a thriai síkság következik, s a hasonló nevť partvidék
és démos, azután az Amphialé hegyfok és a fölötte levŋ
kŋbánya, s a mintegy 2 stadion szélességť salamisi
tengerszoros, amelyen keresztül Xerxés gátat akart húzatni,
ámde elŋbb következett be a tengeri ütközet és a perzsák
futása. Itt vannak a Pharmakussák is, két kis sziget, a
nagyobbikon Kirké sírját mutogatják.
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92.

93.

94.

95.

Strabón, Geographica IX 1, 14.
`Upär dä tÁj ¢ktÁj taÚthj Ôroj ™stˆn Ö kale‹tai KorudallÒj,
kaˆ Ð dÁmoj oƒ Korudalle‹j· eq' Ð Fèrwn lim¾n kaˆ ¹
Yutt£leia, nhs…on œrhmon petrîdej Ó tinej epon l»mhn toà
Peiraiîj· plhs…on dä kaˆ ¹ 'Atal£nth Ðmènumoj tÍ perˆ
EÜboian kaˆ LokroÚj, kaˆ ¥llo nhs…on Ómoion tÍ Yuttale…v
kaˆ toàto· eq' Ð PeiraieÝj kaˆ aÙtÕj ™n to‹j d»moij
tattÒmenoj kaˆ ¹ Mounuc…a.

91. 92. 93. 94. 95.
Földy József fordítása
E fölött a partrészlet fölött emelkedik a Korydallos nevť hegy
és Korydalleis démosa; utána következik a Phórón-öböl és
a puszta, sziklás kis sziget, Psyttaleia, amelyet némelyek
Peiraieus könnycseppjének* [helyesen: csipájának] mondottak.
Mellette van Atalanté is, amely azonos nevť az Euboia és
Lokris közt fekvŋ szigettel; ez a kis sziget is éppen olyan,
mint Psyttaleia. Azután Peiraieus következik, amelyet már a
démosok közé sorolnak, és Munykhia.

Strabón, Geographica IX 1, 21.
perˆ dä 'An£flustÒn ™sti kaˆ tÕ Pane‹on kaˆ tÕ tÁj
Kwli£doj 'Afrod…thj ƒerÒn, e„j Ön tÒpon ™kkumanqÁnai
t¦ teleuta‹a t¦ ™k tÁj perˆ Salam‹na naumac…aj tÁj
PersikÁj nau£gi£ fasi, perˆ ïn kaˆ tÕn 'ApÒllw
proeipe‹n Kwli£dej dä guna‹kej ™retmo‹si frÚxousi.

Földy József fordítása
...Anaphlystos mellett [van] a Pan-templom és az Aphrodité
Kólias temploma; állítólag ezen a helyen vetette partra a
hullám a salamisi tengeri ütközet alkalmával az utolsó perzsa
hajóroncsokat, amelyekrŋl már Apollón megjósolta:
“A kóliasi asszonyok evezŋkkel fognak csépelni.”

C. Plinius Secundus, Naturalis historia II 90.
ceratias cornus speciem habet, qualis fuit cum Graecia apud
Salamina depugnavit.
Pomponius Mela, De Chorographia II 109, 2.
in Atthide Helene est nota stupro Helenae, et Salamis excidio
classis Persicae notior.

Silius Italicus, Punica XIV 279-86.
Ductores facilem impelli laetamque tumultus
vaniloque plebem furiabant insuper ore:
numquam hoste intratos muros et quattuor arcis;
et Salaminiacis quantam Eoisque tropaeis
ingenio portus urbs invia fecerit umbram,
spectatum proavis: ter centum ante ora triremis
unum naufragium, mersasque impune profundo
clade pharetrigeri subnixas regis Athenas.
Pseudo-Longinos, De sublimitate 16, 2-4.
AÙtÒqi mšntoi kaˆ Ð perˆ schm£twn ™fexÁj tštaktai
tÒpoj: kaˆ g¦r taàt' ¨n Ön de‹ skeu£zhtai trÒpon, æj œfhn,
oÙk ¨n ¹ tucoàsa megšqouj e‡h mer…j. oÙ m¾n ¢ll' ™peˆ tÕ
p£nta diakriboàn polÝ œrgon ™n tù parÒnti, m©llon d'
¢periÒriston, Ñl…ga tîn Ósa megalhgor…aj ¢potelestik¦
toà pistèsasqai tÕ proke…menon ›neka kaˆ d¾
dišximen. ¢pÒdeixin Ð Dhmosqšnhj Øpär tîn pepoliteumšnwn
e„sfšrei: t…j d' Ãn ¹ kat¦ fÚsin crÁsij aÙtÁj; oÙc ¹m£rtete,
ð tÕn Øpär tÁj tîn `Ell»nwn ™leuqer…aj ¢gîna ¢r£menoi:
œcete dä o„ke‹a toÚtou parade…gmata: oÙdä g¦r oƒ ™n
Maraqîni ¼marton oÙd' oƒ ™n Salam‹ni oÙd' oƒ ™n Plataia‹j.
¢ll' ™peid¾ kaq£per ™mpneusqeˆj ™xa…fnhj ØpÕ qeoà kaˆ
oƒoneˆ foibÒlhptoj genÒmenoj tÕn <kat¦> tîn ¢ristšwn
tÁj `Ell£doj Órkon ™xefènhsen oÙk œstin Ópwj ¹m£rtete,
m¦ toÝj ™n Maraqîni prokinduneÚsantaj, fa…netai di' ˜nÕj
toà Ñmotikoà sc»matoj, Óper ™nq£de ¢postrof¾n ™gë
kalî, toÝj män progÒnouj ¢poqeèsaj, Óti de‹ toÝj oÛtwj
¢poqanÒntaj æj qeoÝj ÑmnÚnai parist£nwn, to‹j dä kr…nousi
tÕ tîn ™ke‹ prokinduneus£ntwn ™ntiqeˆj frÒnhma, t¾n dä
tÁj ¢pode…xewj fÚsin meqestakëj e„j Øperb£llon Ûyoj
kaˆ p£qoj kaˆ xšnwn kaˆ Øperfuîn Órkwn ¢xiopist…an,
kaˆ ¤ma paièneiÒn tina kaˆ ¢lexif£rmakon e„j t¦j yuc¦j
tîn ¢kouÒntwn kaqieˆj lÒgon, æj koufizomšnouj ØpÕ tîn

A keratiasnak (szarvas csillag, üstükös) szarv formája
van, ami akkor tťnt fel, amikor Salamisnál küzdött
Görögország.
Atthis (Attika) elŋtt fekszik Helené szigete, amit Helené
elcsábítása tett híressé, és Salamis, amit pedig a perzsa flotta
veresége.

A vezérek a tetejébe még kérkedve tüzelték a népet, mely
könnyen mozdult és örült a harci zsivajnak: sose fogja bevenni
az ellenség a négy vár falait: még Salamis Kelet feletti diadalát
is beárnyékolta a város, noha kikötŋjének köszönhetŋen
bevehetetlen volt. Háromszáz háromevezŋsoros hajót tett
tönkre egyetlen katasztrófa (sc. a szicíliai katasztrófa)- szemük
láttára. S bosszulatlan veszett a tengerbe Athén, kinek fŋ
támasza volt, hogy a tegezhordó nagykirályt mélységes bajba
sodorta.
Nagy Ferenc fordítása
Démosthenés igazolást hoz fel a politikájára: mi volt a
természetszerť módja ennek? „Nem hibáztatok, athéni férfiak,
amikor vállaltátok a harcot a görögök szabadságáért, hisz
elŋttetek ennek honi példái. Mert nem hibáztak sem akik
Salamisnál, sem akik Plataiánál küzdöttek.” Ám ekkor hirtelen,
mintegy istentŋl ihletve, mintha Apollón szállta volna meg,
Görögország hŋseire mondott esküt: „Nem lehet, hogy
hibáztatok, esküszöm azokra, akik Marathónnál az elsŋ
sorokban tették kockára életüket.” Láthatólag egyetlen
esküalakzat által, amit én itt elfordulásnak nevezek, egyfelŋl
elŋdeit isteníti, azaz igazolja, hogy ilyen hŋsi halottakra mint
istenekre kell esküdni, másfelŋl bírálóiba az ottani hŋsök
szellemét oltja, miközben a bizonyítás természetes rendjét a
szárnyaló fenség, szenvedély s a különös és természetfölötti
eskü meggyŋzŋ erejének hangjaira hangolja át, szavait
egyszersmind gyógyír és ellenszer gyanánt csepegteti hallgatói
lelkébe, hogy a magasztalásból megkönnyebbülve ne kisebb
büszkeséggel gondoljanak a Philippos elleni csatára, mint a
marathóni és salamisi gyŋzelemre. S mindehhez úgy jutott el,
hogy e fordulat által magával ragadta a hallgatóságot.
Ámbár az eskü magja állítólag Eupolisnál található meg:
Mert esküszöm marathóni bajvivásomra:
büntetlen ember egy se gyötri szívemet.
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™gkwm…wn mhdän œlatton tÍ m£cV tÍ prÕj F…lippon À ™pˆ to‹j
kat¦ Maraqîna kaˆ Salam‹na nikhthr…oij par…stasqai
frone‹n: oŒj p©si toÝj ¢kroat¦j di¦ toà schmatismoà
sunarp£saj õceto. ka…toi par¦ tù EÙpÒlidi toà Órkou tÕ
spšrma fasˆn eØrÁsqai: oÙ g¦r m¦ t¾n Maraqîni t¾n ™m¾n
m£chn ca…rwn tij aÙtîn toÙmÕn ¢lgune‹ kšar.
œsti d' oÙ tÕ Ðpwsoàn tina ÑmÒsai mšga, tÕ dä poà kaˆ
pîj kaˆ ™f' ïn kairîn kaˆ t…noj ›neka. ¢ll' ™ke‹ män oÙdšn
™st' e„ m¾ Órkoj, kaˆ prÕj eÙtucoàntaj œti kaˆ oÙ deomšnouj
parhgor…aj toÝj 'Aqhna…ouj, œti d' oÙcˆ toÝj ¥ndraj
¢paqanat…saj Ð poiht¾j êmosen, †na tÁj ™ke…nwn ¢retÁj
to‹j ¢koÚousin ™ntškV lÒgon ¥xion, ¢ll' ¢pÕ tîn
prokinduneus£ntwn ™pˆ tÕ ¥yucon ¢peplan»qh, t¾n m£chn.
par¦ dä tù Dhmosqšnei pepragm£teutai prÕj ¹tthmšnouj
Ð Órkoj, æj m¾ Cairèneian œt' 'Aqhna…oij ¢tÚchma
fa…nesqai, kaˆ taÙtÒn, æj œfhn, ¤ma ¢pÒdeix…j ™sti toà
mhdän ¹marthkšnai, par£deigma, [Órkwn] p…stij, ™gkèmion,
protrop». k¢peid»per Øp»nta tù ·»tori, 'lšgeij Âttan
politeus£menoj, eta n…kaj ÑmnÚeis', di¦ taàq' ˜xÁj
kanon…zei kaˆ di' ¢sfale…aj ¥gei kaˆ ÑnÒmata, ¢nagka‹on:
'toÝj prokinduneÚsantas' fhs… 'Maraqîni kaˆ toÝj
Salam‹ni kaˆ ™p' 'Artemis…J naumac»santaj kaˆ toÝj ™n
Plataia‹j parataxamšnouj.' oÙdamoà 'nik»santas' epen,
¢ll¦ p£nth tÕ toà tšlouj diakšklofen Ônoma, ™peid»per Ãn
eÙtucäj kaˆ to‹j kat¦ Cairèneian Øpenant…on. diÒper kaˆ
tÕn ¢kroat¾n fq£nwn eÙqÝj Øpofšrei: 'oÞj ¤pantaj œqaye
dhmos…v'fhs…n '¹ pÒlij, A„sc…nh, oÙcˆ toÝj katorqèsantaj
mÒnouj.'
96.

Plutarchos, Themistocles 9-17.
9.
Tîn mšntoi <t¦> perˆ QermopÚlaj e„j tÕ 'Artem…sion
¢paggellÒntwn puqÒmenoi Lewn…dan te ke‹sqai kaˆ krate‹n
Xšrxhn tîn kat¦ gÁn parÒdwn, e‡sw tÁj `Ell£doj
¢nekom…zonto, tîn 'Aqhna…wn ™pˆ p©si tetagmšnwn di' ¢ret¾n
kaˆ mšga to‹j pepragmšnoij fronoÚntwn. paraplšwn dä t¾n
cèran Ð QemistoklÁj, Îper kat£rseij ¢nagka…aj kaˆ
katafug¦j ˜èra to‹j polem…oij, ™nec£ratte kat¦ tîn
l…qwn ™pifanÁ gr£mmata, toÝj män eØr…skwn ¢pÕ tÚchj,
toÝj d' aÙtÕj ƒst¦j perˆ t¦ naulÒcia kaˆ t¦j Ødre…aj,
™pisk»ptwn ”Iwsi di¦ tîn gramm£twn, e„ män oŒÒn te,
metat£xasqai prÕj aÙtoÚj, patšraj Ôntaj kaˆ
prokinduneÚontaj Øpär tÁj ™ke…nwn ™leuqer…aj, e„ dä m»,
kakoàn tÕ barbarikÕn ™n ta‹j m£caij kaˆ suntar£ttein.
taàta d' ½lpizen À metast»sein toÝj ”Iwnaj À tar£xein
Øpoptotšrouj toÝj barb£rouj genomšnouj. Xšrxou dä di¦
tÁj Dwr…doj ¥nwqen ™mbalÒntoj e„j t¾n Fwk…da kaˆ t¦
tîn Fwkšwn ¥sth purpoloàntoj, oÙ pros»munan oƒ “Ellhnej,
ka…per tîn 'Aqhna…wn deomšnwn e„j t¾n Boiwt…an
¢pantÁsai prÕ tÁj 'AttikÁj, ésper aÙtoˆ kat¦ q£lattan ™p'
'Artem…sion ™bo»qhsan. mhdenÕj d' ØpakoÚontoj aÙto‹j,
¢ll¦ tÁj Peloponn»sou periecomšnwn kaˆ p©san ™ntÕj
'Isqmoà t¾n dÚnamin ærmhmšnwn sun£gein, kaˆ
diateicizÒntwn tÕn 'IsqmÕn e„j q£lattan ™k qal£tthj,
¤ma män Ñrg¾ tÁj prodos…aj ece toÝj 'Aqhna…ouj,
¤ma dä dusqum…a kaˆ kat»feia memonwmšnouj. m£cesqai
män g¦r oÙ dienooànto muri£si stratoà tosaÚtaij: Ö d' Ãn
mÒnon ¢nagka‹on ™n tù parÒnti, t¾n pÒlin ¢fšntaj
™mfànai ta‹j naus…n, [Óper] oƒ polloˆ calepîj ½kouon,
æj m»te n…khj deÒmenoi m»te swthr…an ™pist£menoi
qeîn ƒer¦ kaˆ patšrwn ¹rùa prokemšnwn.

95. 96.
De nem kelt nagyszerť hatást akármilyen eskü, hanem attól,
függ, hol, hogyan, milyen alkalommal és miért hangzik el. Itt
pedig semmi más nincsen, csak eskü, és az is a még jó
sorsban bátorításra nem szoruló athéniak elŋtt. Sŋt, nem is a
hŋsöket tette halhatatlanná esküjében a költŋ, hogy
erényükhöz méltó eszmét fogantasson a hallgatóságban,
hanem tŋlük, kik az elsŋ sorokban kockáztatták életüket,
lélektelen dologhoz, a csatához tévedt. Démosthésnél viszont
legyŋzöttek számára van kidolgozva az eskü, úgy hogy
Chairóneia ne tťnjék többé sorscsapásnak az athéniak elŋtt, és
ugyanez, mint mondottam, egymagában igazolása annak, hogy
nem hibáztak, példa, hiteles bizonyságtétel, magasztalás és
buzdítás. És minthogy bizonyára eszébe ötlött a szónoknak:
„vereségrŋl beszélsz, amit politikád idézett elŋ, aztán
gyŋzelmekre esküszöl?” - ezért mindvégig fontolgatva
tudatosan választja meg a szavakat is, arra tanítva, hogy még az
elragadtatásban is józanságra van szükség. „Akik - úgymondGörögország elŋharcosaiként tették kockára életüket
Marathónnál, és Salamisnál meg Artemisionnál tengeri
ütközetet vívtak, és akik Plataiánál hadirendbe sorakoztak.”
Sehol sem mondott „gyŋzteseket”, hanem mindenütt elcsente
a kimenetel megnevezését, mivel az szerencsés volt, és a
chairóneiaival ellenkezŋ. Éppen ezért a hallgatót is megelŋzve,
rögtön hozzáteszi: „Mindezeket közköltségen temette el a
város -mondja Aischinésnek-, nemcsak azokat, akik diadalt
arattak.”

Máthé Elek fordítása
Amikor a Thermopülainál történtek híre megérkezett
Artemisionba, s megtudták, hogy Leónidasz elesett és Xerxész
elfoglalta a hegyszorosokat, visszavonultak Görögország
belsejébe. Az utóvéd szerepét katonai erejükre való tekintettel
az athéniak vállalták, és büszkék voltak tettükre.
Themisztoklész végighajózott a part mentén, és ha kikötésre
és ivóvíz szerzésére alkalmas öblöt látott, ahol az ellenséges
hajók kiköthettek és megpihenhettek, messzirŋl látható
betťkkel feliratot vésetett a parti kövekre. A feliratokon arra
kérte az iónokat, hogy mihelyt tehetik, álljanak az athéniak
oldalára, akiktŋl származnak, és akik mindent kockára tesznek
az ŋ szabadságukért. Ha mégsem tudnának melléjük állni,
legalább kövessenek el mindent, hogy akadályozzák a
barbárok harci tevékenységét, és zťrzavart keltsenek
soraikban. Azt remélte, hogy így átpártolásra bírja az
iónokat, vagy legalábbis zavart kelt a barbárok közt, ha
gyanússá teszi szemükben az iónokat. Xerxész közben észak
felŋl, Dóriszból betört Phókiszba, s felégette és elpusztította
a phókisziak városait; a görögök azonban nem siettek
segítségükre. Hiába kérték ŋket az athéniak, hogy álljanak meg
Boiótiában és védjék meg Attikát, hiszen végtére ŋk is
védelmezték Görögországot Artemiszionnál, senki nem
hallgatott rájuk. A görögöknek csak arra volt gondjuk,
hogy szilárdan megvessék a lábukat a Peloponnészoszon.
Egész haderejüket az Iszthmosznál vonták össze,
és falat építettek a tengertŋl a tengerig. Az athéniak
feldühödtek e miatt az árulás miatt, s egyben csüggedés és
levertség vett erŋt rajtuk, mert sorsukra hagyták ŋket.
Reménytelen lett volna az ellenség mérhetetlen haderejével
egyedül felvenniük a harcot; most már csak az a választásuk
maradt, hogy feladják városukat és hajóra szálljanak, de ezt a
gondolatot a legtöbben szörnyťségnek tartották. Nem vágytak
sem gyŋzelemre, sem biztonságra, ha egyszer isteneik
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96.
templomát és ŋseik sírját át kell engedniük az ellenségnek.
10.
”Enqa d¾ QemistoklÁj, ¢porîn to‹j ¢nqrwp…noij logismo‹j
pros£gesqai tÕ plÁqoj, ésper ™n tragJd…v mhcan¾n ¥raj,
shme‹a daimÒnia kaˆ crhsmoÝj ™pÁgen aÙto‹j, shme‹on män
lamb£nwn tÕ toà dr£kontoj, Öj ¢fan¾j ta‹j ¹mšraij ™ke…naij
™k toà shkoà doke‹ genšsqai, kaˆ t¦j kaq' ¹mšran aÙtù
protiqemšnaj ¢parc¦j eØr…skontej ¢yaÚstouj, oƒ ƒere‹j
™x»ggellon e„j toÝj polloÚj, toà Qemistoklšouj lÒgon
<dia>didÒntoj æj ¢polšloipe t¾n pÒlin ¹ qeÕj Øfhgoumšnh
prÕj t¾n q£lassan aÙto‹j: tù dä crhsmù p£lin ™dhmagègei,
lšgwn mhdän ¥llo dhloàsqai xÚlinon te‹coj À t¦j naàj:
diÕ kaˆ t¾n Salam‹na qe…an, oÙcˆ dein¾n oÙdä scetl…an
kale‹n tÕn qeÕn, æj eÙtuc»matoj meg£lou to‹j “Ellhsin
™pènumon ™somšnhn. krat»saj dä tÍ gnèmV y»fisma gr£fei,
t¾n män pÒlin parakataqšsqai tÍ 'Aqhn´ tÍ 'Aqhnîn
medeoÚsV, toÝj d' ™n ¹lik…v p£ntaj ™mba…nein e„j t¦j
tri»reij, pa‹daj dä kaˆ guna‹kaj kaˆ ¢ndr£poda sózein
›kaston æj ¨n dÚnhtai. kurwqšntoj dä toà yhf…smatoj
oƒ ple‹stoi tîn 'Aqhna…wn Øpexšqento gene¦j kaˆ guna‹kaj
e„j TroizÁna, filot…mwj p£nu tîn Troizhn…wn Øpodecomšnwn:
kaˆ g¦r tršfein ™yhf…santo dhmos…v, dÚo ÑboloÝj ˜k£stJ
didÒntej, kaˆ tÁj Ñpèraj lamb£nein ™xe‹nai toÝj pa‹daj
pantacÒqen, œti d' Øpär aÙtîn didask£loij tele‹n misqoÚj.
tÕ dä y»fisma NikagÒraj œgrayen. OÙk Ôntwn dä dhmos…wn
crhm£twn to‹j 'Aqhna…oij, 'Aristotšlhj ('Aqp. `23, 1) mšn fhsi
t¾n ™x 'Are…ou p£gou boul¾n por…sasan Ñktë dracm¦j
˜k£stJ tîn strateuomšnwn a„tiwt£thn genšsqai toà
plhrwqÁnai t¦j tri»reij, Kle…dhmoj (FGrH 323 F 21) dä kaˆ
toàto toà Qemistoklšouj poie‹tai strat»ghma.
katabainÒntwn g¦r e„j Peirai© tîn 'Aqhna…wn fhsˆn
¢polšsqai tÕ GorgÒneion ¢pÕ tÁj qeoà toà ¢g£lmatoj:
tÕn oân Qemistoklša prospoioÚmenon zhte‹n kaˆ
diereunèmenon ¤panta, crhm£twn ¢neur…skein plÁqoj
™n ta‹j ¢poskeua‹j ¢pokekrummšnon, ïn e„j mšson
komisqšntwn eÙporÁsai toÝj ™mba…nontaj e„j t¦j naàj
™fod…wn. 'EkpleoÚshj dä tÁj pÒlewj to‹j män okton tÕ
qšama, to‹j dä qaàma tÁj tÒlmhj pare‹ce, gene¦j män ¥llV
propempÒntwn, aÙtîn d' ¢k£mptwn prÕj o„mwg¦j kaˆ
d£krua gonšwn kaˆ peribol¦j diaperèntwn e„j t¾n nÁson.
ka…toi polÝn män oƒ di¦ gÁraj ØpoleipÒmenoi tîn politîn
œleon econ, Ãn dš tij kaˆ ¢pÕ tîn ¹mšrwn kaˆ suntrÒfwn
zówn ™piklîsa glukuqum…a, met' çrugÁj kaˆ pÒqou
sumparaqeÒntwn ™mba…nousi to‹j ˜autîn trofeàsin.
™n oŒj ƒstore‹tai kÚwn Xanq…ppou toà Periklšouj patrÒj,
oÙk ¢nascÒmenoj t¾n ¢p' aÙtoà mÒnwsin, ™nalšsqai
tÍ qal£ttV kaˆ tÍ tri»rei paranhcÒmenoj ™kpese‹n e„j t¾n
Salam‹na, kaˆ lipoqum»saj ¢poqane‹n eÙqÚj: oá kaˆ
tÕ deiknÚmenon ¥cri nàn kaˆ kaloÚmenon KunÕj sÁma t£fon
enai lšgousi.
11.
Taàt£ te d¾ meg£la toà Qemistoklšouj,
kaˆ toÝj pol…taj a„sqÒmenoj poqoàntaj 'Ariste…dhn kaˆ
dediÒtaj m¾ di' Ñrg¾n tù barb£rJ prosqeˆj ˜autÕn
¢natršyV t¦ pr£gmata tÁj `Ell£doj—™xwstr£kisto g¦r
prÕ toà polšmou katastasiasqeˆj ØpÕ Qemistoklšouj—,
gr£fei y»fisma, to‹j ™pˆ crÒnJ meqestîsin ™xe‹nai
katelqoàsi pr£ttein kaˆ lšgein t¦ bšltista tÍ `Ell£di
met¦ tîn ¥llwn politîn. Eùrubi£dou dä t¾n män ¹gemon…an
tîn neîn œcontoj di¦ tÕ tÁj Sp£rthj ¢x…wma, malakoà dä
par¦ tÕn k…ndunon Ôntoj, a‡rein dä boulomšnou kaˆ ple‹n
™pˆ tÕn 'IsqmÒn, Ópou kaˆ tÕ pezÕn ½qroisto tîn
Peloponnhs…wn, Ð QemistoklÁj ¢ntšlegen. Óte kaˆ t¦
mnhmoneuÒmena lecqÁna… fasi: toà g¦r EÙrubi£dou prÕj

Themisztoklész feladta már a reményt, hogy a népet ésszerť
érveléssel nyerje meg, helyette csodákhoz, égi jelekhez és deus
ex machinához folyamodott, mint a tragédiaköltŋk. Azokban
a napokban történetesen eltťnt a kígyó Athéna szentélyébŋl,
ezt tüntette fel csodajelként. Egy szép napon a papok
érintetlenül találták az áldozati zsengéket, amelyeket
mindennap a kígyó elé tettek. Themisztoklész utasítására ezt a
jelenséget úgy magyarázták a népnek, hogy az istennŋ elhagyta
a várost, s a tenger felé mutatja az utat nekik. A jóslatban
szereplŋ fabástyákat Themisztoklész hajóknak értelmezte, s
azt magyarázta, hogy az isten isteninek nevezte Szalamiszt,
nem pedig szörnyťnek vagy félelmetesnek, mert neve
valamikor majd a görögök nagy szerencséjét fogja jelneteni. Az
athéniak végre elfogadták javaslatát, és határozatilag
kimondták, hogy a várost rábízzák védŋistenségére, Athénára;
a fegyverfogható férfiak mind hajóra szállnak, asszonyaikat,
gyermekeiket és rabszolgáikat mindnyájan úgy küldte a
gyermekeket és az asszonyokat. A troizéniek egymással
versengve fogadták ŋket vendégül. Közköltségen mindegyikük
napi két oboloszt kapott, a gyermekek pedig bárhol szabadon
szedhettek gyümölcsöt, sŋt még tanítókat is fogadtak melléjük.
Ezeket a határozatokat Nikagorasz javaslatára hozták. Mivel az
athéni kincstár üres volt, Arisztotelész állítása szerint az
Areioszpagosz tanácsa minden harcosnak nyolc drakhmát
fizetett elŋlegül, ez tette lehetŋvé, hogy a háromevezŋsoros
hajókat megfelelŋ legénységgel tudták ellátni. Kleidémosz
szerint azonban ez is Themisztoklész találékonyságának volt
köszönhetŋ. Mikor ugyanis az athéniek elhagyták a várost és
Peiraieuszba vonultak, az Athéna-szobor pajzsát díszítŋ
Gorgó-fŋ eltťnt. Themisztoklész ekkor azzal az ürüggyel, hogy
megkeresteti, mindent felkutattatott, és az emberek
poggyászában igen nagy összegť pénzt talált elrejtve. Ebbŋl az
elkobzott pénzbŋl fizette ki a hajó legénységének zsoldját.
Az a látvány, ahogyan az athéniak tengerre szálltak,
némelyekben szánakozást, másokban csodálatot keltett. Nem
térítette el ŋket merész szándékuktól gyermekeik sírása,
jajveszékelése, hanem átkeltek Szalamisz szigetére.
A legszánalomraméltóbb látványt azok nyújtották, akiket
vénségük miatt otthon hagytak, se sajnálni lehetett az állatokat
is, fŋként a kutyákat, amint panaszos ugatással szaladgálták
körül hajóra szálló gazdájukat. Fennmaradt egy történet
Xanthipposznak, Periklész apjának kutyájáról. A szegény állat
nem tudott elválni gazdájától, a tengerbe ugrott, és a hajó
mellett úszott egészen Szalamiszig, majd amikor partot ért,
a fáradtságtól nyomban kimúlt. Mai napig is mutogatják
az emlékére emelt és róla Künosszémának nevezett sírhalmot.

Ezek voltak Themisztoklész nagy tettei. Hamarosan
felismerte, hogy az athéniak vágynak Ariszteidészre, s félnek,
hogy haragjában átpártol a barbárokhoz és kárt okoz
Görögország ügyének. Ariszteidész tudvalevŋleg vereséget
szenvedett, Themisztoklész - mint legyŋzött politikai ellenfelét
- osztrakiszmosszal számťzette még a háború elŋtt.
Themisztoklész javaslatára most határozatot hoztak, hogy
mindenki, akit bizonyos idŋre számťztek, visszatérhet, ha a
többi polgárral együtt hazája javát kívánja szolgálni. A hajóhad
fŋparancsnokságát a spártai Eurübiadészra bízták, de
erélytelennek bizonyult a veszéllyel szemben. Fel akarta szedni
a horgonyt, hogy az Iszthmoszhoz hajózzék, ahol a
peloponnészosziak gyalogsága gyülekezett. Themisztoklész
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aÙtÕn e„pÒntoj: 'ð QemistÒkleij, ™n to‹j ¢gîsi toÝj
proexanistamšnouj ·ap…zousi', 'na…' epen Ð QemistoklÁj,
'¢ll¦ toÝj ¢poleifqšntaj oÙ stefanoàsin'. ™paramšnou dä
t¾n bakthr…an æj pat£xontoj, Ð QemistoklÁj œfh:
'p£taxon mšn, ¥kouson dš.' qaum£santoj dä t¾n prvÒthta
toà EÙrubi£dou kaˆ lšgein keleÚsantoj, Ð män QemistoklÁj
¢nÁgen aÙtÕn ™pˆ tÕn lÒgon: e„pÒntoj dš tinoj æj ¢n¾r
¥polij oÙk Ñrqîj did£skoi toÝj œcontaj ™gkatalipe‹n kaˆ
prošsqai t¦j patr…daj, Ð QemistoklÁj ™pistršyaj tÕn lÒgon
'¹me‹j toi' epen 'ð mocqhrš, t¦j män o„k…aj kaˆ t¦ te…ch
katalelo…pamen, oÙk ¢xioàntej ¢yÚcwn ›neka douleÚein:
pÒlij d' ¹m‹n œsti meg…sth tîn `Ellhn…dwn, aƒ diakÒsiai
tri»reij, a‰ nàn män Øm‹n parest©si bohqoˆ sózesqai di'
aÙtîn boulomšnoij, e„ d' ¥pite deÚteron ¹m©j prodÒntej,
aÙt…ka peÚseta… tij `Ell»nwn 'Aqhna…ouj kaˆ pÒlin
™leuqšran kaˆ cèran oÙ ce…rona kekthmšnouj Âj
¢pšbalon.' taàta toà Qemistoklšouj e„pÒntoj, œnnoia
kaˆ dšoj œsce tÕn EÙrubi£dhn tîn 'Aqhna…wn, m¾ sf©j
¢pole…pontej o‡cwntai. toà d' 'Eretrišwj peirwmšnou ti
lšgein prÕj aÙtÒn, 'Ã g£r' œfh 'kaˆ Øm‹n perˆ polšmou
t…j ™sti lÒgoj, o‰ kaq£per aƒ teuq…dej m£cairan män œcete,
kard…an d' oÙk œcete;'

