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SZ A PPH Ó

Megnyugvás a sorsban

Ifjak, ti keressétek a Múzsák adományait már,
s zengjétek az énekszerető lanton a tiszta dalt ti:

az én feszes és oly puha bőrömre ma már öregség
szállt rá, hajam éjnél feketébb volt, de az is fehér lett.

Már elnehezült szívem, a térdem se mozog, mely egykor
a táncban oly életteli volt, mint kicsi őzgidáé.

Fájlalhatom immár, hogy ez így van, de mit is tehetnék:
hisz az, ki halandó, örökifjú sohasem maradhat.

Mondják, hogy a rózsáskönyökű Hajnal a trósz Tithónoszt
engedve szerelmének a tenger peremére vitte,

mert szép, s fiatal volt; de idővel leigázta őt is
a szürke öregkor, pedig istent nevezett nejének.

(fr. 58 Lobel–Page)

A 2004-ben felfedezett, múmiakartonázsból származó két összetartozó papirusztöredéken 
megőrződött költemény idősödő narrátora az idő múlásába beletörődve állítása szerint le-
mond a fiatalkorhoz kötődő örömökről, ami ily módon a költői mesterséggel való felha-
gyást is magában foglalná. Amellett persze, hogy a verset tekinthetjük „őszikének”, neta-
lán búcsúversnek is, könnyen lehet, hogy mindössze szereplírával van dolgunk. A költe-
ményt szenzációs előkerülésén kívül az teszi különlegessé, hogy az újonnan fellelt két tö-
redék (P. Köln Inv. Nr. 21351+21376) egy már 1922-től ismert töredéket (P. Oxy. 1787 = 
fr. 58 Lobel–Page) kiegészítve és terjedelmét pontosítva (ez utóbbi töredék utolsó négy so-
ra másik vershez tartozik), az első négy sor elejétől, illetve más kisebb hiányoktól eltekint-
ve birtokunkba juttatott egy teljes Szapphó-költeményt, amellyel így kettőre nőtt (az Aph-
rodité-himnusz mellett) a leszboszi költőnő általunk hiánytalanul ismert költeményeinek 
a száma. Az eredeti szövegben szereplő ’paides’ szó eredetileg ’gyermekek’-et jelent, ame-
lyet a fordítások leginkább ’lányok’-ként adnak vissza, egyúttal már interpretálva is a szö-
veget. Minthogy a költemény a beszélő és a megszólítottak közötti időbeli távolságot hang-
súlyozza, illetve nem utal a megszólítottak nemére, valamint hogy tágabb teret hagyjunk 
a szereplíra feltételezésében rejlő értelmezési lehetőségeknek, a szó ’ifjak’-ként történő visz-
szaadása mellett döntöttünk.
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Épp olyan ő,  
ki a legszebb lányok közt is  

a legszebb…

…mint amely alma az ág tetején mosolyogva piroslik,
legmagasabban: nem látták meg az almaszedők azt… –
Jól látták: csak egyik sem tudta sehogysem elérni!

(fr. 105a Lobel-Page, Voigt)

Az egyik leghíresebb szapphói hasonlat, amelynek alanya azonban jelen állapotában már 
homályba vész. A  fordítás a  címadással igyekszik ennek hiányát pótolni. Az almaszedő-
metafora természetesen a lánykérőkre utal. A költemény hangsúlyozza, hogy az elhúzódó 
pártában maradás oka semmiképp sem valamely hiányosságban, hanem az igényességben, 
más nézőpontból a kérők érdemtelenségében keresendő.

A RK H I LO K H OSZ

Kínos igazság

Gyakran utcalány ölébe hull a hosszú évekig
fáradozva összegyűjtött és kuporgatott vagyon.

(fr. 142 Edmonds)

A szabadszájúságáról híres költő iménti verstöredékében a rá jellemző szabadossággal neve-
zi meg a családi vagyon oktalan elherdálásának egyik jellemző módját. Bár a fordítás szö-
vege él a magyar kifejezés kínálta eufemizmussal, az eredeti szöveg nem kertel: fordításunk 
’ölébe hull’ kifejezésének első tagja a görögben belet és női szeméremtestet egyaránt jelölhet.

Tuhári Attila (1991, Nagykanizsa): klasszika-filológus. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen végezte, fő érdeklődési területe a római verses szatíra, illetve annak késő középkori és huma-
nista recepciója, amely kommentárok kritikai kiadásában is részt vesz. Szabadidejében szívesen fordít, 
az egyik 2014-ben megtalált Szapphó-töredék fordítása korábban az Antik Tanulmányok hasábjain 
jelent meg (2014/2).


