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ben a távozó, de sosem a kedvesénél időző. A Hold felkelte és a hajnal 
hasadása közötti, pillanatnyinak tartott idő adatik az ő szerelmének és 
gyászának. Míg a szarkofágokon az alvó Endümion mezítelen szépsé-
gét erószok és puttók fedik fel az éppen érkező Szelénének, itt maga a 
világló, fénylő istennő az, aki felfedi, s ezzel láthatóvá teszi a fekvő 
férfit, miközben ő maga már 
távozóban van. Megítélésem 
szerint téves e három relief bár-
melyikén egy túlvilági találko-
zás és beteljesült egyesülés 
örömét látni: ennek már az al-
vó-halott férfi és az ébrenlé-
vő-távozó nő ellentéte is el-
lentmond.

Vajon nem valószínűsíthe-
tő-e tehát, hogy ha az előbbi 
két pannóniai sztélé valóban 
Endümiont és Szelénét ábrá-
zolja, akkor a kliné is ezt a ró-
mai szarkofágokon oly gyak-
ran ábrázolt mítoszt használja 
fel a szerelem, az elválás és a 
gyász érzelmi kifejezésére?  
A reneszánsz értelmezés a kli-
nét allegorikusan a fenséges 
birodalmába emelte a szere-
lem és a művészet kölcsönvi-
szonyával – ebben a jelenetben 
is azt kívánta látni, ahogyan 
ezek tükrözik egymást. A be-
teljesületlen vágy, az örök só-
várgás és a halál utáni sorsz-
szerű elválás ikonográfiai jel-
zéseit azonban, amely dráma-
ian áthatja a római sírművé-
szetet, csak a xx. században 
kezdik érzékelni, s ami magát 
a klinét és a két pannóniai relie-
fet illeti, talán ez a közös jegy is 
hitelesebben mutatkozik meg 
a római városi és a provinciális 
művészet ilyen összekapcsolá-
sával.

A Római Birodalomban élt, ógörögül író Philosztratosz (Lémnosz, i. sz. 165 k. – 244 k.) Eiko-
nesz („Képek”) című művének bevezetőjében elmondja, hogy mikor Neapoliszban – eb-

ben a görög műveltségű itáliai városban – ünnepi játékok voltak, ő egy barátjánál szállt meg, 
s mivel nem akart nyilvános előadást tartani, az ifjak, hogy találkozhassanak vele, gyakran 
keresték fel őt vendéglátója házában. „A város falain kívül laktam, egy tengerparti előváros-
ban. Itt egy nyugatra nyíló oszlopcsarnok épült, négy- vagy talán ötemeletes, kilátással a Tir-
rén-tengerre.” A drágakövektől ragyogó csarnok legszebb díszei Philosztratosz szerint a jó íz-
léssel kiválogatott, különböző festőktől származó festmények voltak. Szállásadójának tízéves, 
nagyon tanulékony kisfia kérte meg őt arra, hogy fűzzön magyarázatokat ezekhez a képekhez. 
Neki és az előadásait hallgatni vágyó városi ifjaknak szólnak az irodalmi utalásokkal is dolgo-
zó képelemzések. Az alábbiakban ezekből a festményleírásokból közlünk egy kis ízelítőt, egy 
mitológiai jelenet ábrázolásának, egy portrénak és egy csendéletnek a bemutatását: a képek-
hez képzeljük hozzá a Nápoly melletti római villa oszlopait, kertjének növényeit és a csodála-
tos tengeri kilátást.

Poetoviói síremlék – i. sz. II. század

Poszeidón meglepi a forrásnál  
Amümónét

Poszeidón tengeri útjának leírásával Homé-
rosznál már találkozhattál: Aigaiból indult1 
az akhájok ellen, s a nyugodt tenger a maga 
lovait és szörnyeit adta az isten mellé kísére-
tül. Homérosznál is ezek szökellnek vígan 
Poszeidón után, akárcsak itt a képen. Az 
eposzt olvasva nyilván szárazföldi lovakra 
gondolsz, hiszen a költő „érckörmű” és 
„gyorsröptű” paripákról beszél, akiket ostor-
ral hajtanak, a festményen viszont lótestű, 
halfarkú lények vannak befogva a kocsiba, 
vizes a patájuk, jó úszók, tengerkékek, s Ze-

1   „Hármat lépett csak, negyedikre elérte a célját, / Aigait: itt a habok 
mélyén híres palotája / van neki fényes aranyból, csillog, s el nem 
enyészik.” Homérosz: Iliász, XIII. ének, 20–22. sor (Devecseri Gábor 
ford.). (A lábjegyzetek a fordító megjegyzései.)

uszra mondom, a delfinekre hasonlítanak. 
Homérosznál a tengeristen felháborodott ha-
ragra gyúlt Zeusz ellen, mert megfordította a 
görögök szerencséjét, s úgy intézte, hogy 
most ők legyenek kénytelenek visszavonulni, 
a festő viszont sugárzónak, vidám tekintetű-
nek és féktelenül szerelmesnek mutatja őt.