12.
Lšgetai d' ØpÒ tinwn tÕn män Qemistoklša perˆ toÚtwn
¢pÕ toà katastrèmatoj [¥nwqen] tÁj neëj dialšgesqai,
glaàka d' ÑfqÁnai diapetomšnhn ™pˆ dexi©j tîn neîn
kaˆ to‹j karchs…oij ™pikaq…zousan: diÕ d¾ kaˆ m£lista
prosšqento tÍ gnèmV kaˆ pareskeu£zonto
naumac»sontej. ¢ll' ™peˆ tîn polem…wn Ó te stÒloj tÍ
'AttikÍ kat¦ tÕ FalhrikÕn prosferÒmenoj toÝj pšrix
¢pškruyen a„gialoÚj, aÙtÒj te basileÝj met¦ toà pezoà
stratoà katab¦j ™pˆ t¾n q£lattan ¥qrouj êfqh, tîn
dun£mewn Ðmoà genomšnwn, ™xerrÚhsan oƒ toà Qemistoklšouj
lÒgoi tîn `Ell»nwn, kaˆ p£lin ™p£ptainon oƒ Peloponn»sioi
prÕj tÕn 'IsqmÒn, e‡ tij ¥llo ti lšgoi calepa…nontej. ™dÒkei
d¾ tÁj nuktÕj ¢pocwre‹n, kaˆ parhggšlleto ploàj to‹j
kubern»taij. œnqa d¾ baršwj fšrwn Ð QemistoklÁj e„ t¾n
¢pÕ toà tÒpou kaˆ tîn stenîn prošmenoi bo»qeian oƒ
“Ellhnej dialuq»sontai kat¦ pÒleij, ™bouleÚeto kaˆ
sunet…qei t¾n perˆ tÕn S…kinnon pragmate…an. Ãn
dä tù män gšnei Pšrshj Ð S…kinnoj a„cm£lwtoj, eÜnouj
dä tù Qemistokle‹ kaˆ tîn tšknwn aÙtoà paidagwgÒj. Ön
™kpšmpei prÕj tÕn Xšrxhn krÚfa, keleÚsaj lšgein Óti
QemistoklÁj Ð tîn 'Aqhna…wn strathgÕj aƒroÚmenoj t¦
basilšwj ™xaggšllei prîtoj aÙtù toÝj “Ellhnaj
¢podidr£skontaj, kaˆ diakeleÚetai m¾ pare‹nai
fuge‹n aÙto‹j, ¢ll' ™n ú tar£ttontai tîn pezîn cwrˆj
Ôntej ™piqšsqai kaˆ diafqe‹rai t¾n nautik¾n dÚnamin.
taàta d' Ð Xšrxhj æj ¢p' eÙno…aj lelegmšna dex£menoj,
¼sqh kaˆ [tšlos] eÙqÝj ™xšfere prÕj toÝj ¹gemÒnaj tîn
neîn, t¦j män ¥llaj plhroàn kaq' ¹suc…an, diakos…aij
d' ¢nacqšntaj ½dh peribalšsqai tÕn pÒron ™n kÚklJ p£nta
kaˆ diazîsai t¦j n»souj, Ópwj ™kfÚgoi mhdeˆj tîn
polem…wn. toÚtwn dä prattomšnwn 'Ariste…dhj Ð
Lusim£cou prîtoj a„sqÒmenoj Âken ™pˆ t¾n skhn¾n
toà Qemistoklšouj, oÙk ín f…loj, ¢ll¦ kaˆ di' ™ke‹non
™xwstrakismšnoj ésper e‡rhtai: proelqÒnti dä tù
Qemistokle‹ fr£zei t¾n kÚklwsin. Ð dä t»n t' ¥llhn
kalokagaq…an toà ¢ndrÕj e„dëj kaˆ tÁj tÒte parous…aj
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ellenezte a tervet, s ekkor történt köztük a következŋ
emlékezetes szóváltás. Eurübiadész így szólt hozzá:
„Themisztoklész, a harci játékokban megvesszŋzik, aki idŋ
elŋtt indul.” „Igazad van - felelte Themisztoklész -, a
hátramaradókat viszont nem koszorúzzák meg.”
Eurübiadész felemelte botját, hogy megüsse. Themisztoklész
így szólt hozzá: „Üss csak meg, de hallgass rám.” Eurübiadész
megcsodálta nyugalmát, felszólította, hogy beszéljen, s ekkor
Themisztoklész újra megkísérelte rávenni tervére. Mikor valaki
megjegyezte, hogy olyan férfiú, akinek nincs hazája, nem
kényszerítheti rá azokat, akiknek még van, hogy
cserbenhagyják az övéket, Themisztoklész így vágott vissza:
„Tudd meg, nyomorult, mi azért adtuk fel otthonunkat és
falainkat, mert lélektelen dolgokért nem akartuk vállalni a
szolgaságot. De most egész Görörgországban nekünk van a
legnagyobb városunk, és kétszáz háromevezŋsoros hajó áll
készen a megsegítésetekre, hogy megmeneküljetek, ha ti is úgy
akarjátok. Ha azonban áruló módon másodízben is cserben
hagytok, hamarosan azt hallják majd a görögök az athéniakról,
hogy szabad várost és hazát szereztek maguknak, nem
rosszabbat annál, amit elhagytak.” Eurübiadészt
gondolkodóba ejtették és megijesztették Themisztoklész
szavai; tartott tŋle ugyanis, hogy az athéniak elmennek és
otthagyják ŋket. Az eretriai is megkísérelte, hogy ellene
szóljon. „Te beszélsz a háborúról - intette le Themisztoklész
-, hiszen nektek, mint a kardhalnak, kardotok van, de szívetek
nincs.”
Némelyek szerint, mialatt Themisztoklész hajójának fedélzetén
vitatkozott, egy baglyot láttak, amely jobbról a hajók irányába
repült és rátelepedett az egyik árboc csúcsára. Ez az
elŋjel csak megerŋsítette Themisztoklész szavait, és a görögök
felkészültek a harcra. Közben azonban megérkezett az
ellenséges hajóhad az attikai parthoz; rengeteg hajójuk úgy
ellepte a Phaléroni-öblöt, hogy a környezŋ partot egészen
eltakarta. A király is közeledett hadseregével a tengerparthoz.
Ŋt magát is jól lehetett látni. Erre a görögök nyomban
megfeledkeztek Themisztoklész szavairól, a
peloponnészosziak ismét vágyakozva néztek az Iszthmosz
felé, és bosszankodtak, ha valaki keresztezni akarta terveiket.
Úgy döntöttek tehát, hogy még aznap éjjel visszavonulnak, és
parancsot adtak a kormányosoknak az indulásra.
Themisztoklész felbŋszült, hogy a görögök eldobják maguktól
a helyzet és a tengerszoros nyújtotta elŋnyöket, és
szétszóródnak, ki-ki a maga városába. Ezért cselt gondolt ki,
és Szikinnosszal végre is hajtotta. Szikinnosz perzsa
származású hadifogoly létére Themisztoklész híve és
gyermekeinek nevelŋje volt. Ŋt küldte titokban Xerxészhez a
következŋ üzenettel: „Themisztoklész, az athéniak
parancsnoka, átpártolt a királyhoz, és értesíteni óhajtja, hogy a
görögök meg akarnak futamodni. Azt tanácsolja a királynak,
ne hagyja futni ŋket, hanem semmisítse meg tengeri
haderejüket, amíg zavar uralkodik soraikban, és még nem
egyesültek szárazföldi hadaikkal.” Xerxész hitelt adott az
üzenetnek, és azonnal kiadta a rendelkezést a
hajóparancsnokoknak, hogy mialatt a hajókat zavartalanul
felszerelik, kétszáz háromevezŋsoros azonnal induljon
útnak, vegyék körül a tengerszorost és tartsák ellenŋrzés alatt a
szigeteket, hogy az ellenség hajóiból egy se menekülhessen el.
A hadmozdulatot elsŋnek Lüszimakhosz fia, Ariszteidész vette
észre, s nyomban Themisztoklész sátrába sietett. Nem volt
közöttük baráti viszony, hiszen mint már említettem is,
Themisztoklész küldette Ariszteidészt számťzetésbe. Most
mégis belépett Themisztoklész sátrába, és közölte vele, hogy
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¢g£menoj lšgei t¦ perˆ tÕn S…kinnon aÙtù kaˆ parek£lei
tîn `Ell»nwn sunepilamb£nesqai kaˆ sumproqume‹sqai
p…stin œconta m©llon, Ópwj ™n to‹j steno‹j naumac»swsin.
Ð män oân 'Ariste…dhj ™painšsaj tÕn Qemistoklša toÝj
¥llouj ™pÇei strathgoÝj kaˆ trihr£rcouj, ™pˆ t¾n
m£chn paroxÚnwn. œti d' Ómwj ¢pistoÚntwn, ™f£nh Thn…a
tri»rhj aÙtÒmoloj, Âj ™nau£rcei Pana…tioj, ¢paggšllousa
t¾n kÚklwsin, éste kaˆ qumù toÝj “Ellhnaj ÐrmÁsai
met¦ tÁj ¢n£gkhj prÕj tÕn k…ndunon.

13.
“Ama d' ¹mšrv Xšrxhj män ¥nw kaqÁsto, tÕn stÒlon
™popteÚwn kaˆ t¾n par£taxin, æj män FanÒdhmÒj (FGrH 325 F
24) fhsin Øpär tÕ `Hr£kleion, Î brace‹ pÒrJ die…rgetai tÁj
'AttikÁj ¹ nÁsoj, æj d' 'AkestÒdwroj (FHG II `464) ™n meqor…v
tÁj Megar…doj Øpär tîn kaloumšnwn Ker£twn, crusoàn
d…fron qšmenoj kaˆ grammate‹j polloÝj parasths£menoj,
ïn œrgon Ãn ¢pogr£fesqai t¦ kat¦ t¾n m£chn prattÒmena.
Qemistokle‹ dä par¦ t¾n nauarc…da tri»rh sfagiazomšnJ
tre‹j pros»cqhsan a„cm£lwtoi, k£llistoi män „dšsqai
t¾n Ôyin, ™sqÁti dä kaˆ crusù kekosmhmšnoi diaprepîj.
™lšgonto dä Sand£khj pa‹dej enai tÁj basilšwj
¢delfÁj kaˆ 'Artaäktou. toÚtouj „dën EÙfrant…dhj Ð
m£ntij, æj ¤ma män ¢nšlamyen ™k tîn ƒerîn mšga kaˆ
perifanäj pàr, ¤ma dä ptarmÕj ™k dexiîn ™s»mhne, tÕn
Qemistoklša dexiws£menoj ™kšleuse tîn nean…skwn
kat£rxasqai kaˆ kaqiereàsai p£ntaj çmhstÍ DionÚsJ
proseux£menon: oÛtw g¦r ¤ma swthr…an kaˆ n…khn œsesqai
to‹j “Ellhsin. ™kplagšntoj dä toà Qemistoklšouj æj
mšga tÕ m£nteuma kaˆ deinÒn, oŒon e‡wqen ™n meg£loij
¢gîsi kaˆ pr£gmasi calepo‹j, m©llon ™k tîn
paralÒgwn À tîn eÙlÒgwn t¾n swthr…an ™lp…zontej oƒ
polloˆ tÕn qeÕn ¤ma koinÍ katekaloànto fwnÍ, kaˆ toÝj
a„cmalètouj tù bwmù prosagagÒntej ºn£gkasan, æj Ð
m£ntij ™kšleuse, t¾n qus…an suntelesqÁnai. taàta
män oân ¢n¾r filÒsofoj kaˆ gramm£twn oÙk ¥peiroj
ƒstorikîn Fan…aj Ð Lšsbioj (FHG II `295) e‡rhke.
14.
Perˆ dä toà pl»qouj tîn barbarikîn neîn A„scÚloj Ð
poiht¾j æj ¨n e„dëj [kaˆ] diabebaioÚmenoj ™n [tragJd…v]
Pšrsaij (v. 336) lšgei taàta:
XšrxV dš, kaˆ g¦r oda, cili¦j män Ãn
ïn Ãge plÁqoj: aƒ d' Øpšrkopoi t£cei
˜katÕn dˆj Ãsan ˜pt£ q': ïd' œcei lÒgoj.
tîn d' 'Attikîn ˜katÕn Ñgdo»konta tÕ plÁqoj oÙsîn
˜k£sth toÝj ¢pÕ katastrèmatoj macomšnouj
Ñktwka…deka ecen, ïn toxÒtai tšssarej Ãsan, oƒ
loipoˆ d' Ðpl‹tai. Doke‹ d' oÙc Âtton eâ tÕn kairÕn Ð
QemistoklÁj À tÕn tÒpon sunidën kaˆ ful£xaj, m¾
prÒteron ¢ntiprórouj katastÁsai ta‹j barbarika‹j
t¦j tri»reij, À t¾n e„wqu‹an éran paragenšsqai,
tÕ pneàma lamprÕn ™k pel£gouj a„eˆ kaˆ kàma di¦ tîn
stenîn kat£gousan: Ö t¦j `Ellhnik¦j män oÙk œblapte
naàj, ¡litene‹j oÜsaj kaˆ tapeinotšraj, t¦j dä
barbarik¦j ta‹j te prÚmnaij ¢nestèsaj kaˆ to‹j
katastrèmasin ØyorÒfouj kaˆ bare…aj ™piferomšnaj
œsfalle prosp‹pton kaˆ pared…dou plag…aj to‹j
“Ellhsin Ñxšwj prosferomšnoij kaˆ tù Qemistokle‹
prosšcousin æj Ðrînti m£lista tÕ sumfšron: Óqen kat'
™ke‹non Ð Xšrxou naÚarcoj 'Ariamšnhj naàn œcwn
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bekerítették a görögök hajóhadát. Themisztoklész jól ismerte
Ariszteidész becsületességét, és megörült jövetelének.
Elbeszélte neki, mint küldte el Szikinnoszt a királyhoz,
segítsen rábeszélni a görögöket, akik benne jobban megbíznak,
hogy ütközzenek meg a perzsákkal a tengerszorosban.
Ariszteidész helyeselte Themisztoklész eljárását, és azonnal
felkereste a többi hadvezért és hajóparancsnokot, hogy harcra
biztassa ŋket. Eleinte kételkedve fogadtak szavait, de közben
megérkezett egy ténoszi szökevény háromevezŋsoros hajó,
amelynek Panaitiosz volt a parancsnoka, s ŋ is megerŋsítette a
bekerítés hírét. Így most már nemcsak a kényszerťség, hanem
a harag is arra ösztökélte a görögöket, hogy szembenézzenek a
veszedelemmel.
Napkeltekor Xerxész egy magaslaton foglalt helyet; innen jól
láthatta hajóhadát és a csatatrendet. Phanodémosz
szerint ez a hely Héraklész temploma felett volt, ahol
Szalamisz szigetét csak egy keskeny tengerszoros választja el
Attikától; Akesztodórosz azonban úgy tudja,
hogy Megarisz határán volt, a Kerata nevť dombok felett. Itt
ült Xerxész aranyveretť trónszékben írnokok hadával
körülvéve, akiknek az volt a kötelességük, hogy feljegyezzék a
csata eseményeit. Themisztoklész éppen áldozatot mutatott be
a vezérhajó oldalánál, amikor három szép arcú, pompás
ruházatú és arany ékszerekkel ékes hadifoglyot vezettek eléje.
Állítólag Szandakénak, a király nŋvérének és Artaüktosznak a
fiai voltak. Abban a pillanatban, amikor Euphrantidész jós
meglátta ŋket, fényes láng csapott ki az oltárra odakészített
áldozati húsokból, és jobb kéz felŋl tüsszentés hallatszott. A
jós ekkor kézen ragadta Themisztoklészt, és felszólította, hogy
a három ifjút ajánlja fel áldozatul a nyershús-evŋ
Dionüszosznak; és imádkozzék hozzá, mert ez menekvést és
gyŋzelmet hoz a görögöknek. Themisztoklészt megrémítette a
jós kegyetlen rendelkezése, de a nép, amint nagy
veszedelmekben és súlyos helyzetekben történni szokott,
inkább az ésszerťtlen, mint az ésszerť cselekedetektŋl remélte
a menekvést. Valamennyien az isten nevét kiáltozták, majd az
oltárhoz vonszolták a foglyokat és kierŋszakolták, hogy a jós
utasításához híven feláldozzák ŋket. Ezt a történetet egy
Phaniasz nevť leszboszi bölcselŋ és
történelemtudományban jártas férfiú beszéli el.
Aischylos, a költŋ, akinek személyes tapasztalata és biztos
ismeretei voltak az eseményrŋl, A perzsák címť tragédiájában
pontosan megmondja a barbárok hajóinak számát:
Xerxész hajói száma, jól tudom, kerek
ezernyi volt; s afféle szerfölött sebes
hajója kétszázhét: igy ŋrzi hiradás.
Az athéni hajók száma száznyolcvan volt, mindegyik
fedélzetén tizennyolc harcos, közülük négy íjas, a többi nehéz
fegyverzetť gyalogos katona. Themisztoklész ugyanolyan jól
választotta meg az ütközet idŋpontját, mint a helyét.Vigyázott
rá, hogy hajói addig ne támádják szembe a barbárokat, amíg a
tenger felŋl frissen fújó szél nagyobb hullámokat nem ver fel a
tengerszorosban. A hullámzás nem akadályozta az aránylag
alacsony építésť és mély járatú görög hajókat, de hevesen
dobálni kezdte a magas fedélzetť, nehézkes mozgású perzsa
hajókat, amelyek így oldalukat fordították a dühödten támadó
ellenfeleikkel szemben. A görög hajók kapitányai
Themisztoklészre figyeltek, mert tudták, hogy ŋ látja a
legpontosabban, mi van hasznukra. Xerxész tengernagya,
Ariamenész szembeszállt Themisztoklésszel. Vitéz
harcos volt, a király testvérei közül a legbátrabb és
legigazságosabb; hajója magas fedélzetérŋl, mint valami
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meg£lhn ésper ¢pÕ te…couj ™tÒxeue kaˆ ºkÒntizen,
¢n¾r ¢gaqÕj ín kaˆ tîn basilšwj ¢delfîn polÝ
kr£tistoj kaˆ dikaiÒtatoj. toàton män oân 'Amein…aj
Ð DekeleÝj kaˆ SwklÁj Ð PelieÝj Ðmoà plšontej,
æj aƒ nÁej ¢nt…prJroi prospesoàsai kaˆ sunere…sasai
to‹j calkèmasin ™nescšqhsan, ™piba…nonta tÁj aÙtîn
tri»rouj Øpost£ntej kaˆ to‹j dÒrasi tÚptontej e„j t¾n
q£lassan ™xšbalon, kaˆ tÕ sîma met¦ tîn ¥llwn
diaferÒmenon nauag…wn 'Artemis…a gnwr…sasa prÕj
Xšrxhn ¢n»negken.
15.
'En dä toÚtJ toà ¢gînoj Ôntoj fîj
män ™kl£myai mšga lšgousin 'EleusinÒqen, Ãcon dä kaˆ
fwn¾n tÕ Qri£sion katšcein ped…on ¥cri qal£tthj, æj
¢nqrèpwn Ðmoà pollîn tÕn mustikÕn ™xagÒntwn ”Iakcon.
™k dä toà pl»qouj tîn fqeggomšnwn kat¦ mikrÕn ¢pÕ
gÁj ¢naferÒmenon nšfoj œdoxen aâqij Øponoste‹n kaˆ
katask»ptein e„j t¦j tri»reij. ›teroi dä f£smata kaˆ
e‡dwla kaqor©n œdoxan ™nÒplwn ¢ndrîn ¢p' A„g…nhj
t¦j ce‹raj ¢necÒntwn prÕ tîn `Ellhnikîn tri»rwn, oÞj
e‡kazon A„ak…daj enai parakeklhmšnouj eÙca‹j prÕ
tÁj m£chj ™pˆ t¾n bo»qeian. prîtoj män oân lamb£nei
naàn Lukom»dhj, ¢n¾r 'Aqhna‹oj trihrarcîn, Âj t¦
par£shma perikÒyaj ¢nšqhken 'ApÒllwni dafnhfÒrJ
FluÁsin. oƒ d' ¥lloi to‹j barb£roij ™xisoÚmenoi tÕ plÁqoj
™n stenù kat¦ mšroj prosferomšnouj kaˆ perip…ptontaj
¢ll»loij ™tršyanto mšcri de…lhj ¢ntiscÒntaj, ésper
e‡rhke Simwn…dhj (fr. 83 B`4), t¾n kal¾n ™ke…nhn kaˆ
peribÒhton ¢r£menoi n…khn, Âj oÜq' “Ellhsin oÜte
barb£roij ™n£lion œrgon e‡rgastai lamprÒteron, ¢ndre…v
män kaˆ proqum…v koinÍ tîn naumachs£ntwn, gnèmV dä
kaˆ deinÒthti tÍ Qemistoklšouj.
16.
Met¦ dä t¾n naumac…an Xšrxhj män œti qumomacîn prÕj
t¾n ¢pÒteuxin ™pece…rei di¦ cwm£twn ™p£gein tÕ pezÕn
e„j Salam‹na to‹j “Ellhsin, ™mfr£xaj tÕn di¦ mšsou
pÒron: QemistoklÁj d' ¢popeirèmenoj 'Ariste…dou lÒgJ
gnèmhn ™poie‹to lÚein tÕ zeàgma ta‹j nausˆn
™pipleÚsantaj e„j `Ell»sponton, 'Ópws' œfh 't¾n
'As…an ™n tÍ EÙrèpV l£bwmen.' duscera…nontoj dä toà
'Ariste…dou kaˆ lšgontoj Óti 'nàn män trufînti tù
barb£rJ pepolem»kamen: ™¦n dä katakle…swmen e„j t¾n
`Ell£da kaˆ katast»swmen e„j ¢n£gkhn ØpÕ
dšouj ¥ndra thlikoÚtwn dun£mewn kÚrion, oÙkšti
ØpÕ ski£di crusÍ qe£setai t¾n m£chn ™f' ¹suc…aj,
¢ll¦ p£nta tolmîn kaˆ p©sin aÙtÕj parën di¦ tÕn
k…ndunon ™panorqèsetai t¦ pareimšna kaˆ
bouleÚsetai bšltion Øpär tîn Ólwn. oÙ t¾n oâsan oân'
œfh 'de‹ gšfuran ð QemistÒkleij ¹m©j ¢naire‹n, ¢ll'
˜tšran e‡per oŒÒn te proskataskeu£santaj ™kbale‹n
di¦ t£couj tÕn ¥nqrwpon ™k tÁj EÙrèphs', 'oÙkoàn'
epen Ð QemistoklÁj 'e„ doke‹ taàta sumfšrein, éra
skope‹n kaˆ mhcan©sqai p£ntaj ¹m©j, Ópwj
¢pallag»setai t¾n tac…sthn ™k tÁj `Ell£doj.' 'Epeˆ dä
taàt' œdoxen, œpempš tina tîn basilikîn eÙnoÚcwn ™n
to‹j a„cmalètoij ¢neurën 'Arn£khn Ônoma, fr£zein
basile‹ keleÚsaj Óti to‹j män “Ellhsi dšdoktai tù
nautikù kekrathkÒtaj ¢naple‹n e„j tÕn `Ell»sponton ™pˆ
tÕ zeàgma kaˆ lÚein t¾n gšfuran, QemistoklÁj dä
khdÒmenoj basilšwj paraine‹ speÚdein ™pˆ t¾n aØtoà
[q£lattan] kaˆ peraioàsqai, mšcrij aÙtÕj ™mpoie‹ tinaj
diatrib¦j to‹j summ£coij kaˆ mell»seij prÕj t¾n d…wxin.
taàq' Ð b£rbaroj ¢koÚsaj kaˆ genÒmenoj per…foboj, di¦
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bástyafokról vadul nyilaztott és dobálta dárdáit. A dekeleiai
Ameiniasz és a paianiai Szóklész hajójukat teljes sebességgel
nekivezették Ariamenész hajójának. Mikor a két bronzveretť
hajóorr egymásba fúródott, Ariamenész átugrott a görög
háromevezŋsorosra, de két athéni harcos dárdával rátámadt és
beletaszította a tengerbe. A harcban elesett tengerészkatonák
között úszó holttestét Artemiszia, Karia királynŋje felismerte
és Xerxészhez vitte.

Még folyt az ütközet, amikor állítólag hirtelen fény villant fel
Eleuszisz felŋl, és a thriai síkságon egészen a tengerig nagy zaj
támadt, a misztériumok hŋse, Iakkhos vonulna arra hatalmas
embertömeg kíséretében. Késŋbb a kiáltozás helyén már csak
porfelhŋ lebegett és a tenger felé húzódva ráereszkedett a
hajókra. Mások fegyveres férfiak ködalakját vélték látni
Aigina irányában, akik kezüket védŋn kiterjesztették a görög
hajók fölé. A görögök az Aiakidáknak gondolták ŋket, akikhez
oltalomért imádkoztak a tengeri csata kezdete elŋtt.
Lükomédész, az egyik athéni háromevezŋsoros hajó
parancsnoka volt az elsŋ, aki ellenséges hadihajót ejtett foglyul.
Levágta a perzsa hajó orrdíszét, és késŋbb Phlüában
felajánlotta babérkoszorús Apollónnak. A görög hajók a szťk
tengerszorosban egyenlŋ erŋvel szálltak szembe a barbárokkal,
akik csak szakaszonként tudtak elŋrenyomulni, és egymásra
torlódtak. Sötétedésig tartott a küzdelem, és a görögök
megfutamították a perzsákat. Így szerezték meg a görögök a
nemes és híres gyŋzelmet, mint Szimónidész mondja, amelynél
dicsŋségesebbet sem a görögök, sem a barbárok nem arattak
soha. Ezt részben a harcban részt vevŋ görögök bátorságának
és elszántságának, részben pedig Themisztoklész hadvezéri
tehetségének és ügyességének köszönhették.
Az ütközet után Xerxész, még mindig telve harci vággyal,
töltést akart építtetni, hogy szárazföldi csapatai is
átkelhessenek és Szalamiszban megütközhessenek a
görögökkel. Ekkor Themisztoklész, hogy kipuhatolja
Ariszteidész véleményét, színleg azt javasolta, hajózzon a
görög hajóhad a Hellészpontoszhoz, és rombolja szét a
hajóhidat. „Így - mondta - Ázsiát Európában foghatjuk meg.”
Ariszteidész ellenezte a tervet, és így szólt: „Eddig egy elpuhult
barbár kényúrral csatáztunk, de ha bezárjuk, Görögországba,
megfélemlítjük és ezzel kényszerhelyzetbe hozzuk ennek az
óriási seregnek az urát, nem nézi majd aranyos mennyezet alól
csendben üldögélve a harcot, hanem összeszedi magát és a
veszély ráveszi, hogy személyesen vegyen részt a csatában,
jóvátegye az elkövetett hibákat és jobb tanácsadókra
hallgasson. Bizony, Themisztoklész - tette hozzá -, ahelyett,
hogy lerombolnánk a hajóhidat, építsünk másikat, és ha lehet,
kergessük ki ezt az embert mielŋbb Európából.” Ha így látod
helyesnek - mondta Themisztoklész - találjuk meg a módját,
miként távolítsuk el Görögországból a lehetŋ leggyorsabban.”
Amint megegyeztek, Themisztoklész elküldte a perzsa
királyhoz Arnakész nevť eunuchját, akit a hadifoglyok közül
választott ki, hogy mondja meg gazdájának a következŋket: „A
görögök, most, hogy a tenger urává lettek, elhatározták, hogy
a Hellészpontoszba hajóznak, és lerombolják a hajóhidat, de
Themisztoklész nem akar rosszat a királynak, ezért
figyelmezteti, hogy siessen haza, s amíg teheti, keljen át a
tengeren Ázsiába. Ŋ közben mindent megtesz, hogy a görög
szövetséges hadakat visszatartsa az üldözéstŋl.” Amikor
Xerxész meghallotta az üzenetet, megijedt és gyorsan
visszavonult. A Mardoniosz ellen vívott késŋbbi harcok
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t£couj ™poie‹to t¾n ¢nacèrhsin, kaˆ pe‹ran ¹
Qemistoklšouj kaˆ 'Ariste…dou frÒnhsij ™n Mardon…J
paršscen, e‡ge pollosthmor…J tÁj Xšrxou dun£mewj
diagwnis£menoi Platai©sin e„j tÕn perˆ tîn Ólwn
k…ndunon katšsthsan.
17.
PÒlewn män oân t¾n A„ginhtîn ¢risteàsa… fhsin `HrÒdotoj
(8, 93), Qemistokle‹ dä ka…per ¥kontej ØpÕ fqÒnou tÕ
prwte‹on ¢pšdosan ¤pantej. ™peˆ g¦r ¢nacwr»santej e„j
tÕn 'IsqmÕn ¢pÕ toà bwmoà t¾n yÁfon œferon oƒ
strathgo…, prîton män ›kastoj aØtÕn ¢pšfainen ¢retÍ,
deÚteron dä meq' aØtÕn Qemistoklša. LakedaimÒnioi d' e„j
t¾n Sp£rthn aÙtÕn katagagÒntej, EÙrubi£dV män ¢ndre…aj,
™ke…nJ dä sof…aj ¢riste‹on œdosan qalloà stšfanon,
kaˆ tîn kat¦ t¾n pÒlin ¡rm£twn tÕ prwteàon ™dwr»santo
kaˆ triakos…ouj tîn nšwn pompoÝj ¥cri tîn Órwn
sunexšpemyan. lšgetai d' 'Olump…wn tîn ˜xÁj ¢gomšnwn,
kaˆ parelqÒntoj e„j tÕ st£dion toà Qemistoklšouj,
¢mel»santaj tîn ¢gwnistîn toÝj parÒntaj Ólhn t¾n
¹mšran ™ke‹non qe©sqai kaˆ to‹j xšnoij ™pideiknÚein
¤ma qaum£zontaj kaˆ krotoàntaj, éste kaˆ
aÙtÕn ¹sqšnta prÕj toÝj f…louj ÐmologÁsai tÕn karpÕn
¢pšcein tîn Øpär tÁj `Ell£doj aÙtù ponhqšntwn.

Plutarchos, Aristides 8-9.
8.
Tr…tJ d' œtei Xšrxou di¦ Qettal…aj kaˆ Boiwt…aj
™laÚnontoj ™pˆ t¾n 'Attik»n, lÚsantej tÕn nÒmon
™yhf…santo to‹j meqestîsi k£qodon, m£lista
foboÚmenoi tÕn 'Ariste…dhn m¾ prosqšmenoj to‹j polem…oij
diafqe…rV kaˆ metast»sV polloÝj tîn politîn prÕj
tÕn b£rbaron, oÙk Ñrqîj stocazÒmenoi toà ¢ndrÒj, Ój
ge kaˆ prÕ toà dÒgmatoj toÚtou dietšlei
protršpwn kaˆ paroxÚnwn toÝj “Ellhnaj ™pˆ t¾n
™leuqer…an, kaˆ met¦ tÕ dÒgma, Qemistoklšouj
strathgoàntoj aÙtokr£toroj, p£nta sunšpratte kaˆ
suneboÚleuen, ™ndoxÒtaton ™pˆ swthr…v koinÍ poiîn tÕn
œcqiston. æj g¦r ¢pole…pein t¾n Salam‹na bouleuomšnwn
tîn perˆ EÙrubi£dhn aƒ barbarikaˆ tri»reij nÚktwr
¢nacqe‹sai kaˆ peribaloàsai tÒn te pÒron ™n kÚklJ kaˆ
t¦j n»souj kate‹con, oÙdenÕj proeidÒtoj t¾n kÚklwsin,
Âken Ð 'Ariste…dhj ¢p' A„g…nhj parabÒlwj di¦ tîn polem…wn
neîn diekpleÚsaj, kaˆ nuktÕj ™lqën ™pˆ t¾n skhn¾n toà
Qemistoklšouj kaˆ kalšsaj aÙtÕn œxw mÒnon, '¹me‹s'
epen 'ð QemistÒkleij, e„ swfronoàmen, ½dh t¾n ken¾n
kaˆ meirakièdh st£sin ¢fšntej ¢rxèmeqa swthr…ou kaˆ
kalÁj filonik…aj prÕj ¢ll»louj, ¡millèmenoi sîsai
t¾n `Ell£da, sÝ män ¥rcwn kaˆ strathgîn, ™gë d'
Øpourgîn kaˆ sumbouleÚwn: ™peˆ kaˆ nàn se punq£nomai
mÒnon ¤ptesqai tîn ¢r…stwn logismîn, keleÚonta
dianaumace‹n ™n to‹j steno‹j t¾n tac…sthn, ka… soi tîn
summ£cwn ¢ntiprattÒntwn oƒ polšmioi sunerge‹n
™o…kasi: tÕ g¦r ™n kÚklJ kaˆ katÒpin ½dh pšlagoj
™mpšplhstai neîn polem…wn, éste kaˆ toÝj m¾
qšlontaj ¢n£gkh kate…lhfen ¢gaqoÝj ¥ndraj enai kaˆ
m£cesqai: fugÁj g¦r ÐdÕj oÙ le…petai.' prÕj taàq' Ð
QemistoklÁj epen: 'oÙk ¨n ™boulÒmhn ð 'Ariste…dh
sä kat¦ toàto kre…sson£ mou genšsqai, peir£somai dä
prÕj kal¾n ¢rc¾n ¡millèmenoj Øperbalšsqai to‹j œrgoij.'
¤ma d' aÙtù fr£saj t¾n Øp' aÙtoà kataskeuasqe‹san
¢p£thn ™pˆ tÕn b£rbaron, parek£lei pe…qein tÕn EÙrubi£dhn
kaˆ did£skein æj ¢m»canÒn ™sti swqÁnai m¾ naumac»santaj:
ece g¦r m©llon aÙtoà p…stin. Óqen ™n tù sullÒgJ tîn

96.
mutatták, milyen jól ítélte meg Themisztoklész és Ariszteidész
a helyzetet, mert bár Plataiainál az ellenség hadseregének csak
csekély részével álltak szemben, abban a veszélyben forogtak,
hogy mindent elveszítenek.
Hérodotosz elbeszélése szerint a görög városok között
leginkább Aigina tüntette ki magát. Ha kelletlenül is,
Themisztoklésznek adták a legmagasabb kitüntetést, amikor
ugyanis a hadvezérek összegyťltek az Iszthmoszon és
szavazást tartottak az oltárnál, vitézségben mindegyik önmagát
jelentette ki elsŋnek, maga után másodiknak azonban
Themisztoklészt. A lakedaimóniak meghívták Themisztoklészt
Spártába, és Eurübiadészt bátorságáért, ŋt pedig
bölcsességéért olajágakból font koszorúval tüntették ki.
Themisztoklészt ezenkívül megajándékozták a legszebb harci
szekérrel is, és amikor eltávozott, háromszáz ifjúból álló
kíséretet adtak melléje az ország határáig. Mondják, hogy a
következŋ olümpiai játékokon, mikor Themisztoklész a
stadionba lépett, senki nem törŋdött a versenyzŋkkel, egész
nap ŋt bámulták, tapsolták, és csodálattal mutogatták az
idegeneknek. Themisztoklész megvallotta barátainak, hogy úgy
érzi, elnyerte Görögországért vállalt fáradalmainak méltó
jutalmát.
Máthé Elek fordítása
Három esztendŋvel késŋbb, amikor Xerxész Thesszálián és
Boiótián át Attika ellen vonult, az athéniak érvénytelennek
mondták ki a régi törvényt, és megengedték a számťzöttek
hazatérését; féltek tŋle ugyanis, hogy Ariszteidész az
ellenséghez csatlakozik, esetleg a polgárok soraiból is megront
sok embert és Xerxész oldalára csábít. De helytelennek ítélték
meg, mert Ariszteidész nemcsak a határozat meghozatala elŋtt
biztatta és bátorította szüntelenül a görögöket, hogy küzdjenek
a szabadságért, hanem utána is, amikor Themisztoklészt
teljhatalmú fŋvezérré tették, tettel és tanáccsal minden
segítséget megadott neki, s a közös boldogulás érdekében
legnagyobb ellenségét a leghíresebb emberré tette. Amikor
Eurübiadész készülŋben volt Szalamiszt elhagyni, a barbárok
háromevezŋsoros gályái éjszaka felszedték a horgonyt,
körülzárták a tengerszorost, a szigeteket pedig megszállták
anélkül, hogy a bekerítést bárki is észrevette volna. Ekkor
érkezett meg Ariszteidész Aiginából, miután merészen
átevezett az ellenséges hajók között; még az éjszaka folyamán
felkereste Themisztoklészt sátrában, és negyszemközt a
következŋket mondta neki: „Themisztoklész, hallgassunk
józan eszünkre, hagyjuk a hiú, gyermekes civódást, kezdjünk
inkább üdvös és tiszteletre méltó versengésbe Görögország
megmentéséért, te mint fŋvezér, én pedig mint a tanácsadód.
Most értesülök róla, hogy a legjobb haditervhez ragaszkodol,
és az az óhajtásod, hogy minél elŋbb döntŋ csatára kerüljön
sor a szorosokban. A szövetségesek, úgy látszik, nem értenek
veled egyet, de az ellenség a te kezedre dolgozik. A tengert az
ellenség hajói körben és hátulról máris úgy ellepték, hogy a
görögök akaratuk ellenére is kénytelenek lesznek bátran
harcolni, mert a visszavonulás útja el van vágva elŋlük.”
Themisztoklész erre így szólt: „Nem óhajtottam,
Ariszteidész, hogy ebben a dologban különb légy nálam, de
megkísérlem, hogy derék kezdeményezéseddel versenyre
keljek, és tettekkel múljalak felül.” Közölte Ariszteidésszel,
hogy milyen cselt eszelt ki Xerxész ellen, és kérte, beszélje rá,
Eurübiadészt, s értesse meg vele, hogy a menkvés egyetlen
reménye a tengeri csata lehet; tudta ugyanis, hogy Eurübiadész
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strathgîn e„pÒntoj Kleokr…tou toà Korinq…ou prÕj tÕn
Qemistoklša, mhd' 'Ariste…dV t¾n gnèmhn ¢ršskein
aÙtoà, parÒnta g¦r siwp©n, ¢nte‹pen Ð 'Ariste…dhj æj
oÙk ¨n ™sièpa m¾ lšgontoj t¦ ¥rista toà
Qemistoklšouj: nunˆ d' ¹suc…an ¥gein oÙ di' eÜnoian toà
¢ndrÒj, ¢ll¦ t¾n gnèmhn ™painîn.
9.
Oƒ män oân naÚarcoi tîn `Ell»nwn taàt' œpratton.
'Ariste…dhj d' Ðrîn t¾n Yutt£leian, ¿ prÕ tÁj Salam‹noj
™n tù pÒrJ ke‹tai nÁsoj oÙ meg£lh, polem…wn ¢ndrîn mest¾n
oâsan, ™mbib£saj e„j Øphretik¦ toÝj proqumot£touj kaˆ
macimwt£touj tîn politîn, prosšmeixe tÍ Yuttale…v, kaˆ
m£chn prÕj toÝj barb£rouj sun£yaj ¢pškteine
p£ntaj, pl¾n Ósoi tîn ™pifanîn zîntej ¼lwsan. ™n dä
toÚtoij Ãsan ¢delfÁj basilšwj Ônoma Sand£khj tre‹j
pa‹dej, oÞj eÙqÝj ¢pšsteile prÕj tÕn Qemistoklša,
kaˆ lšgontai kat£ ti lÒgion, toà m£ntewj EÙfrant…dou
keleÚsantoj, çmhstÍ DionÚsJ prÕ tÁj m£chj
kaqiereuqÁnai. t¾n dä nhs…da to‹j Óploij pantacÒqen Ð
'Ariste…dhj peristšyaj, ™f»dreue to‹j ™kferomšnoij
prÕj aÙt»n, æj m»te tîn f…lwn tin¦ diafqarÁnai m»te
tîn polem…wn diafuge‹n. Ð g¦r ple‹stoj çqismÕj tîn neîn
kaˆ tÁj m£chj tÕ karterètaton œoike perˆ tÕn tÒpon
™ke‹non genšsqai: diÕ kaˆ trÒpaion ›sthken ™n tÍ
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Ariszteidészben inkább megbízik, mint ŋbenne. Ezért aztán
amikor a haditanácsban a korinthoszi Kleokritosz azt mondta
Themisztoklésznek, hogy terve még Ariszteidésznek sem
tetszik, hiszen jelen van, de hallgat, Ariszteidész azt felelte,
hogy nem hallgatna, ha Themisztoklész nem a legjobbat
tanácsolta volna; azért nem szól semmit, mert helyesli
Themisztoklész tervét, nem pedig az iránta való jóindulatból.
A görög hajóhad vezérei tehát eképpen cselekedtek,
Ariszteidész pedig, amikor látta, hogy Szalamisz közelében a
tengerszorosban fekvŋ kis Pszüttaleia-szigetet megszállták az
ellenséges csapatok, kisebb hajókra rakta a legképzettebb és
legharcedzettebb athéniakat, partra szállt a szigeten, és
megtámadta a barbárokat. Legtöbbjüket megölte, csak néhány
elŋkelŋ harcost ejtett foglyul. Közöttük volt a király
nŋvérének, Szandakénak három fia is, akiket azonnal
elküldött Themisztoklészhez; ezeket állítólag egy jóslat
értelmében Euphrantidész jós kívánságára feláldozták
Dionüszosz Ómétésznek. A szigetet Ariszteidész körös-körül
megrakta harcosaival, és a partra kiúszókat figyeltette velük,
hogy a szövetségesek közül senki ne veszhessen oda, az
ellenség soraiból pedig seki el ne szökhessen. Valószínťnek
látszott ugyanis, hogy a tengeri ütközet ezen a helyen lesz a
leghevesebb; a diadaljelet éppen ezért Pszüttaleián állították
fel.* [helyesen: a diadaljel is épp ezért áll Psyttaleián.]

