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Homérosz és a homéroszi költemények 

 

A Homérosz neve alatt az antikvitásból ránk maradt, különböző műfajú görög szövegek 

szerzője minden bizonnyal több különböző személy volt. A Devecseri Gábor által magyarra 

fordított gyűjteménybe a legismertebbeken, az Íliászon az Odüsszeián kívül himnuszok és 

epigrammák tartoznak, valamint a Békaegérharc című komikus eposz. Homéroszi 

költeményeknek tartják továbbá az epikus ciklus darabjait (pl. a Thébaisz, a Küpria, az 

Aithiopisz vagy a Kis Íliász című eposzokat), melyekből csak töredékek maradtak. A Homéroszi 

himnuszok istenekhez és istennőkhöz íródtak, vannak köztük rövidebb fohászok, illetve 

hosszabb, epikus költemények, mint pl. az Apollón-himnusz, a Démétér-himnusz, a Hermész-

himnusz. A himnusz másik megnevezése a prooimion, ami előjátékot jelent: a legtöbb himnusz 

utolsó sorából ki is derül, hogy valaminek (pl. egy eposznak vagy eposzi epizódnak) a 

felvezetése volt. A kisebbik Hermész-himnusz végén pl. ezt olvashatjuk: „És most üdvözlégy, 

Zeusz gyermeke, Maia szülötte: / véled kezdtem a dalt, egy más énekbe fogok most.” 

(Devecseri Gábor fordítása)   

Az Íliász és az Odüsszeia beosztása 24 énekre a hellénizmus korából származik, 

korábban nem az egyes énekek, hanem az ismertebb epizódok alapján utaltak rájuk (pl. 

Hajókatalógus, Harc a folyónál, Hektór holttestének kiváltása). Mindkét eposz szerkezetét 

visszatérő motívumok, ismétlődő szekvenciák és formulák, hasonló módon leírt tipikus 

jelenetek szövik sűrűre. Az Íliászban ilyen visszatérő elem az oltalomkeresés (hikeszia) 

motívuma, az egyes hősök vitézkedései (ariszteia), az Odüsszeiában ilyenek a vendéglátások 

jelenetei, a felismerések (anagnoriszisz), az identitás elrejtése érdekében elmondott hazug 

történetek (Odüsszeusz többször is krétainak mondja magát). Gyakoriak az előre- és 

visszautalások. Míg az Íliászban a történések között ok-okozati kapcsolati van (a fő téma 

Akhilleusz haragja és annak következményei), az Odüsszeiában az egyes epizódokat tartalmi 

és hangulati egyezések kapcsolják össze (itt a fő téma egy férfi és az ő bolyongásai). Az 

Odüsszeiában fontosabbak a nőalakok, kulcstéma a jó házasság kérdése.  

 

A homéroszi hasonlatok 

 

A homéroszi szövegekben találkozhatunk kisebb és nagyobb hasonlatokkal, az előbbiek 

esetében a kifejtés nagyon rövid (pl. az Íliász 2. énekében Phérétiadész lovairól megtudjuk, 

hogy „szálltak madarakként”), a nagyhasonlatok esetében azonban a kifejtés külön történet, 
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saját állítmánnyal. Ez utóbbira példa szintén az Íliász 2. énekéből a gyűlésre gyülekező görögök 

leírása: 

 

„Mint amikor méhek raja röpdös sűrü sereggel, 

sziklaüreg-mélyből új s új csapatokban özönlik 

és a tavasz mezejére kiröppen fürtös alakban, 

és itt surran az egyik sűrü raj, ott meg a másik: 

így jött sűrün a nép sátraktól, fürge hajóktól, 

és a magas part mentén mind csapatokban özönlött 

gyűlésére” 

(Íliász 2. ének, 87‒94. sor, Devecseri Gábor fordítása) 

 

A kis hasonlatok többnyire ismétlődnek, ezek az epikus fráziskincs részei, a nagyhasonlatok 

egyénítettek, változatos tárgyúak és szerkezeti szempontból is fontos szerepük van. 

Nagyhasonlatból lényegesen több van az Íliászban, mint az Odüsszeiában. Kompozíciós 

szempontból nem véletlen, hogy a szöveg mely pontjain vannak a hasonlatok elhelyezve: 

Brusznyai Árpád megfigyelte, hogy az Íliászban kilenc olyan nagyobb (300 sornál hosszabb) 

rész van, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak hasonlatot, s úgy gondolta, ezek az eposz 

legfontosabb részei közé tartoznak, ezzel szemben a hasonlatot tartalmazó szakaszok szerinte 

nem tipikusan homérosziak, ezekben a részekben merít szerinte a szerző a népköltészetből.  

Thomas A. Szlezák megfigyelte, hogy az Odüsszeia hasonlatai realistábbak, mint az Íliászéi. A 

kérők leölése előtt fekhelyén nyugtalanul forgolódó Odüsszeusz például a tűz fölött forgatott 

véres hurkához hasonlít: 

 

„Mint ahogyan lobogó tűz lángján forgat egy ember  

vérrel-zsírral töltött bendőt erre meg arra 

s várja nagy-áhitozón, hogy már megsüljön egészen, 

így forgott töprengve Odüsszeusz erre meg arra, 

egymaga mint csap majd le kezével a szemtelenekre, 

kik többen vannak” 

(Odüsszeia, 20. ének, 25‒30. sor, Devecseri Gábor fordítása) 

 

A hasonlatok elhelyezése a szövegbe épített szimmetriákkal is összefügg. Szlezák megfigyelése 

szerint az Íliászban keretező technika működik, az 1. ének bizonyos eseményeivel a záró, 24. 
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ének eseményei hozhatók párhuzamba, s hasonlóan felelnek egymásra a 3. és a 22. ének 

történései is. E két utóbbiban két döntő párviadalra kerül sor, a 3. énekben Parisz küzd meg 

Meneláosszal, a 22. énekben Hektór Akhilleusszal. Nem véletlen, hogy mindkét párviadal előtt 

sárkányhasonlatot találunk (a mindkét szöveghelyen szereplő δράκων/drakón sárkányt is, 

kígyót is jelenthet). Parisz, mikor meglátta a bosszúéhes Meneláoszt, úgy hátrált vissza, mint 

aki sárkányt lát, testvére, az Akhilleuszt beváró Hektór viszont maga volt olyan, mint egy 

mérges hegyi sárkány (ennek ellenére Parisz – igaz, isteni beavatkozás segítségével – nem válik 

majd a párviadalban Meneláosz áldozatává, ezzel szemben a történetnek ezen a pontján még 

eltökélt Hektórt később megöli majd és megalázza ellenfele, Akhilleuszt). 

 

„Hát hogy az isteni szép Parisz őt meglátta az első 

hadsorban, kedves szive megdobbant kebelében, 

s vissza a népe közé hátrált, hogy a vészt kikerülje. 

Mint aki sárkányt lát s meghőköl a hegyszakadékban, 

s megfordul, s megfogja a lábát lent remegése, 

hátrál visszafelé, haloványság szállja meg arcát: 

így sűllyedt ismét a vitéz trószok tömegébe 

isteni-képü Parisz, megijedve az Átreidától.” 

 (Íliász 3. ének, 30‒37. sor, Devecseri Gábor fordítása) 

 

 

„Hektór lelke szilárd volt: 

állt és várt roppant Akhileuszra, ki egyre közelgett. 

Mint ahogyan hegyi sárkány vár a közelbejövőre,  

ártalmas füveken lakomázott, s mérge elönti,  

rettentően néz, tekeregve a sziklaüregnél: 

úgy Hektór sose-csillapodó, heves indulatában 

nem hátrált, ragyogó pajzsát támasztva a falnak” 

(Íliász 22. ének, 91‒97. sor, Devecseri Gábor fordítása) 

 

A két testvér egymás ellentéte, Parisz harci erények tekintetében nem ér fel bátyjával, sorsuk 

az Íliászban mégsem az erényeiknek megfelelően alakul. A sárkányhasonlat révén a két párbaj 

egymás ellentétévé lesz, s azt is jelzi, hogy a sztereotípiák, ahogy Homérosznál általában, itt 

sem működtethetők. 
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Az Álom madár képében 

 

Az Íliász fő témája Akhilleusz haragja s annak következményei, az eposz első szava, a ménisz 

(harag) tehát kulcsszó. Miután Akhilleuszt a görög táborban nem becsülik meg eléggé, s ő 

duzzogva kerüli a harcot, szeretné, ha távolmaradása látványos vereség lenne a görögök 

számára, hogy minél inkább megérezzék hiányát, hogy tudatosítsák, nélküle nem sokra 

mennek. Mivel Akhilleusz anyja istennő (Thétisz), az ő segítségével el tudja érni, hogy Zeusz 

egy ideig a trójaiakat támogassa. A többi, görögöket kedvelő isten (köztük Héra, Zeusz 

felesége) azonban nem nézi jó szemmel a trójaiak előre törését, ám a főisten megtiltotta nekik, 

hogy beavatkozzanak a harca. Héra ezért cselhez folyamodik, megpróbálja legalább egy kis 

időre elterelni férje figyelmét, hogy azalatt segíthessenek az egyre nagyobb bajba kerülő 

görögöknek. Kicsinosítja magát és elkéri Aphroditétől azt a varázsövet, amely segít felszítani a 

férje vágyát, majd ráveszi az Álom istenét, Hüpnoszt, hogy miután sikerült a csábítás, altassa 

el Zeuszt. Az Álom először nem akar beavatkozni az ügybe, fél a főisten haragjától, de miután 

Héra megígéri, hogy hozzáadja a Khariszok egyikét, beleegyezik, hogy segít. Együtt mennek 

az Ída hegyéhez, majd az Álom lemarad, és madár képében lesben vár. 

 

„Ott lemaradt, mielőtt Zeusz megláthatta, az Álom,  

ült egy karcsu fenyő tetejébe, mely akkoron Ídán 

legmagasabb volt s át a legen felnőtt a nagy égig: 

ott meghúzta magát a fenyőágak sürüjében, 

éleshangu madár képében, mely a hegyekben 

égi nevén Khalkisz, de Kümindisz az emberi nyelven.” 

(Homérosz: Íliász, 14. ének, 286‒291. sor, Devecseri Gábor fordítása) 

 

A madár, melynek nevét Homérosz két változatban (isteni és emberi nyelven) is megadja, sok 

fejtörést okozott a filológusoknak. A magyarázók abban megegyeztek, hogy egy létező 

madárfajtáról, s nem (pl. a főnixhez hasonló) kitalált, mesebeli lényről van szó. A szóban forgó 

kümindiszt (más forrásokban kübindisz) több antik szerző is említi, pl. Arisztophanész, 

Arisztotelész és Plinius. A madár ismertetőjegyeinek összegyűjtése s az anatóliai élővilág 

kutatása meghozta az eredményét. Egy hegyi madárról van szó, mely rejtőzködő (meghúzódik 

a fenyőágak sűrűjében), ugyanakkor éles hangjával hívja fel magára a figyelmet. Az 

„éleshangu” itt egy epitheton ornans (díszítő jelző), hiszen egy olyan tulajdonságot emel ki, 
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amely általában érvényes ugyan, az adott szituációban azonban nem feltétlenül vonatkoztatható 

a madárra (itt éppen nagyon is csendben kell a madárképű istennek meghúzódnia). Az égi 

névváltozat, a khalkisz a khalkeosz (rézből, bronzból vagy ércből lévő) jelzővel függ össze (a 

khalkosz ’réz, fém’ szóból), ez vonatkozhat a madár tollazatának színére vagy érces hangjára. 

Az eposz egy másik pontján, az 5. énekben Héra az egyik hős, Sztentór képében jelent meg, s 

„akkora hangja / szállt érc-torkából, mint ötven más daliának” (Íliász, 5. ének, 785‒786, 

Devecseri Gábor fordítása). Itt az eredetiben az érchangú, χαλκεόφωνος (khalkeophonosz) 

jelzőt találjuk. 

Arisztotelész nemcsak azt írja a kübindiszről, hogy a hegyekben lakik, ritkán lehet látni, hanem 

azt is, hogy magas és karcsú madárról van szó, s méretre körülbelül akkora, mint a hierax (Falco 

peregrinus Tunstall, vándorsólyom) és a phasszophónosz (Falco biarmicus, Feldegg-sólyom, 

galambölő). Ezek alapján az információk alapján a kutatók megállapították, hogy a kümindisz 

a pettyes kakukk, más néven szajkókakukk (Clamator glandarius) nevű madárral azonosítható. 

Különösen érdekes az idézett résszel kapcsolatban az istenek (az emberekétől különböző) 

nyelvének kérdése, és az, hogy az isten valóban átváltozik-e, vagy csupán hasonlatról van-e 

szó. A gondolat, mely szerint az isteneknek és az embereknek más nyelvük van, nemcsak a 

görög mitológiában fordul elő, hanem a hettita, izlandi és óindiai szövegekben is. Az Íliász 1. 

énekében egy százkezű óriásnak van kettős neve, az istenek Briareusznak hívják, a halandók 

pedig Aigaiónnak. Trója folyójának is két neve van: „égi nevén Xanthosz, de Szkamandrosz az 

emberi nyelven” (Íliász, 20. ének, 74. sor. Devecseri Gábor fordítása).  

A homéroszi istenek gyakran jelennek meg madár képében. Az Álom istenének átalakulásával 

kapcsolatban a görög szövegben használt enalinkiosz ’hasonló valamihez’ jelző nem árul el 

részleteket, hiszen ez a hasonlóság különböző fokozatait magába foglalja, a hasonlótól a 

teljesen azonosig. A kutatók feltételezik, hogy az archaikus Görögországban még élt a képzet 

az állatalakú istenekről, ezt Homérosz maszkká degradálja, melyet az isten tetszés szerint 

magára ölthet. 

 

Homérosz magyarul 

 

A Trója-történeteknek már a régi magyar irodalomban számos nyomuk van, ezek azonban 

nagyrészt a római irodalom által közvetített Trója-képből indultak ki. Janus Pannonius, aki 

kiválóan tudott görögül, részletet fordított az Íliászból latinra. Görögből magyarra a 18. 

században kezdik fordítani Homéroszt. Dugonics András népies stílusban dolgozta át az 

Odüsszeiát, de nem lehet tudni, hogy latin fordításból, vagy a görög eredeti alapján dolgozott-
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e. Dugonics a korabeli erkölcsökhöz igazítja a szöveget, még az antik istenapparátust is 

kihagyja, s betold olyan részeket, amelyek az olvasó nevelését szolgálják (az egyik betoldott 

részben pl. Pénelopé szidja Kalüpszót). 

Homérosz fordításához kötődik az első magyar irodalmi plágiumper, az Íliász-pör. A görögül 

kiválóan értő Kölcsey Ferenc részleteket fordított az Íliászból (neki köszönhetünk több, a 

későbbi fordításokban is meghonosodott állandó jelzőt). Vályi Nagy Ferenc Kölcsey invencióit 

felhasználva készítette el saját Íliász-fordítását, melyet Kazinczy Vályi halála után Kölcsey 

nevének feltüntetése nélkül kiadott. Az Íliász-pör Kölcsey és Kazinczy között zajlott, Szemere 

Pál beavatkozásával. Homéroszt fordította később Baksay Sándor, Kemenes Kempf József, 

Ponori Thewrewk Emil. Homérosz műveinek máig legismertebb és művészileg 

legkidolgozottabb fordítása Devecseri Gábortól származik. 

Homérosz hatását számos magyar szépirodalmi mű mutatja, többek között Kosztolányi Dezső 

Lótoszevők című mesejátéka, Babits Mihály Odysseus és a szirének című novellája, Móricz 

Zsigmond Odysseus bolyongásai című drámája, Márai Sándor Béke Ithakában című regénye, 

Devecseri Gábor Odüsszeusz szerelmei című drámája és Homéroszi utazás című útleírása, 

Nádas Péter Szirénének című drámája és Krasznahorkai László Mindig Homérosznak című 

regénye. 

 

Melléklet 

Az epikus ciklus darabjai 

 

Títanomakhia: a titánok harcáról szóló eposz. Az Ég és Föld mitikus egyesülésével kezdődött. 

Oidipodeia: Oidipuszról szóló eposz, csak csekély híradásokból tudunk róla, állítólag 

hatezerhatszáz verssorból állt. 

Thébaisz: a thébai mítoszkörhöz tartozó történetekről szóló, elveszett eposz. Az Oidipusz 

halála utáni történéseket tárgyalta, a hét Théba-vívó hadjáratát. 

Epigonoi: az epigonok az utódok, a hét Thébát megtámadó s Thébánál életét vesztett hadvezér 

leszármazottai, akiknek bosszúhadjáratáról állítólag egy hétezer verssorból álló eposz szólt. 

Küpria: a trójai háború előzményeit (pl. Péleusz és Thétisz lakodalma, Helené születése, Parisz 

elrabolja Helenét Spártából) tárgyaló eposz. 

