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Karvezető 
 

Ezek itt a görög partokra vonult  
perzsa hadak hű gyámolai.  
Őrzik aranytól roskadozó, dús  
palotánkat idős koruk érdemeként.  
Xerxész urunk, Dareiosz gyermeke  
tette meg őket  
gondviselőkké e vidéken. 
 
Ó, hazatér-e még a királyunk  
dús aranyékű hadseregünkkel?  
Feketén kuvikol benn a szivem, mert  
bajra gyanakszik. Elment Ázsia  
minden erős fia, s zúgva kiáltoz  
ifjú királya körül.  
Hiradó, lovas  
városunkba nem érkezik egy se. 
 
Agbatana, Szusza lakói,  
nép, mely az ősi Kisszia várát  
odahagyva vonúlt: ki gyors paripán,  
ki hajón, ki gyalog gyalogosként ment – 
hadinép sűrű tömegekben.                                                             7 (1-20) 
 
Mint Amisztrész, vagy Artaphrenész,  
vagy Megabátész és Asztaszpész:  
megannyi király, a nagy perzsa király  
szolgája - rohan nagy-sok seregek  
vezéreként - íjjal erős ez,  
az meg lovon ül;  
iszonyúk látni, iszonyúk a csatán  
lelkük elszánt erejében.  
Artembárész, lovagolva csatázó,  
és Maszisztrész, nagy nyíllal ölő,  
bátor Imaiosz, Pharandákész,  
paripát megüző Szoszthánész. 
 
Mást meg a nagy, sokakat nevelő  
Nílus küldött: Szúsziszkánész,  
Pégasztagón, az egyiptomi sarj,  
s kit a szent város, Memphisz ural: hős,  
hires Árszámész, meg az ősrégi  
Théba1 vezére: Áriomardosz 
- gályán evezők, mocsári lakók  
számnélküli nagy sokasága. 
 
Jön nyomukon lágy életü lűd tömeg.  

                                                                    
1 Itt az egyiptomi Thébáról van szó. 
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Urak ők szárazföldük valahány  
népén. Fejeik: bölcs Métrogathész,  
Arkteusz, a vitéz - ez a két király,  
s a dúsaranyú Szardeisz őket  
küldte csatába harcszekerekkel 
-  csupa négyes- meg hatosfogaton – 
Iszonyú látvány odanézni!                                                       8 (21-48) 
 
Felhányja a szent Tmólosz lakosa:  
rabigába törik Hellaszt. Állja a  
sürü dárdaesőt Mardón, Tharübisz,  
meg a műsz 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 szörnyű királyi parancsot. 
 
Perzsa hazánk szép férfi-virága  
elment. Az egész Ázsia földe,  
nevelő anyjuk, értük nyög, eped  
iszonyú vággyal... Szüle és feleség  
reszket utánuk,  
s számlál csigalassu napot. 

Kar 
 

A király városemésztő hada átkelt  
túl a szomszéd területre, a kötélfűz- 
te hajókkal lenyügözte Athamasz gyer- 
meke: Hellé szorosát, s rabigáúl  
millió szögü, nagy hadiútat  
kötözött rá a habokra. 
 
Millió férfit adó Ázsia bátor  
ura felhozza hadát mind e világra,  
viszi kettős uton: őrlő gyalogúton,  
s hadigályán bizakodva szilárd, hű  
vezetőkben - arany ivadékok  
fia:2 istennel egyenlő.                                                              9 (49-80) 
 
Szeme kéklángja ugy ég, mint  
szeme vérlepte kígyónak.  
Keze milljom, s a hajósa...  
Üzi szűr hadszekerét és  
viszi rá nagyhirü, lándzsás  
katonákra nyilas Árészt. 
 

                                                                    
2 A perzsák eredetét Perszeusszal hozták kapcsolatba, akinek anyjához, a toronyba zárt 
Danaéhoz, Zeusz aranyeső formájában hatolt be, s így ejtette őt teherbe. 
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Ki dacolna katonáink 
iszonyú áradatával, 
ki igázná le sövénnyel 
a habok vad rohamát? - Nincs, 
aki győzhetne a perzsák 
seregén, s vitézi népén! 
 
De ha isten kohol ármányt,  
ki kerülné ki, halandó?  
Ki tud egy gyors futamattal  
a hurokból szabadulni? 
 
A halandót csalogatva  
szövi hálóiba Áté,  
s a halandó soha többé  
szabadulni se tud onnan. 
 
Amit isten szava rendelt, eleinktől  
az a végzet: hogy a perzsák hivatása  
a nehéz bástyatörő háboru és a  
lovat-űző rohamok,  
meg a városrombolás.                                                         10 (81-107) 
 
De a perzsa kitanulta, hogy a széles- 
utu tengerre figyeljen, mit a zúgó 
viharorkán csavar őszbe, s bizakodjék 
emelőgépeiben, 
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: 
Ó, gyász! - ezt süvölti büsszoszi 
fátyolát3 ronggyá nyüvő, 
megtolult, sűrű asszonyáradat. 
 
Harcimén-hajszolók,  
s számtalan gyaloghadunk:  
mint a méhraj, kiröp- 
pentek innen vezéruruk nyomán.  
S a két földrész eggyékovácsolt,  
szembenülő két tengeri  

                                                                    

3 Finom vásznat, patyolatot. 
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partfokán tovaszálltak. 
 
Férj után áhitók 
ágya könnyben áradóz. 
Hervadón gyászoló, 
perzsa nő, férjurára szomjazó,                                          11 (108-136) 
epedezve búcsuztatta lándzsás,  
bátor urát, s ittmaradt  
féligában árván! 

Karvezető 
 

Nosza hát, perzsák, üljünk meg ez ős  
palotán, s minthogy szorongat a kényszer, a  
mélyire nézve 
hányjuk-vessük jól meg a dolgot!  
Xerxész nagyurunk, Dareiosz gyermeke,  
aki őse nevén a mi vérrokonunk4 - 
most Xerxész mit csinál? Vajon az íjak  
húrjai győznek, vagy a dárdafejű  
lándzsa hatalma erősebb? 

 Megjelenik Atossza királynő, Dareiosz özvegye,  
Xerxész anyja 

 De mint az istenek szeme: tűzláng  
villan elő - siet a király anyja.  
Királynőm, térdre bukom le!  
Mindenki a kellő hódolattal  
szólítsa meg ma királynőnk!  
Mélyövű, szép perzsa nőknek legfelső urasszonya,  
Xerxész öreg édesanyja, üdv, Dareiosz asszonya!  
Perzsa isten felesége,5 perzsa isten anyja is,  
ha csak el nem állt hadunktól ősi gyámol-istenünk. 

Atossza 
 

Azért hagytam el aranybavont falú kastélyomat,  
és a Dareiosz királlyal közös ágyasházamat:                 12 (137-160) 
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 kettős, mondhatatlan gond emészti lelkemet:  
kincsnek, melyet férfi nem véd, nagy tömege mit sem ér:  
s fény, mely erejéhez illő, 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 elő tanáccsal, öreg perzsa híveim!  
Minden hasznos, jó tanácsom, íme, bennetek vagyon! 

Karvezető Tudd meg, földünk királynője, nem kell kétszer mondanod,  

                                                                    
4 Ti. ő is, mint a kar tagjai,  Perszeusztól  eredt;  mind perzsák. 
5 A perzsák istenként tisztelték uralkodóikat. 
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 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 ez éjszaka - no hadd beszélem el!               13 (161-180) 
Két szépruhás nőt láttatott a látomás;  
az első perzsa fátyolokkal ékesen,  
a másik könnyü dórruhában tünt elém;  
ma élő nőnél 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 őket, megjuházta, hámokat  
dobott nyakukra, harcszekérbe fogta be.  
A perzsa nő a hámot büszkén vette fel,  
zabiának szájat dugva engedelmesen.  
Ágaskodik a másik és kezével a  
kocsiszerszámokat izekre tépi, majd,  
leszórva zabláját, a jármot eltöri.  
Fiam lefordul. Apja áll, Dareiosz ott.  
Megszánja Xerxészt. Ez, hogy megpillantja őt,  
körűl 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 tűzhelye  
felé, barátim, torkom döbbenet szegi.  
Látom: nyomában egy suhintó szárnyu, kis  
sólyom a sasra röppen és a karmait  
annak fejébe vési — az hunyászkodón  
csak tűri. Én, hogy látom, úgy megborzadok,  
mint ti, hogy halljátok. Vegyétek észbe mind:             14(181-211) 
fiam, ha jól jár, őt csodálják mindenek;  
ha veszt, az állam tőle számon nem veszi – 
ha él, e földön éppen úgy király tovább! 

Karvezető  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 esdekelj,  
férjed, Dareiosz, kiről azt mondod: láttad éjszaka,  
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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 mindezekből mindenképp csak jó fakad. 

Atossza 
 

Tudom, hogy jó indulatból házam és fiam iránt  
adtad e tanácsot, álmom első megfejtőjeként.  
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? 

Karvezető Messze napnyugotra, hol a Nap-király alámerül. 

Atossza 
 

Ezt a várost, ezt kívánja fiam porbarontani?                 15 (212-233) 

Karvezető Mind egész Hellaszt urunk úgy szolgasorba döntené. 

Atossza Annyi tenger férfinépet egyesít Athén hada? 

Karvezető Seregük a méd seregre sok csapást mért eddig is. 

Atossza S még mi birtokuk? Vagyonnal rakva házuk gazdagon? 

Karvezető Kútfeje a színezüstnek6, föld alatti kincstömeg. 

Atossza És mi fegyver van kezükben? Íj feszítő nyíl talán? 

Karvezető Nem. Rohammal szembenéző lándzsa és védőpaizs. 

Atossza És ki volna pásztoruk, ki hadseregük kényura? 

Karvezető Senki rajtuk nem parancsol, nem szolgái senkinek. 

Atossza Ellenség ha rájuk zendül, hogy állják a támadást? 

Karvezető Úgy, hogy Dareiosz király szép, nagy serege ottveszett.  
                                                                                                    16 (234-244) 

Atossza Szörnyű szót mondasz az elment harcosok szülőinek! 

Karvezető  Amint látom, az igaz szót nemsokára megtudod.  
Ott egy ember gyors futása perzsa hírhozóra vall.  
Az világos híreket hoz: győzelem vagy vész hirét. 

Hírnök 
 

Hatalmas Ázsiánk megannyi városa,  
ó, végtelen kincs kikötője, perzsa föld!  
Nagy boldogságunk egy csapásra elveszett,  
a perzsa nép virága esni hervadott.  
Szörnyű a vészt elsőnek 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! 

                                                                    
6 Célzás az Attikában levő Laurion ezüstbányáira; az ezekből eredő bevételből teremtette meg 
Themisztoklész annak a flottának alapját, mely Szalamisznál a nagy tengeri győzelmet aratta. 
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Hírnök 
 

Minden pozdorjává omolt. Nem hittem én,  
hogy hazatérésem napját megérhetem. 

Kar  Bizony, az öregek ideje igen  
hosszúnak tűnik, ha nem remélt bajt  
kell a fülükbe venni! 

Hírnök 
 

Ott voltam én, nem hallomásból mondom el,  
perzsák, a pusztulást, amely ott végbement.                17 (245-267) 

Kar  Jajajaj, hiába szállt  
nyilaik elegyes árja szent  
Ázsia területéről ellen 
séges hellaszi földre! 

Hírnök 
 

Szalamisz partja és környéke mind betelt  
a nyomorultul ottveszők hulláival. 

Kar  Jajajaj, mit beszélsz?!  
Kedveseim teteme le-lemerül,  
hánykolódik a tengeren  
bőszárnyú köpenyegben. 

Hírnök 
 

Mit ért az íj? Veszett a teljes hadsereg,  
hogy ráviharzott győztesen a sok hajó. 

Kar Süvölts a vészen gyászos, 
vigasztalan panaszt! 
Romlást szereztek isteneink 
perzsa fejünkre. Hadunk megrontatott! Jaj! 

Hírnök 
 

Ó, Szalamisz, fülemnek míly gyülölt e név!  
Athén, beh zokogok, ha rád emlékezem! 

Kar Athén, gyülölt ellenfél!  
Emlékezz szüntelen:  
Ó, hány ártatlan perzsa nőt  
tettek elárvulttá, gyerektelenné!                                     18 (268-289) 

Atossza 
 

Csak hallgatok régóta, nyomorult - a vész  
úgy szívenüt, ugy rám zudúl e szörnyüség,  
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? Főhadvezéreink közül  
kit gyászoljunk? Meghalván, pálcahordozó,  
férfi nélkül maradt sorát ki hagyta el? 

Hírnök Xerxész, az él. Ő látja még a napsugárt. 

Atossza Szavad nyomán sugár derűl a házamon,  
fekete éjből szép, vakító napsugár. 
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Hírnök Artembarész, tízezer lovas parancsnoka  
sziklás szilénai parton7 zúzta szét magát.  
Dzsidától ütve Dádakész, az ezredes,  
hajófödélről nagy szökellve száll alá.  
Tenagón, Baktria hősi sarja, ott csapong  
az Aiasz-sziget8 tengermosta szirtein.  
Lilaiosz, Arszamész, Argesztész, a harmadik:  
legyőzetvén, a galambétető sziget9  
kemény földébe zúzták büszke homlokuk.  
Egyiptomi Nilus-forrás szomszéda, jó  
Arktész, Adeuész, Pharnukhosz, a harmadik,  
a büszkepajzsu: mind elestek egy hajón.  
Khrüszéi Matallosz, ki úr tízezreken – 
halódva, dús szakállbozontja rőt színét  
biborfürdőben új színné cserélte át:                                19 (290-317) 
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 Aríomardosz, s Szeiszamész, a műsz;  
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 dicsőn.  
Ahogy eszembe jut, csak ennyi fővezér...  
Nagy-sok bajunknak apraját se mondtam el! 

Atossza  Ó jaj, a legszörnyebb 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  
győzelme biztos, 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. Ez az igazság. Azt hiszed,  
hogy szám szerint maradt alul hajóhadunk?                  20 (318-344) 
A sereget egy égi lény rontotta meg,  

                                                                    
7 Szalamisz  szigetének egyik partfokát hívták így.  
8 Szalamisz 
9 Bizonytalan, hogy ezen is Szalamiszt kell-e értenünk, vagy valamelyik másik kis szigetet. 
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nem egyenlő sorssal nyomatva serpenyőnk.  
Megóvták Pallasz városát10 az istenek! 

Atossza S még áll Athén? Még senki sem forgatta fel? 

Hírnök Nem dől le sánca, élő 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 bosszuárny, vagy épp egy ártó égi rém.  
Athén hadaiból11* egy hellén férfi jön,  
s fiad fülét ilyen szavakkal tölti, hogy  
mihelyt az éj hollószín fátyla ránk borúi,  
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 gyülölködést,  
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;            21 (345-372) 
nem sejti még az istenadta holnapot.  
Azok kemény rendben, nagy engedelmesen  
szereznek étket, mindenik hajóslegény  
a cövekhez bogozza jól lapátnyelét.  
Aztán, midőn a végső napsugár kihúny,  
s megjő az éj, lapátok férfi-hőse mind  
hajóra száll és minden fegyverhez tudó.  
Hosszú hajón padrend padrendet lelkesít;  
minden hajó adott parancs szerint vonúl;  

                                                                    
10 Pallasz Athéné városát, Athént. 
11 Az itt elbeszélt történet történelmi tény. Az egyesült görög seregek vezéreinek véleménye 
ugyanis megoszlott: Themisztokiész a tengeren való megütközést sürgette, felismerve, hogy a 
szűk szalamiszi szorosban a nagy perzsa hajók nehézkesebben mozognak; s főleg, hogy óriási 
számbeli túlsúlyukat nem tudják kifejteni, ez tehát az egyetlen reális lehetőség a győzelemre. A 
spártaiak, akik elsősorban a maguk területét akarták védeni, a Peloponnészoszra való 
visszavonulást sürgették. Themisztoklész így cselhez folyamodott: „elárulta" egy követ útján 
Xerxésznek, hogy a görögök visszavonulásra gondolnak, s biztatta őt, hogy ne engedje ki a 
szorosban könnyen beszorítható, biztos zsákmányt, a görög hajóhadat a kezéből. Xerxész lépre 
ment, a görögök Themisztoklész cselének köszönhették nagy győzelmüket. 
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egész éjjel hajóztatják fel és alá  
a tengerészhadat a gályahadnagyok.  
Eltűnt az éj, s a hellén had semerre sem  
indult neki egéruton kisiklani.  
S midőn feljött a nap fehér csikóival,  
s a földet beragyogta fényes látomás,  
a hellének felől riasztó-zendülés  
kél: szépcsengésü dal. Reá ujongva zeng  
erős visszhang a sziget szirtfaláról is.  
Rettenve döbben meg a barbárok hada:  
hitében megcsalódott. Nem futásra hív  
a hellének fenséges paián-himnusza:12*  
bátran, halálraszántan harcba rontanak.  
A kürtök harsanása mindent lángragyújt.  
Tajtékot vernek gyors parancsszavak nyomán  
lapátaik egyszerre mért csapásai.  
Egész haduk jól látható lett hirtelen.  
Jobbszárnyuk húz előre szépen rendezett  
hadrend szerint, aztán egész hajóhaduk  
kitárja szárnyait - lehet már hallani  
nagy zendülést: „Görög fiak, lendüljetek!  
Mentsétek meg hazánkat, a sok kisdedet,  
mentsétek meg a nőket, az ős szentélyeket,                  22 (373-404) 
az ősök sírjait... Most dől el minden itt." 
Feleletül minálunk is hangáradat 
zúg perzsa nyelven: itt a döntő pillanat! 
Legott hajó hajóba fúrja bronz-hegyét. 
A támadást athéni gálya kezdi el: 
egy tírusi hajó oromtornyát töri 
porrá - más gálya csőre más hajóba fúr. 
Kezdetbe még helytáll a perzsa áradat; 
de a szorosban feltolúl a sok hajó, 
már egy se tud a más baján segíteni, 
bronz-csőr ütéseikkel egy a másikát 
horpasztja: törnek evezőik rendei; 
nagyon is nem bolondul jöttek körbe ránk 
a hellének hajói, sorra felborul 
sok nagyhasú hajónk, tengert se látni már 
a roncsoktól, elvérezők 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. 

                                                                    

12 Itt: győzelmi himnusza. 
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Tenger bajunkat, mégha tíz nap mondanám 
egy futamaiban, 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!                           23 (405-434) 

Hírnök  Vedd észbe: még a baj felét se mondtam el. 
A kínok olyan áradata szállt reánk, 
mi egyszerannyi súllyal nyomja serpenyőnk. 

Atossza  Mi végzet az, mely ennél is keservesebb?  
Hadunkat, mondd, mi balszerencse érte még,  
mely még alább zuhintja mélyre serpenyőnk? 

Hírnök  Legszebb virágát bontó perzsa ifjuság,  
vitézi lelkek, született főfő-nagyok,  
a nagy Királynak mind legelső hívei  
bús, dicstelen halállal rútul haltak el. 

Atossza  Jaj, nyomorúltnak! Ó barátok, mily csapás!  
mi végzet forgandóságában vesztek el? 

Hírnök  Szalamiszhoz közel van egy kicsiny sziget13,* 
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; öljék le őket könnyedén, 
s mentsék az örvényből a jóbarátokat; 
nem sejtve a jövőt... Isten midőn 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 
zudít reájuk és az íjak húrjain 
százszám zizzenti rájuk öldöklő nyilát,                        24 (435-461) 
aztán egy végrohamban rájuk esnek és  
ütik, szabják a nyomorultak 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 előbbi nagy csapást! 

Atossza  Gonosz szellem, hogy megcsaltad a perzsa nép  

                                                                    
13 Pszüttaleia, Szalamisz és Attika között. 
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hitét! Minő keserü bosszut szenvedett  
a híres Athéntől 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.. .14 
 
Phókisz földén tovább bolygunk-barangolunk, 
Dorisz vidékén, Mélisz öblében, hol a 
Szperkheiosz éltető itallal öntözi 
a lapályt. Majd az akháj sík15 fogadja be 
s a thesszál városok a holtig éhezőt. 
Itt vész, itt pusztul el a legtöbb emberünk 
éh- s szomjhalállal. Kínoz mind a két csapás.            25 (462-491) 
Magnésziának földét, Makedónia 
vidékét érjük, Axiosz gázló-helyét, 
Bolbé-nádingoványt, Pangaiosz ormait, 
Édón földét, ahol egy isten éjidőn 
korai hóvihart 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, mielőtt a Fény 
ura sugárát 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 házitűzhelye 
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 

Karvezető Ó, szörnyü isten! Ó, mily ólomsúlyu, zord  

                                                                    
14 Itt az eredetiben kiesett egy sor.  
15 Itt a Thesszaliától délre fekvő területről van szó. Az alább felsorolt helyek Görögország északi 
részén vannak, sorban, amerre a perzsa sereg a Hellész-pontosz irányában visszavonult. 
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 lábbal tiportad meg a perzsa nemzetet! 

Atossza  Én nyomorúlt! Hogy elveszett a perzsa had! 
Ó jaj, világos éji álomlátomás, 
mily érthetően jelezted már e pusztulást!                     26 (492-519) 
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 ajándokot.  
Tudom: késő a minket ért csapás után,  
de hátha még jövőnkre szebb időt derít.    
Tirátok vár: a végbement csapás után  
hogy híveinknek hű tanácsot adjatok,  
s ha tán elébb, mint én, megérkezik fiam,  
vigasztaljátok és kisérjétek haza,  
nehogy ujabb bajjal tetézze még a vészt. 

 A királynő és kísérete elvonul 

Karvezető 
 

Ó, Zeusz király, megemésztetted a  
nagysokaságú, nagyrahivalgó  
perzsák seregét! Agbatanát, s a  
szúszai várost  
gyászos feketébe takartad. 
 
Hány nő puha, szép keze tépdesi szét  
fátylát, s az ölét csatakos könnyel  
harmatozza be,  
hogy a fájdalom átveri szívét. 
 
Szelíden zokogó sok perzsa nő  
nemrég nősűlt férjére ohajt:  
vágyva nyugodni fátyolos ágyon,                                   27 (520-543) 
 
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 el hadunk. 
Xerxész veszette el 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 



 

 
A i s z k h ü l o s z :  D r á m á i  

 
Oldal: 16 

egyenlő szárnyu, sötét szemű 
hajók vezették el hadát. 
Hajók veszették el faját. 
Hajók emésztő támadása, 
zord iónok karjai. 
Híre jött: alig tudott 
futni a király maga 
téres Thrákia síkján, 
zimankós, hideg útján. 
 
Ó jaj, az elébb ölő, zord  
végzettől ragadottak - ó jaj! – 
Kükhreusz-védte szigetnél16 - ó! – 
hányódnak. Nosza, nyögjél és                                           28 (544-571) 
mard magad, és az égre  
szórj iszonyu szót - ó jaj, ó jaj!  
Nyújtva süvölts sikongó  
panaszszót, borzongató jajt! 
 
Rajtuk a hab dühe kallóz - ó! -,  
tépi hangtalan őket - ó jaj! – 
szűzi 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 földe 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 erőszak igája.  
Vérben ásta meg Aiasz  
tengermosta szigetje  
perzsa uralmunk sírját. 

 Belép a királynő                            29 (572-597) 

Atossza  Szeretteim, ki a bajokban járatos,  
az tudja, hogy, midőn az embert ellepi  

                                                                    

16 Szalamisznál. 
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a sok csapás tajtéka: mindentől remeg;  
ha sorsa jó: magát elbízza, azt hiszi,  
hogy mindig jószerencse-szél fütyül neki.  
Bennem mindent betölt a tompa félelem;  
szemem előtt az istenek utálata;  
fülembe sem győzelmi zendülés riog.  
Vértépte döbbenet riasztja lelkemet.  
Ezért az utat vissza házamból ide  
nem az előbbi díszruhában, nem kocsin  
jártam meg, hogy szerezzek áldozat-italt  
fiam apjának, holtakat édesgetőt:  
szentelt tehén jóízü hófehér tejét,  
szép csilla mézet: száz virágon dolgozó  
méh cseppeit; szűz, szent forrás vizét;  
s a hegyi anya-tő vegyítetlen levét,  
a régi szép borág vidító mámorát;  
és az örökkön zöldelő, aranyhajú,  
szelíd olajfa jószagú gyümölcseit,  
a dús Föld lányait: virágfüzéreket.  
Barátim, míg a lentlevőknek áldozunk,  
ti zengjetek himnuszt, s Dareiosz szellemét  
hívjátok - én a Mély megannyi istenét  
itallal tisztelem, melyet beszí a föld. 

Karvezető 
 

Perzsa nagyasszony, királyanya, önts  
az alant alvók nyoszolyáira bort,  
mi meg énekkel kérjük a holtak  
vezetőit alant,  
hogy legyenek jóakaróink!                                                30 (598-627) 
Földmélyi, dicső, szent isteneink:  
Gé és Hermész, s te a holtak Ura,  
küldd fel alúlról a fényre a lelket,  
mert, ha e vészre tud írt - mi a vége:  
csak ő mondhatja meg, ember. 

Kar  Hallja-e tarkán lobogó,  
bús, panaszos, fülsiketí- 
tő jajomat éles,  
barbár nyelven a Boldogult,  
istenekkel egyenlő úr?  
Nagy nyomoruságomat kiáltom.  
Hall-e minket alulról? 
 
Gé, s ki a föld mélye-lakók  
istene más - add, cselekedd:  
szálljon a lakából  
fel hozzánk a dicső, nagy árny!  
Küldd hozzánk fel a perzsa nép  
Szúsza-fia istenét! Ilyen hőst  
nem fedez be a föld mást! 
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Drága e hős, drága e hant, 
drága erényeket borít be. 
Aïdóneusz, te bocsásd, 
te kisérd fel, Aïdóneusz, 
őt, az egyetlen urat, Dareioszt! - Ó jaj! -                          31 (628-651) 
 
Öldöklő háboruban  
harcosait sose vesztegette.  
Neve volt: „Isteni lát- 
nok." Az ő: isteni látnok!  
Mert seregét okosan vezette. - Ó jaj! – 
 
Király, ősrégi 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! - Ó! – 
 
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! 
Jóakaratu atya, jöjj, Dareiosz! - Ó! – 
 
Ó jaj, ó jaj. 
Hívei könnye-siratta halott! 
Mivégre, királyom17, királyom, 
e kétszer nyomoru vétek? Ím a föld kerekén 
mind valamennyi méd 
háromsorevezős 
gálya odavan, odavan! 

 Feltűnik Dareiosz árnya                                                       32 (652-680) 

Dareiosz árnya 
 

Leghűbb barátim, ifjuságom társai, 
vének... Hazánk mi gyötri, ó, mi gyötrelem? 
Lám mellét verve nyög, s a földet döngeti. 
Hogy nőmet látom síromon, úgy félek én! 
Mit nékem áldozott, szelíden vettem át. 
Ti könnyet ontva álltok sírom partjain, 
s halottidéző, nagy sirámmal engemet 
hívtok busan. - Nem könnyü út a felvilág! 
Készebbek arra földalatti istenek, 
hogy kapjanak, mintsemhogy elbocsássanak. 
Mégis, meggyőztem őket és feljöttem én. 

                                                                    
17 A szöveg értelmezése bizonytalan. 
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Hanem siess! Ne mondják rád: időt fecsélsz. 
Mi új csapás zudúlt a perzsa népre, mondd? 

Kar  Remegek rá odanézni! 
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!                                                        33 (681-702) 

Dareiosz 
 

Ha a régi tisztelet még lelkedet lenyűgözi,  
szólj te, ágyam régi társa, szólj nemes nő, hitvesem!  
Hagyd a jajgatást, a sírást, mondd ki nyíltan, hogy mi bánt.  
Halandót gyakorta sújtol emberektől szenvedés;  
száll a sok baj tengerekről, száll a szárazföldről is  
halandóra, hogyha éve kelleténél többre fut. 

Atossza 
 

Kit minden percéletűnél boldogabbá tett a Sors,  
míg szemed a Nap sugarát itta: élted életed  
perzsa népeddel, miként egy isten, irigyelt, dicsőn.  
Irigyellek, hogy halott vagy és nem látod ezt 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 előtt egy szálig tönkrement a hadsereg. 

Dareiosz S mondd, melyik fiunk vezette táborát Athén felé?     34 (703-717) 

Atossza Büszke Xerxész. Néptelenné tette földünk síkjait. 

Dareiosz S gyaloghaddal vagy hajóval tett próbát az esztelen? 

Atossza Mindkettővel. 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 szőjön esztelen! 

Atossza Látható, mi lett a vége: pusztulásra végezett. 

Dareiosz És mi lett az emberekkel? Nyögve mért busúltok itt? 

Atossza Vert hajóhadunk halálba űzte a gyaloghadat.             35 (718-728) 

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! 
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Atossza Veszni hullott Baktriának népe: nem lesz már öreg. 

Dareiosz Harcostársaink virágát tönkretette a bolond! 

Atossza Mondják: Xerxész népe-vesztve, nem sok társsal, egymaga... 

Dareiosz Hogy? Mi lett a vége néki? Menekvésre van remény? 

Atossza Élve ért a hídra, mely a két világot átköti. 

Dareiosz Élve ért e 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        36 (729-740) 
szállt imádság, hogy az Ég ezt mennél később 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 nagybutat.  
Azt gondolta, esztelen, hogy bár halandó, ő legyőz  
minden istent és Poszeidónt... Esztelenség ez, mi más,  
mely fiam megszállta. Félek: sok törődéssel rakott  
kincsem annak martaléka lesz, ki elsőnek viszi. 

Atossza 
 

Hősi Xerxészt ama rosszak társasága vette rá...  
Mind azt hajtogatta, hogy te úgy takartál nagy vagyont  
fiaidnak dárdaharccal, ő szobájában röpít  
kopjaszálat gyáva módon, apja kincsét semmivel  
nem növelvén. Ily galádok gúnyszavait szüntelen  
hallva, szánja rá magát, hogy Hellasz ellen hadra kél. 

Dareiosz  Hát megcselekedték a legnagyobb gonoszt,  
minek emléke mindörökkön fennmarad!  
mely néptelenné tette Szúsza városát – 
mióta adta Zeusz a nagy kitüntetést,                                37 (741-762) 
hogy egy ember egész juhpásztor-Ázsiát 
vezesse, bírva az uralkodó-jogart. 
Hadunknak Médosz első fővezére volt. 
Müvét, utódaként, fia fejezte be; 
belátás kormányozta lelke vágyait. 
A boldog férfi, Kürosz lett a harmadik; 
békét hozott uralma híveink közé, 
s a lűdek, phrűgek népeit szerezte meg, 
s igába törte mind egész Ióniát; 
mert bölcsnek termett, isten sem gyülölte őt. 
A negyedik főhadvezér: Kürosz fia. 
Az ötödik: Mardisz, a nemzet szégyene, 
az ősi trón gyalázata. Rá cselt vetett 
házában és megölte hős Artaphrenész 
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s vele e célra egyesült barátai18. 
 
Midőn a sors megadta régi vágyamat, 
 sok hadsereggel háborúztam sok csatán,  
de mégse hoztam államunkra ennyi bajt.  
Xerxész ifjú még, ifjuként gondolkodik,  
rég elfeledte, mit parancsoltam neki.  
Vegyétek észbe, társaim, világosan:  
midőn kezünkbe volt a kormányrúd, mi mind  
együtt nem támasztottunk ennyi szenvedést! 

Karvezető  Beszédednek mi hát a végső célzata, 
ó, Dareiosz király? Ezek nyomán hogyan 
élhetne mégis boldogan a perzsa nép? 

Dareiosz Ha hellén földre többé nem vezet csatát,  
még úgy se, ha a méd sereg hatalmasabb,  
mert fegyvertársuk nékik még a földük is.                    38 (763-792) 

Karvezető Hogy mondtad ezt? Mi módon fegyvertárs a föld? 

Dareiosz Ha túl nagy a sereg, azt éhen veszti el. 

Karvezető S ha válogatott, kis hadat viszünk reá? 

Dareiosz Még az se menekül, még az se jut haza,  
amely jelenleg Hellasz földein maradt. 

Karvezető 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,  
midőn otthagyja válogatott, szép hadát.  
Maradnak ott19, ahol Ászóposz nedvezi  
a síkot, a boiót földek tápadó vize.  
Ott vár reájuk legkeményebb szenvedés  
istentelen tettekre, dölyfre bosszuként:  
Hellasz földére törve istenszobrokat  
mertek eldúlni, elperzselni templomot;  
oltárok dőltek, istenek szentélyeit  
alapjukból hányták tövestül ég felé.  
Bűnt elkövetve nem csekélyebb büntetés  
sujt rájuk most, s lesujt utóbb! A vész dühe  
még nem merült ki, egyre nő, nevelkedik:  
a vérből annyi tenger áldozat-lepényt  

                                                                    
18 Az ezután következő sor a görög szövegben nem Aiszkhülosztól való betoldás, ezért nem is 
szerepel a fordításban. 
19 Dareiosz ezután a Plataiai mellett vívott csatát jövendöli meg, ahol a spártai Pauszaniasz 
vezetésével 479-ben szárazföldön is megverték a perzsákat. A harcban a spártaiaknak különösen 
nagy szerepük volt, ezért említi a szöveg a dór dzsidát. 
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halmoz Plataia tájain a dór dzsida.                                   39 (793-817) 
A hullatornyok néma szóval hirdetik  
a harmadik méd nemzedék szemének is:  
mértéktelen ne szőjön ember terveket.  
A gőg, virágozván, csapás-kalászt terem,  
s arat belőle keserű sirámokat.  
Látván e bűnhődést, csak emlékezzetek  
Hellaszra és Athénre, nehogy bárki is  
megvesse a jelen szerencsét, s más után  
kapdosva, órjás kincset tékozoljon el.  
Mert Zeusz a nagyratervezők 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 jószivű szavakkal csendesítsd meg őt,  
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 eltűnik 

Karvezető Fáj hallanom, hogy perzsa népünk mennyi kínt  
szenved ma és még mennyit kell kiállnia!                   40 (818-844) 

Atossza Ó, istenem, hogy általvert a fájdalom  
e sok csapás miatt! Leginkább az gyötör,  
hogy hallanom kell gyermekem gyalázatát:  
testéről hogy lesír a gönc, mi rajta van.  
Most elmegyek, s a házból díszruhát hozok,  
és megkísérlem, hogy találkozzam vele.  
Ne hagyjuk el bajban levő szeretteink! 

 A királynő el 

Kar Ó, mi derűs, ragyogó, csoda életet  
éltünk városainkban elébb, hogy a  
győzhetetlen, jó, 
istenekkel egyrangú, hatalmas, öreg,  
égi Dareiosz volt urunk e földön! 
 
Volt minekünk ragyogó hirü hadsere- 
günk vele! S minden iránymutatója a  
bástya-törvény volt!  
Hogy megtértek a háboruból hadaink:  
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nem nyomorút vezettek házainkba. 
 
Nem rohamozva ki otthona tűzhelyi- 
ről, a Halüsz-vizen át soha  
nem kelt, s mennyi várat vitt!  
Mint milyenek a Sztrümón akhelóoszi20  
városai, s ama thrák fal- 
vak szomszéd lakói.                                                           41 (845-870) 
 
Kivül a lápon, a szárazi téren a  
fallal erősek urunkra beh  
lestek engedelmesen;  
s Hellé tág szorosán települt viru- 
ló helyek és a Propontisz,  
s Pontosz torkolatja... 
 
s a hegyfok körül  
körbemosott szigetek mind  
Ázsiához tartozók.  
Milyen: Leszbosz, olajnövelő Sza- 
mosz, Khiosz és Parosz, Naxosz, Müko- 
nosz, s Ténosz, meg a hozzá- 
nőtt, szomszédos Androsz. 
 
Hódoltak neki  
partközi tengeri földek:  
Lémnosz és Ikarosz nyugo- 
vóhelye, Rhodosz és Knidosz, küprosz városok,  
ős Paphosz és Szoloi és Szalamisz21, minek  
épp anyavárosa hozta ránk e nagy siralmat. 
 
És legyőzte eszével Iónia  
soklakosú, sokezüstű  
hellén városait. Kato- 
náinak és keverék-seregének  
érchatalma  
állt mellette serényen.                                                     42 (871-903) 
 
Már kétségtelen: isten idézte re- 
ánk eme háboru nyűgét,  
s megrontott a hajóharc  
zord csapása minket. 

 Megjelenik Xerxész 

Xerxész Ó! 

                                                                    
20 Itt egyszerűen: vízi. Arról van ti. szó, hogy a Prasziasz-tavon az ott lakók cölöpépítményeket 
építettek. 
21 Itt nem a szigetről van szó, hanem a küproszi városról.  
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Ó, én nyomorult, ime, váratlan 
míly gyülölendő sorsra jutottam! 
Perzsa fajunkra mi nyers égi erő 
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! 

Karvezető Zokogok, nagyuram, seregünk siratom,  
jó perzsa erőnk nagy tiszteletét,  
hadrendünket 
-  mindet lekaszálta a Rontás! 

Kar  Siratja e föld szép zsengéjét:  
Gyilkos Xerxész Hádészt tölti  
perzsa fiakkal; száll a sok ember,  
száll Hádészbe, föld virága,  
nyíllal ölő hős, sűrü tömeg nép,  
sok tizezer hős: jaj, kihúnyt mind!  
Ó jaj, ó jaj! - támaszaink mind!  
Föld királya! - Ázsia földe 
-  szégyen, szégyen - térdre legörbedt!                            43 (904-930) 

Xerxész  Nyomorult, ím én, siralmas,  
ime én lettem, a szülőföldem  
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, üvöltőn! Már tőlem elállt 
s ellenem fordult az Ég! 

Kar  Zokogó sírással sírunk.  
Siratom az uj 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 mezőt,  
s balvégzetü partját. 

Kar  Jaj, jaj, sikolts és tudj meg mindent! 
Hol híveid többi része? 
Hova lett sok hadnagyod? 
Hova lett: Pharandákész, 
Szúszász, Pelagón, 
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Dotamász és Agdabatász, Pszammisz, 
Szusziszkánész - ez Ágbatana-hagyók?                           44 (931-961) 

Xerxész  Lezuhanva a türoszi  
hadigályáról, zord  
szirtélhez ütődtek – 
Szalamisz fövenyén pusztulni  
hagytam valamennyit. 

Kar  Ó jaj, hol van már Pharnúkhosz, 
Áriomardosz, a vitéz, 
hol van Szeuákész király? 
Az ősi sarj: Lilaiosz? 
Memphisz, Tharübisz? 
És Maszisztrász, Artembárész 
és Hüsztaikhmász? - tudni akarom én! 

Xerxész  Jaj, ó jaj nékem! 
Látták a nagy, ősi, gyülölt Athént, 
s mind egy csapástól 
- jaj, a nyomornak! - ott vonaglanak haldokolón 
a néma földön! 

Kar  És ott hagytad hűséges  
szemed világát: a perzsát,  
sok tízezernyit számlálót;  
Batanókhosz fiát, Alpisztoszt,22 
 
kinek ősei: Szeiszámész, Megabátész - - - 
Parthoszt, az erőst, Oïbárészt 
-  oda van, oda van - ó elhagytad!  
Igaz perzsáknak 
iszonyatos a szavad!                                                             45 (962-987) 

Xerxész  Jajongva mért kell  
felidézned e hűszivü társakat?!  
Jaj, átkos, átkos,  
gyülöletes a szavad!  
Süvölt, süvölt tagjaimon  
belül a szivem! 

Kar  Másokat is visszasovárgunk:  
a márdosz férfiak ezredesét, hős  
Xanthiszt, arészi Angkhárészt,  
Diáïxist, Árszámészt, lo- 
vas hadifőket, 
és Dádákészt és Lüthimnászt,  
Tolmoszt, a mohó kezü lándzsást,  
eleve, eleve csodálkozom, hogy  
már nem vonulnak  

                                                                    

22 E sor után egy sor hiányzik az eredetiben. 
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hadiszekered után! 

Xerxész Elestek mind a had vezérei! 

Kar Elestek ők dicstelen. 

Xerxész Ó jaj nekem! Jaj ó, jaj ó! 

Kar  Jaj ó, az Ég! Nem remélt, 
igen vakító csapást 
küld, amit Áté előre látott! 

Xerxész Megvert a Sors! Mily örök balvégzet űz! 

Kar Megvert a Sors láthatón!                                                 46 (988-1009) 

Xerxész Ujabb iszony! Ujabb iszony! 

Kar Ión hajósokkal a  
találkozás végzetes!  
Háboruban balsors tépi népünk! 

Xerxész Igaz! Hadam számtalan!  
S csúful megverettem! 

Kar Ki nem veszett? A perzsa had beh nagy volt! 

Xerxész Nem látod? Összes seregemből ez maradt! 

Kar De látom én! 

Xerxész Ezt a tegzet látod-e? 

Kar No mi az ugyan, mi megmaradt? 

Xerxész Tokja a szép nyilaimnak. 

Kar Szinte semmi a sokból! 

Xerxész Nincs már semmi segítőm! 

Kar A harcból nem fut az ión nép! 

Xerxész Kemény vitéz! Láttam-e  
nem remélt csapásból 

Kar Futó hajóid halmazára gondolsz?                                47 (1010-1029) 

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 erőink. 

Xerxész Senki sincs követőm már. 

Kar Szeretteink tengeri veszte által. 

Xerxész Zokogva zokogj a vesztünkön! Eredj haza! 

Kar Jaj ó, jaj ó! Iszony, iszony! 
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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! Ó, nagyon fáj. 

Xerxész Verd, verd a melled! Sohajts a kedvemért!              48 (1030-1046) 

Kar Zokogva, sírva jajgatok! 

Xerxész Szavamra visszhangot kiálts! 

Kar Szivemből teszem ezt, nagyúr. 

Xerxész Zokogj, sikolts, kiálts panaszt! 
Jaj, iszonyu kín! 

Kar                    Jaj, iszonyu kín! 
Sötét nyögés, mellverdesés  
elegyedik jajomba. 

Xerxész Verd melledet, süvöltsd a műszek gyászdalát! 

Kar Jaj, iszonyu kín! 

Xerxész Szaggasd ki, szaggasd hófehér szakálladat! 

Kar Szünetlenűl 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 Szünetlenűl ezt teszem zokogva.                                49 (1047-1063) 

Xerxész Szemed áradjon! 

Kar Könnyben úszik. 

Xerxész Szavamra visszhangot kiálts! 

Kar Jaj ó! Jaj ó! 

Xerxész Jajongva menj e házba be! 

Kar Jaj ó! Jaj ó! 

Xerxész Úgy fáj e város, úgy fáj! 

Kar Úgy fáj, bizony! Jaj, úgy fáj! 

Xerxész Nyögj, nesztelen haladva! 

Kar Úgy fáj, úgy fáj a perzsa földre lépni most! 

XERXÉSZ Jaj, jaj, jaj, háromrendlapátos, 
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jaj, jaj, jaj, hajókon hány elpusztult! 

Kar Sikongó sírással menj elöl! 

 A kar kivonul Xerxész után                                          50 (1064-1077) 
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Eteoklész 
 

Polgárok, az időkhöz illőn szóljon az,  
ki ügyünk őre, városunk fedélzetén  
kormányoz - álom ne szálljon pilláira!  
Ha boldogultunk, ugy az érdem istené;  
de hogyha - sors ne adja! - balszerencse ér,  
egyedül csak Eteoklészről zengedez  
megannyi polgár zúduló panaszdala  
szerte a városon. Zeusz óvna bár, hogy őt  
méltán nevezze Oltalomnak államunk.  
S ti, kik teljes virágnyitást nem értetek,  
s ti, sok élemedettkorú, az izmotok  
sarjadzását nőttön-növelve, legyetek  
vigyázással, megtéve, mi tőletek telik!  
védjétek városunk, s az ősi istenek  
oltárait, hogy szent tüzük ne húnyjon el! – 
kisdedeink, s a drága dajka Földanyát,  
ki, míg földöncsuszó fiókák voltatok,  
magára vette ápolástok terheit,  
pajzshordó, hív polgárt nevelt belőletek,  
hogy most e vészben hívek is maradjatok!  
Isten kegye idáig még felénk hajolt,  
idáig ránk, ostromlottakra kedvezőn  
kormányozták a háborút az Églakók.                                     53 (1-23) 
De most a jós,23 a szárnyas-étető, aki  
tüz nélkül, füllel, értelemmel fogja fel  
madarak jósigéit csalhatatlanúl  
- a szárnyas jósjelek tudósa szólt, hogy az  
akhájok24* éjjel általános támadást  
szavaztak, s hogy a várost csellel ejtik el.  
Rajta! a kaputornyokra induljatok!  
a sáncra! Teljes fegyverben rohanjatok!  
Töltsétek be mellvédeinket, álljatok  
a tornyok padlatán, kapuk bejárata  
mögött, elszántan várjatok, ne féljetek  
a tenger támadótól - isten jót akar.  
Bocsátottam a táborukba kémeket,  
fürkészeket - hiába nem járnak, tudom.  
Okulva tőlük, kelepcébe nem bukom. 

 Hírnök jön 

Hírnök 
 

Eteoklész, Kadmosz vitéz, erős ura,  
a táborukból biztos híreket hozok:  
mint szemtanu, kilestem ott a dolgokat.  
Hét férfi, hét mindent merő vezér, bikát  

                                                                    
23 Théba híres vak jósa, Teiresziasz. 
24 Akhaia a Peloponnészosz északi részén fekvő ország, az akhájok tehát itt a 
peloponnészosziakat, a támadó argoszi sereget jelentik.  
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döfött le, vérét fekete pajzsba fogva fel,  
kezét az állatvérbe mártja mindegyik  
híván Arészt, Enűót, vérszopó Phoboszt,  
megesküszik, hogy vagy kiirtja, égeti  
erőszakkal kifosztva Kadmosz városát;  
vagy ott hal és a földet vérrel öntözi.  
Adrasztosz kocsijára25* fűzte fel kezük  
a honnmaradt szülőknek szánt emlékeket.  
Könnyük ragyog - de nincs panaszszó ajkukon,                  54 (24-51) 
vaslelkük bátorságtól lángolón zihál,  
miként Arészt látó vad oroszlánoké.  
Bizodalmában egy se vár, se tétováz.  
Úgy hagytam ott e hét vezért: sorsot vetett,  
mely kapura melyik vezesse századát.  
Rendeld ki ellenük hamar a hét kapu  
kijáratához városunk legjobbjait.  
Közeledik Argosz teljes fegyverzetű  
hadrendje, port kavar - s a síkot, mint a köd,  
fuvó lovak fehér tajtéka önti el.  
Te, mielőtt Arész orkána ránk süvölt,  
vértezd a várost, mint hajónk kormányosa!  
A had szárazföldi tajtéka zúg körül.  
Áron is megvedd még e futamat időt!  
Magam, mint kém, eztán is híven őrködő  
szemmel vigyázok, hogy megértsd világosan:  
mi készül ottkinn - s így ne ártsanak neked. 

 Hírnök el 

Eteoklész  Ó, Zeusz, ó, Gé, s ti, városőrző istenek,  
Árá, s atyám ádáz, erős Erinnüsze,  
ne hagyjátok, hogy ellenség szaggassa ki  
e hellen ajku város élő törzsökét,  
s kioltsa benn a házak élő tűzhelyét!  
Ne engedjétek, hogy igába dőljön e  
szabad vidék és Kadmosz ősi városa!  
Segítsetek! Hiszem, hogy érdekünk közös.  
Csak boldog város tisztel égi lényeket. 

 Eteoklész és a thébai férfiak el       55 (52-77) 

Kar  (bevonul. Megrémült nők bomlott futással szaladnak  
elő. A kar egyes tagjai egymás után szólalnak meg) 
Félek! Mely igen gyötör a kin!  
Hagyván táborát, rohan a hadsereg.  
Forr, zuhog a sokaság, lovasok árja fut.  
Porgomoly égig ér; beszél láthatón  
e néma, igaz, becsületes futár. 
 

                                                                    
25 Amphiaraosz jóslata szerint egyedül Adrasztoszról volt bizonyos, hogy épségben tér haza. 
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Körül a földemen dörög a harcizaj.  
Felénk húz, röpül, dübörög, mind a vad,  
le nem igázható rohamu hegyipatak.  
Istenek, égi nők, verjétek el a ránk  
lezuduló csapást!  
Bástyánk fölött zendülés.  
A város felé vonul a harcrakész,  
fehér paizsu harcinépség. 
 
Kicsoda oltalom? Kicsoda isten és  
istennő segít? Leborulok az is 
tenek szobrai elé.  
Dicső otthonú Boldogok! —  
Szobruknál ideje 
imádkozni! Mért halasszuk? Csak nyögünk.  
Füledbe zeng vagy se most e pajzsdörömbölés?  
E fátylat, koszorut 
mikor adjuk át esedezőn, ha ma nem?  
Látom a dörgést: dübörög annyi lándzsa most...  
No mit téssz? Ne áruld el, Árész,  
ez ős földedet!                                                                             56 (78-105) 
Nézd, nézd e várost, te gyönyörű aranysisakú, 
melyet úgy szerettél elébb! 
                                      (Leborulnak az istenek szobrai előtt) 
Jövel ide, ide mind, hazai istenek! 
Szüzek esedező 
csapata kéri, hogy ne legyenek rabok! 
Taraja-csapkodó katona-tengerár 
hömpölyög - mint Arész vihara fütyül - a vár 
köré!... Ó, Zeusz, mindent végbevivő atya, 
védj minket ellenségünk ostromától! 
Argoszi hadsereg ülte körbe 
Kadmosz városát. Ölő fegyverek 
beh rettentenek! Mig a sok lópofán 
halált zörömböl érczabiájuk, 
hét dzsidaforgató, fenekedő vitéz 
rohamoz most a hét kapura abban a 
sorrendbe, mit a Sors vetett ki. 
Paliasz, Zeusz lánya, te, csata szerelmese, 
mentsd meg a városunk! 
Lovas Poszeidón, ki halakat dobó 
szigonnyal uralkodol a tengeren, 
iszonyatom te oltsd, iszonyu rémeim! 
S a várost, melynek Kadmosz adott nevet, 
te védd, Arész, fedezd be láthatóan! 
Légy oltalmunkra, te, Aphrodité, 
fajunk anyja,26 hisz Te véred folyik 

                                                                    
26 Kadmosz felesége, Harmonia, Aphrodité leánya volt. 
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az ereinkben. Így közeledünk feléd 
istenhivón, esdőn sikoltva. 
Farkasok réme,27 légy ma ellenfelünk 
farkasa, sóhajunk miatt bosszulón, 
s te, Artemisz, övezd fel íjad!                                            57 (106-150) 
Ó jaj, ó jaj! 
Szekerek robaja döng körül a városon, 
Héra, fenséges! 
Terhe süvölteti kerekek tengelyét, 
Artemisz, édes! 
Őrjöngvén, dühöng a dzsidaverte ég. 
Mit szenved városunk? Mi nyomor éri még? 
Isten mire vezeti, mi végezetig? 
Ó jaj, ó jaj! 
A falak ormait kőzuhatag veri, 
drága Apollón! 
A kapun ércbevert paizsok robaja döng! 
Halld, Zeusz lánya,28 
kitül a háborúk befejezése függ. 
S Onka, te, városunk boldog urasszonya, 
védd meg e hét kapuju székhelyed! 
Mindenható istenek, 
tökéletes vártorony-őrizők! 
Árulón, jaj, oda ne add, 
ó, Ég, dzsida-kinozta városunk 
idegen ajkuaknak! Ó, 
fületek értse, mit könyörög égbetárt 
kézzel e sok lány! 

 Eteoklész közeledik 

 Járjátok városunk körül  
oltalmazón, kedves ég-szellemek!  
Most szeressétek e hazát!                                                      58 (151-176) 
Közáldozatainkat soha  
ne feledjétek el! Védjetek!  
Emlékezzetek, beh sokat ült e nép  
áldozat-ünnepet! 

Eteoklész  Azt kérdezem, kibírhatatlan asszonyok,  
vajon az jó, vajon megmenti városunk,  
s az ostromlott seregnek bátor szívet ád,  
ha így, lehullva a városőrző istenek  
szobrára, ríttok... Gyűlöl minden épeszű  
ezért!... Se balsorsban, se boldog jóidőn  
nem élnék együtt asszonynéppel semmiképp!  
Nyeregben ül? nem ért a szóból oly pimasz.  
Ha megneszűl: hazára, házra végveszély!  

                                                                    
27 Apollón Lükeiosz. 
28 Alkalmasint  Nikéről, a győzelem istennőjéről van szó, de a szöveg nem bizonyos. 
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Most is ez összevissza futkosásotok  
polgáraink szivébe gyávaságot olt.  
A kintieknek vagytok így hasznára csak,  
magunkat így csak elemésszük itt belül,  
Így jár az ember, hogyha nővel egybekél!  
Nos, valaki parancsomat ha nem teszi,  
asszony, ember, vagy bárki a hadak között:  
halált szavaz reá az ítélet-kavics!29  
Megkövezi a népitélet. Nincs kiút!  
A férfi gondja a közügy, nem asszonyé!  
A nő üljön meg otthon, úgy nem ártogat.  
Hallod? Süket vagy? Falrahányt borsó szavam? 

Kar  Kedvesem, Oidipúsz fia, beh rettegek,  
hogy a fülembe harc-kocsi zöreje, zöreje  
zakatol, és gurulón a kerékagyak  
csattognak, s paripák                                                            59 (177-206) 
nem nyugovó gyeplője zörög,  
a zaja tűzszülte zabiáknak! 

Eteoklész  Ha a hajó az örvényben vergődik, a  
kormányos vajjon úgy talál mentőfogást,  
hogy a hajó farából az orrába fut? 

Kar  Isteneink öreg szobraihoz futok,  
bízva az égiekben, amikor a lavina  
iszonyu torlata dübögve kapunkra ront,  
szivem az ég felé  
félve-esengve igy emelem:  
védje a városunkat!  

Eteoklész 
 

Imádkozz: bástyánk bírja jól a támadást – 
ez érdeke az Égnek is, hisz úgy tudom,  
megvívott várost elhagynak az istenek. 

Kar  Bárha ne hagyna el isteneink kara  
még, amig élek! És látni ne adja, hogy  
lót-fut a városon a sok idegen  
s gyújtogatásra tüzet ragad! 

Eteoklész 
 

Istenhez óbégatva ne akard a bajt!  
A boldog élet édesanyja, asszonyok,  
az engedelmesség - az üdvözít. Bizony! 

Kar  Ámde különb az Ég ereje. Gyakran épp  
a nyomorába már tehetlen veszőt  
egyenesíti fel, ha rém fellegek  
függnek ijedt szemei előtt.                                                    60 (207-229) 

Eteoklész A férfi dolga a jóslatügy, s az áldozás, 

                                                                    
29 A bíróságokban különféle kövecskékkel szavaztak a bírák: minden bíró két bronzból készült 
szavazókövecskét kapott, az egyik át volt fúrva, a másik nem. Ha a bíró a megfelelő ládába az 
átfúrtat dobta be, ez ítéletet jelentett (ez volt az ítéletkavics), ha a tömöret, felmentést. 
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 ha próbát kell az ellennel kisérteni; 
tiéd asszony, hogy néma légy és otthon ülj! 

Kar 
 

Az Egek érdeme, ha szabad a városunk,  
s véd e fal ellenünk csordahadától - így  
ki gyülöli, hogy imádkozom?! 

Eteoklész  Mit bánom én, ha féled az istenek faját, 
csak be ne olts a férfiakba csüggedést; 
ülj meg nyugodtan és ne reszkess szerfölött! 

Kar  Hallván hirtelen e kavarodott dobogást,  
jöttem a várba az istenek drága, ős  
székeihez ijedten. 

Eteoklész  Ha megtudod: ki sebesült, ki halt oda,  
ne kókladozz, ne jajveszékelj, mert Arész  
halandók vére-hullásán lakmározik. 

Karvezető Ah! Hallom a paripák prüsszögéseit! 

Eteoklész Felőlem hallhatod! Csak feltünő ne légy! 

Karvezető Úgy reng a föld. Körül vagyunk kerítve már. 

Eteoklész Bízd rám! Nem nékem kell törődnöm evvel is?! 

Karvezető Félek. Kapunkat egyre jobban döngetik. 

Eteoklész A városban nem fogod be erről a szád?!                          61(230-250) 

Karvezető Várunkat el ne áruljátok, istenek!  

Eteoklész Veszekedett! Nem szűnsz locsogni?! Csend legyen! 

Karvezető Őr-istenek! Ne érjen engem szolgaság! 

Eteoklész Magad teszed rabbá a várost, s engem is! 

Karvezető Mindenható Zeusz! ellenünkre szórd nyilad! 

Eteoklész Ó, Zeusz! Milyennek alkotád a nők nemét?! 

Karvezető Nyomorúnak, mint a férfit, hogy várossa vész. 

Eteoklész Megint sápítozol, s a szobrokat fogod? 

Karvezető Fojtó szorongás húzza görcsbe nyelvemet. 

Eteoklész Egy kis szívességet, ha kérlek, megteszel?) 

Karvezető No mondd, mi az, hadd tudjam meg minél elébb! 

Eteoklész Hallgass, nehogy szeretteinket megriaszd! 

Karvezető Jó, hallgatok. S türöm, mint más, a sorsomat. 

Eteoklész Ezt jónéven veszem előbbi szód helyett. 
Még többet tégy! Hagyd ott az istenszobrokat! 
S az églakókat kérd: velünk csatázzanak!                        62 (251-266) 
Halld meg fohászom, aztán énekelj reá 
szent, üdvös ujjongást, görög szokás szerint: 
nagy áldozat-dalt, mely barátnak szívet ád, 
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s kioltja félelmét az ellenség előtt. 
Míg én igérem a vidék-, a városőr-, 
a piacon vigyázó isteneknek, a 
Dirké-forrásnak, Iszménosz vizének is: 
ha jóra végezünk, s a város fennmarad, 
az istenek oltárain juhvér folyik,30* 
győzelmi-oszlop áll, s az ellen dárda-nyűtt 
ruháival koszoruzom szentélyüket. 
Ezt kérd az Égtől - ne sirámod-élvezőn, 
ne céltalan, vad jajveszékelés között, 
hisz azzal nem kerülheted ki végzeted! 
A város hét kijáratához rendelek: 
ki ellenünkkel nagy vitézül harcot áll, 
hat férfiút - hetedikéül én megyek, 
még mielőtt gyors hírnökök, sebes szavak 
csapnak reánk és szükséggel perzselnek el. (El) 

Kar  Vigyáz szivem, félve nem alszik el. 
Riadalmat gyújt belém 
a sok gond: szívem ismerőse. 
Falunk körül nagy tömeg. 
Így félti fészkén buvó, 
pihés fiókáit a 
reszkető gerle rossz 
kigyó-hálótárstól. 
Ott a bástya tövében 
tenger-sűrü sereg nép 
támad ránk. Mire végzek?! 
Megszórják a körülvett                                                         63 (267-298) 
polgárságot amonnan  
nagy, késélü kövekkel  
Zeusz-ivadék isteneink! oltalmat a  
kadmoszi hadseregnek! 
 
Leltek-e majd jobb hazát, mint e sík,  
ha földe mély kövére  
az ellen martaléka lesz? Job- 
bat, mint a Dirké vize?  
Minden italnál különb,  
melyet Poszeidón, a föld- 
hordozó ád nekünk,  
s Téthüsz annyi sarja.  
Őrző isteneink! e  
bástyán kívüliekbe  
most támasszatok ember- 
pusztító pulyaságot,  
nagy átkot, hogy a lándzsát  
elhányják! Seregünknek  

                                                                    
30 Itt egy nem Aiszkhülosztól való sor következik. Ez a fordításból elmaradt. 
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adjatok diadalt, jól  
helyeteken állva hazánk oltalmaként,  
szánva siró dalunkat! 
 
Siralmas, ha egy ős vár dobatik  
Aidésznek alá, lándzsa-teperten,  
szolgasorba: az istenek  
szavára dúlja fel az akháj,  
hamuba, porba gyalázva.  
Özvegyeket űznek szolgaságba:  
ifjat, vénet, hajfonatuknál  
fogva, mint a lovat, viszik.  
Megszakadoz köpenyük. Üvölt                                           64 (299-329) 
dúlt, kietlen városuk: 
pusztul a népe sikoly, jaj közepett. 
Nagy, rontó végzetem riogtat. 
 
Hazulról alig érett,31* kicsi lányt 
kora nászra szakaszt le haditörvény; 
szörnyü, mint megy utált uton! 
Én mondom: az ottlenn nyugovók 
jobbsoruak ezeknél! 
Mert ha a város igába görbed, 
jaj, szörnyüség a sorsa! 
Ember űzi a másikát, 
egy öl, a másika gyújtogat. 
Mind a város füstbe vész. 
Ráfuj a tébolyodott, gyilkos Arész 
a jámborságot meggyalázva. 
 
Döng, dübög a város. Körülötte nagy 
toronysánc. Dzsidával rohan, 
s öl embert az ember. 
Szoptak még az imént a 
mellre-buvó csecsemők: 
vérbe borulva rínak! 
Dúlt futás: rablás fivére. Összefut 
hurcoló a hurcolóval. 
Üres kéz üres kezet 
húz magának cinkosúl. 
Rosszabb rész, egyenlő rész egynek se jó. 
Mit szül ez? - Sejti már a képzelet. 
Földre terítve minden faju, szép gyümölcs. 
Szívtépő e kép! szolganők 
szeme keserü könnyben.                                                     65 (330-359) 
 
Esztelen hullámokba  

                                                                    
31 A szöveg értelmezése vitatott. 
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összekavarva, buján  
árad a föld adománya.  
Szenvedés ujoncai,32* rabszolganők  
tűrik a vakszerencse-kedvelt  
férfi szolga-fekhelyét.  
S várja mind, mikor mehet  
gyűlölt ellenéhez éji célra - míg  
haláluk zárja könnyes kínjukat. 

 Hírnök közeledik. Ugyanakkor Eteoklész is előfut 

Karvezető  Szeretteim, emitt a kém jön. Azt hiszem,  
új híradással lesz az ellenség felől,  
vadul meghajtva lába pörgő tengelyét.  
Amott meg a király jön, Oidipúsz fia,  
hogy jókor hallja még a hírhozó szavát;  
nagy futva ő is széjjelhányja lábait. 

Hírnök 
 
 

Tudom az ellen terveit. Hadd mondjam el;  
a Sors kinek melyik kaput vetette ki.  
Tűdeusz a Proitosz kapunál ott háborog,  
mivel az Iszménosz-folyón az átkelést  
tiltja a jós33,* mert vészt jelent az áldozat.  
Csatára óhajtoz Tűdeusz, őrjöngve zeng,  
mint sárkány hangja, bőg a déli napverőn.  
Oiklész fiát, a jóst gyalázza, szidja, hogy  
behúzza farkát a halál, a harc elől.  
Süvöltve, rázza hármas, árnyékot vető  
sisakbozontját, míg ott benn a pajzs alatt  
az érckolompok isszonyatra csengenek.                         66 (360-386) 
Pajzsán fennhéjázó cimer kevélykedik:  
az ég, amint ragyognak rajt a csillagok,  
s a telehold szikráz a pajzs középkörén:  
a csillagok öregje, barna éj szeme.  
Hogy kótyagossá tette gőgös fegyvere,  
folyóparton csatára vágyva háborog:  
mint mén, dühtől tombolva tépi gyeplejét – 
indulna már: úgy várja a kürtharsanást.  
Kit küldesz rá, mily bajnokot? Ki tudja a  
Proitosz-kaput, ha zára tört, megvédeni? 