Plutarchos, Cimon 5.
T¦ d' ¥lla p£nta toà ½qouj ¢gast¦ kaˆ genna‹a toà
K…mwnoj. oÜte g¦r tÒlmV Milti£dou leipÒmenoj, oÜte
sunšsei Qemistoklšouj, dikaiÒteroj ¢mfo‹n Ðmologe‹tai
genšsqai, kaˆ ta‹j polemika‹j oÙdä mikrÕn ¢podšwn
¢reta‹j ™ke…nwn, ¢m»canon Óson ™n ta‹j politika‹j
Øperbalšsqai nšoj ín œti kaˆ polšmwn ¥peiroj. Óte
g¦r tÕn dÁmon ™piÒntwn M»dwn QemistoklÁj œpeiqe
prošmenon t¾n pÒlin kaˆ t¾n cèran ™klipÒnta prÕ tÁj
Salam‹noj ™n ta‹j nausˆ t¦ Ópla qšsqai kaˆ
diagwn…sasqai kat¦ q£lattan, ™kpeplhgmšnwn tîn pollîn
tÕ tÒlmhma, prîtoj K…mwn êfqh di¦ toà Kerameikoà
faidrÕj ¢niën e„j t¾n ¢krÒpolin met¦ tîn ˜ta…rwn, †ppou
tin¦ calinÕn ¢naqe‹nai tÍ qeù di¦ ceirîn kom…zwn, æj
oÙdän ƒppikÁj ¢lkÁj, ¢ll¦ naum£cwn ¢ndrîn ™n tù
parÒnti tÁj pÒlewj deomšnhj. ¢naqeˆj dä tÕn calinÕn
kaˆ labën ™k tîn perˆ tÕn naÕn kremamšnwn ¢sp…da
kaˆ proseux£menoj tÍ qeù, katšbainen ™pˆ q£lassan, oÙk
Ñl…goij ¢rc¾ toà qarre‹n genÒmenoj.

Máthé Elek fordítása
Kimón jelleme minden más tekintetben csodáltra méltó és
nemes volt. Bátorságban nem maradt el Miltiadész,
eszességben Themisztoklész mögött, s mindenki elismeri,
hogy igazságosabb volt mindkettŋjüknél. Katonai dogokban
még harci tapasztalatok híján is felért velük, és politikailag
összehasonlíthatatlanul tehetségesebb volt náluk. Mert amikor
Themisztoklész a médek közeledtére azt tanácsolta a népnek,
hogy adja fel a várost, hagyja el az országot, szálljon hajóra és
álljon fegyverbe Szalamisznál, a legtöbben rémülettel hallottak
a merész vállalkozásról. Kimón volt az elsŋ, aki barátaival
derťsen ment fel a Kerameikoszon át az Akropoliszra, hogy a
kezében vitt zablát felajánlja az istennŋnek, mert a városnak
akkor nem lovasokra, hanem tengeri harcosokra volt szüksége.
A zablát felajánlva levett egyet a templomban felakasztott
pajzsok közül, imádkozott az istennŋhöz, és a pajzzsal lement
tengerpartra. Ezzel sok embernek visszaadta a bátorságát.

Plutarchos, Cimon 13.3.
K…mwn d' ésper ¢qlht¾j deinÕj ¹mšrv mi´ dÚo
kaqVrhkëj ¢gwn…smata, kaˆ tÕ män ™n Salam‹ni
pezomac…v, tÕ d' ™n Plataia‹j naumac…v parelhluqëj
trÒpaion, ™phgwn…sato ta‹j n…kaij,

Máthé Elek fordítása
Kimón jól küzdŋ atléta módjára egy nap két csataban is
gyŋztesen harcolt, és a szalamiszi üzközetet szárazföldi, a
pataiait pedig tengeri csatával tetézte.

Plutarchos, Lysander 15.
`O d' oân LÚsandroj, æj paršlabe t£j te naàj ¡p£saj
pl¾n dèdeka kaˆ t¦ te…ch tîn 'Aqhna…wn, ›ktV ™pˆ dek£tV
Mounuciînoj mhnÒj, ™n Î kaˆ t¾n ™n Salam‹ni naumac…an
™n…kwn tÕn b£rbaron, ™boÚleusen eÙqÝj kaˆ t¾n polite…an
metastÁsai.

Máthé Elek fordítása
Lysandros, Munychión hónap tizedik napján, amelyen annak
idején diadalt arattak a barbárok fölött a salamisi tengeri
ütközetben, birtokba vette a falakat és az athéniak hajóit
(tizenkettŋ kivételével), s nyomban elŋkészületeket tett
alkotmányuk megváltoztatására.

Plutarchos, Camillus 19. 6.
oƒ <d'> 'Aqhna‹oi kaˆ t¾n perˆ N£xon ™n…kwn naumac…an,
Âj Cabr…aj ™strat»gei, toà Bohdromiînoj perˆ t¾n
pansšlhnon, ™n dä Salam‹ni perˆ t¦j e„k£daj, æj ¹m‹n ™n tù
Perˆ ¹merîn (fr. p. 141 Bernard.) ¢podšdeiktai.

Máthé Elek fordítása
Ugyanebben a hónapban (sc. Boédromión) holdtöltekor
vívták meg az athéniak gyŋzelmes tengeri ütközetüket Naxos
szigeténél Chabrias fŋvezérsége alatt, a salamisi tengeri ütközet
pedig a hónap 26. napjara esik, amint a Napokról címť
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könyvemben elbeszéltem.
Plutarchos, Pelopidas 21, 3.
ïn oƒ män oÙk e‡wn paramele‹n oÙd' ¢peiqe‹n, tîn män
palaiîn profšrontej Menoikša tÕn Kršontoj kaˆ
Makar…an t¾n `Hraklšouj, tîn d' Ûsteron FerekÚdhn
te tÕn sofÕn ØpÕ Lakedaimon…wn ¢naireqšnta kaˆ t¾n
dor¦n aÙtoà kat£ ti lÒgion ØpÕ tîn basilšwn
frouroumšnhn, Lewn…dan te tù crhsmù trÒpon tin¦
proqus£menon ˜autÕn Øpär tÁj `Ell£doj, œti dä toÝj ØpÕ
Qemistoklšouj sfagiasqšntaj 'WmhstÍ DionÚsJ prÕ tÁj ™n
Salam‹ni naumac…aj:

Máthé Elek fordítása
Néhányan úgy gondolták, hogy követni kell a parancsot és
engedelmeskedni neki; a régi idŋkbŋl olyan példákat hoztak
fel, mint Menoikeusz, Kreón fia, Makaria, Héraklész leánya s a
késŋbbi idŋbŋl Phereküdész, a bölcs, akit megöltek a
lakedaimóniak, és bŋrét királyaik valami jóslat miatt
megŋrizték; vagy mint Leónidasz, aki egy jóslat következtében
feláldozta magát Görögországért, végül mint Themisztoklész,
aki ifjakat áldozott fel Dionüszosz Ómésztésznek a szalamiszi
tengeri ütközet elŋtt.

Plutarchos, Cato maior 5, 4.
tîn dä K…mwnoj †ppwn aŒj 'OlÚmpia trˆj ™n…khse kaˆ
tafaˆ plhs…on e„sˆ tîn ™ke…nou mnhm£twn. kÚnaj dä
suntrÒfouj genomšnouj kaˆ sun»qeij ¥lloi te polloˆ
kaˆ X£nqippoj Ð palaiÕj tÕn e„j Salam‹na tÍ tri»rei
paranhx£menon, Óte t¾n pÒlin Ð dÁmoj ™xšlipen, ™pˆ tÁj
¥kraj ™k»deusen ¿n KunÕj sÁma mšcri nàn kaloàsin.

Máthé Elek fordítása
Kimón lovainak sírja, amelyekkel Olümpiában gyŋzött, a saját
síremléke közelében áll. Ugyanígy tettek sokan mások
kutyáikkal is, amelyekkel együtt éltek házukban, így a régebbi
idŋkben Xanthipposz kutyája, amely háromevezŋsoros hajója
mellett úszott Szalamiszig, midŋn a lakosság elhagyta Athént,
egy parti szikla mellett díszesen eltemettette, és a síremléket
még napjainkban is Kutya-emlékmť néven ismerik.

Plutarchos, Comparatio Aristidis et Catonis 2, 1-2.
kaˆ m¾n 'Ariste…dhj män ™n oÙdenˆ tîn katorqwm£twn
gšgone prîtoj, ¢ll¦ Milti£dhj œcei toà Maraqînoj tÕ
prwte‹on, QemistoklÁj dä tÁj Salam‹noj, ™n dä Plataia‹j
fhsin `HrÒdotoj (9, 64) ¢nelšsqai kall…sthn n…khn
Pausan…an, 'Ariste…dV dä kaˆ tîn deutere…wn ¢mfisbhtoàsi
Swf£nai kaˆ 'Amein…ai kaˆ Kall…macoi kaˆ Kunšgeiroi
diaprepîj ¢risteÚsantej ™n ™ke…noij to‹j ¢gîsi:

Máthé Elek fordítása
Ariszteidész harctéri gyŋzelmeiben soha nem játszott elsŋ
szerepet, mert Marathónnál Miltiadészé volt az elsŋség,
Szalamisznál Themisztoklészé, Plataiainál pedig, amint
Hérodotosz elmondja, a legszebb gyŋzelmet Pauszaniasz
aratta, sŋt Ariszteidésznek még a második helyét is
vitássá tette Szóphanész, Ameiniasz, Kallimakhosz és
Künegeirosz, akik mind különösképpen kitťntek vitézségükkel
a csatában.

Plutarchos, Comparatio Aristidis et Catonis 5, 1-2.
Strathg…ai d' aƒ män K£twnoj oÙdän æj meg£loij
pr£gmasi mšga prosšqhkan, ™n dä ta‹j 'Ariste…dou t¦
k£llista kaˆ lamprÒtata kaˆ prîta tîn `Ellhnikîn
œrgwn ™st…n, Ð Maraqèn, ¹ Salam…j, aƒ Plataia…, kaˆ
oÙk ¥xion d»pou parabale‹n tù XšrxV tÕn 'Ant…ocon
kaˆ t¦ periaireqšnta tîn 'Ibhrikîn pÒlewn te…ch ta‹j
tosaÚtaij män ™n gÍ, tosaÚtaij d' ™n qal£ssV pesoÚsaij
muri£sin· ™n oŒj 'Ariste…dhj œrgJ män oÙdenÕj
™le…peto, dÒxhj dä kaˆ stef£nwn, ésper ¢mšlei ploÚtou
kaˆ crhm£twn, Øf»kato to‹j m©llon deomšnoij, Óti kaˆ
toÚtwn p£ntwn dišferen. (...)'Ariste…dhj män g¦r
Qemistokle‹ t¦ mšgista sumpr£ttwn, kaˆ trÒpon tin¦ kaˆ
t¾n strathg…an aÙtoà doruforîn, êrqwse t¦j 'Aq»naj.

Máthé Elek fordítása
Ami hadjárataikat illeti, Catóéi nem sokkal gyarapították Róma
már amúgy is nagy hatalmát, Ariszteidészéi azonban
egybeestek a görögök legszebb, legfényesebb és legkiválóbb
haditetteivel, a marathóni, a szalamiszi és plataiai csatával.
Antiokhosz valóban nem hasonlítható össze Xerxésszel, sem a
hispaniai városok falainak lerombolása azzal a sok tízezer
barbárral, akik a szárazföldön vagy a tengeren estek el. Bár
Ariszteidész ezekben a harcokban vitézség dolgában nem
maradt el senki mögött, a dicsŋséget és a babért átengedte
másoknak, mert ugyanúgy lenézte a dicsŋséget, miként a
vagyont és a gazdagságot, már csak azért is, mert mások
jobban rászorultak, mint ŋ, aki mindezeknek magasan felette
állott. (...) Ariszteidész azzal, hogy együttmťködött
Themisztoklésszel a legnagyobb és legkiválóbb
teljesítményeiben, s Themisztoklész hadvezérlete alatt szinte a
dárdahordozó szerepét vállalta, hozzásegítette Athént a
gyŋzelemhez.

Plutarchos, Titus Flamininus 11.
`O d' oân T…toj, e„ m¾ t£cista tÁj qšaj dialuqe…shj
ØpidÒmenoj t¾n for¦n toà pl»qouj kaˆ tÕn drÒmon
™xšklinen, oÙk ¨n ™dÒkei perigenšsqai tosoÚtwn Ðmoà
kaˆ p£ntoqen aÙtù periceomšnwn. æj d' ¢pškamon perˆ
t¾n skhn¾n aÙtoà boîntej ½dh nuktÕj oÜshj, aâqij
oÛstinaj ‡doien À f…louj À pol…taj ¢spazÒmenoi kaˆ
periplekÒmenoi, prÕj de‹pna kaˆ pÒtouj ™tršponto met'
¢ll»lwn. 'En ú kaˆ m©llon æj e„kÕj ¹domšnoij ™pÇei
log…zesqai kaˆ dialšgesqai perˆ tÁj `Ell£doj, Ósouj
polem»sasa polšmouj di¦ t¾n ™leuqer…an, oÜpw tÚcoi
bebaiÒteron oÙd' ¼dion aÙtÁj, ˜tšrwn proagwnisamšnwn
Ñl…gou de‹n ¢na…maktoj aÙt¾ kaˆ ¢penq¾j feromšnh tÕ

Máthé Elek fordítása
Ha Titus a látványosságok vége felé nem sejti meg, hogy
micsoda tolongás és csŋdület lesz, és ki nem tér a tömeg elŋl,
valószínťleg nem menekül meg az ŋt minden oldalról
körülözönlŋ embersokaságtól. Mikor aztán belefáradtak, hogy
sátra körül kiabáljanak - közben sötét éjszaka lett -, sorra
átöleltek mindenkit, akit csak megpillantottak, barátaikat,
polgártársaikat, összecsókolták ŋket, és vidám lakmározásba,
ivásba kezdtek. Ott aztán, amint ez már természetes, mind
vidámabban kezdték meghányni - vetni Görögország sorsát,
hogy bár sok háborút viseltek a szabadságért, de nagyobb
biztonságot és gyönyörťséget egyik sem szerzett nekik, mint
amiben most van részük; most mások küzdöttek értük, ŋk
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k£lliston kaˆ perimachtÒtaton «qlon. Ãn d' ¥ra
sp£nion män ¢ndre…a kaˆ frÒnhsij ™n ¢nqrèpoij,
spaniètaton dä tîn ¥llwn ¢gaqîn Ð d…kaioj. oƒ g¦r
'Aghs…laoi kaˆ <oƒ> LÚsandroi kaˆ oƒ Nik…ai kaˆ oƒ
'Alkibi£dai polšmouj män eâ dišpein kaˆ m£caj
nik©n kat£ te gÁn kaˆ q£lassan ¥rcontej ºp…stanto,
crÁsqai dä prÕj c£rin eÙgenÁ kaˆ tÕ kalÕn oŒj katèrqoun
oÙk œgnwsan, ¢ll' e„ tÕ MaraqèniÒn tij œrgon ¢fšloi,
kaˆ t¾n ™n Salam‹ni naumac…an, kaˆ Platai¦j kaˆ
QermopÚlaj, kaˆ t¦ prÕj EÙrumšdonti kaˆ t¦ perˆ KÚpron
K…mwnoj œrga, p£saj t¦j m£caj ¹ `Ell¦j ™pˆ doule…v
mem£chtai prÕj aØt»n, kaˆ p©n trÒpaion aÙtÁj sumfor¦
kaˆ Ôneidoj [™p' aÙt¾n] ›sthke, t¦ ple‹sta kak…v kaˆ
filonik…v tîn ¹goumšnwn peritrape…shj. ¢llÒfuloi d'
¥ndrej, ™naÚsmata mikr¦ kaˆ gl…scra koinwn»mata
palaioà gšnouj œcein dokoàn tej, ¢f' ïn kaˆ lÒgJ ti kaˆ
gnèmV tîn crhs…mwn Øp£rxai tÍ `Ell£di qaumastÕn Ãn,
oátoi to‹j meg…stoij kindÚnoij kaˆ pÒnoij ™xelÒmenoi t¾n
`Ell£da despotîn calepîn kaˆ tur£nnwn ™leuqeroàsi.

Plutarchos, Alexander 34, 1-4.
Toàto tÁj m£chj ™ke…nhj laboÚshj tÕ pšraj, ¹ män ¢rc¾
pant£pasin ¹ Persîn ™dÒkei katalelÚsqai, basileÝj dä
tÁj 'As…aj 'Alšxandroj ¢nhgoreumšnoj, œque to‹j qeo‹j
megaloprepîj, kaˆ to‹j f…loij ™dwre‹to ploÚtouj kaˆ
o‡kouj kaˆ ¹gemon…aj. filotimoÚmenoj dä prÕj toÝj
“Ellhnaj, œgraye t¦j turann…daj p£saj kataluqÁnai
kaˆ politeÚein aÙtonÒmouj, „d…v dä Plataieàsi t¾n
pÒlin ¢noikodome‹n, Óti t¾n cèran oƒ patšrej aÙtîn
™nagwn…sasqai to‹j “Ellhsin Øpär tÁj ™leuqer…aj
paršscon. œpemye dä kaˆ Krotwni£taij e„j 'Ital…an mšroj
tîn lafÚrwn, t¾n Faällou toà ¢qlhtoà timîn proqum…an
kaˆ ¢ret»n, Öj perˆ t¦ Mhdik£, tîn ¥llwn 'Italiwtîn
¢pegnwkÒtwn toÝj “Ellhnaj, „diÒstolon œcwn naàn
œpleusen e„j Salam‹na, toà kindÚnou summeqšxwn.
oÛtw tij eÙmen¾j Ãn prÕj ¤pasan ¢ret¾n kaˆ kalîn
œrgwn fÚlax kaˆ o„ke‹oj.

Plutarchos, De Herodoti malignitate 36-40 (868f - 871e)
36.
OÙ de‹ dä qaum£zein e„ to‹j ¢tuc»sasin œgkeitai
pikrîj, Ópou kaˆ toÝj paragenomšnouj kaˆ
sugkinduneÚsantaj e„j t¾n tîn polem…wn mer…da kaˆ
prodotîn metat…qhsi. „N£xioi g¦r tre‹j œpemyan tri»reij
summ£couj to‹j barb£roij, eŒj dä tîn trihr£rcwn
DhmÒkritoj œpeise toÝj ¥llouj ˜lšsqai t¦ tîn
`Ell»nwn.” oÛtwj oÙd' ™paine‹n ¥neu toà yšgein oden,
¢ll' †n' eŒj ¢n¾r ™gkwmiasqÍ, pÒlin Ólhn de‹ kakîj
¢koàsai kaˆ dÁmon. marture‹ d' aÙto‹j tîn män presbutšrwn
`Ell£nikoj tîn dä newtšrwn ”Eforoj, Ð män {x Ð dä pšnte
nausˆ toÝj Nax…ouj ™lqe‹n to‹j “Ellhsi bohqoàntaj
ƒstor»saj. aÙtÕj dä kaˆ pant£pasin ˜autÕn Ð `HrÒdotoj
™xelšgcei taàta plattÒmenon. oƒ män g¦r Nax…wn
ærogr£foi lšgousi kaˆ prÒteron Megab£thn ¢pèsasqai
nausˆ diakos…aij ™pipleÚsanta tÍ n»sJ, kaˆ D©tin
aâqij tÕn strathgÕn ™xel£sai katapr»santa <t¦ ƒer£,
aÙtoÝj dä Nax…ouj oÙdän ™piceir»santa> poiÁsai kakÒn. e„
dš, æj `HrÒdotoj e‡rhken ¢llacÒqi, t¾n män pÒlin
aÙtîn ™mpr»santej dišfqeiran, oƒ d' ¥nqrwpoi
katafugÒntej e„j t¦ Ôrh diesèqhsan, Ãpou kal¾n
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maguk szinte vérük ontása és gyász nélkül nyerték el a
gyŋzelem legszebb, legirigyeltebb díját. A bátorság és bölcs
belátás is ritka dolog az embereknél, de minden jó között
legritkább az igazságos ember. Mert ha az Agészilaoszok,
Lüszandroszok, Nikiaszok és Alkibiadészok jól értettek is a
hadviseléshez és ahhoz, hogy szárazföldön és tengeren
vezérkedve gyŋzzenek, sikereiket nem tudták kihasználni szép
célokért és a közjó érdekében. Mert ha nem vesszük
számításba a marathóni diadalt és a salamisi tengeri csatát,
Plataiait és Thermopülait, továbbá Kimón haditetteit az
Eurümedónnál és Ciprus szigeténél, Görögország minden más
csatáját önmaga ellen és saját maga leigázására vívta meg,
minden diadaljelét saját szerencsétlenségére és gyalázatára
emelte, s legtöbbször vezéreinek gonoszsága és
összeférhetetelensége döntötte romlásba. Most pedig
vadidegen emberek, akiknél legfeljebb az ŋsrégi rokonság
halvány nyomairól és elmosódott emlékeirŋl lehet beszélni, és
akiktŋl csodálatra méltó dolognak kellene tartani azt is, ha jó
szóval és tanáccsal volnának Görögország hasznára, tették
szabaddá és ragadták ki Görögországot a legnagyobb
veszélyek és fáradalmak árán a despoták és zsarnokok keze
közül.
Máthé Elek fordítása
Úgy látszott, hogy a csata kimenetele (sc. a gaugamélai) a
perzsa uralom végét jelenti. Alexandrosz, miután kikiáltották
Ázsia királyává, fényes áldozatokat mutatott be az isteneknek,
és barátait kincsekkel, palotákkal és helytartóságokkal
ajándékozta meg. Fŋként arra vágyott, hogy görögök tiszteletét
elnyerje, ezért levelet intézett hozzájuk, kijelentve, hogy
megszťnik a zsarnoki uralom, és saját alkotmányuk szerint
élhetnek. Külön megírta a plataiaiaknak, hogy városukat fel
fogja építtetni, mert atyáik felajánlották saját területüket a
görögöknek, hogy ott küzdjenek a szabadságért. A zsákmány
egy részét elküldette a krotóniaknak Itáliába, hogy tisztelettel
adózzék Phaüllosz atléta önfeláldozó vitézségének, aki a
méd háborúk idején, amikor az itáliaiak mind cserbenhagyták a
görögöket, saját költségén felszerelt harci gályáján Szalamiszba
hajózott, hogy kivegye részét a veszélybŋl. Ilyen elismeréssel
illetett minden vitézi erényt, és így megbecsülte a szép tettek
emlékét.

De nem meglepŋ, hogy azokkal kíméletlen, akik pórul
jártak, ha még azokat is az ellenséggel és az árulókkal állítja egy
sorba, akik rendesen helytálltak és vállalták a veszélyt:
‘A naxosiak küldtek három triérést a perzsák oldalán, de az
egyik triérés parancsnoka rábeszélte a többit, hogy álljanak a
görögök mellé.’ Hiába, nem tud dicsérni anélkül, hogy ne
lenne benne valami becsmérlés is. Ahhoz, hogy egy embert
hajlandó legyen megdicsérni, egy egész várost és népet kell
rossz hírbe kevernie. Mellettük tansukodik viszont a régebbiek
közül Hellanikos és az újabbak közül Ephoros, amikor
beszámolnak arról, hogy egyikük szerint hat, másikuk szerint
öt hajóval jöttek a naxosiak a görögök megsegítésére.
Hérodotos azonban saját magának teljesen bebeszéli, amiket
így kitalál. Mert a naxosi évkönyvírók azt mondják, hogy elŋbb
elťzték Megabatést, amikor kétszáz hajóval megtámadta a
szigetet, majd aztán Datist, a hadvezért is elkergették, aki
felperzselte <...>, hogy kárt okozzon. Ha viszont, ahogy
Hérodotos mondja valahol (vö. VI 96.), (a perzsák) városukat
felperzselve elpusztították, és az emberek csak a hegyekbe
futva tudtak megmenekülni, akkor mi okuk lett volna a
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a„t…an econ to‹j ¢polšsasi t¾n patr…da pšmpein
bo»qeian, ¢ll¦ m¾ to‹j ¢munomšnoij Øpär tÁj koinÁj
™leuqer…aj ¢mÚnein. Óti d' oÙk ™painšsai boulhqeˆj
DhmÒkriton, ¢ll' ™p' a„scÚnV Nax…wn sunšqhke tÕ yeàdoj,
dÁlÒj ™sti tù paralipe‹n Ólwj kaˆ parasiwpÁsai tÕ
Dhmokr…tou katÒrqwma kaˆ t¾n ¢riste…an, ¿n ™pigr£mmati
Simwn…dhj ™d»lwse
DhmÒkritoj tr…toj Ãrxe m£chj, Óte p¦r Salam‹na
“Ellhnej M»doij sÚmbalon ™n pel£gei:
pšnte dä nÁaj ›len dh…wn, ›kthn d' ØpÕ ce‹ra
·Úsato barbarik¾n Dwr…d' ¡liskomšnhn.
37.
'All¦ t… ¥n tij ¢ganakto…h perˆ Nax…wn; e„ g£r e„sin
¢nt…podej ¹mîn, ésper œnioi lšgousi, tÁj gÁj t¦ k£tw
perioikoàntej, omai mhd' ™ke…nouj ¢nhkÒouj enai
Qemistoklšouj kaˆ toà Qemistoklšouj bouleÚmatoj, Ö
bouleÚsaj tÍ `Ell£di naumacÁsai prÕ tÁj Salam‹noj
ƒdrÚsato naÕn 'AristoboÚlhj 'Artšmidoj ™n Mel…tV,
toà barb£rou katapolemhqšntoj. toàto män toà
Qemistoklšouj Ð car…eij suggrafeÝj Óson ™f' ˜autù
parairoÚmenoj kaˆ t¾n dÒxan e„j ›teron metafšrwn taàta
gr£fei kat¦ lšxin: „™ntaàqa dä Qemistoklša ¢fikÒmenon
™pˆ t¾n nša e‡reto Mnhs…filoj ¢n¾r 'Aqhna‹oj, Ó ti sfin e‡h
bebouleumšnon: puqÒmenoj dä prÕj aÙtoà, æj ™stˆ
dedogmšnon ¢n£gein t¦j nšaj prÕj tÕn 'IsqmÕn kaˆ prÕ
tÁj Peloponn»sou naumacšein, epe: 'oÙk ¥ra, Àn
pa…rwsi t¦j nšaj ¢pÕ Salam‹noj, oÙdä perˆ miÁj œti patr…doj
naumac»seij: kat¦ g¦r pÒleij ›kastoi tršyontai'”
(kaˆ met' Ñl…gon) „'¢ll¦ e‡ tij œsti mhcan», ‡qi te kaˆ
peirî diacšai t¦ bebouleumšna, ½n kwj dÚnV ¢nagnîsai
EÙrubi£dea metabouleÚsasqai éste aÙtoà mene‹n.'” eq'
Øpeipën Óti „k£rta tù Qemistokle‹ ½resen ¹ Øpoq»kh, kaˆ
oÙdän prÕj taàta ¢meiy£menoj ¢f…keto prÕj tÕn
EÙrubi£dhn,” p£lin aÙta‹j lšxesi gšgrafen: „™ntaàqa dä
QemistoklÁj parizÒmenÒj oƒ katalšgei ke‹n£ te p£nta §
½kouse nhsif…lou ˜wutoà poieÚmenoj, kaˆ ¥lla prostiqe…j.”
Ðr´j Óti kakohqe…aj prostr…betai t¢ndrˆ dÒxan, ‡dion aÙtoà
boÚleuma poie‹sqai tÕ toà Mnhsif…lou lšgwn;
38.
”Eti dä m©llon tîn `Ell»nwn katagelîn Qemistoklša
män oÜte fhsˆ fronÁsai tÕ sumfšron ¢ll¦ paride‹n, Öj
'OdusseÝj ™pwnom£sqh di¦ t¾n frÒnhsin, 'Artemis…an dä
t¾n `HrodÒtou pol‹tin, mhdenÕj did£xantoj, aÙt¾n ¢f'
˜autÁj ™pino»sasan XšrxV proeipe‹n, æj „oÙc oŒo… te pollÕn
crÒnon œsonta… toi ¢ntšcein oƒ “Ellhnej, ¢ll£ sfeaj
diasked´j, kat¦ pÒleij dä ›kastoi feÚxontai: kaˆ oÙk e„kÕj
aÙtoÚj, Àn sÝ ™pˆ t¾n PelopÒnnhson ™laÚnVj tÕn pezÕn
stratÒn, ¢trem»sein, oÙdš sfin mel»sein prÕ tîn 'Aqhnšwn
naumacšein: Àn dä aÙt…ka ™peicqÍj naumacÁsai, deima…nw
m¾ Ð nautikÕj stratÕj kakwqeˆj kaˆ tÕn pezÕn
prosdhl»shtai.” taàta män oân mštrwn ™nde‹ tù `HrodÒtJ,
S…bullan ¢pofÁnai t¾n 'Artemis…an t¦ mšllonta
proqesp…zousan oÛtwj ¢kribîj. diÕ kaˆ Xšrxhj aÙtÍ
paršdwke toÝj ˜autoà pa‹daj ¢p£gein e„j ”Efeson:
™pelšlhsto g¦r ™k SoÚswn, æj œoiken, ¥gein guna‹kaj,
e„ gunaike…aj ™dšonto parapompÁj oƒ pa‹dej.

