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1. Bevezetés

anulmányom célja az, hogy megvizsgálja az úgynevezett lesbosi triász – Zeus,
Héra és Dionysos – szerepét és jelentőségét az új Sapphó-papirusz fényében
(P. GC inv. 105, fr. 2, col. II, 9–25, jelenleg a Green Gyűjtemény része Oklahoma Cityben), melyet legutóbb Burris, Fish és Obbink tett közzé, és West, Ferrari és
Neri elemzett.1
A cikk három fő részből áll. Először a lesbosi triászra vonatkozó irodalmi forrásokat mutatom be: Sapphó és Alkaios töredékeit. Ezután kitérek a három istenség azonosításának problémájára, és érintem azt a kérdést, hogy egyáltalán beszélhetünk-e
esetükben istentriászról, ahogy a korábbi kutatás vélte, ám az újabb megkérdőjelezte.
Végül megkísérlem meghatározni annak az ünnepnek, illetve szentélynek a jellegét,
amelyet szövegeink e triásszal hoznak összefüggésbe.
Ehelyütt lemondok a töredékek rekonstrukcióját illető tisztán filológiai problémák
elemzésétől, és Alkaios esetében egyszerűen Voigt standard szövegkiadását, Sapphó
új töredékének esetében pedig az új kiadók javaslatait követem (a szövegeket lásd a
margón – a szerk.).

2. Az irodalmi források: Sapphó és Alkaios
Egy új Sapphó-töredéket tartalmazó papirusz felfedezése segített kiegészíteni a
(Voigt számozása szerinti) 17-es számú töredék hiányzó jobb oldalát.2 A töredék eddig ismert formájában említést tesz Héra, Zeus és Dionysos istentriászáról, amelyet
az Átreidák tiszteletben részesítettek Trójából hazafelé vezető útjuk során. Az új papiruszlelet jelentős mértékben javít a töredék olvashatóságán. Az új rekonstrukcióban
egy ünnep (heorté) megüléséről olvasunk, amelyet az Átreidák alapítottak (At[reida]i
poésan), akik nagy tetteket (m[ega]lois aethlois) vittek véghez. A hősök nem lelték a
hazavezető utat (ho]don gar eyré[n), és ezért a lesbosi triász segítségéhez folyamodtak (pedelthén). Ezért énekel (metr’ ol[olysdén) ma is a fiatal lányok és nők serege
(o]chlos parthen[ón… kai g[ynaikón) Héra dicsőségére.
A másik utalást a lesbosi triász létére Alkaios egyik költeményében találjuk (fr. 129
Voigt).3 A vers megemlíti, hogy a lesbosiak egy nagy szentélyt építettek oltárokkal
Zeus, egy istennő és Dionysos tiszteletére. Úgy tűnik, Alkaios itt lelt menedékre mint
oltalomkereső, miután a Myrsilos tyrannos ellen szőtt összeesküvést követően száműzetésbe kényszerült.4 Alkaios szeretne visszatérni szülővárosába, és azért imádkozik
az istenekhez, hogy vessenek véget száműzetésének.
Egy másik Alkaios-töredék (130a–b Voigt) említést tesz a boldog istenek szentélykörzetéről (makarón temenos theón), ahová a költő menedéket kérőként érkezik, és
ahol a lesbosi nők minden évben versenybe szállnak a legszebbnek járó díjért. A szentélyben számos istent tiszteltek, akik között minden valószínűség szerint Héra is helyet kapott.5
Már a régi Sapphó-szöveg is utal arra a mitikus aitionra, amely magyarázatot ad a
kultusz alapítására az Átreidák részéről.6 Trója eleste után a királyok Lesbos felé hajóz-
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Sapphó fr. 17 Voigt + PGC inv. 105, fr. 2, col.
II 9-25 (Burris, Fish és Obbink, illetve West
olvasata) (1–16)
Πλάσιον δὴ μ[ελμπο]μ̣έ̣ν̣οισ’ ἀ̣[γέσθ]ω
πότνι᾽ Ἦρα σὰ χ[αρίε]σ̣σ̣’ ἐόρτα̣.
τὰν ἀράταν Ἀτ[ρέϊδα]ι̣ π̣ό̣ησάν
τοι βασίληες,
ἐκτελέσσαντες μ[εγά]λ̣οις ἀέθλοις̣
πρῶτα μὲν πὲρ Ε̣ἴ̣[λιον]· ἄψερον δέ̣ [
τυίδ᾽ ἀπορμάθεν[τες, ὄ]δ̣ο̣ν γὰρ̣ εὔρη̣[ν
οὐκ ἐδύναντο,
πρὶν σὲ καὶ Δί᾽ ἀντ[ίαον] π̣εδέλθην̣
καὶ Θυώ̣νας ἰμε̣[ρόεντα] π̣αῖδα·
νῦν δὲ κ[ἄμμες ταῦτα π]έ̣ρ̣α̣ πόημεν
κὰτ τὸ πάλ̣[αιον,
ἄγνα καὶ κά̣[λλιστα· πόλυς γὰρ ὄ]χ̣λος
παρθέν[ων τυίδ’ ἴκετο καὶ γ]υναίκων,
ἀμφὶ σ̣[
μέτρ’ ὀ̣λ̣[ολύσδην.]
Dallal és tánccal közeledve hozzád,
Héra úrnő, ünnepedet hadd üljük
boldogan, mit Átreidák királyként
rég bevezettek,
óriási tetteiket letudva,
Ílion mellett legelőször, aztán
itt lehorgonyozva, utukra addig
rá se találtak,
míg nem ért hozzád ima és Zeuszhoz
és Thüónának gyönyörű fiához.
És mi fogjuk vinni tovább ezentúl
úgy, amilyen volt,
ezt a tiszta, szép hagyományod, eljött
rengeteg leány ide és sok asszony,
érted ...
versben imájuk.