Aithiopisz: a trójai háború további, az Íliász utáni cselekményét tárgyaló eposz. Az antik 

források szerint öt könyvből állt. Tartalmazta pl. azt az epizódot, amikor Pentheszileia és az 

amazonok beavatkoztak a harcba. Akhilleusz megölte Pentheszileiát, de holtában beleszeretett. 

Trójába érkezett Memnón is, Éósz hajnalistennő fia, akinek, akárcsak Akhilleusznak, szintén 
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Héphaisztosz készítette a fegyverzetét. A két istennő fia megküzd egymással, s Akhilleusz 

legyőzi Memnónt. Az eposz tartalmazta Akhilleusz halálát is (Apollón segítségével Parisz ölte 

meg őt), a holttest kimentését (Aiász vitte a vállán, Odüsszeusz pedig fedezte őt), Akhilleusz 

siratását (anyja, Thetisz és a múzsák siratták), valamint Aiász és Odüsszeusz viszályát, mely 

Akhilleusz fegyvereinek birtoklása miatt tört ki. 

Kis Íliász: az előző eposz folytatása. Ebben Akhilleusz fegyvereit Odüsszeusznak ítélik, Aiasz 

emiatt megőrül és öngyilkos lesz. Philoktétész (akit elhoznak Lémnosz szigetéről) megöli 

Pariszt. Szkürosz szigetéről Trójába hozzák Neoptolemoszt, Akhilleusz fiát. Athéné 

segítségével megépítik a falovat. 

Íliú Perszisz: Trója elpusztításáról szóló eposz, az előző eposzban leírtak folytatása. Láokoónt 

és fiait a Poszeidón által küldött két sárkánykígyó megfojtja. A trójaiak a falovat beviszik a 

városba és mulatozni kezdenek, mert azt hiszik, véget ért a háború. A görög harcosok előjönnek 

a falóból, beengedik a korábban Tenedoszra hajózott társaikat is és elfoglalják a várost. 

Neoptolemosz Zeusz oltáránál öli meg Priamosz királyt. Meneláosz megtalálja és visszaveszi 

Helenét. Priamosz lányát, Polüxénét feláldozzák Akhilleusz sírjánál. Hektór felesége, 

Andromakhé Neoptolemosz rabnője lesz, fiát, Asztüanaxot pedig Odüsszeusz megöli. 

Szétosztják a zsákmányt és elhajóznak. 

Nosztoi: a trójai háborúból való hazatérések eposza. Nesztór biztonságban hazaér, Meneláosz 

viszont Egyiptomba sodródik, viszontagságok után jut Spártába. Neoptolemosz nagyanyja, 

Thetisz istennő intésére szárazföldi úton, Thrákián keresztül megy haza. Agamemnót otthon, 

Mükénében megöli a felesége és annak szeretője, Klütaimnésztra és Aigisztosz, Oresztész 

később megbosszulja atyja halálát anyja megölésével. 

Télegonia: az Odüsszeia utáni történéseket tartalmazza. Télegonosz, Odüsszeusznak Kirkétől 

született fia megkeresi apját és véletlenül megöli. Ezek után Télemakhoszt és Pénelopét elviszi 

Kirké szigetére, az istennő halhatatlanná teszi őket, Télemakhosz Kirkét, Télegonosz pedig 

Pénelopét veszi feleségül. 

Margítész: komikus eposz, a főszereplő egy komikus figura, aki felnőttként nem tudta, hogy 

az apja szülte-e vagy az anyja. Arisztotelész a Nikomakhoszi Ethika című művében idéz pár sort 

Margítészről: „Őt a nagy istenek ásni se, szántani sem tanitották, / semmi okosra; akármibe 

kezdett, mindbe hibázott.” (Devecseri Gábor fordítása) 
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Felhasznált és ajánlott szakirodalom: 

 

BRUSZNYAI Árpád: A Homérosz-kérdés, Veszprémi Megyei Önkormányzat, 1991. 

DEVECSERI Gábor: Kalauz Homéroszhoz, Budapest, Szépirodalmi, 1970. 

HERZHOFF, Bernhard: Homers Vogel Kymindis, Hermes, 128 (2000), Heft 3. 275–294. 

RITOÓK Zsigmond: Homéros Magyarországon, Budapest, Kalligram, 2019. 

SZLEZÁK, Thomas A.: Homérosz. A nyugati irodalom születése, ford. Tatár Sándor, Budapest, Atlantisz, 2016. 

SCHMIDT, Ernst Günther: Himmel–Meer–Erde im frühgriechischen Epos und im alten Orient, Philologus 125 

(1981), 1–24. 

 

Szövegkiadások és fordítások: 

 

HOMÉROSZ: Íliász, ford. Devecseri Gábor, Budapest, Európa, 1967.  

HOMÉROSZ: Odüsszeia, ford. Devecseri Gábor, Budapest, Európa, 1957.  

HOMÉROSZ: Íliász, Odüsszeia, Homéroszi költemények, ford. Devecseri Gábor, Budapest, Pantheon, 1993.  

OMERO: Iliade, Odissea, testo greco a fronte, Roma, Newton, 1997. 
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A görög színház és a görög tragédia jellegzetességei  

 

A mai európai színház és drámairodalom gyökerei egyértelműen az ógörög színházban 

és drámaírásban keresendők; a görög drámai előadások azonban nagyon sok lényeges ponton 

különböztek a maiaktól. Teljesen más volt a görög színház funkciója, a színházlátogatás nem 

puszta szórakozás vagy a munka utáni felüdülés, hanem vallási cselekmény, egy vallási rítusban 

való részvétel volt. Az athéniak nem este, munka után mentek színházba, mint a mai 

színházlátogatók; az előadások reggel kezdődtek, s egy vallási ünnepsorozat részét képezték. 

Dionüszoszt, a bor és szőlőtermesztés istenét a görögök nagy becsben tartották, s az év 

folyamán több ünnepet is rendeztek a tiszteletére. Ezek között két olyan ünnep volt, melyen 

drámai műveket is bemutattak: a Lénaia és a Nagy Dionüszia. (Ezek jellegzetességeit az 1. és 

2. mellékletben foglaltuk össze.) 

A színielőadás nem csupán vallási aktus, hanem irodalmi versengés is volt. A 

komédiaszerzők egy darabbal indultak, a tragédiaírók három tragédiával és egy szatírjátékkal. 

Csak a kiválasztottak kaphattak lehetőséget arra, hogy színművükkel a közönség elé 

léphessenek: a költők előzetesen benyújtották a darabokat (vagy azok vázlatait), s az arkhón 

epónümosz ítélte meg, hogy a jelentkezők közül ki kaphat „kart”, vagyis kinek a darabja kerül 

bemutatásra. Az antik drámaszerzők egyszerre több művész feladatát is ellátták (a költő pl. 

eredetileg az egyik színész szerepét is betöltötte). A görög drámák sok tekintetben 

emlékeztettek a mai operákra, fontos szerepet kapott bennük a zene, a kardalok és a 

mozgáselemek. Az előadás során hangszereket (főként auloszt és húros hangszereket), 

maszkokat és kosztümöket használtak. A díszletfestést Szophoklész vezette be. A háromnapos 

tragédia-bemutatók után kihirdették a győztest, akit egy öttagú bírálóbizottság választott ki. A 

tragédiák szereplői: 

 

 a kar (kezdetben 12, Szophoklész óta 15 tagú), 

 a színészek (Aiszkhülosz vezette be a második színészt, Szophoklész a 

harmadikat), 

 néma szereplők (statiszták), 

 zenészek. 

 

A görög tragédia legfontosabb jellegzetességei:  

 helyhez kötöttség – az előadások helyszíne az athéni Dionüszosz-színház, 
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 alkalomhoz kötöttség – a Dionüszosz-ünnepekbe való beágyazotttság, 

 versenyszerűség – az egyes darabok és az egyes drámaírók versenyben állnak 

egymással, 

 eszközhöz kötöttség – minden tragédiaíró ugyanazokat a színházi eszközöket 

használta. (A görög színházzal kapcsolatos alapfogalmakat a melléklet foglalja 

össze.) 

 

A görög drámának négy műfaji alkategóriáját ismerjük: a tragédiát, a komédiát, a 

szatírjátékot és a mimoszt. A tragédia elnevezését a kecsketestű szatír-karokról kapta. Irodalmi 

előzményének a Dionüszosz tiszteletére énekelt kultikus dal, a dithürambosz tekinthető. A 

görög tragédiák nagy része elveszett, teljes művek csak a klasszikus tragédia három kiemelkedő 

alakjától maradtak ránk: Aiszkhülosztól és Szophoklésztől 7–7 teljes dráma, Euripidésztől az 

egy kétes szerzőségű tragédiát és a szatírjátékot is beleszámítva 19.  A tragédiánál alantasabb 

szatírjáték fő figurái közé tartoztak a Dionüszosz istent kísérő szatírok, akik a színpadon 

lófarokkal és bőr phallosszal voltak fölszerelve. A görög szatírdrámákból csak egyetlen egy 

maradt fenn teljes egészében, Euripidész Küklopsz című műve. Terjedelmesebb részeket 

ismerünk Aiszkhülosz Halászok és Szophoklész Nyomkeresők című darabjaiból is. A komédia 

nevét az álarcos felvonulásról, a kómoszról kapta. A komédia egyik legfontosabb eleme a két 

szereplő közti nagy vita, az agón. A félrevonulást jelentő parabaszisz során a kar az orkhésztra 

közönség felé eső részébe vonult: ebben a nagyjából a darab közepén elhelyezkedő kardalban 

a komédiaköltő személyes hangon szólt a közönséghez. Az ókomédia korszakából csak 

Arisztophanésztől ismerünk teljes műveket (11 darabjának maradt fenn a szövege). Az 

újkomédia szerzői közül Menandroszt tartották a legnagyobbra, tőle a 20. században előkerült 

papiruszleletek révén ismerünk teljes darabokat. A mimosz párbeszédes formájú vígjáték, mely 

a mindennapi élet utánzását tűzte ki céljául. Megteremtője a szürakuszai Szóphrón volt, akinek 

darabjai nem maradtak ránk. A mimosz műfajáról a jóval későbbi, a Kr. e. 3. században élt 

hellénista Héróndasz művei alapján alkothatunk képet, melyek közül a papiruszleleteken hét 

teljes egészében fennmaradt. Jellegzetességeik a hétköznapi élethelyzetek és a sajátos humor.  

 

Istenek és emberek a görög drámában 

 

A klasszikus korszak görög tragédiáinak főszereplői csak istenek, félistenek, királyok, 

fejedelmek és azok hozzátartozói lehettek. A tragédiákban csak mellékszereplőkként 

bukkannak fel az alacsonyabb származású emberek, pl. a dajka, a pásztor, a követ, a hírvivő, az 
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őr, a katona szerepében. A komédiák is merítenek a mítoszokból, ám a komédiaírók (akárcsak 

a szatírjátékok írói) az istenek és héroszok parodisztikus vonásait emelik ki. A komédiákban 

(elsősorban Arisztophanész ránk maradt műveiben) többnyire a főszerepbe kerülnek az 

alacsonyabb sorsú személyek, az iparosok, a kereskedők, a szolgák, az athéni polgárasszonyok, 

s Arisztophanész előszeretettel szerepelteti a filozófusokat és a drámaírókat is.   

A tragédiák egy része istenprológussal kezdődik vagy/és isteni beavatkozással, deus ex 

machinával végződik. Ha a tragikus konfliktust emberi erővel nem lehet feloldani, segítségül 

hívják az isteneket: az isteni beavatkozást a drámaírók annak bemutatására használják, hogy 

bizonyos szituációkban már csak az isteni csoda segíthet. Az isteni beavatkozás nagyon gyakori 

Euripidésznél. Az Íphigeneia Auliszban című drámában Agamemnón a Trójába induló görög 

sereg érdekeit helyezve előtérbe, saját feleségét is megtévesztve áldozza fel a lányát, 

Íphigeneiát Artemisz istennőnek: Artemisz beavatkozásáról csupán a hírnök számol be, 

elmondva, hogy az istennő egy szarvasünőt helyezett áldozati állatként az oltárra, a lányt pedig 

ködbe burkolva elragadta. 

A nőknek (bár a színpadon az ő szerepeiket is férfiszínészek játszották) mind az antik 

komédiában, mind a tragédiában kiemelt helyük volt. Szophoklész Philoktétésze az egyetlen 

görög tragédia, amelyben nincs női szereplő. A tragédiáknak mintegy két harmadában női kórus 

van. A nők fontos szerepéről némiképpen a címek is képet adnak: a 32 fennmaradt tragédia 

közül 10 valamely nőalakról van elnevezve, hét további pedig a női kórusról. Mivel a 

tragédiákban nagyon gyakran egy ház szolgáltatja a hátteret, a házból kilépő asszonyok 

általában nem mennek messzire a bejárattól, tehát tulajdonképpen még az otthoni környezeten 

belül mozognak. Ha a nők a görög tragédiában mégis elhagyják a házat, az általában 

áldozatbemutatás céljából történik, a nők vallási kötelességeinek megfelelően. Ha a nők egy 

családtag haláláért akarnak bosszút állni, mint pl. Elektra vagy Hekabé Euripidész azonos című 

tragédiájában, túllépik a nőknek megszabott kereteket és férfiként viselkednek. A női kar 

viszont általában szabadon mozog, hiszen a tragédiák, bár a korabeli görög társadalomról sok 

mindent elárulnak, mégis egy fiktív világban, a héroszok idejében játszódnak (ennek egyik jele, 

hogy az istenek sűrűn beavatkoznak a haladók ügyeibe), s ennek megfelelően bizonyos 

tekintetben a nők életére is más szabályok vonatkoznak.  

A megfontolt, szeretteiért halni is kész hősnő típusa (melynek fő képviselője 

Szophoklész Antigonéja, Euripidész Íphigeneiája és Alkésztisze) mellett a nők negatív 

tulajdonságai, szeretteiket halálba döntő szenvedélyei is bemutatásra kerülnek a görög 

tragédiában. A gyermekgyilkos Médeia, a mostohafiába beleszerető, majd azt az apjánál 

hamisan bevádoló Phaidra, a férjét féltékenységből öntudatlanul megölő Déianeira, a bosszúból 
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ellensége gyerekeit elpusztító Hekabé, a férjét megölő Klütaimnésztra, a testvérét 

anyagyilkosságra buzdító Élektra alakjainak kidolgozása nem csupán a női, hanem általában az 

emberi szenvedélyek romboló hatását mutatja. A komédiában megjelenik a komikum egyik ősi 

forrása, a férfi-női szerepek megcserélése: Arisztophanész Nők ünnepe című darabjában 

nemcsak a drámaíró Agathon öltözik női ruhába, hogy jobban bele tudja magát élni a női 

szerepekbe, hanem a nőellenességgel vádolt Euripidész is, aki így próbálja kitudni, mit 

terveznek ellene a csak nők részvételével zajló Démétér-ünnepen, a Theszmophorián.  

Az antik tragédiahősök egyik tipikus vétsége a mérték megsértése, az emberi 

felfuvalkodottság (a hübrisz), melynek során az ember az istenekkel akar egyenrangúvá válni. 

Jó példa erre Euripidész Bakkhánsnők című darabja, melynek főhőse, Pentheusz 

szükségszerűen elbukik, hiszen Dionüszosz istennel mer szembeszállni. Szophoklész 

Oidipusza mintapéldája annak a hősnek, aki nem bűnös szándékkal követ el vétséget: miközben 

éppen menekülni szeretne előre kiszabott sorsa elől, tudtán kívül keveredik a legszörnyűbb 

bűnökbe. Önvédelemből megöl egy idegent, akiről csak jóval később derül ki, hogy a saját vér 

szerinti apja (hiszen a korinthoszi király, akit apjának hitt, csak nevelőapja volt), megfejt egy 

rejtvényt, megmentve ezzel Théba városát a Szphinxtől, s elnyeri az özvegy királynő kezét, 

akiről szintén csak jóval később, már közös gyermekeik megszületése után derül ki, hogy a 

saját vér szerinti anyja. Tragikus hős azonban Antigoné is, pedig ő Oidipusszal ellentétben 

tudatosan cselekszik, vállalva tettei következményeit, s tettét erkölcsi szempontból a nézők is 

helyesnek ítélik. Szophoklész Antigonéjában azonban nem a főhős, hanem a temetést betiltó, 

saját igazához rögeszmésen ragaszkodó Kreón követ el vétséget. A tragikus katharszisz, a 

tragédia általi megtisztulás létrejöttének egy fontos eleme a vétség felismerése: Kreón is 

kénytelen végül elismerni, hogy igazságtalan volt Antigonéval szemben, ám felismeréséért 

saját fiának és feleségének halála révén nagy árat fizet. Az Oidipusz királyban a felismerés 

nemcsak Oidipusz részéről történik meg, aki a szellemi vakság elől a testi vakságba menekül 

(kiszúrja szemeit, mert eddig nem látták, amit látniuk kellett volna): ugyanilyen szörnyű 

felismerést kell tennie Iokaszténak is, aki saját felelősségének súlya alatt összeroskad és 

öngyilkos lesz (hiszen neki a gyermek megszületése után lett volna lehetősége megakadályozni 

a szörnyű jóslat beteljesülését).  