39.
'All' Ö män œyeustai, lÒgoj ¹m‹n oÙde…j: § dš ge katšyeustai
mÒnon ™xet£zomen. fhsˆ to…nun 'Aqhna…ouj lšgein, æj
'Ade…mantoj Ð Korinq…wn strathgÒj, ™n cersˆ tîn polem…wn
genomšnwn, Øperekplageˆj kaˆ katade…saj œfeugen, oÙ
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naxosiaknak arra, hogy hazájuk elpusztítóinak a segítségére
siessenek, és ne azokat támogassák, akik a közös szabadságért
küzdenek? Mivel azonban igazán nem akarja dicsérni
Démokritost, hanem a naxosiak szégyenére hazugságot költ
róla, szembetťnŋ, hogy teljesen kihagyja és elhallgatja
Démokritos sikereit és aristéiáját, amit pedig epigrammával
hirdetett Simónidés:
Démokritos volt az élen a harmadik vezér a csatában, amikor
Salamisnál
a görögök összecsaptak a perzsákkal a tengeren.
öt hajót ragadott el az ellenségtŋl, és kimentett egy hatodikat a
barbárok kezébŋl:
De miért éppen a naxosiak miatt kellene belekötnük? Mert ha
vannak emberek, ahogy némelyek mondják, akik a világ másik,
velünk ellentétes felén laknak, az alsó földtekén, hallották még
ŋk is hírét bizonyára Themistoklésnek, és Themistoklés
tanácsának, aki azt tanácsolta a görögöknek, hogy Salamisnál
vívják meg a tengeri csatát, és ezért, miután legyŋzték a barbár
sereget, templomot alapított Artemis Aristobulénak (a legjobb
tanácsot adó istennŋnek). És akkor a derék Hérodotos,
amennyire csak kitelik tŋle, megpróbálja ezt elvenni
Themistokléstŋl, és a dicsŋséget másnak juttatja, ezt írva,
idézem: ‘Themistoklés is visszaérkezett a hajójához, s ott egy
athéni polgár, Mnésiphilos megkérdezte tŋle, hogy mit
határoztak. Meghallván a döntést, hogy az Isthmoshoz
hajóznak és ott vívnak tengeri ütközetet a Peloponnésos
megmentéséért, kijelentette: Ha a hajóhad eltávozik Salamisról,
nem lesz közös hazánk, amelyért harcolhatnál!’ És kicsivel
késŋbb: ‘Ha még lehet, eredj vissza, és beszéld le ŋket errŋl a
tervrŋl. Hátha rá tudod venni Eurybiadést, hogy
megváltoztassa a szándékát és maradjon.’ És hozzá téve, hogy
‘a tanács amúgy is megegyezett Themistoklés véleményével,
így hát se szó, se beszéd’ elment Eurybiadéshez és azt írja,
megint idézem: ‘Themistoklés leült mellé, és elŋadta a saját
javaslataként mindazt –és még sok mást is-, amit
Mnésiphilostól hallott.’ Láthatjátok, hogy rosszindulata csorbát
ejt Themistoklés hírnevén -azzal, hogy azt mondja, saját
ötleteként adta elŋ azt, amit Mnésiphilostól hallott.
De még inkább csúfot ťz a görögökbŋl, hogy miközben azt
mondja, Themistoklés, bár Odysseusnak becézték
leleményessége miatt, nem látta, mire van szükség, nem vette
észre - Artemisiáról, aki saját földije volt!, azt mondja, hogy
magától jött rá, nem kapott tanácsot senkitŋl, úgy mondta
Xerxésnek, hogy ‘a görögök nem képesek sokáig ellenállni
neked, s ha szétszórod ŋket, elmenekülnek a városaikba. (...)
ha a szárazföldi sereged a Peloponnésos ellen vonul, nem
valószínť, hogy aki onnan jöttek nyugodtan fognak itt ülni, és
nyilván eszük ágában sem lesz Athénért tengeri csatába
bocsátkozni. Ha azonban most mindjárt meg akarsz
ütközni a tengeren, félek, hogy a hajóhadad is és a szárazföldi
sereged is nehéz helyzetbe kerül.’ Még jobban jött volna ki, ha
mindezt inkább versben mondja, hogy igazi Sibyllának
tüntesse fel Artemisiát, aki ennyire pontosan megjövendöli, mi
fog következni. Xerxés aztán ezért ŋrá bízta gyerekeit, hogy
kísérje el ŋket Ephesosba. Elfelejtett, úgy látszik, asszonyokat
hozni magával Susából, ha esetleg a gyerekeknek nŋi kísérŋre
lesz szüksége?
De egyszerť (ártalmatlan) koholmányaira nem érdemes a szót
vesztegetni, csak azokra kell most odafigyelni, amiket mások
lejáratására talál ki. Azt mondja, például, hogy az athéniak azt
mesélik, Adeimantos, a korinthosiak hadvezére, amikor
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prÚmnan krous£menoj oÙdä diadÝj ¢tršma di¦ tîn
macomšnwn, ¢ll¦ lamprîj ™pairÒmenoj t¦ ƒst…a kaˆ t¦j naàj
¡p£saj ¢postršyaj: eta mšntoi kšlhj ™launÒmenoj
aÙtù sunštuce perˆ t¦ l»gonta tÁj Salamin…aj, ™k dä toà
kšlhtoj ™fqšgxatÒ tij: „sÝ mšn, ð 'Ade…mante, feÚgeij
kataprodoÝj toÝj “Ellhnaj: oƒ dä kaˆ d¾ nikîsi,
kaq£per ºrînto ™pikratÁsai tîn ™cqrîn.” Ð dä kšlhj
oátoj Ãn, æj œoiken, oÙranopet»j: t… g¦r œdei fe…desqai
mhcanÁj tragikÁj, ™n p©si to‹j ¥lloij Øperpa…onta toÝj
tragJdoÝj ¢lazone…v; pisteÚsaj oân Ð 'Ade…mantoj
„™panÁlqen e„j tÕ stratÒpedon ™p' ™xeirgasmšnoij: aÛth
f£tij œcei ØpÕ 'Aqhna…wn: oÙ mšntoi Kor…nqioi
Ðmologšousin, ¢ll¦ ™n prètoisi sfšaj aÙtoÝj tÁj
naumac…hj nom…zousi genšsqai: marture‹ dš sfi kaˆ ¹ ¥llh
`Ell£j.”ToioàtÒj ™stin ™n pollo‹j Ð ¥nqrwpoj: ˜tšraj
kaq' ˜tšrwn diabol¦j kaˆ kathgor…aj katat…qhsin, éste
m¾ diamarte‹n toà fanÁna… tina p£ntwj ponhrÒn: ésper
™ntaàqa per…estin aÙtù, ¢pistoumšnouj 'Aqhna…ouj,
pisteuomšnhj dä tÁj diabolÁj Korinq…ouj ¢doxe‹n. omai
dä <m»t' 'Aqhna…wn aÙtÕn ¢koàsai kakizÒntwn
Korinq…ous> m»te Korinq…wn 'Aqhna…ouj, ¢ll¦ toÚtwn
¢mfotšrwn Ðmoà katayeÚdesqai. Qoukud…dhj goàn,
¢ntilšgonta poiîn tù Korinq…J tÕn 'Aqhna‹on ™n
Lakeda…moni kaˆ poll¦ perˆ tîn Mhdikîn
lamprunÒmenon œrgwn kaˆ perˆ tÁj ™n Salam‹ni
naumac…aj, oÙdem…an a„t…an prodos…aj À lipotax…aj
™pen»noce Korinq…oij: oÙdä g¦r e„kÕj Ãn 'Aqhna‹on
taàta blasfhme‹n perˆ tÁj Korinq…wn pÒlewj, ¿n tr…thn
män ˜èra met¦ Lakedaimon…ouj kaˆ met' aÙtoÝj
™gcarattomšnhn to‹j ¢pÕ tîn barb£rwn ¢naq»masin.
™n dä Salam‹ni par¦ t¾n pÒlin œdwkan aÙto‹j q£yai te
toÝj ¢poqanÒntaj, æj ¥ndraj ¢gaqoÝj genomšnouj, kaˆ
™pigr£yai tÒde tÕ ™lege‹on:

ð xe‹n', eÜudrÒn pot' ™na…omen ¥stu Kor…nqou,
nàn d' ¤m' A‡antoj n©soj œcei Salam…j.
™nq£de Foin…ssaj nÁaj kaˆ Pšrsaj ˜lÒntej
kaˆ M»douj, ƒer¦n `Ell£da ·us£meqa.
tÕ d' ™n 'Isqmù kenot£fion ™pigraf¾n œcei taÚthn:
¢km©j ˜staku‹an ™pˆ xuroà `Ell£da p©san
ta‹j aÙtîn yuca‹j ke…meqa ·us£menoi.
Diodèrou dš tinoj tîn Korinq…wn trihr£rcwn ™n ƒerù
Lhtoàj ¢naq»masi keimšnoij kaˆ toàt' ™pegšgrapto:
taàt' ¢pÕ dusmenšwn M»dwn naàtai Diodèrou
Ópl' ¢nšqen Lato‹, mn£mata naumac…aj.
aÙtÒj ge m¾n Ð 'Ade…mantoj, ú ple‹sta loidoroÚmenoj
`HrÒdotoj diatele‹ kaˆ lšgwn, „moànon ¢spa…rein tîn
strathgîn, æj feuxÒmenon ¢p' 'Artemis…ou kaˆ m¾
erimenoànta,” skÒpei t…na dÒxan ecen:
oátoj 'Adeim£ntou ke…nou t£foj, Ön d…a p©sa
`Ell¦j ™leuqer…aj ¢mfšqeto stšfanon.
OÜte g¦r teleut»santi toiaÚthn e„kÕj Ãn ¢ndrˆ deilù
kaˆ prodÒtV genšsqai tim»n, oÜt' ¨n ™tÒlmhse tîn
qugatšrwn Ônoma qšsqai tÍ män Nausin…khn tÍ d'
'Akroq…nion tÍ d' 'Alexib…an, 'Aristša dä kalšsai tÕn
uƒÒn, e„ m» tij Ãn ™pif£neia kaˆ lamprÒthj perˆ aÙtÕn
¢pÕ tîn œrgwn ™ke…nwn. kaˆ m¾n Óti mÒnai tîn
`Ellhn…dwn aƒ Kor…nqiai guna‹kej eÜxanto t¾n kal¾n
™ke…nhn kaˆ daimÒnion eÙc»n, œrwta to‹j ¢ndr£si tÁj
prÕj toÝj barb£rouj m£chj ™mbale‹n t¾n qeÒn, oÙc Ópwj
toÝj perˆ tÕn `HrÒdoton ¢gnoÁsai piqanÕn Ãn, ¢ll'
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összecsaptak az ellenséggel, megrémült és félelmében
elmenekült, és még csak nem is hátrálva a hajóval, nem
is csak halkan szökve el a harcolók elŋl, de nyíltan, vitorlát
bontva és a hajókkal (a harcolóknak) hátat fordítva. Aztán egy
kis gyorshajó haladt el mellettük Salamis csücskénél, és kiszólt
valaki a hajóból: Adeimantos, elfutsz? cserbenhagyod a
görögöket? pedig ŋk gyŋzni fognak, ahogy fohászkodtak is
érte, hogy legyŋzzék az ellenséget. Ez a kis hajó, úgy látszik,
az égbŋl érkezett. De ha amúgy is túltesz minden másban
képtelenségeivel a tragédiaköltŋkön, miért ne nyúlhatna akár
egy deus ex machinához? Adeimantos aztán hitt a beszédnek és
visszatért a csatatérre, de akkor már véget ért a küzdelem. ‘Így
mesélik az athéniak, a korinthosiak viszont tagadják ezt és azt
mondják, hogy a legelsŋk között harcoltak a csatában.
Állításukat megerŋsíti a többi görög is.’ De az ilyesmi sokszor
jellemzŋ ám rá. Egymásba kapcsol különbözŋ emberek elleni
vádakat és rágalmakat, nehogy ne sikerüljön legalább egyiküket
mindenképpen rossz színben feltüntetnie. Mint ahogy itt is
biztosra megy, mert ha elhiszik a korinthosiak elleni vádat,
akkor az a korinthosiakra nézve kedvezŋtlen, ha nem, akkor
viszont az athéniakra. Feltételezem, hogy nem is az athéniak
találták ezt ki a korinthosiak lejáratására, hanem ŋ, hogy
mindkettŋjüket egyaránt jól lejárassa. Thukydidésnél
legalábbis, amikor egy athéni válaszol a korinthosiaknak
spártai vitájuk alkalmával, és büszkén felemleget sok mindent a
perzsa háborúkból, kiváltképp a salamisi tengeri csatát,
semmiféle árulásról vagy szökésrŋl nem tesz szemrehányást a
korinthosiaknak. Nem is valószínť, hogy az athéniak ilyen
csúnyán megrágalmazták volna Korinthos városát, amikor
láthatták, hogy nevüket sorban harmadikként a spártaiak és
önmaguk után vésték fel a barbár zsákmányból adott
fogadalmi ajándékra. És az athéniak megadták a
korinthosiaknak a lehetŋséget, hogy Salamison a város mellett
temessék el halottaikat, hŋsöknek tekintve ŋket, és a
következŋ epigrammát írják a sírra:
Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most meg Salamis, Aias szigete takar be minket,
fŋníciai, perzsa és méd hajókat ejtve itt
megmentettük szent Görögországot.
És az Isthmoson van egy síremlékük a következŋ felirattal:
Saját életünk árán megmentvén egész Görögországot,
mert borotvaélen állt, most pihenünk.
És Diodóros, az egyik korinthosi háromevezŋsoros hajó
parancsnoka, Létó szentélyében felállított fogadalami
ajándékára ezt a feliratot írták:
A vad médektŋl zsákmányolva ezeket a fegyvereket Diodóros
matrózai Létónak adták a tengeri csata emlékére.
És láthatjátok magánál Adeimantosnál is -akit Hérodotos a
leginkább le akar járatni és azt mondja róla, hogy és akkor már
csak egyedül Adeimantos méltatlankodott a hadvezérek közt,
hogy ŋ bizony nem marad itt, hanem elhajózik az
Artemisiontól’ - milyen tiszteletben részesült!
Ez annak az Adeimantosnak a sírja itt, akinek köszönhetŋen
egész Görögország a szabadság koszorújával övezhette magát.
Nem valószínť, hogy halála után ilyen tisztelet járt volna egy
gyáva és áruló férfinak, és nem is vehette volna a bátorságot,
hogy lányait Nausinikének, Akrothininnak és Alexibiának, fiát
pedig Aristeasnak nevezze el, ha nem tanusított volna
hŋsiességet és dicsŋséget a háborúban. Azután meg a görög
nŋk közül egyedül a korinthosiak imádkoztak azzal a szép és
erŋs imával, hogy az istennŋ hálózza be a férfiakat a barbárok
elleni harci vággyal, amit -nem lehet máshogy elképzelni-,
nemcsak hogy Hérodotos körének, de még a „legutolsó
kárnak” is ismernie kellett. Elterjedt ugyanis a híre a
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oÙdä tÕn œscaton Karîn: diebo»qh g¦r tÕ pr©gma kaˆ
Simwn…dhj ™po…hsen ™p…gramma, calkîn e„kÒnwn
¢nastaqeisîn ™n tù naù tÁj 'Afrod…thj, Ön ƒdrÚsasqai
M»deian lšgousin, oƒ män aÙt¾n pausamšnhn t¢ndrÒj, oƒ
d' ™pˆ tù tÕn 'I£sona tÁj Qštidoj ™rînta paàsai t¾n
qeÒn. tÕ d' ™p…gramma toàt' ™st…n:
a†d' Øpär `Ell£nwn te kaˆ „qum£cwn poliht©n
œstaqen eÙx£menai KÚpridi daimÒniai.
oÙ g¦r toxofÒroisin ™m»deto d‹' 'Afrod…ta
M»doij `Ell£nwn ¢krÒpolin prodÒmen.
taàt' œdei gr£fein kaˆ toÚtwn memnÁsqai m©llon À
t¾n 'Ameinoklšouj ™mbale‹n sumfor¦n kaˆ paidofon…an.
40.
Tîn to…nun a„tiîn tîn kat¦ Qemistoklšouj ¢nšdhn
™mforhqe…j, ™n oŒj klšptonta kaˆ pleonektoànta l£qra
tîn ¥llwn strathgîn oÜ fhsi paÚsasqai perˆ t¦j
n»souj, tšloj aÙtîn 'Aqhna…wn tÕn stšfanon ¢felÒmenoj
A„gin»taij ™pit…qhsi, gr£fwn taàta: „pšmyantej
¢kroq…nia oƒ “Ellhnej e„j DelfoÝj ™phrètwn tÕn qeÕn
koinÍ, e„ lel£bhke pl»rea kaˆ ¢rest¦ t¦ ¢kroq…nia: Ð dä
par' `Ell»nwn män tîn ¥llwn œfhsen œcein, par'
A„ginhtšwn dä oÜ, ¢ll' ¢pa…tee aÙtoÝj t¦ ¢riste‹a tÁj
™n Salam‹ni naumac…aj.” oÙkšti SkÚqaij oÙdä Pšrsaij
oÙd' A„gupt…oij toÝj ˜autoà lÒgouj ¢nat…qhsi
pl£ttwn, ésper A‡swpoj kÒraxi kaˆ piq»koij, ¢ll¦ tù
toà Puq…ou prosèpJ crèmenoj ¢pwqe‹ tîn ™n Salam‹ni
prwte…wn t¦j 'Aq»naj. Qemistokle‹ dä tîn deutere…wn
™n 'Isqmù genomšnwn di¦ tÕ tîn strathgîn ›kaston aØtù
män tÕ prwte‹on ™ke…nJ dä tÕ deutere‹on ¢podoànai,
kaˆ tšloj tÁj kr…sewj m¾ laboÚshj, dšon a„ti£sasqai
t¾n filotim…an tîn strathgîn, p£ntaj ¢popleàsa… fhsi
toÝj “Ellhnaj ØpÕ fqÒnou m¾ boulhqšntaj ¢nagoreàsai
tÕn ¥ndra prîton.

97.

Dio Chrysosthomos, Orationes XI 145.
™pe… toi kaˆ perˆ ¥llwn pollîn diafšrontai kaˆ
t¢nant…a dox£zousin. oŒon eÙqÝj perˆ toà Persikoà
polšmou, oƒ mšn fasin Østšran genšsqai t¾n perˆ
Salam‹na naumac…an tÁj ™n Plataia‹j m£chj, oƒ dä tîn
œrgwn teleuta‹on enai tÕ ™n Plataia‹j: ka…toi ge
™gr£fh paracrÁma tîn œrgwn. oÙ g¦r ‡sasin oƒ polloˆ
tÕ ¢kribšj, ¢ll¦ f»mhj ¢koÚousi mÒnon, kaˆ taàta oƒ
genÒmenoi kat¦ tÕn crÒnon ™ke‹non: oƒ dä deÚteroi kaˆ
tr…toi telšwj ¥peiroi kaˆ Ó,ti ¨n e‡pV tij paradšcontai
·vd…wj:

Ps.-Dio Chrysosthomos, Orationes XXXVII 7, 4-10.
Âke dä kaˆ `HrÒdotoj Ð logopoiÕj æj Øm©j lÒgouj fšrwn
`EllhnikoÝj ¥llouj te kaˆ Korinq…ouj oÙdšpw yeude‹j, ¢nq'
ïn ºx…ou par¦ tÁj pÒlewj misqÕn ¥rnusqai. diamartën dä
[kaˆ] toÚtou: oÙ g¦r ºx…oun oƒ Ømšteroi prÒgonoi dÒxan
¢gor£zein: meteskeÚasen ™ke‹na § p£ntej ™pist£meqa, t¦
perˆ t¾n Salam‹na kaˆ tÕn 'Ade…manton.

Ps.-Dio Chrysosthomos, Orationes XXXVII 18-19.
misob£rbaroi män g¦r oÛtwj Ãsan, éste e„j QermopÚlaj
tetrakos…ouj sfîn aÙtîn ¢pšsteilan, Óteper kaˆ
LakedaimÒnioi triakos…ouj. ™n Salam‹ni dä ºr…steusan

96. 97.
dolognak, és Simónidés is írt epigrammát róla, miután bronz
szobrokat adtak fogadalmi ajándékul Aphrodité szentélyében,
amelyrŋl azt mondják, hogy Médeia alapította, egyesek szerint
maga vetvén így véget férje iránti szerelmének, mások szerint
azért, hogy Iasón Thetis iránti szerelmének vessen véget az
istennŋ. Az epigramma a következŋ:
Itt állnak e nŋk, akik a görögökért és az ádáz csatában harcoló
polgártársaikért / imádkoztak az isteni Kyprishez /
nem akarta ugyanis a fényes Aphrodité, hogy az
íjas / médeknek adassék a görögök akropolisa.
Inkább ezeket kellett volna leírnia és ezekrŋl megemlékezni,
mint Ameinoklés gyerekgyilkosságát beszúrnia.
Miután minden fenntartás nélkül belelovalta magát
Themistoklés kifogásolásába, azzal, hogy azt mondja, hogy
nem hagyott fel vele, hogy a többi hadvezér kijátszásával jól
megszedje magát körbejárva a szigeteket - végül maguktól az
athéniaktól is elveszi a koszorút, és az aiginaiaknak adja,
amikor ezt írja: ‘A görögök tehát elküldték Delphoiba a
fogadalmi ajándékokat, majd közösen megkérdezték az
istentŋl, hogy hiánytalannak és hibátlannak tartja-e ŋket. Az
isten azt felelte, hogy minden görögtŋl megfelelŋ adományt
kapott, de az aiginaiaktól nem, s tŋlük várja a legnagyobb
hálaajándékot (aristeia) a salamisi tengeri csatáért.’ Már nem is
csak szkíták, perzsák vagy egyiptomiak szájába adja, amiket
kitalál, ahogy Aisópos hollók és majmok szájába, hanem a
pythói isten álarca mögé bújik, amikor elveszi az athéniaktól a
salamisi csatában elért elsŋ helyezést. Themistoklésnél
viszont, amikor úgy kapta a második helyezést az isthmosi
gyťlésen, hogy a hadvezérek az elsŋ helyezést saját maguknak
adták, a másodikat viszont mind ŋneki, és végül nem tudtak
ítéletet hozni - amikor aztán tényleg hibáztatnia kellene a
hadvezérek becsvágyát, egyszerťen annyit mond, hogy mind
elhajóztak, mert nem akaródzott kimondaniuk, hogy
Themistoklés az elsŋ.

Sok más dologban is vitatkoznak egymással az emberek és
eltérŋ véleményen vannak. Így van ez például a perzsa
háborúk esetében is: vannak akik azt mondják, hogy a salamisi
csata késŋbb volt, mint a plataiai, vannak akik azt mondják,
hogy a háborút lezáró ütközet volt a plataiai. Pedig közvetlenül
azután jegyezték fel az eseményeket, hogy megtörténtek.
Mert sokan nem tudják pontosan, csak úgy hallomásból írják,
még akkor is, ha abban az idŋben éltek, amikor a dolgok
történtek. A második és harmadik generáció pedig már
egyáltalán nem jár utána, hanem úgy fogadja el a dolgokat,
ahogy mondják.
Hérodotos, az író is eljött, hogy elŋadjon nektek (sc. a
korinthosiaknak) egészében Görögországról is, és fŋleg
Korinthosról történeteket, amelyek még egyáltalán nem voltak
hazug történetek, de cserébe jutalmat várt érte a várostól. Ám
célját nem érte el, mert ŋseitek méltóságon alulinak tartották,
hogy úgy vásárolják a dicsŋséget. S akkor aztán átírta a jól
ismert történetet Salamisról és Adeimantosról.
És mert annyira ellenségei voltak a barbároknak, hogy
Thermopylaihoz négyszáz katonájukat küdték, miközben a
spártaiak csak háromszázat. A salamisi csatában a legnagyobb
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ð xe‹n', eÜudrÒn pot' ™na…omen ¥stu Kor…nqou,
nàn d' ¥mm' A‡antoj n©soj œcei Salam…j.
·e‹a dä Foin…ssaj nÁaj kaˆ Pšrsaj ˜lÒntej
kaˆ M»douj ƒer¦n `Ell£d' ƒdrus£meqa.
œsti dä kaˆ ›teron ™p…gramma Simwn…dV e„j aÙtÕn tÕn
strathgÕn ™xa…reton:
oátoj 'Adeim£ntou ke…nou t£foj, oá di¦ boul¦j
`Ell¦j ™leuqer…aj ¢mfšqeto stšfanon.

97. 98. 99. 100. 101.
dicséretet érdemlŋen harcoltak (éristeusan), és döntŋ részük volt
a gyŋzelemben. Nem hiszek hát Hérodotosnak, hanem
Simónidés sírversének, ami a Salamison eltemetett korinthosi
halottak sírján áll:
Vándor, a szépforrású Korinthos városában laktunk egykor,
most Aiasszal együtt Salamis szigete takar be minket.
Könnyedén elejtve fŋníciai, perzsa és méd hajókat
megalapítottuk szent Görögországot.
És van még egy másik epigrammája is Simónidésnek, amit
magára a hadvezérre írt:
Ez annak az Adeimantosnak a sírja itt, akinek köszönhetŋen egész
szabadság koszorújával övezhette magát.

Alexandros (rhetor et soph.), De rhetorica 4.
œnioi dä oÛtwj Ðr…zontai, œpainoj mšn ™sti lÒgoj
™mfan…zwn mšgeqoj ¢retÁj, ™gkèmion dä lÒgoj ™mfan…zwn
pr£xeij kal£j, kaˆ Óti toÝj män qeoÝj ™painoàntej t¾n
paroàsan ¢ret¾n peirèmeqa semnÚnein, ™gkwmi£zomen dä
¢nqrèpouj, oŒon toÝj ™n Maraqîni macesamšnouj À
™n Salam‹ni: pr£xeij g¦r ¢pofa…nomen kal£j.

Néhányan úgy határozzák meg, hogy a dicsŋítŋ beszéd a belsŋ
mutatja be, a dicsérŋ szónoklat pedig a nagy tetteket, és hogy
az isteneket a bennük meglévŋ lényükért próbáljuk
magasztalni, az embereket pedig amikor dicsérjük, mint
például a marathóni vagy a salamisi harcosokat, nagy tetteiket
mutatjuk be.

kaˆ tÁj n…khj a‡tioi katšsthsan. `HrodÒtJ g¦r oÙ
prosšcw, ¢ll¦ tù t£fJ kaˆ tù Simwn…dV, Öj ™pšgrayen
™pˆ to‹j nekro‹j tîn Korinq…wn teqammšnoij ™n Salam‹ni:

98.

99.

Sex. Iulius Frontinus, Strategemata II 2, 14.
Themistocles, dux Atheniensium, cum videret utilissimum
Graeciae adversus multitudinem Xerxis navium in angustiis
Salaminis decernere idque persuadere civibus non posset,
sollertia effecit, ut a barbaris ad utilitates suas Graeci
compellerentur. simulata namque proditione misit ad Xerxen,
qui indicaret populares suos de fuga cogitare difficilioremque
ei rem futuram, si singulas civitates obsidione aggrederetur:
qua ratione effecit, ut exercitus barbarorum primum
inquietaretur, dum tota nocte in statione custodiae est,
deinde, ut sui mane integris viribus cum barbaris vigilia
marcentibus confligerent, loco ut voluerat arto, in
quo Xerxes multitudine, qua praestabat, uti non posset.

100.

Josephus Flavius, Bellum Iudaicum II 358.
kaˆ 'Aqhna‹oi män oƒ perˆ tÁj tîn `Ell»nwn ™leuqer…aj
paradÒntej potä kaˆ purˆ t¾n pÒlin, oƒ tÕn Øper»fanon
Xšrxhn di¦ gÁj pleÚsanta kaˆ di¦ qal£sshj
ÐdeÚsanta kaˆ m¾ cwroÚmenon män to‹j pel£gesin,
platutšran dä tÁj EÙrèphj t¾n strati¦n ¥gonta, oŒa
drapšthn ™pˆ mi©j nhÕj dièxantej, perˆ dä tÍ mikr´
Salam‹ni t¾n tosaÚthn 'As…an kl£santej nàn douleÚousin
`Rwma…oij, kaˆ t¾n ¹gemon…da tÁj `Ell£doj pÒlin dioike‹
t¦ ¢pÕ tÁj 'Ital…aj prost£gmata.

101.

Pausanias

Themistocles, az athéniak hadvezére, amikor látta, hogy
Görögországnak a legjobb az volna, ha Xerxes tengernyi
hajójával a salamisi szorosban ütköznének meg, és hogy errŋl
saját honfitársait meggyŋzni nem tudja, okos cselt eszelt ki: a
barbárok kényszerítsék a görögöket arra, ami az ŋ érdekeiket
szolgálja. Árulást színlelve követet küldött Xerxéshez, hogy
jelentse neki, népe menekülni készül, és a saját dolgát nehezíti
meg (a király), ha külön-külön kell majd az egyes városokat
megostromolnia. Ezzel a tervével elérte, hogy a barbárok
seregén elŋbb nyugatalanság lett úrrá, mikor egész éjszaka
vigyázállásban voltak, majd amikor reggel erejük teljében
csaptak össze a barbárokkal, akiknek már közben lankadt az
ébersége, méghozzá azon a szťk helyen, ahol ŋ akarta, és ahol
Xerxes nem tudta kihasználni túlerejét, amivel rendelkezett.
Révay József fordítása (II. könyv 16. fejezet)
Nézzétek az athénieket: valamikor Görögország szabadságáért
[felgyújtották városukat* helyesen: kiszolgáltatták az
ellenségnek városukat, hogy felperzselje], és
az elbizakodott Xerxést -aki a szárazföldön hajón járt és a
tengeren lábon kelt át, akinek a birodalma határtalan volt, és
Európa kicsiny volt hadseregének- üldözŋbe vették, mikor
egyetlen hajón menekült, és a kis Salamis-szigetnél az
óriási ázsiai hatalmat megtörték; és íme, ezek a görögök most a
rómaiak alattvalói, és a várost, amely valamikor Görögország
legelsŋ városa volt, most itáliai parancsra kormányozzák.

Pausanias, Periegesis I 1, 5.
¢pšcei dä stad…ouj e‡kosin ¥kra Kwli£j: ™j taÚthn
fqaršntoj toà nautikoà toà M»dwn kat»negken Ð klÚdwn
t¦ nau£gia. (...)

Muraközy Gyula fordítása
Húsz stadion távolságra található a Kóliasz-hegyfok; ide
hajóhad megsemmisítése után. (...)

Pausanias, Periegesis I 8, 5.
Xšrxou dš, æj eŒlen 'Aq»naj ™klipÒntwn tÕ ¥stu
'Aqhna…wn, ¢pagagomšnou kaˆ toÚtouj ¤te l£fura,
katšpemyen Ûsteron 'Aqhna…oij 'Ant…ocoj.

Muraközy Gyulra fordítása
E szobrokat (sc. az Anténór készítette Zsarnokölŋket) Xerxész
mikor a lakóitól elhagyott Athént elfoglalta, hadizsákmányként
szintén magával vitte.

Pausanias, Periegesis I 14,5.
œti dä ¢pwtšrw naÕj EÙkle…aj, ¢n£qhma kaˆ toàto ¢pÕ
M»dwn, o‰ tÁj cèraj Maraqîni œscon. fronÁsai dä

Muraközy Gyula fordítása
Ezután következik Eukleia temploma, amely szintén a
Marathónnál partra szállt perzsák felett aratott gyŋzelem
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'Aqhna…ouj ™pˆ tÍ n…kV taÚtV m£lista e„k£zw: kaˆ d¾
kaˆ A„scÚloj, éj oƒ toà b…ou prosedok©to ¹ teleut»,
tîn män ¥llwn ™mnhmÒneusen oÙdenÒj, dÒxhj ™j t<os>oàto ¼kwn ™pˆ poi»sei kaˆ prÕ 'Artemis…ou kaˆ ™n
Salam‹ni naumac»saj: Ð dä tÒ te Ônoma patrÒqen kaˆ t¾n
pÒlin œgraye kaˆ æj tÁj ¢ndr…aj m£rturaj œcoi tÕ
Maraqîni ¥lsoj kaˆ M»dwn toÝj ™j aÙtÕ ¢pob£ntaj.

101.
emlékére felajánlott fogadalmi ajándékok közé tartozik. Úgy
gondolom, az athéniak erre a gyŋzelemre a legbüszkébbek.
Hiszen még Aiszkhülosz is, pedig költészetével igen nagy
hírnevet szerzett, és részt vett az Artemiszion-fok és a
Szalamisz mellett vívott tengeri ütközetekben is, halála elŋtt
sírfeliratának szövegében csupán apjáról, szülŋvárosáról és
saját bátorságáról emlékezett meg, s azt írta, hogy errŋl a
marathóni berek és az ott partra szállt perzsák tehetnek
tanúbizonyságot.

Pausanias, Periegesis I 18,2.
[Øpär dä tîn DioskoÚrwn tÕ ƒerÕn 'AglaÚrou tšmenÒj
™stin. (...)kat¦ toàto ™panab£ntej MÁdoi katefÒneusan
'Aqhna…wn toÝj plšon ti ™j tÕn crhsmÕn À QemistoklÁj
e„dšnai nom…zontaj kaˆ t¾n ¢krÒpolin xÚloij kaˆ
stauro‹j ¢poteic…santaj.

Muraközy Gyula fordítása
A Dioszkuroszok szentély felett található Aglaurosz szent
kerülete. (sc. az Akropolis legmeredekebb pontján) (...) Éppen
ezen a helyen másztak fel a perzsák is, hogy megöljék
azokat az athéniakat, akik úgy vélték, hogy Themisztoklésznél
helyesebben értelmezik az isteni jóslatot, s az Akropoliszt
cölöpökkel és gerendákkal erŋsítették meg.

Pausanias, Periegesis I 20, 4.
œsti dä plhs…on toà te ƒeroà toà DionÚsou kaˆ toà
qe£trou kataskeÚasma, poihqÁnai dä tÁj skhnÁj aÙtÕ ™j
m…mhsin tÁj Xšrxou lšgetai: aÙtÕ ™j m…mhsin tÁj
Xšrxou lšgetai: ™poi»qh dä kaˆ deÚteron, tÕ g¦r ¢rca‹on
strathgÕj `Rwma…wn ™nšprhse SÚllaj 'Aq»naj ˜lèn.

Muraközy Gyula fordítása
A Dionüszosz-szentély és a színház közelében áll egy épület,
amelyrŋl azt mondják, hogy Xerxész sátrának az utánzata. De
ez már új építmény, az eredetit Sulla, a római hadvezér Athén
elfoglalásakor felégette.

Pausanias, Periegesis I 27, 2.
lšgousi dä kaˆ t£de, katakauqÁnai män t¾n ™la…an,
¹n…ka Ð MÁdoj t¾n pÒlin ™nšprhsen 'Aqhna…oij,
katakauqe‹san dä aÙqhmerÕn Óson te ™pˆ dÚo
blastÁsai p»ceij.

Muraközy Gyula fordítása
Azt is beszélik, hogy amikor a perzsák Athén városát
felperzselték, ez az olajfa (sc. Athéna olajfája az Akropolison)
is leégett, de még ugyanazon a napon két könyök magasságúra
növekedett.

Pausanias, Periegesis I 27, 6.
œsti dä 'Aqhn©j ¢g£lmata ¢rca‹a: ka… sfisin ¢pet£kh
män oÙdšn, mel£ntera dä kaˆ plhg¾n ™negke‹n ™stin
¢sqenšstera: ™pšlabe g¦r kaˆ taàta ¹ flÒx, Óte
™sbebhkÒtwn ™j t¦j naàj 'Aqhna…wn basileÝj eŒlen
œrhmon tîn ™n ¹lik…v t¾n pÒlin.

Muraközy Gyula fordítása
Vannak itt Athénának régi szobrai is. Anyaguk nem olvadt el,
de már nagyon feketék és oly törékenyek, hogy egy ütést sem
bírnának el. Ugyanis ezeket is megperzselte a tťz, mikor az
athéniak hajókra szálltak, és a perzsa király elfoglalta a
harcképes lakóitól elhagyott várost.

Pausanias, Periegesis I 36, 1-2.
™n Salam‹ni dä (...) toàto män 'ArtšmidÒj ™stin ƒerÒn,
toàto dä trÒpaion ›sthken ¢pÕ tÁj n…khj ¿n QemistoklÁj
Ð Neoklšouj a‡tioj ™gšneto genšsqai to‹j “Ellhsi:
kaˆ Kucršwj ™stˆn ƒerÒn. naumacoÚntwn dä 'Aqhna…wn
prÕj M»douj dr£konta ™n ta‹j nausˆ lšgetai fanÁnai:
toàton Ð qeÕj œcrhsen 'Aqhna…oij Kucrša enai tÕn
¼rwa. nÁsoj dä prÕ Salam‹nÒj ™sti kaloumšnh Yutt£leia:
™j taÚthn tîn barb£rwn Óson tetrakos…ouj ¢pobÁnai
lšgousin, ¹ttwmšnou dä toà Xšrxou nautikoà kaˆ
toÚtouj ¢polšsqai fasˆn ™pidiab£ntwn ™j t¾n Yutt£leian
tîn `Ell»nwn. ¥galma dä ™n tÍ n»sJ sÝn tšcnV mšn
™stin oÙdšn, PanÕj dä æj ›kaston œtuce xÒana pepoihmšna.

Muraközy Gyula fordítása
Szalamiszon van egy Artemisz-szentély és egy gyŋzelmi
emlékmť (sc. tropaion) annak csatának az emlékére, amelyet
Themistoklész, Neoklész fia nyert meg a görögök számára.
Van itt szentélye Kükhreusnak is. A perzsák ellen vívott
tengeri ütközetben állítólag egy sárkánykígyó jelent meg az
athéni hajók között, amelyrŋl az isteni jóshely azt közölte az
athéniakkal, hogy Kükhreus hérós volt. Szalamisz elŋtt van a
mondják, ide menekült mintegy négyszáz barbár, amikor
Xerxész hajóhada vereséget szenvedett, de a görögök
Pszüttaleiára is utánuk mentek és lemészárolták ŋket. A
szigeten nem találunk komoly mťvészettel megmunkált
szobrokat, csak néhány fából készült, durva faragású Pánszobor látható.