5

tak. Minthogy nem lelték a hazafelé vezető utat, imáikkal az isteni triászhoz fordultak segítségért. E változat kissé eltér az Odysseiában olvashatótól, amelyben az ima
egy meg nem nevezett istenhez – feltehetőleg Zeushoz – szól, és Agamemnón
és Menelaos útja elválik, mielőtt bármelyikük is elérné Lesbost.7 Ugyanakkor
Sapphó változata összhangban van Aischylos Agamemnónjával (615–680), amelyben a testvérek együtt hajóznak el Trójából.8 Az új sapphói változat megerősíti, hogy
a görögök az istenektől kértek segítséget arra vonatkozóan, melyik úton szeljék át
a tengert.9 Alkaios nem tesz említést erről a történetről, de egy ilyesfajta aition illik
egy olyan emberhez, aki nem juthat haza, és a helyzet jobbra fordulása érdekében
isteni segítséget kér.10

3. A három istenség
10

15

A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a Sapphó 17. töredékében (9–10) szereplő három istenség feltehetőleg azonos azokkal, akiket Alkaios említ a 129. töredékben.11 Kezdjük Zeusszal! Az antiaos epitheton, amelyet Sapphó költeményében találunk, Lobel meggyőző rekonstrukciója az Alkaios-vers alapján (fr. 129,
5).12 Az antiaos szó hapax, de valószínűleg az antaios (ebben az összefüggésben:
„imákkal kérlelt”) lesbosi alakja,13 s így nagyon is illik egy istenséghez, aki menedéket nyújt az oltalomkeresőnek. Az új Sapphó-papirusz fényében az Átreidák
nem lelték meg a hazafelé vezető utat mindaddig, amíg oltalomkérőkként az isteni
triász elébe nem járultak (pedelthén).14 Úgy tűnik tehát, hogy a szöveg megerősíti
Lobel olvasatát, mely szerint itt az Antiaos Zeusról van szó.15 A tény, hogy Zeust
mindkét szöveg ugyanazon a néven szólítja meg, segít alátámasztani azt a következtetést, hogy mindkét esetben ugyanarra a kultuszra történik utalás.
Amíg Sapphó költeményében szerepel Héra neve, Alkaios (fr. 129, 6–7) nem
nevezi meg az istennőt, de a régi és az új Sapphó-versek alapján ezt az istenséget is
Hérával azonosíthatjuk.16 Alkaiosnál a megjelölése Aioléia theos, azaz „Aiolos-istennő”, továbbá pantón genethla, vagyis „mindenek anyja”. Aiolos itt minden bizonnyal az aiol nemzetség képviselőjeként szerepel, amelynek ő a névadó hérósa.17
Héra a Lesbost is benépesítő aiol telepesek szárazföldi hazájának legfontosabb istennője volt, de nagy tiszteletben részesítették a szigeteken is.18 Sapphó költeményében
kultuszát az Átreidák alapítják meg, akiknek hazájában Héra ugyancsak kiemelkedő
szerephez jutott.19 Az istennőt bizonyos források összekapcsolják a termékenységgel, s az egyik orphikus himnuszban a pantogenethlos jelzőt kapja.20 Az egyik Alkaios-scholion a költő által említett szentélyt Héraionként azonosítja.21 Ezen túlmenően
a hagyomány az istennő nevéhez kötötte a lesbosi nők szépségversenyét, amelyről
később még lesz szó.22 Az új Sapphó-szöveg is összekapcsolja Hérát egy női ünneppel, ami tovább erősíti az Alkaios verseivel való párhuzamot.
Dionysos azonosítása jelenti a legkisebb problémát.23 Az új Sapphó-papirusz
10. sorában azt olvassuk: Thyónas ime[roenta] paida, ami megerősíti a szöveg
korábbi kiadóinak konjektúráját.24 Alkaios költeményében (fr. 129, 8–9) Dionysos
megjelölése ton dekemélion, Zonysson óméstan. A ton dekemélion jelentése: „aki
az (áldozati) marhát kapja”. Egy másik lehetséges olvasat szerint a megjelölés
tonde kemélion: egy nehezen magyarázható kultikus cím, amely talán a „fiatal
szarvas” jelentésű szóval (kemas) áll kapcsolatban.25 Az óméstas epitheton – helyes fordítása nem annyira „aki nyers húst eszik”, mint inkább „kegyetlen” vagy
„véres” – gyaníthatóan az isten vad és vérengző oldalára utal, amely a zsákmányát
kergető vadász képét idézi fel.26 A Zónyssos az isten nevének változata, amely felbukkan néhány kései lesbosi feliraton is.27
Ha elfogadjuk, hogy a vizsgált Sapphó- és Alkaios-versekben említett istenségek
azonosak, a következő lépés az, hogy megállapítsuk, miként hozható összefüggésbe
ez a három istenalak.