A mitológiai történetek önmagukban nem tragédiák, csak a drámaírók sajátos 

látásmódja teszi őket azzá. Az Antigoné hősies kiállását megelőző eseményekről, a Théba ellen 

támadó hét vezér harcáról ránk maradt két antik feldolgozás is azt mutatja, hogy az alapmítosz 

a tragikus vétség szempontjából többféleképpen értelmezhető. Aiszkhülosz Heten Théba ellen 

című darabjában a drámaíró a városvédő thébaiak és az ő élükön álló Eteoklész pártjára áll. 
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Eteoklész a végzet áldozata, aki kihívta maga ellen a sorsot. Mikor az ellenséges argosziak, 

köztük Eteoklész sértett öccse, Polüneikész megtámadják Thébát, Eteoklész, a király kijelöli a 

város hét kapuját védő harcosokat, s közben elhatározza, hogy maga is egyike lesz a 

kapuvédőknek. A tragikus konfliktus kibontakozása előtti fokozás eredménye, hogy csak az 

utolsó, hetedik kapunál derül ki, hogy azt Polüneikész fogja ostromolni. Eteoklész korábbi 

ígéretének megfelelően már nem hátrálhat meg, vállalnia kell a harcot, melyben a két testvér 

egymás keze által hal meg. Eteoklész tudatosan, a közösségért cselekedve megy elébe sorsának, 

nem csupán a végzet mechanikus működéséről van tehát szó. Ugyanezt a témát dolgozza fel 

Euripidész Phoinikiai nők című tragédiája, ebben azonban Aiszkhüloszéval ellentétben 

Eteoklész a dráma legellenszenvesebb szereplője, hiszen neki köszönhető, hogy ellenséges 

seregek ostromolják a várost, ő űzte ugyanis el a trónról ígéretével ellentétben a testvérét, 

Polüneikészt, aki tehát jogos sérelmet jött megtorolni. Nem lehet azonban szimpatikus a trónját 

visszakövetelő Polüneikész magatartása sem, hiszen ő idegen fegyverekre támaszkodva, 

szülővárosa ostromlása révén próbálja meg visszaszerezni a trónt. Euripidésznél nemcsak a két 

testvér gyilkolja le egymást, hanem bánatában anyjuk, Iokaszté is öngyilkos lesz. A tragédia a 

megdöbbentő, a józan gondolkodásnak ellentmondó testvérharcban, a városok leigázásának, 

mindenfajta háborúnak az értelmetlenségében van. 
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1. melléklet: LÉNAIA 

 

 
 

Mikor tartották? 

 

 

    Gamélión (más néven Lénaión) hónapban  

      (január–február) 

 

Hol tartották? 

 

      Athénban 

 

Mi jellemzi az ünnepet? 

 

     A táncoló, őrjöngő nők eksztatikus-orgiasztikus
1
 ünnepe, az új bor kiosztásának 

ideje, vidám hangulat jellemezte. 

 

Milyen rítusokat
2
 végeztek? 

 

 

 Felvonulást tartottak, melyet a város legfőbb vallási tisztségviselője, az 

arkhón baszileusz vezetett. 

 Égő áldozatot mutattak be Dionüszosznak. 

 

 

Hogy illeszkednek a 

drámaelőadások az ünnep 

menetébe? 

 

 

 Kezdetben csak vígjátékokat mutattak be, ezek jól illettek az ünnep vidám 

hangulatához. 

 Vígjátékokat Kr. e. 442-től, tragédiákat csak később, Kr. e. 432-től 

mutattak be ezen az ünnepen. 

 

Mi jellemzi az ünnepen 

tartott drámaelőadásokat? 

 

     A szabadabb politikai kritikai hang jellemezte ezeket az előadásokat. Ez a 

felszabadultság abból is fakadt, hogy ezen az ünnepen csak a helyiek, az athéniak 

vettek részt, nem voltak jelen más államok követei. 

 

 
2. melléklet: NAGY DIONÜSZIA 

 

 

Mikor tartották? 

 

 

    Elaphébolión hónapban  

      (március–április) 

 

Hol tartották? 

 

      Athénban 

 

Mi jellemzi az ünnepet? 

 

    Dionüszosz legnagyobb ünnepe, 6 napig tartott, ezen az ünnepen hirdették ki 

a nyilvános kitüntetéseket is. 

 

 

Milyen rítusokat végeztek? 

 

 

 Nagy felvonulást tartottak, melyen az isten fából készült ülőszobrát 

hordozták. 

 Áldozatot mutattak be az istennek. 

 

                                                 
1 Az eksztázis önkívületet, elragadtatott lelkesülést, az orgia szilaj kicsapongássá fajuló ünnepséget jelent. 
2 Rítus: rendszeresen ismételt vallási szertartás, bizonyos alkalmakhoz rögzült cselekménysor. 
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Hogy illeszkednek a 

drámaelőadások az ünnep 

menetébe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. nap: a felvonulás az Akropolisz déli lejtőjétől, Dionüszosz templomától indult, 

innen vitték át az isten szobrát a városon kívül található Dionüszosz-

szentélyhez. Itt bikaáldozatot mutattak be, s este, fáklyafénynél hozták 

vissza a szobrot a városba. A szobor visszahozása az Eleutherai felé vezető 

úton történt (Eleutherai Attika és Biótia határán lévő város), s valószínűleg 

azt hivatott kifejezni, hogy az isten a boiótiai Théba városából jött Attikába. 

 

2. nap: ünnepi felvonulást tartottak a városban. A felvonulás az Akropolisz mellett, 

Dionüszosz szent körzetében ért véget. Az isten szobrát levitték a színházba, 

az orkhésztrába, ott áldozatot mutattak be. Utána lírai versenyek, 

kartáncversenyek következtek. Ekkor adták át a kitüntetéseket is. 

 

3. nap: a komédiák bemutatása. 

 

4–6. nap: minden nap egy-egy tragédia-trilógiát és egy szatírjátékot mutattak be. 

 

 

Mi jellemzi az ünnepen 

tartott drámaelőadásokat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A komédiák szókimondó, szabad szájú darabok voltak, nyíltan 

kendőzetlenül tárták fel a városállam problémáit. 

 A tragédiák méltóságteljes, a mítoszok vagy történelmi események 

mélyére hatoló művek voltak, melyek a végzet, az isteni elrendelés 

hatalmát, a halandók sorsának tragikumát tárták fel. 

 A drámaelőadásokon nézőként más államok követei is részt vettek.    

 Az isten szobra a görög vallás szerint az istent testesítette meg, így (mivel 

a szobor az előadások során jelen volt) ő maga is végignézte az 

előadásokat. 

 

 

 
3. melléklet: A GÖRÖG SZÍNHÁZZAL KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK 

 

 

Orkhésztra 

 

Tánctér, ide vonult be a kar, itt énekelt és táncolt az előadás során. 

 

Színpad Színpad 

Magasabban volt, mint az orkhésztra, néhány lépcsőfok választotta el őket. 

A színpad hátterét általában egy palota homlokzata alkotta, egy kinyitható 

ajtóval (az istenek a palota tetején is megjelenhettek). Az események 

általában a palota előtt játszódtak, de néha be lehetett látni a palotába is. A 

beszélgetés tere a logeion, a kulisszaépület pedig a szkéné. 

 

 

Parodoi 

 

 

Két oldalfolyosó a nézőtér és a szkéné között, a kar bevonulási helye. 

 

 

Nézőtér 

 

kissé m 

Félkör alakban vette körül az orhésztrát. Az első sorban a díszhelyek voltak, 

itt ült Dionüszosz papja, az állam főtisztviselői, a külföldi követek. 

 

Enkükléma 

 

Kereken mozgó gépezet, mely a palotából kihozta a szereplőket a palota elé. 

 

Színházjegyek 

Bronzból vagy csontból készült lapocskák. Az előadásokon minden szabad 

ember részt vehetett, férfiak és nők egyaránt. Aki nem tudta megvenni a 

színházjegyet, vagy anyagi kára származott a színházban töltött napok miatt, 

kártérítést kapott. 
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Khorégosz 

Szó szerint: karvezető. A tehetősebb athéni polgárok közé tartozott, a dráma 

bemutatásának anyagi hátterét biztosította. A versenyben nem a drámaírókat, 

hanem a khorégoszokat hirdették ki győztesként, s nekik volt joguk győzelmi 

emlékművet állítani. 

 

Khoroszdidaszkalosz 

 

A kar betanítója, általában a költő maga. 

 

Leiturgia 

 

Állami szolgálat, amely alól senki sem térhetett ki. A kar kiállítása, vagyis az 

előadás költségeinek kifizetése is leiturgiának számított. Ez a szolgálat nagy 

tekintélyt is biztosított annak, aki ezt vállalta. 

 

Didaszkalia 

 

A bírálóbizottság döntéséről, a drámaverseny eredményéről kiállított 

hivatalos okmány. 
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A tragikus konfliktus az Antigonéban 

 

Több szempontból is indokolt, hogy a ránk maradt görög tragédiák közül miért éppen 

az Antigoné került kiemelt szerepbe, miért éppen ezt a darabot ajánlják a tantervek házi 

olvasmányul, miért került az antik irodalomra vonatkozó irodalmi elemzések középpontjába. 

Magyarázhatják ezt az Antigoné jellemének, viselkedésének megragadására irányuló lélektani, 

metafizikai, szociológiai, lételméleti alapú elemzési kísérletek, a darab szerteágazó, olykor 

ellentétes megítélésekkel terhelt hatástörténete, s az a különlegesség is, hogy egyetlen 

fennmaradt mitológiai tárgyú tragédiában sem találkozunk a mitológiai alaptörténetnek ilyen 

nagy mértékű átalakításával. Szophoklész egyetlen hőse sem jár olyan szellemi magaslatokban, 

s nem olyannyira makulátlan, mint a tiszta emberség ősképének tartott Antigoné, s ez is 

magyarázza a darabnak (főként a 19. század óta mutatkozó) rendkívül erős kisugárzását.  

Az Antigonét a szakirodalom kétszereplős drámaként kezeli, hiszen a konfliktus a két 

kulcsszereplő, Antigoné és Kreón között alakul ki, a többi szereplő (elsősorban Iszméné és 

Haimón) csupán árnyalják ezt a viszonyt. Kreón és Antigoné összeütközése révén a politikai 

célelvűség, a behatárolt politikai hatalom síkja ütközik a határtalan abszolútummal. A kar 

mindkét síkon kívül áll, ő maga nem érintett a tragikus konfliktusban. Mindig az adott helyzet 

alapján ítél, nem elvakult, ám a szituációból adóan mindig csak a dolgok egy-egy szeletére lát 

rá. Kreón Oidipuszhoz, Szophoklész Oidipusz király című drámájának hőséhez sok tekintetben 

hasonlít: mindketten magasból, a hatalomból zuhannak a mélybe, a szerencsétlenségbe. A 

látszat és a valóság különbségére mindkét esetben Teiresziasz, a látnok mutat rá. Oidipusz 

azonban Kreónnal szemben maga keresi az igazságot, s a vétket, mely romlásba dönti, nem 

tudatosan követte el, mint Kreón, ezért az ő bukása sokkal megrendítőbb. 

A két kulcsszereplő magatartásának, tetteik indítékainak megítélésével kapcsolatban az 

Antigoné-szakirodalomban három különböző nézőponttal találkozhatunk. 

1. Hegel klasszikus, sokáig meghatározó Antigoné-értelmezése szerint 

Szophoklész tragédiájában két (bizonyos szempontból egyaránt jogosult) 

pozíció ütközik: Kreón az államot, Antigoné az íratlan törvényeket 

védelmezi, a konfliktus tehát az állami és családi érdekek között van. (Ennek 

a nézőpontnak az ellenzői szerint Kreón pozitív megítélése sem politikai, sem 

vallási szempontból nem megalapozott.) 

2. A másik, talán legelterjedtebb nézet szerint Antigonénak egyértelműen igaza 

van, Kreón pedig egyértelműen téved. Világos tehát, hogy az igazság a 
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címszereplő oldalán áll, s az isteni törvényeket az emberi törvényekkel 

szembeállító Szophoklészt teológus-költőnek tarthatjuk. 

3. Más elemzők szerint bizonyos szempontból Antigoné is hibát követ el, ez 

okozza tragikus bukását. Bár erkölcsi szempontból igaza van (s őt pártolják 

Teiresziasz kinyilatkoztatása szerint az istenek is), fő hibája azonban a 

makacssága és önfejűsége (ezért nevezi őt a kar autonomosznak, a saját 

törvényei szerint élőnek). 

 

Az Antigoné szerkezete 

 

1. jelenet (prologosz, prológus): az alaphelyzet és a szereplők közti alapviszonyok felvázolása, 

utalás az előzményekre. A színpadon (a logeionban) két szereplő, Antigoné és Iszméné 

(Antigoné oldalról jön, Iszméné pedig a palota ajtaján lép ki). A kar még nincs az orkhésztrában, 

beszélgetésük tehát titkos, nincs fültanú. Hajnal van, éjjel vonult el a várost ostromló hadsereg. 

Kreón már el is temettette Eteoklészt, s a városban kihirdettette, hogy Polüneikészt nem szabad 

sem eltemetni, sem elsiratni. (Ez valószínűleg még előző nap történt, Kreón a két fivér halála 

után, feltehetőleg egy nappal az Antigoné cselekményének kezdete előtt lett király, s a temetésre 

vonatkozó parancs első rendeletei közé tartozik.) A párbeszéd során a hétköznapok világa 

(melyet Iszméné képvisel) ütközik Antigoné tragikumának világával. Amikor Antigoné látja 

Iszméné vonakodását, nyomban elmegy eltemetni a holttestet (ennek még éjszaka vagy 

hajnalban kell megtörténnie, hiszen a reggeli őr veszi majd észre, hogy valaki homokkal hintette 

be a testet. Az éjjeli őrök nyilván elaludtak, s csak a reggeli őrségváltáskor derült fény a tettre).  

1. kardal: (parodosz, a kar bevonulása): a két szereplő nincs a színpadon, a kar nem az ő 

beszélgetésükre reagál, hanem a korábbi történéseket összegzi. A kardal bizakodó hangvételű, 

hiszen most ért véget a város ostroma. A felkelő napot (Hélioszt, a napistent) köszönti, aki lenéz 

a harc utáni Thébára. Elmondja az előtörténetet, Théba ostromát, a két fivér halálát. 

2. jelenet (1. epeiszodion, epizód): még nem végződik a kardal, mikor megjelenik a színen 

Kreón (valószínűleg néma szereplők vannak a kíséretében), s kiderül, hogy a thébai vének 

tanácsát (akik már a korábbi két királynak, Laiosznak és Oidipusznak is a tanácsosai voltak, s 

akik a drámában a kart alkotják) ő hívatta össze, hogy rendelkezéseit támogassák. Kreón 

beszédében elmondja uralkodói programját, a kar kommentálja, majd a színpadon újabb 

szereplő jelenik meg: az őr. Kreón a szószátyár, bőrét féltő őr beszámolója után mérgesen 

távozik, az őr megkönnyebbülten, a büntetéstől megszabadulva eliszkol. Az epizód feltehetőleg 

délelőtt játszódik. 
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2. kardal (1. sztaszimon, álló dal, a kar az orkhésztrában áll): témája az ember hatalma és 

hatalmának korlátai. A kardal révén az adott szituáció az általános emberi síkjára emelkedik. 

Magyarul szinte szállóigévé váltak Trencsényi-Waldapfel Imre fordításának kezdősorai („Sok 

van, mi csodálatos, / de az embernél nincs semmi csodálatosabb.”), ám a fordítás ez esetben 

különösen problematikus, Szophoklész ugyanis a többértelmű deinosz melléknevet használja 

(jelentése lehet félelmetes, megdöbbentő, szörnyű, rettenetes, különös, furcsa), s a szóválasztás 

ez esetben természetesen áthangolja az egész kardal értelmét. A kardal többértelműsége a 

magyar fordítások közül Ratkó Józsefében érződik leginkább: „Sok szörnyű csodafajzat van, / 

s köztük az ember a legszörnyebb.” Még nem ér véget a kardal, miközben az őr bevezeti 

Antigonét. A kardal feltehetőleg délidőben hangzik fel, a következő jelenet pedig már délután 

játszódik. 