Pausanias, Periegesis II 29, 5.
proelqoàsi dä A„gin»taij ™j mšga dun£mewj, æj
'Aqhna…wn genšsqai nausˆn ™pikratestšrouj kaˆ ™n tù
Mhdikù polšmJ parascšsqai plo‹a met£ ge
'Aqhna…ouj ple‹sta, oÙ paršmeinen ™j ¤pan ¹ eÙdaimon…a,
genÒmenoi dä ØpÕ 'Aqhna…wn ¢n£statoi Quršan t¾n ™n tÍ
'Argol…di Lakedaimon…wn dÒntwn õkhsan.

Muraközy Gyula fordítása
Az aiginaiak ezután nagy hatalomra tettek szert, hajóhadukkal
még az athéniakat is felülmúlták, s a perzsa háborúban, az
athéniakat kivéve, mindenki másnál nagyobb hajóhadat
állítottak ki. A virágzás azonban nem tartott sokáig, mert az
athéniak elťzték ŋket a szigetrŋl...
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101.
Pausanias, Periegesis IV 36, 6.
toà limšnoj dä ¹ Sfakthr…a nÁsoj probšblhtai,
kaq£per toà Órmou toà Dhl…wn ¹ `R»neia: ™o…kasi dä aƒ
¢nqrèpeiai tÚcai kaˆ cwr…a tšwj ¥gnwsta ™j dÒxan
proÁcqai. Kafhršwj te g£r ™stin Ônoma toà ™n EÙbo…v
to‹j sÝn 'Agamšmnoni “Ellhsin ™pigenomšnou ceimînoj
™ntaàqa, æj ™kom…zonto ™x 'Il…ou: Yutt£lei£n te t¾n
™pˆ Salam‹ni ‡smen ¢polomšnwn ™n aÙtÍ tîn M»dwn.
æsaÚtwj dä kaˆ t¾n Sfakthr…an tÕ ¢tÚchma tÕ
Lakedaimon…wn gnèrimon to‹j p©sin ™po…hsen:

Muraközy Gyula fordítása
A kikötŋ elŋtt fekszik a Szphaktéria nevť sziget, éppen úgy,
mint a délosziak kikötŋje elŋtt a Rhénaia. Úgy látszik, hogy az
emberi végzet az eladdig ismeretlen helyeket is közismertté
teszi. Az euboiai Kaphéreusz-hegyfok ugyanis arról lett híres,
hogy itt csapott rá a vihar a görögökre és Agamemnónra,
mikor visszatérŋben voltak Trója alól, a Szalamisz melletti
Pszüttaleia nevét pedig az itt elpusztult perzsák miatt ismerjük.
Ugyanígy Szphaktériát is a lakedaimóniak itteni
szerencsétlensége tett ismertté.

Pausanias, Periegesis V 4, 7.
'Hle…oij dä mštesti män polšmou toà prÕj 'Il…J, mštesti
dä kaˆ œrgwn <tîn> kat¦ t¾n M»dwn ™j t¾n `Ell£da
œfodon...

Muraközy Gyula fordítása
Az élisziek éppúgy részt vettek az Ilion elleni hadjáratban,
mint a perzsák Hellasz elleni támadásakor zajló küzdelmekben.

Pausanias, Periegesis VII 6, 3-6.
t¦ dä ™j pÒlemon toi£de Ãn to‹j 'Acaio‹j. kat¦ män t¾n
™j ”Ilion ™pistrate…an 'Agamšmnonoj Lakeda…mona œti kaˆ
”Argoj o„koàntej meg…sth toà `Ellhnikoà mo‹ra Ãsan:
kat¦ dä t¾n Xšrxou kaˆ M»dwn ™pˆ t¾n `Ell£da [ÐdÕn]
oÜte Lewn…dv tÁj ™xÒdou tÁj ™j QermopÚlaj e„sˆn
oƒ 'Acaioˆ dÁloi meteschkÒtej oÜte 'Aqhna…oij Ðmoà
kaˆ Qemistokle‹ prÕj EÙbo…v kaˆ Salam‹ni naumac»santej,
oÙdä sf©j kat£logoj summ£cwn œcei LakwnikÕj À 'AttikÒj.
Østšrhsan dä kaˆ œrgou toà Platai©si: dÁla g¦r d¾
Óti ™pˆ tù ¢naq»mati tù ™n 'Olump…v tîn `Ell»nwn metÁn
¨n kaˆ 'Acaio‹j gegr£fqai. doke‹n dš moi t¦j patr…daj
te Øpoleifqšntej ›kastoi t¦j aØtîn œswzon kaˆ ¤ma di¦
tÕ œrgon tÕ prÕj Tro…an Lakedaimon…ouj Dwrie‹j
¢phx…oun sf…sin ¹ge‹sqai.

Muraközy Gyula fordítása
Az akhájok a következŋ háborúkban vettek részt.
Agamemnónnak Trója ellen indított hadjárata idején még
Lakedaimónban és Argoszban laktak, így ŋk alkották a görög
sereg legnagyobb részét. Ismeretes azonban, hogy amikor a
perzsa sereg Xerxész vezetésével megtámadta Hellaszt, ŋk
nem vonultak Leónidasszal Thermopülaihoz, és nem vettek
részt az athéniak oldalán a Themisztoklész vezetésével Euboia,
illetve Szalamisz mellett vívott tengeri ütközetekben, így nevük
nem olvasható sem a lakóniai, sem az attikai szövetségesek
jegyzékében. Nem vettek részt a Plataiainál vívott ütközetben
sem, hiszen akkor az akhájok nevét is felírták volna a görögök
Olympiába küldött fogadalmi ajándékára. Véleményem
szerint azért maradtak otthon, hogy saját szülŋföldjüket
védelmezzék, és a trójai háborúban játszott fontos szerepük
után megalázónak tartották volna, hogy a dór
lakedaimóniaknak legyenek alárendelve.

Pausanias, Periegesis VIII 10, 9.
polšmJ dä kaˆ ¢nqrèpwn fÒnoij pare‹nai qeoÝj
™po…hsan män Ósoij t¦ ¹rèwn ™mšlhsen ™n 'Il…J paq»mata,
°detai dä ØpÕ 'Aqhna…wn æj qeo… sfisin ™n Maraqîni
kaˆ ™n Salam‹ni toà œrgou met£scoien: ™kdhlÒtata dä Ð
Galatîn stratÕj ¢pèleto ™n Delfo‹j ØpÕ toà qeoà
kaˆ ™nargîj ØpÕ daimÒnwn.

Muraközy Gyula fordítása
A Trójai háborút tárgyaló valamennyi költemény megemlíti,
hogy az istenek is meg szoktak jelenni az ütközetekben,
amikor az emberek egymást mészárolják, és az Athénban
született költŋi alkotások is megemlítik, hogy az istenek
segítettek nekik a küzdelemben Salamisnál és Marathónnál is.
Legtanulságosabb példa a végzetes sorsra jutott kelta sereg,
amelyet az istenek és a démonok nyilvánvaló beavatkozása tett
tönkre.

Pausanias, Periegesis VIII 45, 2-3.
Tege£taij dä paräx À t¦ 'Ark£dwn koin£, ™n oŒj œsti
män Ð prÕj 'Il…J pÒlemoj, œsti dä t¦ Mhdik£ ...

Muraközy Gyula fordítása
A tegeaiak Arkadia többi népével együtt vettek részt a trójai
háborúban, közösen küzdöttek a perzsák ellen ...

Pausanias, Periegesis VIII 46, 3.
basilša te tîn Persîn Xšrxhn tÕn Dare…ou, cwrˆj À
Ósa ™xekÒmise toà 'Aqhna…wn ¥stewj, toàto män ™k
Braurînoj kaˆ ¥galma ‡smen tÁj Braurwn…aj labÒnta
'Artšmidoj, toàto dä a„t…an ™penegkën Milhs…oij,
™qelokakÁsai sf©j ™nant…a 'Aqhna…wn ™n tÍ `Ell£di
naumac»santaj, tÕn calkoàn œlaben 'ApÒllwna tÕn ™n
Bragc…daij:

Muraközy Gyula fordítása
Ismeretes, hogy Xerxész perzsa király, Dareiosz fia az
Athénból elhurcolt zsákmányon kívül magával vitte
Braurónból Artemisz Braurónia szobrát is. A milétosziakat
pedig azzal vádolta, hogy szánt szándékkal harcoltak gyáván a
görögországi tengeri ütközetben az athéniak ellen, és ezért a
Brankhidaiból elszállíttatta Apollón bronzszobrát. Igaz, hogy
késŋbb Szeleukosz visszaadta a szobrot a milétosziaknak, ...
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Pausanias, Periegesis VIII 52, 2-3.
Milti£dou dä Ûsteron Lewn…daj Ð 'Anaxandr…dou kaˆ
QemistoklÁj Ð Neoklšouj ¢pèsanto ™k tÁj `Ell£doj
Xšrxhn, Ð män ta‹j naumac…aij ¢mfotšraij, Lewn…daj
dä ¢gîni tù ™n QermopÚlaij. 'Ariste…dhn dä tÕn
Lusim£cou kaˆ Pausan…an tÕn KleombrÒtou Platai©sin
¹ghsamšnouj, tÕn män t¦ Ûsteron ¢fe…leto ¢dik»mata
eÙergšthn m¾ ÑnomasqÁnai tÁj `Ell£doj, 'Ariste…dhn dä
Óti œtaxe fÒrouj to‹j t¦j n»souj œcousin “Ellhsi: prÕ
'Ariste…dou dä Ãn ¤pan tÕ `EllhnikÕn ¢teläj fÒrwn.

101.
Muraközy Gyula fordítása
Miltiadész után Leónidasz, Anaxandridész fia és
Themisztoklész, Neoklész fia kergették el Xerxészt Hellaszból:
Themisztoklész a két tengeri ütközetben. Leónidasz pedig a
thermopülai csatában szerzett elévülhetelen érdemeket. A
Plataiainál harcoló görög sereg vezérei azonban elestek
attól a megtiszteltetéstŋl, hogy egész Hellasz jótevŋinek
nevezzék ŋket. Pauszaniasz, Kleombrotosz fia ugyanis késŋbb
bťnöket követett el, Ariszteidész, Lüszimakhosz fia pedig
adófizetésre kötelezte a szigetlakókat, holott Ariszteidész elŋtt
Hellaszban senkinek nem kellett adót fizetnie.

Pausanias, Periegesis IX 1, 3.
Plataieàsi dä prÕ män tÁj m£chj, ¿n 'Aqhna‹oi
Maraqîni ™macšsanto, oÙdän ØpÁrcen ™j dÒxan:
metascÒntej dä toà Maraqîni ¢gînoj Ûsteron
katabebhkÒtoj ½dh Xšrxou kaˆ ™j t¦j naàj ™tÒlmhsan met'
'Aqhna…wn ™sbÁnai, MardÒnion dä tÕn GwbrÚou XšrxV
strathgoànta ºmÚnanto ™n tÍ sfetšrv.

Muraközy Gyula fordítása
A plataiaiak a marathóni ütközet elŋtt egyetlen dicsŋ tettet sem
vittek véghez. A marathóni ütközetben azonban részt vettek,
késŋbb pedig, Xerxész támadása idején az athéni hajókon
vállaltak szolgálatot, majd saját területükön vették fel a harcot
Mardoniosszal, Góbrüasz fiával, Xerxész fŋvezérével
szemben.

Pausanias, Periegesis X 9, 2-4.
™naum£chse dä kaˆ ™nant…a toà M»dou naàn te
paraskeuas£menoj o„ke…an kaˆ Krotwniatîn ÐpÒsoi
™ped»moun tÍ `Ell£di ¢neb…basen

A perzsák ellen vívott csatában saját hajójával vett részt (sc. a
krotóni Phaülos), a legénységet pedig az éppen Hellasban
tartózkodó krotóniak közül toborozta.

Pausanias, Periegesis X 14, 5-6.
“Ellhnej dä oƒ ™nant…a basilšwj polem»santej ¢nšqesan
män D…a ™j 'Olump…an calkoàn, ¢nšqesan dä kaˆ ™j
DelfoÝj 'ApÒllwna ¢pÕ œrgwn tîn ™n ta‹j nausˆn ™p…
te 'Artemis…J kaˆ ™n Salam‹ni. lšgetai dä kaˆ æj
QemistoklÁj ¢f…koito ™j DelfoÝj lafÚrwn tîn
Mhdikîn kom…zwn tù 'ApÒllwni: ™rwt»santa dä Øpär
tîn ¢naqhm£twn e„ ™ntÕj ¢naq»sei toà naoà, ™kšleuen
aÙtÕn ¹ Puq…a tÕ par£pan ¢pofšrein ™k toà ƒeroà. kaˆ
œcei oÛtw t¦ ™j toà crhsmoà:
m» moi PersÁoj skÚlwn perikallša kÒsmon
nhù ™gkataqÍj: okÒnd' ¢pÒpempe t£cista.
qaàma oân ™poioÚmeqa e„ ¢phx…wsen ™ke…nou mÒnou m¾
prosšsqai t¦ ¢pÕ tîn M»dwn. kaˆ oƒ män ¢pèsasqai ¨n
tÕn qeÕn kaˆ ¤panta Ðmo…wj ¹goànto Ósa ¢pÕ toà
Pšrsou, e„ ésper Ð QemistoklÁj kaˆ oƒ ¥lloi prÒteron À
¢naqe‹nai sf©j ™p»ronto tÕn 'ApÒllwna: oƒ dä e„dÒta
tÕn qeÕn Óti ƒkšthj toà Pšrsou gen»soito Ð QemistoklÁj,
™pˆ toÚtJ t¦ dîra œfasan oÙk ™qelÁsai labe‹n, †na m¾
¢naqšnti tÕ œcqoj ¥pauston poi»sV <tÕ> ¢pÕ toà M»dou.
strate…an dä t¾n ™pˆ t¾n `Ell£da [¢pÕ] toà barb£rou
œstin eØre‹n prorrhqe‹san män ™n to‹j B£kidoj crhsmo‹j,
prÒteron d' œti EÜklJ t¦ ™j aÙt¾n pepoihmšna ™st…n.

Muraközy Gyula fordítása
A perzsák ellen szövetkezett görögök az Artemiszion és
Szalamisz mellett lezajlott tengeri ütközetekben szerzett
zsákmányból Olümpiában egy bronz Zeusz-szobrot,
Delphoiban pedig egy Apollón-szobrot ajánlottak fel. A
hagyomány szerint Themisztoklész is elment Delphoiba,
hogy a médektŋl szerzett zsákmány egy részét felajánlja
Apollónnak. De amikor megkérdezte, hogy elhelyezheti-e
fogadalmi ajándékát a templom belsejében, a Szibülla
ráparancsolt, hogy a szentélykörzet egész területérŋl tüntesse
el az ajándékait. A jóslat erre vonatkozó része így hangzott:
El ne helyezd a perzsáktól nyert, szép hadizsákmányt
szentélyemben, vidd haza innen mindet azonnal!
Csodálkozom, hogy a papnŋ egyedül Themisztoklésztól nem
akarta elfogadni a perzsáktól szerzett hadizsákmányt. Egyesek
úgy vélik, hogy az isten a perzsáktól nyert hadizsákmányból
eredŋ minden felajánlást ugyanígy visszautasíthatott volna, ha Themisztoklészhez hasonlóan - mások is elŋzŋleg
megkérdezik errŋ Apollón véléményét. Mások viszont azt
állítják, az istenség elŋre tudta, hogy Themisztoklész majd a
perzsa királynál fog oltalmat keresni, és ezért nem fogadta el
az adományt, nehogy Themisztoklészt éppen emiatt a perzsák
részérŋl kiengesztelhetetlen gyťlölet fogadja. Bakisz jóslatait
olvasva láthatjuk, hogy ŋ már elŋre megjósolta a perzsák
Hellasz ellen indított hadjáratát, Euklusz költeménye pedig
még korábban utalt erre a hadjáratra.

Pausanias, Periegesis X 15, 1.
t¦ dä ™fexÁj taÚtV, t¦ män ¢g£lmata toà 'ApÒllwnoj
'EpidaÚrioi tÕ ›teron oƒ ™n tÍ 'Argol…di ¢pÕ M»dwn (...)
¢nšqesan. (...) Plataišwn dä boàj ™stin, ¹n…ka ™n tÍ
sfetšrv kaˆ oátoi MardÒnion tÕn GwbrÚou met¦
`Ell»nwn ºmÚnanto ¥llwn.

Muraközy Gyula fordítása
Közvetlenül mellette (sc. Phryné fogadalmi ajándéka mellett)
két Apollón-szobor áll. Az egyiket az argoliszi Epidaurosz
lakói ajánlották fel a perzsa zsákmányból (...) Plataiai lakói egy
marhát ábrázoló szobrot ajánlottak fel, miután a többi görög
segítségével az ŋ területükön sikerült Mardonioszt, Góbrüasz
fiát legyŋzniük.

Pausanias, Periegesis X 16, 6.
KarÚstioi dä oƒ EÙboe‹j boàn kaˆ oátoi calkoàn par¦
tù 'ApÒllwni œsthsan ¢pÕ œrgou toà Mhdikoà: boàj dä oƒ
KarÚstioi kaˆ oƒ Plataie‹j t¦ ¢naq»mata ™poi»santo,

Muraközy Gyula fordítása
Az euboiai Karüsztosz lakói egy ökröt ábrázoló
bronzszobrot ajánlottak fel Apollónnak a perzsák ellen
vívott háborúban szerzett hadizsákmányból. A
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Óti ™moˆ doke‹n ¢pws£menoi tÕn b£rbaron t»n te ¥llhn
beba…wj ™kt»santo eÙdaimon…an kaˆ ¢roàn ™leuqšran t¾n
gÁn.

102.

103.

104.

101. 102. 103. 104.
karüsztosziak és a plataiaiak véleményem szerint azért
ajánlottak fel ökörszobrokat, mert a barbárok támadását
visszaverve visszanyerték egykori jólétüket, és ismét
szabadon mťvélhették földjeiket.

Lukianos, Juppiter tragoedus 20.
E„kÒtwj to…nun taàta Ðrîntej oÛtw dianooàntai perˆ
¹mîn æj oÙdän Ólwj Ôntwn, kaˆ m£lista Ótan ¢koÚwsi
tîn crhsmîn legÒntwn, æj diab£j tij tÕn “Alun
meg£lhn ¢rc¾n katalÚsei, oÙ mšntoi dhloÚntwn, e‡te
t¾n aØtoà e‡te t¾n tîn polem…wn: kaˆ p£lin
ð qe…h Salam…j, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn.
kaˆ Pšrsai g£r, omai, kaˆ “Ellhnej gunaikîn tškna
Ãsan.

Szepessy Tibor fordítása
(Mómosz) Ha mindezt látják, nem fogják-e szükségszerťen azt
állítani rólunk (sc. az istenekrŋl), hogy nem is létezünk?!...
Fŋleg, amikor olyan jóslatok jutnak a fülükbe, melyek
megemlítik ugyan, hogy „az, aki a Halüszon átkel, nagy
birodalmat dönt pusztulásba”, de azt már homályban hagyják,
vajon a sajátját-e vagy az ellenségét. És nem különb az a másik
sem, hogy isteni szép Szalamisz, sok nŋ fiait megölöd majd,
mert - gondolom - a perzsák meg a görögök egyaránt „nŋk
fiai” voltak.

Lukianos, Rhetorum praeceptor 18.
™pˆ p©si dä Ð Maraqën kaˆ Ð Kunšgeiroj, ïn oÙk ¥n ti
¥neu gšnoito. kaˆ ¢eˆ Ð ”Aqwj ple…sqw kaˆ Ð `Ell»spontoj
pezeušsqw kaˆ Ð ¼lioj ØpÕ tîn Mhdikîn belîn skepšsqw
kaˆ Xšrxhj feugštw kaˆ Lewn…daj qaumazšsqw kaˆ t¦
'Oqru£dou gr£mmata ¢nagignwskšsqw, kaˆ ¹ Salamˆj
kaˆ tÕ 'Artem…sion kaˆ aƒ Plataiaˆ poll¦ taàta kaˆ pukn£.

Horváth Judit fordítása
Mindenesetre essen szó Marathónról meg Künegeiroszról,
mert enélkül nincs szónoklat. Elbeszéléseidben hajózzanak
keresztül az Athószon és keljenek át gyalogosan a és
Leónidasz csodájára járjon az egész világ és Othryadés vérrel
írott levelét olvassák, és beszélj Salamisról meg Artemisionról
meg Plataiairól, mégpedig sokat és sokszor.

Pseudo-Lukianos, Amores 52.
Ð d' 'Aqhna‹oj ƒlarù tù prosèpJ faidrÕj ¢naphd»saj
proÇei sfÒdra sobarîj: e‡kasen ¥n tij aÙtÕn ™n
Salam‹ni Pšrsaj katanenaumachkšnai.

Kárpáty Csilla fordítása
Az athéni ellenben ragyogó arccal, vígan szökdelve lépkedett
elŋre, roppant gŋgösen. (sc. ŋ nyerte meg a szerelemrŋl szóló
vitát) Bárki azt hihette volna: ŋ verte meg a perzsa hajóhadat
Szalamisznál.

Pseudo-Lukianos, Demosthenis encomium 36.
... p£lai toÚtouj katakeklimšnouj e„j toÝj progÒnouj
™pan£gwn kaˆ tÕn zÁlon tîn Maraqîni kaˆ Salam‹ni
kateirgasmšnwn, sun…sthsin d' ™pˆ summac…aj kaˆ
sunt£xeij `Ellhnik£j.

Bollók János fordítása
élesztegeti az ŋsök erkölcsét, akik Marathónnál és Salamisnál
nem múló hírt szereztek maguknak, s közösen vezeti harcra a
hellén csapatokat.

Pseudo-Lukianos, Philopatris 5.
K. Mîn tÕn 'ApÒllwn£ g' ™pomosÒmeqa, Öj prof»thj
¥ristoj kaˆ „htrÒj, ðgaqš;
T. TÕn yeudÒmantin lšgeij, tÕn Kro‹son próhn diolwlekÒta
kaˆ met' aÙtÕn Salamin…ouj kaˆ ˜tšrouj mur…ouj, ¢mf…loxa
p©si manteuÒmenon;

Horváth Judit fordítása
Kritias Talán esküdjünk inkább Apollónra, aki a legkiválóbb
próféta és gyógyító isten egy személyben?
Triephón A hazug jósról beszélsz, aki kétérelmť jóslataival
vesztét okozta Kroiszosznak meg a szalamisziaknak és még
több ezer embernek?

Alkiphrón, Epistulae I 5, 1.
Naub£thj `Roq…J.
O‡ei mÒnoj ploute‹n, Óti toÝj par' ™moˆ qhteÚontaj
dele£zwn ¥geij æj ˜autÕn perious…v misqwm£twn.
kaˆ e„kÒtwj: soˆ män g¦r Ð bÒloj ½negke próhn crusoàj
kÒmmatoj Dareikoà, tÁj ™pˆ Salam‹ni naumac…aj ‡swj
le…yana, katadÚshj omai nhÕj PersikÁj aÙto‹j
¢ndr£si kaˆ aÙto‹j cr»masin, Óte ™pˆ tîn progÒnwn
tîn ¹metšrwn Ð QemistoklÁj Ð toà Neoklšouj ½rato
tÕ mšga kat¦ M»dwn trÒpaion. ™gë dä ¢gapî t¾n tîn
¢nagka…wn eÙpor…an ™k tÁj kaqhmerinÁj: ™rgas…aj tîn
ceirîn porizÒmenoj. ¢ll' e„ ploute‹j, sÝn <tù> dika…J
ploÚtei: ginšsqw dš soi Ð ploàtoj m¾ kak…aj, ¢ll¦
kalokagaq…aj Øphršthj.

Naubatés Rhotiosnak
Gazdagnak gondolod magad, mert a nálam dolgozó
munkásokat nagyobb bérrel magadhoz csábítod. Hát persze.
Mert a minap hálóddal Dareikos-aranyakat fogtál, talán a
salamisi csatából maradtak itt, gondolom, amikor elsüllyedt
egy perzsa hajó kincsestül-legénységestül, amikor ŋseink
idejében Themistoklés Neoklés fia a nagy tropaiont emelte a
perzsákkal szemben. Énnekem viszont meg kell elégednem a
szükséges megélhetéshez a mindennapi betevŋvel, amit két
kezem munkájával keresek. ‘Pedig ha meggazdagodsz,
tisztességesen gazdagodj meg, gazdagságod ne a bťn, hanem a
becsület szolgája legyen.’ (vö. Isokratés, I 6. )

Polyainos, Stratégémata I 30.
QEMISTOKLHS.
'Aqhna…oij Ð qeÕj œcrhsen
ð qe…h Salamˆj, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn.

Themistoklés.
Az athéniak azt a jóslatot kapták az istentŋl, hogy
‘isteni szép Salamis, sok nŋ fiait megölöd majd.’
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QemistoklÁj 'Aqhna…wn tÕ lÒgion dediÒtwn 't£ ge tîn
polem…wn', œfh: 'oÙ g¦r ¨n qe…hn t¾n Salam‹na Ð qeÕj
¢nhgÒreusen, e„ œmellen ¢pollÚein t¦ tškna tîn `Ell»nwn.'
toàto lecqän q£rsoj 'Aqhna…oij œdwke, kaˆ ¹ n…kh t¾n
™x»ghsin ™pistèsato. Toà qeoà cr»santoj te‹coj
Tritogene‹ xÚlinon dido‹ eÙrÚopa ZeÝj oƒ män ¥lloi
'Aqhna‹oi teic…zein t¾n ¢krÒpolin ºgÒreuon, QemistoklÁj
dä ™j t¦j tri»reij ™mba…nein, æj taÚtaj oÜsaj tÕ xÚlinon
te‹coj tîn 'Aqhna…wn. ™pe…sqhsan, ™nšbhsan, ™naum£chsan,
™n…khsan. QemistoklÁj ™naulÒcei perˆ Salam‹na: to‹j
“Ellhsin ™dÒkei feÚgein, Qemistokle‹ naumace‹n ™n
stenÍ qal£ssV. æj dä mšnein oÙk œpeiqen, Ãn aÙtù
S…kinnoj eÙnoàcoj paidagwgÕj to‹n pa…doin, nÚktwr tÕn
S…kinnon toàton æj basilša pšmpei mhnÚsonta kat'
eÜnoian d¾ Óti ¢podidr£skei tÕ `EllhnikÒn: ¢ll¦
naum£cei. pe…qetai basileÝj kaˆ naumace‹, kaˆ tÕ
plÁqoj tîn tri»rwn sunštriyen ¹ sten¾ q£lassa: oƒ dä
“Ellhnej ¥kontej ™n…khsan tÍ sof…v toà strathgoà.
Oƒ “Ellhnej nik»santej ™n Salam‹ni bouleÚontai ple‹n
™f' `Ell»sponton kaˆ tÕ zeàgma lÚein, †na basileÝj m¾
fÚgV: QemistoklÁj ¢ntibouleÚetai lšgwn 'basileÝj
¢polhfqeˆj ¢namace‹tai t£ca: poll£kij dä ¢pÒnoia
d…dwsin, Ósa m¾ œdwken ¢ndre…a'. pšmpei d¾ p£lin
æj basilša eÙnoàcon ¥llon 'Ars£khn oØtwsˆ
proagoreÚonta: e„ m¾ fÚgoi di¦ t£couj, ¹ gšfura toà
`EllhspÒntou dialÚetai. basileÝj œdeise kaˆ fq£saj
tÕ `EllhnikÕn dišbh tÕ zeàgma kaˆ fugën õceto:
QemistoklÁj dä to‹j “Ellhsin ™fÚlaxe t¾n n…khn
¢k…ndunon. 'Aqhna‹oi t¦ te…ch toà ¥steoj ½geiron:
L£kwnej ™fqÒnoun: ºp£thsen aÙtoÝj QemistoklÁj. Ð
dä trÒpoj tÁj ¢p£thj Ãn: ¢f…keto presbeut¾j kaˆ Ãn
prÕj toÝj L£kwnaj œxarnoj, Ã m¾n oÙk ™gere‹sqai tÕ
te‹coj. 'e„ dä ¢piste‹te, toÝj ¢r…stouj ™kpšmyate
kataskÒpouj ™mä katascÒntej.' oƒ män œpemyan:
QemistoklÁj dä krÚfa pšmyaj ™nete…lato 'Aqhna…oij
katšcein toÝj kataskÒpouj, œst' ¨n ™ge…rwsi tÕ te‹coj:
™peid¦n dä ™ge…rwsi, m¾ prÒteron aÙtoÝj ¢popšmpein, e„
m¾ prÒsqen aÙtÕn ¢pol£boien. kaˆ taàta oÛtwj
™gšneto. ºgšrqh tÕ te‹coj, kaˆ ™panÁlqe QemistoklÁj.
¢pedÒqhsan oƒ kat£skopoi, ™teic…sqhsan 'AqÁnai
Lakedaimon…wn ¢kÒntwn. QemistoklÁj ™n tù prÕj
A„gin»taj polšmJ mellÒntwn 'Aqhna…wn t¾n ™k tîn
¢rgure…wn prÒsodon, ˜katÕn t£lanta, dianšmesqai
kwlÚsaj œpeisen ˜katÕn ¢ndr£si to‹j plousiwt£toij
˜k£stJ doànai t£lanton: k¨n män ¢ršsV tÕ
pracqhsÒmenon, tÍ pÒlei tÕ ¢n£lwma logisqÁnai, ™¦n dä
m¾ ¢ršsV, toÝj labÒntaj ¢podoànai. taàta män œdoxen.
oƒ dä ˜katÕn ¥ndrej ›kastoj m…an tri»rh katšsthsan
spoudÍ crhs£menoi k£llouj kaˆ t£couj. 'Aqhna‹oi kainÕn
stÒlon poi»santej ¼sqhsan, kaˆ oÙ mÒnon kat¦
A„ginhtîn ta‹j tri»resi taÚtaij, ¢ll¦ kaˆ kat¦ Persîn
™cr»santo. QemistoklÁj 'Iènwn XšrxV summacoÚntwn
™kšleuse to‹j “Ellhsi katagr£fein ™pˆ toÝj to…couj
'¥ndrej ”Iwnej, oÙ d…kaia poie‹te strateÚontej ™pˆ toÝj
patšraj'. toÚtwn ¢nagignwskomšnwn basileÝj toÝj
”Iwnaj ØpÒptouj ¹g»sato. (...)

104.
Themistoklés, amikor az athéniak félelemben éltek a jóslat
miatt, azt mondta, hogy ‘legalábbis az ellenségét; nem nevezné
ugyanis isteninek Salamist az isten, ha a görögök fiait
szándékozna elveszejteni.’ Ez a beszéd bátorságot öntött az
athéniakba, és a gyŋzelem igazolta is az értelmezést. Amikor az
isten azt jósolta, hogy ‘Tritogeneia messzire dörgŋ Zeustól kap
faerŋdöt’, más athéniak arról beszéltek, hogy az Akropolist kell
fallal megerŋsíteni, Themistoklés viszont azt mondta,
triérésekre kell szállniuk, mert azok Athén faerŋdei. Meggyŋzte
ŋket, hajóra szálltak, csatáztak a tengeren és gyŋztek.
Themistoklés Salamisnál horgonyzott, a görögök úgy
döntöttek, hogy elmenekülnek, Themistoklés pedig
úgy, hogy a tengerszorosban kell csatázni. És mivel nem tudta
meggyŋzni ŋket, hogy maradjanak, volt neki egy Sikinnos nevť
eunuchja, aki két gyermekének nevelŋje volt, nos, éjszaka
elküldte ezt a Sikinnost a királyhoz azzal, hogy jószándékkal
adja tudtára, menekül a görög had, fogjon hát csatába. A király
meg elhitte és megkezdte a tengeri csatát és tömérdek
hajója beszorult a tengerszorosba. A görögök tehát akaratuk
ellenére gyŋztek hadvezérük leleményessége révén. Miután
pedig gyŋztek a görögök, a Helléspontoshoz akartak hajózni,
hogy lerombolják a hidat, ne tudjon elmenekülni a király.
Themistoklés az ellenkezŋjét tanácsolta, mondván ‘a király, ha
elvágják az útját, hamar újra támadni fog. A kétségbeesés
gyakran megadja azt, amit nem tud a bátorság.’ Elküldött hát
újra a királyhoz, ezúttal egy másik eunuchot, Arsakést,
mondván, ha nem menekül gyorsan, a helléspontosi híd ledŋl.
A király megijedt és a görög had elébe vágva átkelt a hídon és
futva elmenekült. Themistoklés így biztonságban megŋrizte a
gyŋzelmet a görögöknek. Az athéniak falat akartak emeltni a
város körül, ez nem tetszett a spártaiaknak. Themistoklés
félrevezette ŋket, a következŋképpen: követségbe ment
hozzájuk és tagadta a spártaiak elŋtt, hogy falakat emelnének.
Ha nem hiszitek, engem tartsatok itt, és küldjétek el a legjobb
felderítŋiteket. Hát elküldték ŋket, Themistoklés pedig
titokban elküldött az athéniakhoz és megparancsolta nekik,
hogy fogják ott a felderítŋket, míg fel nem építik a falat.
Miután felépítették, ne eresszék el ŋket addig, míg elŋbb maga
vissza nem tér hozzájuk. Felépült a fal, visszatért
Themistoklés, és kiadták a felderítŋket, így vették körbe a
várost fallal az athéniak a spártaiak akarata ellenére.
Themistoklés az aiginaiak elleni háború idején, amikor az
athéniak az ezüstbánya jövedelmét, száz talantont szét akarták
osztani, ezt megakadályozta és meggyŋzte ŋket, hogy a száz
leggazdagabb embernek adjanak ki egy-egy talantont. És ha
helyeslésre talál, amit tenni szándékszik, az állam számlájára
írják a kiadást, ha nem, akkor szedjék vissza, amit
kölcsönadtak. Ezt elfogadták. A száz ember közül pedig
mindegyik építtetett sietve egy-egy triérést, jókat és gyorsakat.
Az athéniak örültek, hogy új flottájuk van, de nemcsak az
aiginaiak ellen harcoltak ezeken a triéréseken, hanem a perzsák
ellen is ezeket használták. Themistoklés mivel Xerxés oldalán
harcoltak iónok is, megparancsolta a görögöknek, hogy írják
fel a hajók oldalára, ‘ión férfiak, nem jól teszitek, hogy atyáitok
ellen harcoltok’. Miután ezt látta, onnantól a király
gyanakodott az iónokra. (...)

Polyainos, Strategemata I 31.
ARISTEIDHS.
'Ariste…dhj kaˆ QemistoklÁj, ™cqrÒtatoi p£ntwn Ôntej
diepoliteÚonto. toà dä Pšrsou d¾ ™piÒntoj ¢ll»lwn
labÒmenoi tÁj pÒlewj œxw proelqÒntej ™j taÙtÕn
˜k£teroj t¾n dexi¦n ce‹ra kaqišntej sunhmmšnwn tîn
daktÚlwn ™pefènoun: 't¾n œcqran ™ntaàqa katatiqšmeqa,

Aristeidés.
Aristeidés és Themistoklés a legnagyobb ellenségei voltak
egymásnak, és komoly politikai ellentéteik voltak. Amikor jött
a perzsa támadás, egymásra találtak, kimentek a városon kívül
egy helyre, jobbjukat nyújtottak egymásnak és összekulcsolva
kezüket ezt mondták: ‘letesszük az ellenségeskedést, míg a
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›wj ¨n prÕj tÕn Pšrshn diapolem»swmen.' taàt'
e„pÒntej ¥rantej t¦j ce‹raj dialelumšnwn tîn daktÚlwn,
æj d» ti katateqeikÒtej, œpeita sugcèsantej tÕn
bÒqron ™panÁlqon kaˆ dietšlesan par¦ p£nta tÕn
pÒlemon Ðmonooàntej. ¹ dä tîn strathgîn ÐmÒnoia
m£lista d¾ toÝj barb£rouj ™n…khsen.