4. Beszélhetünk-e istentriászról?
A Zeus–Héra–Dionysos triászra vonatkozóan sehol másutt nem találunk forrást.
Párhuzamát próbálták megtalálni a mykénéi kori Zeus–Héra–Drimio triászban,28
de erősen kétséges, hogy Drimio Dionysos kultuszneve lett volna. Héra és Zeus
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összefüggése persze nem igényel különösebb magyarázatot; az igazán meglepő
elem Dionysos csatlakozása körükbe. Kultuszközösségüket azért is érezhetjük különlegesnek,29 mert bizonyos helyeken ezen istenségek kultuszait gondosan elkülönítették egymástól. Iuppiter papja például nem érinthetett borostyánt, miként
a növény tiltott volt az olymposi istenek kultuszában is, és nem lehetett jelen Héra
szentélykörzetében sem Athénban; ugyanitt a szóban forgó istenek kultuszpapjai
nem szólhattak egymáshoz, ha találkoztak.30 Ugyanakkor mondhatjuk, hogy ezek
helyi tabuk voltak, s a triász léte mellett felhozhatók más érvek.
Dionysos kultusza a régi idők óta jelen volt a szigeten.31 A klasszikus kori
feliratok tanúskodnak a Dionysia-ünnep meglétéről Mytilénében, Eresosban és
Méthymnában.32 Pausanias beszámol róla, hogy a méthymnaiaknak volt egy xoanonjuk, egy kezdetlegesen megmunkált, fából készült kultuszszobor, amelyet a
tengerből fogtak ki, s amelyben a Pythia rendelkezése nyomán magát Dionysost
tisztelték Phallén néven.33 A római korban feltehetőleg a Dionysos-kultusz volt a
leginkább ápolt kultusz szerte a szigeten, amiről a császári pénzérmék sora tanúskodik.34 Ez nem túlságosan meglepő egy olyan sziget esetében, amely bővelkedett
szőlőben, és híres volt boráról.35
Picard szerint Zeus és Dionysos azért társulhat Hérához – ebben a kontextusban a természet anyaistennőjéhez –, mert az évszakok váltakozása összeköti
őket: Zeus jelképezné a tavaszt, a rügyfakadás és a magok kihajtásának évszakát,
Dionysos pedig az őszhöz kapcsolódik, a termés betakarításának évszakához.36
De ezzel az erővel miért ne kapcsolhatnánk Dionysost inkább a tavaszhoz, ahhoz az évszakhoz, amelyben az istenség újjászületik?37 Túl az antropológiai vagy
a funkcióalapú értelmezéseken, más példákat is felhozhatunk, amelyek Dionysos és az olymposi házaspár kultuszközösségéről tanúskodnak. Maga Pickard is
megállapítja, hogy Dionysos jelen lehetett a samosi Héra-szentélyben az istennő
kultuszszobrát díszítő ág, illetve a számos, Dionysos-motívummal ellátott szobor
formájában.38 Élisben pedig a Héra-ünnepet előkészítő tizenhat nő Dionysost szólítja, hogy jelenjen meg számukra bika képében.39
A mítoszban, másfelől, Héra és Dionysos interakciója nagyon is megszokott.
Felidézhetjük például azt a jelentőségteljes epizódot, amelyre egyik himnuszában
– amelyet valószínűleg az ott Errapheótés néven megidézett Dionysosnak ajánlott
– Alkaios is utal.40 Jóllehet a vers töredékes, annyi kiderül belőle, hogy Héphaistos leláncolta Hérát, amiért az lehajította az Olymposról.41 Dionysosnak sikerült
csak a leitatott Héphaistost szamárháton visszavinnie az Olymposra, és így elérnie, hogy Héra megszabaduljon. Ezáltal Dionysos megmutatta a dionysosi ital hatalmát, s egyúttal jó okot szolgáltatott Hérának, hogy hálás legyen a bor istenének.
A bor fontos szerepet játszik abban az epizódban is, amely talán az Átreidák mitikus aitionjához kapcsolhatja Dionysost. Az Oinotropai történetéről van szó, a három
délosi nővérről (nevük Oinó, Spermó és Elais), Dionysos leszármazottjáról, akiknek
az isten megadta azt a képességet, hogy borrá, gabonává és olajjá változtassanak
bármit, amihez csak hozzáérnek. Agamemnón magával is vitte őket Trójába, hogy
segítsenek a görög sereg ellátásában,42 Dionysos azonban, meghallgatva könyörgésüket, galambbá változtatta a lányokat. Az epizód világosan árulkodik a bor, illetve
az Oinotropai révén Dionysos fontos szerepéről az Átreidák expedíciójában.
Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Dionysos a symposion,
azaz a lakoma istene is, márpedig a lakoma kiemelt helyszínt jelentett Alkaios és
Sapphó dalainak előadásához – ahogy azt a Münchenben őrzött, a Brygos-festőnek tulajdonított vörösalakos vázaképen is látjuk.43 Az Alkaioshoz köthető „bordalok”, azaz a lakomán énekelt (sympotikus) dalok tehát ugyancsak Dionysoshoz
kapcsolódnak.44 Továbbá, ahogy számos Alkaios-költemény elárulja,45 a bor fontos szerepet játszott a költő és társai politikai összejövetelein is. Egy helyütt, a
346-os töredékben azt olvassuk: Dionysos azért adta a bort az embereknek, hogy
azok megfeledkezhessenek gondjaikról-bajaikról – ahogy ezt a 129. töredékben is
látjuk (11–12). Ennek fényében nem meglepő, hogy az említett politikai társaság
tagjai más istenek mellett Dionysosnak is mutattak be áldozatot, amikor felesküdtek a Myrsilos elleni szövetségükre (fr. 129, 14–16).46
Sapphónál Dionysos jelenléte Zeus és Héra körében ugyancsak magyarázható
a bor fontosságával, tekintve, hogy a költőnő családja borkereskedelemmel fog-

Alkaios fr. 129 Voigt (1–16)
]. ρα. α τόδε Λέσβιοι
. . . ] . . . . εὔδειλον τέμενος μέγα
ξῦνον κά[τε]σσαν, ἐν δὲ βώμοις
ἀθανάτων μακάρων ἔθηκαν

4

κἀπωνύμασσαν ἀντίαον Δία
σὲ δ᾽ Αἰολήιαν [κ]υδαλίμαν θέον
πάντων γενέθλαν, τὸν δὲ τέρτον
τὸν δεκεμήλιον ὠνύμασσ[α]ν

8

Ζόννυσον ὠμήσταν. ἄ[γι]τ̣᾽ εὔνοον
θῦμον σκέθοντες ἀμμετέρα[ς] ἄρας
ἀκούσατ᾽, ἐκ δὲ τῶν[δ]ε̣ μ̣ό̣χ̣θ̣ων
ἀργαλέας τε φύγας ῤ[ύεσθε.

12

τὸν ῎Υρραον δὲ πα[ῖδ]α πεδελθέ̣τ̣ω̣
κήνων Ἐ[ρίννυ]ς ὤς ποτ᾽ ἀπώμνυμεν
τόμοντες ἄ.. [
.´.]ν̣ . ν̣
μηδάμα μηδ᾽ ἔνα τὼν ἐταίρων.