3. jelenet: (2. epeiszodion): a színpadon egyszerre három szereplő van (ez Szophoklész 

leleménye): Antigoné, az Antigonét vezető őr és a palotából kilépő Kreón. Az őr, aki délelőtt 

megesküdött, hogy többet nem jelenik meg a király előtt (hiszen örült, hogy büntetés nélkül 

távozhatott), most boldogan jön mégis újra, mert közben sikerült elfognia a tettest. Az őr 

hírmondóként is funkcionál, beszámol az időközben (a kardal idején, a délelőtt hátralévő 

részében és délidőben) történtekről. Az őrök lesöpörték a holttestről az Antigoné által rászórt 

port, majd a domboldalba ültek, hogy ne zavarja orrukat a hullabűz. A déli hőség idején, most 

már fényes nappal, Antigoné másodszor szegte meg Kreón parancsát. Újra porral hintette be a 

holttestet, s átkozta azt, aki feldúlta a hajnalban állított sírt. A színpadon egyszerre csak három 

színész lehet, ezért Kreón az őrt el is küldi, hiszen Kreón és Antigoné mellett hamarosan a 

színpadra lép Iszméné is (feltehetőleg ugyanaz a színész játszotta az őrt és Iszménét). Kreón is, 

Iszméné is a palotából jön elő (ők a déli szieszta idejét nyilván ott töltötték – ekkor a háttérben 

találkozott is Kreón Iszménével, s gyanús lett neki a viselkedése). Iszméné részt akar vállalni 

Antigoné tettéből, de Antigoné elutasítja: nem akarja, hogy csak szóban legyen a segítségére, 

hiszen a tettben nem volt mellette. Iszméné az Antigonéra kiróható büntetést próbálja meg 

enyhíteni azzal, hogy figyelmezteti Kreónt, ne ítéljen szigorúan, hiszen saját fia 

menyasszonyáról van szó. Antigonét és Iszménét elvezetik, Kreón a színpadon marad. 

3. kardal (2. sztaszimon): a Labdakidákat (Labdakosz utódait) űző ősi átokról szól. A kar ezúttal 

is általános síkra emeli a konkrét konfliktust. Míg az előző kardal hátterében az ember hatalma 

és lehetőségei álltak, itt a fő téma az ember tehetetlensége. Az Antigonéra váró szenvedés 

öröklött sorsából fakad. A kar beszél a Zeusszal mérkőzni akaró vakmerő halandóról is, aki 

nem ítél helyesen, rossznak látja a jót: a kardalnak ez a része nyilván Kreónra céloz. 
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4. jelenet (3. episzodion): a színpadon Kreón és fia, Haimón. Haimón beszéde retorikailag jól 

felépített, nem saját sérelmére apellál, hanem Kreón uralkodói hibájára mutat rá. Az 

uralkodónak az alattvalói véleményét is figyelembe kell vennie, különben elbukik. A nép, bár 

nem meri nyíltan hangoztatni, Haimón szerint Antigoné pártján áll, így Kreónnak, ha okosan 

kormányoz, engednie kell ez ügyben. Haimón, aki kész meghalni is Antigonéval együtt, ha 

megmenteni nem tudja őt, feldúltan elrohan. Kreón közli a karral, hogy milyen büntetést szán 

Antigonénak: élve zárja egy kősírba, s hogy a vérvádat elkerülje a város, egy kis ételt tesz mellé. 

4. kardal (3. sztaszimon): Erósznak, a szerelem istenének a hatalmáról szól, Haimón 

viselkedését tehát a kardal itt is általános síkra emeli. Az ember védtelen, kiszolgáltatott az 

isteneknek (ez esetben Erósznak). A kardal még nem végződik, mikor elővezetik Antigonét.  

5. jelenet (4. epeiszodion kommosszal, panaszdallal): Antigoné és a kar közös panaszdala 

közben Kreón is kilép a palotából. Antigoné nagyhatású monológban búcsúzik az élettől. 

5. kardal (4. sztaszimon): a kar mitológiai párhuzamokat sorol. Danaé említésével (akit apja 

egy jóslat miatt bezáratott) Antigoné sorsára céloz. Lükurgosz thrák királyt, aki Dionüszosz 

tiszteletét akarta megakadályozni, büntetésből szintén egy sziklabarlangba zárták: a kardal 

ezzel egyrészt Antigoné megbüntetésének módjára, másrészt Kreón felfuvalkodottságára utal, 

akit Lükurgoszhoz hasonlóan megbüntetnek majd az istenek. 

6. jelenet (5. epeiszodion): színre lép a vak Teiresziasz, akit egy fiú vezet (a fiú néma szereplő). 

Kreón és Teiresziasz szóváltása a dráma fordulópontját készíti elő. Kreón kezdetben nem hisz 

a jósnak, de a kar ezúttal nem Kreón pártját fogja, hanem nyíltan Teiresziasz mellé áll: kijelenti, 

hogy Teiresziaszt még soha nem fogták hazugságon. Miután a jós előrevetíti Kreón családi 

katasztrófáját, fordulat következik be Kreón gondolkodásában. Szolgáit hívja (akik néma 

szereplőkként megjelennek a színpadon), s kíséretével sietve távozik, hogy helyrehozza vétkét: 

eltemesse a halottat, illetve kiszabadítsa Antigonét sziklabörtönéből. A tragédia még 

naplemente előtt betetőzik, s Teiresziasz is azt jósolja, hogy a katasztrófa bekövetkezte előtt 

„még egyszer sem futja meg / Napisten ott fenn égi útjának körét” (Mészöly Dezső ford.). 

6. kardal (5. sztaszimon): himnusz Dionüszoszhoz. A drámának ezen a pontján még van remény 

rá, hogy helyrejöjjenek a dolgok, ezért a kar Dionüszoszt kéri, hogy szabadítsa meg a várost. 

Visszatér a reményteli várakozás hangja, mely az első kardalt is jellemezte, amelyben 

Dionüszoszt mint Théba urát köszöntötték (Dionüszosz isten maga is thébai származású). 

7. jelenet (exodosz, a kar kivonulásával végződő jelenet): a színpadon a hírmondó, később 

Kreón felesége, Eurüdiké is kilép a palotából. Mikor Eurüdiké meghallja, hogy fia a halott 

Antigoné mellett öngyilkos lett, feldúltan, szó nélkül elvonul (a hírmondó utána megy). Közben 

Kreón lép színre, karján hozva Haimón holttestét. A palotában történtekről, Eurüdiké 
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öngyilkosságáról ismét a hírmondó tudósít. A jelenet kommosszal, panaszdallal és a kar 

kivonulásával zárul. A megtört Kreón, akit felesége is megátkozott (hiszen Haimón már a 

második fia, akit Kreón miatt elveszít, mert Megareuszt apja a város megmentése érdekében 

áldozta fel), a holttest felett kesereg, céljavesztettnek látja az életét. A kar levonja a tanulságot: 

a dölyf és az isteni törvények tagadása nem hoz boldogulást. 

 

Az emberi és isteni törvény 

 

A műnek több magyar fordítása is született, ám ezek közül egyik sem emelkedett ki a 

többi közül, egyiket sem azonosítja a magyar közönség „a magyar Antigoné”-val. A 

legelterjedtebb Mészöly Dezső és Trencsényi-Waldapfel Imre magyarítása, mindkettő 

diákoknak szánt kiadásokban is hozzáférhető (Mészöly fordítása a Matúra Klasszikusok 

sorozatban, Trencsényié a Diákkönyvtárban). Mivel a darab központi tárgya az emberi és isteni 

törvények ütközése, az iskolai elemzés során is célszerű a nomosz (’törvény’) kifejezés 

elfordulási helyeit megvizsgálni, hiszen a szónak kulcsszerepe van a darabban, ám ez nem 

mindegyik fordításból érzékelhető ilyen egyértelműen. Kreón a törvényeivel szeretné naggyá 

tenni a várost: toiszd’ egó nomoiszi ténd’ auxó polin (191. sor), „Ily törvényekkel boldogítom 

városom” (Csengeri János ford.), „e várost ilyen törvényekkel éltetem” (Jánosy István ford.). 

A kar Kreón beszédére válaszolva elismeri, hogy az élőkre és holtakra vonatkozó törvények 

tetszés szerinti meghozatala az uralkodó joga: „Tiéd a jog: törvényt tehetsz tetszés szerint / akár 

az élőkön, akár a holtakon” (213–214. sor, Mészöly Dezső ford.). „A törvény ura vagy, csak 

neked van jogod / nálunk ítélni élő és holtak fölött” (Jánosy István ford.).  

Az első sztaszimonban a kar azt nevezi hüpszipolisznak (a szótár szerint a szó jelentése: 

„a városban magas rangot elfoglaló”, de fordíthatnánk így is: a város büszkesége), aki az emberi 

és az isteni törvényeket egyaránt betartja: „ha tiszteli ő / a szülőföld törvényét, / s amaz istenek 

adta Jogot, / áldás a hazára” (Mészöly Dezső ford.). „A föld ősi törvényeit, / az eskü szentségét 

aki / megvédi, az város-szerető.” (Jánosy István ford.). Ugyanennek a kardalnak a végén a kar 

megpillantja az Őr által vezetett Antigonét, akiről kiderült, hogy megszegte a király törvényét 

(382. sor). A 2. epeiszodionban (a rajtakapott Antigoné és Kreón vitájában) a törvény 

értelmezésén van a lényeg, hiszen Antigoné nem ismeri el, hogy Kreón rendelete rá vonatkozó 

törvény: „S a rendelettel szembe mertél szállani?” – kérdezi Kreón. (Mészöly ford., 449. sor). 

Kreón Antigoné tettét tudatos törvényszegésként ítéli el, hiszen a lány saját bevallása szerint 

tudta, hogy tilos az, amit elkövet. Antigoné azonban Kreón rendeletét nem nevezi törvénynek, 

bár a magyar fordítások szóhasználata ilyen szempontból nem mindig következetes. A 



23 
 

görögben nem a nomosz főnév, hanem a prokérüsszó (’hírnökkel kihirdettet’ jelentésű) ige 

szerepel, s ebben benne van a hatalmi eszközöknek a hangoztatása is: a szó azt is kifejezi, hogy 

Kreón rendelete hangosabb, mint a bensőnkben élő isteni törvények, s az emberek a mindenütt 

hallottnak, a hatalmi eszközökkel terjesztettnek hajlamosak behódolni. Antigoné a prológusban 

(8. sor) sem a nomosz (törvény), hanem a prokérüsszó igével etimológiai szempontból rokon 

kérügma (’kikiáltó által közzétett hirdetmény, parancs’) főnevet használja Kreón parancsára 

vonatkozóan, ő ugyanis csak az istenek törvényeit tartja nomosznak. Ezeket az íratlan (agrapta) 

és szilárd, rendíthetetlen (aszphalé) törvényeket az emberi rendeletek el nem törölhetik. 

 

 „A rendeletet nem Zeusz hirdette meg; 

s az alvilágiak közt trónoló Diké 

ilyen törvényt az emberekre nem szabott.“  

(450–452. sor Mészöly Dezső ford.) 

 

 Csak az 5. epeiszodionban, Teiresziasz fenyegető jóslata után döbben rá Kreón, hogy 

Antigonénak igaza volt, s a törvény (nomosz) szót most már ő sem a saját rendeletére, hanem 

az isteni törvényekre vonatkoztatja: „Szorongva mondom: legjobb rendületlenűl / a szentesített 

törvény mellett állanunk.” (1113–1114, Mészöly Dezső ford.). „Félek már, látva, hogy 

legbiztosabb az ős / törvényt betöltve-védve leélni életünk.” (Jánosy István ford.) 

Az Antigoné–Kreón szembenállást a szakirodalom jogvitaként is értelmezi, s ebben a 

jogvitában Antigonénak van igaza. A görög gondolkodás szempontjából természetes 

elvárásnak tekinthető, hogy Kreón rendeletei az isteni törvényekkel összhangban legyenek, s 

Antigoné ebben a tekintetben talál ellentmondást, ezért nem nevezi Kreón rendelkezését 

törvénynek. Bár a görög drámát, így az Antigonét is megszületési közegében, az athéni 

demokrácia kontextusában szokás vizsgálni, nem szabad elfeledkeznünk az elemzés során 

arról, hogy a darab nem a Szophoklész-korabeli Athénban, hanem Thébában s a mitikus 

időkben játszódik. Kreón nem demokratikus uralkodó, hanem zsarnok, aki rendeleteit 

önkényesen hozza meg (Antigoné halálra ítélése is bírósági döntés nélkül történik).  

Az antik görög gondolkodás alapján amíg a halottat nem temetik el, lelkét nem fogadja 

be az alvilág. Ennek a témának több feldolgozását találjuk az antik irodalomban (pl. Homérosz 

Íliászában, az Odüsszeiában, s ennek mintájára a római irodalomban, Vergilius Aeneisében): 

több olyan eset van, amikor egy bajtárs – akinek haláláról a többiek nem is tudnak – 

temetetlenül marad, s lelke mindaddig kitaszított lesz, míg társai meg nem keresik holttestét s 

el nem temetik.  
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Antigoné ugyan az isteni törvényekre hivatkozik, de ez csupán tettének racionális 

magyarázata; az igazi mozgatóerő a szeretett testvére halála miatt érzett mérhetetlen gyász. 

Ezért nem tartja titokban tettét, bár a racionálisabb Iszméné erre figyelmezteti. A darab során 

Polüneikész holttestét csak jelképesen temetik el, a földdel történő beszórás által a holttest 

elválasztódik az élők világától, s nem fekszik csupaszon kitakarva, kitéve a vadállatok 

kényének-kedvének. Ilyen jelképes temetésre az Antigonéban kétszer is sor kerül. Az első 

temetés során ugyan nem fogják el őt az őrök, ám ez nem biztos, hogy Antigoné óvatosságának, 

inkább az éjszakai őrök hanyagságának tudható be. Ha Antigoné észrevétlenül, titokban akart 

volna cselekedni, nem jött volna vissza fényes nappal, s nem siránkozott volna hangosan, 

miután meglátta, hogy az őrök a holttestet újra kitakarták, eltávolították a rászórt földet, 

Antigoné tettének eredményét téve ezzel semmissé. Ekkor kerül sor a másodszori eltemetésre, 

illetve elsiratásra, s ezúttal a saját bőrüket is féltő, a tettes után nyomozó őrök már rajtakapják 

és elfogják Antigonét. A kettős temetés elsődleges szerepe a drámában a feszültségkeltés. Az 

első eltemetés után akár isteni beavatkozásra is lehet gondolni, erre céloz az őr is (254. sor). 

Kreón ezt a lehetőséget nem fogadja el, s ezzel a véleményével a kart is befolyásolja, ennek 

ellenére a csodás beavatkozás gyanúja ott van az első sztaszimon hátterében is: a kar egy 

megdöbbentő, nehezen megmagyarázható tett kapcsán általánosít, miközben arra is utal, hogy 

az emberek által tett megdöbbentő dolgok jóra és rosszra egyaránt vezethetnek. Szophoklész, 

aki a thébai mítoszkör tradíciójából indult ki, ám az ismert mitikus anyagot jelentős mértékben 

át is alakította, a drámába az eltemetés szimbolikus aktusát iktatta be a valódi eltemetés helyett. 

Az egyik mítoszvariáns szerint Polüneikész felesége, Agria temeti el Antigonéval együtt a 

holttestet: a két nő elvonszolja a tetemet (erre Antigoné egyedül nem lett volna képes) s 

Eteoklész máglyájára téve elégeti. A két fivér viszályát azonban még az egymással össze nem 

fonódó lángnyelvek is jelzik. A történet külön érdekessége, hogy Antigoné nő létére vállalja 

testvére eltemetését. Az antikvitásban a nők feladata a halott elsiratása és gyászolása volt, a 

holttestet a legközelebbi férfi hozzátartozónak – esetünkben Kreónnak – kellett volna 

eltemetnie. Antigonéhoz hasonlóan viselkedik Aiszkhülosz Heten Théba ellen című 

drámájában a thébai nők kara: ők ugyan nem temetik el, ám az uralkodó tilalma ellenére 

elsiratják a halottakat. Antigoné azonban túl is lép ezen a szerepkörön: a szimbolikus temetéssel 

férfiszerepet vállal magára. Ezt az is jelzi, hogy Kreón, mikor a temetésről szóló első híradást 

meghallja, nyomban férfira gyanakszik: tisz andrón én ho tolmészasz tade? (248. sor). „Mit 

mondasz? Férfi hát akadt ily vakmerő?” (Trencsényi-Waldapfel ford.). Szophokész Aiasz című 

drámájában is van hasonló tilalom: Agamemnón elrendeli, hogy az öngyilkos Aiaszt nem 

szabad eltemetni, ám Odüsszeusz rábeszélésének engedve végül visszavonja a tilalmat. Kreón 
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arra hivatkozik, hogy Polüneikészt azért kell temetetlenül hagyni, mert a városa ellen támadt. 

