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HORATIUS ÉS ANA R C I O .

(Vége.)

A mi Horatius szerelmi lyráját illeti, Campe az egészet Ana- 
creonból kölcsönzöttnek tartja, ő kiindul abból, hogy azokat a 
szerelmi viszonyokat, melyeket az ódák négy könyvében egyes 
dalok említenek, nem lehet a költő életéből kimagyarázni. Hogy a 
legvilágosabb példát hozzuk föl, a költő Lydiája az I. könyvben és 
a Ül. könyv jóval később szerzett 9. ódájában mint szép fiatal 
leány van festve, de e mellett ugyancsak az I. könyvben egy korábbi 
ódában már mint anust festi őt a költő. Campe szerint ezt csak 
úgy lehet kimagyarázni, ha azokat az ódákat, mélyek ugyancgy 
nőhöz vannak intézve, görög, és pedig, mint a jelek mutatják, 
anaci;eoni eredetűeknek tartjuk.

Lydia szerepel négy költeményben: az I. könyv 8. ódájában 
virágzó fiatal nő, ki Sybarist elvonja minden férfias mulatságtól s 
szerelmi vágyban elepeszti; az I. k. 13. ódájában a költő félté
kenységét ébreszti föl, mert nem őt, hanem Telephust látszik 
kegyelni; a ü l. k. 9. ódájában összevesznek Lydia és Horatius, 
mert a csalfa leány most megint Calaist kedveli; az I. k. 25. ódájá
ban már vénül Lydia és a költő, kit annyiszor megcsalt, el nem 
fojthatja kárörömét.

Először is semmi sem áll ellene annak a fölfogásnak, hogy a 
Lydiához írt dalokat valódi élményeken alapulóknak tekintsük. Az 
ódák első 3 könyvét egyszerre adta ki Horatius és az egyes költe
ményeket nem rendezte időrend szerént; ha tehát Lydia alatt min
dig egy és ugyanazon személyt értünk, bátran föltehetjük, hogy az 
I. k. 25. ódája későbbi, mint a III. k. 9. ódája.

De lássuk, miket tart Campe az utánzás biztos jeleinek. Az 
I. k. 13. ódája így kezdődik :

cum tu, Lydia, Telephi 
cervicem roseam, laotea telephi 
laudas bracchia.

Ez Campe szerént emlékeztet a 3. fragmentumra:
KXsopoóXoo jiév £70)7’ épó),
KXsojüoóXoo 8’ éni{iaívo{iai,
KXsúpooXov 8é dioaxéíü.
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Csakhogy Horatiusnál Lydia kedveséről van szó, a kire Hora
tius féltékeny, itt pedig Anacreon fiúszeretőjéről, úgy, hogy tárgy 
tekintetében a kettő közt semmi rokonság sem lehet, nyelv tekin
tetében sem találunk egyéb közös vonást a repetitiónál. Ilyen ala
pon Horatius minden sorához lehetne analóg görög helyet találni.

Ugyanebben az ódában a 9—11. sort:

holott kétséges, hogy Anacreon ez az egy sora bor melletti eroti
kus jelenetre vonatkozik-e, s ha már analóg helyet keresünk hozzá 
Horatiusban, közelebb áll az I. könyv 17. ódájának vége:

a mely költemény nem Lydiához, hanem Tyndarishoz van intézve. 
Végre az I. könyv 26. ódájának utolsó strophája:

laeta quod pubes hedera virenti 
gaudeat pulla magis atque myrto, 
aridas frondes hiemis sodali 
dedicet Hebro

nem hozható kapcsolatba a 78. töredékkel:

mert egyéb közös bennök a hedera és dáyvq szóknál nincsen, sőt 
valószínű, hogy Anacreon töredéke Erosra vonatkozik. Longusnál 
találunk analóg helyet a bokrokon ringatózó Erosról.

Már ennyiből világos, hogy az a föltevés, mely szerint a 
Lydiához intézett költemények Anacreonból volnának átvéve s 
Horatius legfölebb néhány rómaiasító vonást adott volna hozzá- 
jok, semmi alappal sem bír.