16

…itt a leszbosziak közös,
…csodás szent körzete áll, erős,
s oltárokat kaptak ebben a
boldogok és örökéletűek.
És úgy nevezték, Zeusz, Imahallgató,
s rólad, te aiol, mindenek anyja és
dicsfényes istennő, utolsó
meg Dekeméliosz, itt e jelző
nyershúson élő Zónnüszoszé. Kegyes
szívet mutassatok, s az imánkra úgy
hallgassatok, s a messzeségtől,
mely szomorít, szabadítsatok meg!
És érje el Hürrász gyerekét az ő
Erinnüszük, mivel meg is esküdött,
beléhasítva…
hogy soha nem <hagy el> ő barátot!
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Alkaios fr. 130 b Voigt (13–20)
.].[...].[..]. μακάρων ἐς τέμ[ε]νος θέων
ἐοι̣[.....]μ̣ε̣[λ]αίνας ἐπίβαις χθόνος
χλι.[.].[.].[.]ν̣ συνόδοισί μ᾽ αὔταις
οἴκημι κ[ά]κων ἔκτος ἔχων πόδας,
16
ὄππαι Λ[εσβί]αδες κριννόμεναι φύαν
πώλεντ᾽ ἐλκεσίπεπλοι, περὶ δὲ βρέμει
ἄχω θεσπεσία γυναίκων
ἴρα[ς ὀ]λολύγας ἐνιαυσίας		
20
…a derűs, isteni szent helyen,
…sötétlő földre kilépek én,
…a keresztutakra,
ott élek, ahol már soha baj nem ér,
hol szép, felvonuló leszboszi lányokat
látunk hosszuruhásan, körülöttük a
nők szent évi kiáltozását
halljuk gyönyörű, isteni hangjukon
Mindhárom töredéket Tordai Éva
műfordításában közöljük.
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lalkozott. Ebben az összefüggésben értelmezhetők azok az imák, amelyek több
Sapphó-töredékben is a tengerre szálló szeretett személy szerencsés hazatéréséért
szólnak. Ezt látjuk az 5. töredékben és az újonnan előkerült „Fivérek”-versben is,
amelyben az ima címzettje Héra.47 Ahogy az istenek segítettek egykor az Átreidáknak megtalálni a hazafelé vezető utat, most segítsenek fivérének, Charaxosnak,
a borkereskedőnek is hajóútja során.48 Az ima feltehetőleg a da quia dedisti („add
meg most is, hisz már korábban is megadtad”) formulán alapul.49
A fentiek alapján tehát, vagyis ha figyelembe vesszük, hogy Zeus az oltalomkérők istene is, míg Héra az aiolok legfontosabb istennője volt (akit az argosiak
is nagy tiszteletben részesítettek), továbbá hogy a bor fontossága miatt Dionysos
is kiemelt szerepet játszott számukra, mindhárom isten alapvető jelentőségű volt
Sapphó és Alkaios személyes, illetve társadalmi-politikai viszonyait tekintve, s e
tényezők együttesen magyarázhatják a lesbosi triász közvetett jelenlétét a két költő verseiben.50

5. Az ünnep
Számos kutató feltételezi, hogy a Sapphó által említett ünnep azonos azzal, amelyre Alkaios utal,51 és hogy Héra szentélykörzetében zajlott. Nézzük meg, megerősíti-e ezt az álláspontot az új Sapphó-szöveg. Az 1. sor Plasion dé m[elmpo]menois’
a[gesth]ó olvasata eléggé biztosnak tűnik, és az alábbi értelmet adja: „ünnepeljük
hát ünnepedet tánccal”.52 A dé partikula azt fejezi ki, hogy az alkalom éppen most
zajlik. A 2. sorban olvasható eorta („ünnep”) szó kimondottan kultikus aktusra
utal.53 A nyn d’poémen (11. sor) és a kat to pal[aion] (12. sor) világossá teszi, hogy
egy megelőző mitikus anyag kultikus folytatásáról van szó.54 Amennyiben a 13.
sor o[chlos] („sereg, tömeg”) kiegészítése helyes, a többes szám első személyű
alany (poémen) minden bizonnyal fiatal lányok (partheoni) és felnőtt nők (gynaikes) karát foglalja magában mint a Hérának szentelt ünnep résztvevőit.55 A 16.
sorban álló metr’ ol[olysdén] a nők hangos énekét jelenti,56 és ugyancsak arra utal,
hogy a dalt egy kar adta elő. Egy alexandriai epigramma – melyet talán épp ez a
Sapphó-költemény inspirált – a lesbosi nőket szólítja, hogy táncoljanak a „ragyogó szemű” (glaukópis) Héra szentélyében.57 Az ünnep itt is kar által előadott dal és
tánc kíséretében zajlik, ahol a kar vezetőjeként maga Sapphó jelenik meg.58
Alkaios 130. töredékében egy olyan szentélykörzetről tesz említést, amelyben
a nők évről évre versenybe szállnak a legszebbnek járó díjért. Az ünnep sajátosságai közé tartozik tehát a nők jelenléte (19. sor, gynaikón), akik a rituálé keretében
hangosan kiáltoznak/énekelnek (vö. 20. sor: ira[s o]lolygas, „szent kiáltásokat”).
Akárcsak Sapphónál, a hangos kiáltozás itt is női kar jelenlétére utalhat.59 Sapphó
és Alkaios tehát összhangban van a tekintetben, hogy az ünnep női ünnep, amelynek része a nők hangos rituális éneke. De találunk-e Sapphónál bárminemű utalást
arra, hogy az ünnep magában foglalta volna a nők szépségversenyét?60 A 2. sor
ch[arie]ss’ olvasata (a szó itt az eorta jelzője: „szép ünnep”) nagyon is illik egy
szépségverseny kontextusához, utalva egyúttal a női szépségre (a görög terminus kallos vagy charis).61 Egy másik Sapphó-töredék (82a Lobel–Page) egy lány
szépségét dicséri, amely felülmúlja egy másikét – az egyik értelmezés szerint ez
a megjegyzés éppen a lányok csoportján belül zajló szépségversenyekre utal.62
Az Ilias is hangsúlyozza a lesbosi nők kivételes szépségét (IX. 130), s a szöveghelyhez írott scholion elmondja, hogy Kallisteia néven rendszeresen rendeztek
ilyen jellegű agónokat a Héra-szentélyben a sziget több városában, így Eresosban, Méthymnában, Mytilénében és Pyrrában is63 – az utóbbi, mint látni fogjuk,
éppen az a város, ahová egyesek szerint a szóban forgó szentély lokalizálható.
Theophrastos megerősíti, hogy valóban tartottak ilyen Kallisteiákat Lesboson.64
A szépségverseny mint olyan összhangban van Hérával, de Zeusszal is: Pausanias
szerint az achaiai Aigionban Zeus papjaként azt a fiút választották, aki elnyerte a
legszebbnek járó díjat a fiúk versenyén.65 Sőt, közvetve Dionysos is kapcsolódik
a Kallisteiához: a Suda-lexikon szerint az isten fia, Priapos is nyert ilyen versenyen.66 Sapphó és Alkaios tehát egyaránt utalhat szépségversenyre. Ugyanakkor
nehéznek tűnik kapcsolatot találni a szépségversenyek és az Átreidák között,
akikről Sapphó versének mitológiai részéből (2–10) tudjuk, hogy fogadalmuk be-
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teljesítéseként alapították az ünnepet.67 A probléma kevésbé
jelentős, ha megállapítjuk, hogy az ünnep nem korlátozódott
a szépségversenyre. Éppen erre utal a Sapphó által alkalmazott eorta szó, amely tág értelemben jelent mindenfajta ünnepi alkalmat, miközben a szépségversenyekre vonatkozó kevés
utalás ezeket az eseményeket Kallisteia, tu kallus agón vagy
kriseis gynaikón néven említi.68 Az általunk vizsgált ünnep tehát valószínűleg egy tág értelemben vett ünnep, amelynek keretében különféle események zajlottak, köztük szépségverseny
is. A Kr. e. 1. századi történetírónál, Nikiasnál találunk erre
párhuzamot, aki beszámol az eleusisi Démétér tiszteletére rendezett ünnepről (heorté), amelyen szépségverseny is zajlott.69
Vegyük még szemügyre a szóban forgó rituáléknak helyet
adó szentélyre vonatkozó adatainkat, mielőtt megfogalmaznánk feltevésünket annak az ünnepnek a jellegéről, amelyet az
Átreidák alapítottak.