Valóban volt olyan törvény az antikvitásban, mely szerint a hazaárulókat, a szentélyek 

kifosztóit nem szabad a város területén eltemetni, Kreón azonban a temetést nem engedélyezi 

a városon kívül sem.  

A nomosz kifejezés szempontjából kifejezetten érdekes az a jelző, amellyel a kar 

Antigonét illeti: autonomosznak (saját törvényei szerint élőnek) nevezi őt. Egyes kutatók 

furcsállják, hogy miért nem lépnek közbe az istenek, s miért nem mentik meg a lányt, hiszen az 

isteni törvények betartásáért küzd. Ha Antigoné türelmesen várna, kiszabadulhatna 

sziklabörtönéből, hiszen pár órával később Haimón vagy Kreón még meg tudná őt menteni. 

Antigoné azonban nem akarja, hogy megmentsék, ő kifejezetten keresi a halált. Ha életben akart 

volna maradni, akkor korábban is óvatosabb lett volna, nem jajveszékelt volna hangosan az 

őrök füle hallatára. Ez a megfontolt magatartás (amit tulajdonképpen Iszméné képvisel) a 

drámában Antigoné lelkiállapotával összeférhetetlen. Öngyilkosságát mérhetetlen gyásza 

magyarázza: minél hamarabb az alvilágba akart kerülni testvéréhez. A halál sürgetése a 

nyomasztó családi örökséggel is magyarázható: Antigoné a korábbi események terhét már nem 

tudja magán viselni, amint erre már a prológusban is utal. Az ötödik sztaszimon végén a kar 

kéri, hogy a beteg városba jöjjön el a gyógyító Dionüszosz. Ez a kérés a tragédia végén 

bekövetkező megtisztulásra, katarzisra is utal. A felszabadító megtisztulást alapozza meg 

Antigoné halála (aki elbukott ugyan, mégis győztesként emelkedik ki végül) és Kreón 

lesüllyedése (aki ugyan túléli Antigonét, végül mégis alulmarad).  

Az antik darab lényegét kiválóan érzékelteti Jean Cocteau 20. századi rajza (lásd a 

mellékletben), melyen a két főhős néz farkasszemet egymással: Antigoné ugyan kissé lehajtja 

fejét, ám tekintete nem meghunyászkodó. Úgy néz az uralkodó szemébe, hogy közben a 

szentély oszlopai közé is belát. A lány sáljának és ruhájának díszei a háttérben lévő antik 

templom oszlopsorára, illetve lépcsőire hasonlítanak. Kreón szája a rajzon nyitva van, hiszen ő 

fennhangon hirdetett rendeleteivel hívta fel magára a figyelmet: Antigoné dacosan összeszorítja 

ajkát, végeredményben azonban az ő hallgatása a fenyegetőbb, s a rajz olyan hatást kelt, mintha 

Kreón már-már fel is borulna. Hiába néz ki Kreón hatalmasabbnak (ezt elsősorban a nagyobb 

fej, s a mindenbe belelátó, ám üres szem mutatja), Antigoné szúrós tekintete, dacosan ökölbe 

szorított keze, s a lány fejével egy vonalban, a háttérben látszódó szentély (vagyis az isteni 

törvény) elől a nagy testű Kreón is ijedten hőköl hátra.  
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Melléklet 

Jean Cocteau: Antigoné és Kreón 

(Forrás: STEINER, George: Örök Antigoné, ford. Fridli Judit, Budapest, Európa, 1990. borítókép) 
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Euripidész Trójai nők című tragédiája 

 

„Hazájába hazatérve, mint mondják, sok volt fogoly boldogan és hálásan mesélte el 

Euripidésznek, hogy azért bocsátották szabadon, mert elmondott néhány Euripidész-verssort, 

amire visszaemlékezett, sőt olyanok is akadtak, akik a csata után menekülve ételt és italt kaptak, 

amikor Euripidész egy-egy kardalát elénekelték.” (Plutarkhosz 1978: 866) Plutarkhosz a 

Párhuzamos életrajzok című művében Nikiaszról és az athéniak vereséggel végződő szicíliai 

hadjáratáról írva említi ezeket az Euripidész példátlan népszerűségét tanúsító eseteket. Ha 

hihetünk a híradásnak, a Görögországtól távol élő, főleg a szicíliai görögök olyan rajongással 

szerették Euripidész műveit, hogy nem egy fogságba esett athéninak az életét is ez mentette 

meg. Ki ez a varázslatos költő, akinek művei ilyen kézzelfogható szellemi értéket képviselnek? 

Euripidész a görög tragédiairodalom egyik legeredetibb egyénisége, aki a későbbi 

drámai művészetre (nemcsak a tragédiára, hanem érdekes módon, bár maga vígjátékokat nem 

írt, a komédiára is) mérhetetlenül nagy hatással volt. Ennek ellenére a három legnagyobb görög 

tragikus között Euripidész részesült életében a legkevesebb elismerésben: csaknem 

negyvenéves volt már, mikor először nyert első díjat a drámai versenyen, összesen csupán öt 

ízben aratott győzelmet, s ebből is az utolsót már halála után. Ez valószínűleg dramaturgiai 

újításainak és mítoszátértékeléseinek köszönhető, melyeket az athéni közönség nehezen 

fogadott el. Hogy bírálói hevesen támadták, azt Arisztophanész komédiái is tanúsítják, s ebből 

fakad az is, hogy életéről is inkább csak anekdotákat, rosszindulatú pletykákat, eltorzított 

adatokat ismerünk. Hatástörténete, idézettsége azonban óriási, a későbbi korokat nemcsak 

Aiszkhüloszénál és Szophoklészénál érthetőbb nyelvezete, hanem műveinek retorikussága, a 

mitológiai hagyomány sajátos átértelmezése, a fantáziadús cselekményvezetés, alakjainak 

emberközelisége is megragadta. Több mint 90 drámát írt; ebből, ha a bizonytalan szerzőségű 

Rhészoszt is beleszámítjuk, csak 19 darab szövegét ismerjük egészében, s köztük van az 

egyetlen teljes terjedelmében ránk maradt görög szatírjáték, a Küklopsz is. 

Euripidész egyik legkülönösebb drámájának, a Trójai nőknek a helyszíne a legyőzött 

Trója romjai előtt álló görög tábor. A trójai háborúnak csupán egy szeletét, Akhilleusz haragját 

és annak következményeit feldolgozó Íliász, illetve a történet hiányzó mozaikdarabjait 

informatív szándékkal, ám nem olyan magas művészi színvonalon a homéroszi eposzok mellé 

illesztő ún. küklikus eposzok kimeríthetetlen forrásanyagot szolgáltattak a görög drámának. A 

legenda szerint Aiszkhülosz a saját műveiről szerényen azt nyilatkozta, hogy azok csupán 

„morzsák Homérosz asztaláról”. A fennmaradt 19 Euripidész-mű közül 10 (a Rhésos, a 
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Küklopsz, az Andromakhé, a Hekabé, a Trójai nők, az Íphigeneia Auliszban, az Íphigeneia a 

tauroszok között, a Helené, az Oresztész, az Élektra) a trójai háborúhoz, a hazatérésekhez vagy 

a Trója alatt harcoló hősök családjához kötődik. Ezekről az aiszkhüloszi metaforát 

továbbfejlesztve bizton állíthatjuk, hogy nem Homérosz asztaláról felcsipegetett morzsák, 

hanem homéroszi receptek alapján készült, ám saját leleménnyel ízesített csemegék. A 

homéroszi ihletésű darabok ugyanis (Euripidész költői nagyságát igazolva) a témáknak egyéni, 

Homérosztól nem egyszer lényeges pontokon is eltérő feldolgozását adják.  

A Trójai nők prológusában két isten, Poszeidón és Athéné jelenik meg: Euripidész 

újítása, hogy míg Homérosznál Poszeidón gyűlöli a trójaiakat, a drámában oltalmazójukként 

lép fel. Az Íliász XIV. énekében az Álom a Földrázóhoz viszi a hírt arról, hogy Zeusz elaludt, 

s Poszeidón máris a trójaiak elleni harcra buzdítja az achájokat. A XXI. énekben a görögpárti 

Poszeidón a trójaiakat védő Phoibosszal akar megmérkőzni, emlékeztetve őt arra, hogy 

valamikor Zeusz parancsára egy évig szolgálták együtt a trójai királyt, Láomedónt. Poszeidón 

építette a város falát, Phoibosz pedig a nyájat őrizte az Ída hegyén, ám Láomedón becsapta 

őket: nemcsak bért nem fizetett nekik, hanem még meg is fenyegette a két istent, ezért furcsállja 

Poszeidón, hogy Phoibosz mindezek ellenére a trójaiakat védi. 

 

„Ennek a népéhez vagy kedves? Meg se kísérled 

vélünk, hogy minden gőgös trósz vesszen egészen 

és csúnyán s vele gyermeke és tisztes felesége?” 

    (Íliász XXI. 458–460. sor, Devecseri Gábor ford.) 

 

Apollón azonban nem tartja ildomosnak, hogy a nyomorult halandók kedvéért istenek álljanak 

ki egymással viadalra, ezért inkább odébbáll. 

 A Trójai nők prológusában is utal Poszeidón arra, hogy Apollónnal ők ketten rakták 

körül kőbástyákkal a várost, ám elmaradt bérről-fizetségről és trójaiak elleni haragról itt szó 

sincs, ellenkezőleg: Trója városa közel áll az isten szívéhez. Ám miután vér öntötte el az isten 

szentélyeit, a trójaiakat pártoló isten is kénytelen elhagyni a várost. Homérosznál Poszeidón és 

Athéné ugyanazon az oldalon, a Tróját elpusztító achájok pártján áll: Euripidésznél a pusztulást 

látva békülnek csupán ki, s kötnek alkut, hogy közösen álljanak bosszút az Ílionból hazahajózó 

görögökön. Az ok az emberi felfuvalkodottság, a sok görög hős vesztét okozó hübrisz, mely 

minden istent egyaránt felháborít. A Tróját leigázó hősök az istenek szentélyeit is tönkretették, 

még a furfangjával a város bevételét segítő Athénéét is, hiszen a lokriszi Aiász az ő szentélyéből 

hurcolta el Kasszandrát, aki hasztalan próbált az istennő szobrába kapaszkodva ellenszegülni a 
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támadónak. A győzteseknek és a legyőzötteknek a sorsa tehát egyaránt a bukás, hiszen (ahogy 

a dráma sokat vitatott soraiban Poszeidón megállapítja) bolond minden halandó, aki várost dönt 

romba, s a szentélyeket és sírokat feldúlva saját halálát készíti elő. 

 

„Bolond halandó mind, ki várost romba dönt! 

Szentélyeket s holtak szent házát: sírjaik 

feldúlva, végül önnön sírját ássa meg.“ 

    (Trójai nők 95–97. sor, Kárpáty Csilla ford.) 

 

 A Trójai nők című dráma egy homéroszi tárgyú trilógia harmadik darabjakét került 

bemutatásra Athénban, Kr. e. 415-ben. A trilógia első két darabjából, az Alexandroszból és a 

Palamédészből csak töredékeket ismerünk. A jóslat szerint majdan Trója vesztét okozó Parisz 

(Alexandrosz) megszületését, a csecsemő kitételét és életben maradását feldolgozó első rész, 

valamint a háború egyik epizódját, Odüsszeusznak Palamédész elleni bosszúját tárgyaló 

második rész után a harmadik dráma a háborúnak, illetve a háború következményeinek a 

bemutatása, mely a trójai nők elhurcolásával és a város felperzselésével végződik. A tematikai 

egység, mely a korábbi tragédiaíróknál természetes, Euripidész esetében meglehetősen 

szokatlan, hiszen rá egyébként nem jellemző, hogy a trilógián belül egyetlen témakört dolgozott 

volna fel. Aiszkhülosznak olyan tetralógiájáról is van tudomásunk, amelyben a negyedik darab, 

a szatírdráma is ugyanabból a mítoszkörből meríti témáját: Euripidész ilyen messzire nem ment, 

ő a tematikailag egységes trilógiához egy másik mítoszkörből merített szatírjátékot csatolt, a 

Sziszüphoszt. A trilógián belüli összefüggésekre, mivel az első két darab nem maradt fenn, 

természetesen csak következtetni tudunk, az azonban bizonyos, hogy a prológusban Poszeidón 

a Palamédész-drámára tesz utalást. Az ügyes Palamédész, az írás és a kockajáték feltalálója, 

aki leleményességében Odüsszeusz vetélytársa (ő leplezi le a magát őrültnek tettető 

Odüsszeuszt, aki így akarja elkerülni, hogy el kelljen mennie a trójai háborúba) a görög 

táborban ármánynak esik áldozatul: Odüsszeusz elhiteti az akhájokkal, hogy Palamédész áruló, 

titokban együttműködik az ellenséggel, ezért a görögök megkövezik őt. A bosszú azonban nem 

marad el: a Trójai nők prológusában Poszeidón, aki Athénának megígéri, hogy a görögök 

hazatérését megnehezítendő vihart támaszt a tengeren, Kaphéreusz ormait emlegeti és a sok 

elpusztult holttestet (90–91. sor). Az utalás révén a trilógia második és harmadik része 

szorosabban is összekötődik, hiszen Palamédész apja, Naupliosz, Euboia királya azzal áll 

bosszút fia haláláért, hogy a Kaphéreusz-foknál hamis fényjelzésekkel zátonyra futtatja a 

hazatérőben lévő görögök számos hajóját. A trilógia két részét Odüsszeusz alakjának negatív 
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ábrázolása is egymáshoz köti: a Trójai nők központi figuráját, Hekabét ugyanaz az Odüsszeusz 

kapja rabnőül, aki Palamédészt tönkretette: ezért indokolt, hogy Hekabé undorító, ravasz 

embernek mondja őt, aki törvényt és jogot letipor. A Trójai nőkben Meneláosz előtt önmagát 

védelmező Heléna a trilógia első részére, az Alexandroszra utal vissza, amikor saját magáról 

azzal hárítja el a felelősséget, hogy nem ő okozta Trója pusztulását, hanem éppen Hekabé, aki 

megszülte s a jóslat ellenére sem pusztította el Pariszt. 

A dráma áttekinthető szerkezetű, az istenprológus (1–97) és a Hekabé monológját és a 

parodoszt (a kar bevonulását) egyesítő lírai bevezető rész (98–229) után 3 jelenet (epeiszodion) 

következik, melyek kardalokkal (sztaszimon) vannak egymástól elválasztva. Bár Euripidész a 

többi tragédiaszerzővel összehasonlítva általában véve csökkentette a kardalok terjedelmét, a 

Trójai nők című drámára ez nem jellemző: a tragédiának kb. egy harmadát a kardalok teszik ki. 

Az egyes jelenetek középpontjában mindig egy trójai nő (Kasszandra, Andromakhé, Heléna) 

áll. Az 1. epeiszodionban (230–510) Talthübiosz, a hírhozó beszámol a sorsvetés eredményéről, 

Kasszandra, Polüxéné, Andromakhé és Hekabé jövendőbeli sorsáról, majd az esküvői 

fáklyákkal kezében nászdalt éneklő, őrjöngő, ám a jövőt őrjöngésében is tisztán látó Kasszandra 

kerül előtérbe. Az 1. sztaszimon (511–567) tulajdonképpen egy Iliúperszisz, vagyis Trója 

bukásának költői bemutatása. A 2. epeiszodionban (568–798) szekéren hozzák be az 

orkhésztrába Andromakhét, ölében a kis Asztüanaxszal, anyja egyetlen vigaszával, akiben 

Trója jövendő támaszát látják, ám hamarosan kiderül, Odüsszeusz tanácsára le kell dobni őt 

Trója bástyájáról. A 2. sztaszimonban (799–859) a kar Trója korábbi szerencsétlenségét énekli 

meg, azt, hogyan dúlta fel Héraklész a várost, szövetségeseivel, köztük Telamónnal: Laomedón 

trójai király a hősnek ígérte Zeusztól kapott lovait és szekerét, ha az kiszabadítja lányát egy 

tengeri szörny fogságából, ám Láomedón, bár Héraklész teljesítette a kérést, hallani sem akart 

a megígért díj odaadásáról. A 3. epeiszodion (860–1059), a Heléna-jelenet a darab 

legmozgalmasabb része: Heléna bűnösségének és lehetséges megbüntetésének kérdése vitát 

szül, Hekabé vádlóként, Heléna önmaga védelmezőjeként, Meneláosz pedig döntőbíróként lép 

fel. Heléna védőbeszéde a szofista Gorgiász Helénát dicsőítő beszédéhez hasonló érveket hoz 

fel, többek közt azt, hogy nem saját maga felelős a tetteiért, hiszen isteni kényszer hatására 

cselekedett. Meneláosz ugyan látszólag Hekabénak ad igazat, megígéri, hogy csak azért viszi 

haza Helenét, hogy otthon megbüntesse, ám a nézők és a trójai nők kara számára is világos, 

hogy nem így lesz: a kar a 3. sztaszimonban (1060–1117) egyrészt a trójai szentélyek 

pusztulását és saját sorsát siratja, másrészt azt kívánja, bárcsak sose jutna el lakón földre 

Meneláosz a becstelen asszonyával.  Az exodosz (1118–1332) a kar tulajdonképpeni kivonulása 

előtt még Asztüanax eltemetésének jelenetét is magába foglalja: a gyermeket anyja helyett, aki 
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kénytelen volt Neoptolemosszal elhajózni, a nagymama, Hekabé temeti el, a holttestet 

feldíszítve és Hektór pajzsába helyezve. A temetés után harcosok jelennek meg fáklyákkal, s 

felgyújtják a várost: Hekabé és a kar záró panaszdala (kommosz) már Trója égő és füstölgő 

romjai előtt hangzik el. 