Eteoklész  Nem félemlít a pompa senki fegyverén. 
Nem szaggatnak sebet a tarka címerek. 
Taréj, kolompszó dárda nélkül nem harap. 
S a pajzson - mint te mondtad - az a barna éj, 
melyen szikráz az ég ezernyi csillaga, 
e nagy bolondság még fekete jós lehet: 
ha meghal, és szemére hull az éjszaka, 
e gőgös cimer, ki kevélykedik vele, 

                                                                    
32 A hagyományozott szöveg nagyon romlott. 
33 Amphiaraosz, Oiklész fia, maga is a hét Théba-vívó egyike. 
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annak fejére szól igazat, s így maga 
magára megjelenti dölyfe végzetét. 
Nos hát, Tűdeusszal szembe odarendelem 
kapuvédőül Asztakosz derék fiát: 
ő hősi rend, Szemérem trónját tisztelő, 
s utálja a felfuvalkodottak sok szavát; 
a rosszra rest ő, hitvány lenni nem szokott - 
Sárkányfogvetemény: kiket megszánt Arész,34* 
azok gyökéből... nagyon is e föld fia: 
Melanipposz. Arész kockája döntsön itt. 
A rokonvér ereje ösztökéli, hogy 
megvédje anyját ellenség dzsidáitól.                                 67 (387-416) 

Kar  Adná Ég, hogy járna e mi bajnokunk  
sikerrel! Jogosan a városért  
rohan az élre. Rettegek látni a  
családjukért ma véresen  
odaveszők halálát! 

Hírnök 
 

Segítsék győzelemre őt az istenek! 
Az Élektra-kaput Kapáneusz nyerte el. 
Ez óriás, annál hatalmasabb, kiről 
előbb beszéltem. Dölyfe már nem emberi. 
Átkát tornyunkra szórja - Sors ne töltse be! - 
Ha Ég akarja - így beszél -, lerontja még 
Kadmoszt, de akkor is, ha nem akarja! Zeusz 
lecsapó bosszuja se köt békót reá. 
Szerinte Zeusz villámcsapása, mennyköve 
oly ártalmatlan, mint a déli langymeleg. 
Jele egy férfi meztelen, a tűzhozó; 
kezében fegyverül lobog a fáklyaláng, 
s arany betű zeng: „Városuk felperzselem!" 
Ez ellen küldd... Vajon ki mérkőzik vele? 
A kérkedőt ki várja rettenetlenűl? 

Eteoklész  Ez a haszon csak újabb hasznot szül nekünk.  
Bolondeszű, veszett ember legigazibb  
vádlója: önnön nyelve. Bősz Kapáneusz  
vesztünk igéri, s be is váltaná szavát.  
Istent gyalázva, nyelvét tornáztatva vad,  
bolond örömmel - ő, halandó, zengi fel  
az Égre, Zeuszra, dölyfös, tajtékzó szavát.  
Tudom, hogy méltán üt le rá a tűzhozó  
mennykőcsapás,35* amely korántsem oly szelíd,         68 (417-445) 
s a déli napmeleghez nem hasonlatos.  
Polüphontész, aki majd szembeszáll vele,  

                                                                    
34 Kadmosz Arész isten sárkányának fogait vetette el, ebből emberek keltek ki (a Szpartoszok), 
akik egymással harcot kezdtek. Akik közülük megmaradtak (akiknek Arész megkegyelmezett), 
azoktól származnak a thébaiak, köztük Melanipposz. 
35 Kapaneuszt valóban Zeusz villáma sújtotta halálra Théba előtt. 
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izzó elszántság, bár fölötte szűkszavú.  
Hüséges oltalmunk, akit nagyon segít  
a védő Artemisz, s a többi istenek.  
Mondj mást, kinek a kocka más kaput vetett! 

Kar  Pusztuljon, ki ránk gonoszat esküszik!  
A villám tüzes nyila taszítsa le,  
nehogy a házba rontva, még szűzleányt  
szobámból úgy raboljon el  
iszonyu vad dzsidával. 

Hírnök 
 
 

Hallgasd, kinek jutott a harmadik kapu.  
A felborított sisakból36* a harmadik  
kocka Eteoklosznak hullt, hogy századát  
a Néïtai kapu ellen vezesse fel.  
Rövid gyeplőn fuvó-kapáló méneket  
fordít el - mind a kapu ellen rontana.  
Barbár mód csöng-süvölt a szájvédőkosár,  
tűz-orrlikak vad prüsszögése tölti be.  
Pajzsán a címer rajza is kevélykedő:  
létra fokán egy fegyveres kapaszkodik  
az ellenség tornyára, hogy felgyújtsa azt.  
Pajzsán betűk sorával ő is zengi, hogy  
a bástyáról maga Arész se dobja le.  
Ez ellen küldj el egy megbízható vezért,  
hogy szolgajáromtól megvédje városunk. 

Eteoklész  Elküldeném, de véletlen szerencse, hogy  
már elküldöttem Megareuszt, Kreón fiát.  
Sárkányvetés. Helyette karja kérkedik.                         69 (446-474) 
Nem félemlíti meg a megvadult lovak 
tajtékfuvása, a kaput nem hagyja el. 
Adót a földnek vagy halállal ró le, vagy 
a pajzson a két vitéz, s a város: foglya lesz, 
s zsákmánnyal ékesíti apja otthonát. 
Mondj más hetvenkedést! Ne légy fukarszavú! 

Kar  Imádkozom: élve maradjon ő, aki  
fedezi házamat, s vesszen a támadó!  
S arra, ki nagyzoló dölyffel a városunk  
ellen üvölt eszevesztve,  
Zeusz boszulón komorodva nézzen! 

Hírnök 
 
 

A negyedik, ki a következő kaput,  
Athéna-Onka kapuját víja bömbölőn:  
Hippomedón, az a temérdek óriás.  
Midőn a szörnyü kört - pajzsára gondolok – 
forgatta, a hajam, bevallom, égnek állt.  
És az se volt kontárkezű fegyverkovács,  

                                                                    
36 A sorsvető kavicsokat sisakban rázták, s aszerint, hogy kinek a kavicsa hullott ki, került sor az 
illetőre. 
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ki paizsán a címerét ötvözte ki:  
Tüphószt, ki tűzköpő pofáján éjkorom  
füstöt lövell, s a lángok villogó hugát.  
S a nagy, kivájt hasú paizs peremkörét  
kígyók tekercs-gyürűi örvözik körül.  
Rikongat ő, Arész belészállt; mint Thüasz,  
harcért dühöng, iszonyt sugall tekintete.  
Ilyennel őrizkedj tusát kisérteni!  
Kapunk előtt hetvenkedik a Rémület! 

Eteoklész  Először Onka-Pallasz védőistenünk,  
kapunk szomszéda, férfigőgöt gyűlölő,  
óv tőle, mint hideg kígyótól kiscsibét.                                70 (475-503) 
E férfi ellen férfit választottam én:  
Oinopsz fiát, derék Hüperbioszt, aki  
döntő szükségben megkísérti végzetét.  
Alakja, lelke, kardja: tiszta, gáncstalan – 
mindezt Hermész illőn alkotta meg. Ha majd  
az ellenség e férfival tusára kél,  
egymásra kell hogy csapjanak a pajzsukon  
az istenek is: azén a tűzfuvó Tüphósz,  
Hüperbiosz pajzsán a fennentrónoló,  
nagy Zeusz atyánk, kezébe tartva tűz-nyilát.  
Meggyőzve Zeuszt ugyan ki látta? Senki még.  
(Így oszlik meg tehát37* az égiek kegye.  
Velünk a győztesek, velük az elbukók,  
csatán ha Zeusz erősebb bajnok, mint Tüphósz.  
Valószinű így jár e két vetélkedő:  
Hüperbioszt - mint címerképe jelzi már – 
megoltalmazza Zeusz, a pajzsán trónoló.) 

Kar  Hiszem, ki pajzsán Zeusz ellene: pokoli,  
fekete démon arcát viseli címerül:  
szörnyalakot, mit ember, s örökéletű  
isten utál - kapuink e- 
lébe fejét veti porba még az! 

Hírnök 
 

Bár lenne úgy! Az ötödiket hadd mondjam el,  
ki majd a Borreasz-kaput rohanja meg,  
hol Zeusz fiának, Amphiónnak sírja van.  
A kezében levő dzsidára esküszik;  
szeménél, istennél is többre tiszteli  
azt, hogy Kadmoszt Zeusszal dacolva dúlja el.  
Így kurjongat e bájos arcu, szép kamasz,  
e gyermek-férfi, hegylakó anya fia.                                     71 (504-533) 
Arcán a legénytollu még alig-pihés,  
a zsenge kor szép hamvu, sűrü pelyhei.  
Nem „szűzies"38,* mint neve hirdeti, de nyers;  

                                                                    
37 A zárójelbe tett rész valószínűleg nem Aiszkhülosztól való. 
38 Parthenopaioszról van szó, kinek nevében a parthenosz (szűz, szűzies) szó rejlik. 
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szeme, mint Gorgóé, forog, ha rád rohan.  
Úgy dől a dölyf belőle, hogy kapunkra ront.  
Testét oltalmazó, érccel bevont, kerek  
pajzsán a címer városunk gyalázata:  
szegekkel rákovácsolt, bősz, nyershúsevő  
Szfinxet visel rajt: domboru, csilla termetűt,  
ki egy kadmoszi férfit tart a karma közt,  
hogy legtöbb dárda dobassék e férfira.  
Nem úgy jött, hogy szatócskodjék e háborún,  
szégyent se fog majd hozni rá e hosszu út.  
Parthenopaiosz Arkasz - ő a jövevény,  
Argosznak szép neveltetési díjt adott,  
most tornyaink fenyegeti... Ne adja Ég!... 

Eteoklész  Bár azt nyernék az égiektől, mit maguk  
forralnak, ez istentelen hetvenkedők!  
Elveszne mind gyalázatos-siralmasan.  
Van méltó párja arkad emberednek is,  
nem kérkedik, de karja látja, mit tegyen;  
kiről előbb beszéltem, annak öccse, hős  
Aktór; nem tűri, hogy e tétlen nyelvelés  
kapun belül folyván növessze szégyenünk,  
s betörjön az, aki a mardosó, gyülölt  
szörnyarcot hordja ellenséges címerén.  
Nem ki, befele gazdáját gyalázza majd,  
ha rája nyílözön zuhog a vár alatt.  
Ha isten is úgy akarja, igaz lesz szavam.  

Kar  Úgy átszur e szó szivemen. Hajam                                     72 (534-563) 
fürtje az égnek áll, hogy a fülembe üt  
e gonoszok, e felfuval- 
kodók dicsekedése. Bár irtanák  
ki az istenek őket e földről! 

Hírnök 
 

Hadd mondjam: a hatodik a legjózanabb,  
s legbajnokabb is. Amphiáraosz, a jós.39*  
A Homoloisz kaput megvenni küldik őt.  
S ő szüntelen gyalázza hős, erős Tűdeuszt,  
hogy embergyilkos,40* felkavarja városát,  
hogy Argoszt minden bűnre ő tanítja meg,  
hogy hóhérszolga és Erinüsz hírnöke,  
s Adrasztosznál e pusztulás tanácsnoka.  
Ha meg Polüneikészre, fivéredre néz,  

                                                                    
39 Amphiaraosz mint jós, tudta előre, hogy meg kell halnia Théba alatt, s ezért, nem akarva részt 
venni a hadjáratban, elrejtőzött. Felesége, Eriphűlé azonban, egy nyaklánctól megvesztegetve, 
elárulta férje rejtekét, s így annak mennie kellett. Théba előtt a Zeusz villámától meghasadó 
földbe süllyedt kocsijával együtt. 
40 Tűdeusz rokonvér ontása miatt menekült Aitóliából Argoszba. Itt Argosz királyának, 
Adrasztosznak leányát vette feleségül, s mikor Polüneikész Adrasztosz segítségét kérte Théba 
ellen, Tűdeusz is rábeszélte a harcra.  
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szemét az ég felé forgatja, végül is  
nevét két félbe vágva mondja: „Sok viszály"41*  
- így hívja. S szüntelen beszéli: „Szép dolog,  
s az isteneknek is felette kedves az,  
ha majd ezt hallja, ezt beszéli gyermeke,  
hogy ősi városát, atyái istenét  
feldúlta, rá idegenből hozott csatát.  
Az édesanya forrását ki oltja ki?  
Majd együtt küzd veled hazád, ha bosszud azt  
az ellenség dzsidái által vette meg?  
Testem, tudom, a föld zsírját hizlalja majd.  
Befedez, jóst, ellenség földe engemet.  
Küzdjünk! Hiszem, halálom nem lesz dicstelen." – 
Így szólt a jós, nyugodtan tartva tiszta bronz  
pajzsát. Cimerjel nem volt rajta semmi sem.  
Nem jónak látszani,42* az lenni vágyik ő;                        73 (564-592) 
lelkének mély barázdájából szedve jó  
gyümölcsöt, melyből jósugallat sarjadoz.  
Ez ellen küldj okos, vitéz ellenvezért!  
Félelmes az, ki hűn imádja istenét! 

Eteoklész 
 

Mi jóslat-adta végzet hajtja együvé  
az igaz embert és a legkutyább cudart.  
Kezdj bárminő dologba, rosszabb nincs a rossz  
barátoknál - ilyen gyümölcsöt le ne tépj!  
Az átok szántóföldje csak halált terem.  
Ha igazlelkü férfi egy hajóra száll  
veszett kalózokkal, gaztetteik során  
az istenek-gyülölte fajjal pusztul el.  
Lehet igaz - ez istenről feledkezett,  
vendéget rontó polgáremberek között  
végzetesen azokkal egy hurokba lép,  
s isten korbácsa, mely személyt nem válogat,  
lesújtja őt is. Így Oiklész fia, a jós,  
ki maga jó, igaz, meggondolt, istenes,  
jövőbelátó - szíve ellenére most  
szentségtelen nagyszájuakkal összeállt...  
Nagy útjuk van, honnan hosszú a visszaút.  
Ha Zeusz akarja, mélybevonszolják ezek.  
Kapunkat hogy megostromolja, nem hiszem.  
Nem mintha gyáva volna, lomha szándokú,  
de tudja ő: a harcban el kell buknia,  
ha még gyümölcshozó Apollón jóslata.  
Szeret hallgatni, s szólni alkalom szerint.  
Mégis kiküldöm vendéget nem kedvelő  
kapúvigyázóul vitézi Lászthenészt,  

                                                                    
41 Polüneikész neve ti. azt jelenti: Sokviszályú. 
42 E sornál, a hagyomány szerint, a darab előadása alkalmával a nézők a színházban jelenlevő 
Ariszteidészre, a híres államférfira néztek. 
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ki mint egy agg, eszes, ha teste ifju is;                               74 (593-622) 
villámszemű, keze sem lassu, hogy vasa  
jól megtalálja a csupaszt a pajzs mögött.  
A halandónak isten adja a sikert. 

Kar  Hogy hallják igaz imáim az Egek,  
adják: boldogulást érjen a városunk!  
S a betolakodókon üs- 
senek dzsidasebet, s a bástyánk előtt  
Zeusz mennyköve ölje meg őket! 

Hírnök 
 

Hadd szóljak a hetedikről a hetedik  
kapu előtt - saját öcsédről. Halld, milyen  
átkot kiván hazánkra, mért fohászkodik:  
Ha majd meghágja tornyunkat, s hirét viszik  
e földnek, hogy király, s diadal-dalt ujong,  
vagy rád rohan, s megölve téged meghal itt,  
vagy élve hágy, de mert porig aláztad őt,  
száműzetéseddel fizet szemet szemért.  
Erős Polüneikész ilyen süvölt, hazánk  
földének ős isteneit kiáltva meg,  
hogy töltenék be teljesen fohászait.  
Vadonatúj, jól összeékelt pajzsa van,  
két lény alakja van kiverve címerén:  
aranyba vésett férfi-fegyverest vezet  
elől egy szép, szerelmes léptü nőalak.  
A nő: Diké, amint irása hirdeti:  
„Hazavezérlem őt, hogy majd övé legyen  
a vár, uralkodjék apái termein." – 
Ez hát a tervük ellenünk. Hogy ezt tudod,  
fontold meg jól, hogy kit vezérelsz ellene!  
Mit tudtam, átadtam. Nem érhet semmi gáncs.  
Te magad lásd: a várost mint kormányozod.                  75 (623-652) 

Eteoklész  Istenutálat, istenek bolondjai, 
ó, Oidipúsznak könnyfakasztó sarja, mi... 
Ó jaj, atyánk nagy átka most beteljesül! 
De most nem illik sírni és jajongani, 
nehogy ez szüljön még keservesebb sirást! 
Polüneikész - e név megmondja jól, ki ő - ... 
Hamar megtudjuk: címere mi véghez ér. 
Célhoz vezérli az aranyba vert irás, 
amely a pajzsán gőgös-esztelen locsog? 
Ha Zeusz leánya, szűz Diké vezérlené 
tettét, szivét: úgy célhoz érne csakhamar. 
De hogy kidobta anyja méhe éjjele, 
se dajka-ölben, sem ifjúi-hamvasan, 
se mint az állán bolyhosul legénypihe, 
nem szólt mellette Diké, nem becsülte őt. 
S most sem hiszem, hogy melléáll Diké, midőn 
atyái földét gaztettel gyalázza meg. 
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Merő hazugság volna úgy Diké neve, 
ha egy mindenre kész bitanghoz állana. 
Ebben vetem bizalmam, s szembe szállok én 
vele! - Vajon ki lenne méltóbb erre más? 
Vezér vezérrel, ellen ellenséggel és 
fivér fivérrel! Hozd a szárvasam hamar, 
s páncélom, mely dzsidától, kőtől elfedez. 

Kar  Legkedvesebbem, Oidipúsz fia, ne légy  
dühödben káromló öcséd utánzata!  
Elég, ha Argosszal a Kadmosz népe vív  
kézitusát - igy engesztelhető a vér.  
Ha vérrokon a vérrokonnak gyilkosa,  
e bűnt a hajlott kor se mossa el soha!                              76 (653-682) 

Eteoklész  Ha csak baj ér bennünket és szégyen nem, úgy  
legyen! Legtöbbet úgy nyerünk, ha meghalunk.  
De nem dicsérsz oly bajt, amely gyalázatos. 

Kar  Min tusakodsz, fiam? Bár ne ragadna el  
lándzsadobó dühödt átok! A kezdetén  
űzd el a bűnös vágyat! 

Eteoklész  Ha már a dolgot isten is sietteti, 
Láïosz háza, melyet Phoibosz úgy gyülöl, 
gyors széllel érje el a Kókűtosz vizét! 

Kar  Emberevő, vak vágy űz keserű gyümöl- 
csöt szüretelni, hogy tedd, ami tiltva van:  
ennen véredet ontsd ki! 

Eteoklész  Mert drága, jó atyám sötét Erinüsze  
könnyetlen, száraz szemmel ül velem, s beszél:  
késő halálnál kedvesebb a gyors halál. 

Kar  El ne siesd, fiam. Nem lesz még a neved  
gyáva, ha élni akarsz! Hazátok éjszinű- 
pajzsu Erinüsze sem ragad el, ha az Ég  
áldozatod fogadja! 

Eteoklész  Minket már elfeledtek rég az istenek, 
csak vesztünkön gyönyörködnek csodálkozón, 
a Sorsnak mért hízelkedjek, ha elveszít. 

Kar  Most, hogy a torkodon űl itt... De határozatát  
megszelídítheti változatával a Sors,                                77 (683-706) 
s simogató szellővel jöhet el, noha  
forr, zuborog ma még. 

Eteoklész 
 

Mert forrva forrnak Oidipúsz nagy átkai! 
Igaz tehát a látott éji látomás, 
amely osztályt vetett atyám kincstárain. 

Karvezető Hallgass a nőkre, még ha nőt nem is szeretsz! 

Eteoklész Hát adj tanácsot, mit tegyek - de szűkszavún! 
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Karvezető Ne menj ez úton, hagyd a hetedik kaput! 

Eteoklész Kifenték már szivem! Tompává nem teszel! 

Karvezető Isten a gyáva győzelmet is tiszteli! 

Eteoklész Derék vitéz ilyen beszédet nem szeret! 

Karvezető Saját öcséd vérét szeretnéd ontani? 

Eteoklész Nincs menekvés a végzetből, mit isten ád. 

 Eteoklész el 

Kar Családirtás istene borzaszt!  
Elüt ő az istenektől.  
Noha baljós, igazat szól,  
apa-hívta, zord Erinüsz.  
Be ne váltsa eszevesztett  
Oidipúsz dúlt harag-átkát43,* amit a  
gyermekölő Erisz úgy siettet.                                           78 (707-726) 
 
Kockán a szkűtha jövevény,44*  
zord Khalübosz sorsolja létünk:  
az örökséget elosztja  
keserü, goromba vaskard.  
Vet a kockán kicsi földet,  
mi lakásul a halottaknak elég,  
kik kiszorúltak a tág mezőkről. 
 
Egymás kezétől halnak el  
- vér a fivérét megölvén – 
s beissza majd a föld pora  
sötétté fagyottan vérüket.  
Ki ád nekik tisztulást?  
Ki mossa el bűnüket?  
Ó jaj, e ház hajdanti sok  
bú-bajához új vegyül! 
 
Nagy, ősi bűnt mondok el.  
Bosszúja gyors - harmadízig.  
Laiosz dacolva szembeszállt  
Phoibosszal, ki földünk köldökén  
ülő Püthó jósszavá- 
val mondta háromszor is:  
Csak ha utód nélkül hal el,  
boldogítja városát. 

                                                                    
43 Az agg Oidipúsz halála előtt megátkozta vele méltatlanul bánó két fiát, hogy egymás kezétől 
haljanak meg. 
44 A vaskard. A vas megmunkálásának feltalálását a szkűtháknak, illetőleg a khalüpszoknak 
tulajdonították, akik Kisázsia északi partvidékének keleti felén laktak. (Aiszkhülosz valószínűleg 
őket is a szkhűták közé, a Fekete-tengertől északra helyezte.) A khalüpszok nevéből képzett 
melléknév a Khalübosz. 
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S legyőzte: esztelen családi vágy!  
Fejére halált nemzett: apa- 
ölő Oidipúszt, aki majd 
anyja teste földét,                                                                     79 (727-753) 
hol sarjadott, maggal szórja be,  
s vérlucskos gyökeret mer  
növeszteni. - Őrület űzte  
össze a veszett párt. 
 
Hullámot üz a vészek tengere;  
ha egy lezúdult, emel újat,  
hármastarajút, mi a vá- 
ros fedélzetén zúg.  
Közötte, s köztünk alig óv csekély  
vastagságú toronysánc.  
Félek, a város is elvész  
most e két királlyal. 
 
Betöltek az ősi átkok ön- 
súlyu változásai. 
A nyomoruakon a vész csak átvonul,  
zsiros kereskedők a túl- 
húzlak kincset ten- 
gerbe vetik45* a hajóról. 
 
Embert vajon kit csodáltak ennyire  
a háztűzhely-istenek,  
s a sürü tömegü piaca emberek- 
nek, mint épp Oidipúszt, ki e  
táj emberrabló  
vészmadarát46* megölte. 
 
A percben, hogy rájött,  
nyomoru: mi iszonyu frigyben él – 
őrjöngve kínján háborult,                                                   80 (754-780) 
bősz szive két iszonyu bűnt 
cselekede: apaölő 
keze kiszúrta önnön, 
két fiánál kedvesebb szemét; 
 
majd átkot kiáltott  
fiaira dühösen a sivár  
tartás miatt, szörnyü szót:  
két fia karddal a kézben  
tegyen a vagyonukon osz- 

                                                                    
45 Hogy legalább magukat menteni próbálják, így könnyítve a hajón. 
46 A Szfinxet. 
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tályt! - Remegek, nehogy ezt  
töltse be most görbelábu Erinüsz! 

 Hírnök közeledik  

Hírnök 
 
 

Anya-nevelte lányaink, ne féljetek! 
A szolgajáromot? lerázta városunk. 
A hét órjás vad kérkedése porbahullt. 
Lám, városunk szélcsendben, s tomboló vihar 
csapásai közt nem kapott fenékvizet. 
Jól véd a bástya. Hét kapunkat hét erős 
párharcot vivő bajnok-őrrel zártuk el. 
Hét kapunknál minden rendben van úgy-ahogy. 
A hetedik kaput a hetes szám ura,47 
király-Apollón elfoglalta. Oidipúsz 
faján betöltve Láïosz bűne végzete! 

Karvezető Mi éri még hazánk? ugyan mi uj csapás? 

Hírnök Szabad a város.. .48* De a két fivér-király  
egymás testvér-kezétől sújtva már halott.                      81 (781-806) 

Karvezető Kik? Mit beszélsz? Eszem elhágy! Beh rettegek! 

Hírnök Térj észhez és figyelj csak! Oidipúsz fia... 

Karvezető Jaj, nyomorúltnak! Szívem sejti már a vészt. 

Hírnök Nincs kétség. Mindkettő foga a porba mart. 

Karvezető Ott fekszenek? Úgy fáj, de mégis mondd tovább! 

Hírnök Testvérkézzel egymásnak osztottak halált. 

Karvezető Kettőjüket egy égi lény rontotta meg,  
ugyhogy maga megölte szánalmas fajuk. 

Hírnök Így hát zokognunk kell, s örülnünk egy napon.  
Megmentve városunk, mig ők, a két király,  
a két vezér elnyerte szkűtha kalapács- 
verte acéllal osztott örökségüket.  
Maradt nekik, mit nyertek, ölnyi sírhalom.  
Apjuk baljós nagy átka vitte őket el.49* (El) 

Karvezető  Ó, te hatalmas Zeusz, s ti e város 
őr-istenei, kik védtétek 
kadmoszi bástyánk - 
vajon most a haza szabaditóját 
nagy ujongva daloljam, vagy zengjem 
a bús, nyomorúlt, balvégzetü két 
fiatlan pusztult fejedelmet?                                                 82 (807-828) 

                                                                    
47 Apollón, mert minden hónap hetedik napja neki volt szentelve, s egy hagyomány szerint maga 
is hetedikén született. 
48 Valamelyik sor e kettő közül betoldás, mert elrontja az egy sorokban folytatott párbeszédet. 
49 A kiadók ezután két sort, mint nem Aiszkhülosztól valót, törölnek. E rész hagyományozása 
különben is bizonytalannak látszik. 
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Odavesztek, mint nevük is jelzi:  
„Igazán híresek",50* „Sok visszavonást  
szerzők" gonosz őrületükben. 

Kar  Oidipúsznak, s nemzetének 
fekete átka teljesült. 
Mi vesztő jéghideg nyügözi le szivemet! 
Szereztem egy síri dalt 
- mint Thüiasz -, hogy hallomást 
vettem e véres, végzetes 
halottakról. Baljós e bús 
lándzsa-összecsendülés! 
 
Füstbe nem ment, teljesült az 
atyai átok zord szava! 
Hitetlen Láïosz vétke végig elhatott. 
A városért gond emészt. 
Jóslat éle nem kopik. 
Betöltötték e gyászosak, 
mit senki se hitt. Nem puszta szó 
már e jajt-ütő csapás. 
                                    Hozzák Eteoklész és Polüneikész tetemét 
Mert látva látható a hírhozó szava! 
Kettős a gond, a végzet a két egymástól megölt 
fivéri tetemen kétszeresen 
betölt a nyomoruság! Mit mondanék? 
Mi mást? A kínok kínja lett 
a házitűzhelyőr. 
Kedveseim, jajszók szelével üssön 
főtök körül halottvivő evezőcsapást                                 83 (829-855) 
kezetek, amely Akheronon át vezet korom- 
sötétvitorlás, naptalan 
hajót, mire Phoibosz nem léphet a part felé,  
mely feketén befogad mindenkit. 

 Közeledik Antigoné és Iszméné 

Karvezető  Íme Antigoné jön,51* s Iszméné  
keserű feladatra: fivéreik  
siratására. Biztosra veszem:  
elragadó, mélyölü keblükből  
méltó gyászkín szakadoz fel.  
Siratójuk előtt illő, ha sirunk  
víjgó, baljós Erinüsz-himnuszt,  

                                                                    
50 Eteoklész neve a. m. Igazán Híres, Polüneikészé Sokviszályú. Az Igazán Híres újkori 
kiegészítés. 
51 A filológusok többségének véleménye szerint a darab jelenlegi befejezése, mely szerint 
Iszméné és Antigoné is fellép, nem Aiszkhülosztól való, hanem Szophoklész Antigonéja után, egy 
későbbi szerző fejelte meg vele a drámát. Ezek szerint a karvezetőnek ezeket a szavait el kellene 
hagyni. 
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azután zengjük  
Hádész iszonyú paianját!52* 
 
Jaj! 
Bátyjaitok miatt mindenki, övet- 
viselő nőnél nyomorúbb lányok!  
Sírok, zokogok, nincs színezés már  
szívem igaz, nagy jajsikolyában. 

Kar  Jaj, ó, ti két balga szív, 
vésszel dacolók, jóbarátnak nem hivők! 
karddal atyátok lakát 
megkaparintani törtek... 
Nyomorúk, végtén nyomorún a halált 
lelték meg a házuk omoltán! 
Jaj, ó jaj, ős házatok 
falát ledöntők - keserű királykodást                                 84 (856-881) 
megéltek! immár kibé- 
kültetek a karddal.53* 
 Jaj, nagyon is teljesedett Oidipúsz  
atyátok Erinüsze átka! 
 
Balkézről ledöfve két fivér,  
ledöfve két fivér  
testvéri bordákon át... 
 
Jaj, két tébolyodott! 
Jaj, egymást megölő végzetük átkai! 
Jól mondod, át meg át ütött a kard 
testükön, családjukon: 
mondhatatlan dühhel és 
apjuk zord átka-kért 
visszavonás-halállal. 
 
A várost betölti bú, nyögés. 
Busong a bástya, busong 
a hőstszerető sik, borong. 
Az örökösökre száll 
a kincs, mi miatt a viszály 
kitört, s érte halál 
e nyomorúltakat. 
S osztoztak kincsükön e kés-szivek: 
úgyhogy egyenlő a juss. 
Gyalázzák véreik 
a zord osztály-tevőt: 
nem könyörült meg Árész!                                                  85 (882-911) 
 

                                                                    
52 A paian itt diadalmi ének, mely adott esetben a pusztulás „diadalát" zengi, vagyis halottsiratás. 
53 E sor után két nem Aiszkhülosztól való sor került a szövegbe. A fordításban elmaradt. 
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Vasérc ütése átjárta őket, 
vasérc ütése, s most várja őket 
- akárki megmondja ezt - 
atyjuk sírjában helyük. 
Kiséri házuk gyásza 
őket: sirámos, örömöt 
nem szerető, borongós, 
önsirató, dúlt önemésztő panaszom, 
mely igazi könnyeket á- 
raszt e királyok nyomorán 
szánakozó szivemből. 
 
Elmondható átokvert fiakról:  
miattuk hullt el csatában oly sok  
hazánkfia, s ellenünk  
töméntelen hadsora.  
Valamennyi nő közül csak,  
ki szülőanyának hivatik:  
legnyomorúbb ezek anyja,  
mert a fiát tette urává, s ezeket  
szülte neki, és ezek így  
vesztek oda egyanyavér  
kézzel ölve meg egymást. 
 
Egyanyavér két fivér, s elemésztetett  
a gyűlölet párbaján,  
háborodott pörökön,  
végezetén a viszálynak.  
Megszünt csatájuk, egybeolvadt  
az életük a vé- 
res földben... most már egy a vérük!  
Fanyar biró harcukon                                                             86 (912-941) 
a pontoszi vendég,54* a tűzből cikkanó,  
metsző acél. Kincsükön keserü,  
gonosz osztálytevő lett Arész,  
valóra váltván az atyjuk átkát. 
 
Immár a Zeusz-adta gyötrelmekből e két  
nyomoru hős részt kapott.  
Tetemök alatt van a föld  
végtelen öblü kincse.  
Virágozták e nemzedéket  
a kín koszoruival;  
az Átkok végül felvisongtak  
vad víjogással: e faj  
veszett futással bukott. A Pusztulás  
diadalemléke áll az érckapun,  

                                                                    
54 A szkűtha vaskard. 
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mibe ütődtek. S a ket- 
tőn győzve most elcsitult a Daimón. 

 Antigoné és Iszméné siratják fivéreiket55*  

Antigoné Szúrtál, leszúrtak. 

Iszméné Megöletél megölve mást. 

Antigoné A gerelyed ölt.  

Iszméné                  Gerelye megölt. 

Antigoné Ó, könny, ömölj!  

Iszméné                      Ó, könny, omolj! 

Antigoné Feküdtél.                                                                                  87 (942-965) 

Iszméné        Hogy öltél. 

Antigoné                              Ó jaj! 

Iszméné Ójaj! 

Antigoné Őrjöng, úgy jajong a szív!  

Iszméné Úgy nyög belül, busong a szív!  

Antigoné Mindenkinél siralmasabb. 

Iszméné Te, minden átkot szenvedő!  

Antigoné Fivéred vette életed! 

Iszméné                            Megölted fivéredet! 

Antigoné Szó, kétszer üt.  

Iszméné                  Kép, kétszer tép. 

Antigoné Közel ily bajokhoz56* mindezek... 

Iszméné Közel bátyjaikhoz a húgaik. 

Kar Ó jaj, Sors, te nyomoradó, fekete nyűg, 
Oidipúsz árnya, éjsötét 
Erinüsz, ó, erőd, hatalmad végtelen! 

Antigoné Ó jaj!! 

Iszméné Ójaj!  

Antigoné         Szörnyü, látni nem birom...                                              88 (965-978) 

Iszméné Mit láttatott a bujdosó57*... 

Antigoné Nem tért haza, hiába ölt! 

                                                                    
55 Azok szerint, akik Antigoné és Iszméné szerepeltetését nem Aiszkhülosztól származtatják, itt a 
két félkar felelget egymásnak. 
56 E két sor teljesen romlott, a fordítás csak a valószínű értelmét adja. 
57 Polüneikész, akit testvére, Eteoklész űzött el Thébából. 
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Iszméné Megtért, de lelke elveszett.  

Antigoné Ó igen, elveszett.  

Iszméné                     S azt is ez ölte meg! 

Antigoné Siralom a szó!  

Iszméné               Siralom e kép! 

Antigoné Kétszeri gyász,58* azonos nevü...  

Iszméné Lándzsaütött kettős siralom... 

Kar Ó jaj, Sors, te nyomoradó, fekete nyüg, 
Oidipúsz árnya, éj sötét 
Erinüsz, ó, erőd, hatalmad végtelen!  

Antigoné Átmenve rajta, ismered.  

Iszméné Te sem ismerted késve meg!  

Antigoné Utad a városunkba tért.  

Iszméné Lándzsád hogy ezzel59* összemérd.  

Antigoné Nyomoru faj!  

Iszméné               Nyomor-sorú!                                                              89 (979-983) 

Antigoné Ó, mennyi baj!  

Iszméné                   Ó, mennyi bú! 

Antigoné Földre, családra kín.  

Iszméné                             Gyötrelem énnekem. 

Antigoné Jaj, ó jaj, sóhaj, szenvedés királya, te! 

Iszméné Ó jaj, több sóhaj illet bárkinél! 

Antigoné, 
Iszméné 

Jaj, átokvert bolondok! 

Antigoné Jaj, ó, hová ássuk földbe testüket? 

Iszméné A legdrágább sirok közé. 

Antigoné, 
Iszméné 

Jaj, apjuk mellett nyugossza gyötrelmük! 

 Hírnök jön  

Hírnök Kihirdetem,60* mit látott jónak és miképp  
döntött a Kadmosz városa tanácskara.  
Méltó, hogy jóbaráti hant borítsa be  
Eteoklészt, mivel e földhöz hű maradt,  
s szentélyeink szerint szeplőtlen, jámboran  

                                                                    
58 Ismét teljesen romlott két sor. 
59 Eteoklésszel. 
60 Mint említettük, általános   felfogás   szerint   a   befejezés   nem Aiszkhülosztól való: innen 
kezdődik az idegen kéz műve, s tart a darab végéig. 
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a városban, ellenfelünket gyűlölőn  
ott halt, ahol ifjúnak halni szép halál,  
Így rendelték, hogy róla hírül ezt vigyem.  
Viszont fivére, Polüneikész teteme  
kutyák elé dobassék hantolatlanul                                   90 (984-1014) 
marcangolásra, mert Kadmoszra végveszély  
lett volna, ha fegyverének útját nem szegi  
egy isten. Mert holtában is sujtolja ős  
isteneink boszúja, kiket megvetett,  
s idegent ránk uszítva vívta városunk,  
Így dönt a nép: megannyi szálló keselyű  
temesse el - nagy büntetéssel így lakol.  
És ne kövesse kéz, sírját behantoló,  
el ne sirassa vad, sikongó gyászima.  
Végútját meg ne tiszteljék barátai,  
Így látta jónak ős Kadmosz tanácskara.  

Antigoné Kadmosz elöljáróinak ezt mondom én.  
Ha nem akarja eltemetni senki más,  
eltemetem magam - veszélyét vállalom  
bátyám végtisztességének, s nem szégyelem,  
hogy hűtlenül a város rendjét megszegem.  
Köt iszonyún a test, balvégzetű apánk,  
s szegény anyánk ágyéka, mely életre szült.  
Bár nem akartad e csapást, akarva most,  
lelkem, vállald, s mint hű rokon, a holtnak élj!  
Az ő testén horpadt hasú ordas csikasz  
nem töltekezhet - ezt ne higgye senki, mert  
magam kaparok sírt, s addig töröm magam,  
míg nő létemre földbe vájom. Port hozok  
ölemben és gyolcs köntösöm redőiben,  
s úgy földelem be. Mást ne higgyen senki se!  
Talál a bátorság a tettre száz utat! 

Hírnök Vigyázz, ne légy a város ellen lázadó!  

Antigoné  Vigyázz te és nekem egy szót se szólj tovább!           91 (1015-1043) 

Hírnök Kemény a nép, ha túl van a csapásokon! 

Antigoné Kemény... Ő mégse nyugszik hantolatlanul!  

Hírnök Kit népünk gyűlöl, azt te sírral tiszteled? 

Antigoné Ügye az Égtől még nem nyert Ítéletet. 

Hírnök Nem, míg e földre veszedelmet nem hozott.  

Antigoné Gyalázat érte, ő is azzal válaszol. 

Hírnök Mért áll boszút mindannyiunkon egy helyett? 

Antigoné Erisz, a végső isten zárja szócsatánk!  
Elég, ne nyűdd tovább a szót! Elföldelem. 

Hírnök Hát légy makacs! Én újra megtiltom neked! 
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Karvezető  Vészen ujongó, törzseket irtó  
Kérek, Erinüszök, így gyökerestül  
lekaszáltátok Oidipúsz sarját...  
Mi baj ér? Mi legyen? Mire végezzek?  
Hogy viseljem el, hogy ne sirassalak,  
el ne kisérjelek mind sírodig?  
Reszket a szívem, visszariadtam,  
félek a néptől. 
Siratók tömege kisér sírodig,  
Eteoklész, míg nyomorú öcséd  
siratlan - csak az egy húga siratja.  
Ó jaj, ki nyugodna meg ebben?                                        92 (1044-1065) 

 Közben a Kar két csoportra oszlik  
a két fivér teteme körül 

Első félkar Álljon bosszút, vagy sem hazánk 
Polüneikész elsiratóin: 
mi megyünk vele és elhantoljuk, 
sírba kisérjük. 
Hisz e nemzedék közös átka e gyász, 
s máskor mást 
tömjénez igaznak a város. 

                                            Kiviszik Polüneikész tetemét 

Második Félkar Kisérjük el őt, mint ez a város 
és az igazság zengi helyesnek. 
Az erős Zeuszon, s a Boldogokon61* kivül 
Kadmosz várát ez védte, nehogy 
felforgassák, s idegen katonák 
hullámtorlata 
zuhogón elmossa örökre. 

 Kiviszik Eteoklész tetemét            93 (1066-1078) 

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

                                                                    
61 az isteneken. 
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Karvezető  Zeusz, menedékünk, tekints kegyesen 
mireánk, kik íme, hajón ide jöttünk 
selyemfövenyű torkolatától 
a Nílusnak. Menekülve 
elhagytuk földedet, hol a mezsgyét 
Szíria éri; nem üldöz a vérbűn, 
nem a nép ítélete kerget, 
de szökni kívánunk a rokon-nász, 
az Aigüptosz-fiak ágya elől62,* 
iszonyodva a bűntől. 
Danaosz, ki atyánk s vezetőnk 
tanácsban és úton, jobbnak ítélte 
megmérve sulyát a bajoknak, 
sebesen menekülni a sós habokon, 
s Argosz földén kikötni, ahol 
nemzetségünk vallja, hogy ősét 
szülte a bőgöly-űzte üsző, Zeusz 
lehellete s érintése nyomán. 
Hova érkezhetnénk, jobbszivü tájra 
merre találnánk, 
oltalmat keresve kezünkben 
gyapjúkoszorúzta galyakkal63?* 
Városuk, országuk, fehér vizeik,                                  97 (1-23) 
a magasság istenei, s kik e földben  
nyugosznak, a nagy, súlyoskezü hősök,  
s oltalmazó Zeusz, őre a jámbor  
férfiak házának, az oltalom-esdő  
szűzek csapatát várjátok e föld  
kegyes fuvallatával. A gőgös  
hím-hordát pedig, Aigüptosz fiait,  
mielőtt lábával e part fövenyét  
érinteni merné, fürge hajóin  
küldjétek a mélyre, ahol vihar-ostoru  
orkán, villámtűz, égszakadás,  
zivatarhordó szelek űzik a vad  
tengert, hadd pusztuljanak ottan,  
mielőtt nyoszolyánkra jogtalanul,  
erőszakosan lebírva a tiltakozó  
rokon-leányokat, felhágni kivánnak. 

                                                                    
62 A kar további szavainak megértéséhez tudnunk kell a következőket (ami különben jórészt a 
darab további folyamán ki is derül): Zeusz beleszeretett Ió argoszi királyleányba, aki Hérának, 
Zeusz feleségének papnője volt. A titkos frigyen felbőszült Héra Iót tehénné változtatta, s egy 
bögöllyel űzte és gyötörte. A szerencsétlen Ió hosszú vándorlás után Egyiptomba ért, ahol 
Zeusz őt megérintve fiút nemzett. Innen kapta a fiú nevét: Epaphosz, amit a költő a görög 
ephaptó, a. m. érintek szóval hoz kapcsolatba. Epaphosz dédunokája volt a két testvér, 
Aigüptosz és Danaosz. Aigüptosz azt akarta, hogy Danaosz ötven leánya menjen hozzá az ő 
ötven fiához. A leányok erre nem voltak hajlandók, s ősüknek, lónak hazájába, Argoszba 
menekültek. (Argosz a Peloponnészoszon fekvő város.) 
63 Az oltalomért esdeklők jelvényével. 
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Kar  Most könyörögve tehát 
Zeusz sarjához, akit, 
oltalmunkat a tengeren, viráglegelő 
ősünk szült, az üsző, a zeuszi lehellet 
érintése nyomán, s neve innen 
lett a végzet-szabta idő 
letelte után született Epaphosznak – 
 
esdeklő szavaim  
őt hívják e helyen,  
ősanyám legelőjén, s kínjaira  
emlékezve, felmutatom tanuságát  
nemzetségemnek: hihetetlen  
most, de idővel megbizonyul  
e föld lakói előtt az igazság.                                              98 (24-56) 
 
És ha közel járva panaszszómra figyel  
madárszerető lakója e földnek,  
azt gondolja: Téreusz asszonya sír64,  
a balvégzetü, sólyom-űzte  
csalogánynak hallja keservét, 
 
ő kesereg, régi hazáját sirató 
számkivetett siralommal, 
ő zokog így gyermeke sorsa felett, 
kit megölt, önnön szülöttét, 
dühe rászállt mostoha kézzel. 
Így az ión zene hangjaira 
jajgatok én is e dalban, 
marcangolva üde, 
nílusi nap-sütötte 
orcáimat és szívemet, mely 
nem látott könnyet soha eddig. 
Csak jajvirágokat szedek, 
félve, barát 
lesz-e, ki védjen, Aéria 
földjéről menekültet? 
 
Halljatok, őseim istenei,  
látva ügyét az igaznak,  
bár nincs földön erő  
tenni a végzet ellen,  
gyűlölve a gőgöt, a vétket,  
oltalmazzatok ettől a násztól.  
Hiszen hadban gyötörteket  

                                                                    
64 A szöveg nem teljesen biztos, s így lehetséges, hogy Aiszkhülosz a Téreusz-mondának a köz-
ismerttől némileg eltérő változatára utalt, vagy legalábbis a szereplő nők neve más volt (a feleség 
Métisz, nővére Aédoné). 
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 is, ha oda 
futnak, az istenfélelem óv,  
védi őket az oltár.                                                              99 (57-85) 
 
Bárcsak jóra vezetne az ég. 
Zeusz akaratját 
nem fürkészi ki ember. 
Mindenütt beragyogja, 
sötétben is, fekete 
sors idején, a halandót. 
 
Biztosan megesik, nem inog  
semmi, amit Zeusz  
elvégzett a fejében.  
Árnyas, sokszövevényü  
ösvénye terveinek,  
rajta szem át sose láthat. 
 
Tornyos reményei  
csúcsáról a gonoszt leveti,  
de erőszakhoz soha nem nyúl;  
nincs akadály isten előtt:  
gyorsjárásu gondolata  
minden vétket nyomban elér,  
bár szent helyét el sose hagyja. 
 
Tekintsen a bűnre,  
az emberi gőgre, melyet e törzs  
érlel féktelen szivében,  
nászomat kívánva buján;  
őrült terve, mint a fulánk,  
el nem hagyja, benneakadt,  
de megcsalja reményeit Áté.                                              100(86-111) 
 
Ilyen fájdalmakról zengem panaszos dalomat,  
sikoltva, zokogva, könny árja között,  
jaj, jaj, jajteli énekemet,  
élve siratva önmagamat. 
 
Dombos Apia, könyörgök 
hozzád! Barbár beszédemet 
föld, ugye érted? 
szinte szünetlen szaggatom, 
szálakra foszlik 
tépett szídoni fátylam65.* 
 
Az isteneké fogadalmi áldozatom, ha  

                                                                    
65 Szidón, föníciai város iparcikkeiről volt híres. 
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megfordul a sors, nem ér a halál;  
ó, ó, ó balirányu szelek,  
vajjon e hullám merre vezet? 
 
Dombos Apia, könyörgök 
hozzád! Barbár beszédemet 
föld, ugye érted? 
szinte szünetlen szaggatom, 
szálakra foszlik 
tépett szídoni fátylam. 
 
A tengertől védelmező  
vitorlás és evezős faház  
vihartalanul hozott a szelekkel.  
Nem keseregnék,  
csak vinné sorsomat  
mindent látó atyánk  
szerencsés révbe majd. 
 
Hogy szent ősanyánk ivadéka 
jaj, sértetlenül meneküljön, 
szűzen a férfiak ágya elől.                                      101 (112-143) 
 
Reám, kegyes leányra, Zeusz 
kegyes leánya66* vesse derűs 
tekintetét, mely biztonságot ad. 
Szíve ha szánja 
az üldözötteket, 
a szűz a szűzeket 
a bajtól mentse meg. 
 
Hogy szent ősanyánk ivadéka  
jaj, sértetlenül meneküljön,  
szűzen a férfiak ágya elől. 
 
Mert ha nem, mi barna,  
napverte nemzedék,  
a földbeli, 
vendégeihez szívesebb  
Zeuszt67, a holtak istenét  
keressük fel galyainkkal.  
Meghalunk a hurkon,  
ha nem segít Olümposz istene. 
 
Ó jaj, Zeusz, lóért 
ostoroz isteni düh; 

                                                                    
66 Artemisz. 
67 Hádészt, az Alvilág uralkodóját; mint ahogy Zeusz az Olümposz istene volt. 
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megismerem asszonyod 
egetgyőző gyűlöletét, 
súlyos széllel vihar közelít. 
 
S Zeusz atyának akkor  
méltatlan híre kél,  
hogy becstelen  
előtte a gyermek, akit  
egykor ő maga nemzett;  
hogy elfordítja szemét  
az esdeklők szavától.                                                102 (144-174) 
Inkább figyelj ránk, ott fenn trónoló!  
 
Ó jaj, Zeusz, lóért  
ostoroz isteni düh;  
megismerem asszonyod  
egetgyőző gyűlöletét,  
súlyos széllel vihar közelít. 

 Danaosz jön 

Danaosz  Csak józanul, leányok; ősz apátok is  
józansággal vezérelt át a tengeren.  
Most itt a szárazföldön is, tanácsolom,  
tartsátok észben gondosan minden szavam.  
Porfelhőt látok, hadnak néma hírnökét,  
tengelyhajtotta sok kerék kelt ennyi zajt:  
dárdát lendítő, pajzsos nép közelg amott,  
lovakkal, öblös hintókkal vonul felénk.  
E föld uralkodói, kiknek hírnökök  
hírt vittek rólunk, jönnek látásunkra tán.  
De bárhogy is, baráti szívvel vagy kemény  
harag tüzében indult ím, elénk e had,  
jobb lenne mindenképpen, ó leányaim,  
az istenek közös halmára68 ülnötök;  
bástyánál jobb az oltár, véd akár a pajzs.  
Azért hát gyorsan menjetek, fehérbefont,  
irgalmas Zeusznak szentelt gallyat tartsatok  
nagy áhítattal bal kezetekben ég felé,  
s jajongva, esdekelve, messziről jövők  
szerény szavával válaszoljatok nekik,  
elébük adva bűntelen szökésteket.  
A szemtelenséget kerülje hangotok,                                103 (175-197) 
erényetekre valljon tiszta homlokú,  
szemérmes arcotok, lágy pillantásotok.  
Ne hosszadalmasan beszéljetek, ne is  
csapongva; ezt a nép itt nem szenvedheti.  

                                                                    
68 Az ún. tizenkét isten közös szentélyéről van szó, akik közül alább néhányat a kar név szerint is 
megemlít. 
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Szükségben vagy, menekvést kérsz: engedj tehát  
nekik, mert gyengéhez nem illik hetyke szó. 

Karvezető 
 

Apám, józan szavadra józan lány figyel:  
emlékezetben tartom elmondott okos  
tanácsodat: csak Zeusz atyánk nézzen reánk. 

Danaosz Kegyes tekintetét ránk vethetné bizony! 

Karvezető Ha ő akarja, mind e baj jó véget ér.  

Danaosz Ne késs hát tervemet valóra váltani. 

Karvezető Bár trónon ülhetnék melletted újra már...  
Ó, Zeusz, bajunkat szánd meg, míg el nem veszünk! 

Danaosz Most Zeusz fiát is hívjátok, ki itt lakik. 

Karvezető Megmentő fényével segítsen Héliosz. 

Danaosz És szent Apollónt - égből ő is így szökött69.* 

Karvezető Halandók sorsát értse meg, ha ismeri.  

Danaosz Jól értse meg s álljon mellénk oltalmazom                     104 (198-216) 

Karvezető Kit hívjak még, mely istenét e helynek itt?  

Danaosz Hármas szigonyt látok, Poszeidónnak jelét. 

Karvezető Biztosan kisért, fogadjon jól a földön is. 

Danaosz Hermész is itt van, hírnök hellén hit szerint. 

Karvezető Szabadságunknak lenne most jó hírnöke! 

Danaosz Tehát e nagyhatalmu istenek közös  
szentélyét tiszteljétek s üljetek meg itt,  
mint vadgalambraj, melyet sólyom űz: rokon  
szárnyas, de ellenség, fajuk gyalázata.  
Madárevő madár hogy lenne bűntelen?  
Hogyan lehetne tiszta az, ki nászt akar,  
bár tiltja apja, és a lány is? Büntetés  
vár rá Hadésznál is, ha meghal, vétkeért.  
Mondják, hogy ott egy másik Zeusz ítélkezik,  
végső itéletet tesz holtak bűnein.  
Tekintsetek fel most és úgy beszéljetek,  
hogy győzelemre juttassátok dolgotok. 

 Pelaszgosz jön 

Pelaszgosz Hová való e népes, nem-hellén csoport,  
barbár peloszban s fátylakban hivalkodó,  
melyhez szólnunk kell? mert e női öltözet  
nem argoszi, s nem is más hellén népeké.  
Hogyan volt merszetek csak így, hírnök, barát,          105 (217-238) 
s kisérő nélkül országunkba lépni, nem  

                                                                    
69 Apollóm Zeusz parancsa száműzte egy időre az istenek közül, ekkor Admétosz királynál 
szolgált mint pásztor.  
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rettegve semmitől? Ez ámulatba ejt.  
Oltalmat esdők szokásaként mellettetek  
gallyak feküsznek városunk oltárain:  
csak ebből érti Hellasz népe célotok.  
Sejthetnék még sok mást is; ámde hangja van  
az ittlevőnek, adja hát ügyét elő. 

Karvezető Amit ruházatomról mondtál, mind igaz,  
de én hogyan szólítsalak? Tán őre vagy  
e szentélynek - polgár, vagy városod feje?  

Pelaszgosz  Annak nevezz, és bátran válaszolj nekem.  
A föld-szülötte70 Palaikhthónnak gyermeke,  
Pelaszgosz az, kivel beszélsz, e föld ura.  
Rólam, királyukról, Pelaszgosz lett neve  
a népnek, mely e föld gyümölcseit szedi.  
E tájon, hol Sztrümónnak tiszta habja fut,  
odáig, hol leszáll a nap, én uralkodom.  
Paraiboszoknak földje hozzám tartozik,  
mi Pindoszon túl, paiónok felé esik,  
s Dódóna hegyvidéke, hol határait  
lágy tenger mossa - odáig én uralkodom.  
A föld e részét Ápiának egykoron  
egy orvosról nevezték el, ki messziről  
jött el, Naupaktoszból, Apollón gyermeke,  
a jós és orvos, Ápisz, megtisztítani  
a földet emberirtó szörnyektől, melyek  
az ősi vérbűnök szennyétől öntözött  
fájdalmas, bosszúszomjas föld szülöttei,  
sárkányok fajzatának átkozott raja.  
Ezekre biztos orvosságot ő talált,                                     106 (239-268) 
Argosz földét megmentve - hálából ma is  
buzgó imáink őrzik Ápisz szent nevét.  
Most, hogy tudod már, hol vagy és kivel beszélsz,  
te is valld meg pár szóval nemzetségedet:  
a bő beszédet városunk nem kedveli. 

Karvezető Rövid s világos lesz szavam: szépgyermekű  
üszőtől származunk, családunk argoszi:  
bizonyságát e szónak mindjárt láthatod.  

Pelaszgosz Elhinni ezt, ó ismeretlenek, nagyon  
nehéz: hogy nemzetségiek Argoszból való.  
Úgy látom, inkább Libüának nőihez  
vagytok hasonlók, mint e föld lakóihoz.  
Ilyen fajtát a Nílus táplál, küproszi  
apák adnak hasonló arcvonásokat  
a tőlük származó leányoknak talán.  
Az aithiopsz földdel szomszédosan lakó  

                                                                    
70 Palaikhthón nevének jelentése kb. „ősföldi", azaz autochtón, bennszülött. 
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nomád71, teveháton nyargaló, fanyergü nők,  
az indek híre sem kerülte el fülem.  
A férfiaktól érintetlen, húsevő  
Amazonoknak néznélek, ha íjakat  
fognátok. Mondd el hát, hadd tudjak többet is,  
hogyan van az, hogy ősöd Argoszból szakadt.  

Karvezető Mondják, hogy Héra szentélyének egykoron  
Argosz földjén papnője volt Ió - ugye? 

Pelaszgosz Bizonnyal az volt, nem tagadja senki sem. 

Karvezető És bár halandó volt, Zeusz egyesült vele?                 107 (269-295) 

Pelaszgosz De Héra rejtett nászuknak nyomára jött. 

Karvezető S az istenek viszályának mi vége lett? 

Pelaszgosz Iót üszővé változtatta Héra át. 

Karvezető A szépszarvú üszőt Zeusz nem feledte el? 

Pelaszgosz Mondják, bikává válva bírta kedvesét. 

Karvezető És erre mit tett Zeusz hatalmas asszonya? 

Pelaszgosz Őrt küldött, mindent látót, hogy vigyázna rá. 

Karvezető Ki volt az üszőnek mindent látó pásztora? 

Pelaszgosz Kit Hermész ölt meg: Argosz, a földnek gyermeke. 

Karvezető Mit szenvedett el még a balsorsú üsző? 

Pelaszgosz Ökörhajtó legyet, mely űzte mindenütt. 

Karvezető Bőgölynek hívják ezt a Nílus népei. 

Pelaszgosz Földjéről messze űzte, futva szüntelen. 

Karvezető Szavaddal egybehangzik az, mit én tudok. 

Pelaszgosz Aztán Kanóbosz s Memphisz tájékára ért.                  108 (296-311) 

Karvezető S kezét rátéve Zeusz fiút nemzett vele. 

Pelaszgosz Hogy hívják Zeusznak üszőtől nemzett gyermekét? 

Karvezető Epaphosz a megváltó érintésről neve. 

(Pelaszgosz  S kit nemzett ő72 a barbár földön? Mondd nevét!) 

Karvezető Libüét; a földből legnagyobb részt ő kapott. 

Pelaszgosz Mondd meg tehát, ki volt aztán az ő fia? 

Karvezető Kétgyermekű Bélosz, apámnak apja volt. 

Pelaszgosz Áruld el végre, mi az apádnak bölcs neve? 

Karvezető Danaosz; testvére néki ötvengyermekű. 

                                                                    
71 Az i. e. V. század elejének földrajzi elképzelése szerint a kör alakú föld déli és délkeleti 
peremén élnek az aithiopszok, szomszédságukban, a föld keleti peremén pedig az indek. 
72 A zárójelbe tett sor az eredetiben hiányzik, a fordítás értelemszerű kiegészítés. 



 

 
A i s z k h ü l o s z :  D r á m á i  

 
Oldal: 65 

Pelaszgosz Tárd fel nevét világos szóval annak is. 

Karvezető Aigüptosz. Tudva ősi nemzetségemet,  
fogadj hát minket úgy, mint Argosz sarjait. 

Pelaszgosz Valóban úgy látom, hogy ősi részetek  
e föld. De mért hagytátok el szülőitek  
házát? Milyen balsors csapott le rátok így? 

Karvezető Pelaszgoszok királya! Emberek baja  
sokszínű, minden szenvedésnek szárnya más.             109 (312-328) 
Ki is gondolta volna, hogy nemvárt szökés  
vezérel minket őshazánk, Argosz felé,  
hogy gyűlölt házaságy parancsa űz ide? 

Pelaszgosz Mit kérsz az istenektől, mért tart bal kezed  
fehérbe font, frissen hasított gallyakat? 

Karvezető Rabnőjévé ne döntsön Aigüptosz fia! 

Pelaszgosz Mert gyűlölöd, vagy bűnnek tartod ezt a nászt? 

Karvezető Ugyan ki venne rabtartóul vérrokont?  

Pelaszgosz Az ember gazdagsága így nagyobbra nő. 

Karvezető Könnyű búcsúzni attól, kit balsors kisér. 

Pelaszgosz Hát mit tehetnék istenfélőn értetek? 

Karvezető Aigüptosz sarjának, ha kérne, át ne adj.  

Pelaszgosz Súlyos szavak; szokatlan háborúra hívsz. 

Karvezető Harcol Díké azért, ki oltalmában áll. 

Pelaszgosz Ha őt követtétek kezdettől fogva is. 

Karvezető Tiszteld a város védő istenségeit! 

Pelaszgosz Remegve látom gally-árnyalta székhelyük. 

Karvezető Oltalmazó Zeusznak haragja súlyos ám!                      110 (329-346) 

Kar Hallgass meg, ó Palaikhthón fia,  
kegyes szívvel, Pelaszgoszok királya.  
Reám, esdő, kóbor menekültre tekints, ki olyan, mint  
farkasűzte üsző meredek hegyeken,  
mely bízva a sziklák  
oltalmában, bőgve meséli  
pásztorának a bajt.  

Pelaszgosz Frissen hasított gallyak árnyékában ott  
ifjú csoportot látok oltárunk előtt.  
Bár jóra válna e vendégeknek dolga, csak  
ne támadjon váratlan, hirtelen viszály  
belőle! városunk ilyesmit nem kiván. 

Kar Fordítsa jóra ezt a szökést  
védőnk, Themisz, kormányzó Zeusz leánya.  
Te pedig, bölcs aggastyán, fiatalra figyelni ne átallj:  
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jó sors éri, ki esdeklőt befogad,  
valamennyi isten  
örömmel nézi a tiszta  
ember áldozatát. 

Pelaszgosz Nem az én lakomnak tűzhelyéhez ültetek73: 
ha városunkat együtt éri bármi vész,  
együtt gondoljon népünk orvoslásra is.  
Addig nem is tennék ígéretet neked,  
amíg az összes polgár nem mond véleményt. 

Kar Te vagy a város, magad vagy a nép;                                111 (347-370) 
senki szavad nem itéli,  
uralkodsz oltár és tűzhely fölött  
e földön, bólintásod szent parancs,  
tiéd jogar s trónus, te döntesz el  
minden ügyet; kerüld el a szégyent. 

Pelaszgosz A bűn és szégyen ellenségemé legyen;  
de rajtatok segíteni nagy veszélyt jelent,  
s kéréstek megtagadni becstelen dolog.  
Tanácstalan vagyok, szivemben rettegés:  
döntsek? ne döntsek? véletlenre bízzam-é? 

Kar A magasságból nézőre tekints,  
fájdaloműzte halandók  
őrére; esdve hozzá járulunk,  
ha nem találunk törvényes jogot.  
Megmentő Zeusz haragja arra száll,  
ki nem figyel szenvedők panaszára.  

Pelaszgosz Ha Aigüptosz sarjának törvényiek szerint  
rajtad hatalma van, mint legközelebbinek  
családotokból - ellenállnom nem lehet;  
meg kell mutatnod, hogy a ti törvénytek sem ád  
sorsodról rendelkezni ily jogot nekik. 

Kar Alattvalója ne legyek soha  
férfierőnek. Csillag-jelezte utat  
választok, hogy az ellenséges nász elől  
meneküljek. Fegyvertársad Díké legyen,  
stent félve itélj. 

Pelaszgosz Nehéz ítélni ebben; döntésem ne várd,                       112 (371-397) 
előbb is mondtam: egymagam nem hozhatok  
ítéletet, bár van hatalmam rá, nehogy  
szememre vesse majd a nép, ha úgy esik:  
más népért pusztulásba vitted városod. 

Kar Lát minket és rokonainkat is  
Zeusz, az igazságos: bajt a gonosznak ő  

                                                                    
73 Ha az oltalomkereső a tűzhelyhez telepedett, a szent házi tűzhely védte őt, s a tűzhely gazdája 
nemcsak hogy maga nem bánthatta, de mások bántalmazása ellen is köteles volt megvédeni. 
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ad, s megáldja a jókat, érdemet tekint.  
Ha leméretik így az igazság, megvédeni  
minket mért habozol? 

Pelaszgosz Csak mélyenjáró gondolat menthet meg itt;  
igazságot, mint búvár, mélységben keres  
a látó és nem borgőz-fátyolozta szem – 
hogy mindez elsősorban városunkra ne  
idézzen bajt, s jól végződjék számunkra is,  
zsákmányrablók se keltsenek nálunk viszályt,  
s kiadva téged, isteneknek székhelyén  
oltalmat esdőt, fel ne keltsük iszonyú,  
mindent ölő Alasztór súlyos bosszuját,  
kitől menekvést holtaknak Hadész sem ád.  
Mely gondolat vezet kiútra? nem lelem. 

Kar Hát keress, s légy igaz, jámborul  
mint barát, úgy fogadj;  
el ne hagyd, ki űzetett,  
messziről istentelen  
üldözés kergeti. 
 
El ne nézd, hogy istenek szent helyén  
megragad durva kéz,  
ó, e föld hatalmasa!                                                              113 (398-425) 
nézd a férfit, mily gonosz,  
óvj a vad vágy elől. 
 
El ne nézd tűrve, hogy az istenek  
szobraitól jogsértőn hurcoljanak el,  
mint lovat, homlokom  
szalagán, sokráncú peploszom fogva meg. 
 
Gondolj házadra, gyermekeidre is:  
visszakapod azt, amit velünk teszel,  
Árész megfizet.  
Ne feledd el hát, hogy Zeusz igazságos úr. 