Amümóné ugyanis, Danaosz lánya, aki 
gyakran lejárt az Inakhosz folyóhoz, megtet-
szett az istennek, s most Poszeidón éppen 
azért kerekedett fel, hogy megszerezze őt 
magának. Amümóné még csak nem is sejti, 
hogy az isten beleszeretett. A hajadon rémült 
arckifejezése, remegése, s az, hogy az arany-
korsó kiesik a kezéből, jelzi, hogy Amümóné 
megijedt, s hogy nem tudja, miért hagyta el 
Poszeidón olyan nagy hévvel a tengert. A víz 
csillogásával keveredő aranyszín beragyogja 
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a lány természetes sápadtságát. De hagyjuk 
most, fiam, a menyasszonyt: hiszen már kezd 
feltornyosulni a nászuk fölé a hullám, mely 
most még tengerkék és áttetsző, de Poszei-
dón hamarosan bíborszínűre festi majd.

Olümposz portréja

Kinek fuvolázol, Olümposz?2 S mi szükség 
van zenére ezen az elhagyatott helyen? Nincs 
itt sem egy juhpásztor, sem egy kecskepász-
tor, nem hallgatják fuvoládat a nimfák sem, 
akik szépen tudnak táncolni a zenére. Azt 
sem értem, mi örömöt lelsz a forrásvízben, 
amelyre rálátsz onnan a szikláról. Mi közöd 
neked hozzá? Hiszen nem neked csörgedez, 
nem kíséri dalával a zenéd, nem is mérjük ki 
vele a napodat,3 hiszen azt szeretnénk, ha fu-
volázásod az éjszakába nyúlna. Ha pedig a 
szépségedről akarsz meggyőződni, akkor ne 
a vizet figyeld: mi ugyanis részletesebben fel-
sorolunk mindent, ami gyönyörű rajtad.

Villámló a szemed, tüzes sugarakat lövell a 
fuvola irányába, szemöldököd íve kifejezi fu-
volajátékod értelmét, az arcod mintha re-
megne s táncolna a dallamra, pedig nem fújja 
fel a levegő, hiszen az a fuvolába áramlik.  
A hajad nem ápolatlan, de nem is simul a fe-
jedre fényesen, mint a városi ifjaknak, hanem 
száraz és felborzolódott; cseppet sem száraz 
viszont a rajta lévő szúrós és zöldellő fenyő-
ágakból font koszorú. Csodaszép ez a ko-
szorú, s jól illik egy ilyen szép ifjúhoz: a virá-
gok nyíljanak csak a hajadonok számára, éke-
sítse csak a nőket piros színük. Mellkasodat, 
úgy hiszem, nem csak a levegő duzzasztja, 
hanem a zenei ihlet s a fuvolajáték átérzése is.

Eddig látszódsz csak a víztükörben, ahogy 
fölé hajolsz a szikláról. Ha egész alakod lát-
szódna, az alsó testedet akkor sem mutatná 
rendesen, a víz ugyanis csak felületesen tük-
rözi vissza a dolgokat, megrövidíti ugyanis 
azt, ami hosszú. S hogy a tükörképed hul-
lámzik benne, azt talán a fuvola okozza, hi-
szen a fújás ereje egészen a forrásig elhat, de 
lehet, hogy mindennek Zephürosz az oka: ő 
ad levegőt neked, hogy a fuvolába fújhass,  

2   Olümposz mitikus zenész, Marszüász tanítványa és fiúszeretője.
3   Utalás a víziórára, a klepszidrára.

a fuvolának, hogy szólhasson, s a forrásvíz-
nek, hogy a fuvolaszóra megremegjen.

Csendélet fügékkel

Fügét szedni nagy öröm, s ezek mellett sem 
mehetünk el szó nélkül. Sötét, lédús fügék 
vannak itt a képen szőlőlevelekre halmozva. 
A festő repedéseket rajzolt a héjukra: néme-
lyik csak egy kis résen át ereszt mézédes levet, 
némelyik viszont annyira érett, hogy kettéha-
sadt. A közelükben egy ág hever, bizonyára 
nem céltalanul és minden haszon nélkül: ár-
nyékban tartja a fügéket, melyek között van-
nak zsengék és éretlenek, de vannak fonnyad-
tak és túlérettek is, ez utóbbiak közül néme-
lyik már rothadásnak indult, s fényes nedv fo-
lyik ki belőle. Az ág tetején egy veréb ül, s cső-
rével kivájja a legédesebbnek látszó fügéket.