Chloet említi a költő Carm. 1.23., hol félénk őzhöz van hason
lítva, mely a cserjék lombjait rázó szellőtől is megijed; már a 
1IL k. 9. ódájában Thraessa Chloe Lydia vetélytársnőjévé lesz; a 
HL k. 7. ódájában Gygest, Asterienek Oricumban időző férjét-

uror, seu tibi oandidos
tarparnnt nmeroa immodioae merő
rixae

Campe összehasonlítja a 80-ik töredékkel:

8iá déprjv Sxo<|>e {jíootjv, xa5 8é Xwjtoc éo/£oíb),

et scisd&t haerentem coronam 
crmibue immeritamque vestem,

év jL8Xa(i(púXX()) yXtüpq, x* éXaíq. xavxaXíCei,
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1 5 8 NÉMBTHY GÉZA.

akarja elcsábítani; a III. k. 26. ódájában végre a szerelemről már 
lemondó, öregedni kezdő költő kéri Venust, büntesse meg Chloet 
makacs és rátartó magaviseletéért.

Az első helyen említett költemény valóban Anacreon egyik 
dalának utánzata. A kezdő versszak :

Vitás hinnuleo me eimilis, Chloe, 
quaerenti pavidam montibue aviis 
matrem, non sine vano 
aurarum et siluae metu

csaknem fordítása az 51. töredéknek:

’A'favtös oiá te ve(3póv vetrihjXéa 
faXa^b]vóv, Sor* év SXtqc xepoéao7]<; 
árcoXei<p#eU &7TÓ (íTjtpóc éircô r̂].

A másik két versszak is egészen anacreoni; félsz, mondja a 
költő, még a lombok suttogásától is, de nem vagyok én oroszlán, 
hogy véredet kívánnám; ne fuss mindig anyád után, hiszen férj 
kell már neked. Ugyanaz az enyelgő hang, mely a 75. töredékben oly 
kedvesen hat reánk, hol egy fiatal leányt csikóhoz hasonlít a költő :

vöv 8é Xetpóvás te póoxeat xo&tpá re Gxtpxmaa rcaíCeu;'
3e£ióv yap ítuicqosíprjv ofot éicejtpánjv.

Azért bátran csatlakozhatunk Campéhez, ki az egész kis ver
set Anacreonból átvettnek tartja.

Hogy a III. k. 9. ódájában említett Thraesta Chloe azonos 
volna a fönnebbi ódában említettel, nem bizonyítható be. Különben 
is az egész költemény ártatlan szerelmi enyelgés: Lydia és Hora
tius kölcsönösen ingerlik egymást, a nélkül, hogy komolyan ven
nék szeretőik említésével. Campénak annyi, hogy Chloe thraciai- 
nak van nevezve, már csalhatatlan jel az anacreoni eredet bebizo
nyítására, mert Anacreon is három töredékben (49, 75, 96) thrák 
csikónak nevezi kedvesét. Ez azonban elfogulatlan szemlélő előtt 
ilyen bizonyító erővel nem bír.

A ü l. k. 7. ódájához egész történetkét gondol ki Campe- 
A költő Asteriet vigasztalja, kinek férje Gyges távol van Oricum- 
ban, hol Chloe igyekszik őt neje iránti hűségétől eltántorítani. 
Campe szerént Oricumot csak azért említi a költő, hogy a verset 
megrómaiasitsa, Abderát kell helyébe képzelnünk, hol Anacreon és
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HORATIUS ÉS ANACREON. 159

a thrák Chloe tartózkodnak. A képet kiegészíti a II. k. 5. ódája, 
hol Cntdius Gyges van említve, ki Asterie férjével azonos: Gyges 
a Pontusból jő, a tél Abderában tartja vissza, de tavaszszal majd 
visszatér Cnidusba, hol Asterie várja.

Hogy ez utóbbi költemény is Anaoreonból van véve, Campe' 
azzal akarja igazolni, hogy a benne említett Lalage nevet kapcso
latba hozza a 90. töredékkel:

a mi oly nevetséges, hogy komolyan czáfolni nem érdemes.
A két Gyges sem lehet azonos, mert Cnidius Oyges fiúszerető, 

a mint az utolsó versszak mutatja:

a Hl. k. 7. ódájában említett Gyges pedig férj: a kettő kizárja egy
mást. E tény egymagában is elég arra, hogy százszor is meggon
doljuk, mielőtt két vagy több azonos görög nevű személyt egynek 
nyilvánítanánk.

Nem valószínű továbbá, hogy a költő, Gyges és Chloe egy 
helyen volnának. Mert a költő nem a távolból üzeni Asteriének 
Chloe és Gyges viszonyát, hanem mint hírből hallottat említi, a 
nőt mint közelében levőt vigasztalja s osztogat neki csaknem atyai- 
lag hangzó tanácsokat: már pedig, ha ő is Oricumban, vagy, a 
m in t Campe hiszi, Abderában tartózkodnék, hogyan tudhatná, 
hogy Asteriét csábítgatja szomszédja, Enipeus? Végre, ha Chloe a 
a költő szeretőjével azonos, miért nem ád kifejezést féltékenységé
nek, midőn azt említi, hogy a könnyelmű leány Gyges után 
bolondul ?