Hekabé az egyetlen szereplő, aki mindvégig a színpadon marad, többnyire inkább 

megfigyeli és kommentálja az eseményeket, csupán a Heléna-jelenetben és Asztüanax 

eltemetésekor jut aktívabb szerephez. Hekabé és a trójai nőkből álló kar nézőpontja 

megegyezik, Hekabé szenvedései azonban elvesztett királynői rangjából adódóan sokkal 

nagyobbak. A Trójai nők Euripidész egyik legmegrázóbb tragédiája, annak ellenére, hogy az 

arisztotelészi tragédiadefiníció nem feltétlenül alkalmazható rá. Hekabé szerencsétlenségét 

ugyanis nem valamilyen vétek vagy hiba okozta, mint Oidipuszét (hacsak nem számítjuk a 

vétkei közé azt, hogy megszülte Pariszt), szenvedéseiért csupán a háború értelmetlenségét 

okolhatjuk. Ha Euripidész nőalakjait két csoportba osztjuk, s az egyik csoportba kerülnek az 

áldozatok, akik nem egyszer mások megmentéséért vállalják a halált (mint pl. Iphigeneia vagy 

Alkésztisz), a másikba a férfiakon vagy azok gyerekein bosszút álló nők (pl. Médeia vagy 

Kreusza), akkor Hekabé esetében egy sajátos köztes pozíciót figyelhetünk meg. Ő ugyanis 

mindkét kategóriába besorolható, attól függően, hogy melyik Euripidész-művet vesszük alapul, 

Hekabé ugyanis a görög drámaíró két tragédiájának is a kulcsfigurája. A Hekabé című darabban 

a címszereplő, aki gyermekei elvesztése miatt szenved, maga is bosszúállóvá és 

gyerekgyilkossá válik. Trója pusztulásának közeledtét látva Hekabé Priamosz legkisebb fiát, 

Polüdóroszt kincsekkel megrakva titokban a thrák Polümésztórhoz küldte, hogy megmentse. A 

sors kegyetlensége révén azonban ez a fiú is meghal: a thrákok csak addig bánnak barátian vele, 

míg van valami esély Trója megmenekülésére, amint azonban a város elesik, Priamosz fiát is 

megölik a kincseiért, holttetemét pedig temetetlenül a tengerbe dobják. Az ő temetetlen árnya 

jelenik meg a Hekabé című darab prológusában. A kart ebben a műben is a rabszolgasorra jutott 

trójai nők alkotják, akik mankókként támogatják a meggyötört Hekabét, egykori úrnőjüket, ki 

most a szolgatársuk. A drámában Hekabé két gyermekének a haláláról szerez tudomást: 

megtudja, hogy az akhájok lányát, Polüxénét Akhilleusz sírján fogják feláldozni, az 

alattomosan megölt Polüdórosz holttetemét pedig a tenger sodorja partra, s a két gyermeket 

(utolsó reményeit) anyjuk együtt temeti el. A szenvedések hatására nő meg azonban a 

bosszúvágya, melyben (Kasszandra kedvéért) Agamemnón vezér is támogatja. A táborba 

hívatja Polümésztórt és két fiát, titkos kincsekre hivatkozva a sátorba csalja őket, s a trójai nők 

segítségével a két fiút megöli, apjukat pedig egy hajtűvel megvakítja. A megvakított 

Polümésztór azonban megjósolja Hekabé közeli halálát is: bár a sorsvetésben Odüsszeusz kapja 
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rabnőül Hekabét, a sokat szenvedett királynő sosem fog eljutni görög földre, hanem kutyává 

változva az árbocról a tengerbe veti magát. („küón genészei pürsz’ ekhúsza dergmata”, Hekabé, 

1265. sor – kutyává változol, s tűzben fognak égni a szemeid). Hekabé királynő neve Kerényi 

Károly szerint Hekaté istennő nevével, tehát valamiképpen a varázslással, a babonás mágiával 

van összefüggésben. Hekaté, akinek ételeket és kutyákat áldoztak, éjszaka kutyáktól kísérve 

vezette a szellemeket, Hekabé kutyává változása tehát nem véletlen. Az átváltozást Ovidius is 

leírja az Átváltozásokban: nála az átalakulás nem a hajón, hanem a szárazföldön, közvetlenül 

Polümésztor megvakítása után történik meg: a feldühödött thrákok kövekkel és kopjákkal 

kezdik őt hajigálni, Hekabé pedig már kutyaként morogva kapdossa a ráhajigált köveket, ugat, 

és a szithoni mezőkön jár üvöltözve (Metamorphoses 13. könyv, 565–571. sor).  

A Trója nők középpontjában nem a bosszúálló, hanem a megtört, szenvedő Hekabé áll. 

Mást nem tehet, mint hogy városa pusztulását, férje és fiai halálát elsiratja, lányai gyalázatos 

sorsát tudomásul veszi, halott unokáját eltemeti. A Heléna-jelenet az egyetlen, ahol nem a gyász 

hangján nyilatkozik meg, hanem Meneláosz döntésének befolyásolásával megpróbálhat 

Helenán bosszút állni. Hekabé retorikai bravúrja azonban hiábavaló, Meneláoszt csak látszatra 

hatja meg, valójában azonban minden józan érv fölött győz Heléna elragadó szépsége. A 

legyőzött trójai nők reménye, hogy még bosszút állhatnak, ezzel szertefoszlik, ám a prológusból 

tudjuk, hogy a hazatérő görögök elleni igazi bosszút már kitervelték az istenek (még ha 

némelyek – köztük éppen az épségben hazaérkező, s ahogy az Odüsszeia 4. énekéből tudjuk, 

otthon napjait feleségével békés családi idillben töltő Meneláosz – el is kerülik ezt a Poszeidón 

és Athéna által ígért büntetést). „Priamosz halott s fiai” (41. sor) – mondja a Trójai nők 

prológusában a várost elhagyó Poszeidón. Ám a mítosz behatóbb ismerői tudják, hogy Trója 

sorsa nem pecsételődött meg teljesen: nemcsak a Vergilius Aeneiséből ismert Aineász (Aeneas) 

menekül meg (s alapítja majd meg a magát Trója örökösének tartó Rómát), hanem Kasszandra 

ikertestvére, Helenosz is. Priamosz és Hekabé nemzetsége bennük él tovább: Aineiász (Aeneas) 

felesége, Kreúsza ugyanis az ő lányuk, a Tróját átvitt értelemben feltámasztó hős tehát a 

reményvesztett Hekabé veje, az apjával együtt elmenekült fiú, Aszkaniosz (Ascanius) pedig 

ugyanúgy Priamosz unokája, mint a drámában utolsó reménysugárként elsiratott Asztüanax. 

Helenoszt, aki szintén Priamosz és Hekabé gyermeke, valószínűleg nem véletlenül nem 

emlegetik a drámában: ő ugyanis még korábban átállt a görögökhöz, mivel Parisz halála után 

nem ő nyerte el Helené kezét, hanem fivére, Deiphobosz. Ő később Neoptolemosz foglya lett, 

s annak halála után feleségül vette Andromakhét, majd Épeiroszban vetette meg uralma alapját, 

ahol szívélyesen fogadta az átutazó Aeneast is. A drámában már semmilyen reményt maga előtt 
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nem látó, férjét, majd kisfiát sirató Andromakhé sorsa tehát a jövőben váratlanul jobbra fordul, 

hiszen férje egyik testvéréhez, Priamosz fiához megy majd feleségül.  

Kasszandra amellett érvel (353–405), hogy a legyőzött Trója boldogabb az akhájoknál, 

hiszen azok hazájuktól távol haltak meg, halottaikat az otthonmaradt hitvesek nem is 

temethették el, a háború idején otthon a nők özvegyen haltak s másnak neveltek gyermeket, 

Trója népe viszont a hazájáért halt meg, a holttesteket a szeretteik hazavihették, s otthoni földön 

borult rájuk sírhalom. Ő is hangsúlyozza ugyan, hogy az épeszű embernek kerülnie kell a 

háborút, de ha már kitört, a városnak a pusztulása a dicsőségét szolgálja. A jósnő őrültségnek 

tűnő, ám tulajdonképpen igazat mondó szavai a támadó háborúkat és expedíciókat elítélő 

általános tanulságot is rejtenek magukban. 

Euripidész drámái, köztük a Trójai nők, a korabeli athéni politikai eseményekre is 

reflektálnak, sőt, talán politikai okai vannak annak is, hogy a darab a drámaversenyen második 

lett, vagyis megbukott. Az athéniak Kr. e. 416-ban választás elé állították a politikailag 

semleges Mélosz szigetének lakóit, hogy lépjenek be az attikai szövetségbe, különben 

elpusztulnak. Mivel a mélosziak nem akarták feladni függetlenségüket, az athéniak az egész 

várost lerombolták, a férfiakat legyilkolták, a gyermekek és a nők pedig rabszolgasorba 

kerültek. „Az athéniak minden kezükbe került felnőtt méloszi férfit lemészároltak, a 

gyermekeket és asszonyokat pedig eladták rabszolgának.” – írja  Thuküdidész A 

peloponnészoszi háború című művében (5, 85–116). Euripidész tragédiájának intése ugyan nem 

erre a konkrét eseményre céloz, hiszen Mélosz elpusztítása 415/416 telén történt, ezért ennek 

híre a Trójai nők megírása idején még nem juthatott el Athénba, ám a költő általában véve óv 

a hasonló pusztításoktól. Van Erp Taalman Kip szerint Mélosz pusztulása és Euripidész 

drámájának megírása közt nem lehet közvetlen összefüggés, hiszen lehetetlen, hogy Euripidész 

olyan gyorsan megírta és betanította volna a darabot, ám az előadást látva-hallgatva a nézők 

már visszaemlékezhettek Mélosz esetére. Mélosz esete azonban nem az első ilyen Athén 

történetében: a peloponnészoszi háborúban hasonlóan járt például a makedóniai Szkioné, 

melynek elfoglalásáról Thuküdidész számol be: „Ugyanebben a nyári időszakban az athéniak 

elfoglalták Szkiónét, a férfiakat megölték; az asszonyokat és gyermekeket eladták 

rabszolgának, a területet pedig művelésre a plataiaiaknak adták át.” (Thuküdidész 5, 32, 

Muraközy Gyula fordítása). Hogy a szakirodalom mégis elsősorban Mélosz pusztulásához köti 

Euripidész művét, annak az oka, hogy a történetíró Thuküdidész ezt tárgyalja legrészletesebben, 

dialógus formában bemutatva az athéniak és mélosziak vitáját. Az említett Thuküdidész-részlet 

világirodalmi hatása is nagy, az újgörög irodalomban például Jannisz Ritszoszt ihlette egy 

megrázó és megrendítő elbeszélő költemény megírására. Euripidész darabja minden bizonnyal 
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kötődik azokhoz a vitákhoz is, melyek az athéniak gyászos verséggel végződő (a bevezetésben 

említett) szicíliai expedícióját megelőzték. Az athéniak Kr. e. 415-ben indultak Alkibiadész 

javaslatára a gabonában gazdag sziget meghódítására, s a meggondolatlan katonai vállalkozás 

Kr. u. 413-ban az athéni haderő teljes vereségével végződött. Elképzelhető, hogy a háborús 

támadást őrültségnek és önpusztításnak tartó Euripidész darabja az expedíció tervétől 

elragadtatott athéniak előtt éppen emiatt a burkolt politikai célzás miatt nem aratott sikert, s 

szorult a második helyre a drámaversenyen.  

A Trójai nők című darab éppen azért időszerű, mert a konkrét politikai célzásokon túlmutatva 

egy általános s minden történelmi időszakban aktuális problémát tárgyal: a győztes és a 

legyőzött viszonyát, az alá- és fölérendeltség, a hatalom és a kiszolgáltatottság kérdését. A trójai 

háború egy olyan mitikus (az Euripidész-korabeli közönség számára: történelmi) esemény, 

mely a görögök szemszögéből egy dicső, győzelmes hadjáratnak lehet az archetípusa. 

Euripidész ezt a dicső győzelmet is értelmetlen vérengzésnek tartja. Nem mellékes az sem, hogy 

a darab a háború következményeinek egy sajátosan női szempontból való bemutatása. A női 

látószög előtérbe kerülése Euripidész életművére általában véve is jellemző: hogy ezt a korabeli 

közönség is így érzékelte, bizonyítja az attikai komédia is, hiszen Euripidésznek a nőkhöz való 

viszonya a komédiaszínpadon témaként is felbukkan. Arisztophanész Theszmophoriadzuszai 

(A nők ünnepe) című darabjában Euripidész mint a nők ellensége jelenik meg, s meg kell 

ígérnie, hogy többé semmi rosszat nem fog írni a nőkről. A női szereplők kiemelése és a női 

jellemek elmélyült ábrázolása valóban jellemző Euripidészre, ám nőképe egyáltalán nem 

sematikus, sem egyértelműen elítélőnek, sem egyértelműen és minden tekintetben dicsérőnek 

nem tartható. A Trójai nők című dráma többféle női jellemet bemutat, ezeket közül csak Helené 

ábrázolása negatív. A nemes jellemeket a megváltozott körülmények csak megedzik. A 

korábban a sokgyerekes családot összetartó, tekintélyparancsoló idős királynő hatalmát 

elveszíti ugyan, de nem törik meg teljesen: Meneláosz királlyal nem meghunyászkodva, 

rabszolganőként beszél, hanem tapasztalt, bölcs tanácsadóként, szinte vele egyenrangúnak 

tartva magát. Kasszandra, akinek a jósszavában Apollón büntetése folytán senki nem hisz, saját 

halálának tudatában is felemelt fejjel megy Agamemnónhoz, őrjöngése tulajdonképpen isteni 

megszállottság, a gyászos körülmények között visszatetszőnek tűnő öröme pedig abból a 

meggyőződésből fakad, hogy a görög sereg vezérén hamarosan bosszút is áll, hiszen miatta 

fogja megölni Klütaimnészta hazatérő férjét. (Valójában persze Klütaimnésztrának egyéb okai 

is vannak arra, hogy a trójai háborúból hazatérő férjét megölje. A leggyakrabban hangoztatott 

ok Iphigeneia feldolgozása, melyért a sértett feleség bosszút szeretne állni. Kasszandra azonban 

saját szerepét hangsúlyozza, hogy Agamemnón megöletését a trójaiak bosszújának tulajdonítsa. 
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Agamemnónnal együtt ugyan Kasszandrát is megölik, ő azonban bosszúból kész 

feláldozni saját életét. Kasszandra tervezett „házassága”, mely tulajdonképpen nem más, mint 

ágyasság, Andromakhé és Hektór ideális házasságának ellenképe a darabban. Andromakhé a 

tisztes feleség mintaképe, aki hős férje halála után gyermekében keres vigasztalást. A sors 

iróniája, hogy éppen férje gyilkosának, Akhilleusznak a fia választotta ki őt, a gyilkosok 

házában lesz szolgáló. Mindenképpen szerencsétlen, ha netán elfelejti férjét, Hektórt, akkor a 

hűtlenség miatti lelkiismeret-furdalás fogja gyötörni, ha pedig első férjére emlékezve megveti 

új parancsolóját, saját életét keseríti meg. Euripidész Andromakhé című drámájában a 

címszereplőt Neoptolemosz palotájában, rabszolganőként látjuk, aki Neoptolemosznak már egy 

fiat is szült. A dráma konfliktusa abból fakad, hogy Neoptolemosz feleségül vette Meneláosz 

és Heléna lányát, Herminonét, aki viszont a rabnővel ellentétben meddő, s azzal vádolja 

Andromakhét, hogy varázsszerekkel ő tette meddővé, hogy a férjével meggyűlöltesse. Heléna 

számító és ravasz nő, érdekeinek megfelelően hol erre, hol arra az oldalra áll, saját hibáit nem 

hajlandó beismerni, saját szépségében bízva messzire veti el a sulykot, ám a szerencse mégis 

mindvégig neki kedvez. A Trójai nőkben nincs utalás sem arra a mítoszvariánsra, melyet 

Euripidész egy másik fennmaradt tragédiájában, a Helenében dolgozott fel: ebben Helené tiszta 

erkölcsű nővé, férje, Meneláosz pedig az istenektől becsapott emberré válik. Helenének ugyanis 

(Héra közbeavatkozásának köszönhetően) csak az árnyképe jutott el Trójába, az igazi Helenével 

Meneláosz csak a trójai háborúból hazatérve, Egyiptomban találkozik. A Helené című 

drámában a címszereplőt Hermész ködbe rejtve az éter árjain vitte Próteuszhoz az egyiptomi 

Phároszba. A dráma alapkonfliktusa abból adódik, hogy míg a király, Próteusz élt, Helenét 

megbecsülték, ám Próteusz halála után annak fia a férjéhez mindvégig hű Helenét nászra akarta 

kényszeríteni. A prológusban a Próteusz sírjához menekült Helené térdre borulva kéri a halottat, 

hogy védje meg. 