Pelaszgosz Már meggondoltam: nincs más part –  
vagy istenek, vagy emberek ellen kell vívnom nagy háborút,  
a sors rákényszerít - s hajóm már útrakész,  
csavar, kapocs jól összefogja oldalát;  
nincs itt megoldás, mely bánat nélkül való.  
Nagy veszteség a házból elrabolt vagyon,  
de mint a gálya74* - bár kifosztják, megtelik,  
vagyonvédő Zeusz ad helyette másikat;  
a nyelvre is, ha bármi sértő szót nyilaz,  
lélekrendítőt, fájdalommal teljeset,  
beszédre más beszéd lesz gyógyító varázs;  

                                                                    
74 Az eredeti szöveg romlott, az értelem nem biztos. 
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de mert rokonvér ujra nem születhetik,  
nagy áldozattal kell az istenek kegyét  
kérnünk, hogy ily csapástól minket óvjanak – 
vagy rosszul látom ezt a kezdődő viszályt.  
Inkább legyek hozzá nem értő, mint tudós  
a bajban; bár ne úgy történnék, mint hiszem! 

Karvezető Sok esdeklésem végszavára is figyelj!                           114 (426-455) 

Pelaszgosz Figyeltem s most is hallgatom: beszélj tovább.  

Karvezető Öv fogja össze peploszom, s ékes szalag. 

Pelaszgosz A női öltözetnek tartozéka ez. 

Karvezető Tudd meg tehát: ezek jó eszközt nyujtanak. 

Pelaszgosz Nem értelek; szólj nyíltan, mit jelentsen ez? 

Karvezető Ha semmi biztosat nem ígérsz most nekünk - 

Pelaszgosz Öv és szalag mihez szolgálna eszközül? 

Karvezető Új táblák ékesítik majd e szobrokat. 

Pelaszgosz Talányos mondat; egyszerűbben válaszolj.  

Karvezető Ez istenekre kötjük fel tüstént magunk. 

Pelaszgosz Szivembe korbácsként csap iszonyú szavad. 

Karvezető Érted tehát; eléd tártam világosan. 

Pelaszgosz Nehézség tornyosul fölém mindenfelől,  
bajok soka tör, akár folyónak árja, rám;  
balsors mély tengerére vetve, jó utat,  
a vésztől biztos öblöt nem lelek sehol.  
Mert hogyha kéréstek nem teljesíteném,  
kimondhatatlan borzalom lesz sorsotok;  
ha hallgatok rátok, s Aigüptosz sarjait                           115 (456-474) 
döntő harcban megtámadom falaink előtt, 
már hogyne lenne az fájdalmas veszteség, 
ha nők miatt hull férfivér a harcmezőn? 
Oltalmazó Zeusznak haragját rettegem; 
halandók közt a félelem hatalmas úr. 
Te aggastyán, e szüzek atyja, vedd hamar 
karodba, hogy majd földünk istenségei 
más oltárára tedd, e fekvő gallyakat, 
hogy lássa érkezésetek biztos jelét 
az összes polgár, s szitkait ne vesse rám 
- királyban szívesen keres hibát a nép; 
e látvány rögtön irgalomra készteti, 
s a férfihorda bűnös vágyát gyűlölőn 
népünk jóindulattal fog tekinteni 
reátok; mert a gyengébb mindig kedvesebb. 

Danaosz Sokat jelent nekünk az értékes barát,  
ki vendéglátón, tisztességesen fogad.  
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Adj hát kísérőt, földed útját ismerőt,  
hogy megmutassa a városvédő istenek  
oltárát, vendégekhez szíves székhelyét,  
és gallyaimmal biztonságban szeljem át  
a várost; más a külsőm, mint a népedé,  
más fajt táplál a Nílus, mást az Ínakhosz;  
félelmet hogy ne szüljön bátorságom, óvj,  
megöltek már barátot ismeretlenül. 

Pelaszgosz Elő hát, férfiak; mert jól beszélt az agg;  
mutassátok meg városunk oltárait,  
s kik szembe jönnek, annyit mondjatok nekik  
csupán, hogy templomhoz vezettek egy hajóst.          116(475-503) 

 Danaosz és kísérői el  

Karvezető Hozzá beszéltél, s már megy is szavad szerint;  
de én? Mi módon bátorítasz? Mit tegyek? 

Pelaszgosz A gallyakat hagyd itt, a szenvedés jelét. 

Karvezető Máris letettem, s bízón hallgatok reád. 

Pelaszgosz Nézd, itt e tisztás! Lépj a szentélyből elő. 

Karvezető A tisztáson védelmet hogy találhatok? 

Pelaszgosz Ne félj, madárnak zsákmányul ki nem teszünk. 

Karvezető De ellenségemnek, mely sárkánynál vadabb! 

Pelaszgosz Szelíden szóltam hozzád; válaszolj is így. 

Karvezető Hogy félelem zaklatja szívem, nem csoda. 

Pelaszgosz Uralkodónak félni nem méltó dolog. 

Karvezető Vidítsd fel akkor szóval s tettel szívemet. 

Pelaszgosz Nem hosszú időre hagyott magadra ősz apád;  
én összehívom országomnak népeit,  
s irántatok majd jó szándékra hangolom;  
s apádat is kioktatom, mit mondjon ott.                      117 (504-519) 
Maradj csak itt, és földünk istenségeit  
imákkal kérd, hogy teljesítsék vágyadat.  
Én most megyek, hogy tervemet véghezvigyem;  
kisérjen Peithó, és a véletlen siker! 

 Pelaszgosz el 

Kar Uralkodók ura, boldogok  
legboldogabbja, hatalmasok  
hatalmasa, Zeusz, te áldott,  
hallgasd meg ivadékodat,  
e férfiak gőgjét gyűlölve ments meg;  
a bíborszín tengerbe vesd  
balsors sötét hajóját. 
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Tekints e nőkre kegyelmesen,  
nemzetségünkre, az ősire,  
s szeretődnek, szépanyánknak  
támaszd fel dicső hirét.  
Emlékezz ránk, lónak illetője;  
valljuk, hogy Zeusztól származunk,  
s e földről jött el ősünk. 
 
Régi, virágos nyomra akadtam;  
rab-legelőjére anyánknak,  
az ízes rétre, ahonnan Ió,  
a bőgölytől üzetett,  
tébolyodottan menekült,  
futva temérdek nemzeten át,  
elválasztva a szembelevő  
partokat75 és szelve a hullám tetejét,  
végzete-szabta útján.                                                        118 (520-546) 
 
Átrohan Ászisz, Phrügia földjén,  
nyáj-etető, dús legelőkön,  
Teuthrasz városán, Müszián át,  
Lüdia völgyeiben,  
át a kilikiai 
és pamphüliai hegyeken,  
fogyhatatlan, örök folyók vizein,  
Aphrodité nagyhírü, kincs-rejtegető,  
dúsgabonáju földjén76. 
 
Érkezik aztán, hordva nyilát 
szárnyas pásztorának, 
a zeuszi kövérfüvü rétre, 
a hótáplálta mezőre, melyet 
Tüphón fuvalma77* jár át, 
s a Nílus járványtól nem szennyezett vize, 
őrjöngve az isszonyu kíntól, 
s fulánk-okozta sebétől 
Héra veszett dühének. 
 
Az ottani föld lakói szivét 
sápadt félelemmel 
töltötte be furcsa alakja, 
undok félember-szörnyeteget 
láttak, mely félig asszony, 

                                                                    
75 A tehén alakban vándorló Ió Európából Ázsiába a Boszporoszon ment át, mely az ő nevét 
viseli: Boszporosz, a. m. a tehén útja. 
76 Hogy melyik terület értendő rajta, Fönícia, Szíria vagy Küprosz, kérdéses. 
77 Egyszerűen annyi, mint pusztító pusztai szél. Az egész terület, amelyről szó van, Egyiptom. Az 
i. e. V. században ugyanis úgy hitték, hogy a Nílus áradását hóolvadás okozta. Egyiptomot tehát 
végső soron ez táplálja, innen a "hótáplálta mezők" kifejezés. 
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félig tehén; borzadva nézték ezt a jelt. 
Ki jött szabadítani akkor 
sok-kóborlásu, keserves, 
bőgöly-üzött szerelmét?                                                  119 (547-573) 
Ki úr örökké, végtelen koron, 
(állat-alakja annak) 
lehelletétől, isteni, 
fájdalmatlan erőtől 
eltünik, és könnyekbe szakad 
keserves szégyene; 
s Zeusz magzatát befogadva, így szól az igaz 
hír - gyönyörű fiat szült, 
 
hosszú időn át boldogot; kihez 
így kiált az egész föld: 
"E nemzetség az életadó 
Zeusz ivadéka valóban." 
Héra dühét ki törte meg, az 
űző-fulánku bajt? 
Zeusz műve ez; és e nemzetség Epaphoszt 
vallja dicső ükének. 
 
Kit hívhatnék az istenek közül mást, 
méltóbb tettekre hol találnék? 
atyánk ő, önkezével nemzett, és urunk, 
nemzetségünk ősbölcsességü 
nagy alkotója, mindenható, kegyes Zeusz. 
Hatalma nincsen senkinek fölötte, 
minden hatalmas78 őt uralja; 
hol ő ül, nem tekint fölülről senki rá, 
szó és tett mindig készen áll, 
hogy szíve terveit gyorsan végrehajtsa. 

 Danaosz jön                                     120 (574-599) 

Danaosz Bátorság szálljon szívetekbe, gyermekek;  
az ország népe rólunk jó döntést hozott. 

Karvezető Atyám, legdrágább minden hírnökök között,  
üdvözlégy, s mondd el, mit határozott a nép,  
hogyan került többségbe győzelmes keze? 

Danaosz Egyhangu volt a döntés, vélemény nem is  
volt más; örömtől szinte táncolt vén szivem;  
mert jobb kezét fellendítette mindahány,  
hogy reszketett az éther, úgy szavazta meg,  
szabad földjük hogy ad nekünk lakást s megóv  
elhurcolástól, ember meg nem sérthet itt,  
el nem ragadhat ittlakó, vagy más vidék  

                                                                    
78 Bizonytalan értelmezésű hely. 
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szülötte, és ha ránk támadna nyers erő,  
ki nem segít nekünk a polgárok közül,  
az becstelen legyen, s száműzze őt a nép.  
Pelaszgoszok királya tett javaslatot  
rólunk, s azután intette őket, hogy soha  
oltalmazó Zeusz nagy haragját, mely idők  
múltán se szűnik, városuk ne hívja ki – 
megsértve együtt vendég- és polgárjogot,  
a kettős bűnnek bűntetése szörnyü lesz.  
E szókra Argosz népe meg se várva, míg  
a hírnök szól, mind megszavazta: úgy legyen.  
A szónok jóra biztató szavára állt  
mellénk a nép, de sorsunkat Zeusz szabta meg. 

Karvezető Nosza hát, most hálaimát, kegyeset  
mondjunk a kegyesszivü argoszi népért;                     121 (600-626) 
vendégszerető Zeusz vendég-szánkat  
becsületben tartva, könyörgő  
áldásunkat váltsa valóra. 

Kar Most ti is, istenek, 
Zeusztól születettek, 
hallgassátok imánkat; 
lángba Pelaszgiát ne borítsa soha 
táncszakitón kiáltva Árész, az erős, 
ki más mezőn arat 
embereket kalászként. 
Mert megszánva bajunkat 
jól döntöttek, az űzött 
nyájat védve, segítve Zeusz 
oltalomkeresőit. 
 
Mert nem a férfiak 
javára szavaztak, 
nőket semmibe véve; 
Zeuszra tekintettek, ki lát és itél, 
ellene nincsen harc, nem bírja tető 
haragját hordani, 
súlya lenyomja a házat; 
megbecsülve a testvért, 
Zeusztól oltalom-esdőt, 
tiszta isteneik szivét 
szent örömre derítik. 
 
Szálljon azért most árnyba borult ajkamról 
hálaadó imádság; 
hogy ki ne irtsa dögvész 
gyilkosan ezt a várost,                                                 122 (627-660) 
és ne locsolja dárdá- 
tól elesettek vére a földet;  
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el ne hulljon az ifjú- 
ság virága, ne tépje  
szirmát emberölőn Aphro- 
dité kedvese, Árész. 
 
És a tanácstartó öregek körében 
égjen az oltár fénye; 
városa felviruljon 
vándorokat segitő 
Zeusz követőinek, ki 
szabja a sorsot, őszhaju törvényt; 
új védője, könyörgünk, 
mindig keljen e földnek, 
s Artemisz Hekaté a nők 
ágyát védje, ha szülnek. 
 
Férfiölő csapás karja se sújtsa le 
irtva e város népét, 
tánctalan és lanttalan, könnyeket szülő Árész, 
a népnek jajgatást hozó;  
messze lakjon a polgá- 
rok fejétől a dögvész,  
Lükeiosz kegye óvja az  
ifjúságot e földön. 
 
Bontsa gyümölcseit Zeusz keze mind a négy  
évszakon át e földnek;  
dús legelőin bőven szaporítsa a nyájat,  
viruljon minden áldva itt;                                                 123 (661-692) 
dalnok zengjen az oltár  
alján szépszavu Múzsát,  
szálljon szűzi ajakról az  
ének lantrafonódva. 
 
Óvja nevét becsületben a város  
s a nép kormányzótanácsa bátran,  
bölcs, gondos őre a köz javának; 
más föld lakóit pedig 
Árész hadát kerülve 
bajtalan segítse jogához. 
 
S isteneit, kik e földet örökké  
bírják, babérdíszes áldozattal  
tisztelje ősi szokás szerint a nép;  
mert a szülők tisztelete  
a nagyhatalmu Díké  
három törvényéből79 az egyik. 

                                                                    
79 Az istenek, a törvények és a szülők tisztelete. 
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Danaosz E bölcs imát dicsérem, kedves lányaim;  
de most apátok arra kér: ne féljetek,  
mert ujdonságot hallotok váratlanul.  
E csúcsról, mely könyörgéstekre oltalom,  
hajót látok; felismerem már messziről  
védőpáncélját és vitorlavásznait,  
meg orrát, mely előrenéz, a cél felé,  
a hátul forgatott, serény kormánykerék  
gonosz parancsszavának engedelmesen.  
Legénységét is látni már; viharsötét  
testük kivillan peploszuk fehér szinén.  
Most már a többi bárka és hajósaik                                124 (693-721) 
is láthatók mind; vásznait most vonja be  
vezérhajójuk zajjal - partot érni kész.  
Csak józanul, szelíden nézzétek, mi lesz,  
az istenekre bízva minden gondotok.  
Én elmegyek védőt keresni, pártfogót;  
mert hírnök jön vagy küldöttség majd értetek  
bizonnyal, zsákmányként hogy elragadjanak;  
de nem lesz abból semmi - nincs mit félnetek.  
Mégis, ha késnék visszajönni, jobb e hely  
oltalmát el nem hagyni semmi szín alatt.  
Ne csüggedj; megbünhődik egyszer, egy napon  
az istenek törvénye ellen vétkező. 

Karvezető Apám, úgy félek; jönnek, ím, gyors szárnyakon  
hajóik; nincs idő már érkezésükig. 

Kar Fekete rettegés bírja le szívemet,  
hiába volt talán menekülésem is?  
Apám, a félelem majd megöl! 

Danaosz Argosznak népe megszavazta, gyermekem,  
ne csüggedj hát, mert harcol érted, jól tudom. 

Karvezető Aigüptosz sarja féktelen, vad, átkozott,  
viszályban telhetetlen; ezt is tudhatod. 

Kar Idehajóztak ők kékszemü, boltozott  
hajóikon, viharfekete nagy sereg  
élén, haragjuk itt célhoz ér. 

Danaosz Találnak itt épp annyi férfit, déli nap  
hevétől edzett, barna testü argoszit.                                125 (722-747) 

Karvezető Könyörgök, ó, apám, magamra itt ne hagyj;  
a nő magában mit sem ér, nem hord Arészt.  

Kar Ármány, rosszakarat él e fiak gonosz  
hollószivében; az oltárokat  
semmibe sem veszik ők. 

Danaosz Ó, gyermekem, bár gyűlölnék az istenek  
is ennyire őket! az javunkra válna most. 
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Karvezető Nem félnek ők szigonytól, istent tisztelőn  
nem tartják távol tőlünk, ó, atyám, kezük. 

Kar Mert fondorlatosak, elvetemült dühük  
tombol vadul, kutyamerészek ők,  
mit nekik isteni szó! 

Danaosz Erősebb, azt tartják, a farkas, mint az eb,  
papirusz-termésnél80 a búza többet ér. 

Karvezető  
 

Danaosz 

Otromba és istentelen vadállatok  
haragja hajtja őket - óvakodni kell!  
Oly gyorsan nem jöhet hajóhad, nem talál  
révet, hol partra vesse biztonság-adó  
kötél-nyalábját, s rögtön vasmacskát se mer  
kidobni hajójuk óvatos kormányosa,  
ha messzi földre ér, hol nem fogadja jó  
öböl, s már éjbe hajlik lassacskán a nap;  
a bölcs hajósban aggodalmat kelt az éj.  
Így hát a partraszállás nem lesz oly sima                       126 (748-771) 
a hadnak, mígnem biztos révbe jut. Te meg,  
akárhogy félsz is, ezt a szentélyt el ne hagyd;  
(én gyorsan visszatérek,81* s biztosan hozok)  
oltalmat; hírnökségemet meg nem veti  
a város - vénségemre ifju még szavam. (El) 

Kar Ó jaj, te dombos föld, méltán dicsért!  
Mi lesz velünk, hová fussunk el Ápia  
földjén, sötét rejtekre hol találhatunk?  
Lennék bár szürke füst,  
Zeusz fellegébe szálló,  
tünékeny, láthatatlan,  
hogy felrepülve szárnytalan  
porként enyésszek el! 
 
A borzadály betölti lelkemet,  
szivem szünetlen éj sötéten háborog.  
Belém markolt a hír, a félelem megöl.  
Hurokba hajtanám  
sorsűzte főmet inkább,  
hogy bőrömet ne érje  
az átkos férfikéz, uram  
inkább Hádész legyen. 
 
Hol vár reám egy trónus fenn az ég alatt,  
ahol hó ébred sokvizű felhők ölén?  
Szélcsapta, égbeszökkenő  
szikla, árva, parttalan,  

                                                                    
80 A   papirusznád Egyiptomnak volt jellegzetes növénye, a hely tehát azt jelenti, hogy Argosz 
erősebb, mint Egyiptom, s az argosziak megvédik a leányokat az Aigüptosz-fiakkal szemben. 
81 A zárójelbe tett sor az eredetiben levő hézag értelemszerű kiegészítése. 
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sasbelepte, mély esést  
jósoló, hol vár reám,  
hogy ne bírja szívemet  
nyers erőszak szörnyű nászra?                                        127 (772-799) 
 
Lennék kutyák zsákmánya inkább, itteni  
madárraj étke - nem riaszt el semmi sem.  
Meghalni megváltás nekem,  
jajkeserves kínjaim  
vége. Jöjj, halál, ha kell,  
gyűlölt házaságy helyett!  
Menekülés útja van-e más,  
e nász alól feloldó? 
 
Sikoltson égbetörve dalod,  
az istenekhez esdve.  
Imám beteljesül-e vajjon?  
Harcosan, áldva tekints ide, atyánk,  
ments meg, ki nem látsz szívesen  
semmi erőszakot; becsüld  
meg, kik eléd futottak,  
föld ura, Zeusz, hatalmas! 
 
Mert Aigüptosznak sarja a hím  
vad ösztönével tör reám,  
követ engem bűnteli gőggel;  
gazul kiabálva keres, hogy el- 
ragadjon nyers erővel is. 
 
Nálad a dolgok mérlege;  
nélküled embereknek  
végzete meg nem érhet.  
Ó, ó, ó, jaj, jaj, jaj,82*  
ott a rabló  
a hajón  
a parton  
rabló, halj meg inkább,                                                    128 (800-826) 
ó 
jaj, 
máris itt van, 
itt 
sikoltok félve, jajjal 
kezdődik a baj, jön a szenvedés, 
erőszak tör reám; 
jaj, jaj, 
fuss ide, véd ez a hely; 

                                                                    
82 Az itt következő rész nagyon romlott állapotban maradt ránk, a szöveg sok helyen egészen 
érthetetlen, a fordítás tehát csak hozzávetőleges értelmet adhat. 
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jön a parázna szörnyeteg, 
terhe hajónak, földnek. 
Föld fejedelme, védj meg! 

 Hírnök jön 

Hírnök Rajta, rajta, szaladj 
bárkáinkra fel. 
Nosza máris, 
tüzes bélyeg, tépett haj, 
vérbelepte sok seb és 
lefejezés vár rád. 
Rajta, rajta, veszendő lányok, vesztetek itt van. 

Kar Bárcsak a bővizü, 
sóshabu úton urad 
bűneivel szögesvas- 
fogta hajódon a mélybe vesznél! 

Hírnök Ahogy csak bírja lábatok, 
fussatok, fussatok. 
Mert kényszerítlek erővel,                                                  129 (827-850) 
szívetek ne dacoljon, előre,  
hagyd az oltárt, szállj hajóra,  
ez a dolgod, menj haza.  

Kar Csak soha újra ne  
lássam a nyájitató  
dús vizet, életerős  
vért ami érlel az emberekben.  

Hírnök Parancsolom én, nosza rajta, 
a lépcső fokáról 
kelj fel s hamar hajóra fel, 
felszállj te, fel, 
akarva-nemakarva; 
nyomban eredj, mást nem tehetsz, 
eredj, mielőtt nagyobb baj ér, 
hatalom áll fölötted. 

Kar Jajaj, jajaj, 
vesztél volna bár nyomorultul  
a habokba, a sós víz  
mélyén, Szarpedón homokos  
szirtje83* körül bolyongva,  
égi szelektől űzve. 

Hírnök Sikolts, kiáltozz, istenekhez esdekelj – 
Aigüptosz bárkáját el nem kerülheted;  
sikolts, üvölts keservesen, fájdalmaid  
nevét kiáltva fennen. 

                                                                    
83 Hegyfok Kilikiában, Küprosszal átellenben. 
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Kar Jajaj, jajaj, 
ó, te gyalázatos, ne ragadj el,                                             130 (851-877) 
ne örülj bajaimnak;  
gőgödet ki látja, a nagy  
Nílus84* óvjon e bűntől;  
szemtelenül ne kergess! 

Hírnök Parancsolom, hogy szálljatok fel kéthasú  
bárkánkra fürgén, egy se lustálkodjon itt;  
hajánál fogva vonszolom, ki nem siet. 

Kar Jaj, jaj, atyám, 
a kép nem óv, bajba hoz; 
visz már, vezet, 
lépkedve, mint a pók, 
sötét, sötét lidérc. 
Ajajajaj! 
Gaia, Földanya, űzd 
el a rettenetest, 
ó, atya, Föld fia, Zeusz! 

Hírnök Nem félem én e földnek istenségeit,  
nem ők neveltek, vénségem sem őrzik ők.  

Kar Kétlábu kígyó tör reám 
mint vipera, úgy jön, 
mint aki 
megmar, 
ajajajaj! 
Gaia, Földanya, űzd 
el a rettenetest, 
ó, atya, Föld fia, Zeusz!                                                       131 (878-901) 

Hírnök Ki jószántából föl nem száll hajóra most,  
khitónja annak kíméletlen szétszakad. 

Kar Elpusztulunk, urunk, kegyetlen szenvedünk. 

Hírnök Urat láttok sokat, Aigüptosznak sarjait,  
tüstént; nem lesztek úr nélkül, ne féljetek. 

Kar Argosz királya, jaj, lebír a durva kéz! 

Hírnök  Hajadnál fogva kell hogy elvonszoljalak,  
ha hangom éle most se jut füledbe még. 

 Pelaszgosz jön  

Pelaszgosz  Te ember ott! Mit művelsz? Mit gondolsz? Miért  
gyalázod meg Pelaszgosz férfiak honát?  
Vagy azt hiszed, nők városába érkezel?  
Barbár létedre hellének között nagyon  
arcátlan vagy, s nagyot hibázol oktalan. 

                                                                    
84 Nílus folyam-istenről van szó. 
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Hírnök E nép törvénye ellen mit követtem el?  

Pelaszgosz  Először is: felejted jöttment voltodat. 

Hírnök Miért? Mit elvesztettem, azt kerestem itt. 

Pelaszgosz Kit említhetsz e földön pártfogó gyanánt?  

Hírnök Hermészt, a legfőbb pártfogót és nyomlesőt.              132 (902-920) 

Pelaszgosz Istent említesz, s nem tisztelsz istent magad? 

Hírnök A Nílusmentieknek szentélyét igen. 

Pelaszgosz Ezekre nem tekintesz, azt jelentse ez? 

Hírnök E lányokat vinném, ha más nem áll elém. 

Pelaszgosz Lesújt a büntetés, mihelyt hozzájuk érsz! 

Hírnök E szó nem éppen szíves vendégségre vall. 

Pelaszgosz Szentségtörőkre nem vár jobb fogadtatás. 

Hírnök Megyek s az Aigüptosz-fiaknak hírt viszek. 

Pelaszgosz Szivemben semmi gondot nem fakaszt e szó. 

Hírnök De hogy világosabban adjam majd elő 
- mert hírnök dolga számot adni pontosan -, 
mit mondhatok, ki tiltja meg, hogy elvigyem 
a gazdáimmal vérrokon leányokat? 
Itt nem tanúkra hallgat Árész, ily viszályt 
nem dönthet el váltságul átadott ezüst, 
csak férfiaknak veszte véres harcmezőn, 
hol végvonaglások közt száll az élet el. 

Pelaszgosz Nevem miért mondjam neked meg? Megtudod  
még jókor, mind magad, mind útitársaid.  
E lányokat pedig, ha önként, szivesen  
mennek, ha szép szóval beszéled rá - vigyed;                133 (921-941) 
de városunknak népe úgy határozott  
egyhangúan, hogy nőket erőszakkal soha  
nem enged elrabolni; mint a jól bevert  
szög, oly szilárd s erős e néphatározat.  
Nem véste bronztáblákra senki, nem pihen  
papirusz hártyáin, nehéz pecsét alatt:  
hanem magad hallod szabad száj érthető  
szavát. S most szedd a lábadat, hordd el magad! 

Hírnök Tudd meg tehát: szokatlan háborúba fogsz.  
Bár férfiakhoz állna majd a győzelem! 

Pelaszgosz Meglátjátok hamar ti is, hogy férfiak  
e föld lakói, és nem árpalé-ivók. 

 Hírnök el 

 Ti meg, leányok, kedves szolgálóitok  
kiséretében bátorsággal menjetek  
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jósáncu városunkba, bástyáink mögé.  
Lakóház van sok ott, a népé, s én magam  
is bőkezűen épitettem házakat;  
lakhattok ott, szépen berendezett szobák  
során a többiekkel együtt - ám külön  
termekben lakhat az, ki úgy jobban szeret.  
Azt választhatjátok, mi legkényelmesebb,  
leghasznosabb; a pártfogótok én vagyok,  
s kik így szavaztak: városunk polgárai.  
Várhatsz-e ennél biztosabb Ígéretet? 

Karvezető Jóságodat áldja javakkal a sors, hősi Pelaszgosz!         134 (942-967) 
Kegyesen küldd most ide, kérünk,  
drága atyánkat, 
Danaoszt, tanácsadó vezetőnket;  
ő döntsön előbb, merre keressünk  
házat, ahol lakjunk, hol örömmel  
látnak; a másszavuakba hamar beleköt  
akárki; tehát válasszuk a jobbat. 

 Pelaszgosz el 

 Hogy jó hírben, a nép haragos szava  
nélkül lépjünk e földre,  
kedves szolgálóink, sorakozzatok  
úgy fel, ahogy nekünk kiosztott  
Danaosz, kinek-kinek hozományul. 

 Danaosz jön  

Danaosz Imával, áldozattal kell, ó gyermekek,  
Argosz népét tisztelnetek, mint istenek  
karát, mert megmentőtök ő, és senki más.  
Mert szívesen hallgatta meg beszédemet  
felőletek, s haraggal e férfiak felől,  
s mellém e dárdaforgató legényeket  
rendelte, rangomhoz méltó kíséretül,  
hogy dárdától ne érjen váratlan halál,  
örök szégyent borítva városukra is.85* 
…………………………………………………… 
Ha szívünk jóra hajlik, mindezért nekik  
hálából legfőbb tisztelettel tartozunk.                          135 (968-990) 
 
Jegyezzétek meg ezt is, sok józan tanács  
között, mit ím, apátok szívetekbe vés:  
az ismeretlen csak sokára nyer hitelt;  
más földről jöttre könnyü rosszat mondani,  
a nyelv gonosz beszédre simábban forog.  
Most intelek, szégyent ne hozzatok reám,  
mert ifjuságtok sok szemet magára von:  

                                                                    
85 E sor után a szövegből hiányzik valami. 
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a zsenge termést jól vigyázni nem lehet,  
mert megkívánja ember, állat egyaránt;  
les rá szárnyas madár is, és négylábu vad.  
Gyümölcs ha érik,86 hírül adja Küprisz azt,  
de tiltja, hogy letépjen éretlent Erósz.  
A szüzek zsenge, szép alakja férfiak  
szemének csábító nyilát idézi fel,  
csak rátekint a férfi, s vágya rabja lesz.  
E szenvedés elől futottunk, annyi bajt  
és annyi tengert szántva gyorsröptű hajón;  
fejünkre szégyent, ellenségünknek gyönyört  
szerezve, most se hozzunk. Van lakás elég:  
igért Pelaszgosz, és a város sem fukar,  
ingyen kínálja - nem lesz erre semmi gond.  
Te csak fogadd meg ősz apád tanácsait,  
és életednél többre tartsd erényedet. 

Karvezető Csak másban küldjenek nekünk az istenek  
jó sorsot - szüzességemet ne féltsd, atyám!  
Az istenek ha másképpen nem döntenek,  
az eddig járt ösvényről el nem térek én. 

 Danaosz el                                   136 (991-1017) 

Kar Nosza hát, dicsérjük e vár urait,  
fejedelmeit ennek a földnek,  
a boldog isteneket, kik az ősi  
Eraszinosz partjain élnek;  
dalomat vegye át a kisérők  
kara is, dicsérve e várost,  
a Pelaszgoszokét; nem a Nílus  
vizeit magasztalom immár. 
 
A folyókat, melyek e föld mezeit  
szeliden simogatva locsolják,  
sokgyermeküek, termésre fakasztók,  
dalolom vizük puha habját.  
Csapatunkra tekintsen örömmel,  
szivemet szűz Artemisz óvja,  
Küthereia ne hajtson igába;  
dühe szálljon elleneimre. 

Szolgálók kara Kegyes énekem el ne feledje Küpriszt,  
a hatalmast, Zeusz s asszonya mellett;  
ügyes ő tervben, kivitelben,  
becsülik, mert tettei szentek.  
Vele van két kedves gyermeke mindig,  
Pothosz egyik, a Vágy, s az igéző  
Peithó, kinek ellen senki nem állhat.  

                                                                    
86 E két sor teljesen romlott, értelme így egészen bizonytalan. 
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Követője Harmonia is Aphroditénak,  
s enyelegve suttogó Erószok. 
 
Remegek, jön a vész, pedig éppen, hogy meg- 
menekültem - véres háboru indul;  
a szelek miért segítettek                                             137 (1018-1046) 
sebes üldözőket utánunk? 
Ami végzet, az lesz úgyis a sorsunk, 
ki se látja be Zeusz akaratját, 
ösvényeit úgysem járja be ember; 
neked is, mint annyi nőnek előtted a földön, 
utad egy célhoz visz: a nászhoz. 

Kar A dicső Zeusz keze óvjon  
a vad aigüptoszi sarjtól. 

Szolgálók kara Ha segít, az lesz a legjobb. 

Kar Te se győzöd, ami nem megy. 

Szolgálók kara Te se látod a jövendőt. 

Kar Be ki látná, mit akar Zeusz,  
a jövendőt, szive mélyét? 

Szolgálók kara Könyörögj már szelídebben!  

Kar Mire oktat a beszéded? 

Szolgálók kara Ne kutasd, mit akar isten. 

Közös kar Tartsa távol Zeusz, az úr,  
ezt a nászt a szörnyeteg  
férfival, ő, ki Iót  
megváltotta kínjai- 
tól, rátéve gyógyító kezét,  
szent erővel áldva őt.                                               138 (1047-1068) 
Add a győzelmet nekünk,  
nőknek; annyi baj közül  
jöjjön a jobb, a kisebb.  
Jog kövesse jog szavát,  
sok könyörgő szómra adjanak  
megváltást az istenek.                                              139 (1069-1075) 
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Erő A föld határa már ez itt, ahol vagyunk,  
a szkűtha táj87, embernemjárta pusztaság.  
Héphaisztosz, az rád tartozik, hogy teljesítsd,  
amit reád bízott atyád: a meredek  
sziklához láncold ezt a nagy gonosztevőt,  
bilincse elszakíthatatlan vas legyen.  
Hiszen te vagy, kit meglopott, virágodat  
az embereknek adta, soktudó tüzed.  
E bűnéért az istenek megbüntetik,  
hogy megtanulja: Zeusz uralmát tűrni kell,  
s embert szeretni végre abbahagyja már.  

Héphaisztosz Erő s Erőszak, immár semmi dolgotok, 
mit Zeusz parancsa rótt reátok, készen áll. 
De én alig merem, ki isten és rokon, 
viharcsapkodta sziklafalhoz kötni őt, 
és mégis meg kell tenni, mert atyánk szavát 
ki könnyen venné, súlyos bajba jut maga. 

 (Prométheuszhoz ) 

 Józan Themisznek nagyralátó gyermeke, 
parancs köt engem, hogy téged megkösselek, 
embertelen szirthez, feloldhatatlanul, 
hol nem fogsz több halandót látni s hallani,                 143 (1-21) 
a tűző napfény itt aszalja bőrödet, 
amíg virága hervad, és örülsz, ha már 
az éjnek tarka köntösébe bujt a nap, 
s örülsz hajnalban, hogy fölszáll a dér megint. 
Kifogyhatatlan kínjaid sorvasztanak, 
s ki megmentőd lehet88,* nem jött világra még. 
Embert szeretni erre volt csak jó neked! 
Isten létedre istenekkel nem törődsz, 
s az emberekkel többet, mintsem kellene. 
Ezért ím ezt a zord sziklát őrizheted, 
álmatlan állsz, térded be sem hajlíthatod, 
és hasztalan siránkozol szünetlenül, 
a jajgatás meg nem puhítja Zeusz szivét: 
az új urak mindig kérlelhetetlenek. 

Erő Akkor miért időzöl s mit sajnálkozol?  
Az istenektől megvetett istent miért  
nem gyűlölöd, ki kincsed osztogatta el? 

Héphaisztosz Rokonság és barátság mégis nagy dolog. 

Erő Elismerem, de hát atyád szavát szabad  
kevésbe venni? Félelemre az nem ok? 

                                                                    
87 A trilógia második részében Prométheusz a Kaukázus szikláihoz van láncolva. Itt erről nincs 
szó, egy régi magyarázó szerint Európa szélén, az Ókeanosz, a kör alakúnak elképzelt földet 
körbefolyó világtenger partján van. A szkűtha törzsek a Fekete-tengertől északra éltek. 
88 A megmentő majd Héraklész lesz. 
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Héphaisztosz Könyörtelen vagy és elszántsággal tele. 

Erő Mit nem segít siratni őt, haszontalan  
erőfeszítéssel ne törd magad te sem. 

Héphaisztosz Hogy gyűlölöm saját kezem művészetét!                            144 (22-45) 

Erő Miért gyűlölöd? Hiszen belátni egyszerű:  
a szenvedést nem mesterséged hozta rá. 

Héphaisztosz De mégis, lenne bárki más a mestere. 

Erő Csak egy nem terhes: lenni istenek felett  
királynak, s Zeuszon kívül senki sem szabad. 

Héphaisztosz Tapasztalom, s nincs, mit mondhatnék ellene. 

Erő Mégsem sietsz bilinccsel megkötözni őt,  
hogy tétlenül tovább ne lásson Zeusz atya? 

Héphaisztosz Láthatja már, hogy készen áll a karperec. 

Erő Tedd hát kezére, s megfeszítve izmaid,  
fogj vaspörölyt, szegezd a sziklához vele. 

Héphaisztosz Meglesz az is, félmunkát nem csinálok én. 

Erő Csapj rá jobban, szorítsd, ne hagyd lazán sehol,  
szörnyen ravasz s még szökni tud, hol senki más. 

Héphaisztosz E kar szilárdan áll, mozdíthatatlanul. 

Erő Kösd jól a másikat le, hadd tanulja meg,  
akármilyen bölcs is, Zeusznál alábbvaló. 

Héphaisztosz Hisz rajta kívül vád nem érhet senkitől.                             145 (46-63) 

Erő Most még tömör vasék könyörtelen fogát  
egy lendülettel verd keresztül mellkasán. 

Héphaisztosz Ó jaj, Prométheusz, együtt szenvedek veled! 

Erő Szabódsz megint, s szánod Zeusz ellenségeit?  
Ne kelljen egyszer megsiratnod önmagad! 

Héphaisztosz A szemnek elviselhetetlent láthatod. 

Erő Azt látom én, elnyerte ez, mit érdemelt.  
De szíjazd össze bordáit körös-körül. 

Héphaisztosz Kell, hogy tegyem, te mégse sürgess ennyire. 

Erő Bizony sürgetlek én, de még hajszollak is.  
Alája lépve hurkold össze combjait. 

Héphaisztosz Már kész a mű, s nem is volt sok dolgom vele.  

Erő Erősen rakd reá szeges bilincseit, 
e művedet kemény bíró ítéli meg.  

Héphaisztosz Külsődhöz méltó minden szó a nyelveden. 

Erő Te kényeskedj csak, ám szememre azt ne vesd,  
ha bennem több a büszkeség s az indulat. 
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Héphaisztosz Menjünk tovább, már tagjait bilincs köti. (El) 

Erő  (Prométheuszhoz) 
Most gőgösködj, s az istenek tulajdonát                           146 (64-82) 
az egynapélő embereknek osztogasd!  
Mit tudnak ők enyhítni szenvedéseden?  
Hazug néven neveznek így89* az istenek:  
Prométheusz, hisz magad szorulsz tanácsra, hogy  
e mesterműből itt kibontakozni tudj. 

 Az Erőszakkal együtt el 

Prométheusz  (egyedül) 
Ó halhatatlan éther, gyors szárnyú szelek,  
források, tenger számtalan hullámain  
kelő kacaj, te mindeneknek anyja, Föld,  
s te, mindentlátó Nap, tekintsetek reám:  
isten vagyok, s mivel sújtottak istenek. 
 
Nézzétek, milyen gyalázat  
gyötör engemet, évezrednyi időt  
fogok átszenvedni, az istenek új  
királya találta ki szégyenemül  
ezt a bilincset. 
Jaj, jaj, a jelen s a jövő bajokért  
sóhajtozom én, fel fog-e egykor  
virradni a végnap e kínra? 
 
Mégis, mit is beszélek? Én mindent tudok 
előre pontosan, mi lesz, váratlanul 
nem érhet engem semmi baj, s a ránk szabott 
sorsot nyugodtan kell viselni, tudva, hogy 
erős a végzet, nem harcolhatunk vele. 
De elhallgatni sem tudom s elmondani 
sem azt, mi balszerencse ért. Az emberek                      147 (83-107) 
kedvéért vettem ily igát magamra én:  
husáng szárába töltve loptam el nekik  
a szikrát, mely minden mesterség mestere,  
s az emberek minden szükségében segít.  
Ily bűnömért most büntetésem szenvedem,  
bilincsbe verve, s nincs fejem felett fedél. 
 
Hah, hah, 
mily hang, mily illat száll felém láthatatlan, 
isteni-e vagy emberi vagy félisteni? 
Az, ki a föld peremén jön e szirthez, 
csak nézi szenvedésemet vagy tenni kész? 
Isten vagyok, lásd, balsorsban, bilincsben is, 
Zeusz maga gyűlöl, más istenek is, 

                                                                    
89 A Prométheusz név előrelátót, előre meggondolót jelent. 
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haragot táplálnak ellenem ők, 
mind, aki csak Zeusz házához jár, 
amiért a halandókat szeretem. 
De jaj, mi e zaj, mi mozog s közelít? 
Keselyűk csattognak? Hallom, a légben 
lebegő szárnyak susogása kél. 
Minden megijeszt, mi jöhet még. 

Kar Tőlünk ne félj, mert e sereg baráti szívvel 
közelít a sziklafalhoz, 
sebesen ver a szárnyunk, bár nehezen 
bocsátott útnak atyánk, 
fürge szelek suhanása hajtott. 
Mert vaskalapács zaja járta át a barlang 
üregét, s félénk szivem 
szűzi szemérme oszlik, 
szárnyas szekeren sietek sarútlan.                            148 (108-135) 

Prométheusz Ó jaj, ó jaj, 
sokgyerekű Téthüsznek a lányai,  
és az egész földet átkaroló,  
soha nem nyugvó ár, Ókeanosz  
atya gyermekei, 
lássátok e zord bilincset, amely  
ideláncolt engem e szirthez,  
állok magas őrhelyemen,  
s nincs, ki irigyeli tőlem.  

Kar Látom, Prométheusz, s feketén borul szememre 
felhő tele könnyel, 
amikor így kell tégedet látnom, 
kövekhez hozzá száradó 
testedet itt eme rút bilincsben. 
Mert az Olümposzon új uraké a kormány, 
velük új törvény az úr: 
Zeusz szava durva önkény, 
a régi hatalmakat eltüntette. 

Prométheusz Száműzne a föld mélyére, azon 
túl, hol a holtakat 
őrizi Hádész, Tartarosz alján 
bár tartana fogva örökre bilincs, 
hogy senki, sem isten, sem pedig ember 
rajtam ne nevessen. 
Most itt lebegek, s ellenfeleim 
káromnak örülve kacagnak. 

Kar Ki volna oly keményszívű                                                149 (136-160) 
az istenek között, aki még  
nevetni tudna sorsodon?  
Siratnak is, egyedül Zeusz tartja konokul mindig  
a haragot, tőle függenek  
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Uranosz gyermekei90, 
s nem nyugszik, mig szíve a bosszura éhezik,  
vagy valamely ravaszabb isten veszi át hatalmát. 

Prométheusz Egykor, bizony így van, bár e nehéz  
béklyó köti gúzsba a tagjaimat,  
rám fog szorulni az égi király,  
mert amaz új tervet91 tudom én,  
mely megfosztja hatalmától.  
Nem bűvöl el engem mézédes szó,  
fenyegethet, s meg nem rettenek én,  
titkomat el nem árulom addig,  
e kegyetlen láncot amíg le nem oldja,  
s meg nem fizet egyszer  
méltatlanul eltűrt kínjaimért. 

Kar Te vakmerő vagy, a csapás 
nem törte meg dacodat, nagyon 
szabad szavakra nyílt a szád. 
De engemet aggodalom tölt el, remeg a szívem, 
csak a te sorsodat féltem, 
hogy fog a révbe hajód 
érni annyi kín és baj után? Hisz Kronosz fiát 
megközelíteni nem lehet, a szíve hajthatatlan. 

Prométheusz Jól tudom én, hogy zord s a kezében  
maga tartja a törvényt, mégis, előbb                          150 (161-187) 
vagy utóbb meg fog lágyulni, mikor 
baj zúdul rá, 
s indulatát már megzabolázva 
lépne baráti frigyre velem, 
s kedvembe járni igyekszik. 

Karvezető Előttünk nyíltan szólj s mindent mondj el nekünk,  
hogy Zeusz bűnösnek téged mily bűnben talált,  
miért rótt rád ilyen keserves büntetést,  
mindezt tudasd velünk, ha nem fáraszt a szó. 

Prométheusz Bizony beszélni róla gyötrelem nekem,  
de éppen oly fájdalmas az, ha hallgatok.  
Mikor harag támadt az istenek között,  

                                                                    
90 Uranosznak, az Égnek és a Földnek voltak a gyermekei Kronosz és a Titánok. Kronosz meg-
döntötte apja uralmát, s ő lépett helyére, az ő uralmának viszont Kronosz fia, Zeusz vetett véget, 
aki testvéreivel együtt kemény harcban legyőzte és a Tartaroszba vetette Kronoszt és a Titánok 
közül azokat, akik vele szembeszálltak. Az új uralom tehát, melyről oly sok szó esik, a Zeusz 
uralma. Tőle függ mindenki, elsősorban a legyőzött Uranosz gyermekei. Aiszkhülosznál 
Prométheusz maga is Titán, de ő Zeusz oldalán állott, sőt, mint majd maga is mondja, Zeusz neki 
köszönhette győzelmét, vele szemben tehát Zeusz nemcsak kegyetlen, de hálátlan is. 
91 Csak Prométheusz tudott arról a jóslatról, mely szerint Thetisznek, a tenger-istennőnek olyan 
fia fog születni, aki hatalmasabb lesz az apjánál. Tudva azt, hogy Zeusz feleségül akarja venni 
Thetiszt, abban bízik, hogy az ebből a házasságból születő fiú megdönti Zeusz uralmát. Ettől, a 
jóslat ismeretében, csak ő tudja megóvni Zeuszt. 
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és egymás ellen indítottak háborút – 
Kronoszt akarta trónjáról ledönteni  
egyrészük, hogy királyuk Zeusz legyen, viszont  
nem tűrték Zeuszt maguk felett a többiek -,  
akkor, habár az én tanácsom volt a jó,  
az Égtől s Földtől származó Titán-fiak  
nem hallgattak reám, szelíd beszédemet  
megvetve durva gőggel azt remélte mind,  
hogy nyers erő hatalmukat megvédheti.  
De engemet kioktatott anyám92, Themisz  
és Gaia - mert egy isten ez, de soknevű -,  
jövőnkre nézve ő adott szent jóslatot,  
nemegyszer mondta: nem segít a nyers erő,  
de csellel győzhetünk hatalmasabbakon.  
Mindezt hiába mondtam el nekik, nem is  
figyeltek erre, nem becsülve meg szavam.  
Legjobbnak ily körülmények között nekem              151 (188-216) 
anyámnak oldalán állnom mutatkozott 
s Zeuszt támogatni, hogyha hű, hű társaként. 
Tanácsaim szerint rejtette Tartarosz 
mélységesen sötét ölén az ős Kronoszt 
s a véle harcolókat el. Tehát nekem 
az istenek királya ezt köszönheti, 
s ily csúfosan fizette meg szolgálatom! 
A zsarnoksággal mindig együtt jár e kór: 
barátaikban sem mernek megbízni ők. 
De még e kérdés hátra van, mi volt az ok, 
miért gyötör, megmondom én világosan. 
Alighogy atyja trónján ült az új király, 
elosztogat mindent az istenek között, 
egyiknek ezt, másiknak azt, megosztozik 
velük hatalmán, ám a sok bajt szenvedő 
halandókkal nem gondol, sőt azt tervezi, 
hogy elpusztítja őket s új fajt ültet el. 
S nem mondott ellent ennek senki sem, csak én! 
Mertem, s az emberfajt ez attól védte meg, 
hogy összetörve Alvilágra hulljanak. 
Ezért görbíti szenvedés a tagjaim, 
hogy elviselni kín, de kínos látni is. 
Halandókat szántam meg én, de szánalom 
nem jut nekem, kegyetlenül bánt Zeusz velem, 

                                                                    
92 A titkot Themisz tudta, ez volt a hagyomány, Prométheusz tehát csak tőle tudhatta meg. Ezért 
Aiszkhülosz - Hésziodosszal ellentétben - őt szerepelteti mint Prométheusz anyját. Másfelől 
Prométheusz Aiszkhülosznál maga is Titán, a Titánok nemzedékének anyja viszont a hésziodoszi 
és nyilván a köztudatban élő genealógia szerint Gaia, a Föld, ezért Aiszkhülosz a kettőt 
azonosította, bár Hésziodosz szerint Themisz Gaia leánya, s máshol (Eumeniszek) maga 
Aiszkhülosz is ezt a genealógiát fogadja el. Ugyanezen okból nem beszél Prométheusz apjáról, 
aki Hésziodosznál Íapetosz, míg Aiszkhülosznál, Prométheusz Titán volta folytán, Uranosz 
kellene hogy legyen. 
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s most lássa ennen szégyenét, ha rám tekint. 

Karvezető Az kősziklából vétetett, s a szíve vas,  
ki át nem érzi súlyos szenvedésedet,  
Prométheusz, ezt ne láttam volna bár soha,  
de láttam és szivembe szúrt a fájdalom. 

Prométheusz Barátaimnak gyötrelmes látvány vagyok.                152 (217-246) 

Karvezető De mondd, nem tettél semmi mást ezen kivül? 

Prométheusz Azt, hogy végóráját ne sejtse senki meg. 

Karvezető Ilyen betegség ellen mily gyógyírt találsz? 

Prométheusz Az emberek lelkébe loptam vak reményt. 

Karvezető Szegényeknek nagy kincset adtál evvel is. 

Prométheusz S adtam hozzá még lángszemű tüzet nekik. 

Karvezető Hát most a tűz az egynapélők birtoka? 

Prométheusz És mindenféle mesterségre ez tanít. 

Karvezető Ez volt tehát a bűn, amért Zeusz tégedet... 

Prométheusz .. .így kínoz és meg nem lazítja láncaim. 

Karvezető S kínszenvedésednek határa szabva nincs? 

Prométheusz Ő szab határt csak, Zeusz, ha úgy tetszik neki. 

Karvezető És tetszik-é majd? Van remény? Nem látod át,  
hogy tévedtél? S hogy tévedtél, kimondanom  
nem kellemes nekem, s neked kín hallani.  
De hagyjuk ezt, inkább feloldozást keress. 

Prométheusz Könnyű annak, kit baj nem ért, a szenvedőt  
a biztos partról bölcs szavakkal inteni.                       153 (247-264) 
Magam tudom legjobban, mit követtem el,  
amit tettem, megtettem, most is vállalom:  
az emberek pártját fogtam s elbuktam én.  
De mégse vártam büntetésemül, hogy itt  
égnek törő sziklák között sorvadjak el,  
magányos ormon, mit szomszéd se látogat.  
De már a meglevő bajért ne sírjatok,  
inkább a földre szállva halljátok szavam,  
s a véges-végtelen jövőbe lássatok.  
Higgyétek el nekem, higgyétek el, ha most  
velem szenvedtek együtt, egyre vándorol  
s hol itt lakik, hol ott keres tanyát a baj. 

Kar Hívásodnak szívesen teszünk 
eleget, Prométheusz. 
Már fürge kocsinkat s az étheri pályát, 
hol a sas száll, kecsesen szökellő 
lábbal elhagyjuk s megállunk 
e köves talajon. Mondd el nekünk 
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minden bajodat legelöiről. 

Ókeanosz (fellép) 
Hosszú utakat járva be, hozzád 
ime eljövök én is, Prométheusz, 
sasparipámat nem zabiával, 
csak gondolatommal irányítom. 
Mert tudd meg, a sorsod nekem is fáj. 
Rokonom vagy93,* ez is már elegendő, 
de a vér kötelékén túl 
nincs senki, akit többre becsülni 
tudnék nálad. 
Még megtudod: ez nem üres fecsegés,                          154 (265-293) 
hiu hízelgés, de való, nosza hát,  
mondd, mit tudok én segíteni?  
És nem fogod azt mondhatni, hogy él  
igazabb hived Ókeanosznál.  

Prométheusz Mi ez megint? Hát eljöttél hozzám te is,  
hogy szenvedéseim tanúja légy? Hogyan  
merted hullámaid s a kővel önmagát  
beboltozó barlangot hagyni el, s a vas  
szülőanyját94,* e földet látogatni? Hogy  
balsorsomat lásd és együtt szenvedj velem?  
Hát nézd e látványt: azt, ki Zeusz barátja volt  
s egykor hatalmáért együtt küzdött vele,  
miatta mily kínok között vergődik itt. 

Ókeanosz Látom, Prométheusz, és tanácsra kész vagyok,  
javad keresve, bár fortélyos vagy te is.  
Ismerd meg tenmagad s változtass elveden,  
mert változott az úr az istenek fölött.  
Ha mindig ily konok s élesre fent szavak  
repülnek ajkadról, bármily magasban ül,  
meghallja Zeusz, s kél benne új düh ellened,  
mihez képest gyerekjáték e mostani.  
Benned, szegény, szűnjék a régi indulat,  
és azt keresd, e kínoktól hogy mentesülj.  
Így gondolod talán, avult e bölcseség,  
igazság mégis, ó, Prométheusz, s az marad,  
hogy így jár az, ki nyelvét meg nem fékezi.  
Mégsem szelídülsz, nem volt még elég a baj,  
ahhoz, mi máris ért, ujabbakat kívánsz.  
Ha elfogadsz engem tanítómesterül,                               155 (294-322) 
nem rúgsz tovább az ösztökén, belátva, hogy  
zsarnoknak nem kell tettéért felelnie.  

                                                                    
93 Az aiszkhüloszi genealógia szerint testvérek volnának, hiszen mindketten Titánok, 
Hésziodosznál Íapetosz, Prométheusz apja, testvére Ókeanosznak. Rokoni kapcsolatnak 
tekinthető az is, hogy Prométheusz felesége Hészioné volt, az Ókeaniszok egyike. 
94 A vasfeldolgozás feltalálását a szkűtháknak tulajdonították. 
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Én elmegyek most és kísérletet teszek,  
talán ki tudlak kínjaidból váltani,  
csak csendesedj le, és ne vétkezzék a szád.  
Vagy nem tudod, ki bölcsebb vagy mindenkinél,  
a nyelvelésnek hogy kijár a büntetés? 

Prométheusz Irigyellek, ha nem helyeznek vád alá  
csupán azért, hogy énvelem törődni mersz.  
Hagyd abba már s többé ne is gondolj velem,  
engesztelő szavadra úgysem enged ő.  
Vigyázz magadra, bajt ne láss utad miatt. 

Ókeanosz Sokkal jobban törődsz másokkal, mint magad  
sorsával; nem szavad, tetted mutatja ezt.  
De vissza nem tarthatsz te engem, indulok,  
és bízva bízom abban, hogy megadja Zeusz  
nekem, hogy büntetésedet feloldja már. 

Prométheusz Dicsérlek érte s abba nem hagyom soha, 
 jóindulatban nincs nálad hiány, de ne  
fáradj ügyemben mégse, mert haszontalan  
minden fáradságod, bármennyit fáradozz.  
Békében élj, tőlem távol tartván magad.  
Mert én azért, hogy engem balszerencse ért,  
nem kívánom, hogy mások bajba jussanak.  
Nem én, hisz épp eléggé fájdalmas nekem  
testvérem sorsa95,* Atlaszé, ki napnyugat  
vidékein megállva ég s föld oszlopát  
hordozza vállán, mint irtózatos tehert.                       156 (323-350) 
A Földnek szörnyszülött fiát, Kilikia  
barlangjának lakóját egykor, százfejű  
szilaj Tüphónt is szánakozva láttam én96: 
legyőzetett, ki minden istennel dacolt.  
Száz torkon át sziszegve szállt a borzalom,  
félelmes fényt villámlott mindegyik szeme,  
s már készen állt Zeusz trónját elpusztítani.  
De jött és eltalálta Zeusz éber nyila,  
a villám, mely leszállva tűzlángot lehelt,  
s elhallgattatta felfuvalkodott szavát,  
mert áthatolt a tűz a belsőrészeken,  
s hamvába roskadott a lázadó erő.  
És most, akár a dögtetem, haszontalan,  
tengerszoros partjára vetve nyúlik el,  
az Étna súlyosan föléje tornyosul,  
magas hegyormon ül s izzó vasat ver ott  

                                                                    
95 Atlasz a hésziodoszi genealógia szerint is testvére Prométheusznak. Ő tartja az eget és a földet 
egymástól széttartó oszlopokat. 
96 Gaia óriás fia a hagyomány szerint előbb Kilikia egy vulkanikus vidéken élt, utóbb, mikor 
Zeusszal szembeszállt, Zeusz legyőzte, és az Etna alá temette, melynek tűzokádásait ő okozza. A 
költő itt az Etna i. e. 479-478-i kitörését jövendölted meg Prométheusszal. 
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Héphaisztosz, és innét tör egykor majd elő  
a tűzfolyam, kegyetlen foggal falva fel  
a termékeny Szicílián a tág mezőt.  
Lángot lihegve hord a szél tüzes nyilat,  
epét okádva ily vihart kavar Tüphón,  
bár villámával Zeusz szénné égette már.  
Tapasztaltál te is sokat, nem is szorulsz  
tanácsaimra, mentsd, ahogy tudod, magad,  
nekem pedig sorsom ki kell merítenem,  
míg Zeusz haragja ellenem lecsillapul. 

Ókeanosz De azt, Prométheusz, nem tagadhatod te sem,  
beteg léleknek hogy beszéd az orvosa? 

Prométheusz Ha szó a szívhez lágyan és időben ér,  
s erőszakosan nem kezel dagadt dühöt.                       157 (351-380) 

Ókeanosz A tettrekész jószándékban mégis milyen  
hibát találsz? Világosíts fel engemet! 

Prométheusz Felesleges munkát s könnyelmü jószivet. 

Ókeanosz  Ha más bajom nincs, ezt még elviselhetem,  
mert jó látszatnál jobb a gondolat, ha jó.  

Prométheusz Kitűnik még, hogy ez rám illik pontosan. 

Ókeanosz Világosan beszélsz, hogy menjek már haza. 

Prométheusz Nehogy részvéted még meggyűlöltté tegyen. 

Ókeanosz Annál, ki trónszékére mostanság került? 

Prométheusz Őrizkedj attól, hogy dühét magadra vond! 

Ókeanosz Sorsod, Prométheusz, lőn tanítómesterem. 

Prométheusz Hát menj, siess és tartsd meg észjárásodat.  

Ókeanosz Már indulok, nem várva biztatásodat.  
A széles, égi út fényes porát veri  
fel szárnyával lovam, s örül, hogy otthonos  
istállóban fognak pihenni tagjai. (El) 

Kar Siratlak én, súlyos a sorsod, Prométheusz,  
veled érzek, szemeimből patakokban  
fakadozva hull a könnyem  
mosogatva hamvas arcom.                                               158 (381-401) 
Nem irigyel érte senki,  
hogy a régi istenekhez  
kimutatva Zeusz a gőgjét  
maga szabta rád e törvényt. 
 
Egész vidékünket a jajszó bejárja,  
a panasz véreidért és magadért zúg,  
ami volt, a büszkeségtek,  
odalett a szép dicsőség,  
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Nyugat is miatta gyászol,  
s a te kínodat megosztják  
a magasztos Ázsiának  
terein lakó halandók, 
 
Kolkhisz földje szűz lakói97,  
harcban kik meg nem remegnek,  
harci népe Szkűthiának,  
kik tanyáznak a föld szélén,  
Maiótisz tava mellett. 
 
Árja nép, Arész virága,  
kik Kaukázus közelében  
sziklavárban fenn lakoznak,  
hősi hadsereg, érchegyű  
dárdát zúgva ragadnak. 
 
Egyetlen más titánt 
láttunk leigázva idáig ilyen 
széttörhetetlen érckötelekkel, 
az isteni Atlaszt, aki vállán 
tartja a végtelenül nehéz 
terhet, az ég meg a föld tengelyét s nyög alatta.        159 (402-430) 
 
Morajlik a tenger,  
hullámai bőgve verődnek a parthoz,  
felnyög a mélység,  
a föld öle mélyén  
Hádész fortyog feketén, 
s nyögnek a szent folyamok forrásai fájó jajjal.  

Prométheusz  (hosszú szünet után)  
Ne higgyétek, hogy önhitt dacból hallgatok,  
de szívemet mardossa a felismerés,  
mert látnom kell, hogy énvelem hogy bántak el.  
Ez új istenségeknek itt pedig ki más  
szerzett hatalmat és tekintélyt, hát nem én?  
De erről hallgatok, hisz tudjátok ti is.  
Elmondom inkább azt, a balga emberek  
mily sok csapást megértek, míg értelmet én  
adtam nekik s hogy ésszel élni tudjanak.  
Halandó embereknek ezt fel nem rovom,  
csak ismerjétek meg ti jószándékomat.  
Előbb, ha láttak is, hiába láttak ők, 
 s amit hallottak, azt sem értették, akár  
az álomképek, élték végig életük,  
mindegy volt minden, téglából a nap felé  
nem tudtak rakni házat s megmunkálni fát,  

                                                                    
97 Az Amazónok, a harcias női nép. 
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de földbe ásták magukat, mint a serény  
hangyák, barlang zugában, hol nem jár a nap.  
Nem ismerték a tél s az illatos tavasz  
s a termő nyár szilárd ismertetőjelét,  
terv nélkül végezték minden munkájukat  
mindaddig, míg én nem mutattam meg nekik  
a felkelő s letűnő csillagképeket.  
Okoskodásuk legjavát, a számot is                              160 (431-459) 
javukra feltaláltam s a betűvetést,  
s a Múzsák anyja lett a hű Emlékezet.  
Először én fogtam járomba barmokat,  
igát s a terhet hordva hogy rabszolgaként  
az embertől a súlyos munkát átvegyék,  
szekér elé a hámot kedvelő lovat  
befogtam, s arra büszkék most a gazdagok.  
Fel nem találta tengert szeldelő hajók  
vitorlaszárnyát sem helyettem senki más.  
Ki feltaláltam ennyi eszközt emberek  
javára, most magamnak egy jó ötletem  
sincs, mely e rám szakadt bajból kimentene. 

Karvezető Méltatlanul szenvedsz; cserbenhagyott az ész,  
állsz téveteg, mint rossz orvos, mikor beteg,  
csüggedt vagy és tanácstalan, mert nem találsz  
gyógyírt, amellyel orvosolhatnád magad. 

Prométheusz Még jobban elcsodálkozol, ha megtudod,  
hogy én agyaltam még ki sok mesterfogást.  
A legnagyobb jó mindezek közül: ha kór  
támad meg embert, nem volt orvosság sehol,  
mit enni vagy mit inni vagy mit kenni kell,  
de gyógyszer híján sorvadoztak, míg csak én  
meg nem mutattam, hogy kevernek balzsamot,  
minden betegség ellen mást s mást gyógyszerül.  
Megállapítottam sokféle jóslatot,  
én választottam szét először, hogy melyik  
álom válik valóra, mit jelentenek  
a hangok és az útközben talált jelek.  
És én mutattam meg horgaskörmű sasok  
röptét, mikor baljóslatú vagy kedvező,                        161 (460-489) 
melyiknek mily szokása van s természete,  
harcban melyik madár melyik madárral áll,  
s melyik melyikkel fér meg békességesen,  
a sima belsőrészeket megnézni jól,  
az istenek milyen színű epét s milyen  
máj tarkaságát s szép arányát kedvelik.  
Az áldozat nehéz művészetére én  
vezettem rá az embert, zsírral eltakart  
forgócsontot s a végtagot hamvasztva el,  
a tűz titkos jelére nyitva rá szemük.  
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Elég ez is már. S föld alatt rejtőzködő,  
az emberek hasznára váló kincseket,  
rezet, vasat, s ezüstöt és aranyt ha én  
meg nem lelem, ki hozta volna fel nekik?  
Tudom jól, senki, kár tovább beszélni is.  
Tudd meg tehát, egy röpke szó mindent kimond:  
ember minden tudása én tőlem való. 

Karvezető Ne nézd mérték felett az emberek javát,  
törődj saját bajoddal, így remélhetem,  
hogy majd bilincseid lehullanak s megint  
alábbvaló magánál Zeusznál sem leszel. 

Prométheusz A végzetet beteljesítő Moira más  
sorsot szabott ki rám, ezernyi szenvedés  
árán leszek csak én e láncoktól szabad.  
A végzet ellen nem segít mesterfogás. 

Karvezető Ki szabja meg tehát a végzet útjait? 

Prométheusz Moirák s Erinnüszek, kik nem felejtenek.                     162 (490-516) 

Karvezető Ezeknél Zeusz is gyengébbnek mutatkozik?  

Prométheusz A végzetet bizony ki nem kerülheti. 

Karvezető Más végzet is van, mint hogy ő uralkodik? 

Prométheusz Ne kérdezz, mert jövőjét fel nem tárhatom. 

Karvezető Szentséges titkot őriz rejtelmes szavad. 

Prométheusz Másról beszélj inkább, nem érkezett el az  
idő, hogy ezt kimondjam; annál jobb, minél  
nagyobb homályba burkolom, csak így leszek  
a kínoktól s e rút bilincsektől szabad. 