6. A szentély
A 129-es töredékben (2–3) Alkaios említést tesz a lesbosiak
egy szent körzetéről, amely feltehetőleg azonos azzal, amelyet
a 130b töredék (13) a „boldog istenek szentélye” (makarón temenos theón) néven említ, s ahol Alkaios menedéket kér, illetve amelyet a lesbosi nők minden évben felkeresnek.70 A költő
leírása szerint ez egy nagy kiterjedésű állami közterület volt,
amelyet minden lesbosi szabadon látogathatott.71 Sapphó nem
tesz említést szentélyről, de a költemény utalásai alapján az ünnep helyszíne és időpontja rögzített volt, s feltehetőleg azonos
azzal, amelyről Alkaiostól tudunk.72 Az előzőekben vizsgált
irodalmi források szerint e szentély egy Héraion lehetett,73 de a
szentélykörzetben oltárokat állítottak mindhárom istenségnek.
Az adatok összhangban állnak azzal, hogy, miként a prehellén
triászok esetében szokásos, Sapphó és Alkaios szövegeiben a
női istenségnek jut az első hely.74 Ő az, akit a két költő közvetlenül, egyes szám második személyben megszólít.
E szentély pontos helye meglehetősen vitatott. A temenos
Alkaios leírása szerint eudeilos, azaz messziről is jól látható
volt, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hegytetőn helyezkedett el75 (lásd az ezzel kapcsolatos ellenérveket).76 Strabón
említést tesz egy bizonyos Pylaios hegyről, melynek helye nem
ismert, de egyes kutatók egy Hésychios-glossza, illetve a fentebb említett Ilias-scholion alapján ezzel azonosítanák a lesbosi nők szépségversenyének helyszínét.77 E hipotézist azonban
alapvetően megkérdőjelezi egy másik, amely szerint a szentély
egy termékeny síkságon kapott helyet.78 A szentélyt próbálták
Lesboson kívülre is lokalizálni – ez azonban eléggé valószínűtlen,79 hiszen Alkaios szövege hangsúlyozza a terület közös
jellegét, vagyis hogy minden lesbosi látogathatta, ami arra utal,
hogy ez egyike volt a legfontosabb helyeknek a szigeten.80 Egy
másik feltevés szerint a szentély a Phókas-fok,81 az ókori Bresa
település közelében állt, a sziget nyugati partjának déli részén,
kb. négy kilométerre délnyugatra a mai Brisától. A területen találtak egy „a Bresai Dionysosnak” állított feliratot, amely a Kr.
e. 3. századra keltezhető.82 És megtalálták egy ókori templom
romjait is, amelyet a lexikográfusok a Bresai Dionysos templomaként azonosítanak – egy ősi templomét, amelyet a legenda
szerint még Makar, a sziget első telepese alapított.83 Ám ez a
templom kizárólag Dionysosnak volt szentelve, mérete kicsi

volt, és a helyszín nem volt könnyen hozzáférhető a legtöbb
lesbosi számára.84
Egy meggyőzőbb hipotézis szerint a szentélykörzet a Messon nevű szentéllyel azonosítható, amelyet két Kr. e. 2. századi
felirat is említ.85 A hely a mai Mesa mellett, a Kalloni-öböl
északnyugati részén található, a sziget közepén, az ókori Pyrra
közelében.86 Márpedig egy scholion szerint Alkaiost éppen e
városkába száműzték.87 Pyrra egy természetes kikötőt képező
öbölre néz, mely biztos menedéket nyújtott a hajósok számára – akár az Átreidáknak is. A 130-as Alkaios-töredék alapján a
szentély valószínűleg a városfalon kívül, vidéki környezetben
helyezkedett el. A szentélyt körülvevő táj meghatározó eleme
lehetett a szőlő, a növény, amely a leginkább illik Dionysos jelenlétéhez.88 A szentély a Kr. e. 4. század első felére keltezhető,
de a régészek szerint magában foglalja egy korábbi építmény
maradványait.89
A Messon név jelentése „középső”, s a szentély valóban a sziget közepén helyezkedett el, kb. 35 kilométerre a fővárostól,
Mytilénétől. A terület fontos központja lehetett a legjelentősebb lesbosi városok, így Mytiléné és Méthymna érintkezésének. Helyzeténél és funkciójánál fogva a szent körzetre illik
a 129-es Alkaios-töredékben szereplő leírás (xynon, azaz „közös”), és megfelelő helynek tűnik ahhoz, hogy feltételezzük,
a lesbosiak itt ünnepelték újbóli találkozásaikat, amelyeket a
költő említ (synodoi, fr. 130b, 15). Később, a hellénisztikus
korban ez a szentély volt a székhelye a Lesbosi Szövetség (koinon) bíráskodási tevékenységének, ahol a szövetség lakomáit
is rendezték.90 A feltételezés szerint a Lesbosi Szövetség kezdetei egészen a Kr. e. 7-6. századig vsszavezethetők.91