104. 105.
perzsákkal meg nem vívjuk a háborút.’ Ezt mondva eloldozták
egymástól kezüket és felemelték, azzal hogy immár nincs
köztük ellenségeskedés. Azután betemetve a gödröt (?)
feljöttek és együtt csinálták végig az egész háborút
egyetértésben. A leginkább tehát a hadvezérek közti egyetértés
hozta meg a barbárok feletti gyŋzelmet.

Polyainos, Strategemata 3, 11, 2.
Cabr…aj perˆ N£xon naumacîn, ™n…khse Bohdromiînoj
›ktV ™pˆ dška taÚthn t¾n ¹mšran ™pit»deion tÍ naumac…v
kr…naj, Óti Ãn m…a tîn musthr…wn. oÛtw gš toi kaˆ
QemistoklÁj to‹j Pšrsaij ™naum£chse perˆ Salam‹na.
¢ll¦ oƒ män perˆ Qemistoklša sÚmmacon œscon tÕn
”Iakcon, (...)

Chabrias amikor Naxosnál vívta a tengeri ütközetet,
Boédromión hónap tizenhatodikán gyŋzött, azt a napot ítélve
elŋnyösnek a csatához, amelyik az egyik misztérium napja is
volt. Így vívta a tengeri csatát Themistoklés is a perzsák ellen
Salamisnál, csak Themistoklés ügye mellett a szövetséges
Iakchos volt, (...)

Polyainos, Strategemata 8, 53.
ARTEMISIA.
'Artemis…a perˆ Salam‹na sunenaum£cei [XšrxV]: toÝj
Pšrsaj ½dh feÚgontaj oƒ “Ellhnej ™d…wkon. ¹ dä [½dh]
katalambanomšnh prosštaxe to‹j män ™pib£taij
¢fele‹n tÁj neëj t¦ shme‹a t¦ Persik¦, tù kubern»tV
dä, ™mbale‹n e„j t¾n naàn t¾n proplšousan Persik»n.
oƒ “Ellhnej taàta Ðrîntej, o„hqšntej m…an enai tîn
summac…dwn neîn, ¢polipÒntej taÚthn ™pˆ t¦j ¥llaj
™tr£ponto, 'Artemis…a dä tÕn k…ndunon [tÕn]
™pike…menon ™kfugoàsa e„j Kar…an ¢poplšousa õceto.
'Artemis…a Lugd£midoj katšduse naàn summac…da
Kalund…da kaˆ tri»rarcon Damas…qumon. œpemyen aÙtÍ
basileÝj ¢riste‹on panopl…an `Ellhnik¾n, tù dä nau£rcJ
toà stÒlou ¥trakton kaˆ ºlak£thn. 'Artemis…a
trihrarcoàsa neëj makr©j oÙ mÒnon tÕ tîn barb£rwn,
¢ll¦ kaˆ tÕ tîn `Ell»nwn shme‹on ecen. e„ män ™d…wken
aÙt¾ naàn `Ellhn…da, tÕ barbarikÕn ¢nšteine shme‹on,
e„ dä ØpÕ `Ellhn…doj neëj ™dièketo, ¢nšteine tÕ `EllhnikÕn,
†na oƒ dièkontej æj `EllhnikÁj neëj ¢pšcwntai.
(...) 'Artemis…a basileÚousa Kar…aj XšrxV
basile‹ sunem£chse kat¦ tîn `Ell»nwn, éste kaˆ t¦
¢riste‹a tÁj ™n Salam‹ni naumac…aj taÚtV basileÝj
œdwken. kaˆ ™n aÙtù dä tù kairù toà naumace‹n
basileÝj Ðrîn t¾n män genna…wj ¢gwnizomšnhn, toÝj dä
¥ndraj ¢gennîj ¢nebÒhsen: 'ð Zeà, toÝj män ¥ndraj
guna‹kaj pepo…hkaj, t¦j dä guna‹kaj ¥ndraj'.
105.

Ailianos, De natura animalium XII 35.
Pšpusmai dä prÕj to‹j ½dh moi proeirhmšnoij kÚnaj
genšsqai filodespÒtouj Xanq…ppou toà 'Ar…fronoj.
metoikizomšnwn g¦r tîn 'Aqhna…wn ™j t¦j naàj, ¹n…ka
toà crÒnou Ð Pšrshj tÕn mšgan pÒlemon ™pˆ t¾n `Ell£da
™xÁye, kaˆ œlegon oƒ crhsmoˆ lùon enai to‹j
'Aqhna…oij t¾n män patr…da ¢polipe‹n, ™pibÁnai dä tîn
tri»rwn, oÙdä oƒ kÚnej toà proeirhmšnou ¢pele…fqhsan,
¢ll¦ summetJk…santo tù Xanq…ppJ, kaˆ dianhx£menoi
™j t¾n Salam‹na ¢pšsbhsan. lšgeton dä ¥ra taàta
'Aristotšlhj kaˆ FilÒcoroj.
Ailianos, Varia historia II 28.
Met¦ t¾n kat¦ tîn Persîn n…khn 'Aqhna‹oi nÒmon
œqento ¢lektruÒnaj ¢gwn…zesqai dhmos…v ™n tù qe£trJ
mi©j ¹mšraj toà œtouj: pÒqen dä t¾n ¢rc¾n œlaben Óde
Ð nÒmoj ™rî. Óte QemistoklÁj ™pˆ toÝj barb£rouj ™xÁge
t¾n politik¾n dÚnamin, ¢lektruÒnaj ™qe£sato macomšnouj:
oÙdä ¢rgîj aÙtoÝj eden, ™pšsthse dä t¾n strati£n,
kaˆ œfh prÕj aÙtoÝj '¢ll' oátoi män oÜte Øpär patr…doj
oÜte Øpär patrówn qeîn oÜte m¾n Øpär progonikîn ºr…wn

Artemisia.
Artemisia Salamisnál együtt harcolt [Xerxésszel]. A perzsák
már menekültek és a görögök üldözték ŋket. Artemisia,
amikor utolérték, megparancsolta a matrózoknak, hogy vegyék
le a hajóról a perzsa zászlót, a kormányosnak pedig, hogy
lékelje meg az arra úszó perzsa hajót. A görögk látták ezt és
azt gondolva, hogy ez egy szövetséges hajó, otthagyták és a
többi hajó felé fordultak. Artemisia így a küszöbön álló
veszélytŋl megmenekült és hazament elhajózva Kariába.
Artemisia Lygdamis lánya elsüllyesztette a szövetséges
Kalyndis hajót és a hajóskapitány Damasithymost. A király a
legnagyobb jutalom-képpen (aristeion) neki küldte a
zsákmányból a teljes görög fegyverzetet (panoplia), a flotta
parancsnokának pedig csak egy nyilat és (...).
Artemisiának a hadihajó parancsnokaként nemcsak perzsa, de
görög zászlója is volt. Ha ŋ üldözött görög hajót, a barbár
zászlót feszítette ki, ha görög hajó üldözte ŋt, akkor a görög
zászlót, hogy a görög hajó felhagyjon üldözésével. (...)
(...)
Artemisia Karia királynŋje Xerxésszel együtt harcolt a görögök
ellen úgy, hogy még az aristéiont is neki adta a király a salamisi
csatáért. És ebben az ütközetben, mikor látta a király,
hogy méltón küzd, a férfiak viszont méltatlanul, felkiáltott:
‘Zeus, a férfiakat asszonyokká tetted, és az asszonyokat tetted
féfiakká.’

Hallottam még azon túl, amit eddig elmeséltem,
Xanthippos, Ariphrón fia kutyáinak gazdájuk iránti
hťségérŋl. Amikor az athéniak hajókra költöztek, mikor a
nagy perzsa támadás érte Görögországot, és a jóslat azt
mondta, hogy jobb az athéniaknak, ha elhagyják hazájukat,
és a triérésekre szállnak, a kutyák nem hagyták el gazdájukat,
hanem követték Xanthippost és amikor kiúsztak Salamison a
partra, meghaltak. Elmeséli ezt Aristotelés és Philochoros.

A perzsák feletti gyŋzelem után az athéniak törvényt hoztak,
hogy az államnak rendeznie kell évente egy nap a színházban
kakasviadalt. Elmondom, mi az eredete ennek a törvénynek.
Amikor Themistoklés a barbárok ellen vezette erŋit, kakasokat
látott viaskodni. De nem csak úgy tétlenül nézte ŋket, hanem
megállította seregét és azt mondta nekik, ‘ezek aztán nem a
hazáért, nem is ŋsi isteneikért, nem ŋseik sírjaiért szenvednek
sebeket, és nem is a dicsŋségért, vagy a szabadságért, vagy
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kakopaqoàsin, oÙdä Øpär dÒxhj oÙdä Øpär ™leuqer…aj
oÙdä Øpär pa…dwn, ¢ll' Øpär toà m¾ ¹tthqÁnai ˜k£teroj,
mhdä exai qatšrJ tÕn ›teron.' ¤per oân e„pën
™pšrrwse toÝj 'Aqhna…ouj. tÕ to…nun genÒmenon aÙto‹j
sÚnqhma tÒte ™j ¢ret¾n ™boul»qh diaful£ttein kaˆ
™j t¦ Ómoia œrga ØpÒmnhsin.
Ailianos, Varia historia 5, 19.
A„scÚloj Ð tragJdÕj ™kr…neto ¢sebe…aj ™p… tini
dr£mati. ˜to…mwn oân Ôntwn 'Aqhna…wn b£llein aÙtÕn
l…qoij, 'Amein…aj Ð neèteroj ¢delfÕj diakaluy£menoj
tÕ ƒm£tion œdeixe tÕn pÁcun œrhmon tÁj ceirÒj. œtuce dä
¢risteÚwn ™n Salam‹ni Ð 'Amein…aj ¢pobeblhkëj t¾n
ce‹ra, kaˆ prîtoj 'Aqhna…wn tîn ¢riste…wn œtucen.
™peˆ dä edon oƒ dikastaˆ toà ¢ndrÕj tÕ p£qoj,
Øpemn»sqhsan tîn œrgwn aÙtoà, kaˆ ¢fÁkan tÕn
A„scÚlon.

106.

107.

105. 106. 107.
gyermekeikért, hanem mindegyikük csak azért küzd, hogy ne
veszítsen, és ne kelljen meghátrálnia a másik elŋtt.’ Ezekkel a
szavaival bátorságot öntött az athéniakba, és úgy döntöttek,
hogy megŋrzik maguknak az akkor bátorságot adó jelenetet emlékeztetŋül más hasonló alkalmakhoz.

Aischylost, a tragédiaköltŋt egy drámája miatt asebeiával
vádolták. Az athéniak készek lettek volna megkövezni,
fiatalabb testvére Ameinias, széttárta ruháját (himation), és
megmutatta, hogy karjáról hiányzik a kézfeje. Ameinias
történetesen éppen akkor vesztette el a kezét, mikor a salamisi
csatában kitüntette magát (aristeuón) és ŋ volt az elsŋ athéni,
akinek a legnagyobb jutalom (aristéion) jutott. Amikor látták a
bírák, mi történt a fiúval, megemlékeztek tettérŋl és elengedték
Aischylost.
(vö. Aristotelés, Nicomachosi Etika 1111a9) (Herodotus 8.93.
A pallénéi Ameinias nem A. testvéreként szerepel. Nehéz
biztos megállapításokat tenni görög írók biográfiai adatairól, ld. M.
Lefkowitz, The Lives of the Greek Poets, London 1981, p. 69.)

Ailianos, Varia historia 13, 40, 1-12.
Streptù keimšnJ ™pˆ tÁj gÁj crusoà Persikoà Ð
QemistoklÁj parestëj tù paidˆ epen 'oÙk ¢nair»seij, ð
pa‹, tÕ eÛrhma tÒde;' de…xaj tÕn streptÒn: oÙ g¦r sÝ
QemistoklÁj e d»pou. “Oti ºt…masan aÙtÒn pote
'Aqhna‹oi, eta ™pˆ t¾n ¢rc¾n aâqij parek£loun: Ö dä
oÙk ™painî toÝj toioÚtouj ¥ndraj, o†tinej t¾n aÙt¾n
¢m…da kaˆ o„nocÒhn œcousi. PrÕj EÙrubi£dhn tÕn
LakedaimÒnion œlegš ti Øpenant…on, kaˆ ¢nšteinen
aÙtù t¾n bakthr…an. Ö dä 'p£taxon mšn, ¥kouson dš. Édei dä
Óti § mšllei lšgein tù koinù lusitele‹.

Themistoklés lába elŋtt egy perzsa arany nyaklánc hevert a
földön, odaszólt a szolgafiúnak, rámutatva a nyakláncra: ‘nem
veszed fel, fiam, ezt a talált kincset? Elvégre te nem vagy
Themistoklés.’ Amiért az athéniak egyszer kirekesztették,
aztán meg újra visszahívták a hatalomba, azt mondta: ‘nincs jó
véleményem azokról az emberekrŋl, akik ugyanazt használják
éjjeli edénynek, mint boroskancsónak.’ A spártai
Eurybiadésnek visszafeleselt, és egy botot emelt fel, mondván:
‘üss meg, de hallgass végig.’ Tudta, hogy amit mondani akar,
mindenkinek hasznára van.

Ailianos, Frg. 272. 1-4.
Ó te mustikÕj ”Iakcoj ºkoÚsqh kat¦ t¾n naumac…an
Persîn kaˆ `Ell»nwn. kaˆ mšntoi kaˆ Ð ”Iakcoj ºkoÚsqh
™k toà Qrias…ou ped…ou ØmnoÚmenÒj te kaˆ ædÒmenoj.

És a misztérium Iakchos kiáltása hallatszott a perzsák és
görögök közti tengeri csata alatt. A thriasosi síkság felŋl
lehetett hallni, hogy zengik és éneklik a Iakchost.

A. Gellius, Noctes Atticae XVII 21.
Post deinde paucis annis Xerxes rex ab Atheniensibus et
pleraque Graecia Themistocle duce nauali proelio, quod ad
Salamina factum est, uictus fugatusque est;

Néhány évvel ezután Xerxest, a nagykirályt az athéniak és a
többi görög Themistoklés parancsnokságával a Salamisnál
lezajlott tengeri ütközetben legyŋzték és megfutamították.

Ailios Aristeidés, Pros Platóna peri tón tettarón
209.
LoipÕj to…nun QemistoklÁj, ¼kista d¾ p£ntwn ¥xioj ™k
deutere…wn t¦ prwte‹a œcein, e„ t¦ m£lista kaˆ toàt' aÙtÕ
™ke…nJ mÒnJ tîn p£ntwn Øp£rxan fa…netai. ¢ll¦
m©llon Óstij ™ke…nou deÚteroj, toàt' ‡swj œrgon eØre‹n.
tosoÚtJ g¦r ¹m‹n tÕn Maraqîni, tÕn p£nu, tÕn æj
boÚlei lšge, tosoÚtJ d' oân ™ke‹non Øpereb£leto p©si
to‹j e„j aÙtÕn ™lqoàsi pîj ¨n e‡poimi Ðmologoumšnwj, ÓsJ
Xšrxhj Dare‹on ta‹j paraskeua‹j ¤pasi dÁlÒj ™stin
ØperbalÒmenoj.

210.
kaˆ m¾n Ð män toÝj Øp£rcouj toà basilšwj, Ð d'
aÙtÕn ™n…ka basilša: kaˆ met¦ mšn ge t¾n Maraqîni
m£chn aâqij ™pestr£teuse, met¦ dä t¾n ™n Salam‹ni
naumac…an feÚgwn õceto. prÕj män g¦r ™ke…nhn t¾n
Âttan parwxÚnqh, prÕj dä taÚthn ¢pe‹pen, ésq' ƒkanÕn
kšrdoj ¹ge‹to, ¨n swqÍ. Édei g¦r tÒte män pollostÕn

És hátravan még Themistoklés, aki semmi szín alatt
nem azt érdemelte, hogy az elsŋ helyezést csupán a második
díj elnyerésével érje el (vö. 338. és Plutarchos, Themistocles 17.).
Sŋt ha egyáltalán valaki, akkor nyilvánvalóan ŋ az, akinek ez
megjárt volna. Talán inkább még azt volna nehéz megtalálni,
ki az, aki ŋutána a második. Mert –szemünkben– annyival
túlszárnyalta a híres (és még hívhatod amilyennek csak akarod)
marathóni gyŋztest, – annyival túlszárnyalta, mindenben,
amivel csak meg kellett birkóznia, –hogy is fejezhetném ki
magam megfelelŋen?–, amennyivel –közismert, hogy– Xerxés
a hadi elŋkészületekben túlszárnyalta Dareiost.
S túlszárnyalta bizony még azzal is, hogy nemcsak a király
alparancsnokát gyŋzte le, mint az, hanem magát a
királyt. Aki (sc. a király, Xerxés) a marathóni csata után újabb
hadjáratot indított, a salamisi csata után azonban
futva elmenekült. Az elŋbbi vereség hatására csak
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mšroj tÁj p£shj ™lqÕn dun£mewj, nàn dä scedÕn met¦
p£ntwn ¢nqrèpwn ¹ttèmenoj. oÜt' oân aÙtÕj ™q£rrei
mšnein oÜt' ¥llon œpemye toà loipoà: oÙ g¦r Ãn Ó ti
™lp…soi. ¢ll¦ kaˆ Ön katšlipe MardÒnion qanatînta
æj e„pe‹n katšlipe, kaˆ ¤ma ™moˆ doke‹n Ópwj œcoien
prÕj Ön ¢scolo‹nto oƒ “Ellhnej.

211.
Milti£dV män oân e„j {n kef£laion ¹ tÁj ¢ndre…aj
¢pÒdeixij Âken, e„ kaˆ t¦ m£lista ™crÁto aÙtÍ par¦
p©san t¾n polite…an: Qemistoklša dä t¦ deÚtera ¢eˆ
tîn protšrwn me…zona ™xedšceto kaˆ tÕ tÁj paroim…aj
aÙtù perieist»kei: tÕ män g¦r œlipen aÙtÕn kàma, tÕ
dä ™gkatel£mbanen, ›wj diexÁlqe di¦ tîn trikumiîn
nikîn.
212.
kaˆ Milti£dV män scedÕn ¢ndre…aj m©llon À sof…aj
œdei prÕj t¦ parÒnta, Qemistokle‹ dä ¢ndre…aj män oÙc
Âtton, e„ m¾ kaˆ m©llon, ÓsJ kaˆ me…zouj oƒ fÒboi:
prÕj dä toÚtJ kaˆ ¥llwn pollîn kaˆ oÙdän ¢timotšrwn
ØpeÚqunoj Ãn ™k tîn periesthkÒtwn, sunšsewj mantikÁj
män oân æj e„pe‹n, megaloyuc…aj, deinÒthtoj, praÒthtoj,
karter…aj, eÙarmost…aj prÕj toÝj kairoÝj, prÕj t¦
pr£gmata, prÕj toÝj ¥ndraj toÝj ¢pÕ tÁj pÒlewj, toÝj
¢pÕ tÁj `Ell£doj, toÝj polem…ouj. ka… moi doke‹ tÕ män
Milti£dou strathg…v m©llon ™oikÕj sumbÁnai prÕj toÝj
barb£rouj, tÕ dä toà Qemistoklšouj ¢kribîj polite…a
genšsqai ™n ¤pasi to‹j “Ellhsin ™xetazomšnh.

213.
tosaàt' Ãn t¦ prattÒmena kaˆ dhmiourgoÚmena, t¦ män
™n tÍ gÍ, t¦ d' ™n tÍ qal£ttV: perˆ ïn œmoige doke‹ kaˆ
“Omhroj ¨n, e„ periÁn, boulhqeˆj e„pe‹n oÙc Âtton
kalšsai t¦j MoÚsaj À perˆ toà pîj ™nepr»sqh naàj
m…a tîn Qettalîn: e„ dä boÚlei, t…j prîtoj ¢ntÁre
tù 'Agamšmnoni tîn ™pikoÚrwn À tîn Trèwn aÙtîn.
m©llon dä toàto män oÙk ecen omai puqšsqai t…j Ãn Ð
prîtoj ¢nt£raj tù basile‹ tÁj 'As…aj, mikroà kaˆ tÁj
EÙrèphj: ¢pÕ po…wn dš tinwn œrgwn À lÒgwn taàta
ºdun»qh telšsasqai kaˆ prÕj pÒsaj tin¦j tîn polem…wn
naàj kaˆ prÕj po…an tin¦ t¾n p©san paraskeu¾n kaˆ
œfodon toà barb£rou paret£xato, kaˆ pîj ece tÒte
t¢nqrèpeia, toàt' œmoig' ¨n ™rwt©n doke‹ kaˆ de‹sqai
fr£zein, e‡per kaˆ kat¦ mikrÕn œmelle tÁj ¢x…aj
™f£yesqai.
214.
t… oân kwlÚei kaˆ nàn ¹m©j, ¢rc¾ dä ¹m‹n ™k qeîn,
™xet£sai p£lin pîj ece t¦ tîn kairîn, tÕn aÙtÕn
trÒpon Ónper ¢rt…wj ™xht£samen, kaˆ de‹xai di¦
bracšwn ™n po…oij tisˆ pr£gmasi po‹Òj tij Ãn Ð
QemistoklÁj;
215.
ka…toi toàtÒ ge oÙdän ‡swj proÜrgou. § g¦r oÙk œstin
™nde…xasqai tù lÒgJ, pîj ¥n tij ™k toÚtwn ™ke‹non
qewr»seie; pl¾n e„ toàtÒ ge aÙtÕ ™nqumhqeˆj, Óti Øpär
ïn oÙd' e„pe‹n æj boÚleta… tij ™gcwre‹, taàt' ™ke‹noj
metece…risen æj ™boÚleto. dška män g¦r ˜xÁj œth
êdinen ¤pasa ¹ ½peiroj, filoneikoàntej ¤pantej
¥nqrwpoi d…khn tÁj Maraqîni m£chj labe‹n, ¹toim£zeto

107.
felbátorodott, emennek hatására azonban eltántorodott,
olyannyira, hogy elegendŋ nyereségnek tartotta, ha ép bŋrrel
elmenekülhet. Mert jól tudta, hogy akkor még az egész
haderejüknek csak töredék része kelt hadra, ezúttal azonban
szinte minden embere részese volt vereségének. Nem volt hát
bátorsága sem maradni, sem küldeni másvalakit a jövŋben. S
akit hátrahagyott, Mardoniost, ŋt úgyszólván meghalni hagyta
hátra, mert már nem volt miben reménykednie, és azt
gondolom, közben meg azért is, hogy a görögöknek
legyen valaki, akivel lefoglalják magukat.
Miltiadés tehetségének megcsillogtatása pedig egyetlen nagy
tettben csúcsosodott ki, mégha államférfiként mindig is
tanúbizonyságát adta, ám Themistoklésnek minden tette
nagyobb volt az elŋzŋnél, és íllik rá a mondás: „alig hagyta el
az egyik hullám, el is borítja már a másik“ (vö. Comicorum
Atticorum Fragmenta III Anon. frg. 471 Kock), míg a végén
gyŋztesen kerül ki e hullám–áradatból.
Aztán meg Miltiadésnek inkább bátorságra volt szüksége
a feladatokhoz, amikkel meg kellett birkóznia, semmint
okosságra. Themistoklésnek viszont bátorságra semmivel sem
kevésbé, vagy akár még jobban is, ahogyan a félelmek is
nagyobbak voltak, csakhogy – a körülmények miatt ezen felül
még sok minden másról is számot kellett adnia, nem kevésbé
tiszteletreméltó dolgokról: ilyenekrŋl, mint okosság, bizony
még jövŋbe látás is –mondhatni–, aztán lelki nagyság,
fortélyosság, higgadtság, önuralom és alkalmazkodás a
helyzethez, a körülményekhez és az emberekhez: a városhoz,
Görögországhoz, s az ellenséghez. És úgy látom, Miltiadés
pályafutása inkább mint a barbárok elleni hadvezéré
értelmezhetŋ, Themistoklésé viszont egész államférfiúi
tevékenységével kitťnt a görögök számára.
Számtalanok tettei és eredményei szárazföldön és tengeren
egyaránt. Azt hiszem, ha megélte volna Homéros,
és akart volna beszélni róluk, nem hívta volna kevésbé
hozzájuk a Múzsákat, mint azért, „mint hullott
legelŋször tťz az akháji hajókra“ (Ilias XVI 112.), vagy ha ezt
szeretnéd, „ki került legelŋször e hŋssel (sc. Agamemnón)
szembe a trójaiak, vagy a hŋs segítŋk seregébŋl“ (Ilias XI
218.). Vagy mégis inkább, azt hiszem, errŋl nem értesülhetett,
ki került legelŋször szembe Ázsia, s kis híján Európa
királyával. Azt hiszem, ha ugyan egyáltalán idŋnként akart
volna (Themistoklés) érdemével foglalkozni, azt szerette
volna elmesélni és ezért fohászkodott volna, hogy
elmesélhesse: milyen szavakkal és tettekkel tudta véghezvinni,
hány ellenséges hajóval szemben, s hogy micsoda
elŋkészületekkel szemben, s a barbár sereg micsoda
támadásával szemben, s hogy ment akkoriban az embereknek.
De hát ki merne szólni –kezdeményezésünk az istenektŋl
van!– hogy ne vizsgáljuk meg újra, ugyanúgy, ahogy
az elŋbb bemutattuk (vö. 180.), hogyan is voltak ezek a
dolgok, milyenek voltak a körülmények és hogyan
viselkedett bennük Themistoklés?
De talán ez nem is igazán célravezetŋ. Mert hát hogyan
lehetne ŋt olyan dolgok alapján megismerni, amiket
nem lehet szavakkal leírni? Hacsak, nem gondolunk bele abba,
hogy olyan dolgokat oldott meg, ahogy csak akarta, amiket mi
még csak elmesélni sem tudunk úgy, ahogy szeretnénk! Mert
tíz éven át az egész kontinens (sc. Ázsia) lázas tevékenységben
égett, az emberek versengve akartak elégtételt venni a
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107.
dä ™k p£shj gÁj kaˆ qal£tthj p£nta.
216.
A„gÚptou dä ¢post£shj ™n tù di¦ mšsou basileÝj
oÙdän spoud£saj aâqij Ãn ™n to‹j aÙto‹j: oÛtw ·vd…wj
™ke…nhn parest»sato. dek£tJ dä œtei sunÁlqon
™scatiaˆ p©sai kaˆ gšnh p£nta ésper metanistamšnhj
˜tšrwse tÁj o„koumšnhj: kaˆ basileÝj ¢pÇei dedoikëj m¾
oÙ dšxaito tÕ plÁqoj ¹ `Ell¦j, ésper ¢rc¾ gÁj p£shj,
toà stratopšdou gignÒmenoj kaq' Ö boÚloit' ¢e…. crusÕj dä
kaˆ ¥rguroj kaˆ calkÕj kaˆ s…dhroj, p£nta ÐmÒtima
½geto, Ðmo…wj ™gge…oij Ñc»masi kaˆ nautiko‹j. æj d' e„j
tautÕn ¢p»nthsan aƒ dun£meij, oƒ män pezoˆ t¾n
paral…an, aƒ dä nÁej t¾n q£lattan ¢pškruyan:
217.
e„j dä toÝj “Ellhnaj ºggšlleto ¥xion män tîn ™piÒntwn
kakîn oÙdän, Ómwj dä poll¦ kaˆ panto‹a kaˆ oŒa oÜpw
prÒteron: kaˆ oÙ tosoàtÒn g' ¨n aÙtoÝj ¹ toà ¹l…ou
sumb©sa œkleiyij ™xšplhtten, Óson ¹ tÁj gÁj kaˆ
qal£tthj œkleiyij gignomšnh, prÕj t¾n toà basilšwj
™moˆ doke‹n ™piqum…an m©llon À cre…an. ™dÒkei g¦r mÒnoj
æj ¢lhqîj gÁj kaˆ qal£tthj enai kÚrioj, kaˆ poie‹n
kaˆ diafqe…rein: ú ge Ð män ”Aqwj t¦j naàj, Ð dä
`Ell»spontoj tÕ pezÕn ™dšxato.
218.
prÕj dä toÚtoij te…ch män òkodome‹to Ópwj ¢riqmo…h kat¦
mur…ouj. Ð dä ¼lioj sunekrÚpteto to‹j toxeÚmasin: Ãn dä
pl»rhj ¹ män q£latta neîn, ¹ dä gÁ pezîn, Ð d' ¢¾r
belîn. pare‹nai dä kaˆ mšllein ‡son Ãn, ést' œcesqai
p£ntaj: p£nta d' ésper toà Poseidînoj katiÒntoj
™se…eto. poll¦ dä tîn ™qnîn ™xanhl…sketo e„j de‹pnon tù
basile‹. ¢peilaˆ dä khrÚkwn oÙ dišlipon p£ntose
foitèntwn, a„toÚntwn gÁn kaˆ Ûdwr Óstij boÚletai sîj
enai. tÕ dä mante‹on fwn¦j ºf…ei dein¦j kaˆ calep¦j
¤pasi to‹j “Ellhsin. ™dÒkoun dä oÜte tîn neîn t¾n
e„res…an ¢nšxesqai oÜte tîn †ppwn tÕn ktÚpon. econ dä
oÜte ƒero‹j oÜte summ£coij qarre‹n, oÙd' eØre‹n o†tinej
¢nqrèpwn gšnwntai.
219.
prÕj dä toÚtoij Gšlwn män kaloÚmenoj oÙc Øp»kouen,
'Arge‹oi d' ™kpodën Ãsan, Kerkura‹oi dä sofètera À
dikaiÒtera ™bouleÚonto, Qettaloˆ dä Øp' ¢n£gkhj män,
Ómwj dä ™m»dizon, Boiwtoˆ dä oÙdän bšltion Qettalîn
™pepr£gesan, Delfoˆ dä oÙk econ Ó ti cr»sontai, Ñl…gon
dä Ãn tÕ Øgia‹non tÁj `Ell£doj, kaˆ toàto e„j dÚo
pÒleij ¢n»rthto, m©llon dä e„j ›na ¥ndra, Ó ti
fron»seien À sumbouleÚseie QemistoklÁj.

220.
™n to‹j toioÚtoij mšntoi kairo‹j kaˆ toiaÚtV pragm£twn
¢wr…v kaˆ sugcÚsei tîn p£ntwn ¢n¾r ™ke‹noj ˜sthkëj
oÙk ºpÒrhsen, oÙd' ™xepl£gh, oÙd' hÜxato aØtù cane‹n
t¾n gÁn, oÙd' eÙdaimÒnise toÝj p£lai keimšnouj, oÙd'
œpaqe taÙtÕ to‹j pollo‹j, ¢ll¦ katšsth to‹j “Ellhsin ¢nt'
¢gaqoà da…monoj. p£nta g¦r e„j aØtÕn ¢nadex£menoj kaˆ
t¾n aØtoà gnèmhn Øpoqeˆj ¢nt' ¥llou tou fulakthr…ou,
kaˆ mÒnoj Ñrqo‹j to‹j Ñfqalmo‹j ¢ntiscën ¤pasi kaˆ
to‹j paroàsi kaˆ to‹j ™pioàsi pr£gmasi, kaˆ oÙk
¢postrafeˆj ésper oƒ prÕj tÕn ¼lion blšpontej, Ö p©si
mikroà de‹n sunšbh to‹j tÒte, oÙk ¨n e‡poimi æj oÙk
œyeuse tÁj ™lp…doj toÝj “Ellhnaj, ¢ll¦ kaˆ polÝ t¾n
prosdok…an ™n»llaxen aÙto‹j. oÙdän g¦r tîn ™sc£twn

marathóni csatáért, és az egész szárazföldön és a tengeren
folytak az elŋkészületek. (vö. Hdt. VII 1; D.S. XI 2, 3.)
Noha félidŋben kitört az egyiptomi felkelés,a királynak nem
került nagy nehészégébe, hogy újra helyreállítsa a
megelŋzŋ állapotokat. (486–485) Így könnyen alávetette
Egyiptomot. A tizedik évben összegyťltek
a (birodalom) legtávolabbi szélei és minden nép, mintha a világ
másik felére költöznének. (... romlott szöveg...) Hordták a
szekerek és a hajók az aranyat, ezüstöt, bronzot, és vasat,
egyformán értékes volt mind! Amikor a sereg összegyťlt egy
helyre, a gyalogosok elborították a tengerpartot, a hajók a
tengert.
A görögökhöz nem jutott el a híre annak, voltaképp mekkora
baj jön rájuk, de azért sok és sokféle hír jött olyasmikrŋl,
amikrŋl azelŋtt sose. Nem riasztotta volna meg ŋket annyira,
ha elsötétül a nap napfogyatkozáskor, mint amennyire az,
ahogy a föld és a tenger elsötétült (...) Mert egyedül ŋ
látszott a föld és a víz igazi urának, aki teremthet és
lerombolhat. S akinek hajóit az Athós, seregét a Helléspontos
beengedte.
Falat húztak fel köréjük, hogy meg tudják számolni ŋket
tízezrenként (vö. Hdt. VII 60.) A napot is eltakarták
nyílvesszŋik. Telve volt a tenger hajóikkal, a föld
gyalogosaikkal, a levegŋég nyilaikkal. (vö. Hdt. VII 226.)
Jelen és jövendŋ egyforma volt, olyan szorosan követték
egymást. Rengett minden, mintha Poseidón megindult volna.
Népek vagyonát költötték a kiráy lakomájára. (vö. Hdt. VII
118–120.) Nem szťntek a szertesereglŋ hírnökök fenyegetései,
akik földet és vizet kértek mindenkitŋl, aki életben akart
maradni. A jósda szörnyť és keserves szavakat hirdetett
minden görögnek. Nem hitték, hogy helyt állhatnak a hajók
evezŋcsapásaival, s a lovak dobogásával szemben. Nem bíztak
sem szentélyeikben, sem szövetségeseikben, és
nem tudtak rájönni, mi vár rájuk.
Ezen felül Gelón a hívó szót elutasította (vö. Hdt. VII 157–
163.), az argosiak távol maradtak (vö. Hdt VII 148.) a
kerkyraiak ravasz, ám kevésbé becsületes megoldást találtak ki
(vö. Hdt. VII 168.), a thessaliaiak kénytelenségbŋl, ám
mégiscsak a perzsákhoz pártoltak (vö. Hdt. VII 172.), és a
boiótok sem viselkedtek semmivel különbül. (vö. Hdt. VII
132.). Delphoi nem tudta, mitévŋ legyen. Csak kis része
maradt talpon Görögországnak, s ez is mindössze két polison,
vagy még inkább, mindössze egyetlen emberen függött: azon,
mit gondol ki, mit dönt Themistoklés.
Ebben a helyzetben, ilyen mélyponton és ilyen tökéletes
zťrzavarban, ez a férfi nem esett kétségbe, nem riadt
meg, nem imádkozott azért, hogy bár nyelné el a föld (vö. Ilias
IV 182; Libanius XVIII 211.), nem beszélt irigykedve a már
rég meghaltakról, nem úgy viselkedett hát, mint a legtöbben,
hanem elŋállt, akár a görögök „jó szelleme“. Mert mindent
magára vállalt, saját tervét javasolta mint menedéket,
egyedül ŋ nézett farkasszemet minden jelen és jövendŋ
eseménnyel, és nem fordult el, mint azok, akik a napba
néznek, ami majdnem mindenkivel megtörtént, akik akkor
éltek, és nem csak annyit mondanék, hogy nem okozott
csalódást a görögöknek várakozásaikban, de éppenséggel ŋ
tette azt velük, hogy rossz elŋérzetüket (jóra) változtatta. Mert
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Ó ti oÙ pe…sesqai tîn pollîn nomizÒntwn, kaˆ blepÒntwn
e„j a„scr¦j mhcan¦j kaˆ ¢pÒrouj katafug¦j, tosoàton
metšsthse t¦ pr£gmata éste e‡ tij Ûsteron aÙtoÝj
¢pelqÒntwn tîn barb£rwn ½reto e„ ™boÚlont' ¨n m»t'
™ke…nouj ™pistrateàsai m»te sf…si taàta pepr©cqai
m»te toÝj kindÚnouj sf…si mhdä t¦j pr£xeij gegenÁsqai,
teqn£nai p£ntaj ¨n e„pe‹n ™qšlein m©llon À taàta
¥prakta aØto‹j enai. oÛtwj oÙ mÒnon t¦j ™lp…daj Ósoi ge
kaˆ t¦ m»kista ½lpisan aÙtîn, ¢ll¦ kaˆ t¦j eÙc¦j tîn
ple…stwn Øpereb£leto.