Kar Zeusz a világ ura, csak 
ő ne szálljon szembe velem hatalommal, 
s én soha el ne mulasszam az isteneket jámbor lakomán  
áldozattal engesztelni atyám, Ókeanosz partjai mellett,  
nyelvem is őrzöm a bűntől,  
változatlan így maradjon életem folyása. 
 
Édes a lét, ha remény  
bátorít mindig, amíg élsz csak, a jókedv  
fényes örömmel a lelkedet élteti, ám átjár a hideg,  
hogyha tégedet elnézlek, te szegény, marcangol a kín,  
mert nagyon elbizakodtál,                                              163 (517-542) 
s Zeuszt nem félve az embert túlbecsülted, ó Prométheusz.  
Kedvesem, hol a hála? Sehol se leled fel azt, ki segíthet.  
Aki egy napig él, az ember? Elfeleded,  
milyen ő, tehetetlen, erőtlen,  
halovány, akár az álom,  
vakon él, a sötétnek a foglyaként. Emberi szándék  
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meg soha nem hiusíthat Zeusz tervéből semmit. 
 
Sorsod erre tanítja meg azt, aki lát, szegény Prométheusz.  
Hanem egykoron én daloltam más éneket is,  
lakodalmadon, ott, hol a fürdő  
meg a nászra készen az ágy várt,  
amikor kifizetve a vőpénzt, hugomat bevezetted,  
Hészionét, a közös kerevetre, s hitvesed lett ő. 

 Ió fellép98 tehén alakban, homlokán szarvval, 
 riadt tekintettel  

Ió Mily föld ez? A népe milyen? Kit kell  
látnom e szirthez kötve, amint rá  
szél ostora csap? 
Mi a bűn, amiért szenvednie kell?  
Bújdosva hová 
tévedtem el én, nyomorult lány?  
Jaj, jaj, 
fulánkot engedett belém a bögöly,  
s Argoszt látom megint99,* a Föld szülöttét,  
ezerszemü pásztoromat, segíts meg, ó, Zeusz!           164 (543-569) 
Közeleg, álnokul emeli rám szemét,  
hiába halt meg, föld be nem fogadja,  
feljön az Alvilágból,  
s engemet űz, akár a kutyák a vadat,  
a parti homokon tova étlen-szomjan. 
 
A zene szól, megkötve viasszal a nádszál 
altató dallamokat susog. 
De jaj, de jaj nekem, 
még hova visznek el úttalan útjaim? 
Micsoda bűn az oka, 
hogy jármod alatt kell gyötrődnöm, Kroniosz? 
Sorsom a szenvedés, 
mert bögöly űz, s a rettegés elvette már 
az eszemet, és te kínzol. 
Vagy elégjek a tűzben, vagy betakarjon a föld, 
vagy a tengeri szörnyek elé vess, 
ezt az egy kegyelmet 
meg ne vond, uram! 
Elég e bolyongásból nekem, 
szenvedtem sokat, s nem tudom, hol fogok 
enyhülést találni. 
A szarvat viselő lány szava eljut-e hozzád? 

Prométheusz Már hogyne hallgatnám e bőgöly-űzte lányt,  
ki Inakhosznak sarja? Megszerette Zeusz,  

                                                                    
98 Ió történetéről lásd az Oltalomkeresők jegyzeteit.  
99 Ió még most is látni véli Argoszt, ezerszemű üldözőjét, bár azt már Hermész megölte. 
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de most e végeláthatatlan bujdosást  
rákényszeríti Héra istennő dühe.  

Ió Te ki vagy s honnan ismered apám nevét?  
Mondd meg ezt nekem, szegénynek!                           165 (170-594) 
Te magad is szenvedsz, de te engem, 
a szenvedőt, úgy, ahogy illik, 
nevezel meg, s a nyavalyát, amivel 
az isten sújtott úgy, hogy e vándor ösztön 
űz tova engemet folyton, ó jaj! 
 
Nyargalva jöttem én ide, éhesen, 
csúfosan ugrándozva, mire 
Héra haragja kényszerít. De kiket 
sújt itt a sors kivűlem is 
éppen ilyen bajokkal? 
Mondd az igazat, 
tudasd velem, mi vár reám még, 
mi szenvedés, van-é remény a gyógyulásra? 
Mondd, ha bármit is tudsz, 
fennszóval, hogy hallja a bujdosó leány. 

Prométheusz Mit tudni vágyol, elmondom világosan,  
nem burkolom talányba, egyszerű legyen  
a szó, barát ha kérdez. Embernek tüzet  
ki földre hozta, ím Prométheuszt látod itt.  

Ió Az összes emberek javára vált e tett,  
szegény Prométheusz, hát miért e büntetés? 

Prométheusz Ezért panaszkodtam, most hagytam abba csak.  

Ió Nem méltatsz arra hát, hogy vélem is közöld? 

Prométheusz Csak mondd, hogy tudni mit kívánsz, s megtudhatod.   166 (595-617) 

Ió Ki az, ki sziklához szegezte tagjaid?  

Prométheusz Zeusz tervét hajtva végre Héphaisztosz keze.  

Ió S mik voltak bűneid, hogy értük így fizetsz? 

Prométheusz Hallhattad: erre nézve nincsen több szavam.  

Ió Akkor tudasd a régen szenvedővel ezt:  
bolyongásom végére hol s mikor jutok? 

Prométheusz Tudásnál többet ér a nem tudás neked.  

Ió Ne titkold mégse, mit kell még kiállanom. 

Prométheusz Nem őrzöm én féltékenységből titkomat.  

Ió Miért késel tehát mindent kimondani? 

Prométheusz Mert féltelek, hogy szíved megszakad bele.  

Ió Csak addig félts, amíg nem bántasz meg vele. 

Prométheusz Ha kényszerítsz, beszélni kell, figyelj tehát. 



 

 
A i s z k h ü l o s z :  D r á m á i  

 
Oldal: 99 

Karvezető Ne még! Hiszen szívesen hallanánk mi is  
a lány saját szájából szenvedéseit.  
Engedd, mi eddig érte, mondja el maga,  
a folytatást utána tőled tudja meg. 

Prométheusz Illik, hogy teljesítsd, Ió, kérésüket,                                   167 (618-635) 
hisz ők atyád nővérei100, s különben is,  
sorsunkat elsiratni akkor érdemes,  
hozzá erőt merítenünk bármily nehéz,  
ha az, ki hallja, együtt könnyezik velünk.  

Ió Nem is tudok nektek szót nem fogadni én.  
Nyiltan beszélek, mindent megtudtok tehát,  
bár fáj arról még szólnom is, hogyan szakadt  
reám az istentől küldött vihar s hogyan  
rontotta el szép termetem kegyetlenül.  
Mert látomások látogattak éjszaka  
leányszobámban s rábeszélve szóltak így,  
hízelkedő szavakkal: "Ó, boldog leány,  
miért maradnál szűz tovább, mikor neked  
a legdicsőbb nász juthat osztályrészedül?  
Szivében hordja Zeusz a vágy nyilát, s eped  
szerelmedért; Zeusz ágyát, gyermekem, ne merd  
kevésbe venni; menj ki csak, Lerné körül,  
hol mély a fű, s apád nyáját legeltetik,  
ott oltsa szomját rajtad Zeusz tekintete."  
Ily álmok látogattak minden éjszaka,  
míg egyszer rászántam magam jelenteni  
apámnak éjszakáim rettegéseit.  
Ő Pűthó és Dódóna jóshelyére küld  
sok hírvivőt kitudni istenük szavát,  
hogy mit beszéljen és tegyen kedvük szerint.  
De visszatérve érthetetlen jóslatot,  
kétértelműt, homályosat hoztak csak ők.  
Végül világosan beszélő szózatot  
hall Inakhosz, mely félreérthetetlenül  
így hangzik: engem házától üldözzön el,                         168 (636-665) 
világ végére bujdokoljak hontalan, 
ha nem kívánja, hogy Zeusz tűzszemű nyila 
egész nemzetségét egyszerre irtsa ki. 
Így megfogadva Loxiasz tanácsait, 
elűz s bezárja ajtaját, habár sem én, 
sem ő nem így akarta: tenni kell, amit 
hatalmas gyeplőjével Zeusz kikényszerít. 
Értelmem s termetem rögtön megváltozott, 
szarvat hord homlokom, s a légy csípése olt 
vad szenvedélyt belém szökellni nyugtalan. 
Így értem el Kerkhneia kellemes vizét 

                                                                    
100 Ínakhosz Ió apja, Ókeanosz fia volt. 



 

 
A i s z k h ü l o s z :  D r á m á i  

 
Oldal: 100 

s Lerné forrását; őrizőm, a Föld fia, 
Argosz legeltetett, a vad természetű, 
sűrűre nőtt szemekkel lesve lépteim, 
amíg a sors megfosztja őt váratlanul 
az élettől, de engemet bőgöly-fulánk 
hajszol tovább a földön, isten ostora. 
Most már tudod, mi megtörtént. Ha ismered 
jövőmet is, kimondhatod, kíméletes 
szavak hazugsággal ne enyhítsék, hiszen 
a mesterkélt beszédnél nincs nagyobb csapás. 

Kar Ó jaj, ne, ne beszélj!  
még soha nem kellett füleimmel  
ily különös szavakat befogadnom,  
vagy látnom ilyen szörnyű látványt,  
szenvedi, szégyeli, rettegi lelkem,  
fájdalom jéghideg éle jár át.  
Ó sors, ó sors, ó borzalom  
látni is azt, mi beteljesedett Ión.                                    169 (666-695) 

Prométheusz Pedig korán siránkozol s máris remegsz.  
Várj még, míg azt is megtudod, mi hátra van. 

Karvezető Beszélj s ne titkolózz. A nagybetegnek is  
könnyebb, ha tudja, mit kell még szenvednie. 

Prométheusz Könnyen beteljesült, amit kívántatok 
előbb: mit szenvedett s hogyan szegény leány 
idáig, elbeszélte nektek ő maga. 
Halljátok most a többit is, mi szenvedést 
készít elő számára Héra bosszuja. 
S te, Inakhosz leánya, jól figyelj reám, 
most megtudod, hogy meddig kell bolyonganod. 
Először is fordulva Napkelet felé 
elérsz a földre, melyet fel nem szántanak, 
találkozol kóbor szkűthákkal is, fonott 
kasokban laknak ők, jól gördülő kocsin, 
s íjból kilőnek messzeröppenő nyilat. 
Ne menj közel hozzájuk: szedd a lábadat, 
s tenger-csapkodta sziklapart felé siess. 
Bal kéz felől a vas-kovács khalüpszokat101* 
találod, ámde tőlük őrizkedni kell, 
vendéghez durva nép, kegyetlen emberek. 
A Hübrisztész folyóhoz érsz: e név talál102,* 
belé ne lépj, átkelni rajta nem lehet, 
amíg csak el nem érsz a Kaukázushoz és 

                                                                    
101 A khalüpszok Kisázsiában éltek, az északi partvidék keleti felén, Aiszkhülosz azonban itt, úgy 
látszik, a Fekete-tenger északi partjára helyezi őket. - Az Ió vándorlásának leírásából adódó 
földrajzi kép részletezése messze vezetne, épp ezért csak annyit jegyzünk meg, hogy az 
térképünkre aligha vetíthető. 
102 Hübrisztész, a. m. gőgös. Hogy milyen folyót kell rajta értenünk, nem tudjuk. 
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a legmagasabb ormot meg nem látod: ott 
még kis forrás a nagy folyó. A csillagok 
szomszédságában kelj a hegygerincen át 
és dél felé haladj, a férfit megvető 
Amazonok hadát találod, egykoron                                170 (696-724) 
Themiszkürát lakják majd Thermódón körül103,  
hol Szalmüdésszosz öble104* ellenségesen  
fogad hajót s hajóst, akár a mostoha.  
Ez asszonynép megmondja majd, hogy jutsz tovább.  
Amerre szűk kaput nyitott a tengerár,  
a kimmer földszoroshoz105* érsz, bátran haladj  
el ott s a Maiótiszt keresztülgázolod.  
Az átkelés emléke majd örökre él  
az emberek között: a Boszporosz106 neve*  
innét ered. S te mégy tovább és elhagyod  
Európa földjét s Ázsiába érkezel.  
Az istenek királya nem sértett-e meg  
minden jogot? Magának megkívánta ezt  
a földi lányt s hazájából kiüldözi.  
Szegény leány, bizony kegyetlen vőlegény  
jutott neked, hisz úgy tekintheted, hogy az  
még csak nyitány, mit eddig elmondtam neked. 

Ió Ó jaj nekem! 

Prométheusz Máris keservesen jajgatsz, de mit teszel, 
ha megtudod, hogy mennyi baj van hátra még! 

Karvezető Hát még több szenvedést is jósolhatsz neki? 

Prométheusz Csapásoknak vihar-kavarta tengerét,  

Ió Miért is élek így, nem jobb-e hirtelen  
levetni itt e zord kőszikláról magam,  
hogy lent a mélység minden szenvedés elől               171 (725-749) 
megóvjon engem? Jobb egyszerre halni meg,  
mint elszenvedni napról napra új csapást. 

Prométheusz Nehéz is volna elviselned így az én 
balsorsomat, ki meg se halhatok soha, 
habár ez hozna kínjaimra enyhülést. 

                                                                    
103 Az Amazónokat a hagyomány részint a Fekete-tengertől északra helyezi, részint attól délre, 
Kis-ázsia északi partvidékére, a khalüpszok földjétől nyugatra, a Fekete-tengerbe ömlő 
Thermódón folyó mellett levő Themiszküra város vidékére. Aiszkhülosz a kettőt kombinálja; 
szerinte az Amazónok eredetileg északon laktak, később kerültek át délre.  
104 Aiszkhülosz nyilvánvalóan téved, mikor a Thrákiá-ban, a Fekete-tenger nyugati partján fekvő 
várost Kisázsiába helyezi.  
105 a Perekopi-szoroshoz. 
106 Itt az ún. kimmer Boszporoszról, a Kercsi-szorosról van szó. Úgy látszik, ide is kapcsolódott 
lónak Európából Ázsiába való átkeléséről szóló hagyomány (az i. e. V. századi görög földrajzi 
világképben a kimmer Boszporosz jelentette a határt a két földrész közt), s ezért nevezték ezt a 
szorost is Boszporosznak, tehén útjának. - Az itt mondottakból egyben az is következik, hogy 
Aiszkhülosz a Kaukázust ettől nyugatra és északra képzelte el. 
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Az van kiszabva rám, hogy véget akkor ér 
a gyötrelmem, ha Zeusz hatalma elbukik. 

Ió Az is lehet, hogy Zeusz se lesz mindig király?  

Prométheusz Örülsz, úgy gondolom, ha ezt megérheted.  

Ió Már hogyne! Hisz Zeusz mérte rám e szenvedést.  

Prométheusz Hát emlékezz szavamra, mert beteljesül.  

Ió Királyi pálcájától őt ki fosztja meg? 

Prométheusz Meggondolatlan tervekkel saját maga.  

Ió Hogyan? Tudasd velem, ha szólni nem tilos. 

Prométheusz Oly nászra lép, amit meg kell majd bánnia.  

Ió Istennő lesz a választott, vagy földi nő? 

Prométheusz Ne kérdezzél, beszélnem erről nem szabad.  

Ió S királyi székéből e nő forgatja ki?                                172 (750-767) 

Prométheusz  Ez szülni fog fiút, ki atyjánál nagyobb.  

Ió És nincs, ki elhárítsa ezt a végzetet? 

Prométheusz Csak én, ha nem leszek bilincsbe verve már.  

Ió S ki oldja meg bilincseid, ha tiltja Zeusz? 

Prométheusz A végzet ez: ki ágyékodból származik.  

Ió Hogyan? Fiam107 lesz az, ki tégedet felold?* 

Prométheusz Utódod ő a tizenharmadik izen. 

Ió Rejtelmes jóslatod még most sem érthető. 

Prométheusz Ne kérdezősködj balsorsod felől tovább.  

Ió Mit egyszer már ígértél, tőlem meg ne vond. 

Prométheusz Az egyiket megadhatom kettő közül.  

Ió Nevezd meg őket, és hadd válasszak magam. 

Prométheusz Válassz tehát: azt mondjam, hogy mi szenvedés  
vár még reád, vagy azt, ki old fel engemet? 

Karvezető E lánynak mondd az egyiket s engem se nézz  
méltatlannak, hogy megjelentsd a másikat.                173 (768-783) 
Hogy meddig bujdosik még, azt mondd meg neki,  
nekem nevezd meg azt, ki tégedet felold.  

Prométheusz Ha unszoltok, nem ellenkezhetem, s amit  
akartok tudni, fennszóval kimondom én.  
Először hát, Ió, kalandos útjaid  
beszélem el s te vésd szived tábláira.  
Ha átléptél a két földrészt határoló  
vizen s a tűzszemű Kelet felé haladsz,  

                                                                    
107 Héraklész, Amphitrüón fia. 
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átkelsz a tenger habjain s megérkezel  
a Gorgók sík földjére Kiszthéné alatt,108*  
ahol tanyázik Phorküsz hosszú életű  
három leánya, egy fogú, közös szemű  
hattyúleányok, ott a nap se süt soha,  
s az éjszakát be nem ragyogja holdsugár.  
Nem messze három szárnyas nővérük lakik,  
hajukba kígyókat fonó Gorgók, eláll  
a szívverés az emberben, rájuk ha néz.  
Vigyázz tehát magadra, óva intelek,  
s figyelmeztetlek egy más borzalomra is.  
A megnyúlt orrú griffeket kerüld ki, Zeusz  
dühös kutyáit és az egyszemű lovas  
arimaszposzok hadát; az alvilági rév  
mellett, aranypatak körül tanyáznak ők.  
Közel ne menj! A messzeségben vár a föld,  
ahol sötét bőrű népet találsz a Nap  
forrása és az Aithiópsz folyó109 körül.  
A part mentén haladj, amíg a vízesést  
eléred: ott Biblosz hegyormáról110 a szent  
Nílus folyó édes vizét hömpölygeti.  
Útját kövesd s Neilótisz deltájába jutsz,                  174 (784-813) 
a végzet rendelése az, hogy ott, ló,   
nagy várost rakjatok, te és utódaid. 
Ha még nem oszlott el benned minden homály, 
kérdezd meg újra, hogy világosan megértsd, 
van ráérő időm, több is, mint kellene. 

Karvezető Ha tudsz a lánynak ennél többet mondani,  
mit elhallgattál bujdosásáról imént,  
beszélj. De hogyha mindent elmondtál neki,  
ígéreted megtartva már nekünk felelj. 

Prométheusz Útjának vége hogy mi lesz, hallhatta már.  
De hogy ne higgye ezt üres beszédnek, ím  
elmondom azt is, eddig ő mit szenvedett,  
szavamnak ezzel adhatok nagyobb hitelt.  
De mégis átugorva számos részletét,  
a bujdosás végét beszélem el csupán.  
Midőn Molossziába érkeztél, a sík  
vidékre, hol Dódóna dombja van, s ahol  
a jósligetben Zeusz Theszprótosz széke áll,  
a tölgyfák suttogása érthető beszéd,  
e fák nyíltan megszólítottak tégedet,  
s nem titkolózva, Zeusz jövendő hitvesét  

                                                                    
108 Kiszthénéről közelebbit nem tudunk, úgy látszik, valamilyen, a világ szélén fekvő mitikus hely 
volt.  
109 Mint a szövegből kitetszik, a Nílus felső folyása. Az említett vízesés után már a Nílus nevet 
viseli.  
110 Nem tudjuk, milyen helyre gondol a költő. 
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magasztalták benned - ne hízelegne ez?  
Innét a bőgöly űz tovább, a partszegély  
mentén, Rheának széles öblét* érted el,  
s vihar sodort megint a szárazföld felé.  
Jegyezd meg jól: az eljövendő nemzedék  
ez öblöt itt Ión tengernek hívja majd  
bolyongásodra emlékeztető jelül.  
Neked pedig bizonyságul szolgálhat ez,  
hogy lelkem messze néz, távol jövőbe lát.                   175 (814-843) 
Hol abbahagytam, visszatérek most oda: 
a lánynak és tinektek egy a válaszom. 
A föld szélén egy város áll, Kanóbosz az, 
a Nílus-torkolat s a gát ahol vonul. 
Ott Zeusz kijózanít megint, s szelíd keze 
érinti tested, úgy ültet beléd magot, 
s ha megszülöd fiad, nevét erről veszi, 
a sötét bőrű Epaphosz, ki ott arat, 
ahol földjét a Nílus árja öntözi. 
Utána még öt nemzedék következik, 
amíg Argoszba visszatér ötven leány, 
hogy vérrokonnal nászt ne kelljen ülniök. 
Mohón vadásznak rájuk, mint galambra ölyv, 
s már-már elérik őket, ámde nem veti 
isten zsákmányul mégse szűzi testüket. 
A kérőknek Pelaszgiában oszt halált 
az éjben éber lányok vakmerő keze, 
az élettől saját mátkája fosztja meg111 
mindet, vér festi meg kétélű gyilkukat. 
Ellenségemnek adjon Küprisz ily kegyet! 
Csak egy leány szivében ébred vonzalom, 
ez megkíméli férjét és két rossz közül 
inkább választja azt, hogy gyáva nő legyen, 
mintsem kezét gyilkossággal szennyezze be. 
Argosz királyi vére tőle származik, 
de mindezt elsorolni sok szó kellene. 
E nemzetségből majd egy híres hős ered, 
nagy nyíllövő, ki egykor engem is felold 
e szörnyű kín alól, amint anyám, Themisz, 
az agg Titán-leány jósolta meg nekem. 
Hogy és mikor fog teljesülni jóslata, 
sok szót kívánna, s úgyse mond neked sokat.             176 (844-876) 

Ió Iszonyú, iszonyú,  
belül éget a láz, az őrületes kín  
újra elővesz, lassú tűzzel  

                                                                    
111 A Danaosz-leányok végül mégis kénytelenek voltak az Aigüptosz-fiakhoz menni, de apjuk 
parancsára a nászéjjelen megölték férjüket, az egy Hüpermésztra kivételével. Ebből a 
házasságból származott az argoszi királyi ház s maga Héraklész is, ki majd Prométheuszt 
megszabadítja.  
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a fulánk éget, 
mellemben remegő szivem ver,  
szemeim kimeredve forognak,  
mint a veszett eb iránytalanul tovasodródom,  
nyelvem béna lett,  
dadogó szavaim elhalnak már  
átok hullámai hátán. (El)  

Kar Az lehetett csak a bölcs, 
az, ki először eszével megfigyelte s nyelvére is vette a szót,  
hogy rokonságot keresni a hasonlók közt a legjobb,  
kit büszkévé tett vagyona,  
vagy ki származása miatt kevély,  
avval a nászt ne kívánja a nincstelen. 
 
Ó, soha, ó, soha ne 
lássatok engem Zeusz nyoszolyája felé közeledni, isteni Moirák,  
nőül senki ne kérjen az égiek közül.  
Látom csak, s beleborzadok,  
Héra milyen kegyetlenül üldözi  
úttalan úton e szűzi leányt, Iót. 
 
Ha illik az hozzám, ki nászra hív,  
félelem nélkül követem őt,  
hatalmasabb isten ne vesse rám szemét,                      177 (877-903) 
e küzdelem reménytelen, s kiúttalan az ilyen út,  
nem tudom, mi sorsra jutnék,  
Zeusz elől mi rejtene,  
nincs menedék sehol sem. 

Prométheusz Bár fennhéjázik még ma Zeusz, előbb-utóbb 
alulra fog kerülni; máris tervezi 
a menyegzőt, amely miatt váratlanul 
trónszéke megdől, és hatalma elbukik. 
Az átok teljesül112, melyet fiára szórt 
Kronosz, midőn az ősi trón gazdát cserélt. 
Tanácsot adni egy isten sem tud neki, 
hogy lesz bukása elkerülhető, csak én. 
De én tudom, csak üljön hát továbbra is 
bátran királyi székében s ha mennydörög, 
magát elbízva rázza csak tüzes nyilát. 
Mert semmit nem használnak mindezek neki, 
csúfos bukása fel nem tartóztatható. 
Hisz önmagával szemben állít fel maga 
legyőzhetetlen és csodás ellenfelet, 
ki villámnál hatalmasabb tüzet talál 
fel és a mennydörgésnél áthatóbb robajt, 
tenger felől a földet rengető szigonyt, 

                                                                    
112 Kronosz ti. azt az átkot mondta, hogy Zeuszt is úgy vessék ki a hatalomból, mint ő apját.  
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Poszeidón büszke fegyverét morzsolja szét113. 
Ily bajba jutva megtanulja Zeusz, milyen 
különböző a szolgaság s uralkodás. 

Karvezető Te Zeuszt, ahogy kívánod, úgy gyalázhatod. 

Prométheusz Csak azt mondom, mi teljesül szivem szerint. 

Karvezető Hát várható, hogy Zeusz fölé más úr kerül?             178 (904-930) 

Prométheusz Gyötrelmeimnél súlyosabbak érik őt. 

Karvezető A félelem nyelved hogy nem bénítja meg? 

Prométheusz Mitől félhetne az, ki nem hal meg soha? 

Karvezető De hátha még nagyobb kínokkal sújt reád? 

Prométheusz Legyen: nem érhet semmi készületlenül. 

Karvezető Az bölcs, ki Adraszteiát mindig tiszteli. 

Prométheusz Tiszteld, imádd, hódolj be minden úr előtt,  
de én nem tartom többre Zeuszt a semminél.  
Uralkodjék s ahogy kívánja, úgy tegyen,  
már úgysem áll az istenek felett soká.  
De látom éppen jönni ott Zeusz hírnökét,  
az új uralkodó serény szolgája ez,  
új híreket hozott alighanem nekünk.  

Hermész (a színre lép) 
Csípős beszédű bölcs, ki szembeszállni mersz  
az istenekkel, emberek kedvébe jársz,  
s tüzet loptál nekik - hozzád beszélek én.  
Atyám parancsa az, hogy add tudtára, mily  
násztól reméled, hogy hatalma megtörik.  
De szólj világosan s ne szőj talányokat,  
ne kényszeríts engem, Prométheusz, két utat  
egy küldetésbe tenni, hisz beláthatod,  
hogy Zeusz ilyesmitől nem lágyul el soha.              179 (931-952) 

Prométheusz Súlyos szavad fontoskodással van tele, 
az istenek hűséges szolgájára vall. 
Ti bíztok abban, újdonsült uralkodók, 
hogy váratok rendíthetetlen áll. De én 
nem láttam-é megbukni már két zsarnokot? 
A harmadik, ki most uralkodik, hamar 
megszégyenül. Csak nem hiszed, hogy rettegek 
új istenektől és behódolok nekik? 
Azt meg nem éri senki. Szedd a lábadat 
és menj, amerre jöttél. Kár kérdezned is, 
egy szóval sem tudsz meg tőlem többet soha. 

Hermész Korábban is hasonló büszkeségedért  

                                                                    
113 Poszeidón is feleségül kívánta Thetiszt, tehát az ő hatalmát is (aminek jelképe a szigony) 
fenyegette a születendő fiú. 
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sújtott ilyen kegyetlen büntetés reád. 

Prométheusz Ezt jól jegyezd meg: szolgasorsodért soha  
el nem cserélem gyötrelmes balsorsomat. 

Hermész Belátom én, e kősziklát szolgálni jobb,  
mint Zeusz atyát megbízható követjeként. 

Prométheusz A gőgre gőgnél méltóbb válasz nem lehet. 

Hermész Úgy látom én, hogy helyzetedre büszke vagy. 

Prométheusz Én büszke? Látnám bár az ellenségeim  
ilyen büszkének és közöttük téged is. 

Hermész Hát azt hiszed, hogy én is ártottam neked?               180 (953-974) 

Prométheusz Nyíltan beszélek: minden istent gyűlölök,  
mert jót tettem velük, s rosszal fizettek ők. 

Hermész Tapasztalom: beteggé tett az őrület. 

Prométheusz Ha az beteg, ki ellenségét gyűlöli. 

Hermész El sem viselhetővé tenne jó sorod. 

Prométheusz Ó jaj nekem! 

Hermész Jaj? Ismeretlenül hat Zeusz fülére ez. 

Prométheusz Mindenre megtanít a vénülő idő. 

Hermész Mégsem tanított józanságra tégedet.  

Prométheusz Úgy szóra sem méltatnálak, hisz szolga vagy. 

Hermész Arról mégsem beszélsz, amit Zeusz kérdezett. 

Prométheusz Van is hálára ok, hogy megtegyem neki. 

Hermész Mint gyermekkel, fölényesen beszélsz velem.  

Prométheusz Hát nem vagy gyermek, sőt annál éretlenebb,  
ha arra vársz, hogy megtudj tőlem bármit is?  
Lesújthat rám, de nincsen arra eszköze,  
hogy kényszerítsen engem ezt kimondani,  
míg fel nem oldja átkozott bilincseim.  
Felőlem szórjon kormot bár tüzes nyila,                       181 (975-992) 
fehér szárnyát borítsa rám a hóvihar,  
és mindent felkavarhat egy földindulás,  
meg nem hajolva őrzöm titkomat tovább,  
mitől kell Zeusz uralmának megbuknia. 

Hermész ítélj magad, hogy ez javadra válik-e. 

Prométheusz ítéltem rég s ezen nem is változtatok.  

Hermész Nézz szembe, balgatag, merj szembenézni már  
siralmas helyzeteddel s ahhoz tartsd magad. 

Prométheusz E rábeszéléssel hiába ostromolsz,  
akár a hab ha zúg, nem éred el soha,  
hogy Zeusz önkényét félve gyáva nő legyek,  
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s kérleljem azt, kit megvetek mélységesen,  
könyörgő asszonyként magasra tartva két  
kezem, hogy oldja meg bilincsemet. Nem én! 

Hermész Már látom én, hiába itt minden beszéd,  
nem férkőzik szivedhez békítő szavam,  
te nem puhulsz, miként a most betört csikó  
zablát harap s gyeplőjével viaskodik.  
A büszkeség, ha értelem nélkül marad,  
erőtlen és a semminél többet nem ér.  
Vedd fontolóra, hogyha nem hallgatsz reám,  
milyen vihar s bajok milyen hulláma fog  
reád szakadni elkerülhetetlenül.  
Előbb villám tüzével mennydörgés között  
e sziklacsúcsot összezúzza Zeusz atya,  
rád omlik az s kemény karjával átölel.  
A mélyben töltesz el hosszú időt, amíg                      182 (993-1020) 
feljössz megint a napvilágra. Zeusz atya  
szárnyas kopója, vérengző sas tör reád,  
hogy marcangolja tested tépett rongyait,  
mindennapos vendég gyanánt, hívatlanul  
lopózik hozzád s májadból lakmározik.  
Ne is reméld, hogy kínjaid végére érsz,  
amíg egy isten önként nem jelentkezik,  
hogy felváltson kinod helyén, a fénytelen  
Hádészt s a Tartarosz mélyét kívánva meg.  
Ezt véve fontolóra, dönts, mert nem koholt,  
üres beszéd ez, cifra szó, de súlya van.  
Mert Zeusz nyelvét hazugság nem hagyhatja el,  
mindent beteljesít, amit kimond. Tekints  
tehát körül s e véleményhez tartsd magad:  
az önhittségnél többet ér a jó tanács. 

Karvezető Mi úgy találjuk, nem beszél Hermész balul,  
mikor tanácsa az, hogy önhittségedet  
vesd félre és kövesd a bölcs megfontolást.  
Jobb szót fogadni: bölcs ha téved, szégyen az.  

Prométheusz Amit ez kijelent, régen tudom én,  
de ha ellenség keze mér csapást  
arra, ki gyűlöli őt, nem szégyen.  
Csak rajta, a kétélű villám  
tüze hulljon lángpatakokban,  
a nagy étert rázzák vad viharok,  
kavarogjon az ég, és rengjen a föld,  
gyökerét feltépheti szélvész,  
dobjon a tenger tornyos habokat  
bősz forgatagában a csillagokig,  
pályájukat összezavarva. Sötét                                   183 (1021-1050) 
Tartarosz engem nyeljen egészen el,  
végzetem örvényére szállok,  
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de nem fogok ott elenyészni.  

Hermész Ily szavakat s ily gondolatot csak  
az mond, aki meg van zavarodva.  
De hogy is ne vezetne bukásra e gőg?  
Vagy van, mi segíthet az őrületen?  
Hanem ti, akik részt venni bajában  
vagytok csak itt, vonuljatok el  
e vidékről már sietősen,  
lelketeket hogy meg ne zavarja a 
 mennydörgés, a fület süketítő.  

Kar Más szavakat mondj és ha tanácsot adsz,  
olyan is legyen az, hogy elfogadjam,  
mert e beszéd nem helyes és nem esik jól.  
Hogy lehet ily gonoszul cselekednem?  
Amit ő szenved, vele szenvedem el,  
gyűlölöm azt, aki hűtelen,  
nincs semmi, amit  
jobban vetek én meg e bűnnél. 

Hermész Emlékezzetek arra, amit  
mondtam, a romlás majd ha utolér,  
vádat ne a sors ellen emeljetek,  
Zeuszt se okoljátok, hogy előre nem  
látott bajba sodort, magatok  
vontátok a vészt magatokra.  
Tudva, nem is váratlanul  
estek a romlás végtelenül mély  
hálójába balgatagul.                                                       184 (1051-1079) 

Prométheusz Többé már nem szó, de valóság:  
megremeg a föld,  
dörög az ég, és felel a tengeri  
visszhang, a cikázó villámok  
tüze gyúl ki, homoktölcsér kavarog,  
mind egyszerre támad fel a szél,  
s ellenirányból egymás ellen  
hevesen fújják hadakozva dühük,  
összemosódik a tenger az éggel.  
Immár bizonyos, hogy engemet ér  
s Zeusztól jön e vész félelmetesen.  
Szentséges anyám, s magas ég, mindent  
közös fénnyel ki bevonsz, látod,  
hogyan ért méltatlanul ily sors. 

 Prométheusz, a villámtól sújtva, a sziklával együtt  
a mélységbe zuhan                  185 (1080-1093) 
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Őr (a palota tetején) 
Ti istenek, kínomnak véget vessetek; 
egy hosszu éve őrködöm, s úgy fekszem itt 
az Átridák tetőjén hasmánt, mint az eb, 
így nézem én az éj csillagseregletét, 
a földi embernek telet s nyarat hozó 
uralkodó nagy égi fényességeket, 
a sorvadozva gyöngülőt s a fölkelőt. 
Most is lesem, hogy gyúl-e már a fáklya-jel, 
a tűz-sugár, a hírhozó, hogy Trója már 
ledőlt, bevettük: így akarja, rendeli 
a férfitervü nő reménykedő szive. 
Harmatmegeste éji-vándor ágyamat 
nyomván, ez álmok-elkerülte fekhelyet 
- mert hisz nem álom állong itt, de félelem, 
a szemhéjam hogy le ne szorítsa szunnyadás -, 
mikor dúdolni vagy fütyülni kezdenék, 
a szendert visszaéneklő varázsszerül, 
e ház balsorsán sírok nyögve akkor is, 
mert nem vezérli már a régi bölcseség. 
Ó, bár ez éj kínomnak véget vetne már, 
s jóhírt ragyogni gyúlna éji tűz-sugár. 

 A távolból tűzfény gyúl                       189 (1-21) 

 Légy üdvözölt, napfény-jelentő éji láng, 
ki Argosznak sok körtáncot jelentsz: e fényt 
ünnepli mind, híredre támad hálaként. 
Be jó, be jó! 
Agamemnón asszonyának megjelentem ezt 
fennen kiáltva, hogy serkenjen föl hamar 
kerevetjéről, s a házat víg zaj verje föl 
e fáklyafényt köszöntve, hogyha Íliont 
bevettük, mint a lángoló jel hirdeti. 
S a megnyitót a tánchoz én magam ropom: 
uram kockája jó esését felrovom, 
az őrködésem háromszor hatot dobott. 
Bárcsak lehetne már uram kegyes kezét, 
midőn belép, e kézzel illetnem megint; 
a többiről csönd! - szörnyü súly a nyelvemen: 
-  a ház, ha tudna szólni, mindent pontosan  
mondhatna el; csak annak szólok szívesen, 
ki érti, hogy mit mondok; annak nem, ki nem.  

(Bemegy a palotába)  

Karvezető (a karral jobbról bevonul)  
Ma tiz éve, hogy a Priamoszra törő  
nagyerős vezető, Meneláosz az úr  
és Agamemnón, kire Zeusz kegye szállt 
-  kettőstrónú, kettősjogarú  
Átreida-fogat -, nagy ezergályás  
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argoszi hadját erről a partról 
társul tusakodni vezette:  
kebelükből kélt nagy hadriadás,  
valamint keselyűk rínak keserűn,  
ha fiókátlan fészkük föliben  
kavarog röptük,  
csupatoll-evezővel evezve leget,                                      190 (22-52) 
s fészküket őrző 
töredelmük a semmibe foszlott;  
hanem ezt odafönn hallja Apollón  
vagy Pán vagy Zeusz, e madárzokogást,  
közelébe-lakók bús sivitását,  
s késve, de mégis 
elküldi a bosszu-Erínüszt:  
Vendégvédő Zeusz is az Átreusz  
fiait küldvén Parisz ellen, a sok- 
férfi-övezte Heléna miatt vert  
test-nehezíteni sok vad viadalt  
föl, ahol lerogyott a fövenybe a térd,  
hol a lándzsa csaták kezdetein már  
töredezvén tört 
az akháj meg a trójai nép közt.  
Úgy jön a végzet, mint ahogyan már  
jönnie kell: ha ki nem gyul az oltár,  
áldozat éghet, lecsöpöghet a csepp, 
szívós harag arra nem enyhül. 
 
Vének, mi, akik gyönge tagokkal  
akkor a haddal ki se szállottunk,  
vesztegelünk itt, 
az erőnk gyereké, bot a megtartónk:  
hisz a zsenge kebel velejét kezdet  
kezdetekor nézd: ugyanígy nem Arész  
lakhelye az; s hát aki vén már, és  
lombja kiszáradt? Az uton három  
lábon tipeg és nem erősebb már,  
mint a gyerek, s csak 
fel-alá bolyg: nappali álom.                                                    191 (53-82) 
De te, Tündareósz 
fejedelmi leánya, Klütaimésztra, 
mit akarsz? mi a hír? mi okozta, hogy ég 
a szavadra, lobog 
mindenhol az illatos oltár?  
Mindet, ki vigyáz várunkra, a ház,  
meg az ég, meg a mély és a piactér  
isteneit mind 
adományok lángja köszönti:  
innen s onnan is égbemagasló  
fáklya mered fel, táplálja a szent  



 

 
A i s z k h ü l o s z :  D r á m á i  

 
Oldal: 114 

drága kenet cselt  
soha nem lehelő, szelid enyhe szere 
a királyi palotája zugából.  
Mindazt mondd hát el, amit lehet és  
mondani illik, s légy orvosa már  
ennek a gondnak, mely néha gyötör  
s gonoszul megijeszt; de van úgy: a remény  
áldozatodból kél s tovaűzi  
tőlünk a mohó 
bús gondot, a lélekemésztőt. 

Kar El tudom én az erős csodajelt, mely a hős hadak útján  
kélt, harsogni: az isteni kegy beleheli lelkembe  
vénségemben dalra erőt még:  
az ifju Hellász frigyesült vezetőit, a kettős- 
trónu hatalmat 
mint küldötte a bősz sas a trójai  
földre boszúló kéz- s kelevézzel:  
gályák két fejedelme elé repült  
két fejedelmi madár: feketén ez,                                       192 (83-114) 
s amaz fehér háttal, a ház közelében, a lándzsát  
rázó kéz felől, ormon 
falva mohón viselős nyul-anyát kicsinyestül, a végső  
futáskor elfogott nyulat. 
Zengd csak a, zengd csak a gyászt, de a jó hadd győzzön. 
 
Ott a sereg figyelő jóspapja114* az indulatukban- 
egy, heves Átreidákat, a had vezetőit látta  
bennük nyomban, s szólt csodafejtve:  
„Ez idővel Priamosz falait letapossa;  
bástyafalának 
minden kincse, amelyet a nép birt,  
vészteli végzet karma között vész;  
csak ne küldjön egy isten irigy ködöt  
Trója-evő lecsapó seregünkre:  
mivel haraggal telik Artemisz szent szive, szánván  
apja szárnyas ebétől 
ellésének előtte befalt nyulat és hasi vemhét:  
a két sas étkét gyűlöli." 
Zengd csak a, zengd csak a gyászt, de a jó hadd győzzön. 
 
„Ilyen szelídszívű a Szép115,* 
ki bősz oroszlán tipegő kicsinyét 
s minden erdei vad csecsemőjét 
védvén, nézi gyönyörrel mindet; 
ő hív most, hogy fejtsem a jósjelt, 
mely minekünk örömöt s bajokat jelent.                     193 (115-145) 

                                                                    
114 Kalkhász. 
115 Itt: Artemisz. 
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De kérem én a segítő Paiánt is,  
hogy huga vissza ne tartsa soká hadunk  
gályakötő, szemből-szálló széllel,  
s jogtalan áldozatot116* ne kívánjon, oly éttelen étket,  
mely ácsolva családi viszályt, nem féli a férjet:  
s újrakelő Harag őrzi  
folyton a házat, ügyel, bosszút áll gyermekölésért."  
Így süvített Kalkhász, elegyítve a bút nagy örömmel,  
mondva madár-útról a király házára a jós-szót;  
hát te is éppígy 
zengd csak a, zengd csak a gyászt, de a jó hadd győzzön. 
 
Zeusz! mert bárki légyen ő, e név 
hogyha kedves őneki, 
ajkam ezzel illeti; 
más olyanra nem lelek, 
bárhová is fordulok, 
kívüle, hogyha hiú terehét a szívemnek 
kell lerázni biztosan. 
 
Az, ki rég erőshatalmu volt117, 
bármi harcra bősz csatár, 
szóba sem jöhet ma már, 
és utódja is letűnt118, 
győztesére lelve már; 
ám aki Zeusz diadalma felől szívesen zeng, 
mindenekfölött okos:                                                        194 (146-174) 
bölcseségre ő vezet,  
embereknek ily szabályt  
ad: „ki szenved, az tanul";  
álmában szivére csöppen a  
bűntudó kín a vétkesnek, így  
észretérni kényszerül:  
ily erőszakos kegyes hatalmak  
ülnek szent kormánypadon. 
 
S az akháj hajók idő- 
sebb vezére semmi jóst  
nem szidalmazott, de a 
 sorssal együttlélegezve szólt – 
akkoron, hogy nem indulhatott  
népe vízre s éhezett  
Khalkisz ellenében, áradó hab  
verte Aulisz öblein. 
 

                                                                    
116 Célzás  Íphigeneia föláldozására. 
117 Uranosz, akit fia,  Kronosz, megférfiatlanított és letaszított a trónról. 
118 Kronosz, akit viszont az ő fia,  Zeusz, taszított le az istenek trónjáról. 
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Fuvalmak Sztrűmón felől eredtek,  
időlopók, bőjthozók, bezárók;  
a had bolyong, hajó recseg,  
foszladoz kötélzet  
miattuk; s ők időt kinyújtva,  
Argosz virágát119* eként  
kisorvasztják: s midőn a jós szava  
a keserű időnél  
még nehezebb irat kért  
- Artemisz óhajtja! -, a két  
Átreidész120,* földre jogart  
csapva le, nem tudta tovább  
rejteni már a könnyét.                                                     195 (175-204) 
A báty-vezér ott eként emelt szót: 
„Nehéz a sorsom, ha nem teszem meg, 
s nehéz megölni gyermekem, 
őt, a házam ékét, 
beszennyezvén a szűzi vérrel 
apjának ontó kezét 
az oltárnál: mi nem visz kínra itt? 
hagyhatom-é hajóim 
s társaim én a bajban? 
Áldozatot, mely a szelet 
szűnteti meg s ily szüzi vért 
nagyhevesen vágyni: igaz 
jog - legyen így, javunkra." 
 
A kényszerűség igábatörte, 
s utána már - mint a szél, ha fordult 
dühösre, s iszonyatos, gonosz -, 
csapongva elméje vakmerő lett: 
ilyen merésszé tehet halandót 
az ártani nyomorult csúnya téboly: 
leányát ledöfte ő, 
nőboszuló hadát hogy így 
tudja vezetni vízre, 
áldozatot kinálván. 
 
A szűz esengő, apját sikoltó 
szavát s ki-nem-nyílt korát se szánta 
a harcra-törekedő tanács: 
de apja intett, s oltári szolgák 
miként a kecskét oltár fölébe 
emelve ima után a beburkolt 
s lehajtott-fejű leányt,                                                      196 (205-234) 
s tartva erősen, a drága szép  

                                                                    
119 A hellén hadsereget. 
120 Átreusz két fia: Aga-memnón és Meneláosz. 



 

 
A i s z k h ü l o s z :  D r á m á i  

 
Oldal: 117 

ajkat erőszakos fék- 
kel betömik, nehogy még 
 
a házra átkot kiáltson szava.  
S mikor leomlott a földre sáfrány  
ruhája, esdő nyilat  
lőtt az áldozókra mind  
szeméből külön-külön,  
mint ha néma kép kiván  
beszélni: hányszor dalolt  
de apja termében, asztalánál  
a férfiak közt e szűz  
tiszta hangján a har- 
madik kehelynél121* paiánt  
a gyöngéden-szeretett apáért. 
 
Mi lett utóbb, nem tudom, nincs szavam!  
Kalkhász a célját el nem hibázza.  
S Diké bizony kínnal és  
oktatóan látogat;  
s mi eljön - ha itt leszen,  
megtudod; ne lesd előbb;  
előbb siratnád csak így;  
a hajnal úgyis világra hozza:  
de vajha jó fordulat  
jönne minderre, mint  
e földnek itt érkező  
egyetlen gyámola is kívánja.  

Karvezető (a megjelenő Klütaimésztrához)  
Jövök, Klütaimésztra, s erődnek hódolok:  
jogos vezérünk hitvesét tisztelni, ha                           197 (235-260) 
magárahagyva áll a férfi trónusa:  
jóhír jutott-e hozzád, vagy csupán a jó  
hírnek reménye késztet áldozásra, mondd;  
öröm, ha szólsz; s ha hallgatsz, sem neheztelek. 

Klütaimésztra Jóhírnökül keljen világra - hallhatunk  
íly példaszót - lágy éj-anyától hajnalunk;  
minden reménynél szebb örömről értesülj:  
bevette Argosz népe Priamosz városát. 

Karvezető Mit mondsz? Elillant szód előlem, nem hiszem. 

Klütaimésztra Akhájoké lett Trója; tisztán szólok így? 

Karvezető Öröm ragad meg és kicsalja könnyemet. 

Klütaimésztra Szemed mutatja, hogy mihozzánk szít szived. 

                                                                    
121 A lakomákon szokásos három áldomás közül az utolsót jelzi, melyet mindig paián (derűs, 
többnyire Apollónhoz, ilyen alkalmakkor Zeuszhoz szóló himnusz) követett. 
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Karvezető S hogy így esett, van arra már biztos jeled? 

Klütaimésztra Van; mért ne? hacsak egy isten el nem ámított. 

Karvezető Talán megejtő álomképeket becsülsz? 

Klütaimésztra A szunnyadó észtől tanácsot nem veszek. 

Karvezető Szárnyatlan szálló szóbeszéd vidít talán? 

Klütaimésztra Elmémet így, mint csöpp leányét, csúfolod. 

Karvezető Dehát mikor dőlt romba Trója városa?                        198 (261-278) 

Klütaimésztra E nappalunkat megszülő múlt éjszaka. 

Karvezető Ki hozhatott hírt róla akkor íly hamar? 

Klütaimésztra Héphaisztosz, Ída-hegyről küldve tűz-sugárt;  
a láng a lángot küldte tűzfutár gyanánt:  
az Ida-bérc a Hermész-szirtre dobta át,  
Lémnosz-szigetre; s ezt a nagy fényt Zeusz magas  
athószi orma harmadikként kapta meg:  
utána át a tenger hátán messzire  
az izmos fény, mint kedve tartja, vándorol 
 
aranysugáru fáklya, mint ha éjbe nap,  
emelkedik s ad hírt Mákisztosz ormain;  
és ez se késett, nem nyügözte szunnyadás,  
tovább lobogta híradóként, mit kapott,  
és szállt a fény az Euriposz-habok felé,  
fölverni messzi Messzapiosz-hegy őreit:  
tűzzel feleltek ők is, s küldték már tovább,  
etetve száraz hanga-boglyákkal tüzük:  
s a fény sosem homályosulva felszökellt,  
az Ászóposz-síkságon át, miként a hold  
sugára, ért Kithairón ormához, hogy ott  
a híradó láng új sorát serkentse föl:  
s a messzirőljött fényre nem mondott nemet,  
de még nagyobb tüzet rakott az őrcsapat;  
a Gorgópisz taván is átfutott a fény;  
s midőn az Aigiplankton ormáig hatolt,  
halasztás nélkül tűzrakásra buzdított;  
s ott visszanemfogott erővel küldenek                         199 (279-305) 
nagy lángszakállt, mely végig a Szarón-öböl  
vizébe nyúló szirtfokon lobog tovább;  
szökkent, röpült a láng, elérte végül is  
Arakhné városunkkal szomszéd őrfokát,  
s utána már az Átridák lakára szállt 
az Ída-bérci tűz nem-fattyu magzata.  
A fáklyahordozóim ily szabály szerint  
egymást cserélve végezték parancsomat:  
s a kezdő és végső futó győz egyaránt;  
lásd, ily bizonyságom van, ily tanújelem,  
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Trójából férjem ezzel küldött hírt nekem. 

Karvezető Az isteneknek, úrnőm, majd hálát adok; 
de most e hírt kívánnám újrahallani 
s csodálni újra, hosszan s végig mondd csak el. 

Klütaimésztra Akhájok bírják mával Trója városát: 
s két nemvegyülő zaj zúg benne, úgy hiszem: 
ecet s olaj, ha egy edénybe öntöd is, 
csak szerteválik, látod, nem-barátian; 
a győzöttek s a győzők hangja ott ilyen 
kétféleképp szól, mint kétféle sorsuk is: 
azok reáomolva holttestére a 
férjüknek és fivéreiknek és az agg 
nemzőapáknak, sírják immár nem-szabad 
torokból édes híveiknek végzetét; 
ezek pedig bolyongó éji harc után 
a város készletéből falnak reggelit, 
és köztük semmi sornak, rendnek nincs jele, 
de mint a véletlen szerencse sorskövét 
kihúzta, úgy lakik már mind a lándzsa-vett 
trósz otthonokban, ég-alatti fagy, hideg                        200 (306-335) 
harmat se bántja: boldog immár mind, hogy így 
alhatja őrség nélkül át az éjszakát! 
S tisztelve minden város-óvó istenét 
a harc-szerezte földnek s istenszobrait, 
a győzőkből nem lesznek újra vesztesek; 
csak vágy ne hulljon most a hadba, dúlni azt, 
mit nem szabad, ne győzzön rajta kapzsiság: 
mert kell az üdv a visszaérkezéshez is, 
a kettős pálya fordulóját futniok; 
s az istenekkel szemben hogyha nem hibáz 
hadunk, az elveszettek122* sorsa akkor is 
még fölriadhat, hirtelen gyász nélkül is. 
Asszony vagyok bár, halld meg: erre gondolok: 
a jó legyen hatalmasabb kétségtelen, 
minden javakból ez legyen részem nekem. 

Karvezető Asszony, szavad bölcs, mint a józan férfié;  
magam, hallván a híradás biztos jelét,  
az isteneknek hálát adni készülök:  
mert kínjainknak nem kicsiny jutalma lett. 

                                                           Klütaimésztra bemegy a palotába 
Ó, Zeusz, te király, és Éj, te kegyes, 
te nagy ékesség megadója,  
Trója falára rádobtad a nagy  
sürü hálót, hogy a vén sem, sem a még 
 ifjú ne kerülje el azt az igát, a rabok sorsát, 

                                                                    
122 A kar a Trója alatt elesett hellénekre (vagy akár a hellének által elpusztított trójaiakra) 
gondolhat; Klütaimésztra az Agamemnón föláldozta Íphigeneiára. 
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harcba levertek zokogását;  
dicsérjük a Vendégvédő Zeuszt,  
őt, aki ezt tette: Alexandroszt                                         201 (336-363) 
célozta a nyíllal, figyelőn rég,  
hogy ne repüljön túl alacsonyra,  
s ne a csillagokon túl szálljon. 

Kar A sújtó Zeuszt ma ismerik már, 
hiszen könnyű okára lelni: 
mit ő kivánt, beteljesült. S ki így szólt: 
„Az istenek nem törődnek vele, 
ki eltipor szép jogot", 
bizony nem is jámbor az: 
utódok szenvedik, 
ha ősük vakmerő 
dühös gőgöt lehel, jogon túl, 
s ha házmélyén a kincse túl sok; 
legjobb a mérték: legyen jó s elég 
élni épp a gondtól 
mentve a bölcs-eszűnek. 
Meg nem védi a kincse 
azt, kit dölyfe reávisz, 
hogy, vesztére, Diké magas 
oltárát letiporja. 
 
Az átkos csábítás legyőzi 
a szörnyű átok szörnyü sarja: 
és orvoslása nincs: titokban immár 
a lángoló vétek úgysem marad: 
miként hamis pénz forog, 
s a forgatás és kopás 
feketévé dörzsöli, 
megismerszik, hiszen 
miként gyermek, madár után fut, 
mocsok-vészt víve városára:                                            202 (364-394) 
s ha esd, egy isten se hallgat reá,  
és ki szánja, azt is  
sújtja a vétkesekkel. 
Így ért el Parisz egykor 
Átreidák küszöbéhez 
s meggyalázta az asztalát, 
elrabolta az asszonyt. 
 
S ez városára pajzs-csörgést hagyott 
s a lándzsacsörgés zaját 
s fegyveres hajókat, 
s mint nászajándékot Trójára vészt hozott, 
besurrant akkor a kapun vakmerőn, 
könnyelmüen; nyögtek sokat 
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a házban élő jövendölők így: 
„Ó jaj, te ház, jaj, te ház, s előkelők! 
ó jaj, te nászágy! te lépés férfiért! 
mi látjuk immár a néma, a bús urat, 
kit meggyaláztak, s nem szid: 
de tengeren túlra száll vágya, és 
árny-uralkodó csak. 
Szép szobrok se vidítják, 
meggyűlölte e férfi: 
mert nem látja a hitvesét, 
nem vágyik szerelemre. 
 
De jő az álom, és bús képei, 
miként valóságot, úgy 
hozzák szíve vágyát; 
mily hasztalan, ha kedveset lát bárki, és 
kezét már nyújtja az örömök felé, 
s a kép továbbsuhan hamar                                         203 (395-425) 
az álom ösvényén szárnyrakelve."  
A házban ott ily bús szenvedés lakik,  
de van, mi ennél keservesebb, nagyobb:  
akik csak hellén vidékről mentek velük,  
az ő lakukban szörnyű gyász,  
ború lakik, mint való, mindenek  
mája-mardosóan: 
kit küldött vala útra,  
tudja mind, de a férfi- 
ak helyett csak a fegyverük  
s hamvuk ér haza újra. 
 
Aranycserélő Arész testeket  
vált be: lándzsán csatába mérleget  
emelve küld kedvesek- 
nek ő aranyport, nehéz,  
könnyszülőt, a láng közül  
Ílionból, hős helyett  
korsajában hamvakat. 
S zokognak, ezt dicsérve, hogy milyen derék  
vitéze volt a harcnak és dicsőn veszett  
más felesége miatt. S a csönd  
már a morajnak ád helyet:  
s ébred a gyötrő gyűlölet  
Átrida-hősök ellen. 
Mások Trója tövében 
ott feküsznek a földben 
szép testükkel: a hóditót 
rejti ott idegen föld.                                                           204 (426-454) 
 
Nehéz a város haragvó szava: 
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mert a nép átka mindig megfogan: 
be reszketek hallani, 
az éjhomály mit takar; 
mert kik öltek oly sokat, 
nézik őket az istenek: 
s gyász-szinű Erínüszek, 
ki jogtalan jósorsban él, idővel azt 
új sorsba, mély homályba döntik és tovább 
nem lesz erős, megsemmisül; 
hogyha nagyon rivalg a hír, 
nagyveszedelmü: Zeusz köve 
gyakran a csúcsra csattan. 
Jobb, ha nem irigyelnek: 
várost földre ne dúljak, 
én magam se legyek fogoly, 
rabságot sose lássak. 
 
A tűz, a jóhír-hozó 
a városon szerteszét 
küldi hírét; s nem tudom, 
való-e, vagy csak isteni ámítás. 
Ki volna oly gyerek, vagy oly zavarteszű, 
hogy úgy kigyullad szive 
a lángjelektől, s ha változik megint 
a hír, csak új keserve kél? 
A nő uralmára vall 
dicsérni áldást, előbb, mint föltűnik: 
hiszi nagyonis a nő, amire csak epedezik; 
hamari futás, hamari bukás 
a szózaté, amit asszony ajka zeng.                                205 (455-487) 

Karvezető Hamar derül ki: fényhozó fáklyák sora,  
lángoszlopok mind, egymást váltó őrtüzek  
igaz hírt adtak-é, vagy mint az álom, úgy  
hozott gyönyört és csalfán rászedett a fény:  
a part felől egy hírnököt látok, kire  
olajág vet árnyat: és tanúm reá a sár  
ikertestvére, ott a fölvert szomju por,  
hogy néma nem lesz, és nem is bérc erdeit  
fölgyújtva ad csak puszta füstből hírt neked,  
de nyílt beszéddel, s vagy nagyobb örömre gyújt, 
vagy - csakhogy íly szót nem szeretnék ejteni;  
a felmerült jóhoz kerüljön jó csupán:  
s ki városunknak esdekelve mást kiván,  
vétkes vetését ő arassa egymaga.  

Hírnök  (belép) 
Apáim földje, Argosz földje, én hazám!  
E tizedik évnek fénye hozzád elhozott,  
rongyolt reményeimből ím ez egy bevált:  
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nem hittem immár, hogy földedben lesz nekem,  
ha meghalok, sors-részül, édes fekhelyem;  
köszöntelek hát, föld, s köszöntlek, napvilág,  
s védőnk, magas Zeusz, és te, Pűthó szent ura123,*  
ki nem fogod már ránklövellni vesszeid:  
Szkamandrosz mentén sokszor álltál ellenünk,  
légy most az üdvünk, légy az orvosunk nekünk,  
nagyúr, Apollón; én a gyűlés istenét  
mind szólitom ma, és ki engem óv kivált,  
Hermészt, a hírnökök nagy ékét, hírnököt,  
s az útraküldő ősöket, fogadjanak  
jószívvel itthon, dárda-meghagyott hadat.                 206 (488-517) 
Ti meg, királyi termek és kedves tetők,  
fennkölt ülések, napsugáros démonok,  
ha egykor úgy, most is derűsen, mint való,  
fogadjátok sok év után királyotok.  
Hisz éjetekbe fényt deritve érkezik,  
és mindezeknek fényt hoz Agamemnón, az úr;  
köszöntsétek szívből szeretve, illik is,  
ki fölkapálta Íliont igaztevő  
nagy Zeusz kapájával, földúlta földjeit,  
oltárait leverte s istenszobrait,  
s kipusztitotta termőföldje magvait.  
Trójára íly zablát vetett az úr, a nagy,  
a boldog férfi, Átreusz első gyermeke,  
s így érkezik; legméltóbb tiszteletre a  
halandók közt; Parisz s lesújtott városa  
nem kérkedik, hogy többet tett, mint szenvedett:  
mert nőt rabolt és kincseknek volt tolvaja,  
de zsákmányt vesztett, és honára pusztulást  
vitt teljesen, s lám ősi háza is ledőlt:  
kétszer lakoltak így Priamosz sarjai. 

Karvezető Légy üdvözölt, akháj hadunknak hírnöke. 

Hírnök Van üdvöm, most már nem bánom, ha meghalok. 

Karvezető E föld, szülőhazád után gyötört a vágy? 

Hírnök Úgy, hogy szememből most örömnek könnye hull.      207 (518-541) 

Karvezető Gyönyörhozó keservben részesültetek. 

Hírnök Mikép? E szón, ha megtanítsz rá, úr leszek.  

Karvezető Mivel viszontkivánkozókért vert a vágy.  

Hírnök Hát áhítottad a honra áhítozó hadat. 

Karvezető Hogy elborult szivemből nyögtem is sokat.  

Hírnök Nyomasztó búd, beszéld el, mért is támadott. 

Karvezető Csapásaimra rég csak hallgatás az ír.  

                                                                    
123 Apollón. 
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Hírnök Tán félned kellett, míg királyod messze volt? 

Karvezető Úgy, hogy - mint néked - édes volna halnom is.  

Hírnök Jó vége lett ma: hosszu esztendők során  
akad, miről dicséret szól csak mindenütt,  
s van, mit csak szidnak; ám más, mint az istenek,  
ki él bajok nélkül teljes nagy életet?  
Bajunk ha mondanám s tanyánk az ég alatt,  
hajófedélzeten rossz, keskeny ágyakat  
- jajom, siralmam véget érne tán e nap?  
S a szárazon csak több rossz történt még velünk:  
az ellenség falánál volt a fekhelyünk,  
az ég esője és a réti harmatok  
megnyirkosítottak, gyötörtek untalan,  
férgekkel rakva meg ruháink bolyhait.  
Beszélhetnék a madárgyilkos télről is,                        208 (542-563) 
mit Ída ránkfútt, s elviselni nem lehet, 
s a vad hőségről délben, míg a tenger-ár 
szélcsendben elpihenve mély álomba hull. 
De mért gyászoljunk érte? Elmúlt már a kín: 
a holtaknak nincs semmi kínjuk, nincs nekik 
gondjuk reá, hogy újra fölpattanjanak: 
az elveszetteket mért vennők számba most, 
az élőt mért gyötörje újra végzetük? 
A fájdalomnak búcsuszót kell mondanunk. 
Nekünk, kik Argosz nagy hadából megvagyunk, 
győzött a hasznunk, fájdalom nem nyomja le: 
kérkedhetünk hát mind a napsugár előtt, 
mely tenger-ár és föld fölött cikázva száll: 
„Tróját bevette végre Argosz hős hada, 
s az istenek házában fölszegezte a 
zsákmányt Hellászban, ősi díszül, mindenütt." 
Ki hallja ezt, kell hogy dicsérje városunk 
s vezéreinket; s hála áldja mindenütt 
a jót-adó Zeuszt. Ím, tiéd minden szavam. 

Karvezető Mért is tagadnám, hogy már meggyőzött szavad?  
Ifjú gyanánt tanulhat bárki, bár öreg:  
e hír Klütaimésztrát s lakát érinti meg  
illőn s leginkább; s véle én is dús leszek.  

Klütaimésztra (kilép a palotából) 
Sikoltottam már régtől fogva boldogan,  
mihelyt megjött az első éji láng-követ,  
hogy már bevették s porbaverték Íliont;  
és volt, ki gúnnyal mondta: „Tűzjel amit el,  
s hogy szertedúlta Tróját már a had, hiszed?  
Be asszonyi is, hogy így emelkedik szived!"                 209 (564-592) 
Megháborodtam hát az íly beszéd szerint; 
áldoztam mégis: városszerte asszonyi 
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öröm-ének, ujjongás rikoltott itt meg ott, 
s táplálva altatgatták oltárok során 
az áldozatfaló tömjénes lángokat. 
És most - vajon mit kell még nékem mondanod? 
Királyomtól magától mindent megtudok. 
Megyek sietve, tisztes megtérő uram 
mennél méltóbb módon fogadni: láthat-e 
fényt édesebbet asszony annál, mint mikor 
hadból jövő, isten-megóvott hitvese 
előtt kaput tár? Hát uramnak add csak át: 
„Keresse föl hamar vágyódó városát: 
hű asszonyát találja itthon, hogyha jön 
és úgy, miként itthagyta: házőrző kutyát, 
ki hozzá nyájas, ellenségét kergeti, 
s mindenben az, ki régen volt, nem törte föl 
az ő pecsétjét íly hosszú idő alatt: 
nem ismertem más férfi karja közt gyönyört, 
sem gáncs szavát, mint ércfestést nem ismerek." 
Tán kérkedés ez, ám igazsággal teli, 
s nem illetlen, ha ily nemes nő hirdeti. 
(Bemegy a palotába) 

Karvezető Az úrnő, hogyha jól értetted, pontosan,  
tolmácsolásra illő szót mondott neked;  
s te mondd meg, hírnök, Meneláoszról kérdelek,  
megtért-e ő is ép erőben véletek,  
e föld derékhatalmu, kedvelt jó ura?                            210 (593-619) 

Hírnök Szép hazugságot semmikép se mondhatok,  
szeretteim hogy véle hosszan éljenek. 