A görög nők számára az egyetlen védelmet a halállal, a megerőszakolással, a 

rabszolgasággal szemben a városuk, illetve apjuk vagy férjük jelenti. Azokban a drámákban, 

melyekben a háborúban fogságba esett, rabszolgasorba süllyedt nők jelennek meg (pl. 

Andromakhé, Hekabé, Trójai nők), épp ez a védelmük szűnik meg, városuk lerombolva, férjeik 

megölve, s a nők a győztes kénye-kedvének vannak kiszolgáltatva. A nők (mint ahogy 

Euripidész Helenéjében a címszereplő) halottaik sírjához vagy az istenek szentélybe, az istenek 

oltáraihoz vagy szobraihoz menekülhetnek (pl. a Hermioné haragja elől menekülő Andromakhé 

a hasonló című dráma prológusában Thetisz templomába szalad s az istennő szobrához ül le). 

A Trójai nők tragikus tónusát az is emeli, hogy ezek a nők már az istenek segítségében sem 

bizakodhatnak: az istenprológus megdöbbentő tanulsága az is, hogy a trójai nők teljesen 
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magukra maradnak, a görögök megbüntetésére szövetkező két isten sem áll melléjük 

védelmezőn.  
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Asztüanax mítosza a görög és latin irodalomban 

 

A gyermek Asztüanax, Hektor és Andromakhé kisfia Homérosz Íliászának 

mellékszereplőjeként lép be a világirodalomba. Az Íliász 6. énekében Priamosz fia, Helenosz 

a csata közben beküldi testvérét, Hektórt a várba anyjukhoz, hogy gyűjtse össze a nőket 

Pallasz Athéné szentélyébe, könyörögjenek az istennőhöz, remélve, hogy „megkönyörül majd 

/ várunkon meg a trójai nőkön, a csöpp csecsemőkön” (6. ének, 94‒95. sor, Devecseri Gábor 

fordítása). A homéroszi eposzok fontos eleme az anticipáció (sejtetés, előrejelzés), ezúttal is 

egy ilyen alakzatról van szó: a nők ugyanis hiába könyörögnek Zeusz lányához, 

leggyönyörűbb leplüket terítve az istennő szobrának a térdére, mégis „nemet intett Pallasz 

Athéné” (6. ének, 311. sor, Devecseri Gábor fordítása). A várba visszatért Hektórnak 

lehetősége adódik arra is, hogy feleségétől utoljára elbúcsúzzon. 

 

„Szólt a sisakrázó Hektór, és nyomban elindult, 

és a saját jólépült házát érte el útján, 

csakhogy a hókaru Andromakhét nem lelte meg ottbenn, 

mert az a gyermekkel meg a szépövü szolgaleánnyal 

már odakint állt és zokogott keseregve a bástyán.” 

(Homérosz: Íliász, 6. ének, 369‒373. sor, Devecseri Gábor fordítása) 

 

Hektór ezután a Szkaiai kapujához ért, ahonnan a csatába szokott kivonulni. Itt a 

felesége futott vele szembe, „vele tartott szolgaleánya, / ölben hozta fiát, aki zsenge kicsiny 

csecsemő volt, / egyfia Hektórnak, s gyönyörű, mint csillag az égen: / apja eképen hívta: 

Szkamandriosz; Asztüanaxnak / hívta a nép, minthogy Hektór maga védte a várat.” (Íliász, 6. 

ének, 399‒403. sor, Devecseri Gábor fordítása). A Szkamandriosz név jelentése: 

Szkamandrosz folyamisten ajándéka, az Asztüanaxé: a város ura, ez a név tehát apjáról szállt 

a fiúra, aki a város jövőbeli reménysége. Andromakhé sír, megpróbálja férjét távoltartani a 

csatától, ám Hektór, aki szintén aggódik, a szégyenre és a hősi erényre hivatkozva hárítja ezt. 

Mindketten sejtik a jövőt: Hektór hamarosan meghal, vele elpusztul Trója is és Priamosz 

népe, a nőket pedig elhurcolják majd a győztes görögök. Hektór leginkább Andromakhé 

jövőjéért aggódik, elképzeli a feleségét rabságban, megalázva. A nyomasztó hangulatot a 

gyermek jelenléte oldja: Hektór a karját nyújtja a fia felé, a gyermek viszont pityeregve bújik 

a dajkához, mert megijed apja sisakjának tarajától.  
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„Fölnevetett szerető jó apja, meg anyja, az úrnő. 

És ragyogó Hektór tüstént lecsatolta sisakját, 

és maga mellé tette a földre a messzesugárzót. 

Megcsókolta fiát, szeliden ringatta a karján, 

aztán Zeuszt meg az isteneket kérlelte imával” 

(Homérosz: Íliász, 6. ének, 471‒475. sor, Devecseri Gábor fordítása) 

 

A kis Asztüanax (latin változatban Astyanax) életének hétköznapi folyását segít 

elképzelni a római Vergilius is. Az Aeneis 2. énekében a Trója pusztulásáról mesélő Aeneas 

megemlít egy titkos folyosót, amely Priamus király palotáját egy másik épülettel összekötötte: 

„onnan hozta gyakorta – amíg fennállt a királyság – / Andromaché, a szerencsétlen, hogy 

lássa nagyapja, / (néki apósa) de négyszemközt a kis Astyanaxot.” (Kartal Zsuzsa fordítása) 

Apollodórosz ókori mitológiai kézikönyve így foglalja össze Asztüanax halálát: 

„Miután végeztek a trójaiakkal, felgyújtották a várost és megosztoztak a zsákmányon, 

áldozatot mutattak be az összes isteneknek: Asztüanaxot a falakról taszították a mélybe, 

Polüxénét Akhilleusz sírján szúrták le. Agamemnón különleges jutalomként Kasszandrát 

kapta meg, Neoptolemosz Andromakhét, Odüsszeusz pedig Hekabét.” (Apollodórosz 1977: 

143) A gyermek Asztüanax megölése egyrészt rituális okokból történik (a cél az istenek 

kiengesztelése az emberáldozattal, hasonló okokból hal meg Priamosz lánya, Polüxéna is), 

másrészt bosszúból, nehogy apja nyomdokaiba lépve feltámaszthassa a trójaiak dicsőségét. 

Az egyik mítoszvariáns szerint a görögök vitáját, melynek során Odüsszeusz azt a nézetet 

képviselte, hogy Priamosz utódait írmag nélkül el kell pusztítani, Kalkhász jóslata döntötte el: 

a jóslat szerint ugyanis a fiú, ha életben marad, bosszút fog állni Trójáért. 

Ovidius is említi, hogy Astyanaxot ledobták a bástyáról, ugyanonnan, ahonnan 

gyakran nézte anyjával a harcot: 

 

„Astyanaxot a bástyáról, honnan be gyakorta 

nézte (amint neki anyja mutatta), hogy apja miképen 

harcol az ősi hazáért, s érte, a mélybe vetették.” 

  (Ovidius: Átváltozások, 13. könyv, 415‒417. sor) 

  

 Euripidész Trójai nők című tragédiájában a gyermek Asztüanax kétszer jelenik meg a 

színen. A gyermeket először még élve, néma szereplőként látjuk anyja kezében, másodszor 
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pedig a holttestét hozzák be a színpadra, s az exodosz részeként a kar és Hekabé, a nagymama 

siratják el a fiút, s díszítik fel a tetemet. 

A görög Euripidész műve a római Seneca Troades (Trójai nők) című drámájának lett 

az alapja, s nemcsak közvetlenül, hanem ezen keresztül közvetve is nagy hatást gyakorolt az 

európai irodalomra. A filozófus, költő Seneca (Kr. e. 4‒Kr. u. 65) neve alatt tíz tragédia 

maradt fenn, melyek művészi versengések a görög irodalommal. A görög drámák 

mondanivalóját Seneca tudatosan átformálta: az Agamemnonban Aiszkhülosz 

Agamemnónjával, az Oedipusban Szophoklész Oidipusz király, a Hercules az Oeta hegyén 

című darabban Szophoklész Trakhiszi nők című drámájával, a Phaedrában Euripidész 

Hippolütosz, a Medeában Euripidész Médeia című drámájával, Az őrjöngő Herculesben Az 

őrjöngő Héraklész című Euripidész-darabbal verseng. Az európai drámairodalom egyik 

alappillérének tartható Seneca tragédiáit évszázadokig nagyobb becsben tartották, mint görög 

forrásaikat. A humanista Julius Caesar Scaliger sokat idézett poétikai kézikönyvében például 

megállapítja, hogy Seneca semmivel sem marad el a görögök mellett, sőt, kidolgozottság 

(cultus) és ragyogó stílus (nitor) tekintetében még Euripidészt is felülmúlja.  

 Seneca Troadesében nagyobb teret kap Astyanax (néhány szó erejéig meg is szólal), a 

gyermekét elrejteni próbáló anya és az Andromacha érzelmi labilitását kihasználó Ulysses 

vitája pedig a dráma egyik kulcsjelenete. Ulysses és Andromacha vitájában a fortélyon, a 

retorikai kifejezőkészségen és Ulysses kiváló pszichológiai megfigyelőkészségén van a 

hangsúly. Ulysses rájön, hogy Andromacha nem elsősorban gyászol és szomorkodik, hanem 

mindenekelőtt fél. Ezek után szolgáit küldi, hogy rombolják le Hector sírját. A kripta 

lerombolására tett kísérlet célja, hogy Andromacha félelmét fokozza – Ulysses fő módszere 

tehát egyfajta lelki zsarolás. 

Elsősorban Seneca hatása látszódik Maffeo Vegio 1430-ban írt Astyanax című 

kiseposzán. Maffeo Vegio (1407‒1458) itáliai humanista költő Vergilius rajongója és követője 

volt, de művei több más római szerző hatását is mutatják. Supplementum Aeneidos (Az Aeneis 

supplementuma) címmel továbbírta Vergilius eposzát, megírta a hiányzó 13. éneket. Rusticalia 

címmel Vergilius Georgicája nyomán írt didaktikus eposzt a mezőgazdaságról. Ovidius és 

Seneca művei inspirálták Aranygyapjú című epikus művét, mely az Argonauták kalandjairól 

szól. Az Astyanax című kiseposzban a hangsúly a stílusimitáción van, a Vergilius Aeneisének 

II. énekéhez is kapcsolódó történetet a szerző eposzi keretbe helyezi. Az eposzi kerethez 

tartozik az istenapparátus megjelenítése, Venus közbenjárása Jupiternél és a sors 

elrendelésének hangsúlyozása. Ebben a kontextusban fontossá válik az a tény, hogy a 
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kontinuitást Astyanax helyett Aeneas jelenti, aki a trójaiak új reménysége és a Mükénét is 

leigázó rómaiak ősatyja lesz. 

Vegio kiseposza stílusát tekintve vergiliusi, a történet főbb elemei azonban Seneca 

Troades című tragédiájából valók, de bizonyos pontokon számolhatunk Euripidész Trójai nők 

című művének hatásával is. Mivel Vegio fő forrása dráma, vagyis egy dialogikus műfaj, Vegio 

kiseposzában is előtérbe kerülnek a párbeszédek és monológok (kb. a mű kétharmadát teszik 

ki). A szöveg kiadója, Putnam Seneca Troadese és Vergilius Aeneise mellett más Seneca-

drámáknak és Ovidius Metamorphosesének a hatásával is számol. 

A vers záró részében (261–309. sorok) Andromacha elsiratja kisfiát. Ez a sirató Seneca 

Troadeséből hiányzik (nála a hírnök beszél a kisfiú szétroncsolódott testéről, s Andromacha 

csak megjegyzi, hogy apjára hasonlít ebben is). A szövegkiadó Putnam szerint erre a siratóra 

Seneca egy másik művének, a Phaedrának a zárlata hatott, melyben a fiát sirató Theseus 

Hippolytus testének szétroncsolódott darabjai fölött kesereg. Ezen a ponton találunk 

hasonlóságokat Vegio kiseposza és Euripidész tragédiája között. Hekabé Euripidésznél 

Andromakhéhoz hasonlóan siratja el a felismerhetetlenné roncsolt testű kisfiút. Euripidésznél 

a görögök parancsára Talthübiosz, a hírhozó szakítja el anyjától a gyermek Asztüanaxot, aki 

anyja köntösét markolja, s mint a kiscsibe, úgy bújik anyja szárnya alá. 

 

τί μου δέδραξαι χερσὶ κἀντέχῃ πέπλων, 

 νεοσσὸς ὡσεὶ πτέρυγας ἑσπίτνων ἑμάς;  

(ti mú dedraxai kherszi kantekhé peplón, 

neosszosz ószei pterügasz eszpitnón emasz?)  

 

„Mért fogsz kezeddel, köntösöm mért markolod, 

szárnyamba bújva, mint ma költött kiscsibe?“ 

(Euripidész: Trójai nők, 750–751. sor, Kárpáthy Csilla fordítása) 

 

A hasonlat kétértelmű, a görög νεοσσός (neosszósz) szó madárfiókát, de emberi sarjat, 

gyermeket is jelent, a πτέρυξ (ptérüx) pedig lehet a madár szárnya, de a ruha csücske is. 

Senecánál is hasonló az alapszituáció (az anyjához bújó gyermek képe), az állathasonlat 

azonban más, nála madárfióka és anyamadár helyett egy kisborjúról és az anyjáról van szó, 

harmadikként pedig beiktatódik a ragadozó oroszlán képe. A hangsúly a gyöngéd védekezésről 

a vad erőszakra, a gyengének az elpusztítására tevődik át. 
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„Quid meos retines sinus 

 manusque matris cassa praesidia occupas? 

Fremitu leonis qualis audito tener 

timidum iuvencus applicat matri latus, 

at ille saevus matre summota leo 

praedam minorem morsibus vastis terens 

frangit vehitque: talis e nostro sinu  

te rapiet hostis.” 

 (Seneca: Troades, 792–799. sor) 

 

Az idézett latin szövegrész nyersfordításban: Mért bújsz az ölembe, mért kapaszkodsz 

az anyád kezeibe, e haszontalan menedékekbe? Ahogy az oroszlánüvöltés hallatán a zsenge 

borjú simul oda anyja remegő oldalához, a vad oroszlán pedig az anyját elkergetve a kisebb 

zsákmányt erős harapásokkal elcsigázza, megtöri és magával viszi: ilyen ellenség ragad el téged 

az ölemből. Eiler Tamás műfordításában: 

 

„Mért csimpaszkodsz ruhámba, és 

kezemet, mely óvni nem tud, mért szorongatod? 

Miként a kisborjú bújik remegve az 

oroszlánbőgés hallatán anyjához, ám 

elűzve az anyát, gyengébb prédáját dönti le 

az a szörnyeteg, fogával megroppantja és 

már viszi magával: ölemből téged így szakít 

ki az ellenség.” 

 

Vegio művében a narrátor mondja el a gyermeknek anyjától való elszakítását. A 

szövegkiadó párhuzamos helyként Vergilius Aeneisének egy üldözési jelenetét adja meg (12. 

ének, 748. sor): Vergiliusnál egy vadászkutya üldöz egy szarvast, Vegiónál egy héja egy 

kismadarat. Vegio az üldözői elől menekülő Astyanaxot nem szarvashoz vagy borjúhoz 

hasonlítja, hanem éppen kismadárhoz, ahogy Euripidész. A madármotívum Vegionál egy 

üldözési jelenetbe ágyazódik, a ragadozó héja alakjának beiktatása révén. 

 

„Cui turba trementem 

Astyanacta ducis iussu gremioque parentis 
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tutantem se nequiquam auxiliumque petentem 

complexu e medio traxit. Velut astur inermem 

cum uolucrem insequitur curvis trepidam unguibus urgens, 

illa ubi fata uidet uitae, suprema profusis 

ora rigans lacrimis timidum declinat homoque 

occultat peritura caput, se tali ope tutam 

seruatamque putans, demum raptoris iniqui 

praeda fit et tenues moriens diuerberat auras, 

haud aliter rapitur Troiano ex Hectore cretus.” 

