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M A E T I A L I S  spect.] 1.

A barbár Memphis hallgasson a gúla-csodákról,
Es Babylon ne legyen büszke a műveire:

Artemis egyházát ne magasztalják az ióuok,
És az agancs-oltárt rejtse a délosi nép.

A  magasan lebegd mansolosi síremléket 
Fennen a csillagokig, Caria, föl ne dicsérd.

Túltesz a föld valamennyi művén a caesari színkör:
Mind valamennyi helyett szóljon ez egvrül a hír.

Rend szerint hét világcsodát emlegetnek, különböző íróknál más
más csoiák vannak felsorolva, s így történt, a mint Stark Eos I. 384 
kimutatta, hogy huszonkét emléket neveztek annak. Ezek a követ
kezők :

A )  Ókeleti művek :
1. a memphÍ8Í gúlák, 2. Thebas Aegyptite vagy Memnonion (a 

labyrinthus és az obeliszkek Pliniustól csodaműveknek vannak nevezve, 
de nincsenek határozottan a hét csoda közé számítva), 3. Semiramis 
függő kertjei Babylonban, 4. a babyloni bástya (az euphratesi hidat is 
csodának vették), 5. Semiramis obeliszkje Babylonban, 6 . Kyros palo
tája Ekbatanában.

B ) Görög művek:
7. az olympusi Zeus Phidiastól (olympiai Zeus-templom, ZeuB 

Olympios Kypros szigetén, Zeus Olympios Athenben), 8 . Athéné szobra 
Phidiastól Athenben, 9. Asklepios szobra Epidaurosban, Thrasymedes* 
től (nem Phidiastól), 10. Apollo agancs-oltára Delosban, ll.aparion i 
oltár (pergamoni oltár), 12. az ephesosi Artemis-templom, 13. a hali* 
karnassosi Mausoleion, 14. a rhodusi Helios-kolossus, 15. az alexan
driai pharos, 16. a kyzikosi templom, 17. a myrai színház. 18. a hera- 
kleai színház, 19. a Thermae, melyeket a tyanai Apollonius egyszerre 
mindenkorra fűtött, 20. Bellerophonnak delejes, lebegő vas-szobra 
(lebegő Arsinoe az alexandriai Arsinoeionban, lebegő ércz-szobor az 
argyrosi Herakles-templomban).

C J  Római művek:

21. A római Colosseum,
22. A római Capitolium.
A római Colosseumot Martialis sorozza a világ csodái közé, de 

úgy hogy szerinte az minden egyéb csodát fölülmúl. Ezek közül meg
említi a memphisi gúlákat (1. Brugsch Philol. Wochenschr. I. 1. és
2 . sz. a gúla szóról Egyet. phil. Közi. I. 76. pyramis nem nöp-ből, ha
nem ftgyptusi név: pir-am-us, azaz : «széles alapról emelkedő*), említi
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továbbá a bástyáiról, Semiramis függő kertjeiről és obeliszkjéröl neveze
tes Babylont, az ephesosi Artemis-templomot, a delosi agancs-oltárt, 
melyet a rege szerint Apollo az Artemis lőtte összes őzbakok szarvaiból 
alkotott és végre a Mausoleumot, melyről Stark Eos I. 345—400. érte
kezik s melynek restauratióját Falkener Classical Museum p. 178 sze
rint Guhl és Koner is közli «Das LebeD dér Griechen und Römer* 
104. lap. A Colosseum romos állapotában számtalanszor van ábrázolva 
és leírva, de restauratióját, mely Caninától való, csak kevés helyütt 
látni; azért iskoláink ked véért idézzük Bendert, a ki «Rom und das 
römische Leben* czímű munkájában ezt a restauratiót is közzé teszi.

Budapesten 1882. jan. 24.

Kadmost s az Atridákat 
Akartam énekelni;
De a koboz kezemben 
Csupán Erőst dalolta 
Más húrt vevék a múltkor, 
Sőt kobzot is cseréltem,
És Herakles tufáit 
Kezdém ; de lantom újra 
Csupán Erőst dalolta. 
Isten veled vitéz nem ! 
Mert a koboz kezemben 
Csupán Erőst dalolja.

Könnyen födjön a föld, szánandó sorsú Nearchos!
Könnyen húzhasson hantod alól ki az eb.

Ford. P. T. E.
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A N A K R E O N I D A L O K

23. Szerelmi lant.

P. Thewrewk E.

Ammianus.
(Anthol. Pál. XI. 226.]