224.
oØtwsˆ dä skopîmen, ™panagagÒntej ¹m©j aÙtoÝj
™p' aÙt¦ t¦ pr£gmata. Ãsan tîn `Ell»nwn mer…dej tre‹j,
¹ män œxw pragm£twn, ésper 'Arge‹oi kaˆ Kerkura‹oi kaˆ
Sikeliîtai kaˆ 'Italiîtai mikroà p£ntej, kaˆ KrÁtej d¾
kaˆ ›teroi lšgontai: oƒ dä kaˆ sunepestr£teuon met¦ tîn
barb£rwn ™pˆ t¾n `Ell£da, ésper oƒ Qettaloˆ kaˆ
p£ntej oƒ mšcri tÁj 'AttikÁj, pl¾n Qespišwn kaˆ Plataišwn
ÐpÒswn d» tinwn Ôntwn: tr…ton d' Ãn loipÕn 'Aqhna‹oi kaˆ
LakedaimÒnioi kaˆ Ósoi par¦ toÚtouj katšfugon.
(...)
234.
kaˆ taàta ™pey»fizen Ð qeÕj Ð ™n Delfo‹j. Ómwj dä kaˆ
tÁj mante…aj ™lqoÚshj Ãn ¢por…a to‹j pollo‹j t… pot'
e‡h tÕ xÚlinon te‹coj toàto. æj oƒ män presbàtai tÁj
¢kropÒlewj œcesqai parÇnoun, oÛtw parel»roun, pefr£cqai
g¦r aÙt¾n ·£cJ tÕ ¢rca‹on kaˆ tÕn crhsmÕn e„j toàto
fšrein. crhsmolÒgoi dä p£nt' Ïdon, pl¾n {n tîn p£ntwn oÙk
Ïdon, æj de‹ naumace‹n. ¢ll¦ kaˆ ful£ttesqai parÇnoun t¾n
Salam‹na pantÕj m©llon—oƒ dš ge aÙto… pote oátoi tÕn e„j
Sikel…an ploàn ™pšspeudon: toÝj g¦r aÙtoÝj tautÕn œqnoj
lšgw, pl»n ge d¾ oƒ män 'Alkibi£dV sunagoreÚontej,
oƒ Ûsteron, oƒ dä tÒte ¢ntšlegon tù Qemistokle‹ -tÒ te
sÚmpan ºx…oun ¥llo ti zhte‹n, kaˆ fugÒntaj œxw tÁj
`Ell£doj ¥llhn cèran o„k…zein.
235.
tšloj d' œdoxen 'Aqhna…oij toÝj män d¾ crhsmJdoÝj
ca…rein ™©n, Qemistokle‹ dä m©llon pisteàsai, xÚlinon
män enai te‹coj t¦j tri»reij ™xhgoumšnJ, ¢poke‹sqai dš
ti crhstÕn ™n tÍ Salam‹ni, diÕ d¾ kaˆ qe…an aÙt¾n ØpÕ toà
qeoà proseirÁsqai: ™peˆ kakoà gš tou mšllontoj
katal»yesqai toÝj “Ellhnaj ™n aÙtÍ, scetl…an kaˆ oÙ qe…an
tÕ prÒsrhma ¨n aÙtÁj enai. ¢ll¦ g¦r e„j toÝj barb£rouj
e„rÁsqai tÕ polloÝj ¢pole‹sqai. de‹n oân naumace‹n.
(...)
247.
oÙkoàn tîn män 'Aqhna…wn monwqšntwn, tîn d' `Ell»nwn
¢nÒnhta ponoÚntwn, loipÕn Ãn ¤panta œcesqai siwpÍ kaˆ
kat¦ gÁn kaˆ kat¦ q£lattan. § QemistoklÁj pÒrrwqen
proorèmenoj oÙk ™xepl£gh tÒte, ¢ll' e„sceomšnwn
¢mfotšrwqen ½dh tîn barb£rwn, kaˆ tîn te neîn koinù
stÒlJ prosagousîn kaˆ toà pezoà kat¦ t¾n Boiwt…an
e„sbalÒntoj, kaˆ toà purÕj p£nta ™piflšgontoj kaˆ
dhloàntoj ¢ntˆ fruktîn pros£gein basilša, gr£fei tÕ
y»fisma toàto, t¾n män pÒlin parakataqšsqai 'Aqhn´,
'Aqhnîn medeoÚsV pa‹daj dä kaˆ guna‹kaj e„j TroizÁna
Øpekqšsqai, toÝj dä presbÚtaj e„j Salam‹na, toÝj d' ¥llouj
™mb£ntaj e„j t¦j tri»reij Øpär tÁj ™leuqer…aj ¢gwn…zesqai.
(...)
298.
MÒnoj dš moi doke‹ p£ntwn ¢nqrèpwn À komidÁ ge ™n

107.
amikor a legtöbben azt gondolták, hogy se vége, se hossza a
bajoknak, amiket el kell majd viselniük, és szégyenszemre a
fondorkodáson és a kétségbeesett menekülésen járt az eszük,
annyira meg tudta változtatni az események irányát, hogy ha
késŋbb valaki megkérdezte volna ŋket, miután a barbárok már
elvonultak, hogy szeretnétek–e, ha nem indították volna ezt a
háborút, ha nem kellett volna részt vennetek benne, ha nem
jött volna rátok mindez a veszély, s mindezek nem történtek
volna meg veletek, mind azt válaszolta volna, hogy inkább
meghalna, mintsem hogy mindez meg–nem–történt legyen.
Így hát nemcsak hogy a legmerészebbek reményeit, de
legtöbbjük álmait teljesítette túl.
De nézzük csak, visszatérve magukhoz az eseményekhez. A
görögök három csoportra oszlottak. Voltak akik
távol maradtak az eseményektŋl, mint az argosiak, a
kerkyraiak, a szicíliaiak, és az itáliaiak csaknem mindannyian,
aztán a krétaiak, és még másokat is idesorolnak. Aztán azok,
akik a barbárokkal együtt harcoltak Görögország ellen, mint a
thessaliaiak, és az Attikától északra lakók közül mindenki,
kivéve azt a néhány thespiai–belit és a plataiait. A hátralévŋ
harmadik csoportba a spártaiak és az athéniak tartoztak és akik
ŋhozzájuk menekültek.
És a delphoi isten is megerŋsítette ezt (sc. a tengeren csatázni)
De még a jóslattal kapcsolatban is tanácstalanok voltak, hogy
mit is akar jelenteni az a ‘faerŋd’. Az öregek úgy gondolták,
hogy az Akropolisról van szó, s azt a képtelenséget mondták,
hogy régen cölöpsorral erŋsítették meg, s a jóslat erre
vonatkozik. A jóslatok magyarázói azonban minden jósolt,
csak azt nem, hogy Salamisnál kell csatázni. Hanem inkább
mindenek elŋtt azt javasolták, hogy óvakodni kell Salamistól.
Ezek ugyanazok, mint akik a szicíliai expedíciót akarták
Már úgy értem, hogy ugyanaz a népség. Kivéve, hogy
Alkibiadésszel a késŋbbiek egyetértettek, Themistoklésnek
viszont ellenszegültek – összességében azt javasolták, hogy
el kell menekülni Hellasból és új földön kell letelepedni.
Végül úgy döntöttek az athéniak, hogy nem törŋdnek a
jóslattal, hanem Themistoklésnek hisznek, aki úgy értelmezte,
hogy faerŋd a triéréseket jelenti, és hogy Salamisnál jó dolgok
várják ŋket, mert az isten isteninek nevezte Salamist.
S ha valami rossz dolog érné itt a görögöket, akkor a jelzŋje
átkozott lenne, s nem isteni. Az állítás azonban, hogy sokan
meg fognak ott halni, a barbárokra vonatkozik.
Vállalni kell hát a tengeri csatát.
amikor az athéniak magukra maradtak, a többi görög el volt
foglalva a fölösleges munkálatokkal (sc. az Isthmosnál)
mindent, ami jön, szárazon vagy tengeren, szótlanul tťrjenek.
Themistoklés ezt már jó elŋre látta, ezért nem esett kétségbe,
hanem amikor mindkét felŋl özönlöttek már a barbárok,
a hajók az egész flottával közeledtek, a gyalogság pedig
betört Boiótiába, és mikor lángok csaptak fel mindenütt, és
mint jelzŋtüzek jelezték a király jövetelét, megírta híres
dekrétumát: hogy a várost rá kell bízni Athénára, az athéniak
védelmezŋjére. A gyerekeket és a nŋket Troizénba kell vinni,
az öregeket meg Salamisra, a többiek pedig szálljanak hajóra és
hogy harcoljanak a szabadságért.
Azt gondolom, hogy az összes ember közt egyedül
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Ñl…goij de‹xai QemistoklÁj ¢lhqÁ tÕn lÒgon Ônta, Ön p£lai
män 'Alka‹oj Ð poiht¾j epen, Ûsteron dä oƒ polloˆ
paralabÒntej ™cr»santo, æj ¥ra oÙ l…qoi oÙdä xÚla oÙdä
tšcnh tektÒnwn aƒ pÒleij een, ¢ll' Ópou pot' ¨n ðsin
¥ndrej aØtoÝj sèzein e„dÒtej, ™ntaàqa kaˆ te…ch kaˆ pÒleij.

Aelius Aristides, Ars rhetorica II 131.
eta ¥llh ¢rc¾ ™x ™ndÒxou, ™ntaàqa Xšrxhj, Óte ™k tÁj
`Ell£doj ¹tthqeˆj tÍ m£cV ¢pecèrei. Óra kaˆ ™ntaàqa t¾n
™gkr£teian: oÜte g¦r Salamˆj ™ntaàqa oÜte stÒloj kaˆ
plÁqoj pezîn kaˆ tri»rwn, oÙdä Ópwj ¹tt»qh, oÙdä Ópwj
œfugen, oÙdä ¥llo oÙdšn, tosoÚtwn Ôntwn tîn prosÒntwn
XšrxV, ¢ll¦ yilÕn Óte ™k tÁj `Ell£doj. mem£qhkaj oân
Ópwj oƒ ¢rca‹oi ™pexšrcontai kaˆ Ósh ™n toÚtoij ™gkr£teia.

108.

Arrhianos, Alexandri Anabasis 6, 11, 5-6.
”Arbhla dä toà cèrou, ™n ú t¾n ™sc£thn m£chn Dare‹Òj
te kaˆ 'Alšxandroj ™macšsanto, oƒ män t¦ ple‹sta
xuggr£yantej lšgousin Óti ˜xakos…ouj stad…ouj ¢pšcei,
oƒ dä t¦ ™l£cista, Óti ™j pentakos…ouj. ¢ll¦ ™n
Gaugam»loij g¦r genšsqai t¾n m£chn prÕj potamù
Boum»lJ lšgei Ptolema‹oj kaˆ 'AristÒbouloj. pÒlij dä
oÙk Ãn t¦ Gaug£mhla, ¢ll¦ kèmh meg£lh, oÙdä ÑnomastÕj
Ð cîroj oÙdä ™j ¢ko¾n ¹dÝ tÕ Ônoma: œnqen d» moi doke‹
pÒlij oâsa t¦ ”Arbhla ¢phnšgkato t¾n dÒxan tÁj
meg£lhj m£chj. e„ dä prÕj 'Arb»loij cr¾ o‡esqai genšsqai
tÕ œrgon ™ke‹no ™j tosÒnde 'Arb»lwn ¢pšcon, kaˆ t¾n ™n
Salam‹ni genomšnhn naumac…an prÕj „sqmù tù Korinq…wn
œxesti lšgein Óti ™gšneto, kaˆ t¾n ™p' 'Artemis…J tÁj
EÙbo…aj prÕj A„g…nV À Soun…J.
Arrhianos, Cynegeticus 24, 3-5.
kaˆ o‰ män æj peirataˆ l£qrv ™piplšontej prosfšrontai
prÕj t¦ qhr…a, o‰ dš, kaq£per 'Aqhna‹oi M»dwn ™kr£thsan
naumac…v perˆ 'Artem…sion À perˆ Salam‹na kaˆ Yutt£leian
À aâqij perˆ KÚpron, oÛtw dä kaˆ oátoi tîn qhr…wn ™k toà
™mfanoàj kratoàsin.

109.

110.

Charitón, De Charea et Callirhoe 6, 7, 9-10.
toàto tÕ ·Áma prošdwken aÙt»n: Ð g¦r eÙnoàcoj deinÕj ín
t¾n fÚsin ™nÒhsen Óti ™r´. -ð- fhsˆ -pasîn ¢nohtot£th
gunaikîn, toà basilšwj tÕn Miqrid£tou doàlon protim´j;ºgan£kthse KallirÒh Cairšou loidorhqšntoj kaˆ
'eÙf»mhson' epen, '¥nqrwpe. Cairšaj eÙgen»j ™sti, pÒlewj
prèthj, ¿n oÙk ™n…khsan oÙdä 'Aqhna‹oi oƒ ™n nik»santej
tÕn mšgan sou basilša.'

Zénobios Sophista (Paroemiogr.), Epitome collectionum Lucili
Tarrhei et Didymi 5. 63.2.
P£nta l…qon k…nei: paroim…a. “Ote g¦r Xšrxhj ™pˆ toÝj
“Ellhnaj ™pestr£teusen, ¹tthqeˆj perˆ Salam‹na, aÙtÕj män
¢nšzeuxe, MardÒnion dä katšlipe polem»sonta to‹j “Ellhsin.
`Htthqšntoj dä kaˆ toÚtou t¾n ™n Plataia‹j m£chn, f»mh tij
katšscen, æj ™n tù peribÒlJ tÁj skhnÁj Ð MardÒnioj
qhsaurÕn katalšloipe. Pri£menoj oân Polukr£thj Ð
Qhba‹oj tÕn tÒpon, crÒnon män polÝn ™z»tei tÕn qhsaurÒn:
æj d' oÙdän ™pšraine, pšmyaj e„j DelfoÝj ™phrèta, pîj ¨n
eÛroi t¦ cr»mata. TÕn dä 'ApÒllwna ¢pokr…nasqa… fasi,

107. 108. 109. 110.
Themistoklés bizonyította be, vagy legalábbis egészen
kevesedmagával, hogy igaz az a mondás, amit még
régen Alkaios, a költŋ mondott, késŋbb pedig átvéve
(tŋle) sokan felhasználtak, hogy sem nem a kövektŋl,
mesterszerkezetektŋl város a város, hanem ahol a férfiak
vannak, akik meg tudják védeni magukat, ott van
a városfal, s ott van a város.
‘aztán Xerxés, amikor vereséget szenvedve a csatában távozott
Görögországból’, figyeld meg itt ezt az önuralmat (enkrateia).
nem említi sem Salamist, sem a hadjáratot, sem a gyalogosok
hadát, sem a triérésekét, sem azt, hogyan szenvedett vereséget,
sem azt, hogyan futott el, sem semmi mást, ami Xerxésszel
kapcsolatos, csak annyit, ‘elfelé Görögországból’. láthattad hát,
hogyan szokták csinálni a régiek, s hogy mennyi önuralom volt
bennük.

A hely, ahol utoljára harcolt Dareios és Alexandros, azok
szerint akik a leghosszabb szakaszt mérik, 600, azok szerint
akik a legrövidebbet, 500 stadionnyi távolságra van Arbélától.
Ptolemaios és Aristobulos viszont azt mondják, hogy a csata
Gaugamélánál, a Bumélos folyónál zajlott. Gaugaméla nem
volt város, hanem csak egy nagyobb falu, a vidék nem
különösebben híres és nem cseng ismerŋsen a neve. Ezért
gondolom, hogy Arbéla mint város elvette magának ennek a
nagy csatának a hírét. De ha Arbéla mellettinek kell gondolni
egy olyan eseményt, ami ennyire távol esett meg Arbélától,
akkor ennyi erŋvel már azt is mondhatjuk, hogy a salamisi
csata a korinthosi Isthmosnál, az euboiai Artemisionnál zajlott
ütközet pedig Aiginánál vagy Sunionnál történt.

Vannak köztük (sc. a lybiaiak közt), akik lesbŋl úszva rá, mint a
kalózok, úgy közelítik meg az állatot, és vannak, akik úgy, mint
ahogy az athéniak gyŋzték le a perzsákat a tengeri csatában az
Artemisionnál és Salamisnál és Psyttaleiánál, és aztán újra
Kyprosnál: nyíltan támadnak rá az állatra.
Ezek a szavak leleplezték a lányt. Az eunuch, aki ravasz egy
ember volt, észrevette, hogy szerelmes. ‘A világ legbutább
lánya vagy’, mondta neki, ‘képes vagy a király helyett
Mithridatés szolgáját választani?’ Kallirhoé haragudott, hogy
bántja Chaireast és így válaszolt: ‘hallgassál. Chaireas nemes
származású, annak a városnak az elsŋ embere, amit még az
athéniak sem tudtak legyŋzni, akik pedig legyŋzték
Marathónnál és Salamisnál a te nagykirályodat.’

‚Minden követ megmozgatni‘: szólásmondás. Amikor Xerxés
hadat indított a görögök ellen, és vereséget szenvedett
Salamisnál, ŋ maga hazaindult, s Mardoniost hagyta hátra,
hogy harcoljon a görögökkel. Miután ŋt is legyŋzték a plataiai
csatában, híre kélt, hogy Mardonios sátrának a körzetében
maradt a kincstár. A thébai Polykratés megvásárolta a
területet, majd hosszú ideig kereste a kincseket. Minthogy
azonban semmit nem talált, Delphoiba küldetett és
megkérdezte, hogy találhatná meg a kincset. Azt mondják,
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p£nta l…qon k…nei: Óqen ¹ paroim…a ™kr£thsen.

111.

112.

113.

110. 111. 112. 113.
Apollón azt felelte neki: ‚minden követ megmozgatni‘. Innen
ered a szólásmondás.

Hippolytos, Refutatio omnium haeresium 4.5.7.
éste mata…a kaˆ ¹ kat¦ t¦ diaqšmata ÐmoiÒthj. diafÒrwj
oân kaˆ polutrÒpwj t¾n mataiÒponon skšyin tîn Calda…wn
dielšgxantej, oÙdä toàto parale…yomen æj e„j ¥poron
cwr»sousin aƒ prorr»seij aÙto‹j. e„ g¦r tÕn ™n tÍ ¢k…di
toà Tox<Òt>ou gennhqšnta, æj oƒ maqhmatikoˆ lšgousin,
¢n£gkh sfag»sesqai, pîj aƒ tosaàtai tîn barb£rwn
muri£dej ¢gwnizÒmenai prÕj toÝj “Ellhnaj ™n Maraqîni
À Salam‹ni Øf' {n katesf£ghsan; oÙ g¦r d» ge ™pˆ p£ntwn
<Ð> aÙtÕj Ãn æroskÒpoj.

Úgyhogy semmi alapja a csillagok állása alapján való
hasonlóságnak. Miután sokszor és sokféleképpen megcáfoltuk
a kháldeusok hiábavaló tudományát, azt sem hagyhatjuk
figyelmen kívül, hogy zavarba kerülnek elŋrejelzéseik. Mert ha
valaki a „Nyilas hegye alatt“ születik, szükségszerť, hogy
leölessék, ahogy az asztrológusok mondják, akkor hogy lehet,
hogy amikor sok tízezer barbár küzdött a görögökkel szemben
Marathónnál és Salamisnál, mind leölettek általuk. Pedig nem
volt mindenkinek ugyanaz a horoszkópja.

Athénaios, Deipnosophistae I 20e
SofoklÁj dä prÕj tù kalÕj gegenÁsqai t¾n éran Ãn
kaˆ Ñrchstik¾n dedidagmšnoj kaˆ mousik¾n œti pa‹j ín
par¦ L£mprJ. met¦ goàn t¾n ™n Salam‹ni naumac…an perˆ
trÒpaion gumnÕj ¢lhlimmšnoj ™cÒreuse met¦ lÚraj: o‰
dä ™n ƒmat…J fas….

Sophoklés, túl azon, hogy ifjúkorában szép szál fiú volt, még
kisfiúként megtanult táncolni és zenélni is Lapmrostól. A
salamisi csata után bekenve magát olajjal ruhátlanul táncolt,
lyráján játszva a tropaion körül. De vannak akik úgy mesélik,
hogy volt rajta himation.

Athénaios, Deipnosophistae IX 25.
'... m¦ toÝj ™n Maraqîni kinduneÚsantaj
kaˆ prÕj œti toÝj ™n Salam‹ni naumac»santaj.' œdoxen
oân p©si di¦ tÕn thlikÒnde Órkon m¾ bi£zesqai tÕn
¥nqrwpon, ...

esküszöm azokra akik Marathónnál vállalták a veszélyt és akik
a salamisi tengeri csatában harcoltak. Mindannyian úgy látták
jónak ezután az erŋs eskü után, hogy ne kényszerítsék az
embert ...

Eusebios Scr. Eccl., Praeparatio evangelica V 23, 4 - 24, 2.
'All¦ g¦r toÚtwn ïde ™lhlegmšnwn éra sunide‹n
aâqij ¥nwqen Ópwj toÝj palait£touj crhsmoÝj toÝj ™n
Delfo‹j Ð aÙtÕj ¢pelšgcei, toÝj d¾
m£lista ™n ta‹j `Ellhnika‹j ƒstor…aij qaumazomšnouj.
PolÝj Ãn Ð Persîn stratÕj æplismšnoj kat¦ Aqhna…wn,
' oÙd' Ãn tij aÙto‹j ¥llh swthr…aj ™lpˆj À mÒnoj Ð qeÒj: o‰
d¾ toàton Óstij Ãn e„dÒtej tÕn patrùon ¢rwgÕn ™pekaloànto:
Ð ™n Delfo‹j 'ApÒllwn oátoj Ãn. t… oân Ð qaumastÕj oátoj;
«r£ ge tîn o„ke…wn Øperem£cei; «ra loibÁj kaˆ kn…shj
™mšmnhto kaˆ ïn aÙtù sun»qwj ™tšloun t¦j ˜katÒmbaj
™piqÚontej; oÙmenoàn. ¢ll¦ t… fhsin; feÚgein, kaˆ feÚgein
xÚlinon te‹coj paraskeuasamšnouj, oÛtw tÕ nautikÕn
dhlîn, di' oá mÒnou fhsˆn aÙtoÝj swq»sesqai tÁj pÒlewj
™mprhsqe…shj. ð meg£lhj qeoà bohqe…aj. eta poliork…an oÙ
mÒnon tîn ¥llwn kat¦ t¾n pÒlin o„kodomhm£twn,
¢ll¦ kaˆ aÙtîn tîn to‹j qeo‹j ¢fierwmšnwn dÁqen prolšgein
prospoie‹tai. toàto dä kaˆ d…ca crhsmoà to‹j p©sin ™k
tÁj tîn polem…wn ™fÒdou prosdok©n Ãn. E„kÒta dÁta
poiîn Ð suggrafeÝj diapa…zei p£lin t¾n `Ellhnik¾n
¢p£thn ™xelšgcwn ™n toÚtoij:
kd. OTI MHDEN DUNAMENOI BOHQEIN EN TAIS TWN
POLEMWN SUMFORAIS DI' AMFIBOLWN CRHSMWN
ESOFIZONTO KAI HPATWN TOUS PROSFUGAS
''All¦ t¦ män toiaàta ‡swj ™qelok£kou tinÒj ™stin, ™ke‹na
dä de‹ m©llon e„j t¾n kr…sin pro£gein t¦ prÕj 'Aqhna…ouj.
kaˆ d¾ legšsqw t¦ prÕj 'Aqhna…ouj:
ð mšleoi, t… k£qhsqe; pÒlin fÚget' œscata ga…hj:
oÜte g¦r ¹ kefal¾ mšnei œmpedoj oÜte tÕ sîma,
oÙ cšrej oÙdä pÒdej nšatoi: kat¦ g£r min ™re…yei
pàr te kaˆ ÑxÝj ”Arhj, surihgenäj ¤rma dièkwn:
poll¦ dä tÍd' ¢pole‹ purgèmata kaˆ katere…yei:
polloÝj d' ¢qan£twn nhoÝj malerù purˆ dèsei:
o† pou nàn ƒdrîti ·eoÚmenoi ˜st»kasin,
de…mati pallÒmenoi.

Miután ezeket így megcáfoltuk, ideje megnéznünk újra
elölrŋl, hogyan cáfolja meg ugyanŋ (sc. Plutarchos) a régi
delphoi jóslatokat, amelyeket a görög történetírás a legjobban
csodál. Nagy volt a perzsa sereg, nagy erŋkkel jött Athén
ellen, nem volt másban reményük a megmenekülésre,
csak egyedül az istenben. Azt hívták segítségül, akirŋl úgy
tudták, hogy a haza megsegítŋje. Az pedig a delphoi
Apollón volt. Ki ez, aki ily csodálatraméltó? Harcolt tán
övéi oldalán? Emlékezett-e az italáldozatra, az ételáldozat
jóillatú füstjére és azokra, akik szokás szerint bemutatták
neki a hekatombát? Á dehogy! Hanem mit mond? Hogy
meneküljenek, hogy fabástyákat építve meneküljenek,
amivel a flottára utal, mondván, hogy egyedül ezáltal
menekülhetnek meg, miközben a várost felperzselik.
Bizony nagy segítség ez az istentŋl...! De nemcsak
a városszerte lévŋ épületek ostromát, de maguknak az
isteneknek szentelt épületekét is - (hát nem jósolja...), csak
színleli, mintha igazából jósolná. Ezért a jóslat alapján
mindenki (mindkét fél) számára a háborúból kétféle
kimenetel volt várható. Hasonlót feltéletelez írónk is (sc.
Plutarchos), mikor kigúnyolja ezt a görög ámítást a
következŋket bizonyítva rá: „mert semmi segítséget nem
tudtak nyújtani a háború kimenetelében, kétértelmť jóslatokkal
szélhámoskodtak, és megcsúfolták a menedék-kérŋket.“
Ha az ilyesmi gyáva árulóra jellemzŋ, még inkább ezt
kell mondanunk az athéniaknak szóló jóslatról. Álljon is itt:
Ó boldogtalanok, mire vártok? A messze világba
fussatok el, lakotok meg a körbástyát odahagyva.
Törzsetek és fejetek mert ott meg nem marad épen,
s lábatok és kezetek megbénul, s testetek éppúgy.
Kŋ kövön nem marad ott, rácsap mindenre a tťzvész
s ŋ, aki szür szekerén száguld pusztítva vad Árész,
dönt sok erŋs bástyát, a tiéteket is velük együtt,
s égeti fel számos házát a haláltalanoknak.
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„doÝ d» soi tÕ prÕj 'Aqhna…ouj lÒgion: Ã poÚ ti mantikÕn
œnestin; sÝ g¦r oÛtwj ™q£rreij aÙtù n¾ D…a <Di…>, fa…h
tij ¥n, e„ dä prosqe…hj § deomšnwn bohqe‹n aÙto‹j
™pilšgetai, gnwsq»setai. „doÝ d¾ proske…sqw:
oÙ dÚnatai Pall¦j D…' 'OlÚmpion ™xil£sasqai,
lissomšnh pollo‹si lÒgoij.
soˆ dä tÒd' aâtij œpoj ™ršw, ¢d£manti pel£ssaj:
tîn ¥llwn proaliskomšnwn
te‹coj Tritogene‹ xÚlinon dido‹ eÙrÚopa ZeÝj
moànon ¢pÒrqhton telšqein di¦ Pall£da koÚrhn:
mhdä sÚ g' ƒpposÚnhn te mšnein kaˆ pezÕn „Ònta,
nîton ™pistršyaj: œti to… pote k¢nt…oj œstai.
ð qe…h Salam…j, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn
½ pou skidnamšnhj Dhm»teroj À sunioÚshj.

114.

Himerios Soph, Orationes 2, 17-18.
Kalîj ™qaÚmazon t¾n Poik…lhn oƒ Salam‹ni kinduneÚsantej:
™dap£nwn g¦r ™pˆ tÁj qal£sshj tÕ tÁj ºpe…rou le…yanon.
ParnassÕj dä ™j t¾n q£lassan ™sfendÒna t¦j koruf£j,
kaˆ to‹j ˜autoà mšresin ¢ntˆ belîn Øpär toà gšnouj
Ðpl…zetai. mer…zontai dä t¦j m£caj “Ellhnej kaˆ nšmontai
prÕj ¢ll»louj met¦ tîn stoice…wn t¦ katorqèmata,
LakedaimÒnioi t¾n ½peiron, ¹me‹j t¾n q£lassan: ™ke‹noi
triakos…oij t¦j PÚlaj sèmasin, ¹me‹j tosaÚtaij tri»resi
t¦j tÁj `Ell£doj parÒdouj kle…omen.

Himerios Soph., Orationes 6, 24.
(24) ¢nšsth män Xšrxhj ™pˆ toÝj “Ellhnaj, ésper truf»swn
kat¦ tÁj pÒlewj m©llon À polem»swn to‹j “Ellhsin: oÙdän
dä tîn ¡p£ntwn ¹sÚcaze Xšrxou strateÚontoj, oÙ pÒlij,
oÙk œqnoj, oÙ ped…on, oÙk Ôroj, oÙ potamÒj, oÙ kÒlpoj,
oÙk ½peirÒj tij, oÙ q£lassa: ¢ll' aƒ män pÒleij
™se…onto, œqnoj dä ¤pan ºlšgceto, ped…on dä oÙdän Ãn
Ó ti m¾ strateuomšnwn ™krÚpteto, Ôroj dä ... potamÕj dä
oÙdeˆj ™pl»rou t¾n cre…an p…nousi, kÒlpoj dä ¤paj tÕn
stÒlon œpempe: gÁ dä kaˆ q£latta t¾n ¢ll»lwn fÚsin
ºll£ttonto: to‹j män g¦r porqmo‹j ™pet…qei t¾n ½peiron,
t¦j dä Foin…ssaj di¦ mšswn tîn „sqmîn œpempen.

Himerios Soph., Orationes 14, 3.
... kaˆ toÝj genna…ouj Ôyei tîn strathgîn ¢p' ™lattÒnwn
tropa…wn t¦j mur…aj n…kaj khrÚttontaj. mikrÕj Ãn ™n
'Artemis…J QemistoklÁj—kat¦ g¦r tîn propÒlwn œti tîn
basilšwj ºr…steue—, me…zwn ™n yuttal…v, mšgaj ™n tÍ
Salam‹ni: ™b£ptise g¦r Ólhn ™ke‹ t¾n 'As…an macÒmenoj ..

115.

Iustinus, Epitoma Historiarum Phiippicarum Pompei Trogi II 11.1912.
Xerxes duobus vulneribus terrestri proelio acceptis experiri maris
fortunam statuit. Sed Atheniensium dux Themistocles cum
animadvertisset Ionas, quos bellum Persarum susceperunt, in
auxilium regis classe venisse, sollicitare eos in partes suas
statuit, et cum conloquendi copiam non haberet, quo applicituri
erant, symbolos proponi et saxis proscribi curat: ‘quae vos, Iones,
dementia tenet? quod facinus agitatis? bellum inferre olim
conditoribus vestris, nuper etiam vindicibus cogitatis? An ideo
moenia vestra condidimus, ut essent qui nostra delerent?
Quid si non haec et Dario prius et nunc Xerxi belli causa
nobiscum foret, quod vos rebellantes non destituimus?

113. 114. 115.
Félŋ szobraikat már most áztatja veríték,
s mind sápad remegŋn. (...)
Nézd csak az athéniaknak szóló jóslatot. De mennyiben
lehet jóslat ez? Mert bíznál benne, , mondhatná valaki,
Zeusra, ha hozzátennéd, amit akkor fťzött hozzá, akkor
ismertek meg, amikor újra segítséget kértek:
Pallasz Olümposz urát meg nem lágyítja esengve
bár szaporázza a szót...
Halld meg válaszomat, mi szilárdabb bármi acélnál. (...)
Tritogeneia a sasszemť Zeusztól kap faerŋdöt,
mely egyedül biztos, s megvéd téged meg a sarjad.
Ámde ne várd be lovas seregek rohamát nyugodtan,
s nagy gyalogos hadakét; hátat fordítva elŋlük
fuss meg, idŋ múltán állasz majd szembe te vélük
Ó te dicsŋ Szalamisz, sok nŋ sarját megölöd, míg
elvetik és learatják Démétér adományát.
Salamis harcosai méltán csodálhatták a Stoa Poikilé
festményét, hiszen ŋk semmisítették meg a tengeren a
hadsereg maradékát. A Parnassos sziklája a tengerbe szórta
csúcsáról szikláit, és dárdák helyett saját köveivel harcolt
népéért. A görögök felosztották maguk között a harcot, és
megosztoztak a sikereken, mint ahogy a természet elemein is.
A spártaiak a szárazföldön harcoltak, mi a tengeren.
Ŋk háromszáz emberük testével zárták el a thermopylai
szorost, mi ugyanennyi triérésszel a szorost Hellas bejáratánál.