7. Következtetések
Ha számolhatunk egy ókori Lesbosi Szövetség létével, melynek központja a Messonban található szentély volt, észszerűnek tűnik, hogy a temenos meglehetősen széleskörű tevékenységet folytatott, és semmi esetre sem korlátozódott a nők
szépségversenyeinek megrendezésére. Nem zárhatjuk ki más
női ünnepek jelenlétét sem, így például Héráét, amelyen számos nő vett részt,92 ahogy az alexandriai epigramma leírja.93
A múlt és a jelen közötti szoros kapcsolat alapján, ahogy az
Sapphó versében megfigyelhető, feltételezhetjük, hogy lányok
kara idézte fel énekével az Átreidák Lesboson keresztül vezető hazaútjának mitikus narratíváját.94 Az esemény keretéül
egy minden évben megrendezésre kerülő ünnep szolgálhatott,
amely a görögök szigeten való megtelepedéséről emlékezett
meg. Penthilos, Agamemnón unokája a hagyomány szerint vezető szerepet játszott az aiol gyarmatosításban, és a Penthilidák meghatározó alakjai voltak a lesbosi politikának is.95 Az
Átreidák mítoszához hasonló történet nagyon is illik e helyhez,
amelyet az első aiol telepesek partraszállásának helyszíneként
tartottak számon, s amely a sziget különböző városaiból érkező
küldöttek központi találkozóhelyéül szolgált, ahol tanácskozhattak és elrendezhették vitás ügyeiket.96 Másfelől a szigetlakóknak, akik számára olyannyira meghatározó volt a tenger
jelenléte, egy ilyen ünnep alkalmat adott arra is, hogy imákkal
kérjék az istenektől tengerészeik és kereskedőik megvédelmezését és biztonságos hazatérését.
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Alkaios, de valószínűleg Sapphó is utal a nők szépségversenyére, amelyet e minden lesbosi részvételével zajló ünnep
keretein belül rendeztek. A szépségverseny kiemelt szerepet
játszhatott a szigeten, ami egyúttal magyarázza Héra kiemelt
szerepét is a triászon belül, amelynek jelentősége ezzel együtt
nem vitatható Lesboson. Dionysos tisztelete a szigeten egészen
a legrégebbi időkig visszavezethető, ami nem meglepő egy
olyan hely esetében, amely híres volt bortermeléséről. A bor
meghatározó szerepet töltött be Sapphó és Alkaios családjában, illetve társadalmi és politikai viszonyaiban, ami teljes
mértékben indokolhatta, hogy Dionysosra is a triász tagjaként

tekintsenek. Mindazonáltal, noha Héra, Zeus és Dionysos szoros kapcsolatban áll egymással a mítoszban és a kultuszban, e
triász létére kizárólag Sapphónál és Alkaiosnál találunk bizonyítékot. Így hát a fentiek alapján annyit állíthatunk biztosan,
hogy a messoni temenosban megrendezett ünnep Héra tiszteletére zajlott, de a szentélykörzetben oltárt állítottak Zeusnak
és Dionysosnak, miként feltehetőleg más isteneknek is. Mindaddig azonban, amíg nem kerülnek elő újabb adatok, a lesbosi
triász létezésére vonatkozóan csak közvetett bizonyítékokkal
rendelkezünk.
Böröczki Tamás fordítása
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3-2. század); IG XII Suppl. 125 (Kr. e. 2. század); IG XII 2, 527
[1] (hellénisztikus kor?); IG XII 2, 528 [1] (hellénisztikus kor?).
Méthymna: IG XII 2, 503 (kb. Kr. e. 225–203).
Pausanias X. 19. 3; lásd még gadarai Oinomaos apud Eusebios:
Praep. Ev. V. 36; vö. Casadio 1994, 34, 49. jegyzet és Jiménez San
Cristóbal (megjelenés előtt 2), bibliográfiával.
Shields 1917, 66–67; Buchholz 1975, 207–208.
Shields 1917, 57. Strabón szerint (XVII. 1. 33) a bort Lesbosról
Naukratisba exportálták tovább.
Picard 1946, 469. Szerinte abban, hogy Alkaiosnál az istennő teremtő princípimként jelenik meg, nincs semmi meglepő, hanem a
prehellén istentriászok jellegzetes vonása (460).
Otto 1997 (19482) 145–146; Porres 2013b, 435.
Ahogy az például Kallimachosnál látható (Aitia 4, fr. 101 Pfeiffer); vö. Picard 1946, 466–468.
Az élisi Dionysos-himnuszról (Carm. Pop. 871 Campbell [PMG
871], apud Plutarchos: Aet. Gr. 299B), vö. Brown 1982; Porres
2013b, 436–437, 463, bibliográfiával. A Héra-ünnepről lásd még
Pausanias V. 16, vö. Jeanmaire 1951, 216; Burkert 1985, 133, 223;
Goff 2004, 96, 192–193.
Alkaios fr. 349 Liberman. A töredékes szöveg számos problémát
vet fel a töredékek sorrendjétől kezdve addig a kérdésig, hogy
egyáltalán egyazon költeményhez tartoztak-e, illetve hogy valóban Dionysos-himnuszról van-e szó. Page (1955, 258–261) szerint a vers Héphaistoshoz szól. Vö. Liberman 20022, 152–153.
A mítoszt, egyéb források mellett, főként az alábbi szövegekből
rekonstruálhatjuk: Homérosi himnusz Dionysoshoz 1C; Pindaros
fr. 283; Pausanias I. 20. 2. Vö. Seaford 2006, 30–32; Porres 2013,
170; 2013b, 328–331. Érdekes, hogy az amúgy ritka Εἰραφιώτης /
Ἐρραφιώτας epitheton szerepel a két legrégebbi testimóniumban
(a Dionysos-himnuszban és a 349-es Alkaios-töredékben) a mítosszal összefüggésben; vö. Bernabé 2013c.
A történetről egy Odysseia-scholion számol be (az Od. VI. 164hez), Simónidést mint forrást megjelölve (fr. 537 Campbell). Lásd
még Kypria fr. 29 II Bernabé (sch. Lyc. 580); Pherekydés fr. 140
Fowler–Pàmias (= 196 Dolcetti); Ovidius: Metamorphoses XIII.
643–674; Servius ad Verg. Aen. III. 80. Vö. Bernabé 2013b, 49–
50; Porres 2013, 173; 2013b, 184, 353–354.
Antikensammlungen nr. 2416, ARV2 385 [228], Kr. e. 480-470 körül. Vö. Nagy 2007, 233–235, 248, 264–265, fig. 1–2.
Nagy 2007, 213.
Lásd például az alábbi verseket (Voigt számozása szerint): 38, 41,
332, 333, 335, 346, 347, 352, 366, 367, 369.
Gallavotti 1942, 177.
Obbink 2015, 6. Szerinte Dionysost sejthetjük a „Fivérek”-versben
említett (18), meg nem nevezett védelmező daimón mögött is.
Caciagli 2010, 238–239.
Pulleyn 1997, 16–18.