Szóval a Campe föltevése azon kívül, hogy egészen a levegőbe 
van építve, nem is felel meg a költemény tartalmának.

A IQ. k. 26. ódájához nincs ugyan Campének ilyen történet- 
kéje, de a Sithonia nive kifejezésben mégis Anacreon hatását látja. 
Sithonia egy vidék neve Thraciában, de — fájdalom! — se Ana
creon valódi müveiben, se az anacreonteában nem födözhető föl. 
Azonkívül a thraciai szelet és thraciai havat nemcsak Anacreon

Mt]8’ Soré xöjta tcóvuov 
XáXaCe,

qnem si puellarum ineereres choro, 
mire sagaoes falferet hospites 
discrimen obscuram solutis 
crinibuB ambiguoque voltu,
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említhette, ki Abderában élt; majd minden görög költőnél találunk 
erre vonatkozásokat, kik előtt Thracia saját szülőföldjükhöz képest 
igen zord éghajlatának tűnt föl. Ennek az uralkodó nézetnek hatása 
alatt állanak az összes latin költők, nemcsak Horatius, midőn 
Threieitis Aquüo-t említenek. Szeretnők látni, hogyan vezeti vissza 
Campe mindezeket a helyeket Anacreonra.

Abból tehát, hogy Horatiusnak egy Chloéhez intézett költe
ménye utánzat, még koránt sem lehet arra következtetni, hogy 
mind a négy ódáját, a hol Chloét említi, Anacreonból vette.

Pholoe és Chloris, Rettenetes következtetéseket épít erre a két 
névre is Campe, melyeket együtt említ Carm. III. 15, hol Chloris 
mint a szerelemről lemondani nem akaró vénasszony, Pholoe pedig 
mint virágzó szép leánya szerepel:

non, bí quid Pholoen satis, 
et te, Chlori, deeet.

ezeket Campe azonosaknak tekinti a II. k. 5. ódájában emlí
tettekkel :

dileota quantnm non Pholoe fogaz, 
non Chloris albo sic umero nitens, 
ut púra nocturno renidet 
luna mari,

pedig itt mind a ketten mint virágzó szépségek, s nem mint vén. 
anya s fiatal leány vannak említve; ide számítja végre az I. k* 
33. ódáját:

Cyrus is asperam 
deciinat Pholoen: séd prius Appulis 

iungentur caprae lnpis 
quam turpi Pholoe peccet adultero.

Ezek után ráfogja Anacreonra, hogy ő évek előtt Chlorist 
szerette, ki akkor szép volt, mint a tengerben tükröződő hold; 
azután a lányát kedvelte, Pholoet. A II. k. 5. ódájában sikerül is. 
az utolsó strophát:

quem si pnellarnm insereres choro, 
mire sagaces falleret hospites 
di6crimen obscurum eolutis 
crinibus ambiguoque voltu,

kapcsolatba hozni a 4. töredékkel:
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TQ %aX, itapftévtov (3XI?rct>v, 
díĈQtAocí óé, oö 8* 06 x X ó 8 1 *)

pedig a kettő között egyéb rokonvonás nincs egy lányos arczú fiú 
említésénél. Hány meg hány ilyen helyet lehet találni latin és 
görög költőknél egyaránt! Még távolabb áll a 13. fragmentum, 
mely a lányos Erőst említi:

De Campe tovább építi kártyavárát s az I. könyv 16. ódá
jára: O matre pulcra filia pulcrior, ráfogja, hogy Chlorisról, a szép 
anyáról és Pholoeről, a még szebb leányról szól s végre ennek az 
alapján Anacreonra viszi vissza az egészet. Pozitív bizonyítékot föl
hozni nem tartja szükségesnek. Mi természetesen nem tartjuk szük
ségesnek elhinni.

így jár el a második könyv 4. ódájával is. Nem látható be, 
mondja, miért költött volna Horatius ilyen nevet: phokisi Xanthias, 
kihez a költemény intézve van. Ennek alapján annyit szabad ugyan 
gyanítani, hogy valami görög mintát használhatott a római költő, 
de világért sem lehet állítani, hogy épen csak Anacreonból vette át.