Xerxés felkelt Hellas ellen, de mintha inkább azért, hogy a
városunk ellen ťzte volna kénye-kedve, és nem annyira azért,
hogy a görögség ellen indítson háborút. Xerxés hadjárata
idején semmi nem maradt békében: sem városunk, sem
népünk, sem a síkság, a hegyek, a folyók, öblök; sem a föld,
sem a tegnger. Ez felrázta mind a városokat, mindnek a népe
próbára lett téve, nem volt egy sík sem, ami a hadak elŋl
elrejtŋzhetett volna, az összes hegy (...), az összes folyó sem
volt elég, hogy oltsa a hadak szomját, minden öböl ontotta
flottáikat. A tenger szárazfölddé vált, a szárazföld tengerré:
a tengerszorosban mólót épített, a fŋníciai hajókat a földnyak
közepén vitte át.
és látni lehet, hogyan kezdik a legjobb hadvezérek kis
gyŋzelmekkel és hogy késŋbb végtelen nagy gyŋzelmet is
hirdethetnek. Kicsi volt Themistoklés Artemisionnál, mert
csak a király szolgájával szemben lett elsŋ, ám nagy volt
Psyttalieán és Salamisnál. Mert ott már az egész perzsa flottát
elsüllyesztette.
Horváth János fordítása
Xerxes, miután a szárazföldi ütközetben két sebet kapott,
elhatározta, hogy a tengeren próbál szerencsét. Ám az
athéniek vezére, Themistocles, amikor észrevette, hogy az
iónok, akik miatt a görögök a perzsákkal való háborút
magukra vállalták, Xerxes király segítségére jöttek
hajóhadukkal, megpróbálta ŋket a saját pártjára csábítani.
Minthogy azonban nem volt alkalma velük beszélni, jeleket
tétetett ki azon a helyen, ahol kikötni szándékoztak, és a
sziklákra felíratta: „Micsoda ŋrület tart fogva benneteket,
iónok? Miféle gaztettre készültök? Háborút akartok indítani
egykori alapítóitok ellen, akik éppen a minap álltak bosszút
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Quin vos in haec castra vestra ex ista obsidione transitis?
aut si hoc parum tutum est, at vos commisso proelio
ite cessim, inhibite remis et a bello discedite.’ Ante navalis proelii
congressionem miserat Xerxes IV milia armatorum Delphos ad
templum Apollinis diripiendum, prorsus quasi non cum Graecis
tantum, sed et cum diis inmortalibus bellum gereret; quae manus
tota imbribus et fulminibus deleta est, ut intelligeret, quam nullae
essent hominum adversum deos vires. Post haec Thespiades et
Plataeas et Athenas vacuas hominibus incendit, et quoniam ferro in
homines non poterat, in aedificia igne grassatur. Namque
Athenienses post pugnam Marathoniam praemonente
Themistocle, victoriam illam de Persis non finem, sed causam
maioris belli fore, CC naves fabricaverunt.
Adventante igitur Xerxe consulentibus Delphis oraculum
responsum fuerat, salutem muris ligneis tuerentur. Themistocles
navium praesidium demonstratum ratus persuadet omnibus,
patriam municipes esse, non moenia, civitatemque non in
aedificiis, sed in civibus positam; melius itaque salutem
navibus quam urbi commissuros; huius sententiae etiam
deum auctorem esse. Probato consilio coniuges liberosque cum
pretisiosissimis rebus abditis insulis relicta urbe demandant; ipsi
naves armati conscendunt. Exemplum Atheniensium et aliae
urbes imitatae. Itaque cum adunata omnis sociorum classis et intenta
en bellum navale esset angustiasque Salaminii freti, ne circumveniri
a multitudine posset, occupassent, dissensio inter civitatum
principes oritur. Qui cum deserto bello ad sua tuenda dilabi vellent,
timens Themistocles, ne discessu sociorum vires minuerentur, per
servum fidum Xerxi nuntiat, uno in loco eum contractam Graeciam
capere facillime posse. Quodsi civitates, quae iam abire vellent,
dissipentur, maiore labore ei singulas consectandas. Hoc
dolo inpellit regem signum pugnae dare. Graeci quoque adventu
hostium occupati proelium conlatis viribus capessunt. Interea rex
velut spectator pugnae cum parte navium in litore remanet.
Artemisia autem, regina Halicarnasi, quae in auxilium Xerxi
venerat, inter primos duces bellum acerrime ciebat, quippe ut
in viro muliebrem timorem, ita in muliere virilem audaciam
cerneres. Cum anceps proelium esset, Iones iuxta praeceptum
Themistoclis pugnae se paulatim subtrahere coeperunt; quorum
defectio animos ceterorum fregit. Itaque circumspicientes fugam
vertuntur. In qua treptidatione multae captae naves, multae
mersae; plures tamen non minus saevitiam regis, quam hostem
timentes domum dilabantur.
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értettek? Vagy talán azért alapítottuk városaitokat, hogy
legyenek majd, akik a miénket feldúlják? Minthogy bizony
elŋbb Dareusnak, most meg Xerxesnek nem az adott volna
okot velünk való háborúra, hogy mi titeket nem hagytunk
magatokra, amikor fellázadtatok ellenük! Az ostromlók
oldaláról miért nem jöttök át ebbe a táborba, amely a tietek,
Vagy ha ezt tennetek nem volna biztonságos, legalább az
ütközetben maradjatok vissza, evezzetek lassan és vonjátok ki
magatokat a csatából.” A tengeri ütközet megvívása elŋtt
Xerxes négyezer fegyverest küldött Delphibe Apollo
templomának a kirablására, egészen úgy, mintha nemcsak
a görögök, hanem a halhatatlan istenek ellen is háborút
viselne. Ezt az egész csapatot záporok és villám csapások
pusztították el, hogy belássa Xerxes, mennyire semmi az
emberi erŋ az istenekkel szemben. Ezután felgyújtotta
Thespiaet, Plataeát és a lakóitól kiürített Athént, s mivel az
embereknek fegyverre nem árthatott, gyújtogatással legalább
az épületek ellen garázdálkodott. Ugyanis az athéniak a
marathoni csata után kétszáz hajót készítettek, mivel
Themistocles elŋre figyelmeztette ŋket, hogy a perzsák felett
aratott ama gyŋzelem nem jelenti a háború végét, hanem egy
még nagyob háború kiindulópontja lesz. Amikor aztán
Xerxes közeledett, a Delphiben jóslatot kérŋk azt a feleletet
kapták, hogy fabástyákkal védelmezzék magukat. Themistocles
azt gondolván, hogy a jóslat a hajókkal való védekezésre
utal, mindnyájukat meggyŋzte arról, hogy a haza a polgárokból
áll, nem városfalakból, s az állam sorsa a polgároktól függ,
nem az épületektŋl; jobb tehát menekülésüket a hajókra,
semmint a városra bízni, mert ezt a javaslatot egy isten tette.
Az elgondolást helyeselvén, odahagyják a várost. Feleségeiket
és gyermekeiket legértékesebb dolgaikkal együtt a félreesŋ
szigetekre szállítják, maguk pedig felfegyverkezve hajókra
szállnak. Az athéniak példáját más városok is utánozták. Mikor
már a szövetségesek egész hajóhada egyesült és várakozott a
tengeri ütközetre, s már elfoglalták a salamisi tengerszorost,
hogy az ellenséges sokaság ne tudja bekeríteni ŋket, a városok
vezetŋ emberei között viszálykodás támadt. Fel akartak
hagyni a háborúval és szét akartak széledni saját városuk
védelmére, mire Themistocles, attól tartva, hogy a
szövetségesek eltávozásával megcsappan erejük, hť szolgája
által megüzeni Xerxesnek, hogy Görögország egész összevont
haderejét egyetlen helyen könnyedén elfoghatja. Mert ha a
városok csapatai, amelyek már el akarnak távozni,
szétszóródnak, nagyobb veszŋdséggel, egyenként kell majd
neki üldözŋbe venni ŋket. Ezzel a csellel rávette a királyt, hogy
megadja a jelt a csatáre. A görögök meglepve az ellenség
megérkezésétŋl, egyesült erŋvel nekilátnak az ütközetnek.
Eközben a király, mintegy a csata szemlélŋjeként, a hajók egy
részével a parton maradt. Artemisia, Halicarnassuss királynŋje
azonban, aki Xerxes segítségére jött, a fŋvezérek közül a
legelszántabban irányította az ütközetet, de persze úgy,
hogy férfiban asszonyi félelemnek látta volna az ember, ami a
nŋben férfias bátorságnak tťnt.Amikor még az ütközet
kimenetele kétes volt, az iónok Themistocles tanácsa szerint
kezdték magukat lassanként kivonni az ütközetbŋl: ezeknek
távozása azután a többiek bátorságát is megtörte. Így a köröskörül menekülést látó perzsákat is visszaszorítják, majd
ütközetben legyŋzve megfutamítják ŋket. A nagy kapkodásban
sok hajót elfogtak, sok meg elsüllyedt; a legtöbben azonban
szétszéledtek és hazahajóztak, mivel kevésbé féltek a király
haragjától, mint az ellenségtŋl.
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116. 117.
116.

117.

Eunapios, Fragmenta historica 1. 209. 21.
t… g¦r Swkr£tei prÕj sof…an kaˆ Qemistokle‹ prÕj deinÒthta
suntele‹tai par¦ tîn crÒnwn; poà dä ™ke‹noi kaloˆ k¢gaqoˆ
di¦ qšroj Ãsan; (...)t…j oân lÒgoj prÕj ƒstor…aj tšloj e„dšnai
kaˆ gignèskein Óti t¾n ™n Salam‹ni naumac…an ™n…kwn
oƒ “Ellhnej kunÕj ™pitšllontoj;

Aristodémos, Jacoby F 2a 104 fr. 1, 1.
(`1)
** a„ths£menoj g¦r m…an ¹mšran mÒnhn œpemye
krÚfa S…kinon tÕn ˜autoà paidagwgÕn prÕj Xšrxhn,
™gkeleus£menoj aÙtîi ™pit…qesqai to‹j “Ellhsin kaˆ
naumace‹n, dhlîn tÕn mšllonta drasmÕn ¢pÕ Salam‹noj.
Ð dä Xšrxhj nom…saj tÕn Qemistoklša mhd…zonta taàta
¢pestalkšnai, œpemye t¦j naàj ™pˆ Salam‹na kaˆ
™kuklèsato toÝj “Ellhnaj e„j tÕ mšnein aÙtoÚj.
(`2)
™spoÚdasen dä Ð Xšrxhj zeàgma kataskeu£saj pezÁi
™pibÁnai ™pˆ t¾n Salam‹na Ön trÒpon diÁlqe [™pˆ] tÕn
`Ell»sponton, kaˆ mšroj ti œcwn Âken kat¦ tÕ
`Hr£kleion: ™peid¾ dä ¢dÚnaton Ãn tÕ p©n gefurwqÁnai,
kaqezÒmenoj ™pˆ toà P£rnhqoj Ôrouj (™ggÝj dä Ãn
toàto) ˜èra t¾n naumac…an.
(`3)
½rxanto dä toà naumace‹n 'Amein…aj 'Aqhna‹oj, uƒÕj män
EÙfor…wnoj, ¢delfÕj dä Kunege…rou kaˆ A„scÚlou toà
tragwidopoioà. ™n…kwn män oân p£ntej oƒ “Ellhnej,
™kprepšsteron dä oƒ 'Aqhna‹oi.
(`4)
sunesthku…aj dä tÁj m£chj Ð Xšrxhj ƒkan¦j muri£daj
™peb…basen e„j t¾n plhs…on nhs‹da parakeimšnhn tÁi
Salam‹ni, Ñnomazomšnhn Yut<t>£leian, ™kplhttÒmenÒj te
toÝj “Ellhnaj kaˆ boulÒmenoj t¦ prosferÒmena nau£gia
tîn barb£rwn ¢nasèzesqai. 'Ariste…dhj dä 'Aqhna‹oj,
uƒÕj Lusim£cou, kaloÚmenoj d…kaioj, ™xwstrakismšnoj ™k
tîn 'Aqhnîn kaˆ Øp£rcwn ™n A„g…nhi tÒte, summacîn kaˆ
aÙtÕj to‹j “Ellhsin paregšneto prÕj Qemistoklša kaˆ
stratÕn aÙtÕn ½ithsen e„j tÕ ¢mÚnasqai toÝj ™n tÁi
Yut<t>ale…ai: Ð dä ka…per ™cqrÕj aÙtîi gegonëj Ómwj
œdwke. labën dä 'Ariste…dhj ™pšbh e„j t¾n Yutt£leian
kaˆ p£ntaj toÝj barb£rouj ™fÒneuse, kaˆ mšgiston toàto
tÕ œrgon ™pede…xato Øpär tîn `Ell»nwn.
(`5)
diashmÒteron dä ºgwn…sa[n]to tÁi naumac…ai kaˆ
ºr…steusen 'Amein…aj, tîn dä barb£rwn gun¾
`Alikarnasˆj tÕ gšnoj, Ônoma dä 'Artemis…a,
¼tij diwkomšnhj tÁj neëj aÙtÁj kaˆ kinduneÚousa
¢polšsqai t¾n œmprosqen naàn „d…an oâsan ™bÚqisen:
Ð dä 'Amein…aj dÒxaj sÚmmacon enai tîn `Ell»nwn,
¢petr£ph toà dièkein. Ð dä Xšrxhj qeas£menoj tÕ
genÒmenon epen: 'oƒ män ¥ndrej moi guna‹kej
gegÒnasin, aƒ dä guna‹kej ¥ndrej.'
(`6)
ºr…steusan dä tîn `Ell»nwn ™kprepšsteron met¦
'Aqhna…ouj A„ginÁtai, o†tinej kat¦ tÕ stenÕn toà porqmoà
katat£xantej ˜autoÝj poll¦j tîn barb£rwn nÁaj
feugoÚsaj e„j tÕ stenÕn paradecÒmenoi ™bÚqizon.
(`7)
¹tthqšntwn dä tîn barb£rwn kaˆ fugÒntwn oƒ “Ellhnej
™boÚlonto lÚein tÕ ™pˆ toà `EllhspÒntou zeàgma kaˆ
katalamb£nesqai Xšrxhn ™n tÁi `Ell£di, QemistoklÁj
dä oÙk o„Òmenoj ¢sfaläj enai oÙdä toàto, dedoikëj

Mert mennyiben járulnak hozzá a kronológiai adatok Sókratés
bölcsességéhez vagy Themistoklés bámulatos tehetségéhez?
Netán csak nyáron voltak remek emberek? (...) Mi értelme van
a történelem kutatása céljából tudni vagy megtanulni, hogy
akkor gyŋztek a görögök a salamisi catában, mikor a Sirius
fölkelt.

(..) titokban elküldte Sikinost, gyermekeinek a nevelŋjét
Xerxéshez, biztatva, hogy kezdjen tengeri csatát a görögökkel,
elárulva neki, hogy elfutni készülnek Salamistól. Xerxés meg
azt gondolta, hogy Themistoklés a perzsák iránti jóindulatból
küldte az üzenetet, hajóit Salamishoz küldte, és bekerítette a
görögöket, hogy onnan ki ne mozdulhassanak.
Xerxés hozzáfogott, hogy töltést építsen, hogy gyalog
kelhessen át Salamisra, ahogy a Helléspontoson is átjött, és egy
része el is készült, azon eljutott a Hérakleionig, miután
azonban az egészet nem tudták megcsinálni, a Parnés hegyen
leült (az elég közel volt) és onnan nézte a tengeri ütközetet.
A tengeri csatát az athéni Ameinias kezdte, Euphorión fia,
Kynegeiros és a tragédiaköltŋ Aischylos testvére. Mindenütt a
görögök gyŋztek, de a legfényesebb az athéniak gyŋztek.
A csatára készülve Xerxés jó tízezer katonát vitt a Salamisszal
szomszédos kis szigetre, Psyttaleiára, azzal a szándékkal, hogy
elijesszék a görögöket és kimentsék az odaúszó hajóroncsokról
a barbárokat. Az athéni Aristeidés, Lysimachos fia, akit az
igazságosnak neveztek, mert számťzetésben volt és akkoriban
éppen Aiginán tartózkodott, a harcban a görögök
szövetségéhez csatlakozva odament Themistokléshez, hogy
adjon neki egy csapatot a Psyttaleián lévŋ perzsa különítmény
ellen. Themistoklés ugyan ellensége volt neki, de
rendelkezésére bocsátotta. Aristeidés a csapat élén Psyatteliára
ment és megölt minden barbárt, akit ott talált és a görögök
védelmében nagy teljesítményt mutatott be.
Kiválóan küzdött és a legnagyobb jutalmat érdemlŋen harcolt
a tengeri csatában Ameinias, a barbárok közül pedig egy
halikarnassosi származású nŋ, akit Artemisiának hívtak. Ez,
amikor hajóját üldözŋbe vették és a pusztulás veszélye
fenyegette, elsüllyesztette az elŋtte lévŋ hajót, noha az az ŋ
szövetségese volt. Ám Ameinias, mikor ezt látta, azt gondolta,
hogy ŋ is a görögök szövetségese, ezért elfordult tŋle és nem
üldözte tovább. Xerxés látva a történteket ezt mondta: ‘a
férfiaim asszonyok lettek, és a nŋkbŋl lettek férfiak.’
A görögök közt a legnagyobb jutalmat érdemlŋen az athéniak
után az aiginaiak harcoltak, akik a kikötŋ szorosában
sorakoztak fel és, amikor a sok barbár hajó bemenekült a
szorosba, már várva rájuk, elsüllyesztették ŋket.
Mikor a barbárok vereséget szenvedtek és menekültek, a
görögök úgy határoztak, hogy lerombolják a helléspontosi
hidat és Xerxést Görögországban fogják, de Themistoklés ezt
meghiúsította, mert úgy gondolta, hogy ez nem biztonságos,
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m»pote, ™¦n ¢pognîsi t¾n swthr…an oƒ b£rbaroi,
filokindunèteron ¢gwn…sontai ™x ØpostrofÁj, ¢ntšprasse.
kekurwmšnwn dä oÙdän „scÚwn œpemye krÚfa Xšrxhi
dhlîn Óti mšllousin oƒ “Ellhnej lÚein tÕ zeàgma:
Ð dä fobhqeˆj œfeugen.
(`8)
™n dä tÁi naumac…ai tÁi perˆ Salam‹na kaˆ oƒ qeoˆ
sunem£chsan to‹j “Ellhsin. D…kaioj g¦r Ð QeokÚdouj,
¢n¾r 'Aqhna‹oj, œfh qe£sasqai ™n tîi Qrias…wi ped…wi
koniortÕn æj dismur…wn ¢ndrîn ¢naferÒmenon ¢p'
'Eleus‹noj, boèntwn tÕn mustikÕn ”Iakcon: tÕn dä
koniortÕn nefwqšnta ™mpese‹n ™j t¦j naàj tîn
`Ell»nwn.
118.

119.

120.

121.

Zósimos, Historia nova I 2, 3.
'Ekpeplhgmšnh dä kaˆ prÕj aÙt¾n t¾n ¢ko¾n ¹ `Ell¦j
™k tîn Ôntwn Ómwj pareskeu£zeto, naumac…aj te ™n
'Artemis…J kaˆ p£lin ™n Salam‹ni genomšnhj tosoÚtJ
lamprotšrv tÁj protšraj ™cr»sato n…kV, éste Xšrxhn
män ¢gaphtîj periswqšnta fuge‹n, tÕ ple‹ston tÁj
dun£mewj ¢pobalÒnta, toÝj dä perileleimmšnouj ™n
Plataia‹j ¥rdhn ¢polomšnouj meg£lhn to‹j “Ellhsi dÒxan
katalipe‹n, di' Âj kaˆ toÝj t¾n 'As…an o„koàntaj
“Ellhnaj ºleuqšrwsan kaˆ scedÕn pasîn tîn n»swn
™kr£thsan.

117. 118. 119. 120. 121.
mert attól félt, hogy ha elvágják a barbárok elŋl a menekülés
útját, még vakmerŋbben fognak harcolni, ha visszafordulnak.
Mivel erŋvel sem tudott célt érni (?), titokban elküldött
Xerxéshez, tudtára adva, hogy a görögök fel akarják bontani a
hidat, aki erre megijedt és elmenekült.
A salamisi tengeri csatában az istenek is együtt harcoltak a
görögökkel. Az athéni Dikaios, Theokydés fia mesélte, hogy
egy porfelhŋt látott a thriasosi síkságon, mintha vagy húszezer
ember jönne Eleusis felŋl, a misztérium Iakchos kiáltását
kiáltozva, és a porfelhŋ aztán felszállva (?) a görög hajók felé
fordult.

A hír szíven ütötte Görögországot, lehetŋségeikhez képest
mégis összekészülŋdtek, és amikor az Artemisionnál, majd újra
Salamisnál tengeri csata kerekedett, a korábbinál annyival
fényesebb gyŋzelmet arattak, hogy Xerxés örült, hogy élve
elmenekülhetett. Seregének nagyrészét elveszítve, a
megmaradtakat pedig hátrahagyta, hogy aztán Plataiainál mind
egy szálig elpusztuljanak, a görögök nagy dicsŋségére - aminek
köszönhetŋen még az Ázsiában lakó görögöket is
felszabadították és majdnem minden sziget az uralmukba
került.

Hésychios
glaàx œptato: prÕ tÁj m£chj ™n Salam‹ni glaàk£ fasi
diaptÁnai t¾n n…khn proshma…nousan (Ar. Vesp. 1086)

bagoly szállt: a salamisi csata elŋtt -monjdák- bagoly szállt le,
hogy elŋre jelezze a gyŋzelmet.

p£nta l…qon kine‹n: paroim…a, Âj mšmnhtai 'Ar…starcoj.
Óte g¦r Xšrxhj ™pˆ toÝj “Ellhnaj ™str£teusen, ¹tthqeˆj
par¦ Salam‹ni .....

minden jövet megmozgatni: szólásmondás, amit említ
Aristarchos. Mert amikor Xerxés hadjáratot vezetett a görögök
ellen, vereséget szenvedett Salamisnál ...

Ammonios (Phil.), In Aristotelis librum de interpretatione
commentarius 135.
e„ dä ginèskousin oƒ qeoˆ t¦ ™ndecÒmena kaˆ ærismšnwj
ginèskousin, †na m», Óper ™lšgomen, ¢Òriston aÙtîn
poiîmen t¾n gnîsin, kaˆ ‡sasin Óti mÒnon tÕ xÚlinon
te‹coj sèsei t¦j 'Aq»naj ™k tîn barbarikîn kindÚnwn
kaˆ ¹ qe…a Salamˆj ¢pole‹ t¦ tškna tîn gunaikîn kaˆ
Ð Kro‹soj tÕn “Alun diab¦j meg£lhn ¢rc¾n katalÚsei
kaˆ Ð L£ioj paidopoiîn ¥rdhn ¢natršyei p©san ˜autoà
t¾n o„k…an, dÁlon Óti oÙc oŒÒn te taàta m¾ ™kba…nein,
e„ dä m», yeÚdesqai aÙtoÝj ¢nagka‹on. duo‹n oân
q£teron, À p£nta ¢nagka…wj kaˆ æj ØpÕ tîn qeîn
ginèsketa… te kaˆ prolšgetai f»somen ™kba…nein kaˆ
tÕ ™ndecÒmenon Ônoma œstai kenÒn, À oÜte ginèskesqai
ØpÕ tîn qeîn oÜte pronoe‹sqai t¦ tÍde f»somen: ¢ll¦
m¾n toàto ¢dÚnaton: o‡cetai ¥ra tÕ ™ndecÒmenon.

Ha tudják az istenek, mi lehetséges, márpedig bizonyosan
tudják, és tudják, hogy csak ‚a fából készült fal fogja
megmenteni Athént a barbár veszélytŋl‘ és hogy ‚az isteni
Salamis megöli asszonyok fiait‘ és hogy ‚Kroisos, ha átlépi a
Halys folyót, nagy birodalmat fog megdönteni‘ és hogy Laios,
ha ‚fiat nemz, teljes pusztulásba dönti egész házanépét‘,
nyilvánvaló, hogy nem lehetséges, hogy ezek ne essenek meg.
Ha viszont nem tudják, akkor szükségszerť, hogy
hazudjanak. A kettŋ közül tehát vagy azt mondjuk, hogy
szükségszerťen történik minden és úgy, hogy az istenek tudják
és elŋre megjósolják, és ‚a lehetséges‘ pusztán üres szó, vagy
azt, hogy nem tudják az istenek és nem látják elŋre az
ilyesmiket. Márpedig ez lehetetlen. A lehetséges fogalma
tehát nem marad meg.

Constantinos VII Porphyrogenétos Imperator Hist., De
virtutibus et vitiis 2, 31, 14-17. (cf. Marcellinus Biogr. Vita
Thucydidis. 27.)
ka…toi polloˆ to‹j „d…oij p£qesi sunšqesan t¦j ƒstor…aj,
¼kista melÁsan aÙto‹j tÁj ¢lhqe…aj. `HrÒdotoj män g¦r
Øperofqeˆj ØpÕ Korinq…wn ¢podr©na… fhsin aÙtoÝj t¾n
™n Salam‹ni naumac…an:

Sokan saját érzelmeiknek vetik alá a történetírást, és a
legkevésbé sem törŋdnek az igazsággal. Mert Hérodotos is,
mert a korinthosiaktól nem kapott elég tiszteletet, azt mondta,
hogy elmenekültek a salamisi csatából.
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Eustathios, Commentarii ad Homeri Iliadem 2.541.6-9.
Brace…v g¦r ™piqštwn prosq»kV t¦j tîn nohm£twn
¢mfibol…aj œlusen, éj pou kaˆ crhsmÕj e„pën ð qe…a
Salam…j, ¢pole‹j tškna gunaikîn oÙk ¨n qe…an
™ke…nhn prose‹pen, e„ t¦ ˜autÁj ¢polšsein œmelle tškna
kaˆ m¾ t¦ tîn Persîn.

A jelzŋk révén apró segítségek szokták feloldani a jóslat
kétértelmťségét, mint például amikor a jóslat azt mondja:
‚isteni Salamis, sok nŋ sarját megölöd majd‘ nem nevezné
isteninek, ha a saját fiaikat ölné meg, s nem a perzsákét.

Photios Lexicogr. Scr. Eccl. Bibliotheca. Codex 72 [Ctesias], Bekker
39a-b.
(...) Xšrxhj d' ™p' aÙt¦j 'Aq»naj ™laÚnei:
kaˆ 'Aqhna‹oi, plhrèsantej ˜katÕn dška tri»reij,
feÚgousin e„j Salam‹na. Kaˆ Xšrxhj t¾n pÒlin ken¾n
aƒre‹ kaˆ ™mp…prhsi pl¾n tÁj ¢kropÒlewj: ™n aÙtÍ g¦r
œti tinäj Øpoleifqšntej ™m£conto. Tšloj, k¢ke…nwn nuktˆ
fugÒntwn, k¢ke…nhn sunšflexan. `O dä Xšrxhj, aÙtÒqen
™lqën ™pˆ steinÒtaton tÁj 'AttikÁj (`Hr£kleion kale‹tai)
™cènnue cîma ™pˆ Salam‹na, pezÍ ™p' aÙt¾n diabÁnai
dianooÚmenoj. BoulÍ dä Qemistoklšouj 'Aqhna…ou kaˆ
'Ariste…dou, toxÒtai män ¢pÕ Kr»thj proskaloàntai kaˆ
parag…nontai. Eta naumac…a Persîn kaˆ `Ell»nwn
g…netai, Persîn män naàj ™cÒntwn Øpär t¦j cil…aj,
strathgoàntoj aÙto‹j 'OnÒfa, `Ell»nwn dä ˜ptakos…aj.
Kaˆ nikîsin “Ellhnej kaˆ diafqe…rontai persikaˆ f/ nÁej,
kaˆ feÚgei Xšrxhj, boulÍ p£lin kaˆ tšcnV 'Ariste…dou
kaˆ Qemistoklšouj.

Xerxés Athén ellen vonult. Az athéniak száztíz triérést
felszerelve, Salamis menekültek. Xerxés az üresen
maradt várost elfoglalta és felperzselte, kivéve az Akropolist.
Mert voltak, akik itt maradtak és ellenálltak. Végül,
amikor éjszaka ezek is megszöktek, az Akropolist is
felgyújtotta. Xerxés, elvonulva innét Attika legszťkebb
tengerszorosához ment, aminek a neve Hérakleion:
egy töltést akart akart építeni Salamis felé, hogy gyalogosan
is átkelhessen. De az athéni Themistoklés és Aristeidés
tanácsára krétai íjászokat hívtak, akik meg is jöttek.
Aztán tengeri csatát vívtak a perzsák és a görögök,
a perzsáknak több mint ezer hajójuk volt, és Onopha volt a
vezérük, a görögöknek hétszáz. És a görögök gyŋztek és
elpusztították a perzsák 500 hajóját, s Xerxés elmenekült;
megintcsak Aristeidés és Themistoklés tanácsának és
ügyességének köszönhetŋen.

Photius Lexicogr. Scr. Eccl. Bibliotheca. Codex 243 [Himerius] Bekker
355a
T… oân oÙ kaqairî t¦ trÒpaia; T… dä oÙk ¢natršpw t¦j
st»laj; T… dä oÙk ™xale…fw t¦ ™pigr£mmata; P£nta g¦r
omai t¦ tÁj ¢retÁj Øpomn»mata, ésper to‹j ¢gaqo‹j
kÒsmoj ™st…n, oÛtwj œlegcoj to‹j kataiscÚnousi. Kalîj
™qaÚmazon t¾n poik…lhn oƒ Salam‹ni kinduneÚsantej.

Miért nem akarom lerombolni a tropaionokat? Felforgatni a
sztéléket, ledörzsölni a feliratokat? Mert azt gondolom, hogy
ezek a kiválóság emlékei, s ahogy a jóknak díszére válik,
azoknak, akik meggyalázzák, szégyenére. Jóérzéssel nézhették
a salamisi csatában harcolók a Poikilé festményét.

Photius Lexicogr. Scr. Eccl. Bibliotheca. Codex 243 Bekker
371b
Ld. Himerios Soph, Orationes 2, 17.
Photius Lexicogr. Scr. Eccl. Lexicon l 203, 9-18.
Ld. Suda l 58.
124.

Suda a 2371.
'Ane‹len: ¢ntˆ toà ™manteÚsato. (...)
'Aqhna…oij dä Ð qeÕj t¦ män prîta crwmšnoij ¢ne‹le
feÚgein: liparoàsi dä œcrhse:
te‹coj Tritogene‹ xÚlinon dido‹ eÙrÚopa ZeÝj
moànon ¢pÒrqhton telšqein, tÕ sä tškna t' Ñn»sei.
mhdä sÚ g' ƒpposÚnhn te mšnein kaˆ pezÕn „Ònta
pollÕn ¢p' ºpe…rou stratÕn ¼sucoj, ¢ll' Øpocwre‹n
nîton ™pistršyaj: ™p… to… pote k¢nt…oj œssV.
ð qe…a Salamˆj, ¢pole‹j dä sÝ tškna gunaikîn
½pou skidnamšnhj Dhm»teroj À sunioÚshj.
taàta ™xhg»sato QemistoklÁj Ð Neoklšouj, Öj di'
™leuqeriÒthta ¢pekhrÚcqh, te‹coj män xÚlinon t¦j naàj
e„pèn. t¾n dä Salam‹na qe…an oÙk ¨n Ñnom£sein tÕn
qeÕn, e„ t¦ tškna tîn `Ell»nwn œmellen ¢polšsein.
suneboÚleuse dä perˆ t¾n Salam‹na naumacÁsai, kaˆ
sofÕj ™kl»qh di¦ toàto kaˆ strathgÕj ¢pede…cqh, kaˆ
t¾n prÕj A„gin»taj œcqran ¢poqšsqai, kaˆ t¾n pÒlin
™klipe‹n, kaˆ t¦ gšnh Troizhn…oij kaˆ A„gin»taij
parakataqšsqai. (...)

„'Ane‹len“, ehelyett, hogy „™manteÚsato.“ Az athéniaknak,
amikor elŋször küldtek jóslatért, azt felelte az isten, hogy
meneküljenek. Amikor újra kérlelték, ezt jósolta:
Tritogeneia a sasszemť Zeusztól kap faerŋdöt,
mely egyedül biztos, s megvéd téged meg a sarjad.
Ámde ne várd be lovas seregek rohamát nyugodtan,
s nagy gyalogos hadakét; hátat fordítva elŋlük
fuss meg, idŋ múltán állasz majd szembe te vélük
Ó te dicsŋ Szalamisz, sok nŋ sarját megölöd, míg
elvetik és learatják Démétér adományát.
Themistoklés, Neoklés fia (...) úgy értelmezte, hogy a faerŋd a
hajókat jelenti. S hogy nem nevezné dicsŋnek Salamist az
isten, ha a görögök fiait ölné meg. Javasolta, hogy Salamisnál
vívják meg a tengeri csatát. Okosnak nevezték ezért és
megválasztották hadvezérnek, és (vezetésével)
felfüggesztették az aiginaiakkal való ellenségeskedést, elhagyták
a várost és a lakosságot Troizénba és Aiginára költöztették.
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124.
Suda l 58.
LakkÒplouton: Kall…an tÕn 'Aqhna‹on oÛtwj œlegon
™x a„t…aj toiaÚthj: Xšrxhn ¹tthqšnta ™n tÍ perˆ Salam‹ni
naumac…v fuge‹n ™x 'Aqhnîn, ™staqmeukÒtoj dš tinoj
tîn Persîn ™n to‹j Kall…ou kaˆ t¾n ¢poskeu¾n ™ke‹
kataleloipÒtoj, tîn dä barb£rwn Ñxe‹an t¾n fug¾n
poihsamšnwn ™mbale‹n toÝj o„kštaj toà Pšrsou polÝn
crusÕn e„j l£kkon, ™lp…zontoj Ûsteron ¢nasèsein
™panelqÒntaj. oÙ m¾n genšsqai lšgetai: prÒteron g¦r
kurieàsai tîn crhm£twn Kall…an.

Veremgazdag. Az athéni Kalliast hívták így a következŋ okból:
Amikor Xerxés vereséget szenvedett a salamisi csatában, és
elmenekült Athénból, az egyik perzsa, aki Kallias birtokán
szállt meg, és a csomagját ott hagyta. Mert amikor a barbárok
gyors futásnak eredtek, szolgái sok aranyát egy verembe
dobták, abban a reményben, hogy kisŋbb visszajönnek és
visszaszerzik. De azt mondják, hogy nem így történt, mert
Kallias megkaparintotta elŋle a kincset.

A forrásgyťjtemény tovább bŋvíthetŋ az alábbi szövegek feldolgozásával, és még mindazzal, ami kimaradt a
látókörömbŋl.
-

Aelius Aristides, Pros Platóna peri tón tettarón és Panathenaecus c. beszédeinek teljes szövege.
Anthologia Graeca VI 215. VII 73. 235. 237. 250; XIV 93, 1-12; Appendix, Epigrammata demonstrativa 7. 8. 14. 74;
Epigrammata sepulcralia 4.16.

-

Eunapios, Vita sophistarum 12.

-

Gregorius Nazianzenus Theol. Epistulae 233. 235, 4.

-

Hermogenés, Peri ideón logou I 6, 78-86; Peri methodou deinotétos 20, 18.

-

Himerios, Declamationes et orationes, fŋleg II 101-113; VI; XIV 5-12.

-

Lesbónax Rhet. Protreptikos 6-14.

-

Libanios Rhet. (kb. 314 - 394) Epistulae 1083. 1127, 3. 1526; Orationes XII 48; XV 40; XXX 32; Declamationes IX 1, 38. 43.
45; X 1, 34; XI 1 27; XII 2, 38; XVIII 1, 11; XIX 1, 12-13; XX 1, 5; XX 1, 34, XXII 1, 14; XXIII 1, 72. 80; Progymnasmata III
2, 21; X 2, 2.

-

Maximus Soph. Dialexeis 7.

-

Oinomaos Fragmenta 6.

-

Olympiodorus, In Platonis Gorgiam commentaria 41, 12.

-

Philostratos Maior Soph. (szül. 190) Imagines II 31.

-

Plutarchos, De gloria Atheniensium 7; De fraterno amore 488f – 489a

-

Porphyrios Phil. Jacoby F 2b 260 F fr. 40.

-

Procopius Rhet. et Scr. Eccl. Epistulae 140; Declamationes 5.

-

Seneca, L. Annaeus (Rhet.) Suasoriae 5.

-

Theodorétos, Graecarum affectionum curatio X 28-32.
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