Karvezető Mért nem beszélhetsz hát valót, de kedveset?  
Ha szerteválnak, rejtve nem marad soká. 

Hírnök A férfiú akháj hadunktól messzetűnt,  
maga s hajója: íme nem-hazug szavam. 

Karvezető Még Ílionból nyíltan indult egymaga,  
vagy szélvihar, közös vész verte messzire? 

Hírnök Mint pontos íjász, épp a célt találtad el:  
rövid beszédben mondottál ki hosszu kínt. 

Karvezető S vajon hát él-e mégis ő, vagy már halott;  
hogyan szól más hajósok ajkán róla hír? 

Hírnök Nem tudja senki, hírt sem adhat pontosat,  
csak Héliosz, ki táplál minden életet. 

Karvezető Hajóhadunkra, mondd, hogyan jött s mit kavart  
az istenek haragja küldte szélvihar? 

Hírnök A víg napot nem illik hogy gyász-hírlelő  
nyelv szennye érje: minden isten mást kiván;  
ha városának a hírnök átkos bajt jelent  
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sötét orcával, azt, hogy elbukott a had,  
s a város nagy közös sebéről szól szava,  
s arról, hogy oly sok házból oly sok férfiút  
űz messze Árész kedvelt kettős ostora,                         211 (620-642) 
kétélü átka, véres iker-magzata:  
a hírnökhöz, kit íly keservek terhe nyom,  
illik paiánt Erínüszeknek zengnie;  
de én, ki üdvök híradójaként jövök  
a városhoz, mely dús szerencséjén örül,  
jót mint vegyítsek rosszal, mit beszéljem el  
az istenek haragját, azt a szélvihart?  
Mert összeesküdött, bár ellensége rég  
egymásnak, tűz s a tenger, és frigyet kötött,  
hogy szerterontsa Argosz bánatos hadát.  
Egy éjjel hullámverte vész rohant reánk:  
hajót hajóhoz csapva törtek thrák szelek:  
s a gályák öklelőzve nagy hévvel, midőn  
zápor zudult le rájuk és pörgő vihar,  
eltűntek, mert e rossz pásztor szétűzte mind.  
S midőn a napnak fénysugára visszatért,  
meglátjuk Aigeusz tengerét virágzani  
akháj tetemmel, gályaronccsal szerteszét;  
de minket és hajónk sértetlen vájatát  
kicsent a vészből, vagy kirántott hirtelen  
egy isten, ember nem, fogván kormányrudunk;  
s a megváltó Tükhé önként hajónkra ült,  
hogy meg ne töltse ezt a hullámförgeteg,  
s a sziklapartra szélvihar ne verje ki.  
A vízi vészt így elkerültük végülis,  
de jó sorunk e fénylő nap se hittük el,  
s elménk csak újabb gondokat legeltetett,  
a pernye módra szertehullott had felől.  
És most közűlük némelyik ha még lehel,  
minket hisz elveszettnek, mást mit is hihet?  
S mi róluk véljük azt, hogy vélük így esett.  
Történjék az, mi legjobb! Mindenekfölött                    212 (643-674) 
Meneláoszról hidd és várd, hogy visszatér:  
ha még egy árva napsugár úgy lel reá,  
hogy él erőben s lát, mert így rendezte Zeusz,  
ki nem kívánja törzsét még kiirtani,  
van rá remény, hogy otthonába tér megint.  
Amit hallottál, tudd, hogy így van szó szerint.  
(Belép a palotába)  

Kar Őt ki is nevezte így  
el? találó ám e név – 
tán olyan, kit meg se látunk, adott  
néki ily nevet, s a nyelv  
zengte így a végzetet? – 
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Lándzsa-menyasszony ő, viszály- 
nak Helenéje: mert valóban  
elemészt hajót, sereget,  
el a várost; kisuhant dús- 
becsü függönyök mögül; fútt  
a zefír, röpült a gálya;  
s a vadűző paizsos sok férfi akkor  
nyomukon kiszállt s követte,  
és így ért Szimoeisz virú- 
ló peremére, vívni  
iszonyu vérviadalban. 
 
Ílionra násza gyászt 
vitt, haragtól hajtatott, 
mely ha késve is, de nagy bosszut áll 
meggyalázott asztalért 
s Vendéglátó Zeusz miatt, 
s tette, hogy ott a nászi dalt 
énekelők iszonyt fizettek,                                              213 (675-703) 
valamennyi sógor, aki  
ama nászdalt kizenegte:  
hisz e dal miatt tanult is  
Priamosznak ősi vára:  
s csupa gyászban nyögi, zengi és elátkoz- 
za Pariszt, a vészes-ágyút,  
s hangzik gyászdala immár  
elveszett fiakért,  
zokog a kiomolt vérért. 
 
Oroszlán-fiat egykoron  
így nevelt föl a pásztor is,  
még szopósat, az anyja  
emlőjéről, aprót;  
az szelid és szerető volt,  
mind a gyerekhez, öreghez:  
hevert ölükben is sokat,  
ahogy a csöpp gyerek teszi,  
s farkcsóválva tekint kezet,  
hogyha sürgeti gyomra.  
Idővel kimutatja bősz  
jellemét, örökölt dühét:  
s hálából neveléseért  
öl juhokat s lakomázik,  
bár ki se hívta lakozni:  
úszik a ház is a vérben,  
iszonyu kín az ottlakók  
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szeme előtt hogy öl, ragad:  
Átok papja124, akit lakunk- 
ban nevelt föl az isten.                                                 214 (704-736) 
 
Így ért el ő Trója városába, és 
olyan volt, akár a szép 
síma drága szélcsönd, 
nyugodt szép éke dús vagyonnak, 
nyíl, mely a szembe lágyan ér, 
szívmaró szerelem-virága. 
De a lényét kicserélte: 
keserű a násza vége; 
hogy amott volt, hogy amott járt 
Priamosz-ház veszedelme: 
a Vendég-őre Zeusztól 
jött gyásznászu Erínüsz. 
 
Az emberek közt egy ősi példaszó,  
hogy az, ki olyan nagyon  
boldog, nem hal el sarj- 
talan, de bőven lesz utóda,  
és amaz üdv fakasztja ki  
nemzedéke örök siralmát.  
Hanem én mást hiszek immár:  
hogy a csúnya tett, a gaztett  
csupa újabb gonoszat szül,  
a hasonló a hasonlót,  
s a jó s igaz lakokban  
szép és jó az utód is. 
 
A régi dölyf szül silányak között  
mindig új dölyföt egyre szüntelen,  
megújra s újra, mikor az újszülöttnek el- 
jön napja, itt terem,                                                           215 (737-765) 
s daimónja vele az iszonyu-diadalu iszonyatos  
sötét Áténak, mely a házra átok,  
és a szülői mása. 
 
Diké sugárzik a füstlepte kis 
házikókban, s csupán azt tiszteli, 
ki tiszta-életű; arany székhelyek felől, 
hol szennyes kéz az úr, 
el- s tovatekint, s keresi az igazakat: a vagyon 
csalárd hatalmát soha nem dicséri: 
célba vezérli sorsunk. 

Agamemnón, szekerén, a mellette álló  
Kasszandrával bevonul 

                                                                    
124 Áténak, az átok-, ártás-, sértés-istennőnek papja. 
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Most rajta, király, Tróját leverő,  
Átreusz-sarj, hogyan is szóljak hozzád?  
Hódolatom most hogy ne legyen túl  
nagy, se kicsiny, de épp az, ami kell?  
Vannak, kik a látszatot úgy tartják 
magasabbra a jó mértéknél;  
a búbamerülttel együtt-nyögni  
ó be sok is kész! Csakhogy a bánat 
májukig épp nem mar ezeknek;  
és örvendeznek együtt ugyanígy,  
nevetésre erőltetik arcukat is... 
 
Ám azt ki tudó, figyelő pásztor, 
rá nem szedi már szemmel az olyan, 
ki csak úgy színleli, hogy nagyon örvend, 
ha hízelgőn néz is urára.  
Amikor sereget vittél Helené                                          216 (766-799) 
nyomain, sohasem rejtem előled,  
biz nekem úgy tűnt, hogy te tudatlanul  
s nem jól tartod kormányrudadat,  
és csak a vakmerést 
osztod a pusztulni-menőknek;  
de most nem amúgy csak - igaz-szeretőn  
már megköszönöm, hogy ez így sikerült:  
s majd megtudod azt, ha utána kutatsz,  
hogy ki ügyelt jól és ki csalárdul 
a hazára az itteniek közt. 

Agamemnón Először Argoszt s Argosz istenségeit  
köszöntöm illőn, kik megadták, hogy haza  
érhettem és hogy megbüntettem városát  
Priamosznak; mert ők szóviszályra semmiképp  
nem hallgattak, de Trója férfipusztitó  
vesztét a véres urnába nem-ingatag  
belévetették, míg a másik urna csak  
látott reményhozó kezet, s üres maradt:  
hol Trója állt, a hely füsttől ma is jeles:  
a vész-vihar él ott, míg a roskadó hamu  
kövér kincsek lehét lehelli ég felé.  
Az isteneknek hálánk jár, emlékező,  
mivel hatalmas nagy haragnak hurkait  
vetettük így ki, s Íliont egy asszonyért  
hamuvá hamvasztottuk, Argosz szörnye mi,  
pajzspörgető, faló-ellette harcinép125,*  
előszökelltünk Pleiaszok leszálltakor:  
s a húsmaró oroszlán, bástyán rontva át,  
királyi vérből jóllakásig nyaldosott.  
Az istenekhez eddig szólt nyitó szavam:  

                                                                    
125 A Tróját a faló cselével elfoglaló hellének.    
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amit pedig te mondtál, jól megjegyzem azt,                 217 (800-830) 
és mondom is, s tudd, ebben én társad vagyok:  
kevés ember lett úgy, hogy tudja nem-sovár  
szemmel barátja jósorsát köszönteni:  
a szívre hogyha ádáz rozsda-méreg ül,  
az ily beteg bősz terhét megkettőzteti:  
mert nyomja őt saját bajának kínja is,  
s ha látja azt, hogy társa boldog, sírva nyög;  
s ezt tudva mondom - mert bizony jól ismerem  
a barátság tükrét - árnyék árnyékképe csak  
érzésük, kikről hittem: nagy barátaim;  
az egy Odüsszeusz, bár nem önként jött velem,  
hozzámkötődvén, hordta terhem szívesen;  
ezt róla, hogyha holt, ha él, elmondhatom.  
Mi városunkat s isteneinket illeti,  
közös tanácskozásban és együttesen  
vitatjuk majd meg; és hogy az, mi szép s helyes,  
jól fönnmaradjon, arról is határozunk;  
de ott, hol gyógyitó-szerek szükségesek,  
ott égetünk vagy vágunk óvakodva, és  
a kór dühét igyekszünk elhárítani.  
Házamba s ősi tűzhelyemhez lépve hát  
az istenekhez tárom esdő jobbkarom,  
kik hosszu útamon kisértek s most haza;  
a győzelem velem jött, mindig hű legyen.  

Klütaimésztra (kísérettel kilép) 
Polgárok, Argosz népbecsülte vénei, 
nem szégyelem, hogy hitvesem mint kedvelem, 
nektek kitárni: elsorvasztja az idő 
az ember félénkségét: nem mások szavát 
hallottam én, magam nagy kínját mondom el: 
milyen volt, míg ő Trója alján küszködött. 
Először is, hogy asszony, férjétől külön                      218 (831-861) 
az otthonában árván üljön, szörnyü baj:  
s hogy hírhozó jön, s mindig újra másik is  
s a házra rossznál rosszabb hírt, csapást jelent:  
hiszen sebet ha férjem annyiszor kapott,  
ahányszor annak otthonunkba híre jött,  
halászhálónál lyuggatottabb volna most;  
s ha annyiszor halt volna meg, mint jött a hír,  
lett volna újabb háromtestü Gérüón  
és kérkedhetne, hogy háromszor fedte be  
a föld, s hogy három teste halt külön-külön.  
Ez új meg új kínt fölverő hírek miatt  
nyakamról sokszor már a ráfont hurkot úgy  
oldták le mások, megmentett erőszakuk.  
Ezért nem áll most oldalam mellett fiam,  
a kettőnk hív szövetségének záloga,  



 

 
A i s z k h ü l o s z :  D r á m á i  

 
Oldal: 131 

mint illenék, Oresztész: ezt ne is csodáld:  
mert őt a nyájas harcitárs gondozza ma,  
Sztrophiosz, Phókiszban, ő, ki kettős nagy csapást  
hangoztatott előttem: azt a vészt, ami  
reád vár Ílionban, és a lázadást,  
amely Tanácsunk dönti meg, hiszen szokás  
halandók közt az elbukót még tiprani;  
az érvelése semmikép nem volt csalárd.  
Siralmaimnak feltörő forrásai  
kiszáradottak, árva csöppjük sem maradt:  
és fénytelen lett késve-záruló szemem,  
míg, sírva érted, vártam azt a fényjelet,  
mely egyre késett; álmomból pedig szunyog  
halk zúgására is csak fölriadtam, és  
több szenvedésed látomása állt elém,  
több, mint amennyi álmodó-időmbe fért.                 219 (862-894) 
Most én, ki mindezt eltűrtem, már gyásztalan 
köszöntöm ezt a férfit, házunk őr-ebét, 
hajó mentő-kötélzetét, magas tető 
jó oszlopát, apának egyszülött fiát, 
s földet, hajósnak föltünőt remény fölött, 
vihar csitultán újralátott szép napot, 
szomjú utashoz szökkenő forrásvizet: 
minden szorító bajból megmentő gyönyört: 
előtted őt ilyen nevekre méltatom; 
az irígykedés meg álljon félre: épp elég 
kínt tűrt a szívünk. S most, nagy úr, te drága fő, 
a hadszekérről szállj le, földre mégse tedd 
a lábadat, mely Íliont tiporta el. 
Hol késtek, szolgalányok, nem kimondtam-é, 
hogy szőnyeg ékesítse lába ösvenyét? 
Hát bíbor út vezesse őt hamar haza, 
s az Igazság egész a nemremélt lakig. 
A többit álom el nem nyomta gondolat 
az istenekkel jog s végzet szerint teszi. 

Agamemnón Ó, Léda sarja, házam őrző asszonya,  
távollétemhez illőn szólt a szózatod:  
olyan hosszúra nyújtottad; de úgy való,  
másoktól érjen, hogyha ér, magasztalás.  
S ne ékesítgess asszony módra engemet,  
s ne is köszönts, mikéntha barbár férfiú  
volnék, a földre hullva és rikoltozón,  
és szőnyegekkel irigyeltté utam ne tedd:  
az istenekhez illik íly nagy tisztelet;  
a szép szines leplekre lépnem énnekem,  
halandónak, sehogy se félelemtelen;  
azt mondom, tisztelj emberül, ne istenül:                   220 (895-925) 
lábtörlő szőnyeg tarkasága nélkül is  
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kiált a hír: s hogy el ne bízd magad, az ég  
legfőbb adománya: boldognak csak azt nevezd,  
ki csöndes boldogságban élte életét.  
Kimondtam, én ilyesmit bátran nem teszek. 

KLÜTAIMÉSZTRA Kérlek, hogy úgy szólj, mint valóban gondolod. 

Agamemnón De tudd, hogy másképp nem teszek, mint gondolom. 

Klütaimésztra Az isteneknek, félve, így fogadtad ezt? 

Agamemnón Ha bárki tudja, én tudom, hogy mit teszek.  

Klütaimésztra Mit vélsz, mit tenne Priamosz, mint te, győztesen? 

Agamemnón Bizony, büszkén lépdelne bíbor szőnyegen. 

Klütaimésztra Az emberek gáncsától hát ne tarts sose.  

Agamemnón Népem szavának, hidd csak el, hatalma nagy. 

Klütaimésztra Ha nincs irigyed, hidd, irigylendő se vagy. 

Agamemnón Csatára vágyni asszonyokhoz nem való.  

Klütaimésztra A boldoghoz legyőzetés is illik ám.  

Agamemnón S e küzdelemben győznöd oly fontos neked?             221 (926-942) 

Klütaimésztra Engedj, s a győzedelmet önként add nekem. 

Agamemnón Ha így kívánod, hát csak oldják meg hamar 
sarum, lábamnak szolgálóját hogyha lép: 
s ha lábam íly bíbor szőnyegre ráteszem, 
ne vessen rám egy isten irigy tekintetet: 
mert ily pazarlóan tiporni rettegek 
dús kincseket s ezüstönszerzett szőnyeget. 
Erről hát ennyit; ezt a vendég-lányt126* pedig 
fogadd szelíden: isten olyat, ki nyájasan 
uralkodik, föntről kegyelmesen tekint. 
Mert szolgajármot önként senki nem visel. 
Sok kincs közül számomra választott virág 
e lány, a hadtól kaptam, így jött énvelem. 
És most, hisz engedtem szavadnak, már megyek 
s a csarnokomba bíbort hágva lépdelek. 
(A bíbor szőnyegen lassan bevonul a palotába) 

Klütaimésztra Van tenger - azt kimerni tudná bárki is? -, 
táplálja sok bíborcsigának újuló, 
ezüst-értékü nedvét, kelménk bíborát: 
s az isteneknek hála, férjem! csarnokunk 
dús benne: ínséget nem ismer otthonunk. 
Áldoztam volna tipratásra sok ruhát, 
ha isten kérte volna ezt egy jóshelyen, 
hogy árukon hozzam meg drága életed: 
ha van gyökér, a ház fölé lomb is terül, 

                                                                    
126 Kasszandrát, Priamosz király leányát. 
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s hatalmas árnya elver izzó nyári hőt: 
s mikor te házitűzhelyedhez érkezel, 
a téli fagyra szép tavasz hevét hozod; 
s fanyar fürtből ha édes bort ad végre Zeusz,          222 (943-970) 
a házban akkor hűs fuvalma terjedez,  
ha végső célját éri itt a ház ura.  
Célhozvivő Zeusz, Zeusz, imámat célra vidd:  
ügyelj, hogy azt, mit célul adtál, teljesítsd.  
(Bemegy a palotába. A kapu nyitva marad) 

Kar Mért van az, hogy szűntelen 
itt kering a félelem, 
hogy jövendölő szivem körül száll; 
és hogy a jósdalom 
így, se parancsra, se bérért 
el nem űzi ezt a bajt, 
mint homályos álmokat; 
és a jó bizalom 
mért nem tölti el szivem? 
Pedig be rég is volt, 
hogy a hajókötél 
partfövenyből kitört, 
s Ílion felé kiszállt 
fegyveres hajóhadunk. 
 
Látta őt a két szemem 
visszaérni, két tanu: 
ám szivemből kél a lanttalan dal, 
gyászdal, Erínüszé; 
itt belül ébred e hangzat, 
és nem éled jó remény 
drága bátorsága sem. 
És a bensőm nem is 
áltat engem, úgy kering 
a szívem örvényben, 
sejtve, mi teljesül;                                                            223 (971-999) 
esdem én, hogy mitől  
félek, mégse jöjjön el,  
hulljon mégis semmivé. 
 
Bizony elmúlik bármily nagy egészség, 
ha mohó és szertelen: mert ott a kór, 
szomszédja egész közelében... 
... jól fut a sorsa nagyon, 
mígnem a szirtre csapódva süllyed: 
és ki kincséből talán 
csöppnyi terhet messzevet 
s mértéktudva jól hajít, 
háza nem vész teljesen, 
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bármilyen sok kincse van, 
és a sajka nem merül: 
és a sok adomány, amit Zeusz megad 
- áldva, ha fordul az év, a barázdát -, 
rút éhséget messzeűz; 
 
de ha a földre folyt az éjfekete vér, 
ki igézhetné, ha reá-dalol is, 
az erekbe megint a lehulltat? 
S holtakat is ki tudott 
létre vezetni127* megint, 
Zeusz - a javunkra - megölte azt is. 
Hogyha nem kerülne fék, 
istenektől sorsra sors, 
gát a túl nagy súly elé, 
szállna szívem már tovább, 
megelőzné nyelvemet; 
most homályban háborog, 
szenved, semmi reménye, hogy azt, ami                  224 (1000-1030) 
jóra vihetne, föl is leli egykor;  
ég, de tervre nem talál.  

Klütaimésztra (kilép a palotából) 
Indulj te is be, Kasszandrához szól szavam: 
haragtalan rendelte Zeusz, hogy itt e ház 
szentelt vizében, annyi sok szolgánk között 
lakunk oltára mellett állva, részesülj. 
Le a szekérről! Túlfennen ne hordd fejed: 
hisz Alkméné szülötte128* is rabszolgaság 
kenyerét ette s tűrte - mondják - egykoron. 
De hogyha bárkit ily sorsnak sújt kényszere, 
parancsolói jó, ha ősi gazdagok; 
kik jól aratnak hirtelen s remény felett, 
a szolgáikhoz nyersek s tűrhetetlenek; 
míg tőlünk meglesz mindened, mi jó szokás. 

Karvezető Hozzád beszélt így, s épp elég világosan: 
a végzeted vadászhálója foglyaként, 
hajolj szavára; bár lehet, hogy nem hajolsz. 

Klütaimésztra Hiszen ha nem mint fecske, barbárhangzatú  
és érthetetlen nyelvet ért csupán e lány,  
meggyőzöm őt, szavam szivéig elhatol. 

Karvezető  Kövesd: ki mondhat ennél jobbat most neked?  
Szekér-ülésed hagyd el, és fogadd szavát. 

Klütaimésztra Nincs vesztegetni több időm a ház előtt:  

                                                                    
127 Aszklépiosz, Apollón fia, orvosló-isten, akit Zeusz éppen a holtak feltámasztása miatt 
villámmal halálra sújtott. 
128 Héraklész, aki három évig  Omphalé lűdiai királynőnek szolgált. 
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juhok129 szorongnak130* bent a tűzhely oldalán  
s levágatásra készenlétben állanak, 
 Íly nagy kegyet nem is reméltünk, nem, soha.      225 (1031-1058) 
Ha megteszed, mit mondok, már ne késlekedj;  
de hogyha szóm hiába, mert nem értheted,  
kezed jelével szólj te hozzá hang helyett. 

Karvezető Ügyes tolmácsra szorul az idegen leány:  
miként a mostfogott vad, úgy viselkedik. 

Klütaimésztra Bolond tehát, és balga elméjére hajt,  
elhagyva épp most meghódított városát  
így érkezik, de zablát nem tud hordani,  
míg véresen ki nem tajtékozik dühe;  
nincs, szégyenemre, tékozolni több szavam.  
(Bemegy a palotába. A kapu nyitva marad) 

Karvezető De bennem - hisz csak szánom őt - nem kél a düh:  
eredj, hagyd árván szekeredet, szegény leány,  
önként hajolj új, kényszerű igád alá. 

Kasszandra Jajajajaj nekem, jaj:  
Apollón, Apollón! 

Karvezető Miért jajongasz így, ha Loxiászt hivod?  
Nem oly isten ő, ki gyászdalokban részesül. 

Kasszandra Jajajajaj nekem, jaj:  
Apollón, Apollón! 

Karvezető  Vészes jajokkal hívja az istent újra, kit  
jajok közé idézni éppen nem való.                          226 (1059-1079) 

Kasszandra Apollón, Apollón,  
Útnyitó, elvesztőm131* nekem,  
másodszor is megöltél íme könnyedén. 

Karvezető Saját gonosz sorsáról zengi jósdalát:  
az isten-ihlet él még rablelkében is. 

Kasszandra Apollón, Apollón, 
Útnyitó, elvesztőm nekem, 
ó jaj, hová vezettél, mily fedél alá? 

Karvezető Átreusz fiak lakába; hogyha nem tudod,  
kimondom én, halld - és hazugnak nem találsz. 

Kasszandra Ó, ó! 
Isten-utálta ház, sok rokon-öldösés132*  
gyásztanuja, te, s a leszelt fejé133,*  

                                                                    
129 Agamemnón.  
130 A levágatásra kész 
131 Célzás Apollón „Pusztító"-ként is érthető nevére. 
132 Thüesztész gyermekeinek megölése. 
133 A mítosz egyik változata szerint Átreusz,  miután Thüesztésszel gyermekeit megetette,   
átadta   neki   a gyermekek fejét. 
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ember-mészárszék, vér-belepte padlatú. 

Karvezető Az idegen nő jószimatú, mint az eb,  
s a gyilkosságot, mit kutat, majd fölleli. 

Kasszandra Ó, ó! 
Itt van a két tanu134,* íme, hiszek nekik, 
két kicsike zokog a bárd alatt, 
és apjuk az, ki ette megsült húsukat. 

Karvezető Jós-hírneved minékünk régen ismerős,  
jövendölőket mégse vágyunk hallani.                      227 (1080-1097) 

Kasszandra Jaj, ó, mit is akar a házban ő? 
Mi ez az iszonyu kín megint, 
amit kitervel bent a házban, szörnyüség, 
rokonnak iszony, nincs 
reá ír, s be messze, 
aki segítene. 

Karvezető E jós-szavát én nem tudom megérteni;  
amazt tudom, hisz híre városszerte szól. 

Kasszandra Jaj, ó, gonosz, te! teszed a művedet: 
uradat itt, ki hált veled, 
fürdőddel ékited - végét hogy mondjam el? 
Hisz itt van hamar már: 
s a kéz nyúl a kézért, 
kiveti karmait. 

Karvezető Nem értem ezt sem: a rejtelmekre íme most 
fehér-foltos jóslat jött, meg nem fejthetem.  

Kasszandra Jaj, ó, iszony, jajaj! Mi tünik ott fel, ó? 
Nem Hádészé e háló? 
A hálótársi háló, ölés cinkosa: 
Erínüszek csapata, vérivó, 
örömöd ez, visongj: 
hull a kő majd ezért. 

Karvezető Milyen Erínüszt hívsz, hogy itt rivalljon e  
házban? Szavadtól földerülni nem tudok.                228(1098-1121) 

Kar Befut a szívemig a csupa keserü vér,  
miként dárda-ért lehullót borít,  
kihez a fény bucsút venni ér el,  
s a vész rohan, száll felé. 

Kasszandra Ó jaj, figyelj, figyelj? Hol a tehén? Ne tűrd! 
A bikát lepelbe fonva, 
míg az sötét szarván a hálót rázza, ő 
lesújtja, s az oda a vízbe hull: 
a cseles és ölő 
kádat így zengem én. 

                                                                    
134 Thüesztész két megölt fia.  
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Karvezető Hogy jóslatokhoz értenék, nem kérkedem,  
de most e szótól rosszat sejtve rettegek. 

Kar Van-e jövendölés, mely örömöt jelent  
az embernek itt? Csupán bajt fecseg  
az, aki jósoló, s megtanuljuk  
az ihlető rettegést. 

Kasszandra Ó jaj nekem, szegénynek, 
keserü sorsom ez: belevegyítem én 
a magamét e gyászba. 
Engem szegényt miért is hoztál, mondd, ide? 
Hogy véled együtt haljak itt: másért miért? 

Kar Dühös az ihleted, ragad az istened, 
magad bánatát 
dalolod e vad énekeddel, mint                                     229(1122-1143) 
a sohanemszünő bánatos zengzetet  
kidaloló madár, barna fülemüle.  
"Itüsz"-t jajduló. 

Kasszandra Ó jaj, be szép a sorsod, 
te daloló fülemüle; az istenek 
neked szárnyat adtak, 
hogy bárha sírsz is, édes légyen életed; 
de rám kétélü bárd ölő csapása les. 

Kar Miből is származik ez a te isteni  
hiú jós-szavad, 
milyenek is e zengzetek, szörnyűk,  
dalolod így a bút rémítőn, szüntelen.  
A te jövendölő, vészdaloló utad  
határhoz hol ér? 

Kasszandra Ó jaj, te nász, te nász, Pariszé, 
te mieinkre vész; 
ó jaj, Szkamandrosz, te hazám vize: 
bizony a partodon nőve föl egykoron 
éltem az életem: 
de most a Kókütosznál és az Akherón 
partján zokog már nemsokára jósdalom. 

Kar Ez a szavad igazán nagyon is érthető! 
A gyermek is igen értené: 
be bánt engem is, mint a kígyómarás, 
ha így sírsz, jajongsz, 
ha keserü dalod sikolt, 
megsebez engem is.                                                        230 (1144-1168) 

Kasszandra Ó jaj, te küzdés, városomé: 
oda van, elveszett; 
ó jaj, apámnak a honi tornyokért 
föláldozott egész nyájai - hasztalan: 
nem segített ez, ám 
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a város el kellett hogy tűrje végzetét; 
és forró vérem földre omlik nemsoká. 

Kar Ez a szavad is olyan, mint az előbbi volt;  
de mondd, micsoda daimón, aki  
reádsúlyosult, s vadul kényszerít  
a bút zengened,  
az iszonyut, a vészhozót;  
vége vajon mi lesz?  

Kasszandra (lelép a szekérről) 
A jóslatom többé már nem fátyol mögűl  
leskel ki, mint a nászi estén új ara:  
de tündökölve röppen napkelet felé  
fuvalma, és mint szélviharban habra hab,  
úgy hajtja fényre az enyémnél százszor is  
nagyobb csapást: s már nem talányt tanítva szól.  
Ti légyetek tanúim, hogyha kergetek,  
s ha jó szimattal, rég esett rút tetteket:  
mert ezt a házat el nem hagyja már soha  
a jót nem zengők összehangzó kórusa:  
megrészegült, hogy annál vakmerőbb legyen,  
az embervértől, s víg menetben ittmarad,  
ki nem űzhető, Erínüszek nővérkara:  
a házon ülnek, úgy dalolják himnuszuk  
az ős-átokról135* és undorral a fivér  
ágyáról, mely a rá hágóra vészt hozott.                    231 (1169-1194) 
Hibáztam, vagy mint jó íjász találtam el?  
Ajtókrajáró, locska, álnok jós vagyok?  
Tanúskodj hát, s esküdj meg arra, hogy soha  
hírből se tudtad itt e ház ős vétkeit. 

Karvezető A legszilárdabb eskü is hogyan lehet  
gyógyírja ennek? Csakhogy rajtad ámulok,  
ki tengeren túl nőve fel, másnyelvü vagy,  
s mindezt, akár a szemtanú, beszéled el. 

Kasszandra A jós Apollón adta ezt a tisztemet. 

Karvezető Mert, bárha isten, vágy sebezte őt, azért? 

Kasszandra Szemérem tartott vissza eddig szólanom. 

Karvezető Míg jó sorunk van, mind csak büszkébbek vagyunk. 

Kasszandra Birkózva értem, rám lehelte szent kegyét. 

Karvezető S miként szokás, utódért egyesültetek? 

Kasszandra ígértem Loxiásznak, és becsaptam őt. 

Karvezető Mikor tiéd volt immár jósművészeted? 

Kasszandra A polgároknak mind a bajt kitártam én. 

                                                                    
135 Thüesztész nászáról Aëropéval, Átreusz feleségével. 
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Karvezető És Loxiász haragja meg se büntetett? 

Kasszandra E vétkem óta senki nem hisz énnekem.               232 (1195-1211) 

Karvezető Mi, úgy tünik, hihetjük mégis jóslatod.  

Kasszandra Jajaj, jajaj, ó, ó, iszony:  
megint a jóslás szörnyü kínja pörget és  
zavar, hogy vésznek zengjem kezdőhimnuszát.  
Látjátok ott a házban azt a két fiút,  
hogy ülnek, mint az álomlátás képei?  
Szeretteik kezétől haltak, úgy tünik,  
a két kezük saját husukkal van tele  
s a belsőrészeikkel, borzalmas teher,  
maguk hozzák, mit apjuk ízlelt egykoron.  
Ezért tervel most bosszut, halljátok szavam,  
egy gyáva oroszlán136,* ágyban hempergő, a ház  
őrzője, jaj, a megtérő úr ellen itt,  
a gazdám ellen: hisz jármát kell hordanom;  
s az Ílion-lerontó gályahad-vezér  
nem sejti, hogy miféle fajtalan szuka,  
mely hízelegve nyelvével nyaldossa őt,  
készíti, mint titkos vész, szörnyü végzetét.  
Íly vakmerő a nő, ki férje gyilkosa – 
minek nevezzem ezt a szörnyet, kétfelé  
csusszanni képes kígyónak, Szküllának-é,  
ki sziklaodvát lakja és hajósra csap?  
Hádész anya-papnőjének, ki bősz Arészt  
lehelli az övéire? A vakmerő!  
Hogy felsüvöltött, mint a győztes, harc után:  
mikéntha boldog megtértén örvendene.  
Mindegy nekem, hogy elhiszed, vagy nem hiszed:  
mi eljön - eljön; és tanúként majd hamar  
zokogva vallod, hogy valódi jós vagyok.                   233 (1212-1241) 

Karvezető  
 

Thüesztészről amit mondtál, ki két fiát  
megette, jól értettem és most borzadok,  
mert meztelen valót beszéltél, jól tudom;  
a többit hallva, már csak útvesztőn futok.  

Kasszandra Agamemnón végét látod, ezt mondom neked. 

Karvezető Hallgass, szegény, te, altasd már el ajkadat. 

Kasszandra E szózatomnak nem kerülhet orvosa. 

Karvezető Nem, hogyha így lesz: bárcsak mégse telne be. 

Kasszandra Te itt esengesz, ők ölést tervelnek ott. 

Karvezető S mily férfi lesz, ki oly gyásztettet elkövet?  

Kasszandra Mellétaláltál jóslatomnak biztosan.  

                                                                    
136 Aigiszthosz. 
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Karvezető Ki fogja véghezvinni, föl nem foghatom. 

Kasszandra Pedig hellén szavakkal szólni jól tudok. 

Karvezető A Pűthó-jós is: mégis kínnal-érthető. 

Kasszandra Jaj, jaj; milyen tűz árad így szét testemen;  
te Farkas-ölő Apollón, jaj, ó jaj nekem.  
A kétlábú nőstényoroszlán, az, ki a  
farkassal párzott, míg távol volt hős ura,  
engem szerencsétlent megöl; beléveti  
kavart mérgébe, lásd, a bért most értem is:             234 (1242-1261) 
férjére fenve kardot, fennen kérkedik, 
hogy rajta így a jöttömért is bosszut áll. 
Nevetségemre mért viseljem itt tovább 
e jós-botot s e jós-szalag nyakéket is? 
Előbb, mint rámsújt végzetem, szétrontalak: 
no, vesszetek, hisz vesztem váltja vesztetek; 
helyettem más nőt gazdagítson átkotok. 
Imé, Apollón foszt meg engem, senki más, 
a jósruhától, ő, ki sokszor látta már, 
hogy még e díszben is mint gúnyolt engemet 
barát s ellenség - ebben nem különbözött: 
kóbor csavargó papnőnek csúfoltak, és 
éhenvesző koldusnak, és én tűrtem ezt; 
és most, ki engem is jósnővé tett, a jós, 
ilyen halálos végzet-útra kergetett: 
mert nem az apám oltára - vágótőke vár, 
mely majd kiomló forró véremtől vörös. 
De istenektől tiszteletlen nem halunk: 
jön majd a másik, eljön majd a bosszuló, 
az apjáért anyára-sújtó sarjadék, 
ki messzebolygó számüzöttként tér haza, 
hozván családja átkának zárókövét: 
apjának elhanyatlott teste hívja őt. 
De hát miért is sírok így, miért nyögök? 
Hisz láttam én először Trója városát 
ledőlni, mint ledőlt, és most a hódítók 
eldőlnek éppúgy, istenítélet szerint; 
megyek, s amit kell, téve, tűröm hulltomat: 
az istenek nagy esküt tettek erre már: 
s ez ajtót úgy köszöntöm, mint Hádész-kaput; 
csak azt kívánom, hogy reám jól sújtsanak,              235 (1262-1292) 
ne vergődjem, szelíden folyjék vérem el,  
és így lehessen majd lezárnom két szemem. 

Karvezető  Nagyon szerencsétlen s nagyon bölcs lány, szavad  
hosszúra nyúlt: de hogyha tennen sorsodat  
íly jól tudod, merészen oltárhoz, miként  
feláldozásra szánt tehén, miért sietsz?  

Kasszandra Úgysincs menekvés, mért várjunk, barátaim? 
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Karvezető Időnk legvégső csücske oly nagyon becses.  

Kasszandra Eljött a nap; csak csöpp haszon, ha megszököm. 

Karvezető Be bátor is bajodban vakmerő szived! 

Kasszandra Egy boldog ember sem hall íly dicséretet. 

Karvezető Dicsően halni földi lénynek égi kegy.  

Kasszandra  (megindul, s visszahőköl) 
Jaj érted s nemes sarjaidért, ó, apám!  

Karvezető Mi az? Mi fordít vissza, mily nagy rettegés? 

Kasszandra Jaj, jaj! 

Karvezető Miért jajdultál föl? Mi szállt meg, mily iszony? 

Kasszandra Vérfröcskölő ölést leheli a ház fala. 

Karvezető Hogyisne! Hát a házioltár szaglik így.                          236 (1293-1310) 

Kasszandra E pára mintha síri mélyből szállana. 

Karvezető Miről szavad szól, nem szír balzsam illata. 

Kasszandra Megyek, s ott benn fogom siratni sorsomat 
és Agamemnón sorsát; az életből elég. 
Jaj, kedvesek: 
nem sírok úgy, mint sűrütől riadt madár, 
de légyetek tanúim: én itt meghalok, 
s majd értem, asszonyért egy asszony halni fog, 
s az átkosnőjü férfiért egy férfi hull: 
ezt kérem holtom óráján ajándokul. 

Karvezető Szánlak, szegény, istenkimondta sorsodért. 

Kasszandra Csak egy szavam van még, vagy inkább gyászdalom  
magam fölött: hozzád esengek, Héliosz,  
végső sugárodhoz, hogy majd a bosszulók  
fizettessék a gyilkolókat értem is,  
a rabnőért, kit oly könnyű megölniök.  
(Belép a palotába. A kapu bezárul)  

Karvezető Jaj, embersors: míg szép szerencsében virul,  
mint lenge árnyék, éppolyan; s ha elborul,  
rajzát letörli könnyen egy vizes szivacs:  
s ezért e mái búnál is jobban sirok.  
Biz a jósorsot mértéktelenűl  
hívja az ember, s még kire ujjal  
már mutogatnak, sem küldi tovább,  
hogy „Be ne lépj!", így rivalogva.                                237 (1311-1334) 
Lám, dúlni megadták isteneink  
Priamosz várát neki, tisztelték,  
és haza így ért - ám most, ha az ős- 
régi kiontott  
vérért fizet, és a haláláért 
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majd újra halál a fizetség,  
kérkedik-é bárki, ha hallja e hírt, 
hogy soha rossz sors be nem éri? 

Agamemnón (a palotából) 
Ó jaj, levertek, gyilkoló csapás talált!  

Karvezető Csönd legyen! Ki szól kiáltva, hogy gyilkos csapást kapott? 

Agamemnón Ó jaj, megint; a második csapást kapom! 

Karvezető Végbe vitték, már királyunk jaj szavából úgy hiszem;  
hát szilárd tanácsra lelni, gyűljünk egybe, férfiak. 

Második vén Kimondom én a véleményem, halljatok:  
segítségül a népet hívjuk mind ide. 

Harmadik vén Be kell a házba rontanunk, én ezt hiszem,  
s látnunk a tettet, míg a kard még meztelen. 

Negyedik vén A véleményét osztom, és övé szavam:  
magunk tegyünk, mert várakozni nem szabad.      238 (1335-1353) 

Ötödik vén  Már látható: előjáték volt ez csupán,  
város fölötti zsarnokság előjele. 

Hatodik vén Mivel mi késünk; ám szerintük nem dicső  
a késés, eltiporják, s nem szunnyad kezük. 

Hetedik vén Én nem tudom, milyen tanácsra lelhetek:  
ki tenni készül, jó, ha készít terveket.  

Nyolcadik vén Ezt mondom én is, mert hisz abban kétkedem,  
hogy a holtat itt szavunk életre keltheti. 

Kilencedik vén Azért hát, hogy hosszabbra nyújtsuk életünk,  
behódolunk a ház bemocskolóinak? 

Tizedik vén Ez tűrhetetlen, meghalnunk is többet ér:  
zsarnokságnál a pusztulás is édesebb. 

Tizenegyedik 
vén 

De a jajgatásoknak jeléből tudjuk-é  
oly biztosan, hogy már nem él a férfiú? 

Tizenkettedik 
vén 

Ki biztosat tud, az gyúljon haragra csak:  
a sejtelem más, mint a biztosan-tudás. 

Karvezető Hogy ezt dicsérjem, mindenünnen arra int  
a többség: lássuk, mint járt Átreusz gyermeke. 

Kitárul a kapu. Látszik Agamemnón véres 
holtteste. Mellette Kasszandráé. Klütaimésztra 
véres karddal áll                                            239 (1354-1371) 

Klütaimésztra Sok szómat, mit csak helyzetem kívánt imént,  
megcáfolom, s miatta nem szégyenkezem:  
hogy is lehetne máskép álbarátaink  
ellen kiszállva, hálóját a bajnak oly  
magasra fonnunk, hogy ki ne szökkenhessenek?  
Nem terveletlen érkezett e küzdelem,  
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győzelmem harca késve bár, de célhoz ért:  
itt állok én, hol rá sújtottam, győztesen.  
Így tettem én, és ezt tagadni nem fogom,  
nem szökhetett ki, védekezni sem tudott:  
köré vetettem véghetetlen leplemet,  
halászhálóként, gazdag és gonosz ruhát:  
s kétszer csaptam rá, és két jajdulás után  
elernyedt minden tagja; és hogy elterült,  
harmadszor is megtettem ezt: a föld alatt  
a holtak Megváltó Zeuszának137* hálakép.  
S hogy elbukott, a lelkét így hörögte ki,  
s míg bíborvére vad sugárát lökte föl,  
rámfröccsentette fekete harmatcsöppjeit,  
és nem kevésbé örvendeztem, mint a mag,  
mikor csírázik, és Zeusztól kap jó esőt.  
Hát így esett ez, így van, Argosz vénei;  
örültök vagy nem, én ujjongva hirdetem:  
s tetem fölött ha illenék loccsantani,  
jogos volna az áldomás, több mint jogos:  
oly nagy átkokkal töltötte színig boros  
kelyhét e háznak, s jött, s kiitta ő maga. 

Karvezető Csodáljuk nyelved, hogy mily vakmerőn  beszél, 240 (1372-1399) 
s hogy íly szavakkal kérkedsz holt férjed fölött. 

Klütaimésztra Kisértgetsz, mint egy oktalan nőt, engemet;  
de én kimondom rendületlen szívvel azt,  
mit látsz amúgyis; dicsérsz vagy korholni vágysz,  
mindegy nekem: ez itten Agamemnón, az én  
uram, s e holttest jobbkezemnek műve itt,  
a jó ács jó munkája. Hát így áll az ügy. 

Kar Mi az az étek, ó, 
mi az az ital, amit ád a föld 
s a vizek árja ád, asszony, ami oka, hogy 
iszonyu tettedet téve, a nép dühét 
vonod a fejedre? Tudd, tova is űz hamar, 
útál s átkoz a néped. 

Klütaimésztra Most úgy ítélsz, hogy számüzött legyek, s hogy a  
nép gyűlöl engem, s rajtam a város átka van,  
de nem korholtad ezt a férfit semmivel,  
ki mintha csak bárányt ölt volna, semmi mást,  
gyapjas juhokban oly gazdag mezőiről,  
áldozta föl leányát, édes magzatom,  
hogy mint varázsdal, elcsitítson thrák vihart;  
hát nem őt kellett volna számüzetni e  
földről, engesztelésül? Az én művemet  
hallván, kemény bíró vagy! Azt mondom neked,  

                                                                    
137 Hádésznak. 
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fenyegess csak, én is éppenúgy készen vagyok,  
mint te magad erre; hogyha tán kezed lever,        241 (1400-1423) 
uralkodj; de ha egy isten majd máskép itél,  
hogy késve bár, de bölcs légy, megtanítalak. 

Kar Iszonyu-dölyfü vagy,  
dühösek a szavaid is, bizony  
a kicsöpögtetett vér eszed elveszi:  
hiszed, a vér a te szemedet ékiti:  
oda a tisztelet, s oda a híveid,  
sújtó, sírva lesújtatsz. 

Klütaimésztra Meghallgatnád az én szent esküvésemet? 
A lányom-bosszuló Dikére esküszöm, 
s Átéra s Erínüszre, kiknek itten ezt 
levágtam, hogy lakomba nem lép félelem, 
amíg Aigiszthosz szítja tűzhelyem tüzét, 
ki nékem, mint idáig is, csak jót akar: 
a bátorságban ő nem kis pajzsom nekem. 
Itt fekszik az, ki énreám szennyet hozott, 
a trójai Khrűszéiszeknek édese; 
s a dárdanyerte nő is, a csodát-leső, 
a véle-fekvő, égi szót jövendölő, 
a hű hálótárs, ki a gályán is vele 
együtt hevert. Megkapták hát, mi járt nekik: 
így halt meg ő, de mint a hattyu énekelt 
e másik itt végső halálos éneket, 
s szerelmes szívvel véle fekszik; nékem őt 
e férfi hozta, jó vigalmam fűszerét. 

Kar Jaj, hamar érj ide, és ne gyötörj soká  
lassu kórral, örökre  
elaltató vég, reánk az álmot  
hozd: minek élni, ha így terült el                                 242 (1424-1451) 
a jeles őr, a jó király, ki 
asszonyért szenvedett oly sokat, 
s most egy asszony kezétől elveszett. 

Karvezető Jaj, ó jaj, ó, te bomolt Helené,  
te, ki oly sok hőst, oly sokat, ó jaj,  
vittél vészbe Trója tövében... 

Kar ... most azután betetőzted e vérrel a  
munkád örökre; bár urad138* lakába is  
csak a Viszályt hoztad és a jajszót. 

Klütaimésztra Hát csak ne esengj így a halálért, 
gyászban e tettért; s csak hagyd Helenét, 
haragod fojtsd el, hogy férfiölő, 
s hogy maga sok hős lelkét vesztvén, 
danaosz fiakét, 

                                                                    
138 Helené ura, Meneláosz. 
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vele nemhegedő sebet ejtett. 

Kar Daimón, a Tantalosz-házra szökellve, ki 
ölted két unokáját, 
egylelkü két nő mutatja, hogy mily 
szívbemaróan erős vagy és vad - 
s bizony a holt felett, mikép az 
iszonyu holló, rikácsolsz tovább 
kérkedő győzedelmi éneket. 

Karvezető  [Jaj, ó jaj, ó, te bomolt Helené,  
te, ki oly sok hőst, oly sokat, ó jaj,  
vittél vészbe Trója tövében...                                      243 (1452-1477) 

Kar ...most azután betetőzted e vérrel a  
munkád örökre; bár urad lakába is  
csak a Viszályt hoztad és a jajszót.] 

Klütaimésztra Most jól szóltál, helyesebben már,  
mert ama daimónt, törzsünk nagyerős  
szörnyü nagy átkát szólítod: igen,  
szítja a vérnek vágyát, s mielőtt  
régi sebünk még 
beheged, folyik újra a friss vér. 

Kar Úgy van, e házban igen nagy 
daimón az, és a haragja súlyos, 
s jaj, jaj, te dicséred e szörny 
sors mohó gonosz átkát. 
Ó jaj, bizony Zeusz műve ez, 
ki mindenért tehet s tesz is: 
az emberek Zeusz nélkül mit tehetnek? 
Mi az, mit nem az isten ad meg? 

Karvezető Ó jaj, ó jaj, te király, te király,  
mint sirok érted? 
Szerető szavamat hogyan adjam?  
Hálóba e pók kerített, feküszöl, 
kilehelted a lelked, a gaz levert. 

Kar Jaj nékem, ó jaj, míly nyomorult ez így,  
ravaszul cseles halál igáz le,  
kétszeres-élü szekerce sújtott.                                   244 (1478-1499) 

Klütaimésztra Azt vallod hát, hogy az én müvem ez;  
csak sose mondd, hogy Agamemnón  
felesége vagyok: eljött eme holt  
tetem asszonyaként ide a régi  
bosszu dühös szelleme és lakomát  
büntetett, Átreusz lakomáját:  
kicsikért e nagyot követelte. 

Kar Hogy nem te vagy a gyilkos,  
mondd, ki lehetne, ki így beszélne?  



 

 
A i s z k h ü l o s z :  D r á m á i  

 
Oldal: 146 

Mondd, ki? De az oldaladra  
lépett, s társad a Bosszú:  
a vér miatt, mi itt omolt,  
rokon-halál miatt halad  
a fekete Arész bosszut és áll még  
a fölfalt fiukért tovább is. 

Karvezető Ó jaj, ó jaj, te király, te király,  
mint sirok érted? 
Szerető szavamat hogyan adjam?  
Hálóba e pók kerített, feküszöl, 
kilehelted a lelked, a gaz levert. 

Kar Jaj nékem, ó jaj, míly nyomorult ez így,  
ravaszul cseles halál igáz le,  
kétszeres-élü szekerce sújtott. 

Klütaimésztra Ennek a férfinak nem volt nyomorult  
a halála, bizony, sose hinném:  
tán nem is ő volt, ki előbb hozott  
csalfán kieszelt átkot e házra?                                       245 (1500-1527) 
Megsiratott szép drága virágom,  
Íphigeneia, általa hullt le:  
kapta, mit osztott, megfizetett most:  
sose kérkedjék odalent: úgy halt,  
ahogy érdemiette, a bárdtól. 

Kar Nem lelhetek jó tanácsra, gondom 
gondolatom nem oldja; 
hová mehetnék, a ház leomlik: 
a véreső vad viharja verdesi 
e házat, árad és nem szemergél; 
s kardját a bosszulás tovább s tovább feni 
és új ölésre készül ismét. 

Karvezető Föld, föld, zártál volna öledbe,  
mielőtt a királyt bent az ezüst-kád 
mélyén kiterülve találtam.  
Ki temet majd el? Ki sirat majd meg?  
Vagy te merészelsz, gyilkosa tennen  
férjednek, sírni a sírja fölött,  
és így hazugul neki hódolni, 
iszonyú tetted tetejében?  

Kar Hát ki fog érte halotti dalt, a hősért, 
zengeni nem csalárdul, 
a szívéből a gyászt ki zengi? 

Klütaimésztra Ezzel a gonddal te ugyan ne törődj:  
mert a kezemtől hullt le, ki is múlt,  
eltemetem, de a ház népének  
gyásza nélkűl,  
ám Íphigeneia örömrepesőn,                                         246 (1528-1556) 
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a leánya, illőn 
megy elébe, az apja elé, ha gyors 
Akherónon látja, 
s megölelve, szeretve fogadja.  

Kar Gyalázkodásra gyalázkodást hordsz, 
szörnyű nehéz ítélni: 
ha ölsz, öletsz is; a gyilkos elvész; 
s amíg a trónján ül Zeusz, szokás marad, 
hogy azt, amit tessz, törvény szerint tűrd; 
a vész csiráját e házból ki irtja ki? 
E törzs az átokhoz kötődött.  

[Karvezető Föld, föld, zártál volna öledbe,  
mielőtt a királyt bent az ezüst-kád 
mélyén kiterülve találtam.  
Ki temet majd el? Ki sirat majd meg?  
Vagy te merészelsz, gyilkosa tennen  
férjednek, sírni a sírja fölött,  
és így hazugul neki hódolni,  
iszonyú tetted tetejében? 

Kar Hát ki fog érte halotti dalt, a hősért, 
zengeni nem csalárdul, 
a szívéből a gyászt ki zengi?] 

Klütaimésztra Most végre igaz-szavu jóslásod: 
s kész vagyok én már a szövetségre is 
a Pleiszthenidák daimónjával, 
s ami van, tűröm, bármily keserű, 
ha továbbvonul ő s egy más palotát, 
más törzset sújt a rokon-megölés                              247 (1557-1582) 
gyötrelmével: s kicsi rész is elég  
nékem a kincsből, melyet e ház rejt,  
ha a rokon-ölés 
iszony-őrületét tovaűztem.  

Aigiszthosz (fegyveresek kíséretében belép)  
Igazsággal-jövő nap drága fénye, te!  
Most már hiszem, hogy a földi emberek fölött,  
nézik sebeinket bosszuálló istenek,  
Erínüszek fonott leplében látva itt  
heverni, mint kívántam, ezt a férfiút,  
ki az apai kéz cseléért íme így fizet.  
Mert apja, Átreusz, az, ki itt uralkodott,  
az én apámat, Thüesztészt, hogy világosan  
kimondjam, önnön testvérét, ki véle a  
királyságért perelt, száműzte messzire;  
majd, mint esengő, tűzhelyéhez visszatért  
szegény Thüesztész, és oltalmat is talált,  
az ősi földre vére nem omlott, ám milyen  
vendégajándék várt reá istentelen  
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Átreusztól, ennek apjától, ki nagymohón  
inkább mint kedvvel, ünnepet ült és minthacsak  
jót tenne véle, két fiát tálalta föl.  
Lábuk hegyét s kéz-ujjaiknak fésüjét  
külön rejtette, és fölébük húst rakott, 
 s apámnak küldte, ki asztalánál ült külön;  
nem ismervén föl, vett s tudatlanul evett  
oly étket, mely, lásd, törzsökünkre kárhozat;  
s mikor megtudta aztán, mily iszonyt evett,  
jajjal zuhant el, és a húst ökrendte ki,  
s megátkozta a Pelopidák nemzetét,  
fölrúgva az asztalt, ezt az átkot mondta ki:            248 (1583-1602) 
„Így vesszen el majd Pleiszthenész egész neme!"  
Ezért bukott el itt ez, íme, láthatod:  
s halála tervét teljes joggal szőttem én:  
engem, szegény apámnak harmadik fiát  
pólyáskoromban együtt száműzött vele;  
de fölnevelkedtem, és Diké meghozott;  
e férfi ellen én már messze földön is  
cselt szőttem és vesztét kiterveltem nagyon.  
Szememben eztán szép lesz már halálom is,  
hogy Diké hálójába hullni láttam őt. 

Karvezető Aigiszthosz, dölyföt gaztett közt nem tisztelek:  
azt mondod, önként ölted meg e férfiút,  
s e gyászos gyilkosságot te tervelted el?  
Azt mondom én, hogy jog szerint lakol fejed  
s a nép kő-szóró átkától nem mentheted. 

Aigiszthosz Emelnéd hangod, lent az evezőpadon  
ülő, miránk, kik fönt kormányosok vagyunk?  
Majd megtanúlod, bármi vén vagy, míly nehéz  
ilyen korban tanulnod bölcsen szólani:  
bilincs meg éhség még a vénembernek is,  
hogy észrehozzák, oly kiváló és csodás  
meggyógyitói. Látsz tehát s nem látod ezt?  
Ne rúgj az ostor ellen, meg ne üsselek. 

Karvezető Te asszony, házőrző, te, aki lested itt  
a harcból megjövőket, és a hadvezér  
ágyát szennyezted, így tervezted az ölést?                 249 (1603-1627) 

Aigiszthosz Ez új szavadból is majd jajszavad fakad:  
be más a nyelved, mint Orpheusznak nyelve volt:  
varázsdalával ő derűs magasba vont,  
te gyermeteg csaholva csak fölingerelsz  
s majd elragadnak: s nyájasabbá kényszerülsz.  

Karvezető Argoszban így hát most te léssz uralkodóm,  
ki nem merted, bár eltervelted, az ölést  
saját kezeddel rajta végrehajtani? 
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Aigiszthosz A cselt az asszonyának kellett vetnie:  
én régi ellensége voltam s így gyanús.  
De kincsével most megkísérlem én magam  
a kormányzást: s ki nem fogadja meg szavam,  
nehéz igát kap tőlem, nem lógós csikó  
módjára táplálom, de majd a vak homály  
társa, az éhség fogja meglágyítani. 

Karvezető A férfiút, te gyáva lélek, mondd, miért  
nem magad mészároltad így le, mért a nő,  
e földnek és az isteneknek szennye itt,  
döfte le? Látja-é Oresztész bárhol is  
a fényt, hogy jószerencsével térjen haza  
és mindkettőtöket megöljön győztesen?!  

Aigiszthosz Ez tehát a terved és a szód? no, megtudod hamar...  
Hó! elő, hű őreim, ti! nincs a munka messze már.   250 (1628-1650) 

Karvezető Hó! no, rajta, rántsa kardját harcrakészen mindenik. 

Aigiszthosz Íme, kardot rántok én is, hős halálra kész vagyok. 

Karvezető Jóslatul tekintjük ezt a szódat: döntsön hát a sors.  

Klütaimésztra Semmikép, te drága férfi; mért tetézzünk bajra bajt?  
Hisz még ezt is learatni rémitő e nyáridő:  
volt elég kín; már ne többet! engem úgyis vér borít.  
Lépj lakunkba, és e vének otthonukba térjenek,  
még előbb, mint bú s baj ér: így kellett ennek esnie;  
hogyha véget érhet most a baj, bizony hálát adunk,  
az istenség súlyos talpa épp eléggé megtiport.  
Asszony szól így, de belőle, ha tetszik, tanuljatok. 

Aigiszthosz  Hát ezek hiú beszédük így gyűjtsék csokorba még,  
s így dobálják, megkísértve még az istenséget is  
s józan elméjük veszítve, így lenézzék a királyt?  

Karvezető Rossz embernek hízelegni Argoszunkban nem szokás.  
                                                                                                251 (1651-1665) 

Aigiszthosz Még nehány nap, és majd ezt is elintézem én veled.  

Karvezető Nem, ha az istenség Oresztészt elvezérli még ide.  

Aigiszthosz Jól tudom, hogy számüzöttnek tápláléka a remény. 

Karvezető Tégy, hízzál az igazságot szennyezvén, hiszen lehet.  

Aigiszthosz Tudd, ezért a balga szóért megfizetsz még énnekem. 

Karvezető Kérkedj csak büszkén, miként a tyúk mellett a kiskakas. 

Klütaimésztra Kérlek, hogy ne vess ügyet rá: hadd ugasson; végre én  
és te már rendet teszünk e házban mint erős urak. 

Aigiszthosszal bemegy a palotába.  
A kar lassan kivonul                                      252 (1666-1673) 
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Oresztész (Püladésszel jobbról jön) 
Földmélyi Hermész139,* holt apámnak hírnöke,  
légy megváltóm és harcitársam, halld imám:  
e földre most érkeztem én, a számüzött – 
apámat itt, e házban ölték meg, tudom,  
s a sírja partján száll felé e szózatom,  
hallgassa meg, hallgasson énrám: itt vagyok  
s a holtnak íme hajfürtömmel áldozok140*  

(Egy hajfürtjét a sírra teszi)  
Egy fürtöt adtam Ínakhosznak, mely nevelt,  
a másikat mint gyász-ajándékot neked  
adom, sírodra, hős apám, lásd, így teszem,  
hiszen nem voltam itthon, hogy sirassalak,  
mikor kivittek, s nem tártam feléd kezem,  
fogadd e fürtöt most, mikor megérkezem.  
De mit látok? Míly nő-csapat jön lengeteg  
sötét leplekbe burkolózva, lassudan?  
Miféle újabb sorscsapást kell sejtenem?  
Tán otthonunkat éri újabb gyötrelem?  
Vagy tán apám sírjára hoznak, higgyem azt,  
a lentieknek mindig édes gyász-italt?  
Nincs máskép, hisz még Élektrát is, úgy hiszem,  
látom, hogy ott lép, oly búsan, mint senkisem,                 255 (1-16) 
nővéremet. Zeusz, add, hogy megbosszuljam itt  
apám halálát, légy kegyelmes pártfogóm.  
Püladész, csak álljunk félre, hogy világosan  
megtudjam, mit jelent e női gyászmenet.  

(Baloldalt elrejtőznek) 

Kar (Élektrával bevonul) 
 A házból küldtek engemet,  
mint áldozat-kisérőt, keblem-verdesőt:  
föltéptem arcom, véres is,  
körmöm, ahogy az eke, hasogatott 
-  a szívem mindörök- 
ké emészti jajkeserv -,  
ruhám merő ronggyá repedt  
a kebelemen, oly iszonytató  
kínok marnak, 
s mely megfoszt a derűtől,  
sok csapás keserve tép. 
 
A hajmeresztő jós nagyon 
világosan szólt, álomból dühöt lehelt141,* 

                                                                    
139 Oresztész első beszéde csonkán maradt fönn. A fordításban néhány kiegészítő sort dőlt 
betűvel jelzünk. A Földmélyi Hermész a holtak alvilágba kísérője, közvetítő a fönti és alanti 
hatalmak között. 
140 A felserdült ifjak a férfikorba lépéskor hajfürtöt szoktak áldozni. 
141 Klütaimésztra álmáról van szó.  
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éjféli rémes harsanás 
a palota zugaiból iszonyún 
a nő-termekre mind 
súlyosan zuhant alá: 
s az álomfejtő mindahány 
kiteregeti, amit isten ad: 
ontják ott lent 
föld mélyén a halottak 
gyilkosaikra vádjukat. 
 
Engem e hazug hódolatot hinteni küld ide 
-  jaj, ó, Föld-anyám! -, elűznöm átkait,                             256 (17-45) 
a szörnyü nő; de rettegek 
ezt a szót kiejteni; 
ha földre folyt a vér, van-é váltsága még? 
Jaj, házi tűzhely, jajszavas, 
jaj, összeomló ősi ház! 
Sugártalan s iszonytató 
homály borul rád: hisz urad 
mind a sírba került már. 
 
A nem-törő, nem-omlasztható, nem-romló tisztelet,  
mely szívét, fülét a népnek teljesen  
megtöltve élt, ma már kimúlt;  
s van, kitől csak rettegünk:  
bár isten így s még több az emberek között;  
s Dikének oly gyors mérlege,  
ha fényben éri még a bűnt;  
s ha ez homályban rejtezik,  
csak késve csap rá az iszony;  
éj borítja be mégis. 
 
A tápláló talaj hol egyszer vért ivott, 
a bosszuhívó vérfolt már szét nem folyik: 
a bűnhődés, a keserű kín 
az egyszer vétkezőre új s új kórt fakaszt. 
 
Ki már erővel szűzi lányszobába tört,  
tettére orvosság sosincs - s ha összefut  
a sok folyó mind s rohan együtt,  
ölő kezének mocskát ez se mossa le.                                   257 (46-74) 
Nekem - hiszen városom már oda,  
s az istenek kényszerrel kihoztak  
belőle, s szolgasor, ami a részem – 
igazt s igazságtalant kell  
magasztalnom, ha úgy  
kívánja, aki úr itt, s szivem keservein  
erőt kell vennem; s mégis lepleim mögött,  
királyunk balvégzetén  
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sírok, s a titkolt gyásztól lelkem dermedez.  

Élektra (a sír mellé lép) 
Rabnők, e ház igaz jó gondozói, ti,  
ha gyászmenetben vagytok hű kiséretem,  
hát adjatok most jótanácsot is nekem:  
mit mondjak, a sírra öntve ezt a gyászitalt,  
mi illőt? És apámhoz mint esengjek én?  
Mondjam talán: a kedves és hű férjnek ezt  
a kedves és hű asszony küldi most - anyám?  
Bizony nincs merszem erre, és nem is tudom,  
mit mondhatok, midőn a sírra öntözöm.  
Vagy szóljak úgy, amint halandók közt szokás,  
a küldőknek hogy jót adjon cserébe ő,  
igaz viszonzást - mit gaztettük érdemel?  
Vagy tisztelő szó nélkül - mert hisz így veszett  
apám is - öntsem, a föld fölissza, s távozom,  
mint az, ki ezt csak tisztításul áldozom,  
s a korsót, hátra nem tekintve, eldobom142?*  
Tanácsot ebben adjatok, ti kedvesek:  
hisz egyként sújt e házban minket gyűlölet;  
ne rejtsen titkot szívetekbe rettegés:  
mert éppenúgy vár itt a szabadra végzete,  
mint arra, kit szolgául tart a más keze;  
ezért, ha jobb tanácsot adhatsz, hát beszélj.                  258 (75-105) 

Karvezető Apád sírhalmát, mint az oltárt, tisztelem,  
s ezért, ahogy kívánod, szívből szólalok. 