Az L könyv 17. ódájában, melyben a költő Tyndarist meg
hívja falusi villájába, ismét Anacreonra emlékeztetne a fide Teia 
kifejezés. De ez nem átvétel Anacreonból, hanem egyszerű utalás 
a bor és szerelem énekesére, kinek dalait vagy azokhoz hasonlót 
akar hallani a költő a szép hettera ajkairól. A vetekedés Bacchus 
és Mars közt:

Campe szerént Abderára (!) emlékeztet. Igaz, hogy Anacreon több
ször kifejezi idegenkedését a borozás közben való veszekedéstől, de 
nincs egy helyünk sem, mely Horatius idézett soraival egybe
vethető volna; Campe azonban nemcsak azt tudja, hogy Anacreon 
irt ilyet, hanem azt is, hogy Abderában írta. Irigyeljük kiváló jár
tasságáért a teosi költő dalainak időrendjében.

Az I. k. 36. ódájában találjuk a következő sorokat:

*) L. Ponori Thewrewk Emil: Anacreon. Budapest 1885. 
Philologiai Kflrlöny. X. 2. 11

vEp(oc, rcap̂ évioc
otíXpíöv xal T67ava>pivo<.

nec Semeleius 
cnm Marté oonfandet Thyoneus 
proelia,
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neu multi Damalis meri 
Bassum Threicia vincat amystide.

Campe összehasonlítja Damalist a 2. fragmentummal, melyben 
$a(iáXi]C vEpu)<; fordul elő. Nevetséges! Damalis egy hetaera neve, 
$a(iáX7]c pedig Erős jelzője, mint a mindent megfékező istenségé, 
kiről a 65. fr. mondja:

88e yáp (►ewv Sovaoníjc,
88e xal (3potoo<; SajiáCei.

Az amystis szó előfordul a 63. fragmentumban:
8ifj, fé p ’ fj\LÍV, Ü> jcat, 

xsXépTjv, oxtö  ̂ ájjLoatív 
1tpoitíío,

de vehette ezt Horatius más görög költőkből, és, ha mindjárt Ana
creonból vette is, ebből az egy szóból az egésznek idegen eredetére 
nem következtethetünk.

Glyeera nevével találkozunk három költeményben: az I. könyv 
19. ódájában még egyszer fölébred a szerelem a költő szivében, a 
30. ódában reméli, hogy Yenus kegyes lesz hozzá, a Hl. k. 19. ódá
jában említi, hogy Glyeera még mindig lebilincselve tartja őt, 
habár kielégítetlenül. Ez utóbbira nézve Campe szerént kétség sem 
foroghat fenn, hogy görögből van véve, mert a gyorsan fejlődő 
jelenetek aeol színezetét mutatja. Mintha csak aeol költő írhatott 
volna le gyors fejlésü cselekményt!

Az I. k. 30. ódája rövid 5(ivoc xXtjtixó; Yenushoz:

0 Yenus regina Cnidi Paphique, 
sperne dilectam Cypron et vocantis 
tűre te multo Glycerae decoram 
transfer in aedem.
Fervidue tecum puer et solutis 
Gratiae zonis properentque Nymphae 
et parum comie sine te Iuventas 
Mercuriusque.

Nagyon valószínű, hogy midőn Horatius e költeményt írta, szemei 
előtt lebegtek Anacreon hasonló fajú hymnusai, mely műfaj leg
szebb példája a 2. számú, de semmi sem bizonyítja, hogy az egé
szet idegen eredetiből vette volna át.
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Az, hogy az I. k. 9. ódájában finitis amoribus fordul elő, még 
nem áll ellenmondásban a költő életkorával: ő az ódák szerzése
kor a férfikor delén állott s visszapillantva viharos ifjúságára 
beszélhetett bevégzett szerelmeskedéseiről. Semmi sem jogosít föl 
arra, hogy e kifejezést, valamint nehány más helyen az ősz haj s 
öregség említését anacreoni reminiscentiának tartsuk.

Nevetséges a IV. k. 11. ódájának utolsó szavait:

minuentur atrae 
carmine curae

Anacreon 43. fragmentumával magyarázni akarni, csak azért, 
mivel ott az agg kor és halál van említve, míg Horatiusnál a gon
dok okairól nincs szó. A két hely a legtávolabbi rokonságban sem 
áll egymással.

