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MŰHELY

Fehér Bence, ford.

Sapphó két új töredéke1

A
- - - - - - -

Bár rebeghetnéd: „Hazajött Charaxos
telt hajóval!” Ám hiszem, ehhez ért Zeus
s mind az istenek – teneked pedig nem

 kell belelátnod.

Buzditón kell engemet ösztökélned,
Héra úrnőhöz könyörögni sokszor,
hogy kerüljön vissza Charaxos, épen
 hozza hajóját,

s minket is sértetlenül itt találjon.
Mást a védőszellemeinkre hagyj mind:
hisz következik hamarost2 a szélcsend
 nagy viharokra,

és kiről úgy dönt az Olympos atyja:
vészből óvó szelleme visszatérjen
egykor, annak jut fölösen szerencse
 s boldogan él majd.

1 Idén látott napvilágot két Sapphónak tulajdonítható hosszabb töredék papiruszon (D. Obbink: Two 
New Poems by Sappho, ZPE 189, 2014, 32–49). Amellett, hogy Obbink néhány további papirusztöre-
déken Sapphó több egyéb, már ismert versének is azonosította részleteit (néhány érdemi új javaslattal 
a szövegértelmezéshez: S. Burris – J. Fish – D. Obbink: New Fragments of Book I of Sappho, ZPE 
189, 2014, 1–28), az általa közölt adatok alapján a szerzőséget érdemben aligha lehet kétségbe vonni, 
így megalapozottnak vélem, hogy állító formában, határozottan mint Sapphó két töredékét fordít-
sam le e műveket.

2 Futólag hadd jegyezzem meg, hogy e vers tanúsága szerint Hor. Carm. I 9, 9 simul szavát félreértés 
‘mihelyt’-ként értelmezni, nyilvánvalóan ott ugyanígy ‘egyszerre, egyhamar’ jelentésű.
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Mink is, egyszer hogyha fejét emelné
Lárichos, s már végre ha férfi lenne,
nagy hamar sok-sok keserű bajunkból
 megszabadulnánk.

B

Hogyhogy az, ki már szeretett egy embert,
Kypris úrnő, nem telik egyhamar be,
és leginkább hívni akarja újra?
 Felkel a vágyad,

hogy hiában hívj s azután megöljél
térdem-oldó vággyal [- - -]3

[- - - - - - -]
[- - - - - - -]

[- - -] akarom, hogy [- - -]
[- - -] tűrjed el ezt [- - -]
[- - -] de hát magamtól
 jól tudom én ezt.

- - - - - - -

3 A strófa további részei túl töredékesek ahhoz, hogy fordíthatóak legyenek. A következő sorban ugyan 
πέρησθα érthető, de a körülményektől függően többféleképp értelmezhető; az adonicus nem tartal-
maz jelenleg megfejthető szavakat. A következő csonka strófa sem teljesen világos: úgy tűnik, mintha 
a hiányzó részben az istennő válaszát hallhatnók.
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