Élektra Beszélj tehát, miként e halmot tiszteled. 

Karvezető Míg öntöd ezt imáddal áldd meg híveit. 

Élektra S övéi sorából annak kit nevezhetek? 

Karvezető Előbb magad - s ki még Aigiszthoszt gyűlöli. 

Élektra Az áldást hát magamra mondjam és terád? 

Karvezető Csak gondold végig - s máris eltalálhatod. 

Élektra Közénk sorolni mégis kit lehetne még? 

Karvezető Oresztészedre gondolj, bárha messze van. 

Élektra Jól mondtad ezt, nem megvetendő intelem. 

Karvezető Emlékezz, s kívánd, hogy kapják a gyilkosok... 

Élektra Mit is? taníts, hiszen még járatlan vagyok. 

Karvezető ...hogy egy istenség, vagy halandó jöjjön el... 

Élektra Mit mondsz? Mint bíró jöjjön, vagy mint bosszuló? 

Karvezető Csak mondd ki nyíltan: gyilkolásért gyilkoló.           259 (106-121) 

                                                                    
142 Tisztulásul bemutatott áldozatnál az edényt az útkereszteződésre dobták, s nem néztek rá 
vissza, hogy a lemosott szenny vissza ne térjen a tisztulóra. 
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Élektra S az istenektől istenes lesz kérnem ezt? 

Karvezető Miért ne? Rosszért rosszal megfizetni jó.  

Élektra (átveszi az edényt, és áldozatot önt a sírra)  
Te fönt is és alant is legfőbb hirdető,  
Földmélyi Hermész, halld a szómat, s vidd a hírt  
a lenti isteneknek, hogy figyeljenek  
ők is reám, apám vérének őrei,  
s a föld maga is, ki mindent szülve fölnevel,  
s a felnövőktől újra megtermékenyül:  
az elveszetteknek míg öntök gyász-italt,  
apámhoz esdek: „Szánj meg engem és a jó  
Oresztészt, hogy már birtokoljuk otthonunk:  
mert mint kit eladtak, mindakettőnk úgy bolyong,  
anyánk adott el, vett magához új urat:  
Aigiszthosz az, legyilkolásod cinkosa;  
én szolgalányként tengek itt, fiad pedig  
örökségéből számkivetve él, s azok  
szerzett javadban dúslakodnak dölyfösen.  
Hogy jöjjön már Oresztész, jósors hozza meg,  
apám, hozzád esengek, halld meg hő szavam;  
add meg nekem, hogy bölcsebb, józanabb legyek  
anyámnál, és tisztább lehessen jobbkezem.  
Magunknak ezt, s az ellenségeinknek azt  
könyörgöm, hogy tűnjék fel bosszulód, apám,  
s a gyilkolókat jog szerint gyilkolja le.  
Kimondom ezt: a jókívánságok között  
az ő fejükre ezt a szörnyü átkomat;  
nekünk azonban küldd a mélyből mind, mi jó,            260 (122-147) 
te és a Föld s Diké, a győzelemhozó."  
Én gyász-italt csak íly imákkal önthetek;  
ti meg virágozzátok föl jajokkal, és  
mint kell, a holtnak paiánt énekeljetek. 

Kar Ontsátok könnyeteket, a tovatünőt, 
a tovatűnt úr felett, 
hol e halom öröm és bú gátja, 
hogy a gonosz-italu áldozás 
iszonyatát elűzze! Te dicső király, 
te hallgass meg, oly keserves szivem. 
Jajajajajajajaj. 
Jaj, ki lesz a dárda-hős férfiú, 
aki e ház igaz szabaditójaként 
a harcba a szkütha nyilat rázva ront, 
és vért, markolat-közei vágva, ont? 

Élektra Apámé már a föld-beitta gyász ital;  
de most ez új szavamban részesüljetek. 

Karvezető Szólj, föl-le szökken rettegésemben szivem. 
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Élektra A síron egy levágott fürtre lát szemem. 

Karvezető S mily férfiú vagy mélyövű leány haja? 

Élektra Oly könnyü eltalálni, bárki sejtheti.  

Karvezető Az ifjabbtól én, agg, miképp tanulhatok? 

Élektra Más nem vághatta volna még le kívülem?                    261 (148-172) 

Karvezető Kiktől ez illő volna - ellenségei. 

Élektra Valóban úgy leng, hogy nagyon hasonlatos... 

Karvezető Kinek hajához? Ezt megtudni óhajom. 

Élektra Az én saját hajfürtjeimhez, s oly nagyon. 

Karvezető Titokban véle tán Oresztész áldozott? 

Élektra Az ő hajára emlékeztet legkivált. 

Karvezető Argoszba jönni, mondd, mikép merészkedett? 

Élektra Nyesett ajándékát apjának küldte tán. 

Karvezető Azon, mit mondasz, nem kevésbé könnyezem,  
ha földünket nem éri lába már sosem. 

Élektra Epének árja szállt szivemre nékem is,  
s miként a nyíl, hasítja át a mellemet:  
s viharzó áradatnak szomju cseppjei  
omolnak két szememből, hogyha nézem ezt  
a fürtöt; mert hogy is hihetném, hogy talán  
polgáraink közt más gazdája is lehet?  
A gyilkos asszony éppen nem nyírhatta le,  
az én anyám, ki jogtalan hord íly nevet,  
hisz mindenegy szülöttét rútul gyűlöli;  
de hogy kimondjam nyílt örömmel, biztosan:  
e díszt az emberek között legkedvesebb  
Oresztész adta - már reménytől reszketek.                 262 (173-194) 
Jaj! 
Bár tudna szólni híradóként édesen:  
nem hánykolódnám kettőstervüként sosem,  
tudnám, hogy ezt a fürtöt elhajítsam-é,  
ha ellenséges főről nyesték, hogyha meg  
testvér velem, megoszthatná a gyászomat,  
s apám halmán lehetne díszes áldozat.  
Az istenekhez esdek, ők tudják, milyen  
vihar keringet minket mint hajósokat;  
de hogyha jutnunk sors szerint még üdvre kell,  
magasba csöppnyi magból szép sudár szökell.  

(A fürtöt a magáéval együtt a sírra 
teszi) 

De íme, második bizonyság: lábnyomok;  
a lábaméhoz oly hasonlatos nyomok;  
sőt két embernek lába hagyta itt nyomát,  
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övé ez itt, a másik egy társé lehet;  
sarkát s az izmok körvonalát is mérhetem;  
az én lábam nyomába illik teljesen.  
Jaj, kín szorongat, elmém ájulásba hull.  

Oresztész  (megjelenik, Püladész kissé hátrább marad)  
A teljesítő istenektől kérd tehát,  
hogy adják meg tovább is szíved óhaját. 

Élektra Az istenektől most mi jót is kaptam én? 

Oresztész Azt látod itt, kiért már régen esdekelsz. 

Élektra Mit tudsz, milyen halandót hívott hő imám? 

Oresztész Oresztészt mindig vágyva vártad, jól tudom. 

Élektra S hogyan jutott sikerre esdő óhajom?                          263 (195-217) 

Oresztész Ím, én vagyok az; hívebb barát után ne nézz.  

Élektra Cselt szősz, te vándor, ellenemre, gondolom. 

Oresztész Akkor tehát magamnak ellenére is. 

Élektra Nevetni kívánsz tán az én rossz sorsomon?  

Oresztész Ha a tiéden, éppúgy az enyémen is. 

Élektra Elhiggyem-é, hogy mint Oresztész mondod ezt? 

Oresztész Nem ismersz hát föl, bárha szemtől szembe látsz,  
s mikor lenyírt hajam megláttad, búm jelét,  
már szárnyra kaptál s látni véltél engemet,  
s mikor lábam nyomát vizsgáltad, akkor is.  
No, nézd helyét, és illeszd hozzá fürtömet,  
a testvér-főhöz, mely hozzád hasonlatos.  
S tekintsd e leplet, mit nem más szőtt - tenkezed:  
a vadűzés rajzát, mit beszőttél, felleled.  

Elektra a karjába omlik, s 
fölsikoltana 

Vigyázz, az öröm eszedet ne űzze el: 
a legdrágábbak gyűlölnek minket, tudom. 

Élektra Apánk lakának legdrágábbik gondja, te,  
megváltó sarjért támadt megsiratott remény,  
erődben bízz, s tiéd lesz ősi otthonod.                         264 (218-237) 
Te drága szem, te nékem négyszeres gyönyör:  
hisz mint apámhoz kell tehozzád szólanom,  
s anyám mi illetné, a gyöngéd érzelem,  
az is terád száll - mert őt méltán gyűlölöm – 
s vadul föláldozott nővérem143* része is;  
s mint hű fivérem, meghozod becsűletem.  
Csak álljon oldalamra most az Erő s a Jog,  
és harmadikként Zeusz, a leghatalmasabb. 

                                                                    
143 Íphigeneia, kinek feláldozásáról már az Agamemnónban volt szó. 
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Oresztész Zeusz, Zeusz, ügyünkre nézz le már kegyelmesen: 
tekintsd az árva sasfiókokat: halott 
az apjuk, elhullt megtekert csomói közt 
a szörny kigyónak; s most az árvákat gonosz 
éhség szorítja: mert nincs bennük még erő, 
fészkükbe apjuk zsákmányát hogy fölvigyék; 
így látsz ma engem s Élektrát is így velem, 
az apjuktól megfosztott árva sarjakat, 
az otthonukból egyaránt kimartakat. 
Az áldozó, a néked hódoló apa 
fiókáit ha így emészted el, vajon 
találsz-e más, íly dúsan áldozó kezet? 
A sas faját ha szerterontod, nincs kivel 
az embereknek tiszta jósjelt küldened, 
s ez ősi törzs ha majd kiszárad teljesen, 
oltárod sem lesz dús az áldó ünnepen. 
Hát gonddal őrizz, és kicsinyből tedd megint 
naggyá e házat, mely már szinte elbukott. 

Karvezető Jaj, ősi tűzhely megváltói, gyermekek,  
hallgassatok, nehogy még más is hallja ezt,  
s csak mert beszélni óhajt, megjelenti mind                265 (238-266) 
a gazdáknak, kiket bárcsak már én magam  
láthatnék holtan, máglya szurkos lángjain. 

Oresztész Nem csal meg Loxiász erős nagy jóslata, 
mert az vezérelt vállra vennem íly veszélyt; 
fennen kiáltva, sokszor szólt, és álnokul 
viharzó kínnal rémitette májamat, 
ha üldözőbe apám ölőit nem veszem, 
s iker-halállal őket meg nem büntetem 
azért, amit meg nem válthatni kincseken. 
Kimondta: máskép ennen édes életem 
veszítem el, sok jajkeserves kín után. 
A föld alól neheztelőknek bosszuja, 
azt mondta, bennünk szörnyü kórokat fakaszt, 
melyek husunkra hágnak, és dühös foguk 
fekélyessé harapja minden izmaink, 
s a sebhelyen fehérlő szőrzetet fakaszt; 
az üldöző Erínüszekről is beszélt: 
megölt apánk véréből kél ki mindegyik.. .*144 
………………………………………………………… 
szemét mozgatja jól a vak sötétben is. 
A lentieknek éjsötét nyílvesszeje, 
a bosszuért esengő holtak fegyvere, 
az őrület s az éji balga félelem, 
kavar, zavar, s a városból kikergeti 
érc-ostorával mind e kórral-verteket. 

                                                                    
144 E sor után az eredeti szövegben hézag van. 
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S kit ez gyötör meg, már italban nem vehet 
s italáldozat javában többé részt soha, 
oltártól apja láthatatlan bosszuja 
űzi, s be nem fogadja senki, nyugta nincs: 
nem tisztelik, nem kedvelik, s így pusztul el, 
gonosz csúf kórban elsorvadva teljesen.                     266 (267-296) 
Íly jóslatoknak hinnünk tán nem kellene?  
S ha nem hinnék is - meg kell tennem dolgomat:  
mert oly sokféle vágy kerül így együvé:  
az isten rendelése, apám gyász-sorsa, és  
szorongató inségem egyként sürgeti,  
hogy polgártársaim, a legdicsőbbeket  
az emberek közt, Trója-dúló hősöket,  
ne hagyjam két asszonynak így szolgálniok:  
mert asszony145 az is:* s ha nem, kitűnik majd hamar. 

Mind a sír felé fordulnak 

Karvezető Moirák, ti nagyok, Zeusszal ma aként  
érjetek itt célt, 
mint ahogyan jár az igazság:  
„Gyűlölet oszt szót: éppoly szózat  
légyen a válasz" - így várja is el 
Diké az adót rivalogva.  
„Véres ölésért csak a véres ölés  
adhasson adót: hulljon le, ki öl" - 
háromszoros-agg ez a szózat. 

Oresztész Jaj, apa, gyász-apa, én apám!  
mi a szavam s a tettem,  
mely immár ideidézni tud  
sírbeli fekhelyedről?  
Homályhoz a fény nem ér:  
ám a magasztaló jaj  
kedves az ősi ház előtt  
álló Átreidáknak.                                                             267 (297-323) 

Kar Fiam, a holtnak elméjét le nem veri 
síri tűz harapó foga, 
fölkél még a haragja: 
kesereg fölötte gyász-szó, 
de belép a bosszuálló: 
az apát ha végzet éri, 
a jogos panasz kiséri 
s mindent beborít, elér, megindít. 

Élektra Halld nekem is szavam, ó, apám,  
zokog a gyász e szóban:  
sírodnál, íme, két nyögő  
gyermeked ontja gyászát;  

                                                                    
145 Oresztész Aigiszthoszt nevezi a másik asszonynak. 
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s e sír csak aként fogad,  
mint menekült könyörgőt;  
ugyan hol nem igáz keserv?  
Győzhet e jó az átkon? 

Karvezető S így is egy isten, ha csak óhajtja,  
szebbhangzatuvá teszi gyászdalaink:  
és a kesergő sirató-dal után  
az ős palotán csendül a paián,  
keverőbe kerül be az új bor. 

Oresztész Ílion ostromán 
vesztél volna egy ottani 
gerelytől, harcban átdöfetve: 
e házra szállt volna büszke híred, 
s örökké becsülnék 
sarjaidnak útját;                                                                268 (324-349) 
sírhalmod amott magasulna  
az égre, a tengeren túl,  
s nem keseregne házad. 

Kar Bajtársak közt, bajtárs, feküdnél, köztük, a 
széphalálu dicsők között, 
tisztelt hősi királyként, 
az alant-uralkodóknak146* 
követője, bölcs-nagyoknak; 
hisz e földön is király volt, 
örökölt jogarra] ékes, 
vezérelte a bölcs tanácsot. 

Élektra Trója bástyás tövén, 
nem, te ott se feküdj, apám, 
a sok más lándzsa-ölte hős közt, 
kiknek Szkamandrosz partján a sírja: 
de inkább ölőid 
terülnének ott el, 
s bár jönne a hír, hogy a sorsuk 
halálukat adta végre, 
s kíntalan élne szívünk. 

Karvezető Azt akarod hát, lányom, aranynál  
ami több, s a mesékbeli Északi Föld147* 
kincseinél is: teheted, jó.  
Kétszeres ostor durva csapása  
mégis e szó, mert megsegitőtök  
fekszik a földben, s kik ma királyok,  
a kezük csupa szenny - keserű sors ez, 
sarjainak még keserűbb is.                                                269 (350-379) 

Oresztész Át fülemen, valamint 

                                                                    
146 Hádésznak és Perszephonénak. 
147 A hüperboreu-szok, a mitikus északi jóakaratú nép földjéről szól. 
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nyíl suhogott a szavad: 
Zeusz, Zeusz! te küldöd fel lentről 
kései bosszu-átkod 
a bősz, gaz-kezü földiekre - 
álld te a bosszut az én apámért. 

Kar Bár zenghetném rivallva már az ál- 
dozva-vidám kiáltást,  
mert ama férfi hull és  
véle a nő! Miért is  
rejtsem el azt, mi szállna  
szivemből? Hisz orcám előtt száll  
szívbeli csípős haragom,  
mélyen-élő gyűlölet. 

Élektra Hát a kezét az erős 
Zeusz mikor is veti már 
reájuk? Jaj, fejük sújtsa 
szerte, e föld javára; 
igazság, te a gazt igázd le: 
Föld, s ti Alanti Hatalmak, esdek. 

Karvezető Tudd: az a törvény, hogy a földre alá- 
csepegő vér megint vért követel csak,  
újat: a vész elhívja Erínüszt,  
ama kezdeti áldozatok nyomain  
követőül az átkot, az újat. 

Oresztész Nézzétek, jaj, ti lent-uralkodók, 
s ti is, a holtak erős nagy Átkai, ti is:                               270 (380-406) 
az Átreidáknak utódait, milyen  
tanácstalan két szegény  
otthontalan. Zeusz! mit is tehetne? 

Kar Remeg kedves szivem megint, mikor  
hallom e bús kesergést;  
s már odavan reményem,  
elfeketűl a bensőm,  
hogyha a szód megértem;  
de aztán, ha ismét erős vagy,  
visszakerül mind a remény,  
gondom ismét eltünik. 

Élektra S míly szóra lelhet ajkunk? Mondjam el,  
mi az, amit az anyánk reánk zudit, a kín?  
Tán hízelegjünk? Nem, nem szelídülünk:  
dühét a nyershúsfaló  
farkasnak - ezt kaptuk épp anyánktól. 

Kar Vertem már mellemet, miként ázsiai nő148,*  

                                                                    
148 A szenvedélyes sirató szertartásokat a görögök az ázsiaiakra, kivált a perzsákra tartották 
jellemzőnek. 
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süvöltött síró gyászdalom,  
és láthattátok kezem, a vér mint lepte el,  
amint ide csapkodott, meg oda a két kezem,  
lesújtva le-lecsapott, s dübörgött is belé  
megütlegelt bús, átkozott szegény fejem. 

Élektra Jaj, kegyetlen, bősz anyánk 
mindent-merő te, mint temettél bőszen el 
város-gyász nélkül királyt, 
a gyászos ének nélkül a 
férjed mikép is merted temetni!                                      271 (407-433) 

Oresztész Gyalázatunkat beszélted el, jaj: 
gyalázatért, mit apámra ontott, 
bűnhődik ő: istenek, 
s az én kezem büntetik; 
öljem meg őt, és úgy vesszek én is. 

Kar Megcsonkította149,* hogy tudd meg ezt is,  
és csonka testtel vetette földbe,  
nem-tűrhető vészt hozott  
terád is így, míg csak élsz:  
most hát tudod, mint gyalázta őt meg.  

Élektra Apám felől szólsz; de becsüléstelen 
és félrevetve éltem én:  
zugolyba zártak, ahogy a kártevő kutyát;  
mosolyra sohase vontam ajakam, elvonul- 
va könnyü nekem a könny kiontása volt.  
Csak halld meg ezt, és írd az emlékedbe jól. 

Kar Füledbe fúrd ezt a szót, 
s az elméd csöndes mélye légyen otthona: 
mivelhogy épp így esett, 
a többit magad kutasd, 
s a tettre, illik, haraggal indulj. 

Oresztész és Elektra a földre hajol, és kezével  
a földet megkopogtatja 

Oresztész Apám, tehozzád eseng szavam: segíts!                         272 (434-456) 

Élektra Zokogva én is veled fohászkodom. 

Kar S mi íme mind újrazengjük ezt a szót:  
hallgass meg, jőjj a fényre föl,  
ellenük itt velünk szállj. 

Oresztész Arész Arészt hív ki most, Diké Dikét. 

Élektra Ti istenek! jog szerint ítéljetek! 

Kar Fohászotok hallva, reszketés fog el:  
a végzet lomhán elmaradt,  

                                                                    
149 Valószínűleg a szokásos módon: kezét, lábát levágta, és a hónalj alá erősítette. A babonás hit 
szerint ezzel a holtat megakadályozták abban, hogy bosszút álljon. 
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tán ez imára megjön. 
 
Kínja e törzsnek, ó,  
jaj, keserű nagy átok  
vérbevegyült csapása!  
Nyögő, el se viselhető gond!  
Verő, el nem emésztő kín!  
Máshol ezekre nincs  
ír sehol, csak e házban,  
máshol ugyan sosem kél,  
csak vérbevegyült viszályban.  
A lenti isteneké e himnusz. 
 
Boldogok ott lenn, az imám fületek  
érje el, és már küldjetek üdvöt,  
győzelmet a sarjaitoknak. 

Oresztész Ki nem királyi módon haltál, én apám!  
házad hatalmát, kérlek ím, ruházd reám.                         273 (457-480) 

Élektra Apám, esengve kérem tőled én is: add,  
hogy Aigiszthoszt lesújtsam, s úgy legyek szabad. 

Oresztész Így, mint az emberek szokása, részesülsz  
sok áldozatban; míg amúgy, ha füstölög  
sok áldozat, te léssz csupán, ki nem becsült. 

Élektra Örökségemből én is öntök áldozást 
neked, ha búcsuzom majd, nászom ünnepén: 
sírhalmodat becsülve mindenekfölött. 

Oresztész Te Föld, ereszd apám föl, óvja harcomat. 

Élektra Ó, Perszephoné, te, győzelemre adj erőt. 

Oresztész Gondolj a fürdővízre, én megölt apám. 

Élektra Gondolj rá, mint vágtak le, hálót dobva rád. 

Oresztész Nem érc vadászbilincsbe vertek ők, apám.  

Élektra De csapdájuk cseles leplébe, csúfosan. 

Oresztész Ébredsz-e már e gazságokra, szólj, apám. 

Élektra Veted-e föl már drága fejed a föld alól? 

Oresztész Vagy küldd Dikét, hogy ő segítse híveid,  
vagy add, hogy azok is éppoly cselbe hulljanak,  
ha, kit legyőztek, végre győzni vágysz magad.            274 (481-499) 

Élektra E végső nagy fohászra hallgass még, apám:  
itt látod ülni sírod mellett sarjaid,  
szánd hát meg női magzatod s a férfit is,  
s Pelopsz magvát kiveszni végkép így ne hagyd:  
hallgass miránk, s még holtodban se léssz halott. 

Oresztész Holt férfinak fönntartják hírét sarjai,  
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mint fakorong a halászhálót a víz színén,  
a len szálát a víz mélyéből mentve föl.  
Hallgasd meg, ez volt érted jajjal-telt szavunk,  
s magad mented, ha szózatunkat tiszteled. 

Karvezető Nem gáncsolom, hogy hosszu volt beszédetek,  
e síron úgyse sírt sokáig senkisem;  
de most, hogy elméd már a tettre készen áll,  
az isten mint segít meg, tégy kísérletet. 

Oresztész Meglesz; de nem kitérő mégse kérdeni:  
e gyászitalt ő mért kívánta küldeni,  
kiűzhetetlen kínra késő kérlelést;  
az érzéketlen holtnak hitvány hódolat,  
mit ő küld; és hogy mit jelent e küldemény,  
nem sejthetem; tudom, vétkével föl nem ér:  
ki vért ontott ki, ontsa bár a kincseit,  
magán - azt mondják - minden kinccsel sem segít;  
ha tudsz felelni, vágyva várom válaszod. 

Karvezető Tudok, fiam, hisz ottbenn voltam: álmai  
s éjben-bolyongó szörnyü látomás miatt  
küldötte az álnok asszony ezt a gyászitalt.                   275 (500-525) 

Oresztész S ez álmot, hogy jól elbeszélhesd, ismered? 

Karvezető Úgy tűnt, hogy sárkánykígyót szült, ő mondta el. 

Oresztész S e történetnek vége hol van, célja hol? 

Karvezető Pólyákba göngyölgette, mint a csecsszopót. 

Oresztész És enni mit kivánt a rémes újszülött? 

Karvezető Álmában emlőt nyujtott néki ő maga.  

Oresztész S a szörnyetegtől melle sértetlen maradt? 

Karvezető Nem, mert a tejjel együtt az sok vért kiszítt. 

Oresztész Az íly álomkép hasztalan nem érkezik! 

Karvezető Ő fölriadva álmából, sikoltozott:  
s melyek szemét lezárta már az éjhomály,  
az úrnőért a sok szövétnek mind kigyúlt;  
s ő nyomban áldozó-italt küldött velem,  
remélve, hogy bajára biztos ír leszen.  

Oresztész E földhöz és apám sírjához száll imám, 
hogy ezt az álmot tudjam teljesíteni; 
mert úgy ítélem, tudd meg, minden egybevág: 
ha éppen onnan jött elő, ahonnan én, 
a kígyó, s pólya fedte, mint a gyermeket, 
s az engem emtető emlőre tátogott, 
s az édes tejjel együtt vért is szítt sokat,                         276 (526-546) 
s a nő zavart kínjában úgy sikoltozott,  
hát kell, hogy ő, ki táplálta e szörny csodát,  
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erőszakos halállal haljon, s én legyek  
ölő sárkánya, mint az álom hirdeti. 

Karvezető Az álom fej tőjéül megválasztalak,  
így is legyen. De szólj: barátaid közül  
társul kit óhajtsz, és ki várjon tétlenül? 

Oresztész Ez egyszerű: Élektra menjen a házba most,  
s ti tartsátok titokban, kérlek, tervemet,  
hogy kik megöltek csellel egy hős férfiút,  
hasonlatos csel hálójába hulljanak,  
és vesszenek, mint Loxiász kimondta már,  
az úr Apollón, nemhazug jövendölő.  
Mert máshonosként, vándor-öltönyben jövök,  
a házkapun kint így kopogtatok magam,  
s Püladész - a régi jó barát és harcitárs;  
és Parnasszosz-vidéki nyelven szólalunk,  
mert Phókisz-béli szó-ejtést utánozunk.  
Őr egy se lesz, ki nyájas orcával fogad,  
hiszen nyomasztó szellemekkel telt a ház;  
várunk tehát, míg arra jár a ház előtt  
olyan, ki minket észrevéve kérdezi:  
„Miért is zár a kérlelő előtt kaput  
Aigiszthosz, hogyha róla tudva, bent pihen?"  
S ha már az udvar-ajtótól beljebb jutok,  
és Aigiszthoszt tán épp apám trónján lelem,  
vagy éppen szemtől szembe lépdel énvelem,  
és rámtekint magasról, tudd meg jól, előbb  
semmint csak ennyit szólna: „Vándor, honnan is?"         277 (547-575) 

teszem tetemmé fürge fegyveremmel én;  
s Erínüszünk ölésben nem szűkölködik,  
s mint harmadik bosszúpohárt150,* színvért iszik.  
Te most tehát ott bent a házban jól ügyelj,  
hogy, mint kívánjuk, minden essék terv szerint;  
ti meg, tanácslom, fékezzétek nyelvetek,  
ahol kell, csöndet! és ahol kell, szóljatok;  
a többit őrá bízom, s kérem, hogy nekem  
kerüljön tőle kardkivívta győzelem. 

Oresztész és Püladész balra távozik  

Kar Ó be sok rémeset, 
szörny csodát táplál a föld, 
és a tengerben is hány nyüzsög, 
embert támadó vad; 
szökkennek ég s a föld között 
szikraszétvető tüzek; 
szárnyasok és a mezőn szaladók a szeleknek 
vad dühéről szólanak. 

                                                                    
150 Thüesztész gyermekeinek, majd Agamemnónnak meggyilkolása után Klütaimésztra 
megölését. 
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S hát az ember milyen 
vakmerő, erről ki szól? 
És a bősz asszonyok míly merész 
vágyódásra gyúlnak, 
mely földiekre vészt borít? 
Egybefűzött régi nászt 
nőben-erős zabolátlan Erósz letipor, s győz 
emberen meg állaton.                                                        278 (576-601) 
 
Mind tudják meg, kiknek lelke nem 
állhatatlan, hogy 
mit mívelt a bús 
Thesztiosz leány: fiát ölte meg, 
mert a tűzbe dobta be 
azt az üszköt, vörös lángba dobta, 
mely fiának az életét 
mérte már születéskor, 
első hangot-adásakor, 
s végnapig vala társa. 
 
Gyűlölséggel szól a monda még  
Szkülla tettéről:  
kedves férfit ölt  
ő az ellenség miatt, krétai  
színarany nyaklánc aján- 
dékkal ezt érte el nála Mínósz:  
Níszosznak örökéletü  
hajszálát lerabolta,  
eblelkű, mialatt aludt:  
s Hermész messzeragadta. 
 
S ha már e sok rút csapásról szólalok, 
miért ne mondjam, mi ezt a házat így 
elcsúfítja, a csúnya nászt, 
s a nő-kitervelte csalfaságokat 
a bajnok ellen, kit az 
ellenség is tisztel, ugyan talán 
a tűzhelyünk hunyt tüzét tekintsem-é, 
s a gyávának e nőuralmát?                                               279 (602-630) 
 
A legnagyobb rossz a Lémnosz-béli volt151,* 
beszélik: ezt mind a nép lenézi, és 
jó megsejtő volt, aki 
a szörnyűséget mind így hívta: „lémnoszi"; 
az istenektől-gyűlölt, 

                                                                    
151 A lémnoszi asszonyok megölték a sziget összes férfilakóit, azért, hogy az odaérkező 
Argonauták Lémnoszban csak nőket találjanak. 
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az emberektől is megvetett, kihal: 
nem tisztelik, mert az isten gyűlöli. 
Vajon nem joggal mondom ezt mind? 
 
A mellen át beront a kard, 
a kétélü, megsebezni éles: 
Diké parancsa küldi az ellen, 
aki eltiporja mind, 
mit Zeusz akar, 
és jogtalan, mind mi szent, lenézi. 
 
Diké üllője áll s szilárd, 
és kardot ver rajta kardkovács sors: 
a házba új szülöttet is hoz, 
régi vérbűn gyermekét, 
hogy mossa le 
a mocskot, a bosszuló Erínüsz.  

Oresztész (Püladésszel balról jön a palotakapuhoz; 
két szolga követi őket) 
Fiú, fiú, halld meg, hogy zörgök a kapun; 
fiú, fiú, ki van bent, újra kérdelek. 
Harmadszor is kiáltok íme, jer ki már, 
ha Aigiszthosznak vendéglátó háza ez.  

Szolga  (kaput nyit) 
Jó, hallom már; hát honnan jössz, vándor, s ki vagy? 280 (631-657) 

Oresztész Jelentsd a ház parancsoló gazdáinak,  
akikhez én most új hírekkel érkezem – 
de gyorsan, mert vágtatva jő az éj sötét  
fogatja, és a vándornak már vetnie  
vendéglátók lakában kéne horgonyát -,  
hogy jöjjön már elénk, kinek van bent szava,  
a ház úrnője, vagy még jobb, ha férje jön:  
mivel beszédünk, hogyha tartózkodni kell,  
nem oly világos; férfiú a férfival  
bátran beszélhet s mindent jól nevén nevez.  

Klütaimésztra (kilép a palotából) 
Csak mondjátok meg, vándorok, mi kell; hiszen 
van minden, mit házunknak illik adnia, 
meleg fürdő, s mitől a fáradtság kiszáll, 
jó ágy, s baráti jó szemek tekintete; 
de hogyha szükség tán komoly beszédre van, 
az férfiaknak dolga, megmondjuk nekik. 

Oresztész Phókiszból jöttem, Dauliszból való vagyok;  
batyum hordozva Argoszt vettem célomul,  
s midőn a lábam erre forditottam épp,  
egy ember jött - egymásnak ismeretlenek  
voltunk -, beszélt útjáról s engem kérdezett,  
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Sztrophiosz, Phókiszból (mert azt mondta, ez neve)  
és így szólt: „Vándor, hogyha már Argoszba mégy,  
szülőivel csak emlékezz rá, hogy közöld:  
meghalt Oresztész, emlitetlenül ne hagyd;  
s övéi mit kivánnak inkább: elviszik,  
vagy végkép vendéggé vált vándornak, legyen         281 (658-684) 
nálunk a sírja - hozz majd erről hírt nekünk;  
mert most egy érc-korsónak öble rejti el  
az illő-könny-kisérte férfi hamvait."  
Amit hallottam, hírüladtam; s hogy szavam  
szülőinek - kiket megillet - mondom-e,  
azt nem tudom, de nékik illik tudniok. 

Klütaimésztra Ó jaj nekem, szavad sorsom mint dönti le; 
ó jaj, lakunk legyűrhetetlen átka, te, 
mily messze látsz, s azt is, ki messze rejtezik, 
biztos nyilakkal célbavéve átlövöd, 
s enyéimtől kopárrá téssz engem, szegényt. 
Oresztésznek most - bármi bölcsen tette volt, 
hogy e vészterhes mocsártól messze vándorolt -, 
most néki is, ki víg ünnep reménye volt, 
s hogy orvosolja házunk, eltörlöd nevét. 

Oresztész Én bíz ilyen dús és nemes gazdák előtt 
szerettem volna kedves újsággal magam 
megismertetni s vendégükké válni, mert 
mi jobb, mint vendég s gazda közt a jóviszony? 
Dehát nagyon terhelte volna lelkemet, 
ha most a barátnak nem váltom be azt, amit 
megígértem, midőn e ház ily jól fogad. 

Klütaimésztra Kevésbé méltón nem fogadlak így sem én,  
s kevésbé kedvelt otthonunkban így se léssz:  
hisz ezt a hírt éppígy meghozta volna más.  
De úgy való már, hogy ki egésznap vándorolt,  
nagy út után a vendég fölfrissüljön itt.  
Vendéglő férfi-termeinkbe vidd tehát,                        282 (685-712) 
s akik követték, útitársait vele; 
legyen lakunkban részük minden kényelem; 
úgy tedd a dolgod, hogy felőle számot adsz. 

Oresztészt és Püladészt egy szolga a palotába 
vezeti 

Mi meg közöljük ezt a ház gazdáival,  
s mert jóbarátban éppen nem szűkölködünk,  
tanácskozunk e hir fölött, hogy mit tegyünk.  
( Visszamegy a palotába) 

Karvezető Rabnői e háznak, ti derék nők,  
a mi szánk ereje 
ád-e Oresztésznek erőt már?  
Ó, Föld, nagy úrnő, és Domb, nagy úrnő,  
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ki a hajók nagy fejedelmének  
eltakarod testét, a királynak,  
most a figyelmed, s add segedelmed:  
itt az idő, hogy a cseles Hitetés  
szálljon alá, s Lent-lakozó Hermész,  
meg az Éji és útjukra vezesse 
a csatázó karddal-ölőket. 

A dajka kilép a palotából 
Úgy sejtem én, e vándor férfi bajt hozott:  
Oresztészünk dajkája, látom, sírva jön.  
Hová, Kiiissza? Mért sietsz a ház elé?  
Bért nem kapó bánat kisér mint útitárs. 

Dajka Aigiszthoszt - mondta úrnőm - itt a vándorok  
hívják, sietve jöjjön, hogy világosan,                              283 (713-735) 
az új hírt - férfi férfiútól - hallja meg,  
mihelyt megjön. Lám, mily keserves képe volt  
szolgák előtt, de biz befelé nevet szeme  
azon, titokban, ami oly jól esett neki,  
de otthonunkra szörnyü bánatot hozott:  
a biztos hír, mit elbeszéltek a vándorok.  
Úgy ám, az is be örvend majd, ha ezt a hírt  
meghallja, rögtön. Jaj nekem, jaj, én szegény:  
mily áradattal omlott rám a régi kín  
Átreusz lakában eddig is már, és miképp  
szaggatta szörnyen keblem mélyén szívemet;  
de íly keservet nem hordoztam még soha.  
A többi bajt türelmesen viseltem el:  
de hogy Oresztész, lelkem drága gondja, kit  
anyjától kapva én neveltem, én magam – 
és éji síró, éles hangja verte föl  
nyugalmam újra s újra, mennyit s hasztalan  
bajlódtam: mert úgy kell táplálni oktalan  
kicsit, mint kis kutyust, elmésen, hogyne, úgy:  
pólyába göngyölt kisgyerek nem mondja meg,  
hogy éhes, vagy hogy szomjas, vagy pipilnie  
kell tán: úgy tesz, mint vágy, a gyermek csöpp hasa:  
látnoknak kellett ám lennem, sokszor pedig  
tévedtem, aztán pólyát moshattam, bizony,  
dajkának és mosóasszonynak dolga egy;  
s végeztem én e kétszeres szolgálatot,  
mert apjának neveltem így a gyermeket;  
s most én szegény! hogy meghalt, azt kell hallanom.  
Megyek hát házunk dúlójához már, aki  
örömmel fogja ezt az új hírt hallani.                               284 (736-765) 

Karvezető És mit parancsolt: fölszerelve hívd-e ki? 

Dajka Hogyan? Nem értem; pontosan fejtsd újra ki.  

Karvezető Dárdás csapattal jöjjön, vagy csak egymaga? 
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Dajka Dzsidás kisérőkkel siessen, így üzent. 

Karvezető Utált uradnak most ilyet ne is jelents:  
jöjjön magában, hogy ne félve szóljanak;  
tedd: vígszivűen jöjjön és minél előbb;  
a titkos terv jó hírnök által teljesül.  

Dajka De mondd, reményed még e hír után lehet? 

Karvezető A sok csapást Zeusz jóra tudja váltani. 

Dajka S mikép? Oresztész, jóreményünk elveszett.  

Karvezető Még nem; be rossz jós lenne az, ki ezt hiszi. 

Dajka Mit mondsz? E hírtől tudsz talán különbözőt? 

Karvezető Indulj s jelentsd, amit rádbíztak, vidd a hírt:  
kiről kell, gondoskodnak majd az istenek. 

Dajka Megyek, s amint te megkívántad, úgy teszek:  
sorsunk bár jóra váltanák az istenek.  
(Jobbra bemegy a palotába)  

Kar Most segíts meg, könyörgök, magas                              285 (766-783) 
égieknek apja, Zeusz, 
add, hogy jószerencsém legyen, 
vágyom reá, hogy lássam a jót, s a jog 
szerint mondottam szózatom; 
a jónak útját, nagy Zeusz, te őrizd. 
A rosszakarókon 
neki adj bent diadalt, Zeusz, 
s miután nagyra emelted, 
kétszer- és háromszorosan 
kél kegyedért fizetség. 
 
Nézd, a jó férfiú kiscsikó- 
ját befogták a bajok  
szekerébe: te adj már határt  
ebben a futásban neki;  
ennek a rohanásnak  
legyen már jóhoz-érő vége. 
[A rosszakarókon152* 
neki adj bent diadalt, Zeusz, 
s miután nagyra emelted, 
kétszer- és háromszorosan 
kél kegyedért fizetség.] 
 
S kincsnek-örvendező 
háza-mélyét kik őrzitek, ti is 
halljátok kegyes istenek; 

                                                                    
152 A zárójelbe tett rész az eredeti szövegből hiányzik, a filológusok többségének nézete szerint 
azonban refrénszerűen ismétlődött. Hasonló a helyzet alább is, ahol ugyancsak zárójel jelzi a 
kiegészítést.  
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tegyétek...153* 
már a régi vétkeket 
oldjátok föl, bosszu mossa le: 
s az ősi bűn már ne szüljön újra bűnt.  
S te, ki a föld ajaka közt gyönyörűen  
lakozol154,* add, hogy ez a ház, a deréké,                          286 (784-807) 
lássa igaz szemével 
már a szabad nap sugarát 
és ne borítsa az éji fátyol. 
 
És segítsen meg a 
Maia-sarj: senki sincs, ki jobban ad 
kedvező kegyes szelet: 
sok minden rejtettet jósol ő: 
és szavát elrejti jól, 
éj homályt borít szemünkre így, 
s ha már a nap kél, se lesz világosabb. 
[S te, ki a föld ajaka közt gyönyörűen 
lakozol, add, hogy ez a ház, a deréké, 
lássa igaz szemével 
már a szabad nap sugarát 
és ne borítsa az éji fátyol.] 
 
Akkor végre dús és  
bú-föloldó énekünk  
zengi ajkunk: mind a nők  
köszöntik a kedvező szelet,  
a bú dalának vége lesz:  
hisz a javam nő, ha barátaim- 
tól a bánat búcsuzik. 
S te merész légy, ha a tettnek sora eljön; 
s az apád hangja feleljen, 
hogyha „Fiam!" kiáltja, 
s célba vezéreld a keserves átkot. 
 
Hordd a Perszeusz kemény  
szívét kebled rejtekén;  
és a sok holt kedvesért,                                                    287 (808-833) 
és kik itt fönn élnek, értük  
bent a házban azt a bősz  
átkos bűnt boszuld meg, és  
öld meg a tettesét. 
[S te merész légy, ha a tettnek sora eljön; 
s az apád hangja feleljen, 
hogyha „Fiam!" kiáltja, 
s célba vezéreld a keserves átkot.]  

                                                                    
153 A szöveg csonka. 
154 Apollón, kinek delphoi jóshelyén egy üregből szólt a jóslat. 
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Aigiszthosz (jobbról jön)  
Nem szólitatlan - hírnökszóra érkezem:  
azt hallom, új hírt hoztak erre, messziről  
jött emberek, mely semmiképen nem derűs,  
Oresztész vesztét: elviselni ezt nehéz,  
és félelmes teher e háznak, melyet a  
régebben ontott vér amúgyis mar s gyötör;  
de hogy higgyem valónak és igaznak ezt?  
Vagy félelem szülötte pusztán, női szó,  
mely égre szökken, s elhal aztán hasztalan?  
Mit tudsz, hogy elmém megvilágítsd, mondani? 

Karvezető  Hallottuk ezt, de menj be és kérdd meg magad  
a vándoroktól: gyönge ott a híradó,  
hol szemtől szembe férfi kérdhet férfiút. 

Aigiszthosz Kívánom is, hogy lássam, s kérdjem a híradót:  
vajon, mikor meghalt Oresztész, véle volt,  
vagy mástól hallott csak homályos kósza szót;  
de jószemű elmémet el nem csenheti. 
(Bemegy a palotába) 

Karvezető Zeusz, Zeusz, mi legyen szavam? Esdésem  
mi legyen legelőbb isteneinkhez,                                    288 (834-856) 
s amikép érzek 
mint mondjam illőn az imámat?  
Mert most mocskolja a vér élét  
az emberölő penge vasának  
s most vagy a vészbe veri végleg a vész 
már Agamemnón palotáját,  
vagy tűzfénnyel szabadítani jön  
hősünk, és vissza az ősi lakot155* 
...................................................................... 
így szerzi, ősei kincsét.  
Kettővel ilyen küzdést egyedül  
vív isteni hős bajnok Oresztész: 
győzelmes légyen a harca.  

Aigiszthosz (a palotából)  
Ó jaj, jajajajaj! 

Kar Figyelj, figyeld nagyon, 
mint esett, s most a ház sorsa mi. 

Karvezető Vonuljunk félre, mert a tett már célhoz ért;  
lássák, e rosszban hogy mi itt ártatlanok  
vagyunk: a harcnak teljességgel vége már. 

A kar visszahúzódik. Egy szolga rohan ki  
a középső kapun a női termek bejárata 
felé 

                                                                    
155 E sor után az eredetiben hiány van. 
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Szolga Jaj, jaj, lesújtották a gazdát, jaj nekem,  
jaj nékem újra, jaj, harmadszor is megint:  
Aigiszthosz nincs már. Nyissatok kaput hamar,  
s a női termek ajtaján lazítsatok  
reteszt doronggal! Ifju jó erőt ide! -                                289 (857-879) 
Nem, hogy segítsen rajta; ő már nincs; minek? 
Hahó, hahó! 
Süket füleknek, szunditóknak s hasztalan 
kiáltok; hol van Klütaimésztra? mit csinál? 
Úgy sejtem én, a kard élére most neki 
kerül már torka: ő fog - joggal - hullani.  

Klütaimésztra  (kilép a palotából) 
Mi baj? Házunkat mért vered föl, mit kiáltsz?  

Szolga Azt állítom, hogy holtak élőt ölnek itt. 

Klütaimésztra Ó jaj, megértem rejtvényből is ezt a szót:  
cseltől veszünk el, mint mi öltünk egykoron;  
de férfisújtó bárdot adjatok hamar:  
lássuk, mi győzünk, vagy mirajtunk győznek ők;  
a vész során idáig értünk végülis. 

A szolga elfut. A palota kapuja hirtelen föltárul; 
Aigiszthosz holtteste látszik. Oresztész kivont 
karddal kilép, Püladész követi 

Oresztész Téged kereslek; ez megkapta már, mi kell. 

Klütaimésztra Ó jaj, halott vagy, én erős Aigiszthoszom! 

Oresztész E férfit, látom, kedveled. Feküdj tehát  
sírjába: és holtában el nem árulod.  

(Magasba emeli kardját)  

Klütaimésztra  (térdre hull, kitárja mellét)  
Állj meg, fiam, tiszteld ez emlőt, gyermekem,              290 (880-896) 
amelyen annyit szunnyadoztál édesen,  
s szívtál belőle lágy ajakkal jó tejet.  

Oresztész  (leereszti kardját) 
Püladész, anyámat megkíméljem? Mit tegyek? 

Püladész Hát Loxiásznak jóslatát így elveted,  
a pűthóit, s hű esküszód is? Ellened  
mindenki légyen inkább, mint az istenek. 

Oresztész Győzött tanácsod; intelmed, tudom, helyes.  
( Klütaimésztrához ) 

Kövess, mellette vágylak földresújtani:  
apámnál őt te többnek vélted élve is:  
aludj mellette holtan is, hisz kedveled,  
s akit szeretned kellett volna, gyűlölöd. 

Klütaimésztra Tápláltalak; melletted éljem vénkorom. 

Oresztész Apám megölted, s együtt laknál énvelem? 
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Klütaimésztra A Végzet tette mindezt akkor, gyermekem. 

Oresztész A Végzet adja most tehát halálodat. 

Klütaimésztra Anyád átokszavától nem félsz, gyermekem? 

Oresztész Attól, ki szült, majd átoksorsba ellökött? 

Klütaimésztra Fegyverbaráti házba s el nem löktelek. 

Oresztész Eladtál kétszer156,* szabad férfi gyermekét.               291 (897-915) 

Klütaimésztra Mit kaptam érted, mondd meg, hol van hát a bér.  

Oresztész Nyíltan szemedre vetni én ezt szégyelem. 

Klütaimésztra Mondd csak, de aztán szólj apád vétkéről is. 

Oresztész Tűzhely mellett ülő, ne vádolj hadvezért. 

Klütaimésztra A nő szenved, ha férje messze van, fiam. 

Oresztész A férfi küzd, s táplálja azt, ki otthon ül. 

Klütaimésztra Megölnéd hát szülőanyádat, gyermekem? 

Oresztész Nem én, magad vagy tenmagadnak gyilkosa. 

Klütaimésztra Anyád dühös kutyáit elkerüld, vigyázz. 

Oresztész Apáméitól hogy futok, ha nem teszem? 

Klütaimésztra Így hát még élve sírhoz esdek hasztalan. 

Oresztész Apám balsorsa küldi rád a pusztulást. 

Klütaimésztra Jaj, ezt a kígyót szültem, ezt neveltem én. 

Oresztész Igaz jós volt az álomadta félelem: 
kit nem szabad, megölted - tűrd, mit nem lehet. 
(Bevezeti Klütaimésztrát a palotába)                         292 (916-930) 

Karvezető Hull bár a könnyem kettős sorscsapásukon,  
de annyi vérontásnak ért ormára most  
a balsorsú Oresztész, hogy csak rettegek:  
e ház szemfényét is ne sújtsa pusztulás. 

Kar A Priamosz fiakra lecsapott a vész, 
iszonyu megtorlás; 
s e palotába is bizony elért a vad 
oroszlánpár157,* kettős Arész; 
s ide a számüzött, 
pűthói jós-szó nyomán, 
mivel az isteni tanács hozta jól. 
Nosza, rivalljatok, mert e királyi ház 
szabad: a vész letűnt; s kincseit elnyelő 
nyomoru két gonosz 
a csúf-utú sorshoz ért. 

                                                                    
156 Először azáltal, hogy idegenbe küldte, másodszor azáltal, hogy apját megölte, s Aigiszthosszal 
az apai örökségtől megfosztotta. 
157 Oresztész és Püladész. 
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Idekerült, kinek gondja sötét csaták 
csele s a megtorlás; 
bizony, a jobb kezét a viadal során 
Zeusz lánya (kit mi, földiek, 
így nevezünk: Diké, 
igaz nevén) fogta, ő, 
ki a gazokra vészt haraggal lehellt. 
[Nosza, rivalljatok, mert e királyi ház 
szabad: a vész letűnt; s kincseit elnyelő 
nyomoru két gonosz 
a csúf-utú sorshoz ért.]                                                    293 (931-952) 
 
Ahogyan Loxiász a Parnasszoszon, 
zuga nagy öblein 
szavai nemcsalárd cseleit osztva szólt: 
az oly régi vétekre a bosszu csap: 
mit isten parancsol, soha nem lehet 
gonosztett a tett; 
az ég nagy hatalma tisztelt legyen. 
Ragyog a fény megint: 
lerázta már e ház nehéz igáját; 
palota, kelj tehát: be nagyon is soká 
voltál alantfekvő, ledőlt. 
 
Jön az idő, a végbe-vezető, belép 
hamar e házkapun, 
mikor a tűzhelyen szenny nyoma nem marad 
az átkot kiűző cselekedet során; 
s a nyájas szerencse mindent megmutat, 
s kiálthatjuk is: 
„A jött-zsarnokok lehullnak megint." 
[Ragyog a fény megint: 
lerázta már e ház nehéz igáját; 
palota, kelj tehát: be nagyon is soká 
voltál alantfekvő, ledőlt.] 

A kapu föltárul. Oresztész Aigiszthosz  
és Klütaimésztra holtteste mellett áll 

Oresztész Nézzétek itt e földnek kettős zsarnokát,  
apám megölték, feldúlták a házamat;  
olyan fennkölten ültek együtt trónjukon,  
és most is egyek, mint sorsukból sejthető,                   294 (953-977) 
az esküjéhez mind a kettő hű maradt: 
megesküdtek, hogy elvesztik szegény apám 
s hogy együtt halnak - és igaz lett esküjük. 

(A körülállókhoz) 
S nézzétek ezt, kik hallottátok vétküket, 
e szőttest, mely szegény apám kötözte meg, 
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bilincsbe fűzve mindkét lábát és kezét. 
Terítsétek ki, álljátok csak itt körül 
a férfiú leplét, az apa hadd lássa meg, 
nem az enyém, de az, ki mindent lát, a Nap, 
anyám szentségtelen gaztettét lássa meg, 
s legyen tanum törvény előtt majd egykoron, 
hogy jog szerint jöttem meg és hoztam halált 
anyámra: Aigiszthoszt még meg sem emlitem 
e hitveságy-gyalázó mint kell, úgy lakolt; 
de ő, ki ily bűnt férje ellen tervezett, 
kitől testében hordozott több gyermeket, 
rég édeset, de most, mint látszik, rémeset, 
ő, mit hiszel, mi? Tengeri szörny, vagy vipera, 
mely hogyha még csak hozzád ér, nem is harap, 
már vakmerő gonosz dühével szétrohaszt?158* 
…………………………………………………………… 
És ezt minek nevezzem, bárha nyájasan?  
vadászhálónak, holttetem láb-elfedő  
koporsó-kendőjének? Mert háló bizony,  
azt mondanád, lábát keményen nyűgöző;  
az útonálló készíthetne tán ilyen  
holmit, ki vendéget csal és rablásból él,  
ilyen csalárd szőttessel az bizony sokat  
ölhetne meg, s örömtől gyúlna föl szive.  
Semhogy lakomban ily lakótársnő legyen,  
az ég veszítsen inkább el gyerektelen!                        295 (978-1006) 

Karvezető Ó jaj, ó jaj! Iszonyú dolgok: 
iszonyú a halál, mibe hulltál; 
ó jaj, ó jaj! 
csak késik a kín, s kivirágzik. 

Oresztész Megtette, vagy nem? Itt tanúskodik nekem 
ez Aigiszthosz kardjától megfestett lepel, 
a vérfolt szennye és az illanó idő 
együtt fakították ki tarka színeit; 
magam dicsérem egyszer, s másszor jajgatok, 
apám kivégző-leplével beszélgetek, 
s a kínt, a vétket, s teljes nemzetségemet 
siratva, látom szörnyü győzedelmemet. 

Karvezető Nincs ember, olyan, ki az életen át  
sohasem keserű, sose szenved; 
ó jaj! ó jaj! 
van kín, ami ér, s ami eljő. 

Oresztész Tudjátok meg - mi lesz a vége, nem tudom:  
mint pályán kívül méneket ha hajtanék  
száguldozásra, győz fölöttem s elragad  

                                                                    
158 E sor után az eredetiben hiány van. 
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fék nélkül elmém: ám szivemben félelem  
kész zengedezni, s szívem erre táncra kél – 
s míg ép az elmém, hirdetem, ti kedvesek,  
hogy nem jog nélkül öltem meg szülőanyám,  
apám ölője, isteneknek átka volt;  
s e vakmerő tettemre legfőbb buzdítóm  
Pűthóban-jósló Loxiász volt, mert nekem  
kizengte: vétkes nem leszek, ha megteszem,           296 (1007-1031) 
s ha nem - nem is mondom ki azt a büntetést:  
mert nyíl sem érhetné utól a kínjait.  
S most nézzetek rám, útrakészen állok itt,  
s olajfa-gallyal s gyapjufüzérrel159* már a föld- 
köldökhöz, jósló székhelyéhez indulok,  
s a tűzhöz, melyről mondják, mindig fennlobog160,*  
futván e rokoni vér miatt, mert Loxiász  
nem hagyta, hogy más tűzhelyéhez térjek én.  
A teljes Argosz népét kérem, hogy legyen  
tanum, mért tettem ezt a szörnyűséget itt,  
ha Meneláosz majd e földre érkezik.  
És most e földről számkiűzött bujdosó161* 
……………………………………………………… 
ltemben és holtomban erről hírhedem. 

Karvezető Tetted helyes volt; már ne fűzzed ajkadat  
gonosz szavakhoz, és ne korhold tenmagad,- 
midőn egész Argosznak üdvét hoztad el,  
levágva egy csapásra két sárkány fejét.  

Oresztész  (elindul, de visszahőköl)  
Ó, ó! 
Rabnők, nézzétek, mint a Gorgók itt ezek  
az éj-ruhás nők162,* át s átfonva sűrüen  
sárkánygyűrűkkel - immár nem maradhatok. 

Karvezető Apának mindenek között legkedvesebb,  
milyen rémkép zavar meg? Győztes vagy, ne félj. 

Oresztész E szenvedések nem csak rémképek nekem:  
anyám dühödt ebfalkáját fölismerem.                      297 (1032-1054) 

Karvezető Mert, mit kezed kiontott, rajta friss a vér:  
elmédbe most ezért zuhan csak ily zavar. 

Oresztész Nagyúr, Apollón, egyre többen vannak itt,  
szemükből átkos-undorító vér csepeg. 

Karvezető Csak egy a gyógyír: Loxiászt érintve majd,  
a gyötrelemtől ő szabaddá tesz hamar. 

                                                                    
159 Oresztész az esdeklők jelvényeivel kél útra. 
160 A delphoi szentély tüze sosem aludt ki. 
161 E sor után az eredetiben hiány van.  
162 Oresztész már látja a bosszúálló Erínüszeket, akik mint anyagyilkost üldözni fogják. 
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Oresztész Ti nem látjátok őket, csakhogy én igen:  
tovább zavarnak, vissza nem tart semmi sem.  

(Balra távozik)  

Karvezető Úgy hát szerencse óvjon, nézzen istened  
kegyelmesen, s jobb sorsra őrizzen tovább. 

Püladész követi Oresztészt 

Kar Íme itt a király háza ölében  
a vihar most már 
harmadszor is átzuhogott-fútt:  
gyermekevés volt egykor az első, 
mely verte, gyötörte Thüesztészt;  
másodikul már a vitézi király  
hullt el a fürdőben leszuratva,  
az akháji vezér; 
s harmadszor elénk idejött - mentőnk  
vagy veszedelmünk? Véghez jut-e már,  
megpihen-é már, 
elaludni tud-é dühöd, Áté?                                           298 (1055-1076) 
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ORESZTÉSZ 
A  PŰTHIA 
APOLLÓN 

KLÜTAIMÉSZTRA  ÁRNYA 
ATHÉNA 

ERÍNÜSZEK KARA 
 
 
 

Szín:  
Delphoi, Apollón temploma előtt, és  

Athén, Akropolisz, Athéna temploma előtt 
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A pűthia   (jobbról megjelenik, és a templom zárt  
kapuja felé indul. De mielőtt belépne, megfordul)  

Esdő szavammal minden istenek közül  
Gaiát, az ős-jóst tisztelem meg; majd Themiszt,  
ki, mint beszélik, másodikként ülte meg  
az anyja jósló-székhelyét; s harmadsoron  
erőszak nélkül, mint Themisz kivánta is,  
a Földnek egy más titán-lánya nyerte el,  
Phoibé: ki aztán, hogy Phoibosz világrajött,  
neki adta át, s az isten tőle nyert nevet.  
Phoibosz tehát Délosz tavát és szirtjeit  
elhagyta, s átevezve Pallasz gálya-járt 163 
partjára,* eljött, és a Parnasszoszra szállt.  
Útján kisérték s hódoltak nagyon neki  
Héphaisztosz ösvény-készitő magzatjai164,*  
s szelíddé tették földünk vad vidékeit.  
Megérkezett, fennen becsülte őt a nép  
s Delphosz király, e föld kormányozó ura.  
S az elméjét jósművészettel töltve meg,  
negyedszer, jósul, őt ültette Zeusz ide,  
s most apja, Zeusz, szóhirdetője Loxiász.  
Ez istenekhez száll tehát első imám.  
A Templomőrző Pallasz165* is legyen dicsért;                        301 (1-20) 
és mind a nimfát tisztelem, ki Kórükosz  
isten- s madár-szerette barlangjában él:  
Bromiosz az úr fölötte - nem felejtem el -,  
mióta hadba-vitte bakkhánsnő-raját,  
és Pentheusz végzetét mint nyúlét szőtte meg.  
Pleisztosz patakjait, Poszeidón erejét,  
a Teljesítő Fönti nagy Zeuszt hívom én,  
s elfoglalom, jósnő, jósnői székemet.  
Adják meg, hogy beléptem minden eddigi  
jöttömnél jobb legyen; s ha van hellén jelen,  
sorsot kivetve sorra jöjjön, mint szokás:  
mert jósolok, miként az isten rávezet.  

(Belép a templomba, de visszahőköl, 
 s az oszlopnak dől) 

Jaj, szörnyü szólni róla, szörnyü látni azt,  
mi engem Loxiász lakából visszaűz,  
hogy már erőm is elhagy, állni sem tudok,  
s kezem segít előre fürge láb helyett:  
agg nő ha fél, már semmi, nem több, mint gyerek.  
Midőn a sok-füzérü zúgba lépek én,  
egy istenektől-útált férfit látok ott  
mint kérlelőt megülni földünk köldökén166,*  

                                                                    
163 Attikába. 
164 Az athéniak. Egyik mitikus királyuk Héphaisztosznak és a Földnek volt fia.  
165 Athéna, akinek szentélye Delphoiban az Apollón-szentély előtt állt. 
166 A Föld köldökének tisztelt követ ma is őrzik a delphoi múzeumban. 
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kezéről vér csöpög, friss sebből most-kivont  
kardot fog és magasranőtt olajgalyat,  
körültekerve gondosan dús gyapjuval,  
fehér pehellyel; eddig érthető szavam.  
De e férfiú előtt egy furcsa nő-sereg  
a székeken körül megülve szendereg:  
nem asszonyoknak, ám Gorgóknak mondanám,  
de mégse Gorgó-félékhez hasonlítom:  
láttam lefestve, kik rég Phíneusz ételét                              302 (21-50) 
ragadták messze; s bár ezek szárnyatlanok,  
éppoly sötétek és egészen undokok:  
távoltart tőlük hortyogó lehelletük,  
szemükből borzadalmas cseppek hullanak;  
s a fej díszük sem istenszobroknak tövén,  
sem embereknek otthonában nincs helyén;  
e társaságnak törzsét nem láttam soha,  
földet se, mely kérkedne, hogy ily fajzatot  
átokveretlen fölnevelt, s nem bánta meg.  
S mi most jön, annak gondját már viselje ő,  
e ház gazdája, nagyhatalmu Loxiász:  
jós-orvos ő, csodák megoldó látnoka,  
s más otthonokról is minden szennyet lemos.  
(Jobbra eltávozik) 

A templom kapuja kitárul; Oresztész a Föld 
Köldökén ül; Apollón mellette áll; Apollón 
oldalán Hermész; az Erínüszek körben, 
a székeken alusznak 

Apollón Nem árulód, örökkön őriződ leszek,  
ha oldaladnál állok, és ha távol is,  
az ellenségeidhez nem leszek kegyes.  
A tombolókat itt lefogtam, láthatod:  
álombahullt az undorító lánycsapat,  
ős, agg leányok, kikkel nem közösködik  
egyetlen isten, ember, állat sem soha;  
gonosz dologra lettek ők, hiszen gonosz  
homályban élnek, Tartaroszban, föld alatt,  
mint emberek meg églakók utálata.  
De fuss előlük így is ernyedetlenül:                                  303 (51-74) 
mert űznek ők majd, mindenütt a szárazon,  
bolyongó lépted bármi tájon át halad,  
s ha tengeren, ha víz-ölelte városon;  
vigyázz, e kínodat terelve túl korán  
ne lankadj, ám elérve Pallasz városát,  
ott ülj le, ősi szobrát karral fonva át:  
mert lesznek ott nekünk bíráink s bűvölő  
beszédeink, s majd arra is módot lelünk,  
hogy mind e kíntól teljesen szabad lehess:  
hisz én beszéltelek rá, hogy megöld anyád. 
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Oresztész Nagy úr, Apollón! tudsz jogot nem véteni;  
tanuld meg azt is, hogy ne véts gondoskodást,  
s kezeskedik hatalmad arról, hogy segítsz. 

Apollón Csak emlékezz, s ne győzzön félsz a szíveden! 
( Hermészhez ) 
Te, egy-apától vérszerinti jó öcsém, 
Hermész, te őrizd! Légy nagyon, neved szerint, 
Úton-kisérő167:* légy vezérlő pásztora 
e kérlelőmnek: tiszted Zeusz is tiszteli, 
mivel halandókat jó sorssal ez kisér. 

Apollón eltűnik, Hermész és Oresztész balra 
eltávoznak. Klütaimésztra árnya 
megjelenik 
a templom közepén 

Klütaimésztra 
árnya 

Aludjatok csak! Jaj! Mit érek véletek?  
Míg engem, kit ti tiszteletlen hagytatok  
a többi holt között, mivelhogy öltem én,  
az árnyak közt sosem hagy el gyalázatom,                      304 (75-97) 
csúfságra bolygok - és kimondom nektek azt,  
hogy ők, amott lent, ontják rám a vádjukat;  
de lám, szerettemtől szenvedtem szörnyüt én,  
s haragra értem egy isten se gyúl, noha  
a kéz, amely levágott, anyja gyilkosa.  
No nézd, sziveddel nézd meg itt e sok sebet:  
az elme szemmel tündököl ha álmodik,  
s halandók sorsa nappal meg nem látható.  
Az én javamból már be sokszor nyaltatok  
italt bor nélkül, józan édességeket;  
s áldoztam éj szentelte étket a tűzhelyen,  
oly órán, melyben más istenség részt se kér;  
s mindezt ma lábbal megtaposva láthatom:  
s ez itt, kisiklott s mint az őz tünik tova,  
hálóitokból így kiszökkent könnyedén,  
s orrfintorítva néz reátok vissza már.  
Hallgassatok rám, lelkemért beszéltem én,  
ti földalatti istennők, figyeljetek:  
Klütaimésztra, az álomkép, szólítalak. 