Hát arra mit mondjunk, midőn az I. k. 5. ódájához Campe 
ilyen megjegyzést tesz: «A sugár gyermek, a rózsával hintett fekvő 
hely, az illatos kebel, a vonzó barlang azonnal Anacreonra emlé
keztetnek ; Rómában ilyen helyzetet sem keresni, sem találni nem 
lehet*. Ugyan miért nem? Továbbá ezt a sort:

perfusas liquidis urget odoribus

összeveti a 9. töredékkel:

ti Xtyv rcéteat 
oopífytúv xoi'Xüitspa 
<ycí)&ea xpioá|ievoc (tópq);

mivel a gratum antrum és a perfusus odoribus, sőt a kérdő alak is 
ismétlődik. A gratum antrumot bizony hiába keressük Anacreonnál, 
antrumot is csak akkor találunk, ha <37)p á 7 7 <ö v-t i runkoopíf-  
f  to v helyett, de az antrum még ebben az esetben sem szerelmi 
édelgés helye, mint Horatiusnál, hanem gúnyos összehasonlítás 
kedveért kerül a költeménybe: a költő ugyanis barlangnál beeset- 
tebb kebelről szól. Az olajjal való megkenés pedig még többször 
fordul elő Alcaeusnál, mint Anacreonnál.

Csak egy hely van az említetteken kívül még Horatius szerelmi 
költeményeiben, melyet joggal Anacreon hatására vihetünk vissza, 
Carm. III. 11. 7—10:

Dic modos, Lyde quibus ohgtinatas 
Applicet auree,

1 1 *
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Quae velut latié equa trima campis 
Ludit exsaltim metuitqne tangi

összevetve a 75. töredékkel:

IIűXs 0p*QXÍY], t£ őt) jte Xó£ov tyî iaaiv (JXéiroooa 
vqXeSc cpeó̂ SK;, Őoxéeis 8é jjl* ofrőév etöévai aócpov;

vöv 8é Xet{iü)vá<; ts póoxeat xoö<pá ve axtpróaa itaíCeic 

Az itt említett thrák csikóra vonatkozik a 49-ik 

Opigxtyv oíovta %aírfjv
és a 96. ír.

Ouxéti 0pTfjlxÍ7]<; (tcíúXoo) éict0tpéf0|iai

s talán erre a mintára nevezi Horatius a II. k. 5. ódájában kedve
sét iuvenca-n&k (Circa virentes est animus tuae campoe iuvencae).

Végre, úgy látszik, Alcaeus és Anacreon együtt hatottak 
Horatiusra a II. k. 11. ódájában, hol mind a kettőre találunk remi- 
niscentiát;

cur non sub alta vei platano vei hac 
pinti iacentes sic temere et rosa 
canos odorati capillos 
dum lioet, Assyrioqne nardo
potamns uncti ? -----
quis devium soortum eliciet domo 
Lyden ?

összevetve Alcaeus 42 fr.
xat tá<; icóXXa rcadoíaac xe<páXa<; xax^eoáta) (tópov 
xal xat zöi TzoXítú oníjteoc

és a 30. anacreonteummal:
é{té pLőXXov, to; Itc C«,
( i ó p i o o v ,  f i ó d o i e  8é xpáta 
rcóxaaov, x á X s t  §’ é va í pr j v .

Amold fönnebb idézett értekezésében ezeken kívül az I. k»
6. ódája végén és a IV. k. 15. ódája elején anacreoni fordulatot vesz 
észre, de az elsőhöz nem lehet analóg helyet találni sem a frag
mentumok közt, sem az anacreontea-gyüjteményben, az utóbbi
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hely pedig csak a legáltalánosabb vonásban egyezik a 25. anacreon* 
teámmal, ágy, hogy nincs jogunk idegen minta utánzására gon
dolni. Ha két költőt összehasonlítunk, soha sem szabad eltévesi- 
teni szem elől azt az elvet, hogy csak ott gondolhatunk joggal 
utánzásra, a hol az egyezés szembeszökő, mert akárhány példánk 
van arra, hogy hasonló helyzet és hangulat egymással nem érint
kező népek költőinél egymáshoz igen közel álló költeményeket hoz 
lé tre : máskép hogyan magyarázhatnék meg egy székely és egy 
skót ballada föltűnő egyezéseit?