50 A szentélyre vonatkozó epigráfiai és irodalmi források egyaránt
hallgatnak a triászról, vö. Buchholz 1975, 221.
51 Picard 1946, 462–463; Buchholz 1975, 221–222; Adrados 1986,
316, 85. jegyzet; Nagy 2007, 213–215; Calame 2009, 4; 2011,
519; Burris–Fish–Obbink 2014, 5; Neri 2014, 20. Ezzel szemben
lásd Caciagli 2010, 248 és 75. jegyzet.
52 Burris–Fish–Obbink 2014, 19; West 2014, 4. Más konjektúrák:
Ferrari 2014, 15; Neri 2014, 18.
53 Már korábban is: Nagy 2007, 215; Calame 2009, 3–7; 2011,
519–520; Burris–Fish–Obbink 2014, 5; Ferrari 2014, 17; Neri
2014, 21.
54 Wilamovitz (1914, 228) szerint a költemény egy kultuszt megalapító mítoszról számol be, amelyben a tánc is fontos szerepet
játszott. Lásd még Calame 2009, 3–7; 2011, 519–520.
55 Vö. Sapphó 44, 14–15 Voigt: ὄχλος γυναίκων τ᾽ἄμα
παρθενίκα[ν] τ᾽.
56 Vö. Alkaios 130, 20. Lásd Nagy 1993, 222. A μέτρ᾽ ὀλ̣[ολύσδην]
olvasatról vö. Burris–Fish–Obbink 2014, 22; West 2014, 4; Ferrari
2014, 18; Neri 2014, 18.
57 Anthologia Palatina IX. 189 (= anon. 33 FGE with comm. ad loc.;
test. 59 Campbell), vö. Ferrari 2010, 197–198. A γλαυκῶπις
epitheton talán az Alkaios 129, 26 γλαύκας-át visszhangozza;
vö. Caciagli 2010, 234.
58 Nagy 1993, 223.
59 Gallavotti (1942, 176) szerint az ὀ]λολύγας nem annyira az istenek megszólítására, illetve imára utal, hanem inkább a Kallisteia
nyerteseit ünneplő kiáltásokra. Maga az ὀλολύζω ige mindegyik
jelentést magában foglalja. A Liddel–Scott–Jones szótár szerint
az ὀλολυγή hangos kiáltás, különösen valamely istenséget szólító nőké; az ὀλολυγμός hangos kiáltás, leginkább öröm- vagy
diadalkiáltás. Az Alkaios-szövegben szereplő ἴρας jelző inkább
a rituális kontextus felé billenti a mérleg nyelvét, vö. Aischylos:
Heten Thébai ellen 268: ὀλολυγμòν ἱερόν; lásd még Euripidés:
Héraklés 782–783, vö. Deubner 1943, 4–5; Nagy 1993, 222–223.
60 Ahogy már korábban, még az új szöveg előkerülése előtt is javasolta Picard 1946, 662 és 4. jegyzet; Page 1955, 168; Nagy 1993,
222. Caciagli (2010, 239) nem tartja valószínűnek a lehetőséget.
61 Vö. Neri 2014, 14, 14. jegyzet.
62 Sapphó 82a Lobel–Page, vö. Gentili–Catenacci 20073, 144.
63 Schol. D Ilias IX. 130: Παρὰ Λεσβίοις ἀγὼν ἄγεται κάλλους
γυναικῶν ἐν τῷ τῆς Ἥρας τεμένει, λεγόμενος Καλλιστεῖα;
schol. Ilias IX. 129 Nicole: αἳ κάλλει ἐνίκων] παρὰ Λεσβίοις
– Ἔρεσον, Μήθυμναν, Πύρραν, Μυτιλήνην. A lesbosi nők
szépségversenyével kapcsolatban vö. Shield 1917, 27–28; Picard
1946, 462 és 4. jegyzet; Page 1955, 168, 4. jegyzet; Robert 1960,
314; Buchholz 1975, 216 és 712. jegyzet, ill. 221 és 760. jegyzet;
Lassere 1989, 176; Nagy 1993, 222–223; Liberman 20022, 216,
138. jegyzet; Ferrari 2010, 198; Caciagli 2010, 231, 239; Burris–
Fish–Obbink 2014, 5–6; Neri 2014, 17, 45. jegyzet.
64 Theophrastos fr. 112 Wimmer (apud Athénaios 13, 610a).
65 Pausanias VII. 24. 4.
66 Suda s. v. Καλλιστεῖα· τοιγὰρ τῷ κρίναντι τὰ καλλιστεῖα
Πριάπῳ νεβρίδα καὶ χρυσέην τήνδ᾽ ἔθετο προχόην, vö.
Shields 1917, 28; Buchholz 1975, 220 és 749. jegyzet.
67 West 2014, 4 értelmezésében igei jelző; vö. Burris–Fish–Obbink
2014, 19–20.
68 Καλλιστεῖα: Schol. D Ilias IX. 130; Suda s. v.; κρίσεις γυναικῶν:
Theophrastos fr. 112 Wimmer; τοῦ κάλλους ἀγών: Theophrastos
fr. 111 Wimmer; Nikias FGH 318 F 1.
69 Nikias FGH 318 F 1.
70 Gallavotti 1942, 174; Deubner 1943, 13; Picard 1946, 462–463;
Page 1955, 168, 6. jegyzet; Stella 1956, 322–324; Robert 1960,
302–307; Porro 1996, 146; Hutchinson 2001, 192–193; Liberman
20022, 61, 127. jegyzet; Gentili–Catenacci 20073, 181; Caciagli
2010, 227, 231, 238; Porres 2013b, 428–430.
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Tanulmányok