A kar felnyög 

Klütaimésztra 
árnya 

Csak nyögjetek, s majd addig ő továbbszökik:  
enyéimet megóvják, s engem senkisem. 

A kar felnyög 

Klütaimésztra 
árnya 

Be mélyen alszol! meg nem indulsz kínomon:  
s Oresztész elfut, az anyagyilkos, gyilkosom.                  305 (98-123)  

A kar feljajdul 

Klütaimésztra Jajgatsz, de szunnyadsz; hát miért nem kelsz hamar?  

                                                                    
167 Ez volt ti. Hermész egyik jelzője. 
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árnya 
 

Mi más a dolgod, mint hogy oszd a kínokat? 
A kar feljajdul 

Klütaimésztra 
árnya 

Álom s fáradság, izmos összeesküvők,  
kiszárították, bősz sárkánynő, mérgedet.  

Kar  (kétszeres erővel élesen nyög) 
Fogd meg, fogd meg, fogd meg, fogd meg, figyelj! 

Klütaimésztra 
árnya 

Álmodban űzöl gyors vadat, s csaholsz reá,  
miként az eb, mely dolgát nem feledheti:  
mit téssz? riadj föl! bágyadás ne nyomjon el,  
s álom ha lágyit, úgy se nézd el kínomat:  
jogos szidalmam tépje-marja májadat:  
a józanok számára nincs jobb ösztöke:  
fuvalld utána vérhabos lehelleted,  
aszald meg őt, beledből fújj reá tüzet,  
a második futáson űzd, emésszed el.  
(Eltűnik) 

Az Erínüszek sorban felriadnak, és egyenként  
megszólalnak                             306 (124-139) 

Karvezető No, föl! no verd föl ezt, miként én tégedet;  
alszol? no szökkenj! messze rúgd el álmodat!  
Lássuk csak, nem hiúság-é ez az intelem. 

Kar Jaj, kedvesek! lever a gyötrelem – 
kínlódtam, és hiába, jaj, milyen sokat – 
iszonyu kín gyötört, szomoru szenvedés,  
nem is tűrhető: - 
vadászhálómból elfutott-szökött a vad. – 
Levert az álom, s a zsákmány oda! 
 
Jaj, Zeusz fia! be csalafinta vagy! - 
ifjan legázolsz ily öreg hatalmakat - 
a kegyeletlen és anya-ölő gonosz 
fiút pártolod - 
kiloptad őt - isten! -, ki anyját ölte meg: - 
ki mondaná még, hogy így volt helyes? 
 
Álmomban énhozzám gyalázat érkezett, 
ütött, mint ahogy kocsis ragad 
kezeibe ösztökét, 
szivem alá, májam alá: 
ím itt a korbácsoló, 
kínozó, kínhozó, 
az az iszonyu fagyos, az a nehéz. 
 
Ilyet mívelnek hát az ifju istenek, 
igazságtalan parancsolók:  
csöpög a trón: csurog,  
fölül-alul esik a vér,                                                              307 (140-165) 
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ím itt, a Föld Köldökén 
véresen, rémesen 
feketedik a nyomoru iszonyat. 
 
Itt ő a jós, itt önmagát mocskolta be, 
a maga jós-zugát; 
senki se - ő akarta; 
ki rövidéletűt, noha tilos, kegyel, 
s az ősi sorsokat nyűvi szét. 
 
Rám kínt hozott, de ezt itt mégsem oldja föl; 
noha a föld alá 
fut, szabadulni nem fog, 
mehet akárhová ez a gonosztevő, 
fejére sújt az új bosszuló. 

Apollón, felajzott íjjal, hirtelen megjelenik 

Apollón Ki innen, házamból hamar, parancsolom,  
hagyjátok el sietve jóshelyem zugát,  
nehogy megérezzétek a szárnyrakélt fehér  
kígyót, arany húromról mely rohamra száll,  
mert éjszínű tajtékot hány majd kínotok,  
vért, mit legyilkolt emberekből szíttatok. 
E házhoz itt közel sem illik jönnötök:  
hol főt levág a törvény, hol szemet kiváj  
és torkokat hasít, hol magvat vesztenek,  
fiúk heréjét rontják, hol csonkítanak  
s köveznek, s hol karóbahúzottak jajuk  
ontják, csak arra menjetek! Halljátok-e,  
míly ünnepeknek kedvelése az, miért                            308 (166-191) 
az istenek megvetnek? Hisz mutatja már  
külsőtök: íly rút fajzatoknak vérivó  
oroszlán barlangjában kéne lakniok,  
s nem jósdám szent helyére kenni szennyüket.  
Pásztortalan csavargó csorda, fuss odébb!  
Íly nyájra egy isten se vetne jó szemet. 

Karvezető Hallgass meg, úr Apollón, most enyém a szó:  
a vétkekben te néki nem bűntársa vagy,  
de mindenestül legfőbb vétkes vagy magad. 

Apollón Mikép? Beszéded még idáig nyújthatod. 

Karvezető A jós-szavad küldötte anyját ölni meg. 

Apollón A jós-szavam „Bosszuld apádat!" volt; igen. 

Karvezető S védője lettél, vétek-vért fogadva el. 

Apollón És mondtam is, hogy házamat keresse fel. 

Karvezető S akik kisérjük, minket csak gyalázol-e? 

Apollón Mivel lakomba nem való belépnetek. 
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Karvezető De tisztünkül jutott mégis, hogy ezt tegyük. 

Apollón Miféle tisztség? Szép lehet! Kérkedj vele. 

Karvezető Mi űzzük házról házra anyja gyilkosát. 

Apollón Hát azt a nőt, ki hitvesét gyilkolta le?                              309 (192-211) 

Karvezető Nem vérrokonnak pusztult tőle élete. 

Apollón Nagyon kevésre tartod így, vagy semmire  
a Héra és Zeusz végbevitte szent frigyet;  
szerinted Aphrodité senki, semmi se,  
kinek leginkább örvendeznek az emberek;  
a férfi és nő sorsjelölte fekhelye  
az eskünél is több, mert jog védelmezi.  
Ha hitvest gyilkolók iránt ily lanyha vagy,  
s bosszus szemedből nem süt ellenük harag,  
kimondom én: Oresztészt űzni sincs jogod.  
Az ő bűnét lelkedre vetted módfelett,  
a másikat, látom, lassabban bosszulod.  
De törvénylátónk Pallasz istennő legyen. 

Karvezető De őt ugyan többé már el nem engedem. 

Apollón Csak űzd, s növeld a munkád még tovább vele. 

Karvezető Ne szóld le szúró szókkal tisztes tisztemet. 

Apollón Ajándékul se venném át e tisztedet. 

Karvezető Zeusz trónja mellett téged nagynak mondanak;  
de én, mivelhogy engem anyja vére hív,  
e férfiút büntetni, ebként hajszolom. 

Apollón De én - mert hozzám esdekelt - oltalmazom: 
a kérlelő haragja szörnyü az emberek 
s az istenek közt, hogyha önként elhagyom.                 310 (212-234) 

 A kar balra eltávozik. A templom bezárul 
A szín változik: Athén, Akropolisz.  
Az orkhésztrában egy templom előtt Athéna 
szobra 

Oresztész  (balról berohan, és a szobor lábához borul) 
Úrnő Athéna, Loxiász parancsszava  
küldött, fogadd a vétkest itt kegyelmesen.  
Nem is vagyok már szennyes, tisztátlan-kezű:  
megsápadott s le is törlődött már a szenny,  
sokak lakában és sokakkal egy uton,  
míg szárazon bolyongtam s tengert szeltem át, 
 híven követve Loxiásznak jós-szavát,  
s házadhoz érve, istennő, a szobrodat  
vigyázva, várom végső tárgyalásomat. 

A kar balról belép  

Karvezető No lám, hisz itt a férfiú biztos nyoma: 
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e néma följelentő intelmét kövesd: 
mert mint ha sebzett szarvasborjat űz az eb, 
követjük cseppről cseppre vére nyomdokát. 
E fáradalmas férfiűzéstől zihál 
bensőm: bebolygtam már a föld minden zugát, 
s szárnyatlan szárnyalással át a tengeren 
űztem, hajóknál nem lomhábban, szüntelen, 
s most végre itt van, egy zugolyban itt lapul: 
nevet felém az embervér friss illata.                              311 (235-254) 

Kar Figyelj, figyelj nagyon! Mindenüvé tekints: 
ne szökhessen el tőled az anya-ölő. 

(Egy csoportjuk észreveszi Oresztészt) 
Megint talált oltalmazót: 
az örök istennő szobrát fogja át, 
hogy az itéletét eképp nyerje el. 
De biz nem így lesz: anyja vére földre folyt, 
nem éled ismét, iszony! 
örök időkre már a homok itta föl. 
De bosszuból élő testedből szürcsölöm 
ki a vörösszinü vért, nekem adod, iszom én, 
táplál belőled inni-rossz gyász-ital; 
megaszallak élve, és leviszlek majd a föld 
alá: anyádért fizess 
kínokat, gyilkosa! 
S majd sok halandót látsz, ki éppígy vétkezett, 
sértve egy ég-lakót, vagy aki nála járt, 
vagy szeretett szülőt, 
s megkapja mind ott lent, amit megérdemel. 
A nagy Hádész az emberek bírája ott 
a föld mély ölén, 
lát s figyelő szivébe mindent fölír. 

Oresztész anélkül, hogy az Erínüszekhez 
fordulna,  
tovább könyörög Athénéhoz 

Oresztész Én megtanultam szenvedéseim között  
számos tisztító szertartást, s hogy szólani  
s hallgatni hol kell: most azonban hangomat  
emelni bölcs tanítómester sürgetett:                             312 (255-279) 
mert szunnyad és fakul kezemnek verj egye, 
szülőm vérének foltja el van mosva már; 
mikor még új volt - Phoibosz isten tűzhelyén 
a tisztító sertésvér168* űzte messzire. 
Ha fölsorolnám, hosszu lenne, mily sokan 
érintkeztek már vélem eddig bajtalan169:* 
a vélünk-vénülő idő mindent lemos. 
S most tiszta szájjal, szent szavakkal szólítom 

                                                                    
168 A tisztító szertartásnál disznót áldoztak. 
169 Ezzel bizonyítja, hogy már tiszta, mert ha még a gyilkosság szennye rajta volna, másokra is bajt hozna. 
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Athénaiát, e föld úrnőjét, jöjjön el 
védelmezőmül! s dárda nélkül megnyeri 
Oresztészt s véle Argosz földjét s népeit 
örökre hű és hálás fegyvertársakul. 
Most hát, akár ha Libüának térein, 
szülőhelyén, ahol Tritónnak árja foly,* 
jár nyíltan ő, vagy ködfedetten óvja és 
segíti híveit; s ha Phlegra sík terét 
tekinti végig mint a bátor hadvezér, 
jöjjön - hisz isten s messziről is hallja szóm - 
legyen már szenvedéseimtől oldozóm. 

Karvezető Apollón és Athéna sem tud, bármilyen  
erős, megóvni téged - eltűnsz védtelen,  
és nem tanulhatod meg, hogy van szívöröm,  
te vérveszett árny, démonok falatja, te!  
Nem is felelsz nekem, szavamra köpsz, te, kit  
nekem neveltek és nekem szenteltek itt?  
Nem is levágva - élve táplálsz engemet:  
s most halld, mi megbilincsel, ezt az éneket. 

 (A kar közeledik Oresztészhez) 
Nosza, körben föl a táncra, iszonyú  
gyűlölt dalaink                                                                    313 (280-308) 
bemutatjuk, mert ez a vágyunk;  
s elmondjuk: az emberi sorsot mint 
osztja ki mindig a mi rajunk.  
Hisszük: igaz, mit dönt a mi szívünk:  
ki tiszta kezet terjeszthet elénk,  
azt haragunk meg nem közelíti 
sose sújtjuk, bútalan élhet;  
de tőle, ki mint e férfiu itt, 
vértől csöpögő kezeket rejt,  
mint a leöltek tanui, hívek,  
követeljük, a vér díja gyanánt, elé 
állván, örökös lakolását.  

(Az Erínüszek kört formálnak Oresztész körül) 
 
Éj-anyám, szülőm, te hallgass rám,  
ki az immár kihunyt-szeműt s ki még  
lát, sújtom: a Létó fia  
engem itt meggyalázna:  
elragadván vadam,  
mely pedig már enyém,  
anyja vére szennyezi. 
De kire így mi lecsapunk, 
ime, e dal veri agyát, 
e dühitő, esze-rontó, 
Bosszu-rémek éneke, 
ész bilincse, lanttalan, 
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lelkeket-kiszáritó. 
 
Részem ez, s a Moira így szőtte  
- hajlani nem tudó - örökre már:  
az embert, ki íly bűnbe hull  
vakmerő balga fővel,                                                           314 (309-336) 
üldözöm szüntelen, 
míg nem ér föld alá, 
s még ha holt, se lesz szabad. 
De kire így mi lecsapunk, 
ime, e dal veri agyát, 
e dühítő, esze-rontó, 
Bosszu-rémek éneke, 
ész bilincse, lanttalan, 
lelkeket-kiszáritó. 
 
Már születéskor e sors kerekült örökünkül:  
isteneket sosem ér a kezünk, soha egy sem  
lesz társunk lakománkon;  
nincs sorsunk s részünk soha tiszta fehér  viseletben* 
 
Házakat verünk mi le,  
mikor Arész letelepül,  
s keze kiont rokoni vért:  
ilyen után szaladozunk,  
noha erős, leverjük őt,  
hol kiomolt a vér, a friss. 
 
Fönt a nagy isteneket ne gyötörje az íly gond,  
mentesítem sietősen e fáradozással  
őket, távol a pertől: 
csakhogy minket, e gyűlöletes, csupa-vér sereget Zeusz  
asztalához nem bocsát. 
[Házakat verünk mi le,* 
mikor Arész letelepül, 
s keze kiont rokoni vért:                                                   315 (337-357) 
ilyen után szaladozunk,  
noha erős, leverjük őt,  
hol kiomolt a vér, a friss.] 
 
Érjen bár égig magas emberi nagy gőg:  
olvad, igen, lekerül megalázva a földbe,  
hogyha sötétköpenyű seregünk közeleg már,  
s szörnyü táncra dobbanunk. 
Iszonyuan belekapok, 
iszonyu súly, nekiesem, 
belecsapok, letaposom, 
ki se kerül, noha szalad, 
elcsúszik gonosz útján. 
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Elhull s mitsem tud dühös őrületében  
úgy gomolyog körülötte a bűne homálya;  
és ködöt önt a lakára, sötétet a rémes  
soknyögésü kósza hír. 
[Iszonyuan belekapok, 
iszonyu súly, nekiesem, 
belecsapok, letaposom, 
ki se kerül, noha szalad, 
elcsúszik gonosz útján.] 
 
S ez így marad: jól tudunk 
megállni bosszút, sosem 
feledni, Tiszteltek 
s Kérlelhetetlenek vagyunk; 
miénk ez az iszonyu feladat, 
az istenektől távoli, 
a naptalan lápban,                                                                316 (358-387) 
úttalan és gonoszul-rögös, élő 
s holt szemeknek egyaránt. 
Van-é halandó, ki nem 
remeg, ki nem tisztel így, 
ha hallja törvényem, 
a Moira-adta, istenek 
szerint is örököset? Ez az én 
ajándék-részem, ősi, és 
a tisztelet tőlem 
nem marad el, noha földnek alatta 
van, vak éjben, otthonom. 

Athéna megjelenik 

Athéna Nagymessziről hallottam esdő szózatot,  
Szkamandrosz mellől; épp a földet vettem át,  
mit nékem ott az akháj vezérek és nagyok,  
a lándzsa-megszerezte zsákmány részeként  
szentekenek volt, mindörökre, teljesen,  
hogy birtokolják Thészeusz sarjadékai:*  
onnan jövök, nemlankadó lábbal, hamar,  
szárnyak helyett zúgatva öblös pajzsomat,  
erős csikókat fogva e szekér elé.  
S új társaságot látva itt, a földemen,  
zavarba nem jövök, csupán csodálkozom.  
Kik vagytok itt ti? Mindetektől kérdezem,  
a szobrom alján itt ülő vándortól is,  
s titőletek, ti másra nem hasonlítók,  
ilyent az istennők között az istenek  
nem látnak, és halandó ember sincs ilyen.  
De ócsárolni azt, ki nem vétett nekünk,  
igazság és a törvény meg nem engedi.                           317 (388-414) 
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Karvezető Zeusz lánya, kurtán megtudod, hogy kik vagyunk:  
az Éjszakának rémes sarjadékai,  
Átok-leányok: ez nevünk a föld alatt. 

Athéna Nemed tudom már, s hogy miként szólítanak. 

Karvezető S hogy a tisztségem mi, azt is tüstént megtudod. 

Athéna Meghallgatom, ha fölvilágosít szavad. 

Karvezető Ki embert öl, mi űzzük el hazulról azt. 

Athéna S a gyilkoló futása végét hol leli? 

Karvezető Hol már örömnek semmiképpen nincs helye. 

Athéna Ilyen futásra hajtod ezt a férfit is? 

Karvezető Igen, mert készakarva anyját ölte meg. 

Athéna Tán kényszerűen s más haragját rettegőn. 

Karvezető Van oly sarkantyu, mely szülő-ölésre hajt? 

Athéna Kettő perel, s csak egyik félnek volt szava. 

Karvezető Ő nem vesz esküvést, és adni sem kiván.* 

Athéna Jogosnak lenni nem kívánsz, csak hírleni.                     318 (415-430) 

Karvezető Hogyan? Taníts meg: bölcsességed nem szegény. 

Athéna Kimondom: esküvel se győz, ki jogtalan. 

Karvezető Kérdezd ki hát, s hozz jog szerint itéletet. 

Athéna Ti rám bízzátok így a döntés végszavát? 

Karvezető Miért ne? Hisz, miként megillet, tisztelünk. 

Athéna A sor terajtad; mit felelsz hát, idegen?  
nevezd meg földed, nemzetséged és bajod,  
s utána védd e vádbeszéd ellen magad.  
Igazságodban hogyha bízol, s szobromat  
vigyázva, tűzhelyemnél, úgy, mint Ixión,*  
szentelt könyörgő módra kérsz tőlem segélyt,  
világos szókkal mindezekre válaszolj. 

Oresztész Úrnőm, Athéna, én először elveszem  
végső szavadba rejtett roppant gondodat:  
tisztátalan már nem vagyok, s kezemre sem  
tapad vér szennye, míg szobrodnál itt ülök.  
Minderre nagy bizonyságot mondok neked:  
véreskezűre törvény: hangtalan legyen,  
amíg egy embertársa, kinek a tiszte ez,  
szopósmalac vérével meg nem hinti őt.  
E tisztulás rég részemül jutott nekem  
a más lakában: vér s folyóvíz cseppjei;  
vesd el tehát e gondot, arra kér szavam.  
A nemzetségemet meg tüstént megtudod;                  319 (431-454) 
Argosz hazám, s nemzőapám jól ismered,  
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Agamemnón ő, a hős hajóhad-rendező,  
kivel romvárrá tetted Trója városát.  
S ki csúfosan pusztult, mikor megérkezett  
az otthonába: mert sötétszivű anyám  
megölte, míg csalárd hálóval fedte el,  
mi a fürdőben történt ölés tanúja volt.  
És én megérkezvén, odáig számüzött,  
megöltem azt, ki szült, tagadni nem fogom,  
mert jó apám véréért ontottam ki vért.  
De vélem együtt vétkes ebben Loxiász,  
mert szívem űzve kínokat jósolt nekem,  
ha ezt a gaztevőkkel én meg nem teszem.  
S te most, jogos volt, vagy nem, ítéld meg magad:  
jelölj akármily sorsra, dicsérem szavad. 

Athéna E súlyos ügyben földi bíró nem tehet  
ítéletet, hiszem; de én se dönthetek  
az ádáz-bosszu-szülte gyilkolás felett;  
mert megtisztulva, illőn s ártalmatlanul  
jöttél lakomba s kérted itt oltalmamat,  
ki sem gyalázhat, városomba veszlek én.  
De itt az ő joguk se félrevethető.  
S a győzelem ha nem nekik jut részükül,  
a mérges tajték, mely elméjükből zuhog,  
mezőnkre tűrhetetlen dögvészt hoz hamar.  
Így áll az ügy: ha tűröm, hogy maradjanak,  
s ha messzeküldöm őket, egyként bajt szerez.  
De hogyha már idáig érkezett a vád,  
a gyilkosságnak esküdt-bíráit fogom  
kiválogatni, s mindörökre szóljon ez.                             320 (455-484) 
Ti meg bizonyságot-tevőket hívjatok,  
tanúkat, kiknek esküjétől nő a jog.  
Én városom legjobbjait szemelve ki,  
velük jövök meg, hogy lehessen dönteni,  
mert mind igaz lesz s esküjét meg nem szegi.  

(Jobbra eltávozik) 

Kar Új a törvény, s összedől 
mindenünk, hogyha most 
anyja gyilkosának itt 
érve győz, vétke győz: 
akkor ez minden embert fölruház 
könnyü kedvvel ölni már; 
sok gyereke-ütötte seb, s nagy 
keserü kín, mi sok szülőt 
vár ezentúl biztosan. 
 
Már haragra nem gyulunk, 
leskelő mainaszok, 
látva ily vad tetteket: 



 

 
A i s z k h ü l o s z :  D r á m á i  

 
Oldal: 191 

rajta hát, öljenek; 
míg panaszt mond ez, annak nagy baját 
hallja meg, mit szenvedett, 
s vége, szünete már a bajnak 
sose leszen, s bizonytalan 
írt hiába mond szegény. 
 
Már ne zúgja senkise,  
míg csapás teríti le,  
jajgatón e szózatot:  
„Ó, te Jog,  
s trónoló Erínüszek!"                                                         321 (485-512) 
 
Így zokog nem egy apa  
s friss-sebű szülőanya,  
sírva sorsán, hogyha majd  
összedől a Jog laka. 
 
Van, hogy jó a félelem,  
hogy ne légyen féktelen  
az ember-elme, üljön ott:  
csak haszon,  
s józanít a fájdalom:  
van, ki hogyha nem hatol  
félelem szivébe, bár  
földi férfiú, akár  
város, hogy becsül Jogot? 
 
Rendezetlen életet, 
zsarnok-adta kínt se vedd 
példaként: 
isten erőt a középnek ad 
mindig: a két szélsőt tovavonja. 
Illik erre szózatom: 
bűnnek a gyermeke, tudd, a dölyf, 
így igaz ez, míg a szivek 
tisztaságának fia 
várt s kegyes-arcu áldás. 
 
Ezt fogadd meg legkivált: 
féld a Diké zsámolyát; 
meg ne tedd, 
hogy haszonért gonoszul tipord 
lábbal: a bűnhődés követ akkor, 
vár a vég, mit érdemelsz;                                              322 (513-544) 
tiszteletet szüleidnek adj  
mindig is, és azt, ki betér  
otthonodba, megbecsüld,  
tisztelet annak is jár. 
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Kit kénytelenség nem űz reá, s igaz, 
nem szalaszt el áldást, 
a pusztulás őt le nem tapossa; 
a vakmerőről kimondom: ő, aki 
visz jogtiporva összerablott holmikat, 
idővel majd behúzza vásznát, 
hogyha vitorlarúdjait 
tördeli szörnyű szélvész. 
 
Kiált, de hangját se hallja senki, míg  
küzd a forgatagban;  
a fölhevültet kacagja isten,  
a kérkedőt, mert hiába küzd most,  
felszínre nem kerül, befonja nagy baja:  
a boldogsága addig ért csak,  
szirtjein ott a Jognak ím  
megsiratatlan elvész.  

Athéna (jobbról visszatér. Mögötte hírnök vezeti be a 
bírákat.  
 Leülnek.  A  kar körébük csoportosul.  
Oresztész elébük áll) 

Zengj hírt, te hírnök, és a népet csöndesítsd.  
Süvöltsön égig itt a türrhén trombita,  
melyet feszít az emberek lehellete,  
hogy átható zenéjét hallják mindenek.  
Amíg e bíráknak tanács egybegyűl,                                 323 (545-570) 
hallgatni kell s megtudni, mit rendeltem el,  
hát városom ma mindörökre tudja meg,  
mint kell az emberek pörében dönteni. 

Apollón megjelenik 

Karvezető Nagyúr, Apollón, légy saját körödben úr;  
de itt, e pörrel hogy mi dolgod, válaszolj. 
 

Apollón Tanúnak jöttem - mert szentelt szokás szerint  
ez a férfi itt az én lakomban kérte volt  
oltalmamat, s megtisztitója én vagyok – 
és vádlott-társnak is, mert én okoztam azt,  
hogy ő megölte anyját. Kezdd a tárgyalást,  
s mint bölcseséged adja, döntsd el ezt a pört.  

Athéna (az Erínüszekhez fordulva)  
A szó tiétek, ím a pört megindítom:  
a vádoló legyen, ki kezdi és kifejt  
mindent elölről, s híven fölvilágosít. 

Karvezető Sokan vagyunk bár, vádbeszédünk kurta lesz.  
S te sorra, mindenegy szavunkra válaszolj.  
Először is felelj: megölted-é anyád. 
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Oresztész Megöltem; így van, ezt tagadni nem fogom. 

Karvezető Hármas-birokban egyszer, ím, levertelek.* 

Oresztész Még földre sem terültem, és te kérkedel. 

Karvezető S mi módon ölted őt meg, el kell mondanod.                324 (571-591) 

Oresztész Halld hát: nyakára sújtott kardvonó kezem. 

Karvezető S ki bíztatott, kinek tanácsa vett reá? 

Oresztész Ez isten jós-szavára tettem; ő tanúm. 

Karvezető A jós beszélt rá, hogy megöld szülőanyád? 

Oresztész S e sorsomért még máig sem panaszkodom. 

Karvezető Ha most a döntés megragad, másképp beszélsz.  

Oresztész Apám a sírból, bízom benne, megsegít. 

Karvezető Csak bízz a holtakban, szülődnek gyilkosa. 

Oresztész Mert kétszeres bűn szennyét hordta bélyegül. 

Karvezető Hogyan? Világosítsd föl itt bíráidat. 

Oresztész Megölte férjét, és apámat ölte meg. 

Karvezető Te élsz, de ő legyilkoltatva tiszta lett. 

Oresztész Futásra, míg élt, mért nem űzted őt is így? 

Karvezető A férfival, kit ölt, nem volt a vére egy. 

Oresztész És én viszont anyámmal vérrokon vagyok?               325 (592-606) 

Karvezető Nem táplált-é, te gyilkos, ő az öve alatt?  
Anyádnak drága vérét megtagadni vágysz? 

Oresztész Tanúskodj már, Apollón; és te fejtsd ki most:  
hogy őt megöljem, volt-e énnekem jogom?  
Mert nem fogom tagadni, hogy megtettem ezt:  
de, hogy te mit tartsz, vajjon joggal öltem-e,  
vagy jogtalan, döntsd el, hadd adjam tudtukul. 

Apollón Nyíltan kimondom: Pallasz nagy tanácsa, halld,  
hogy joggal ölt; jós lévén, nem vagyok hazug:  
jós-székemen nem mondtam én olyat soha,  
se férfiú, sem asszony, sem város felől,  
mit nem parancsolt isteneknek apja, Zeusz.  
Igazságomról tudjátok meg, mily erős,  
kövessétek tehát apámnak óhaját,  
mert esküszó nincs, mely Zeusznál hatalmasabb. 

Karvezető Zeusz adta hát, szerinted, ezt a jóslatot,  
hogy küldd Oresztészt: álljon apjáért boszút,  
s szülőanyját ne is tisztelje semmiképp? 

Apollón Igen, mert más, ha férfiú hal, oly nemes,  
kit tiszteltté Zeusz-adta kormánypálca tesz,  
s hozzá - asszony kezétől s nem is Amazón  
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gyors, messzeszálló vesszejétől hullva el...  
Nem, halld meg ezt, Athéna, és ti itt-ülők,  
kik majd szavaztok és ez ügyben döntötök.  
A háborúból visszatérő hőst, aki  
csaknem mindenbe győzött, jól fogadta ő                       326 (607-632) 
[minthogyha csak szeretné170;* fürdőt készített],  
s midőn a kádból épp kilépett férje, egy  
köpenyt borított rá, mint sátrat, és a dús  
redők közé befonva mészárolta le.  
Most hallottátok, hogy veszett a férfiú,  
a mindenütt-magasztalt gályahad-vezér;  
s a nő milyen volt - elmondtam, hogy ellene  
gyúljon haragra mind, ki itt itélkezik. 

Karvezető Az apja vesztét, mondod, többre tartja Zeusz; 
de éltes apját ő kötözte meg, Kronoszt. 
Nem szól ez ellen az, mit itt beszélsz nekünk? 

(A bírákhoz) 
Kérlek, hogy erre mint tanúk, figyeljetek. 

Apollón Ti isten-útált szörnyek gyűlölt fajzata! 
bilincseket föloldhat ő, van gyógyszere 
elég reá és sok megoldó eszköze: 
de férfi vérét hogyha issza már a por, 
ki egyszer elhullt, föl nem támad semmikor; 
nem is teremtett erre még varázsigét 
apám, pedig különben más mindent emel 
s ledönt s kiforgat nem-lihegve, oly erős. 

Karvezető Most csak vigyázz, hogy fölmentetni mint tudod:  
ki anyjának rokon vérét ontotta ki,  
Argosz terén szülői házát lakja majd?  
Miképen áldoz ott a nép oltárain?  
A törzsi kézmosó-víz mint fogadja őt? 

Apollón Megmondom ezt is, csak figyelj, s lásd, hogy helyes:  327 (633-657) 
akit szülöttnek hívnak, annak anyja nem  
szülője, csak dajkálja ő az új magot:  
az adja, ki nemzi, s barátnő barátnak, ő  
a sarjat őrzi, hogyha isten engedi.  
S tekintsd e szómnak itt tanúságtételét:  
apává lenni még anya nélkül is lehet:  
itt áll a példa, Pallasz, nagy Zeusz magzata,  
kit női méh sötétje nem táplált-nevelt,  
de íly szép sarjat istennő se szül soha.  
És én, Athéna, úgy, miként tőlem telik,  
a néped és a városod naggyá teszem,  
s azért is küldtem házad tűzhelyéhez ezt,  
hogy majd tehozzád mindörökre hű legyen,  
s hogy őt magát nyerd, úrnő, harci-társadul,  

                                                                    
170 Ez a sor az eredetiben hiányzik, csak értelemszerű kiegészítés. 
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s az ő utódait, s hogy híven tartsa meg  
e szent kötést ő s minden késő sarja is.  

Athéna (az Erínüszekhez fordulva) 
Rendeljem immár el, hogy ezek szavazzanak  
igaz szivükből, mert elég volt már a szó? 

Karvezető Mi ellőttük minden nyilunkat; és csupán  
azt várjuk itt, a versenyünk mint döntik el.  

Athéna  (Apollón és Oresztész felé fordulva)  
Mit is tegyek hát, hogy ti meg ne szidjatok? 

Apollón Mi elhangzott, mind hallottátok, most tehát  
az esküt félve, szavazzatok, barátaim. 

Athéna Halld, Attikának népe, hogy mit rendelek,  
midőn először ítélsz vérontás felett.  
Ezentúl is legyen meg Aigeusz népe közt  
az ítélő bírák tanácsa mindig is                                         328 (658-684) 
ez Arész Dombon, hol az Amazón-sereg171* 
tábort ütött, mikor Thészeuszra bosszusan 
kiszállt s a várral szembe várat épített, 
ez új magastornyút tornyozta szembe föl, 
s Arésznak áldozott, s e sziklát épp ezért 
Arész Dombjának hívják - itt a tisztelet 
s a véle testvér félelem megóvja majd 
a vétkezéstől éj s nap a polgárokat, 
ha ők maguk nem másítják törvényeim; 
ha rút vizekkel és iszappal szennyezed 
a tiszta forrást, nem lelsz benne már italt. 
Fejetlenség ne légyen és ne szolgaság 
tisztelt népem szemében, én így rendelem, 
s a félelmet se vessétek ki teljesen: 
ki jámbor ember, hogyha semmitől se fél? 
A törvényt félve tiszteljétek, jámborul, 
s e város üdve és e föld bástyája lesz 
a számotokra, mint amilyen nincs senkinek, 
szküthák között sem, sem Pelopsz vidékein. 
E meg nem vesztegethető tanácsot itt, 
e hajthatatlan tiszteset, mely szunnyadók 
fölött örökkön éber őr, fölállítom. 
Idáig terjesztettem én intelmemet 
polgáraimnak mindörökre: keljetek, 
bírák, föl immár, mind kövecskét fogjatok, 
s az esküt félve, döntsetek. Ennyi volt szavam. 

A bírák fölemelkednek, s az urnához járulnak 

Karvezető Súlyos jelenlétünket itt a földeden 
ne vesd meg semmiképen, ezt tanácsolom.                  329 (685-712) 

                                                                    
171 Thészeusz ellen indított egykor bosszúhadjáratot. 
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Apollón És én is intlek: jós-szavam, Zeusz óhaját,  
tisztelve féld s vigyázz, hogy meddővé ne tedd.  

Karvezető Nem tiszted az, hogy tisztelj véres vétkeket,  
bizony nem oszthatsz többé tiszta jóslatot. 

Apollón Ezek szerint tehát apám is tévedett,  
midőn az első gyilkost védte, Ixiónt?  

Karvezető Te mondod; én, igazságot ha nem kapok,  
e földet látogatni súlyosan fogom. 

Apollón De nincs az új s a régi istenek között  
egyetlen tisztelőd se; győzni én fogok. 

Karvezető A Moirákat Pherésznél így vetted reá172,*  
hogy múlókat nemhervadókká váltsanak. 

Apollón Jót tenni tán a tisztelővel nem jogos,  
kivált olyankor, hogyha éppen ránk szorul? 

Karvezető Te ott a régi rendre törtél pusztítón,  
az ősi istennőket borral szedve rá. 

Apollón Te meg, mivelhogy nem lesz részed győzelem,  
epét okádsz, de senkinek sem ártsz vele. 

Karvezető Ifjú lovasként tiprasz rajtunk, véneken,  
s így várom én a döntést, majd mikép esik,  
s e várost hogy gyűlöljem-é, még nem tudom.              330 (713-733) 

Athéna Enyém a tisztség legvégsőként döntenem,  
s Oresztészért teszem le én is sors-kövem:  
mert engem asszony nem szült, nékem nincs anyám;  
férfit dicsérek - bárha férjhez nem megyek – 
egész szivemmel, mert csak apámé vagyok.  
S bizony nem gondom így oly asszony végzete,  
ki férjét, háza gazdáját gyilkolta le.  

(Szavazatát az urnába veti)  
Oresztész győz, legyen bár egyenlő a kő.  
Az urnákból a köveket döntsétek ki már  
hamar, ti, bírák, kikre ily tiszt gondja vár. 

Oresztész Fénylő Apollón! Merre dől el itt a harc? 

Karvezető Szülőanyám, sötét Éj! látod ezt a pert?  

Oresztész Hurok szorít, vagy láthatom, Nap, fényedet? 

Karvezető Bukás a részünk, vagy tovább is tisztelet? 

Apollón A sors köveit csak számláljátok pontosan,  
s különhelyezve, csöpp hibát se ejtsetek:  
ha egy hiányzik, szörnyü bajt szül, szörnyü kínt,  
s ha megvan egy, az összedőlt ház áll megint. 

                                                                    
172 Apollón rávette a végzet-istennőket Pherész királynál, hogy a király fiának, Admétosznak, haladékot 
adjanak: nem kell meghalnia, ha valaki önként vállalja a halált helyette. 
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A bírák átadják Athénának táblácskáikat 

Athéna A férfiú a vér vétkétől mentesült: 
a sors-kövecskék itt meg ott egy-számuak.                 331 (734-753) 

Oresztész Ó, Pallasz, úrnő, házam megmentője, te!  
Hazám földjétől is meg voltam fosztva én,  
s te visszavittél; s majd egy hellén hirdeti:  
„E férfi újra argoszi lett, és apja dús  
kincsei közt lakik, mert Pallasz s Loxiász  
kegyelte őt" - s a teljesítő harmadik,  
Megváltó Zeusz, ki szánta meggyilkolt apám,  
s megvált, mert látja jól anyám ügyészeit.  
És én e földnek és népednek, íme, most  
minden korokra szóló esküvést teszek,  
midőn az otthonomba visszaindulok:  
hogy férfiú, ki kormányozza földemet, 
egyszer se hozzon harci-lándzsát ellened:  
különben én, ki akkor már sírban leszek,  
rájuk, kik általhágják ezt az eskümet,  
kivédhetetlen szörnyeteg csapást hozok,  
s riadt utat s baljósjelű ösvényeket  
adok nekik, hogy megbánják a tettüket.  
De hogyha, eskütartva, Pallasz városát  
szövetséges gerellyel egyre tisztelik,  
irántuk akkor méginkább kegyes leszek.  
Élj boldogul, Pallasz, s e város népe is,  
teperje földre minden ellenségeit,  
s dárdája nyerjen mindig üdvöt és sikert.  

(Eltávozik. Apollón már előbb eltűnt) 

Kar Ó, jaj, ti ifju istenek, 
az ős rendet így 
tiprók, kezemből birtokom kitépitek: 
de én szegény és megvetett, ma haragosan 
cseppentem szivem                                                             332 (754-781) 
csupa, csupa mérgeit 
itt e földre gyászomért; 
mitől puszta lesz 
ez a vidék - sömör 
jő, lombletarló; gyereke sem lehet - Diké! - 
mezeiteken ugyan 
kinek sem, emberpusztitó métely tenyész. 
Jaj, szégyen! mi légyen? 
E város csak érezze szörnyen: 
iszonyatosan gyötör e csapás, 
ti búsak, ti Éj 
lányai, megvetettek. 

Athéna Hallgassatok rám, és tovább ne nyögjetek:  
nem győztek itt le benneteket, de így igaz:  
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egyenlő-számu volt a szó, szégyen nem ért:  
de Zeusztól tündöklő tanú-szó ért ide,  
mert az, ki jós-tanácsot osztott, mondta ki,  
hogy tettéért Oresztészt kár nem érheti.  
S földemre hányjátok ti súlyos mérgetek?  
Szánjátok, és ne szórja meddővé tevő  
vad mérgetek cseppjét reá az indulat,  
mely magvainkat marva szétrágná vadul.  
Mert szentül ígérek tinektek székhelyet  
s e föld ölében jogszerinti szent lakot,  
s ti fényestrónu tűzhelyek mellett ülők  
lesztek, s a város népe tisztel szerfölött. 

Kar Ó, jaj, ti ifju istenek, 
az ős rendet így 
tiprók, kezemből birtokom kitépitek: 
de én szegény és megvetett, ma haragosan                  333 (782-810) 
cseppentem szivem 
csupa, csupa mérgeit 
itt e földre gyászomért; 
mitől puszta lesz 
ez a vidék - sömör 
jő, lombletarló; gyereke sem lehet - Diké! - 
mezeiteken ugyan 
kinek sem, emberpusztitó métely tenyész. 
Jaj, szégyen! mi légyen? 
E város csak érezze szörnyen: 
iszonyatosan gyötör e csapás, 
ti búsak, ti Éj 
lányai, megvetettek. 

Athéna Nem vet meg senki - túl nagy dühvel az emberek  
földjét, ti istennők, ne rontsátok meg így.  
Én is bízom Zeuszban, mást kell-e mondanom?  
s az istenek közül pusztán csak én tudom  
kulcsát a háznak, melyben őrzi mennykövét.  
De arra semmi szükség: hallgass rám, s badar  
nyelv szózatát ne ejtsd ki, mely a földemen  
csak oly gyümölcsöt hoz, mi bajra bajt fakaszt.  
Altasd el éjhullámu vad keservedet,  
mint tiszteletben-élő s vélem egy-lakú:  
és mind a zsenge, tágterű vidékemen,  
s a gyermekért s a nászért minden áldozat,  
tiéd örökkön, s áldod immár szózatom.  

Kar Hogy e csapás, iszony ért! 
hogy odalent legyen a lakom, ős-bölcsnek! 
s ki se becsül; mocskot, ó!                                                   334(811-839) 
de mérget lehel 
szivem s csupa dühöt; 
jaj, jaj, szörnyű! 
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Mily keserü a kín, szívemben a harag 
mily mély? Halld meg, anyám, Éj: 
tiszteletem, mely ősrégi, lásd, álnokul 
dúlta ma szét az istenek csúf csele. 

Athéna Idősebb vagy, hát megbocsátom mérgedet;  
de bárha nálam sokkal bölcsebb is lehetsz,  
Zeusz énnekem sem osztott satnya szellemet;  
s ti hogyha innen más vidékre mentek el,  
még visszavágytok erre, megjövendölöm.  
Időnk folyása nagy dicsőséget szerez  
polgáraimnak; és te szentelt székedet  
Erekhtheusz háza mellett hogyha megkapod,  
áldoz neked majd férfiak meg nők kara,  
amily sokat más néptől úgyse nyersz soha.  
S az én szentelt vidékeimre csak ne vess  
véres fenőkövet, mely ifjaink szivét  
megrontva, őrülésre visz bor nélkül is,  
és föl ne forrald, mint kakas-szivek dühét,  
Arészt az én polgáraim lelkében is,  
hogy törzs a törzset ölje s így legyen merész.  
A háború, mely eljöhet, külső legyen,  
és benne akkor nagy dicsőségvágy leszen.  
Kakas-csatát az udvaromban tiltok én.  
Ilyesmit kaphatsz tőlem, hogyha óhajod;  
s jótettedért jót nyerve, tiszteletben élsz  
ez istenek-szerette földön, földemen.                             335 (840-869) 

Kar Hogy e csapás, iszony ért! 
hogy odalent legyen a lakom, ős-bölcsnek! 
s ki se becsül; mocskot, ó! 
de mérget lehel 
szivem s csupa dühöt; 
jaj, jaj, szörnyű! 
Mily keserü a kín, szívemben a harag 
míly mély? Halld meg, anyám, Éj: 
tiszteletem, mely ősrégi, lásd, álnokul 
dúlta ma szét az istenek csúf csele. 

Athéna Nem lankadok, ha néked jót javallhatok; 
még azt se mondd, hogy én az ifjabb és az én 
várbéli népem, ősi istent, nem becsült, 
s e földről tiszteletlen űzött messzire. 
De hogyha Peithó szép hatalma szent neked, 
nyelvemnek édes bája és varázsszava, 
akkor maradsz; de hogyha ez nem óhajod, 
nem volna jogszerinti, hogy haragra gyúlj 
a város ellen és a népre bajt zudíts; 
hisz rajtad áll, hogy földem társ-úrnője légy 
szent jog szerint és mindörökre tisztesen. 
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Karvezető Úrnő, Athéna, székhelyül mit adsz nekem? 

Athéna Ahol se kín, se baj nem ér; fogadd csak el.  

Karvezető S ha elfogadtam, mondd, mi lesz a tisztelet? 

Athéna Hogy egyetlen ház sem virulhat nélküled.                    336 (870-895) 

Karvezető Ilyen hatalmat adsz tehát önként nekem? 

Athéna Ki téged tisztel, azt segítjük majd mi is. 

Karvezető S hogy mindörökre így leszen, kezeskedel? 

Athéna Amit nem teljesítek, ígérnem se kell. 

Karvezető Varázsszavadra, érzem, csillapul dühöm. 

Athéna E föld ölében élve, így nyersz híveket. 

Karvezető E földre mily áldást daloljak, mondd ki hát. 

Athéna Mely mocskos győzelemre nem tekint soha,  
s a földről minden és a tenger harmata  
s az égbolt és a szél fuvalma jót tegyen  
és enyhe napsugárral járja földemet;  
a föld termése, barmok dús ellései  
mind lankadatlan gazdagítsák népemet,  
s az emberi magzatokra üdvöt hozzatok;  
de űzd csak el, ki áhitattalan gonosz:  
én, mint az ültető kertész, azt kedvelem,  
ha itt igaz sarj gaztól sértetlen virul.  
Ez lesz a tiszted. Én pedig, ha nagyszerű  
csatákra jön sor, el nem tűröm, hogy ne ezt  
a várost ékesítse mindig győzelem. 

Kar Átveszem, Pallasz oldalán, lakom; 
nem vetem meg városát, 
mely mindenható Zeusznak s Arésznak                         337 (896-918) 
szinte vára, lakhelye, 
s védi minden isten 
hellénföldi zsámolyát; 
s én is érte esdem itt 
jóslat-adva jámborul: 
szerencse érje, jó haszon, s e földre már 
sarjasszony dús áldást 
fénysugárzó tiszta nap. 

Athéna Kegyesen teszem én városomért ezt,  
hogy most e hatalmas s haragos nagy  
szellemeket jól telepítem ide:  
mert hisz a részük, hogy az embernek  
utait kijelölje rajuk. S ki nem  
nyeri el jószándékuk, sohasem  
tudhatja, csapás hogyan éri: mivel  
mit az ősei vétettek, viszi őt  
hozzájuk: a vész, néma dühével,  
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a dicsekvőt porba alázza. 

Kar Fákat itt szél ne verjen, vészhozó; 
ezt kívánom, ez kegyem; 
hőség, mely rügyet s csirákat öl, ne 
hágjon át határain, 
és gyümölcstelen kór 
gyászosan ne lepje meg; 
és a föld a nyájakat 
s csöpp iker-bárányokat 
nevelje föl s időre; és a gazdagon 
kincses föld a szellemek 
víg kegyét becsülje meg.                                                    338 (919-947) 

Athéna Városom őrei, halljátok-e, mily  
szépeket ád most? Dehiszen teheti  
büszke Erínüsz, ki a földbelakók  
s elnemenyészők közepett tisztelt;  
bizony ők teszik azt, hogy az embernek  
sorsa milyen lesz, hogy dalt kap-e, vagy  
csak a könnyektől vakon élhet. 

Kar Ifjakat pusztító 
sorsot messzeűz szavam; 
s a gyönyörü leányokat 
jöjjetek áldani násszal, erős hatalomban 
uralgó Moirák, 
mert az anyánk egy, ti 
tiszta-itéletüek, 
mind a lakok lakozói, 
minden időben igaz s jó 
társaságul eljövök, 
fennkölt istenek ti mind fölött. 

Athéna  Örülök, mert ily jót s szépeket adsz  
mezeimnek. Ezért Peithó szemeit  
áldom, amért ő ajakam s nyelvem  
jól segítette, s meggyőztem e vad  
tagadókat is így; és diadalt nyert  
Szózaton-őr Zeusz, s él sikerünk  
vetekedve ha jóra törekszünk. 

Kar És a jólnemlakó 
csúnya vész, a pártviszály 
itt ne zúgjon, esdem én;                                                     339 (948-979) 
itthoni vért, feketét, ne igyon föl a por, hogy  
ne kérjen majdan  
megtorolón polgár- 
vért: s le ne dőljön a vár;  
kapjanak, adjanak is jót  
kölcsönösen szeretetben,  
s egyet is gyűlöljenek:  
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mert ez annyi földi bajra ír. 

Athéna Lám, ugye leltünk, mert jót akarunk,  
szelid ösvényt itt? E rémületes  
arculatokból igaz üdv kerül e  
városi népnek; jóakaróitok  
jóakarattal ha ti tisztelitek  
mindig erősen, áll ez a város, 
és ez a föld, s jó s igaz is lesz. 

Kar Éljetek, éljetek  
gazdagon és örömben,  
üdv, athéni nép, neked,  
Zeuszhoz ily közel ki élsz,  
s szűzi lánya így szeret,  
és időben bölcs lehetsz;  
Pallasz szárnya kit megóv,  
Pallasz apja tiszteli. 

Athéna Nektek is üdv. Én legelől megyek és  
- így kell - mutatom lakotok, nektek,  
szép fáklyavilágnál, követők közt:  
nosza jöjjetek és áldozatok szent  
sokasága között, ide a földnek                                       340 (980-1007) 
mélyébe hatolva, a városomat 
áldjátok igaz diadallal;  
s városvédők, ti vezessétek,  
ti, ős Kranaosz sarjai, őket:  
és jóakarók 
akaratja vezesse a várost. 

Kar Éljetek, éljetek,  
újra meg újra mondom,  
mind e város népei,  
istenségek s emberek,  
Pallasz városát lakók,  
és az itt-lakásomat  
tisztelők, ti: sorscsapás  
már panaszra nem fakaszt. 

Athéna Dicsérem ezt az áldást, mit szád énekel,  
s most fáklyafénynél én magam kisérlek el  
a földalatti mély üregbe, és velem  
vonulnak szolgálóim is, kik szobromat  
itt híven őrzik. Szemefénye az egész  
thészeuszi földnek is jön, hírneves hada  
fiúknak, és az ifju és agg nők raja173* 
 
bíborbamártott szép ruhákban jőve hát,  

                                                                    
173 A szövegből itt egy rész hiányzik; itt volt megemlítve, hogy az Erínüszeket ezentúl Eumeni-szek, azaz 
Jószívűek néven tisztelik. 
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s tisztelve őket, gyúljon már a fáklyafény,  
hogy jót akarjon társaságuk mindig is,  
bátor fiakkal boldogítsa ezt a hont.                            341 (1008-1031) 

Kísérők kara Térjetek itt ez uton, ti nagyok, dics- 
vágyók, Éjszaka sarjtalan  
sarjai, vélünk  
- s néma légyen a tisztelet - 
 
mélyen a föld zugolyába alá, hogy 
ott ősrégi nagy áldozat 
dísze fogadjon: 
s néma légyen a tisztelet. 
 
Tiszteltek. Kegyesek, mi vidékünk  
jóakarói, fáklyavilágnak  
örvendően, előre tehát!  
S rivalogjon a tánc meg az ének! 
 
Nektek szent lakotokban* 174örökké  
áldoz a Pallasz népe; s a Látó  
Zeusz meg a Moira is egyet akar.  
S rivalogjon a tánc meg az ének!                            342 (1032-1047) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                                    
174 Az   Erektheionban, Erekhteusz mitikus király és hős szentélyében. 
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UTÓSZÓ 
 
 
 
 

Európa első nagy tragédiaköltőjével mostohán bánt a hagyomány. Élete folyásáról, 
hétköznapjairól csak néhány, jobbadán vitatható hitelű anekdota és feljegyzés, meg egy 
ügyetlenül összetákolt életrajz tájékoztat: ezekből tudjuk meg, hogy i. e. 525-ben, Athén 
Eleuszisz körzetében született, arisztokrata földbirtokos családból; hogy ott küzdött a 
Hellasz meghódítására törő Dareiosz és Xerxész perzsa ármádiái ellen, a diadalmas 
marathóni (490), szalamiszi (480) és Plataiai melletti (479) csatában; hogy - 
valószínűleg nem is egyszer - szívesen látott vendége volt Hierón szicíliai türannosz 
udvarának, s hogy Szicília földjén is halt meg, Gela város lakosaként, 456-ban. 

 
Néhány szikár adat, s közülük is nem egy megválaszolhatatlan vagy csak feltételesen 
megválaszolható kérdéseket sorjáztat. Maga Szicília is talányos pontja az életrajznak: 
vajon csak azért időzött ott, mert Hierón kedvelte és pártfogolta a költészetet, a 
tudományt? Vagyis ugyanazért, amiért Bakkhülidész és Pindarosz, Szimónidész és 
Epikharmosz, a korszak vezető költői, vagy Korax, a rétorika első rendszerezője? Avagy 
annak az ókori vélekedésnek kell inkább hitelt adnunk, hogy (345) szinte önkéntes 
száműzetésként cserélte föl Athént Szicíliával? Mert érzékeny művészlelke megsejtette, 
hogy az athéni közönség szeretete és érdeklődése immár a következő tragikus 
nemzedék, Szophoklész és pályatársai felé fordul? Mindkettőben lehet igazság, de a 
valódi okot vagy okokat legfeljebb találgathatjuk. Szicília azonban csak epizód volt 
Aiszkhülosz életében, bár fontos epizód. Nem is a Hierónhoz és Gelához fűződő 
kapcsolat sugallja a legizgatóbb kérdést, hanem az a sorsfordulókkal és drámai 
fejleményekkel terhes hetven esztendő, amit végigélt: epizód helyett a teljes élete.  
 

Mert, ha Peiszisztratosz Athént felvirágoztató türanniszáról csak szülei mesélhettek is 
neki, a zsarnoki Peiszisztratosz-fiak megölése idején már élt, s éppen az idő tájt került a 
férfisorba, amikor Kleiszthenész reformjai megalapozták az athéni demokráciát; utóbb, 
mint meglett ember, fegyverrel a kézben harcolt a perzsa túlerővel, személyesen is 
kivéve részét szülővárosa új rendjének ebből a gigászi erőpróbájából; s aztán még két és 
fél évtizedet ért meg, pontosan a felét Athén és Hellasz, sőt az egész klasszikus ókor 
legnagyszerűbb korszakának, melyet vezető államférfiáról Periklész kora, Thuküdidész 
kifejezésével pentékontaetia néven ismer a világtörténelem. Viharos gyorsasággal 
fejlődő, bámulatos eredményeket elért kornak lehetett részese és tanúja Aiszkhülosz: 
olyan két emberöltőnek, mely alatt Athén Hellasz vezető politikai és kulturális 
hatalmává nőtt. Vajon miként gondolkodott minderről a tragédiaírás atyja, aki nemcsak 
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szemlélte szülőföldje sorsát, hanem – (346) úgy tűnik - munkálni is kész volt rajta? 
Hogyan találta meg helyét az őt körülvevő, alakuló-változó világban, és egyáltalán: 
milyennek látta a világot, a történelmet, ember és történelem nem egykönnyen 
kiismerhető viszonyát? Életrajzi forrásaink jószerivel némák; választ csak a művektől 
várhatunk. 
 
Ámbár a hagyomány műveihez sem volt éppen kegyes; állítólag kilencven darabot írt, de 
ezekből csupán hét maradt ránk teljes egészében, eltekintve a későbbi írók idézésében 
fenntartott, illetve az Egyiptom homokjában, papiruszon előkerült számos töredéktől. 
Életművének alig egytized része ez, s drámaírói teljesítményének lemérését ráadásul az 
elődökkel való összevetés lehetősége sem könnyíti: mert Theszpisz, Phrünikhosz, 
Khoiri-losz, Pratinasz műveiből szintén csak többé-kevésbé semmitmondó töredékeket 
ismerünk. Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy Aiszkhülosz forradalmi újításokkal 
lepte meg közönségét, mióta 499-ben először vett részt a drámai versenyeken. Nyilván 
ennek elismerése is volt, hogy - noha első győzelmére tizenöt évet kellett várnia - 
összesen tizenhárom ízben nyerte el az első díjat; s mivel a versenyzők egy-egy három 
tragédiából (azaz trilógiából) és egy szatírdrámából álló tetralógiával indultak, ez azt 
jelenti, hogy a döntőbírák átlagban minden második bemutatott művének a legjobb 
helyezést ítélték oda. 
 
Maga az életrajz is utal Aiszkhülosz drámatörténeti jelentőségére. „Aki úgy véli - 
olvassuk -, hogy Szophoklész tragikus költészete közelebb áll a (347) tökélyhez, az 
helyesen vélekedik, de vegye számításba, mennyivel nehezebb volt Theszpisz, 
Phrünikhosz és Khoirilosz után aiszkhüloszi rangra emelni a tragédiát, mint Aiszkhülosz 
nyomán elérni Szophoklész tökéletességét." Csakugyan, az Aiszkhülosz-elődök 
művészete, mely az attikai nép Dionűszosz-ünnepen énekelt hajdani kardalaiból 
megteremtette a drámát, bizonyára még ókori szemmel nézve is kezdetlegesnek tűnt. 
Pedig úttörő érdemeikhez nem férhetett szó. Azóta, hogy az arisztokraták ellenében a 
népre támaszkodó Peiszisztratosz a Dionűszosz-ünnepet bölcs politikai megfontolásból 
állami ünneppé avatta, s főleg, miután a nép uralma, a demokrácia Kleiszthenész 
reformjaiban intézményesült, működésük eredményeként szinte varázslatos 
gyorsasággal alakult és gazdagodott az új műfaj: az illő pompával megült, versennyel 
egybekötött ünnepen többé már nemcsak a bor és mámor istenének tetteit énekelték-
jelenítették meg, hanem a görög mítoszból vett bármely más tárgyat, s a kar mellett 
Theszpisz újításaképp megjelent az első színész, aki magyarázó-értelmező szavaival rést 
ütött a kardal kizárólagosságán - vagyis azáltal, hogy az előadások tekintélye 
megnövekedett, és a szerzők megszabadultak a Dionűszosz-kultusz tematikai 
kötöttségeitől, a formálódó dráma lassan-lassan az új athéni rend lelkiismeretévé, 
szócsövévé, reprezentatív műfajává léphetett elő. A dráma szó azonban cselekményt 
jelent, s az elődök műveiben a túltengő elbeszélő és lírai részletek miatt épp a 
cselekménynek vajmi kevés hely juthatott. Hogy (348) a dráma a szó valódi értelmében 
dráma lehessen, ahhoz Aiszkhülosz tette meg a döntő lépést a második színész 
bevezetésével: a színészek ugyanis, maszkjukat cserélve, ugyanabban a darabban több 
szerepet is eljátszhattak, s így hovatovább dialógusokban kicsapódó ellentétek, sőt akár 
bonyolult történés megjelenítésére is lehetőség nyílt. 
 
Ugyancsak az életrajzban olvashatjuk, hogy Aiszkhülosznak az előadások külsőségeire is 
gondja volt: valamelyest módosított az inkább csak jelzésszerű díszleteken, színpadi 
gépeket alkalmazott, bővítette a színészek jelmeztárát. És késő öregségéig nem restellt 
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tanulni: amikor Szophoklész bevezette a harmadik színészt, hamarosan ő is csatlakozott 
a fiatalabb pályatárs kezdeményezéséhez. .. Ezek a változtatások természetesen hosszú 
évek, sőt évtizedek drámaírói gyakorlatában érlelődtek meg; s ha első pillantásra 
pusztán technikai jellegűeknek tűnnek is, valamennyi egy új, a régi lehetőségek kereteit 
szétfeszítő művészi világkép belső szükségleteiből fakadt, hogy aztán később, 
Aiszkhülosz kései, érett alkotóperiódusában épp ennek a világképnek mind árnyaltabb, 
teljesebb kifejezését segítse elő. A fejlődést, Aiszkhülosz eszközeinek, mondanivalójának 
fokozatos gazdagodását és elmélyülését a hagyomány mostohasága miatt megint csak 
nem kísérhetjük végig nyomon; igaz, némi vigaszt jelent az, hogy a ránk maradt hét 
tragédia mind élete utolsó másfél évtizedéből származik, tehát belőlük a mesterségbeli 
tudás tetőfokára jutott, gondolatilag is kiteljesedett Aiszkhülosz szól. (349) 
 
Az meg szinte szimbolikus érvényű, kétszeresen is, hogy fennmaradt tragédiáinak 
időbeli rendjét a 472-ben színre vitt Perzsák (Perszai) nyitja meg. Csakugyan: nem sokat 
sejtető véletlen-e, hogy a költő ez évi bemutatójának államilag kijelölt finanszírozója, 
tetralógiájának khorégosza történetesen Periklész, a pentékontaetia vezéralakja volt? 
Vagy az, hogy számunkra ismert első darabjával éppen a szalamiszi győzelmet, és 
általában: a perzsák fölött aratott diadalt ünnepelte, azaz élete legsorsdöntőbb 
élményének állított emléket? Mert hogy sorsdöntő élmény lehetett, azt igazolni látszik 
állítólag maga írta sírverse, melyben csak harcos erényeit méltatja említésre, és szót sem 
ejt tragédia-írói múltjáról. Akárhogyan is, érthető, hogy a téma erősen vonzotta; nem 
csoda hát, ha - igaz, nem előzmények nélkül - ezúttal hátat fordított az általános 
gyakorlatnak, és nem a mítoszból, hanem a közelmúltból merítette tárgyát. De nem a 
tárgyválasztás a lényeges, s még az sem, hogy ebben az eredendően „hazafias" darabban 
csupa perzsát szerepeltet, ügyes dramaturgiai fogásként a megértően ábrázolt 
ellenséggel jelenítve meg, az ő katasztrófájukon mérve le a diadal nagyságát. A 
győzelemnek ez az apoteózisa azzal emelkedik a puszta dokumentum szintjéről 
művészetté, hogy szerzője az egyszeri történést egyetemes összefüggésekbe ágyazza: a 
szalamiszi csata nem egyszerűen két nép, de két társadalmi rend, a demokrácia és a 
keleti despotizmus küzdelme is; és a vesztesek sem elhibázott hadi taktikájuk vagy 
gyávaságuk miatt maradnak alul, hanem azért, mert áthágták (350) a „mértéket", a 
hübrisz bűnébe estek, ami Aiszkhülosz felfogásában a jog és az erkölcs, az egész 
világrend megsértésével azonos. 
 
A Perzsák az elveszett tetralógia második darabja, s ahogyan a görög tragédia történetét, 
főként pedig Szophoklészt és Euripidészt ismerve, általános gyakorlatnak látszik, a négy 
darab közt itt sem volt semmi tartalmi összefüggés. Nem úgy a 467-ben színre vitt 
Labdakida-tetralógiában, melynek harmadik darabja, a Heten Théba ellen (Hepta epi 
Thébasz) maradt ránk: ebben a három tragédia egy szervesen kapcsolódó történetsort, 
Théba mondai uralkodóházából három nemzedék sorsát jelenítette meg, s még a záró 
szatírdrámában is a témához tartozó egyik epizód kerekedett önálló színművé. Laiosz 
királyt az istenek figyelmeztetik, ne kívánjon gyermeket, mert megölné őt, és saját anyját 
venné feleségül; Laiosz azonban nem törődik a tilalommal, s később már hiába is 
igyekszik elpusztítani a csecsemő Oidipuszt, fia megmenekül, jótét lelkek fölnevelik, 
utóbb származásáról mit sem sejtve hazatér - és pontról pontra teljesedik az istenek 
jósszava. Erről szólhatott az első darab. A másodikban, Szophoklész Oidipusz királyához 
hasonlóan, Oidipusz apránként tudomást szerez igazi kilétéről, és megbűnhődik az 
apagyilkosság és a vérfertőzés vétkéért: két fia, akiket ezért a hálátlanságukért átokkal 
sújt, kíméletlenül száműzi Thébából az erkölcsileg összetört királyt. Ilyesféleképpen 
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fejeződhetett be a trilógia középső része, mely, akár az első darab, csak részleges 
megoldást adott, csírájában felsejleni engedve a (351) következő tragédia kibomlásához 
vezető konfliktust. 
 
Eteoklész és Polüneikész ugyanis, apjuk, Oidi-pusz távoztával a város teljhatalmú urai, 
megegyeznek ugyan abban, hogy felváltva fognak uralkodni, de mikor Polüneikészre 
kerülne sor, Eteoklész felrúgja az egyezséget, s fivére sértett haragjában idegen 
katonaság élén érkezik vissza jogait érvényesíteni. Ez a drámai helyzet áll a Heten Théba 
ellen hátterében. S a családra nehezedő balvégzetnek csak a két testvér halálával szakad 
vége, Théba sokat gyötrődött lakói csak a Labda-kida-házat felváltó Kreón országlása 
alatt lélegezhetnek föl ismét (a darab „nyitott" befejezése, a szophoklészi Antigoné 
alaphelyzetét előrevetítő hetven sor alighanem egy későbbi átdolgozótól származik). De 
csakugyan a hajlíthatatlan végzet, az átok, az eleve elrendelt sors mozgatja a trilógia 
cselekményét? Sorstragédia volna a Heten Théba ellen és vele az egész trilógia? 
Aiszkhülosz nem ilyen következtetéseket bont ki a Labdakidák mitológiai történetéből. 
Az ő értelmezésében az ember maga idézi fejére a pusztulást: Laiosz az istenek 
figyelmeztetését vette semmibe, Oidipusz a gyilkosság és vérfertőzés bűnébe esett, 
Eteoklész becsapta a fivérét, Polüneikész egyéni sérelmei miatt hazája romlására tört - 
így vagy amúgy, tudatosan vagy öntudatlanul, de mindannyian vétkeztek a jog és erkölcs 
világot átható és megtartó törvényei ellen, akár a Perzsák Xerxésze. 
 
