Varro is felhívja a figyelmet arra a
jelenségre, amellyel a tudomány is magyarázza az ember és kutyája közötti
hagyományosan szoros kapcsolatot. Ez
pedig abban rejlik, hogy a kutya tápláléka áll az összes háziállaté közül legközelebb az emberéhez. Éppen ezért a
megfelelõ élelmezéssel lehet legjobban
biztosítani a kutya ragaszkodását és
persze munkára foghatóságát is.

Kutyák és nevek
Arisztotelész (Kr. e. 384–322) Rhétorika címû mûvében a különc Diogenészt
a Küón (Kutya) néven nevezi meg. Így
adja közre nem éppen hízelgõ véleményét a filozófusról, akinek követõit is
künikoszoknak (cinikusok), azaz faragatlanoknak nevezték. Az viszont a kutya már említett kettõs természetének
köszönhetõ, hogy amikor II. Agészilaosz spártai király húgát a Küniszka
(Kutyácska) névvel ruházták föl, akkor
ezt nyilván nem sértõ szándékkal tet-

ték. Küniszka azzal írta be nevét a történelembe, hogy õ volt az elsõ nõi
olümpiai bajnok. Mivel a kocsi- és lovasversenyeken mindig a ló és a fogat
tulajdonosát koszorúzták meg gyõzelem esetén, nem a hivatásos lovast
vagy kocsist, akit a ló, illetve a fogat
tartozékának tekintettek, ezért ezekben a versenyszámokban hölgyek is
részt vehettek. Õk, ha hajadonok voltak, akkor a nézõtérrõl, ha asszonyok,
akkor a távolból követhették az eseményeket. Kr. e. 396 és 392 során Küniszka nyerte a négyes fogatok küzdelmét,
aminek annyira megörült, hogy felállíttatta négyes fogata szobrát. A talapzatára pedig rávésette: „Spárta királyai
nemzettek, s most gyõztem a mének /
gyorslábú fogatával, mit bizonyít ez az
emlék. / Én Kûniszka vagyok, aki nõként hellaszi földön / Elsõnek koszorút
nyerve elérte a célt.” (A szerzõ fordítása.)
Befejezésül Plutarkhosz Aemilius
Paulusról írt életrajza egyik anekdo-

Kutyák a görög-római mitológiában
görög mitológia „kutyaszereplõi” közül legtöbben
Kerberoszról, az alvilágot õrzõ háromfejû mitikus kutyaszörnyrõl tudnak. Õt kell Héraklésznak felhoznia Hadészból.
Miután teljesítette e tizenkettedik munkáját, vissza is kell vinnie. Szegény kapuõrzõ szörny más alkalmakkor is csõdöt
mond. Orpheusz dalával bûvöli el, Aineiasz pedig Szibülla
bódító lepényének segítségével jut át a kevésbé éber õrön.
Kutyafejû, kígyóhajú, félelmetes banyák az Erinnüszök. A
világ rendjére ügyelnek, a Föld és az anyai jogok megsértõinek üldözõi. Hat kutyafejû, tizenkét lábú tengeri rém Szkülla,
Phorküsz és Krataisz tengeri istenek valamikor szép hajadon
leánya, akit a visszautasított szerelmes Glaukosz tengeristen
kérésére Kirké változtatott szörnyeteggé. Kharübdisszel egy
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keskeny tengerszorost fognak közre, s elpusztítják az arra járó hajósokat. Odüsszeusz kiválóságát s Athéné hatékony
pártfogását bizonyítja, hogy sikerrel hajózott át közöttük.
Ovidius majd módosít Szkülla külsejének leírásán. Nála nõi
arcú és törzsû, kutyatestekkel övezett keverék lényként jelenik meg.
A római mitológia Silvanusnak, az erdõk védelmezõ istenének, nyájak és pásztorok barátjának számos megjelenési
formát képzel el. Silvanus Domesticus alakja szakállas, egyszerû paraszti öltözetû istenség, aki egyik kezében szõlõmetszõ vagy kerti kést, a másikban faágat (fát?) tart, s lábánál hû
kísérõként kutyája fekszik. Benne a kertek, családi gazdaságok védelmezõjét tisztelték.

Szkülla egy görög
kratéron,
Kr. e. 5. század

KÁTAY-BARBA RAFAEL PÉTER
Silvanus
Domesticusnak
szentelt oltár
Pannóniából
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Héraklész és a mitikus kutyaszörny,
Kerberosz.
Görög vázakép, Kr. e. 5. század

táját idézzük fel. Aemilius Paulust a
Kr. e. 171-tõl 167-ig tartó III. makedón
háború idején a Perszeusz makedón király elleni döntõ ütközetre a római
sereg fõvezérévé nevezték ki. Amikor
hazament, „kisleányát, Tertiát sírva találta. Karjába vette, és megkérdezte
tõle, mi bántja. A kislány átölelte édesapját, összecsókolta, és ezt mondta neki: »Hát te nem tudod, hogy Perszeusz
meghalt?« Így hívták ugyanis kedvelt
kutyáját, amelyet õ nevelt fel. Aemilius
erre így felelt: »Ez nagy szerencse, kislányom, és én jó jelnek tekintem.«”
(Máthé Elek fordítása.)
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