Vizsgálataink eredményét a következőkben összegezhetjük.
Egyáltalán semmi positiv eredményre, legföilebb puszta gya

ntásokra, sőt, mint tárgyalásunk folyamában többször láttuk, alap
talan ráfogásokra vezethet az a föltevés, melyet Campe fölállít, 
hogy t. i. Horatius szerelmi költeményeiben előforduló bizonyos 
görög nőnév mindig ugyanarra a személyre vonatkozik, s hogyha 
egy ilyen költeményen Anacreon hatása látszik, e görög költőre 
kell minden, ugyanoly nevű személyhez intézett költeményt vissza
vezetni. Campe ebből kiindulva be akarta bizonyítani, hogy 
Horatius egész szerelmi lyrája utánzás. De először is nem lehet 
bebizonyítani minden egyes, Horatiusnál előforduló görög nőnévre, 
hogy ugyanegy személyre vonatkozik, másodszor, ha egy ily köl
temény Anacreonra vall is, valamennyit még nem lehet utánzat
nak tartani, mert a római költő gondolhatott élő személyre, s ha 
egy alkalommal oly költeményt is intézett hozzá, mely Anacreon 
valamelyik fragmentumára hasonlít, más alkalommal más helyzet 
és hangulat hatása alatt írhatott hozzá egészen eredeti dalt.

Igaz, hogy Horatius szerelmes verseiből nem lehet egész kis 
szerelmi regényt állítani össze, mint Catullus dalaiból vagy Tibul- 
lns elegiáiból. De ennek okát nem szabad abban keresni, hogy ő 
élményeken alapuló szerelmi dalt nem írt volna s mindent görög
ből vett volna át, hanem egyszerűen abban, hogy a szerelmet nem 
▼ette olyan komolyan mint említett két költőtársa. Nem ragasz
kodott ő egész életén keresztül egy nőhöz, hiszen vonzalma főtár
gyai, mint satiráiban ki is fejezi, szép hetserák voltak, kik között 
kedvére válogathatott. Ezek dicsőítésére írta szerelmes verseit. 
Néhányat vehetett Anacreonból, néhányat más költőkből (mint 
Carm. III. 12. Alcseusból), sok alapulhat valódi élményen; ez, azt 
hiszem, természetesb magyarázata e fajta müvei sokféleségének s a 
bennök előforduló ellenmondásoknak, mint annak a föltételezése,
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hogy egész szerelmi lyrájat idegen forrásból, sőt, hogy tisztán Ana
creonból vette volna. Kikerülhette volna-e az a körülmény a szor
galmas magyarázó, Porphyrio figyelmét, ki a rokonságot Alcaeus 
és Horatius közt észrevette s még könnyebben észre vehette volna 
az egyezést Anacreonnal> a görög lyrikusok legismertebbikével?

Félre téve tehát minden levegőben függő hypothesist, a fon- 
maradt fragmentumok, az Anacreontea* gyűjtemény és a scholio- 
nok alapján a következő képet alkothatjuk magunknak a két költő 
közti viszonyról:

Tekintetbe véve először azt, hogy mindössze két költemény 
van, mely egész terjedelmében Anacreon egy-egy dala utánzatá
nak bizonyul, továbbá, hogy csak néhány helyünk van olyan, hol 
Horatius és a teosi költő szoros utánzásán alapuló s meglehetős 
terjedelmű Anacreontea-gyűjtemény között egyezés mutatkozik, 
végre, hogy a scholionok csak egyetlenegyszer említenek forma 
szerinti utánzást, metrum tekintetében pedig kölcsönzést egyálta
lán nem tapasztalunk; másodszor, hogy a két költő egyéniségé
ben s költészetük általános jellegében nincs semmi egyező: bátran 
kimondhatjuk, hogy Anacreon korántsem tett oly mély hatást, 
mint Alcaeus, a római költőre, vagy mint ez Berzsenyire és 
Virágra. Horatius Anacreonból mindössze egy-két költeményt, 
bordalaiban néhány közmondássá vált jelszót, szerelmi verseiben 
pedig alkalmilag egy-két találó képet vagy hasonlatot vett át.

Nem mondjuk, hogy a kép, melyet összeállítottunk, teljes, 
mert ilyet alkotni a rendelkezésünkre álló eszközökkel lehetetlen; 
de azt hiszszük, tényadatok pontos egybevetésén alapulván közelebb 
jár a valósághoz, mint Campe többnyire saját fantáziájára, olykor 
a két költő helyeinek erőszakos kapcsolatba hozására épített föl
tevései.

Némethy Géza.

Julianus Aegyptiustól.
Anth. Pál. VII. 69.

Vedd föl Demokritost a halotti világba, te Pluto t 
Bús országodban hadd legyen egy, ki nevet. P. T. E.
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