71 Page (1955, 163) szerint nem dönthető el, hogy a lesbosiakról vagy
az istenekről van-e szó. De az, hogy a mondat alanyai a lesbosiak,
valószínűbbé teszi a második lehetőséget. Vö. Hutchinson 2001,
193, 196; Caciagli 2010, 243.
72 Picard 1946, 462–463; Page 1955, 168; Robert 1960, 314; Caciagli
2010, 227; Buris–Fish–Obbink 2014, 6; Neri 2014, 21.
73 Lásd a fentebb idézett, Alkaios 130b 15-höz írt scholiont (21.
jegyzet).
74 Picard 1946, 458.
75 Lásd azonban Gallavotti (1942, 172) ellentétes véleményét; vö.
Hutchinson 2001, 196. Gallavotti olvasatát fogadja el Deubner
(1943, 6, 14), Picard (1946, 456) és Casadio (1994, 30, 42. jegyzet)
is azon az alapon, hogy a városon kívüli görög szentélyek hegytetőn
is állhattak (vö. Burkert 1985, 85), így például az Átreidák hazájában, Mykénében lévő Héraion; vö. Picard 1946, 456.
76 Page 1955, 163; Robert 1960, 301 (a kutatás állásának kitűnő áttekintésével a 307–308. oldalon); Caciagli 2010, 240–241.
77 Strabón XIII. 3. 3; Hésychios s. v. Πυλαιΐδεες (Π 4342)· αἰ ἐν
κάλλει κρινόμεναι τῶν γυναικῶν καὶ νικῶσαι; Schol. D
Ilias IX. 130 (lásd fent, 63. jegyzet), vö. Tümpel 1891, 567–568;
Lobel 1941, 36; Gallavotti 1942, 172; Deubner 1943, 4; Picard
1946, 462, 4. jegyzet; Gallavotti 1956, 228; Laserre 1989, 169.
Hésychios ugyanakkor nem említi Lesbost.
78 Robert 1960, 311–314; Caciagli 2010, 239–240.
79 Voigt 1971, 235 ad v. 1s.
80 Caciagli 2010, 241.
81 Quinn 1961, 391–393; Picard 1962, 45–55.
82 IG XII 2, 478, 2; Stella 1956, 326; Casadio 1994, 34, 49. jegyzet.
83 Et. Mag. s.v. Βρισαῖος, Steph. Byz. Ἄκρα Λέσβου, vö. Farnell
1909, 333. Dionysos Briseusról vö. Farnell 1909, 147, 312, 104r.
jegyzet; Shields 1917, 57–58. A templomról: Koldewey 1890,
63–64; Buchholz 1975, 208, 669. jegyzet, bibiliográfiával.
84 Vö. Caciagli 2010, 242–243.
85 IG XI 4, 1064 A l. 5 és B l. 32. A szentély területén Koldewey
végzett ásatásokat (lásd 1890, 47–61). Lásd továbbá Stella 1956,
322–323; Robert 1960, 302–306, bibiliográfival; Nagy 1993, 221;
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92
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96

Liberman 20022, 61, 127. jegyzet; Caciagli 2010, 243–248. Lásd
azonban Picard ellenérveit (1962, 55–69).
Robert 1960, 305; Caciagli 2010, 241. Robert (1960, 314, 3. jegyzet) felveti a lehetőségét annak, hogy a Kaloni (Καλλονή) településnév összefüggésben állhat az itt rendezett szépségversenyekkel
(szépség = κάλλος).
Lásd a 114-es Alkaios-töredékhez (Voigt) írott scholiont: κατὰ τὴν
φυγὴν τὴν πρώτην ὅτ᾽] ἐπὶ Μύρσιλον κατασκευασάμ(εν)
οι ἐπιβουλήν οἱ π(ερὶ) τὸν Ἀλκαῖον κ( ) φαν[.]ι̣̣.[.]ς̣ δ(ὲ) π̣(
) φθάσα[ν]τες πρὶν ἢ δίκη[ν] ὑπο[σ]χεῖν ἔφ[υ]γον ε[ἰ]ς
Πύρρ[α]ν. Vö. Gallavotti 1942, 180, 1. jegyzet; Deubner 1943,
13; Robert 1960, 305, 4. jegyzet; Gentili–Catenacci 20073, 180.
Lásd még Adrados 1986, 294, 315–316, 84., 91. és 94. jegyzet;
Caciagli 2010, 245; Porres 2013b, 428.
Caciagli 2010, 245.
Koldewey 1890, 57–58; Robert 1960, 308; Caciagli 2010, 247.
A hellénisztikus kori határozatok (IG XII suppl. 120, 136, 139)
arra utalnak, hogy Mytiléné, Méthymna és Eresos itt zárták le
szerződéseiket. Egy Hésychios-hely (s. v. μεσοστροφώνιαι
ἡμέραι· ἐν αἷς Λέσβιοι κοινὴν θυσίαν ἐπιτελοῦσιν) megerősíti, hogy a lesbosiak bizonyos napokon közösen mutattak be
áldozatot, vö. Robert 1960, 303–304; Cole 2004, 77–78.
Caciagli 2010, 243–245. Lásd még Robert 1960, 308–311.
Neri (2014, 21, 71. jegyzet) a 44-es Sapphó-töredék alapján nagyszabású esküvőkre gondol, de ez nem áll összhangban az Alkaios
(fr. 130b, 20) által említett éves ünnep jelleggel.
Lásd fent a 4. fejezetet, illetve az 57. jegyzetet. A vers nem utal
szükségképpen szépségversenyekre, ahogy Robert (1960, 312 és
4. jegyzet) állítja.
Calame 2011, 520.
Ephoros FGrHist 70 fr. 119, 5, vö. Page 1955, 149–150; Ferrari
2010, 24–25; Caciagli 2010, 236.
Amint Burris–Fish–Obbink (2014, 6) is gondolja. Véleményük
szerint a 129-es és 130b Alkaios-töredékek is ilyen találkozókra,
és nem mytilénéi összejövetelere utal, ahogy Page (1955, 177–
178) vélte.
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