A talaj dióval van borítva, némelyik már ki-
szabadult a burokból, némelyik még egészen 
a külső burokban, s olyan is akadt, amelynek 
a külső burka már kezdett felhasadozni. 
Nézd, ott meg körték körtére, almák almára 
halmozva, rakásba vagy tízesével: csupa illa-
tos és aranyszínű gyümölcs. A pirosakra azt 
mondanád, hogy nem kívülről került rájuk 
ez a pír, hanem belőlük fakadt.

Ott vannak a cseresznyefa ajándékai is,  
s fürtökben, kosárba rakva a szőlő, a kosarat 
pedig nem más fából fonták, hanem magából 
a szőlővesszőből. S ha látod az összefonódó 
venyigéket, a róluk lecsüngő szőlőfürtöket, 
az egyenként, aprólékosan kidolgozott sző-
lőszemeket, biztosan Dionüszoszt dicsőíted 
majd, „szőlőadó fenségnek”4 nevezed. Azt 
hinné az ember, hogy ezek a festett fürtök 
megehetők és igazi bortól duzzadók.

S mindezek között a legédesebb: fügefale-
veleken sárga méz, még bezárva a lépbe, de 
már folyna is ki belőle, amint valaki hozzáér. 
Egy másik levélen friss sajt, épphogy csak 
megszilárdult, még reszkető. Hűtőedények-
ben tej, amely nemcsak hogy fehér, hanem 
még csillogó is: fénylik ugyanis a felszínén 
úszó tejszíntől.
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4  Arisztophanész: A béke, 520. sor (Arany János ford.).

Jacopo Sannazaro

FRIGYES KIRÁLYHOZ

Lendületet tollam tőled nyert csak, Federicus,
pennám rábírtad: zengje dicséretedet!

Birtokot és villát kaptam Nápoly pereménél.
Költő s földműves: ez vagyok általad én.

MERGELLINAI VILLÁJÁHOZ

Villa! Szentelt bérc meg a tenger őre!
Háza nimfáknak, s a rokon varázsú
Dorisé! Egykor fejedelmek éke:

szívgyönyörűség!

Szűz Camoenáim pihenője lettél!
Városunk pletykás közegét utálom,
cselszövés, ármány hamar elcsigáznak:

jobb menekülni!

Csak te adsz nékem liget-öl-nyugalmat:
bő babér kúszik föl a szikla árnyán,
zsong a forrásvíz meg a Múzsa-ének,

s tárul a barlang!

Hogyha megjöttem, s a napaea-lányok
kultuszát tisztelhetem elmerülten,
drága Mergellina, az oldaladból

phoebusi hab zúg!

Hozd, fiú, lantom, mely az oszlopon csüng,
itt az elsőn! Társam a víg tusában,
hozz virágot még: menekülve fusson

szerte a sok gond!

Hírnevem, mely száll az egész világon,
zengje, mily ékes ragyogó királyunk,
szerte, hol szárnyal szekerén a nap, s ott,

hol lehanyatlik,

ott, ahol dérrel Helice eláraszt
ismeretlen földet, ezernyi népet,
ott, ahol izzó homokot kavar föl

s hint el az Auster!

Megbecsült ifjan, ha a húrhoz értem,
származásáról ha dalom faragtam,
őseit méltán szedi versbe költő,

 oly ragyogó mind!

Bőkezűségét soha nem tagadta.
Biztatást így nyert a tudatlan ifjonc:
így kapott erdőt s pihenőt, a Múzsák

kedvese így lett!

FRIGYES KIRÁLYHOZ

Téli, bodor levelű szőlőt küldtem kacsos ágon,
ó, te királyságunk fénye, reménye, ura!

Kushad a prés, vizenyős a talaj, nem forr ki a must most,
ámde te szőlőt lelsz mégis az asztalodon!

Vén Autumnus tán liliomligetet telepít most,
hogyha ez is megesik ekkora fagy közepén!

SZÜLŐFÖLDJÉHEZ, MIELŐTT 
SZÁMKIVETÉSBE INDUL

Ég áldjon, Nápoly, te szirének legdalosabbja,
Heszperidáid mind áldja az ég s ligetük!

Mergellina! Jaj, el ne feledj! Könnyes koszorúmat,
bár kis ajándék csak, vedd kegyesen, gyönyörűm!

Édesanyám és édesapám holt szelleme, immár
tömjént égetek én: vedd kegyes áldozatul!

Szűzi Sebethias, csacsogó habodat sose vond meg,
gerjeszd álmaimat, míg mar a számkivetés!

Leljen a megfáradt szép álmot a nyár hüvösében,
langy szellő, habözön ontsa a dallamait!

Önként nem mennék, de a Sors majd óvja a léptem,
mert az erős férfit végzete nem veti meg.

Elkísérnek a Múzsák is, s fölfűtik a költőt,
s jóslataiktól lesz boldog a lelkületem.

Hízelgő lelkemnek az ítélet, de a hűség
önmaga is nagy erény: számkivetett jutalom.

CSEHY Zoltán fordításai