Vagy mint Danaosz lányai a Danaida-tetralógia kezdő darabjában, az Oltalomkeresők-ben 
– melyet (352) mellesleg hosszú ideig Aiszkhülosz egyik legkorábbi tragédiájának 
tartottak, mígnem egy alig negyedszázada előkerült papiruszlelet föl nem fedte, hogy 
épp fordítva, a későiek közül való, s biztosan a Heten Théba ellen után, alighanem 463-
ban került színre. A darab elején még, igaz, néző és olvasó teljes rokonszenve a rettegő 
lánycsapaté, hiszen üldözöttek, a messzi Egyiptomból érkeznek görög földre, görög 
ősanyjuk szülőhazájába, hogy védelmet találjanak unokafivéreik ellenében, akik erőnek 
erejével a házasság igájába akarják őket kényszeríteni. De már a záró kardal különös, 
kétértelmű fénnyel vonja be a végül is oltalomra lelő lányok alakját: mintha irtózásuk 
unokatestvéreiken, az Aigüptosz-fiakon túl általában a házasság gondolatának szólna, 
mintha nem is egyes személyekkel, hanem a női nem akkortájt legfőbbnek tekintett 
törvényével szegülnének szembe! Márpedig a „mérték" megsértése, akár a korábbi 
darabokban, itt is a bűnök és büntetések valóságos lavináját indítja meg. Csakugyan, 
amennyire a trilógia elveszett középső és befejező részének cselekményét 
kikövetkeztethetjük, mikor a Danaidák utóbb mégis az oltalmazóikon harcban győzedel-
meskedő Aigüptosz-fiak hatalmába kerülnek, kényszerűségből beleegyeznek ugyan a 
házasságba, de titkon megfogadják egymásnak, hogy a nászéjszakán mindannyian 
végeznek férjükkel. Üldözőik jogtalanságára még nagyobb jogtalanság a felelet: 
megátalkodott makacsságuk sunyi összeesküvőkké, orgyilkosokká silányította őket. S 
noha Aigüptosz fiaira ezzel lesújtott a megtorló igazság, (353) a trilógia csak a lányok 
sorsának tisztázásával jut el, újabb fordulat után, a megnyugtató befejezésig. Az egyik 
Danaidát ugyanis, aki szerelemre lobbanva nem hajtotta végre a kegyetlen tervet, 
esküszegéssel vádolják nővérei, míg Aphrodité isteni szóval föl nem menti, egyúttal 
bizonyára bejelentve a többire váró példás büntetést. 
 

A Heten Théba ellen testvéreket, az Oltalomkeresők unokatestvéreket állít egymással 
szembe, mindkettő családdráma tehát; de ott a konfliktus két pólusát képviselő 
szereplők meghalnak, s a Labdakida-ház napja végérvényesen leáldozik, itt viszont a 
szemben álló felek közül legalább egy-egy Danaida, illetve Aigüptosz-fi túléli a többiek 



 

 
A i s z k h ü l o s z :  D r á m á i  

 
Oldal: 208 

erkölcsi vagy fizikai megsemmisülését, és új dinasztiát alapít, melynek kései sarja nem 
akárki, a görög mondavilág legnagyobb hőse, Héraklész lesz. Hüpermésztra és Lünkeusz 
ugyanis a döntő pillanatban megteszik azt, amire Eteoklész és Polüneikész nem volt 
képes: visszatérnek a „mértékhez", egyikük vágyának zsarnoki önkényére vet zabolát, 
másikuk embertelenné torzult állhatatosságáról mond le - így válik lehetővé, hogy az 
ellentétes erők ne megsemmisítsék egymást, hanem magasabb, életet fakasztó 
harmóniában oldódjanak fel. Mindkét trilógia okok és okozatok, bűnök és büntetések 
hosszú láncolatát vitte színre; a Labdakida-trilógia egyenesen három nemzedék 
sorsának összefüggéseit tárta a közönség elé. Csak természetes, hogy ilyen 
eseménysorok lepergetése egyetlen tragédiában nem lett volna lehetséges; ehhez egész 
trilógiákban kellett építkezni, s még (354) az sem volt fölösleges, ha a trilógiát 
tetralógiává kerekítő szatírdráma valamiképp szintén a trilógia mondanivalóját erősíti. 
De vajon mi késztette arra Aiszkhüloszt, hogy száz éveket fogjon látószögébe, hogy 
bonyolult és messze ágazó történéseket kísérjen nyomon? Vagy, ami ugyanezt jelenti, 
miként született meg, miként vált élete vége felé általánossá a tartalmilag összefüggő 
trilógiák, illetve tetralógiák elődei körében ismeretlen, s utódaitól sem követett 
gyakorlata? 
 

Mert, amennyire ránk maradt darabjaiból és az elveszettekre vonatkozó szórványos 
adatokból kitetszik, Aiszkhülosz utolsó két évtizedére ez a fajta drámai építkezés 
jellemző, mégpedig a Danaida-trilógiából ismert, derűsebb végkifejletet mutató 
megoldási képlettel. De alig is eshetett volna másként. Nemhiába verekedte végig a 
tragédiaírás atyja a perzsa háborúkat, nemhiába volt szemtanúja és részese annyi 
sorsdöntő, gyorsan sorjázó eseménynek. Darabjai tanúskodnak róla, hogy mélyen és 
tudatosan élte át korát: a meglódult athéni történelem vagy inkább világtörténelem 
fontos felismeréseket érlelt meg benne. Mindenekelőtt azt, hogy a dolgokat nem a sors 
vagy a vak-véletlen irányítja, hanem emberi indulatok és szenvedélyek, azaz nagyon is 
jól kitapintható erők, melyeknek bonyolult összefüggéseit, oksági viszonyát azonban 
legtöbbször csak a messzi múltba leásva értheti meg a szemlélő, tehát csak tartalmilag 
összefüggő trilógiákban, illetve tetralógiákban ábrázolhatja igazán a tragédiaköltő is. De 
megértheti és ábrázolhatja: mert Aiszkhülosz a harcos és (355) tevékeny, sok sikert 
megért poliszpolgár öntudatával áttekinthetőnek és megismerhetőnek tartotta a 
történelmet, meglelte benne azt a törvényt, „mértéket", isteni és emberi igazságot, ami, 
ha látszólagos kitérőkkel, ha hosszú távon, de feltétlenül és mindig érvényesül. Hogy 
fiatalabb pályatársai, a tragikus triász másik két tagja, Szophoklész és Euripidész nem 
követhették ezen az úton? Szophoklész, a periklészi fénykor költője már a sűrűsödő 
árnyakkal viaskodik, Euripidész művészete pedig a hanyatlás szülötte: ha Aiszkhülosz 
még tudta vagy legalábbis tudni vélte, hogy a világrend megismerhető és igazságos, 
Szophoklész már csupán hinni tudott benne, Euripidészből meg hovatovább ez a hit is 
kihalt, csak önmarcangoló kétely maradt a helyén - nem csoda, hogy a két fiatalabb 
számára kérdésesnek tűnt a monumentális aiszkhüloszi történelemszemlélet, s az 
aiszkhüloszi trilógiák-tetralógiák hatalmas íve tartalmilag össze nem függő darabok 
sorozatára töredezett. .. 
 
Volt azonban Aiszkhülosznak egy másik, még jelentősebb felismerése is, amit 
kétségkívül Athén káprázatosan gyors fölemelkedésének köszönhetett: az, hogy az isteni 
és emberi szféra, a minden különbsége, sőt koronkénti szembenállása ellenére is 
egységes világrend éppen a történelem folyamatában valósul meg, s hogy ez a folyamat 
konfliktusok, összeütközések során át a fejlődés mind magasabb állomásai felé irányul. 
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Voltaképp már a Danaida-trilógiából fölsejlik ez a gondolat, de világos körvonalakat csak 
a 458-ban bemutatott  (356) Oreszteiá-ban nyer, mely egyébként a görög tragédiaköltők 
egyetlen épségben fennmaradt trilógiája. Az Oreszteia is egy család, az Atreida-ház 
történetét vitte színre, itt is szervesen összefüggnek a trilógiát alkotó darabok, s így 
természetesen mind a bevezető Agamemnón, mind a középső Áldozat-vivők 
(Khoéphoroi) befejezése „nyitott", a végső megoldást csak a záró Eumeniszek 
(Eumenidesz) adja. Agamemnónnak bűnhődnie kell lánya fölál-doztatásáért; 
Klütaimésztrának férje megölése miatt; csupán az anyagyilkos Oresztésszel szakad vége 
a véres eseménysorozatnak. Együtt van tehát mindaz, ami a korábbi trilógiákban: 
pusztító szenvedélyek, bűn és bűnhődés, megnyugtató végkifejlet - és az Oreszteia mégis 
több amazoknál. Klütaimésztra az ősi-primitív vérbosszú törvényének engedve öli meg a 
férjét, Oresztész fölött ellenben a monda szerint Athénától életre hívott athéni bíróság, 
az Areioszpagosz bírái ítélkeznek. Az egyéni bosszú helyébe intézményesített jog-
szolgáltatás lép: a döntő szó joga egy pártatlan testület kezébe kerül, melyben a 
bemutató közönsége az akkortájt is funkcionáló Areioszpagosz múltba vetített mására 
ismerhetett. Az Oreszteia az Atreida-család történetében a primitív jogrendtől a fejlett, 
demokratikus polisz-jogrendig vezető fejlődés ívét villantja föl, és az aiszkhüloszi 
felfogásnak megfelelően az új jogrendben szerepet kapnak a régi képviselői, az 
eumeniszekké, azaz jóakaratúakká szelídült Erinüszek is: a régi és új, a két szemben álló 
pólus megint magasabb harmóniában egyesült, akár a Danaida-trilógiában. (357) 
 

De, a Danaida-trilógiától eltérőleg, ezúttal a mű aktuális vonatkozásaira is több fény esik. 
A bemutató előtt négy évvel, 462-ben ugyanis Ephialtész, Periklész politikai harcostársa 
indítványt terjesztett a népgyűlés elé az Areioszpagosz hatáskörének korlátozásáról: 
javasolta, hogy az istentiszteletek felügyeletén kívül egyedül a gyilkossági és gyújto-
gatási ügyekben legyen illetékes. A javaslat jószerivel minden korábban élvezett politikai 
befolyásától megfosztotta volna a nagy múltú, de konzervatív testületet. Ephialtésznek 
sikerült ugyan indítványát törvényerőre emeltetnie, nem sokkal utána azonban orvul 
meggyilkolták, bizonyságául annak, hogy az Areioszpagosz megítélése a hatvanas évek 
Athénjának egyik politikai kulcskérdésévé nőtt - érthető, ha alaposan fölkavarta a 
kedélyeket. És az Oreszteia ebben a nagyon időszerű alkotmányjogi harcban is állást 
foglalt valahogyan. De melyik oldalon? Sokan nem haboztak kijelenteni, hogy 
Aiszkhülosz egyértelműen az Areioszpagoszért, tehát a demokratikus reform ellen szállt 
síkra. Csakhogy az Oreszteia nem több, ugyanannyi jogot ruház az Areioszpagoszra, 
amennyit Ephialtész törvénye ténylegesen meghagyott neki! Aiszkhüloszt itt is a 
történelmi folyamat foglalkoztatta, s a demokrata szárny legfeljebb azt a megszívlelendő 
óvást hallhatta ki a műből, hogy a fejlődés új lépcsőfokainak valamiképp a régieken kell 
épülniük, magukban kell foglalniuk a megnemesített hagyományt is. 
 

Akadtak, akik az Oreszteiá-ban az emberi szellem legnagyobb  teljesítményét csodálták.  
Pedig (358) talán még hatalmasabb a Prométheusz-tetralógia, melyet olykor (és 
manapság egyre többen) el-elvi-tatnak Aiszkhülosztól, s amely, ha nem datálható is 
pontosan, a formai-tartalmi ismérvek tanúsága szerint kétségkívül kései alkotás, 
meglehet, hogy éppenséggel a költő legutolsó műve, már halála után, drámaíró fiától 
színre vitt hattyúdal. Mert míg az Oreszteia az emberi fejlődésnek csak egyik vetületét, a 
Prométheia magát az emberi fejlődés egészét tette meg tárgyává. A ránk maradt 
Leláncolt Prométheusz (Prométheusz deszmótész) ugyanis, alighanem a trilógia középső 
darabja, nem egyszerűen a mítosz furfangos titánját láttatja Prométheuszban. 
Aiszkhülosz hőse nemcsak a tüzet lopta le Zeusztól az embereknek - erről szólhatott a 
trilógia kezdő tragédiája -, hanem nagylelkű adománya segítségével minden mesterség 
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és tudomány, vagyis, ami ezzel egyet jelent, a civilizáció és a kultúra megteremtőjévé 
magasodik. Nem kevesebb, ennek léte vagy nemléte forog kockán a Prométheiá-ban: a 
frissiben trónra került Zeusz zsarnoki kénye diadalmaskodik-e, vagy a hajdan 
szövetséges, most lázadónak bélyegzett titán konok elszántsága s vele az emberiség 
ügye. De a trilógia a Danaidák és Atreidák történetéből ismert módon végződik: 
Prométheusz, aki a Leláncolt Prométheusz elején a tűz eltulajdonításáért kirótt 
büntetését kezdi meg, utoljára bizonyosan kiszolgáltatta Zeusznak a titkot, melytől az 
„istenek és emberek atyjának" uralma függött, s cserébe Zeusz áldását adta mindarra, 
ami a tűzből (359) származott és származni fog - ismét létrejött a jövendő fejlődés 
zálogát magában hordozó harmónia. 
 

Bármikor mutatták be a Prométheiá-t, megírása idején már állt a nemes vetélkedés 
Aiszkhülosz és Szophoklész között, s abban az évben, mikor a tragédiaírás atyja meghalt, 
bekapcsolódott a drámai agónokba Euripidész is. Ők és még ki tudja, hány, töredékekből, 
anekdotákból vagy csak név szerint ismert tragédiaköltő versengett az athéni közönség 
kegyeiért: a rendező bizottság sosem volt híjával új, eredeti, sőt kitűnő alkotásoknak. 
Nem is igen esett meg az ötödik század folyamán, legfeljebb kivételképpen, hogy egy 
korábbi tragikus valamelyik művét felújították volna. De Aiszkhülosz alakja és 
művészete mégsem merült feledésbe. A periklészi kort alkonyba borító peloponnészoszi 
háború (431-404) vége felé, 405-ben egyenesen a vígjáték színpadára idézi meg őt 
Arisztophanész, a kongeniális komédiaköltő. Pedig a megidézés időpontja és a 
megidézett kora közt nem is lehetett volna kiáltóbb a kontraszt: most nem külhoni el-
lenség, hanem az egykori szalamiszi szövetséges, Spárta ellen folyt a harc, és Athén nem 
a győzelemnek, hanem a megalázó vereségnek nézett elébe. De Arisztophanész épp a 
perzsa háborúk nemzedékét, a nagykirályon győzedelmes harcosok erkölcsi szilárdságát 
és magabiztos lendületét sírja vissza Aiszkhüloszban, és, miközben az ugyancsak 
színpadára idézett Euripidésszel bonyolítja bővé-rűen humoros szópárbajba, ezekből a 
tulajdonságokból eredezteti az aiszkhüloszi művészet sajátos jellemvonásait is. Ki 
másra, mint egy harcos (360) nemzedék fiára vallanának a monumentális témák, s a 
témákhoz illő, emberfeletti-félisteni - ahogyan Arisztophanész mondja: 
„hétbikabőrharagú" - hősök? Ki másra a stílus, sugallja a komédiaköltő, az a „sisaktollas", 
„mázsás nehéz szavakat" görgető költői nyelv, melyet finomítani-csiszolni ugyan 
lehetett, de erőben túlszárnyalni aligha? Vagy akár a hallatlanul merész szóképek és 
hasonlatok, melyek - kivált a kardalokban - olykor már az érthetőség határát súrolják...? 
Arisztophanész mindenesetre Aiszkhülosznak adta a pálmát a maga megrendezte 
vetélkedőn, szemet hunyva a kétkedő és gyötrődő Euripidész tépett-modern 
költészetének másfajta értékei fölött. 
 
Az utókor ítélete csak annyiban változott, hogy igazságot szolgáltatott Euripidésznek is: 
a három nagy görög, aki annyiszor mérte össze művészi képességeit az athéni 
Dionűszosz-színház ünnepi csendben figyelő nézőközönsége előtt, egyenrangú társként 
vonult be az európai irodalom ma is élő, ható és inspiráló halhatatlanjai közé. 
Arisztophanész gúnynyilainak örökös céltáblája csakúgy, mint a körülrajongott 
Szophoklész, és a tragédia-írás atyja, Aiszkhülosz. 
 
Szepessy Tibor 
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SZÖVEGMAGYARÁZATOK 
 
 
 
PERZSÁK 
8.  old. Théba - itt az egyiptomi Thébáról van szó. 
9.  old. arany ivadékok fia - a perzsák eredetét Perszeusszal hozták kapcsolatba, akinek anyjához, 

a toronyba zárt Danaéhoz, Zeusz aranyeső formájában hatolt be, s így ejtette őt teherbe. 
11.  old. büsszoszi fátyolát - finom vásznat, patyolatot. 
12.  old. őse nevén a mi vérrokonunk - ti. ő is, mint a kar tagjai,  Perszeusztól  eredt;  mind 

perzsák. 
Perzsa isten felesége - a perzsák istenként tisztelték uralkodóikat. 

16. old. Kútfeje a színezüstnek - célzás az Attikában levő Laurion ezüstbányáira; az ezekből eredő 
bevételből teremtette meg Themisztoklész annak a flottának alapját, mely Szalamisznál 
a nagy tengeri győzelmet aratta. 

19. old. szilénai parton -  Szalamisz  szigetének egyik partfokát hívták így.  
az Aiasz-sziget - Szalamisz.  
a galambétető sziget - bizonytalan, hogy (365) ezen is Szalamiszt kell-e értenünk, vagy 
valamelyik másik kis szigetet. 

21.  old. Pallasz városát - Pallasz Athéné városát, Athént. 
Athén hadaiból - az itt elbeszélt történet történelmi tény. Az egyesült görög seregek 
vezéreinek véleménye ugyanis megoszlott: Themisztokiész a tengeren való 
megütközést sürgette, felismerve, hogy a szűk szalamiszi szorosban a nagy perzsa 
hajók nehézkesebben mozognak; s főleg, hogy óriási számbeli túlsúlyukat nem tudják 
kifejteni, ez tehát az egyetlen reális lehetőség a győzelemre. A spártaiak, akik 
elsősorban a maguk területét akarták védeni, a Peloponnészoszra való visszavonulást 
sürgették. Themisztok-lész így cselhez folyamodott: „elárulta" egy követ útján 
Xerxésznek, hogy a görögök visszavonulásra gondolnak, s biztatta őt, hogy ne engedje 
ki a szorosban könnyen beszorítható, biztos zsákmányt, a görög hajóhadat a kezéből. 
Xerxész lépre ment, a görögök Themisztoklész cselének köszönhették nagy 
győzelmüket. 

22.  old. paián-himnusza - itt: győzelmi himnusza. 
24.  old. egy kicsiny sziget - Pszüttaleia,   Szalamisz és Attika között. 
25.  old. fulladón... - itt az eredetiben kiesett egy sor.  (366) 
25. old akháj sík - itt a Thesszaliától délre fekvő területről van szó. Az alább felsorolt helyek 

Görögország északi részén vannak, sorban, amerre a perzsa sereg a Hellész-pontosz 
irányában visszavonult. 

28. old. Kükhreusz-védte szigetnél - Szalamisz-nál. 
32. old. Mivégre, királyom... — a szöveg értelmezése bizonytalan. 
38.  old. egyesült barátai... - az ezután következő sor a görög szövegben nem Aiszkhülosz-tól való 

betoldás, ezért nem is szerepel a fordításban. 
39.  old. Maradnak ott...- Dareiosz ezután a Plataiai mellett vívott csatát jövendöli meg, ahol a 

spártai Pauszaniasz vezetésével 479-ben szárazföldön is megverték a perzsákat. A 
harcban a spártaiaknak különösen nagy szerepük volt, ezért említi a szöveg a dór 
dzsidát. 

41.  old. akhelóoszi - itt egyszerűen: vízi. Arról van ti. szó, hogy a Prasziasz-tavon az ott lakók 
cölöpépítményeket építettek. 

42.  old. Szalamisz - itt nem a szigetről van szó, hanem a küproszi városról.  
45. old. Alpisztoszt... - e sor után egy sor hiányzik az eredetiben. (367) 
 
 



 

 
A i s z k h ü l o s z :  D r á m á i  

 
Oldal: 212 

 
 

HETEN THÉBA ELLEN 
54. old. a jós - Théba híres vak jósa, Teiresziasz.  

az akhájok - Akhaia a Peloponnészosz északi részén fekvő ország, az akhájok tehát itt a 
peloponnészosziakat, a támadó argoszi sereget jelentik.  
Adrasztosz kocsijára... - Amphiaraosz jóslata szerint egyedül Adrasztoszról volt 
bizonyos, hogy épségben tér haza. 

57.  old. fajunk anyja - Kadmosz felesége, Harmonia, Aphrodité leánya volt.  
Farkasok réme - Apollón Lükeiosz. 

58.  old. Zeusz  lánya  -  alkalmasint  Nikéről, a győzelem istennőjéről van szó, de a szöveg nem 
bizonyos. 

59.  old. ítélet-kavics - a bíróságokban különféle kövecskékkel szavaztak a bírák: minden bíró két 
bronzból készült szavazókövecskét kapott, az egyik át volt fúrva, a másik nem. Ha a bíró 
a megfelelő ládába az átfúrtat dobta be, ez ítéletet jelentett (ez volt az ítéletkavics), ha a 
tömöret, felmentést.  

63. old. juhvér folyik... - itt egy nem Aiszkhü-losztól való sor következik. Ez a fordításból 
elmaradt. 

65.  old. Hazulról alig érett... - a szöveg értelmezése vitatott. 
66.  old. Szenvedés ujoncai... - a hagyományozott szöveg nagyon romlott. (368) 
66.  old. a jós - Amphiaraosz, Oiklész fia, maga is a hét Théba-vívó egyike. 
67.  old. kiket megszánt Arész - Kadmosz Arész isten sárkányának fogait vetette el, ebből 

emberek keltek ki (a Szpartoszok), akik egymással harcot kezdtek. Akik közülük 
megmaradtak (akiknek Arész megkegyelmezett), azoktól származnak a thé-baiak, 
köztük Melanipposz. 

68.  old. tűzhozó   mennykőcsapás   -   Kapaneuszt valóban Zeusz villáma sújtotta halálra Théba 
előtt. 

69.  old. A felborított sisakból... - a sorsvető kavicsokat sisakban rázták, s aszerint, hogy kinek a 
kavicsa hullott ki, került sor az illetőre. 

71.  old. Így oszlik meg tehát... - a zárójelbe tett rész valószínűleg nem Aiszkhülosztól való. 
72.  old. „szűzies" - Parthenopaioszról van szó, kinek nevében a parthenosz (szűz, szűzies) szó 

rejlik. 
73.  old. a jós - Amphiaraosz mint jós, tudta előre, hogy meg kell halnia Théba alatt, s ezért, nem 

akarva részt venni a hadjáratban, elrejtőzött. Felesége, Eriphűlé azonban, egy 
nyaklánctól megvesztegetve, elárulta férje rejtekét, s így annak mennie kellett. Théba 
előtt a Zeusz villámától meghasadó földbe süllyedt kocsijával együtt.  
hogy embergyilkos... - Tűdeusz rokonvér (369) ontása miatt menekült Aitóliából 
Argoszba. Itt Argosz királyának, Adrasz-tosznak leányát vette feleségül, s mikor 
Polüneikész Adrasztosz segítségét kérte Théba ellen, Tűdeusz is rábeszélte a harcra.  

73. old. „Sok viszály" - Polüneikész neve ti. azt jelenti: Sokviszályú.  
Nem jónak látszani... - e sornál, a hagyomány szerint, a darab előadása alkalmával a 
nézők a színházban jelenlevő Ariszteidészre, a híres államférfira néztek. 

78.  old. dúlt harag-átkát - az agg Oidipúsz halála előtt megátkozta vele méltatlanul bánó két fiát, 
hogy egymás kezétől haljanak meg. 

79.  old. a szkűtha jövevény - a vaskard. A vas megmunkálásának feltalálását a szkűtháknak, 
illetőleg a khalüpszoknak tulajdonították, akik Kisázsia északi partvidékének keleti 
felén laktak. (Aiszkhülosz valószínűleg őket is a szkhűták közé, a Fekete-tengertől 
északra helyezte.) A khalüpszok nevéből képzett melléknév a Khalübosz. 

80.  old. tengerbe vetik... - hogy legalább magukat menteni próbálják, így könnyítve a hajón. 
emberrabló vészmadarát — a Szfinxet. 

81.  old. a hetes szám ura - Apollón, mert minden hónap hetedik napja neki volt szentelve, (370) s 
egy hagyomány szerint maga is hetedikén született. 
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81.  old. Szabad a város... - valamelyik sor e kettő közül betoldás, mert elrontja az egy sorokban 
folytatott párbeszédet. 

82.  old. vitte őket el - a kiadók ezután két sort, mint nem Aiszkhülosztól valót, törölnek. E rész 
hagyományozása különben is bizonytalannak látszik. 

83.  old. „Igazán híresek" - Eteoklész neve a. m. Igazán Híres, Polüneikészé Sokviszályú. Az Igazán 
Híres újkori kiegészítés. 

84.  old. Ime Antigoné jön... - a filológusok többségének véleménye szerint a darab jelenlegi 
befejezése, mely szerint Iszméné és Antigoné is fellép, nem Aiszkhülosztól való, hanem 
Szophoklész Antigonéja után, egy későbbi szerző fejelte meg vele a drámát. Ezek szerint 
a karvezetőnek ezeket a szavait el kellene hagyni.  
paianját - a paian itt diadalmi ének, mely adott esetben a pusztulás „diadalát" zengi, 
vagyis halottsiratás. 

85.  old. kibékültetek a karddal - e sor után két nem Aiszkhülosztól való sor került a szövegbe. A 
fordításban elmaradt.  

87. old. a pontoszi vendég - a szkűtha vaskard.  
Antigoné és Iszméné siratják fivéreiket -azok szerint, akik Antigoné és Iszméné 
szerepeltetését nem Aiszkhülosztól származtatják, itt a két félkar felelget egy-másnak. 
(371) 

88.  old. Közel ily bajokhoz... - e két sor teljesen romlott, a fordítás csak a valószínű értelmét adja. 
89.  old. a bújdosó - Polüneikész, akit testvére, Eteoklész űzött el Thébából. 

Kétszeri gyász... - ismét teljesen romlott két sor. 
ezzel - Eteoklésszel. 

90.  old. Kihirdetem... - mint említettük, általános felfogás szerint a befejezés nem Aiszkhülosztól 
való: innen kezdődik az idegen kéz műve, s tart a darab végéig.  

93. old. a Boldogokon - az isteneken. 
 
 
OLTALOMKERESŐK 
97. old. az Aigüptosz-fiak ágya elöl -a kar további szavainak megértéséhez tudnunk kell a 

következőket (ami különben jórészt a darab további folyamán ki is derül): Zeusz 
beleszeretett Ió argoszi királyleányba, aki Hérának, Zeusz feleségének papnője volt. A 
titkos frigyen felbőszült Héra Iót tehénné változtatta, s egy bögöllyel űzte és gyötörte. A 
szerencsétlen Ió hosszú vándorlás után Egyiptomba ért, ahol Zeusz őt megérintve fiút 
nemzett. Innen kapta a fiú nevét: Epaphosz, amit a költő a görög ephaptó, a. m. érintek 
szóval hoz kapcsolatba. Epaphosz dédunokája volt a két testvér, Aigüptosz és (372) 
Danaosz. Aigüptosz azt akarta, hogy Danaosz ötven leánya menjen hozzá az ő ötven 
fiához. A leányok erre nem voltak hajlandók, s ősüknek, lónak hazájába, Argoszba 
menekültek. (Argosz a Peloponnészoszon fekvő város.) 

97. old. gyapjúkoszorúzta galyakkal — az oltalomért esdeklők jelvényével. 
99. old. Téreusz asszonya sír - a szöveg nem teljesen biztos, s így lehetséges, hogy Aiszkhülosz a 

Téreusz-mondának a közismerttől némileg eltérő változatára utalt, vagy legalábbis a 
szereplő nők neve más volt (a feleség Métisz, nővére Aédoné). 

101.  old. szídoni fátylam - Szidón, föníciai város iparcikkeiről volt híres. 
102.  old. Zeusz kegyes leánya - Artemisz. 

a földbeli... Zeuszt - Hádészt, az Alvilág uralkodóját; mint ahogy Zeusz az Olümposz 
istene volt. 

103.  old. istenek közös halmára - az ún. tizenkét isten közös szentélyéről van szó, akik közül 
alább néhányat a kar név szerint is megemlít. 

104.  old. égből ő is így szökött - Apollóm Zeusz parancsa száműzte egy időre az istenek közül, 
ekkor Admétosz királynál szolgált mint pásztor.  

106. old. A föld-szülötte...- Palaikhthón nevének jelentése kb. „ősföldi", azaz autochtón, 
bennszülött. (373) 
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107. old. Az aithiopsz földdel szomszédosan lakó nomád... — az i. e. V. század elejének földrajzi 
elképzelése szerint a kör alakú föld déli és délkeleti peremén élnek az aithiopszok, 
szomszédságukban, a föld keleti peremén pedig az indek. 

109. old. S kit nemzett ő... - a zárójelbe tett sor az eredetiben hiányzik, a fordítás értelemszerű 
kiegészítés. 

111. old. lakomnak tűzhelyéhez ültetek - ha az oltalomkereső a tűzhelyhez telepedett, a szent házi 
tűzhely védte őt, s a tűzhely gazdája nemcsak hogy maga nem bánthatta, de mások 
bántalmazása ellen is köteles volt megvédeni. 

114. old. de mint a gálya... - az eredeti szöveg romlott, az értelem nem biztos. 
118.  old. elválasztva a szembelevő partokat — a tehén alakban vándorló Ió Európából Ázsiába a 

Boszporoszon ment át, mely az ő nevét viseli: Boszporosz, a. m. a tehén útja. 
119.  old. Aphrodité... földjén - hogy melyik terület értendő rajta, Fönícia, Szíria vagy Küprosz, 

kérdéses. 
Tüphón fuvalma — egyszerűen annyi, mint pusztító pusztai szél. Az egész terület, 
amelyről szó van, Egyiptom. Az i. e. V. században ugyanis úgy hitték, hogy a Nílus 
áradását hóolvadás okozta. Egyiptomot tehát végső soron ez táplálja, innen a 
"hótáplálta mezők" kifejezés. (374) 

120. old. minden hatalmas... - bizonytalan értelmezésű hely. 
124. old. Díké három törvényéből - az istenek, a törvények és a szülők tisztelete. 
126.  old. papirusz-termésnél...   -   a   papirusznád Egyiptomnak volt jellegzetes növénye, a hely 

tehát azt jelenti, hogy Argosz erősebb, mint Egyiptom, s az argosziak megvédik a 
leányokat az Aigüptosz-fiakkal szemben. 

127.  old. én gyorsan visszatérek - a zárójelbe tett sor az eredetiben levő hézag értelemszerű 
kiegészítése. 

128.  old. Ó, ó, ó, jaj, jaj, jaj -az itt következő rész nagyon romlott állapotban maradt ránk, a 
szöveg sok helyen egészen érthetetlen, a fordítás tehát csak hozzávetőleges értelmet 
adhat. 

130.  old. Szarpedón... szirtje - hegyfok Kilikiában, Küprosszal átellenben. 
131.  old. Nílus - Nílus folyam-istenről van szó. 
135.  old. városukra is... - e sor után a szövegből hiányzik valami. 
136.  old. Gyümölcs ha érik... - e két sor teljesen romlott, értelme így egészen bizonytalan. 
 

 
LELÁNCOLT PROMÉTHEUSZ 
143. old. a szkűtha táj... - a trilógia második részében Prométheusz a Kaukázus (375) szikláihoz 

van láncolva. Itt erről nincs szó, egy régi magyarázó szerint Európa szélén, az Ókeanosz, 
a kör alakúnak elképzelt földet körbefolyó világtenger partján van. A szkűtha törzsek a 
Fekete-tengertől északra éltek. 

144. old. ki megmentőd lehet - a megmentő majd Héraklész lesz. 
147. old. Hazug néven neveznek így - a Prométheusz név előrelátót, előre meggondolót jelent. 
150. old. Uranosz gyermekei - Uranosznak, az Égnek és a Földnek voltak a gyermekei Kronosz és 

a Titánok. Kronosz megdöntötte apja uralmát, s ő lépett helyére, az ő uralmának viszont 
Kronosz fia, Zeusz vetett véget, aki testvéreivel együtt kemény harcban legyőzte és a 
Tartaroszba vetette Kronoszt és a Titánok közül azokat, akik vele szembeszálltak. Az új 
uralom tehát, melyről oly sok szó esik, a Zeusz uralma. Tőle függ mindenki, elsősorban 
a legyőzött Uranosz gyermekei. Aiszkhülosznál Prométheusz maga is Titán, de ő Zeusz 
oldalán állott, sőt, mint majd maga is mondja, Zeusz neki köszönhette győzelmét, vele 
szemben tehát Zeusz nemcsak kegyetlen, de hálátlan is. 
mert amaz új tervet... — csak Prométheusz tudott arról a jóslatról, mely szerint 
Thetisznek, a tenger-istennőnek olyan (376) fia fog születni, aki hatalmasabb lesz az 
apjánál. Tudva azt, hogy Zeusz feleségül akarja venni Thetiszt, abban bízik, hogy az 
ebből a házasságból születő fiú megdönti Zeusz uralmát. Ettől, a jóslat ismeretében, 
csak ő tudja megóvni Zeuszt. 
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151. old. De engemet kioktatott anyám... - a titkot Themisz tudta, ez volt a hagyomány, 
Prométheusz tehát csak tőle tudhatta meg. Ezért Aiszkhülosz - Hésziodosszal 
ellentétben - őt szerepelteti mint Prométheusz anyját. Másfelől Prométheusz 
Aiszkhülosznál maga is Titán, a Titánok nemzedékének anyja viszont a hésziodoszi és 
nyilván a köztudatban élő genealógia szerint Gaia, a Föld, ezért Aiszkhülosz a kettőt 
azonosította, bár Hésziodosz szerint Themisz Gaia leánya, s máshol (Eumeniszek) maga 
Aiszkhülosz is ezt a genealógiát fogadja el. Ugyanezen okból nem beszél Prométheusz 
apjáról, aki Hésziodosznál Íapetosz, míg Aiszkhülosznál, Prométheusz Titán volta 
folytán, Uranosz kellene hogy legyen. 

154. old. Rokonom vagy... - az aiszkhüloszi genealógia szerint testvérek volnának, hiszen 
mindketten Titánok, Hésziodosznál Íapetosz, Prométheusz apja, testvére Ókeanosznak. 
Rokoni kapcsolatnak tekinthető az is, hogy Prométheusz felesége Hészioné volt, az 
Ókeaniszok egyike. (377) 

155.  old. a vas szülőanyját... - a vasfeldolgozás feltalálását a szkűtháknak tulajdonították. 
156.  old. testvérem sorsa... - Atlasz a hésziodoszi genealógia szerint is testvére Prométheusznak. 

Ő tartja az eget és a földet egymástól széttartó oszlopokat. 
157.  old. Tüphónt is szánakozva láttam én — Gaia óriás fia a hagyomány szerint előbb Kilikia egy 

vulkanikus vidéken élt, utóbb, mikor Zeusszal szembeszállt, Zeusz legyőzte, és az Etna 
alá temette, melynek tűzokádásait ő okozza. A költő itt az Etna i. e. 479-478-i kitörését 
jövendölted meg Prométheusszal. 

159. old. szűz lakói... - az Amazónok, a harcias női nép. 
164. old. Ió fellép. .. - Ió történetéről lásd az Oltalomkeresők jegyzeteit.  

s Argoszt látom megint... - Ió még most is látni véli Argoszt, ezerszemű üldözőjét, bár azt 
már Hermész megölte. 

168. old. hisz ők atyád nővérei... - Ínakhosz Ió apja, Ókeanosz fia volt. 
170. old. Bal kéz felől a vas-kovács khalüpszo-kat... - a khalüpszok Kisázsiában éltek, az északi 

partvidék keleti felén, Aiszkhülosz azonban itt, úgy látszik, a Fekete-tenger északi 
partjára helyezi őket. -Az Ió vándorlásának leírásából adódó földrajzi kép részletezése 
messze vezetne, (378) épp ezért csak annyit jegyzünk meg, hogy az térképünkre aligha 
vetíthető. 

170.  old. e név talál... - Hübrisztész, a. m. gőgös. Hogy milyen folyót kell rajta értenünk, nem 
tudjuk. 

171.  old. egykoron     Themiszkürát    lakják    majd 
Thermódón körül... — az Amazónokat a hagyomány részint a Fekete-tengertől északra 
helyezi, részint attól délre, Kis-ázsia északi partvidékére, a khalüpszok földjétől 
nyugatra, a Fekete-tengerbe ömlő Thermódón folyó mellett levő Themiszküra város 
vidékére. Aiszkhülosz a kettőt kombinálja; szerinte az Amazónok eredetileg északon 
laktak, később kerültek át délre.  
hol Szalmüdésszosz öble - Aiszkhülosz nyilvánvalóan téved, mikor a Thrákiá-ban, a 
Fekete-tenger nyugati partján fekvő várost Kisázsiába helyezi.  
a kimmer földszoroshoz - a Perekopi-szoroshoz. 
a Boszporosz neve - itt az ún. kimmer Boszporoszról, a Kercsi-szorosról van szó. Úgy 
látszik, ide is kapcsolódott lónak Európából Ázsiába való átkeléséről szóló hagyomány 
(az i. e. V. századi görög földrajzi világképben a kimmer Boszporosz jelentette a határt a 
két földrész közt), s ezért nevezték ezt a szorost is Boszporosznak, tehén útjának. - Az 
itt mondottakból egyben az is következik, (379) hogy Aiszkhülosz a Kaukázust ettől 
nyugatra és északra képzelte el. 

173.  old. Fiam lesz az, ki tégedet felold? - Héraklész, Amphitrüón fia. 
174.  old. Kiszthéné alatt - Kiszthénéről közelebbit nem tudunk, úgy látszik, valamilyen, a világ 

szélén fekvő mitikus hely volt.  
az Aithiópsz folyó - mint a szövegből kitetszik, a Nílus felső folyása. Az említett vízesés 
után már a Nílus nevet viseli.  
Biblosz hegyormáról - nem tudjuk, milyen helyre gondol a költő. 

175.  old. Rheának... öblét - az Adriát. 
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176.  old. az élettől saját mátkája fosztja meg... - a Danaosz-leányok végül mégis kénytelenek 
voltak az Aigüptosz-fiakhoz menni, de apjuk parancsára a nászéjjelen megölték 
férjüket, az egy Hüpermésztra kivételével. Ebből a házasságból származott az argoszi 
királyi ház s maga Héraklész is, ki majd Prométheuszt megszabadítja.  

178. old. Az átok teljesül... - Kronosz ti. azt az átkot mondta, hogy Zeuszt is úgy vessék ki a 
hatalomból, mint ő apját.  
Poszeidón büszke fegyverét morzsolja szét... - Poszeidón is feleségül kívánta Thetiszt, 
tehát az ő hatalmát is (aminek jelképe a szigony) fenyegette a születendő fiú. (380) 
 

 
ORESZTEIA 
 

AGAMEMNÓN 
193.  old. a sereg figyelő jóspapja - Kalkhász. 

a Szép - itt: Artemisz. 
194.  old. s jogtalan áldozatot... - célzás  Íphigeneia föláldozására. 

Az, ki rég erőshatalmu volt... - Uranosz, akit fia,  Kronosz, megférfiatlanított és letaszított 
a trónról. 
utódja is letűnt... - Kronosz, akit viszont az ő fia,  Zeusz, taszított le az istenek trónjáról. 

195.  old. Argosz virágát - a hellén hadsereget. 
a két Átreidész - Átreusz két fia: Aga-memnón és Meneláosz. 

197. old. a harmadik kehelynél - a lakomákon szokásos három áldomás közül az utolsót jelzi, 
melyet mindig paián (derűs, többnyire Apollónhoz, ilyen alkalmakkor Zeuszhoz szóló 
himnusz) követett. 

201. old. az elveszettek - a kar a Trója alatt elesett hellénekre (vagy akár a hellének által 
elpusztított trójaiakra) gondolhat; Klütaimésztra az Agamemnón föláldozta 
Íphigeneiára. 

206. old. Pűthó szent ura - Apollón. 
214. old. Átok papja - Áténak, az átok-, ártás-, sértés-istennőnek papja. 
217. old. faló-ellette harcinép - a Tróját a faló cselével elfoglaló hellének.   (381) 
222. old. a vendég-lányt - Kasszandrát, Priamosz király leányát. 
224.  old. S holtakat is ki tudott létre vezetni - Aszklépiosz, Apollón fia, orvosló-isten, akit Zeusz 

éppen a holtak feltámasztása miatt villámmal halálra sújtott. 
225.  old. Alkméné szülötte... - Héraklész, aki három évig  Omphalé lűdiai királynőnek szolgált. 

juhok szorongnak... - a levágatásra kész 
juhok: Agamemnón.  

227. old. elvesztőm - célzás Apollón „Pusztító"-ként is érthető nevére. 
rokon-öldösés - Thüesztész gyermekeinek megölése. 
a leszelt fejé - a mítosz egyik változata szerint Átreusz,  miután Thüesztésszel 
gyermekeit megetette,   átadta   neki   a gyermekek fejét. 
a két tanu - Thüesztész két megölt fia.  

231. old. az ős-átokról - Thüesztész nászáról Aëropéval, Átreusz feleségével.  
233. old. gyáva oroszlán - Aigiszthosz.  
240. old. a holtak megváltó Zeuszának - Hádésznak.  
243. old. urad... - Helené ura, Meneláosz. 
 
 
ÁLDOZATVIVŐK 
255. old. Földmélyi Hermész... — Oresztész első beszéde csonkán maradt fönn. A fordításban 

néhány kiegészítő sort dőlt (382) betűvel jelzünk. A Földmélyi Hermész a holtak 
alvilágba kísérője, közvetítő a fönti és alanti hatalmak között. 

255.  old. hajfürtömmel áldozok - a felserdült ifjak a férfikorba lépéskor hajfürtöt szoktak áldozni. 
256.  old. álomból dühöt lehelt - Klütaimésztra álmáról van szó.  
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258. old. a korsót, hátra nem tekintve, eldobom - tisztulásul bemutatott áldozatnál az edényt az 
útkereszteződésre dobták, s nem néztek rá vissza, hogy a lemosott szenny vissza ne 
térjen a tisztulóra. 

265.  old. vadul föláldozott nővérem - Íphigeneia, kinek feláldozásáról már az Agamemnónban 
volt szó. 

266.  old. megölt apánk véréből kél ki mindegyik... - e sor után az eredeti szövegben hézag van. 
267.  old. mert asszony az is - Oresztész Aigiszthoszt nevezi a másik asszonynak.  
269. old. az alant-uralkodóknak - Hádésznak és Perszephonénak. 

a mesékbeli Északi Föld - a hüperboreu-szok, a mitikus északi jóakaratú nép földjéről 
szól. 

271.  old. miként ázsiai nő - a szenvedélyes sirató szertartásokat a görögök az ázsiaiakra, kivált a 
perzsákra tartották jellemzőnek. 

272.  old. Megcsonkitotta - valószínűleg a szokásos módon: kezét, lábát levágta, és a hónalj alá 
erősítette. A babonás hit szerint ezzel (383) a holtat megakadályozták abban, hogy 
bosszút álljon. 

278. old. harmadik bosszúpohárt - Thüesztész gyermekeinek, majd Agamemnónnak 
meggyilkolása után Klütaimésztra megölését. 

280. old. A legnagyobb rossz a Lémnosz-béli volt -a lémnoszi asszonyok megölték a sziget összes 
férfilakóit, azért, hogy az odaérkező Argonauták Lémnoszban csak nőket találjanak. 

286. old. A rosszakarókon... - a zárójelbe tett rész az eredeti szövegből hiányzik, a filológusok 
többségének nézete szerint azonban refrénszerűen ismétlődött. Hasonló a helyzet 
alább is, ahol ugyancsak zárójel jelzi a kiegészítést.  
tegyétek - a szöveg csonka.  
S te, ki a föld ajaka közt gyönyörűen lakozol - Apollón, kinek delphoi jóshelyén egy 
üregből szólt a jóslat. 

289. old. és vissza az ősi lakot... - e sor után az eredetiben hiány van. 
291. old. Eladtál kétszer - először azáltal, hogy idegenbe küldte, másodszor azáltal, hogy apját 

megölte, s Aigiszthosszal az apai örökségtől megfosztotta. 
293. old. a vad oroszlánpár - Oresztész és Püladész. 
295. old. gonosz dühével szétrohaszt - e sor után az eredetiben hiány van. (384) 
297. old. olajfa-gallyal s gyapjufüzérrel - Oresztész az esdeklők jelvényeivel kél útra. 

 a tűzhöz, melyről mondják, mindig fennlobog - a delphoi szentély tüze sosem aludt ki. 
számkiűzött bujdosó...  - e sor után az eredetiben hiány van.  
ezek az  éj-ruhás nők -  Oresztész már látja a bosszúálló Erínüszeket, akik mint 
anyagyilkost üldözni fogják. 
 

 

EUMENISZEK175 
301.  old. Pallasz gálya-járt partjára - Attikába. 

Héphaisztosz ösvény-készitő magzatjai -az athéniak. Egyik mitikus királyuk Héphaisztosznak és a 
Földnek volt fia.  
Templomőrző Pallasz - Athéna, akinek szentélye Delphoiban az Apollón-szentély előtt állt. 

302.  old. földünk köldökén - a Föld köldökének tisztelt követ ma is őrzik a delphoi múzeumban. 
304. old.  Úton-kisérő - ez volt ti. Hermész egyik jelzője. 
313. old. tisztitó sertésvér - a tisztító szertartásnál disznót áldoztak. 

bajtalan - ezzel bizonyítja, hogy már tiszta, mert ha még a gyilkosság szennye rajta volna, 
másokra is bajt hozna. (385) 

327. old. minthogyha csak szeretné... - ez a sor az eredetiben hiányzik, csak értelemszerű kiegészítés. 
329.  old. az Amazón-sereg -Thészeusz ellen indított egykor bosszúhadjáratot. 
330.  old. A Moirákat Pherésznél így vetted reá... - Apollón rávette a végzet-istennőket Pherész királynál, 

hogy a király fiának, Admétosznak, haladékot adjanak: nem kell meghalnia, ha valaki önként 
vállalja a halált helyette. 

                                                                    
175 A rendelkezésre álló kiadvány oldalhiányos, ezért a szövegmagyarázatok és a jegyzetek vége hiányos!  
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341.  old. és az ifju és agg nők raja... - a szövegből itt egy rész hiányzik; itt volt megemlítve, hogy az 
Erínüszeket ezentúl Eumeni-szek, azaz Jószívűek néven tisztelik. 

342.  old. szent   lakotokban  -   az   Erektheionban, Erekhteusz mitikus király és hős szentélyében. 
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JEGYZETSZÓTÁR 
 
 
ADRASZTEIA - a végzet (a név annyit jelent: aki elől nem lehet elfutni). 
AËRIA - Egyiptom. 
AGBATANA - perzsa város. 
AIASZ - Telamón fia, az Iliászban a görög seregnek Akhilleusz után legnagyobb hőse. Szalamisz 

szigetéről való volt. 
AIDÉSZ, AÏDÓNEUSZ - Hádész, az Alvilág ura. 
AIGEUSZ - Athén ősi királya, Thészeusz apja. 
AIGEUSZ TENGERE - az Égei-tenger. 
AIGIPLANKTON - másutt nem említett hegy. 
AKHERÓN - alvilági folyó. 
ALASZTÓR - a bosszúálló istenség. 
ALEXANDROSZ - Parisz. 
AMISZTRÉSZ - perzsa vezér. 
AMPHIÓN - Zeusz és Antiopé fia. Lantjának szavára a kövek maguktól épültek fallá Théba körül. 
APIA - a Peloponnészosz. 
ÁRÁ - az átok megszemélyesítője. 
ARAKHNÉ - a Pók-hegy, Argosz mellett. 
ARÉSZ-DOMB - az első athéni ítélőtanács helye. 
ARTAPHRENÉSZ - perzsa vezér. 
ARTEMBÁRÉSZ - perzsa vezér. 
ARTEMISZ HEKATÉ - Hekatét hármas alakban tisz-  (391)telték: az égen mint hold-istennőt, a 

földön mint Artemiszt, a nők oltalmazóját, s az Alvilágban mint a varázslás istennőjét. 
ÁSZISZ - Ázsia. 
ÁSZÓPOSZ - folyó Boiótiában. 
ASZTASZPÉSZ - perzsa vezér. 
ÁTÉ - a Romlás. 
ATHÓSZ - hegység Khalkidiké félszigetén. 
AULISZ - boiótiai kikötőváros, ahol a Trója ostromára induló hellén sereg először összegyűlt. 
 
BROMIOSZ - Dionűszosz mellékneve. 
 
DAULISZ - város és vidék Delphoitól keletre. 
DÉLOSZ - sziget az Égei-tengerben, Apollón születési helye. 
DIKÉ - a jog és igazság istennője, Zeusz és Themisz leánya. 
DIRKÉ - a thébai fellegvár oldalából fakadó forrás és patak. 
DÓDÓNA - Epiruszban levő város, ahol Zeusznak volt hires jóshelye, a papok itt a szent tölgyfák 

leveleinek suttogásából jósoltak. 
DÓRISZ - közép-görögországi terület. 
 
ENŰÓ - harci istennő. 
ERASZÍNOSZ - folyó a Peloponnészosz északi részén. 
ERINNÜSZEK - a megtorlást végrehajtó bosszú-istennők. 
ERISZ - a viszály istennője. (392) 
ERÓSZ - a szerelem istene. 
EURIPOSZ - öböl Euboia és a szárazföld között. 
 
GAIA, GÉ - a föld-istennő. 
GÉRÜÓN - háromtestű óriás, Héraklész győzte le. 
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GORGÓ - rettenetes, kígyóhajú szörnyeteg, kinek fejétől a rátekintő kővé meredt. Később úgy 
tartották, hogy hárman vannak, s közülük egy halandó; ezt, Medúszát, Perszeusz ölte 
meg. 

GORGÓPIOSZ - tó Korinthosz közelében. 
GRIFFEK - oroszlántestű és sasfejű szárnyas lények, akik a világ szélén lakva őrizték az aranyat a 

félszemű, ugyancsak mitikus arimaszposz néppel szemben. 
HÁDÉSZ - az Alvilágnak, a Tartarosznak istene. 
HALÜSZ - folyó Kisázsiában. 
HÉLIOSZ - a nap. 
HELLÉ - Athamasz király leánya, akit apjának második felesége a leány öccsével, Phrixosszal 

együtt el akart pusztítani. A gyermekek isteni parancsra egy aranygyapjas kos hátán 
menekülnek, de mikor a Dardanellák szorosán átkelnek, Hellé leesik a kosról, és a 
tengerbe fullad. Ezért kapta a tenger a Hellészpontosz (Hellé tengere) elnevezést. 
Xerxész hadjárata során hidat veretett Hellé szorosában a tengerre, hogy seregét 
Európába vigye. 

HÉPHAISZTOSZ - Zeusz és Héra fia, a kovács-isten; magának a tűznek a megszemélyesítője. (393) 
 
ÍDA - hegy Trója mellett. 
IKAROSZ - Daidalosz fia. Apjával együtt viasszal összerótt szárnyakon felrepült, de túl közel re-

pülvén a naphoz, a viasz megolvadt, s ö a tengerbe zuhant. Apja a közeli szigetre 
leszállva ott síremléket állított neki. A sziget az Ikaria, a környező tenger az Ikariai-
tenger nevet kapta. 

IMAIOSZ - perzsa vezér. 
ÍNAKHOSZ - 1. epiruszi folyó, mely az Akhelóoszba ömlik; 2. az Ínakhosz argoszi folyó istene. 
ISZMÉNOSZ - Thébán keresztülfolyó folyócska. 
ITÜSZ - Téreusz és Prokné athéni királylány fia, Philoméla megölte, majd csalogánnyá változva 

örökösen siratta. 
 
KADMOSZ - Théba alapítója, neve sokszor a város neve helyett áll. 
KANÓBOSZ - egyiptomi város. 
KÉREK - bosszú- és halál-istennők. 
KERKHNEIA - forrás Argosz közelében. 
KHALKISZ - a Közép-Görögország előtt keletre hosszan elnyúló Euboia-sziget fővárosa. 
KHITÓN - különféle hosszúságú, ingszerű ruhadarab. 
KHRÜSZÉ - kisázsiai város. 

KHRÜSZÉISZ - Khrűszész áldozópap leánya, akit a görög sereg Agamemnónnak 
zsákmányrészül adott, s akit Agamemnón kénytelen volt apjának váltságdíj nélkül 
visszaadni. Emiatt tört ki Agamemnón és Akhilleusz közt a viszály, s támadt fel 
Akhilleusz haragja, az Íliász tárgya. 

KILIKIA - kisázsiai ország. (394) 
KILISSZA - kilikiai nő. 
KISSZIA - terület Szúsza és Agbatana között. Aiszkhülosz, úgy tűnik, mint városról beszél róla. 
KITHAIRÓN - hegység Boiótia és Attika között. 
KÓKŰTOSZ - a Jaj folyó, az Alvilág egyik folyója. 
KÓRÜKOSZ - barlang a Parnasszosz oldalán. 
KRANAOSZ - a „Köves", Athén várának mitikus alapítója. 
KRONIOSZ - Zeusz. 
KÜKHREUSZ - Szalamiszban tisztelt hérósz, aki az athéniak hite szerint kígyó formájában megje-

lent a szalamiszi csata során (480), jelezve, hogy ő is védi szigetét. 
KÜLIX - kisázsiai nép. 
KÜPRISZ - Aphrodité jelzője. 
KŰROSZ FIA - Kambűszész. 
KÜTHEREIA - Aphrodité jelzője Kütheré szigetéről (a Peloponnészosztól délre), ahol híres kultusz-

helye volt. 
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LAÏOSZ - Oidipusz apja. 
LÉDA - Tündareósz spártai király felesége, Zeusz kedvese; Helené, Klütaimésztra, Kasztór és 

Polüdeukész anyja.  
LÉMNOSZ - a trójai partvidékhez közeli sziget.  
LERNÉ - város Argosztól délre, az Argoliszi-öböl partján,  melynek  közelében egy azonos  nevű 

folyó folyik.  
LOXIASZ - Apollón.  
LŰD - a kisázsiai Lűdia lakója. (395) 
LŰDIA - kisázsiai ország, fővárosa Szardeisz.  
LÜKEIOSZ - Apollón, a farkasölő.  
LÜRNÉ - kisázsiai város. 
 
MÁGUS - iráni néptörzs. 
MAIA - Hermész anyja. 
MAINASZOK - bakkhánsnök. 
MAIÓTISZ TAVA - az Azovi-tenger. 
MÁKISZTOSZ - euboiai hegy. 
MARATHÓN - város Attika keleti részén. Itt volt a híres ütközet, melyben az athéni sereg Miltiadész 

vezetésével legyőzte a nagy túlerőben lévő perzsa sereget (490). 
MARDISZ - Kambűszész megölette testvérét, mert trónját féltette tőle. A testvér neve az óperzsa 

feliratok szerint Bradija volt, Hérodotosznál a név Szmerdisz alakban található. 
Minthogy azonban ezt titkolták, egy Gaumata nevű mágus testvére tanácsára 
elhíresztelte, hogy ő Szmerdisz, s neki engedelmeskedjenek, ne Kambű-szésznek. 
Kambűszész közben meghalt egyiptomi hadjárata során, az Ál-Szmerdisszel pedig 
Dareiosz és társai, köztük Artaphrenész, végeztek. Ez a Szmerdisz szerepel 
Aiszkhülosznál Mardisz néven. A mágusok felkelése azonban korántsem csak holmi 
palotaforradalom volt: a perzsa társadalom belső problémáinak volt a következménye. 

MARIANDÜNOSZ - bithűniai (kisázsiai) néptörzs. Mint más keleti népek, ők is évről évre elsiratták a 
meghaló és feltámadó természetet megszemélyesítő istenséget, akit ők Bromosznak 
hívtak. (396) E siratás dallama nyilván nagyon jellegzetes lehetett. 

MASZISZTRÁSZ, MASZISZTRÉSZ - perzsa vezér. 
MEGABÁTÉSZ - perzsa vezér. 
MÉLISZ - közép-görögországi terület. 
MEMPHISZ - egyiptomi város. 
MESSZAPIOSZ - boiótiai hegy. 
MOIRA - a sors-rész, a végzet. A Moirák a Sors, a Végzet istennői. 
MOLOSSZIA - a molosszoszok földje Epirusz közepén. Itt van Dódóna, Zeusz híres jóshelye. 
MŰSZ - kisázsiai nép. 
MÜSZIA - kisázsiai ország. 
 
NAUPAKTOSZ    -    város    Közép-Görögországban, Lokriszban, a Korinthoszi-öböl partján.  
NEILÓTISZ - a Nílus. 
 
OIDIPÚSZ - thébai király, akinek Iokasztéval, tulajdon anyjával, tudtán kívül kötött házasságából 

négy gyermek származott: két fiú, Eteoklész és Polüneikész, és két leány, Antigoné és 
Iszméné. 

ONKA - Pallasz Athéné mellékneve. 
ORPHEUSZ - mitikus dalnok, aki énekével még Há-dészt is rávette arra, hogy feleségét, Euridikét, a 

holtak közül vele engedje a földre. 
 
PAIÁN - Artemisz fivére, Apollón, mint gyógyító isten.  
PAIÓNOK - makedóniai néptörzs.  
PALLASZ - Athéna mellékneve.  
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PAMPHÜLIA - kisázsiai ország. (397) 
PÁN - erdei istenség. 
PARAIBOSZOK, PERRAIBOSZOK - epiruszi nép. 
PEITHÓ - a rábeszélés istennője, az isteni Rábeszélés. 
PELOPIDÁK - Pelopsznak, Tantalosz fiának, Atreusz és Thüesztész apjának leszármazottai. 
PENTHEUSZ - Théba királya, aki megtiltotta Dionűszosz tiszteletét, s akit ezért az asszonyok 

széttéptek. 
PEPLOSZ - női ruha. 
PERSZEUSZ - a félelmes Gorgó megölője. 
PHARANDÁKÉSZ - perzsa vezér. 
PHINEUSZ - thrák király. Életét az ocsmány szörny Harpüiák ragadták el. 
PHLEGRA - thrákiai vidék, ahol Zeusz és az istenek a gigászokat, a Földszülte óriásokat legyőzték. 
PHOBOSZ - a félelem megszemélyesítése. 
PHOIBÉ - Gaia és Uranosz leánya. 
PHOIBOSZ - Apollón mellékneve. 
PHÓKISZ - a Delphoit és a Parnasszosz hegyét övező tartomány Közép-Görögországban. 
PHORKÜSZ - tengeri istenség, leányai, a Gráiák, e közös szemű szörnyleányok, valamint a Gorgók. 
PHRŰGIA - kisázsiai ország. 
PINDOSZ - hegység Epirusz és Thesszalia közt. 
PLEIASZOK - Atlasz galambbá változtatott hét leányának csillagzata. 
PLEISZTHENIDÁK - a mítosz egyik változata szerint nem Átreuszt, hanem Átreusz fiát, Pleiszthe-

nészt mondja Agamemnón és Meneláosz apjának. Aiszkhülosz szerint Pleiszthenész egy 
régebbi nemzedékhez tartozott. (398) 

PLEISZTOSZ - folyócska Delphoi közelében. 
PONTOSZ - a Fekete-tenger. 
PRIAMOSZ- az asszonyszöktető Parisz apja, a Helené elrablása miatt ostromlott Trója királya.  
PROPONTISZ - a Márvány-tenger.  
PÜLADÉSZ - Sztrophiosz phókiszi király fia, a náluk nevelkedett Oresztész hű barátja.  
PŰTHÓ - Delphoi másik neve, arról a Pűthó nevű sárkányról, melyet Apollón isten itt megölt. Úgy 

hitték,  hogy  itt  van  a  föld középpontja (köldöke). Apollónnak híres jóshelye volt itt. 
SZARÓN-ÖBÖL - az Aigina öble. 
SZFINX - oroszlántestű, női fejű szörnyeteg, mely rejtvényével hosszú időn keresztül gyötörte, 

pusztította Théba lakosait, míg Oidipúsz megfejtette a rejtvényt, s megszabadította a 
várost. 

SZIMOEISZ - a Szkamandrosz mellékfolyója. 
SZKAMANDROSZ - folyó Trója mellett. 
SZKÜLLA - 1. Níszosz megarai király leánya. Mikor Mínosz krétai király Megara ellen háborút indí-

tott, Szkülla egy arany nyakláncért levágta apjának életóvó hajfürtjeit; 2. tengeri 
emberevő szörny. 

SZOSZTHÁNÉSZ - perzsa vezér. 
SZTROHPIOSZ - Phókisz királya. 
SZTRÜMÓN - folyó Észak-Görögországban, Makedónia és Thrákia közt, s keresztülfolyt a Prasziasz-

tavon. 
SZÚSZA - perzsa város. 
 
TANTALOSZ - az Atreidák ősapja. (399) 
TARTAROSZ - az Alvilág egyik mély zuga, ahol Zeusz a legyőzött Titánokat fogva tartotta. 
TÉREUSZ - az általánosan ismert monda szerint Téreusz király erőszakot követett el Proknén, 

feleségének, Philomélának a nővérén. Philoméla bosszúból saját fiát, Itüszt tálalta fel a 
mit sem sejtő Téreusznak. A bosszút állni akaró Téreusz elől menekülve Philoméla 
csalogánnyá, Prokné fecskévé, Téreusz pedig sólyommá, más változat szerint bankává 
lett. 

TÉTHÜSZ - tenger-istennő, férjétől, Ókeanosztól született leányai az Ókeaniszok, vízi nimfák. A 
patakok és folyók Poszeidón vagy az ő adományaképpen fakadnak. 
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TEUTHRANIA - műsziai város. 
TEUTHRASZ - Műszia királya. 
THEMISZ - Gaia és Uranosz leánya, az isteni Törvény, a törvényesség és a jog istennője. 
THESZPRÓTOSZOK - epiruszi nép, vidékükön a papok a tölgyfák leveleinek suttogásából jósoltak. 
THESZTIOSZ LEÁNYA - Althaia, Meleagrosz anyja, aki fiára megharagudva, a tűzbe dobta azt a 

fahasábot, amelynek fennmaradásához fia élete volt kötve. 
THÜASZ - a Dionüszosz isten kultuszában részt vevő, eksztatikus állapotban tomboló nőket 

nevezték így. 
TÍRUSI - Türosz föníciai városbeli. A perzsa hadiflotta fő erejét föníciaiak alkották. 
TMÓLOSZ - hegység Lűdiában. 
TÜKHÉ - a Szerencse. 
TÜPHÓN, TÜPHÓSZ - tűzokádó Gigász, akit Zeusz az Etna alá temetett. 
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Perzsák (Jánosy István fordítása) 5 
Heten Théba ellen (Jánosy István fordítása) 51 
Oltalomkeresők (Kerényi Grácia fordítása) 95 
Leláncolt Prométheusz (Trencsényi- Waldapfel Imre fordítása) 141 
Oreszteia (Devecseri Gábor fordítása) 187 

I. Agamemnón 188 
II. Áldozatvivők 254 
III. Eumeniszek 300 

Utószó (Irta Szepessy Tibor) 343 
Szövegmagyarázatok (Összeállította Devecseri Gábor és Ritoók 
Zsigmond) 

363 

Jegyzetszótár (Összeállította Devecseri Gábor és Ritoók 
Zsigmond)   

389 