  (Vegio: Astyanax, 225–235. sor) 

 

Vegio szövege nyersfordításban: A vezér parancsára a tömeg a remegő Astyanaxot, 

hiába kért segítséget, anyja öléből, ölelő karjából kiszakította. Mint mikor a héja üldöz egy 

gyenge, reszkető madárkát, horgas karmaival ijesztve őt, az pedig, látva végzetét, könnyeivel 

öntözi arcát, rettegve a föld felé fordítja fejét és a földbe rejti, s azt hiszi, ez megvédi őt és 

megmenekül, ám végül mégis a kegyetlen ragadozó prédája lesz, s haldokolva csapkod a 

szárnyaival a levegőben: ugyanígy ragadták el a trójai Hektor sarját.    

Az idézett szakasz Csehy Zoltán műfordításában: 

 

„De kitépte vezére szavára 

anyja öléből Astyanaxot (nyárfalevélként 

ott remegett) a tömeg, nem volt segedelme szegénynek, 

védő kar nem ölelte tovább. Mint hogy ha a héja 

gyönge madárcsemetét üldöz karmával ijesztve, 

s látva a végzetet az, könnyárban fürdeti arcát, 

és remegő feje földre hanyatlik, s azt hiszi, elbújt, 

azt hiszi, megmenekült, biztonságban van a sorsa, 

ám zsákmányul esik, ragadozva legyűri a héja, 

és lelkét kilehelve piheg vergődve a szélben, 

épp ugyanúgy fogták meg a trójai Hektor utódját.” 

 

A szétroncsolt testű Astyanax elsiratása hasonlít a Hippolytus darabjaira szakadt 

holtteste fölötti atyai kesergés leírására Seneca Phaedra című drámájában. Ugyanakkor Vegio 
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Andromachájának sirámaiban számos olyan mozzanatot találunk, amelyek Senecánál 

hiányoznak, Euripidésznél viszont megvannak. 

Az alábbiakban az Astyanaxot sirató két szöveghely (Euripidész: Trójai nők, 1156–

1206. sor és Maffeo Vegio: Astyanax, 261–309. sor) összevetésének tanulságait foglaljuk össze. 

A nagymama és az anya által elmondott sirató közös jegyei: 

– a test valamikori szépségének és mostani roncsolt állapotának az ecsetelése, 

– a reményekben való csalatkozás hangsúlyozása (a nagymamának és az anyának a 

gyerekkel kapcsolatos elvárásai), 

– a gyerek nyájas szavaira való emlékezés, 

– az anyai, nagymamai szeretet megnyilvánulásainak, az ölelésnek, a csókoknak a 

felidézése, 

– a gyermek megölése miatti vádemelés (Hekabé Helenét, Andromacha az isteneket 

vádolja), 

– az illő végtisztesség megadásának problematikus volta, 

– általános tanulság levonása: a boldogság sosem állandó, csak a balga ember hiheti 

annak. 

 Ezen párhuzamok közül csupán az első található meg Seneca Phaedrájában, a többit az 

eltérő alaphelyzet (Theseus bűntudata Hippolytus halála miatt) szinte ki is zárja, ezeknél tehát 

Euripidész hatásával számolhatunk. Vegio Astyanax című kiseposza tehát nemcsak a Vergilius- 

és Seneca-hatástörténet szempontjából fontos, hanem szerves része Euripidész utóéletének is.  

Asztüanax történetének számos változata maradt fenn: egyes források szerint 

Odüsszeusz, mások szerint Neoptolemosz dobta le a gyermeket a bástyáról, de olyan változat 

is van, amely szerint a kisfiú maga vetette le magát a várfalról a mélybe. Ez utóbbi variáns 

olvasható Senecánál. A dráma ötödik felvonásában a hírnök elmeséli, hogy már csak egy torony 

maradt épségben Trójából, az, amelyikről Priamus az unokájával nézni szokta a harcot. A 

szenzációra éhes görögök körülvették ezt a tornyot, egy részük a szomszédos dombra telepedett 

le, más részük fa tetejéről nézte a látványosságot, de olyan is akadt, aki Hector sírhalmának a 

tetejére ült. Ulysses vonszolta ide Priamus unokáját, a torony tetejére azonban a kisfiú önként 

ment fel, elszántan körülnézett (olyan volt, mint egy fenevad bátor kicsinye, mindenkit 

megindított), aztán önként vetette le magát a mélybe. Egy ritkábban emlegetett alternatív 

változat szerint Asztüanax nem halt meg, hanem az újraalapított Trója királya lett. 
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Az epinikion műfaja 

Pindarosz 11. olimpiai ódája 

 

Az epinikion, annak ellenére, hogy a sportolók egyéni teljesítményét hivatott 

megénekelni, a görög költészet egyik legközösségibb műfaja. Maga a sportverseny egy a 

görögséget összefogó kultikus esemény része, tehát alkalmi és közösségi jellegű egyben. Ez a 

közösségi jelleg a költői önreprezentációt is meghatározza: a költői ego individualitása 

alárendelődik a közönség elvárásainak. Az epinikion szerzője hivatásos költő, műve 

megrendelésre készül, ezért a költői önreflexiók egyik alaptémája a költő és a győztes, a 

laudator (dicsérő) és a laudandus (dicsérendő) közti viszony. A legtöbb Pindarosz-epinikion fő 

motívumait egyrészt a dicsőítő ének (epinikion, hümnosz) és a dicső tett (pl. a lokriszi 

Hagészidamosz olümpiai győzelme) közti korreláció, másrészt a költészet és transzcendencia, 

vagyis a költő és az istenség közti viszony határozza meg. A költő a Múzsák papjának, Apollón 

szolgájának érzi magát, aki nemcsak kiszolgálja, hanem oktatja is közönségét – ezzel 

magyarázható olyan didaktikus elemek beépítése a költeményekbe, mint pl. a mítoszkorrekció 

vagy az elmesélt mitikus történetek egyes komponenseinek tudatos elhagyása. A győztes 

felmagasztalásának vallási célzata van: az isteni és az emberi lét Pindarosz szerint közös 

gyökerű, az embernek ezért nem szabad vakmerően megzavarnia a világ harmóniáját – ha 

ugyanis valaki bizonyságot tesz a benne megmutatkozó erényről (areté, mely nemcsak lelki 

tulajdonság, hiszen a sportversenyeken elért győzelem is areté), s ha ezt a tettet egy jelentős 

költő meg is énekli, hasonlóvá válhat az istenekhez.  

 

A 11. olimpiai óda szerkezete 

 

A sportolónak Pindarosznál ritkán vannak egyénített vonásai, identitását az általa 

képviselt város és a családi tradíció határozza meg. Ennek a közösségi identitásnak a nyomait, 

valamint a transzcendenciához való szoros kötődését a továbbiakban egy konkrét példa, a 11. 

olimpiai óda esetében szeretném bemutatni. A 11. olimpiai óda az egyik legrövidebb, de 

interpretációs szempontból az egyik legproblematikusabb pindaroszi epinikion. Egy 20 soros 

ódáról van szó (hasonló hosszúságú a 12. olimpiai óda is). A rövid ódák közé tartozik még: a 

14. olimpiai óda (24 soros), 7. püthói óda (21 soros) és a 2. nemeai óda (25 soros). A 3. 

iszthmoszi óda szintén 20 soros (a kritikai kiadás jelölése alapján a 18b sorral végződik), a 
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kritikai kiadás azonban összevonta a következő ódával, a két óda ugyanis ugyanannak a 

győztesnek két különböző győzelmét ünnepli.  

Rövidségéből adódóan a 11. olimpiai óda nem tartalmazza az epinikion valamennyi 

megszokott elemét. Az epinikion 5 fő eleme:   

1. a győztesre vonatkozó proszopografikus információk, 

2. a költő inspirációs forrásának megjelölése,  

3. gnómák,  

4. himnikus elemek,  

5. mitologikus elbeszélés.  

Ezek közül a 11. olimpiai óda esetében ez utóbbi hiányzik. A szóban forgó epinikionból 

megtudjuk a győztes nevét (Hagészidamosz), az apja nevét (Arkhesztratosz), a győzelem helyét 

és a sportverseny típusát (Olimpiában győzött ökölvívásban) és a származása helyét (a dél-

itáliai Lokroi Epizephüroi). A Lokroi Epizephüroi nevű város romjai a mai dél-calabriai Locri 

városától 3 km-re találhatók. Az epizephüroi jelző a görögországi Lokrisz körzettől való 

megkülönböztetésre szolgál, és arra utal, hogy a város a Zephürium hegység lábánál fekszik. 

 Az inspirációs forrás megjelölése általában arra szolgál, hogy az atlétáról a költőre, a 

testedzésről a költészetre terelje a szót: a költő tehetsége ugyanis legalább olyan fontos, mint 

az atlétáé, s az olimpiai győzelem annak megéneklése nélkül semmit sem ér. Pindarosz 

hangsúlyozza, hogy a költő tehetsége az istentől ered (ek theú, 11. olimpiai óda, 10. sor), 

transzcendens szférába emelve ezáltal saját alkotását. A műfaj közösségi jellegéből adódóan a 

17. sorban megidézett Múzsák nemcsak a költő számára szolgálnak inspirációs forrásként, 

hanem az ódát előadó kar számára is. A gnómák, ahogy a 11. olimpiai óda állatmotívumokat 

tartalmazó záró gnómája is, nem egyszer külön kihívást jelentenek a Pindarosz-értelmezők 

számára. Gnómának tekinthető a költői tehetség isteni eredetéről tett kijelentés is (11. olimpiai 

óda, 10. sor), ez azonban metaforikussága révén organikusabban épül be az óda egészébe, mint 

a kompozícióhoz lazábban kötődő záró gnóma. Az óda értelmezéséhez vezérfonalul 

szolgálhatnak a himnikus elemek, melyeket az emberi élet valamennyi területének isteni 

eredetére való rácsodálkozás motivál. Pindarosz saját műveit himnuszoknak nevezi (11. 

olimpiai óda, 4. sor), s a név szerint említett olümposzi istenek mellett a költő a theosz, illetve 

a daimón általános fogalmát is használja, s gyakran csak a rejtett utalások dekódolása révén 

tárul fel, hogy a theosz kifejezés melyik konkrét istenre vonatkozik. 

Az óda egy a kardalokra jellemző retorikai alakzattal, priamellel (praeambulum) 

kezdődik, mely ez esetben három példából épül fel, s közülük a harmadik ún. gnómikus 

klimaxot alkot, vagyis egy gnómikus kijelentéssel dúsított gradációt (fokozást). Az embernek 
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néha szélre, néha égi esőre van szüksége, ám ha valaki győz az olimpián, a legfontosabb 

számára a dicsőítő ének, hiszen ezzel alapozhatja meg jövendő hírnevét. A három példa közül 

tehát (szél, eső, ének) ez utóbbi kerül a fő helyre, s a klimaxot az ei de (ám ha) formula vezeti 

be. A fokozás azonban folytatódik: a győztes nemcsak hogy rászolgál a dicsőítő énekre, de még 

csak irigye sem akad. Ezt az amplifikációt, akárcsak a következőt, a de szócska vezeti be (7. és 

10. sor): a megszolgált dicsőítő ének nemcsak hogy nem irigyelt, de ráadásul az istentől 

származik. Ez a többrétegű gnónikus klimax előkészítő jellegű: a 11. sor konkrét klimaxát 

vezeti fel, mely a győztes Hagészidamosz megszólítását tartalmazza, s az iszthi nün formula 

vezeti be. 

Az általános, gnómikus strófa után az antistrófa az olimpiai játékokra koncentrál, a 

verset tehát fokozatos konkretizáció jellemzi, melynek során az általános emberi vágyaktól 

jutunk el a konkrét győzteshez, a proszopografikus elemekhez. Az óda kerete gnómikus, s a két 

gnómikus pólus közé két aposztrofé (megszólítás) szorul: magának a győztesnek, majd a 

Múzsáknak a megszólítása, akiket a költő meghív a győztes szülővárosába. A szerkezet 

egységét a kezdő és záró paralelizmusok is erősítik. Míg azonban a kezdő gnóma a 

bizonytalanságot, a változatosságot, a variabilitást emeli ki, a záró gnóma tanulsága az 

állandóság hangsúlyozására épül. Ez utóbbi egyrészt az ezópusi mesékhez hasonlóan az állatok 

tulajdonságain keresztül láttatja a lokrisziak alaptulajdonságait, másrészt a gnómikus klimax 

során a többi emberi szükséglet fölé emelődött dal jellemzéseként is értelmezhető.  

 

Metrikai alapozás 

 

A 11. olimpiai óda, akárcsak a legtöbb pindaroszi kardal, triadikusan épül fel, tehát egy 

hármas egységből áll, melyben két metrikailag megegyező szakaszt (sztrophé és antisztrophé) 

követ egy harmadik, metrikailag különböző (epódosz). Az ódák terjedelme változó: némelyek, 

mint a 11. olimpiai óda, csupán egy, mások több triászból épülnek fel (pl. a 4. püthói óda, 

Pindarosz leghosszabb győzelmi ódája, 13 triászból áll). Az egyes verssorok terjedelme sem 

meghatározott, s Pindarosznál nincsenek sem kötött, sem változó cezúrák. Sicking ezt azzal 

magyarázza, hogy a tánc valószínűleg hosszabb ritmikai egységeket követelt meg, vagy a 

verssorok mai beosztása nem felel meg a költői koncepciónak. Bruno Snell Pindarosz verseit 

metrikai szempontból három alapcsoportba osztotta be:  

1. daktiloepitritusok 

2. ex iambis orta (jambusokból keletkezett metrumok) 

3. aeolica (aiol metrumok). 
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Ezek mellett kombinált formák is előfordulnak, pl. a 10. olimpiai óda metrikai meghatározása 

a kritikai kiadásban: „ex iambis ortum. aeolica” (jambusokból keletkezett, aiol). Az ex iambis 

orta csoportba csak egy epinikion (a 2. olimpiai óda) tartozik és néhány töredék, az aiol 

metrumokhoz 20 epinikion, a daktiloepitritusokhoz pedig 23. A 11. olimpiai óda is a 

daktiloepitritusok közé tartozik. A daktiloepitritusok esetében a Maas által e, D, E, d jelekkel 

rövidített metrikai csoportok váltakoznak:  

 

–  – (jelölése Maasnál: e) 

–   –   –  (jelölése Maasnál: D) 

e – e (vagyis –  –  –  –  –, jelölése Maasnál: E) 

–   – (jelölése Maasnál: d¹) 

  – (jelölése Maasnál: d²) 

 

Sicking hasonló csoportokat különböztet meg, de más jeleket használ:  

 

e = s 

D = dd 

E = s x s 

d¹ = d 

d² = ^d 

 

Az egyes csoportok közti átmeneti szótag (anceps, ancipita interposita) általában 

hosszú. Egyéb nem tipikus csoportok, pl. – – sp csak izolált esetekben fordulnak elő, pl. az 1. 

püthói óda 2. és 3. sorában fordul elő, a  – atipikus csoport a 6. olimpiai óda 5. sorában. A 

daktiloepitritusok beosztása és értelmezése nem magától értetődő: Wilamowitz-Moellendorff 

és követői szerint a daktiloepitritusok daktilikus és trochaikus vagy jambikus elemekből állnak. 

 

Himnikus elemek és istenközeliség 

 

Pindarosz győzelmi ódáit himnuszoknak nevezi (pl. a 11. olimpiai óda 4. sorában). A 

himnusz szó az antik görög költészetben szakrális jellegű, egy isten vagy egy fölérendelt 

természeti erő, esetleg egy hérosz tiszteletére keletkezett dalt jelent. Az antik himnusz mágikus 

erejű, célja a megidézett természeti erő jóindulatának a megnyerése, ezért feltétlenül 
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tartalmaznia kell az isten nevét, szülei nevét, születési helyét, fel kell sorolnia fontosabb tetteit 

és mellékneveit. Nilsson szerint a himnuszt csak kevéssé kötik a rituális normák, tehát inkább 

tartozik az irodalomtörténetbe, mint a vallástörténetbe. A himnusz alapformája az 

irodalomtörténet során változott, az eredeti mágikus elemek funkciója átalakult.  

Az epinikion tematikailag nem tartozik a himnusz műfájához, Pindarosz tehát a 

kifejezés használatával nem a műfaji kötődést fejezi ki, hanem a győzelmi ódákban tetten érhető 

szakralitásra irányítja a figyelmet. Ez a szakralitás, melynek nem kell feltétlenül az istenhez 

való konkrét odafordulásban, invokáció vagy ima formájában megnyilvánulnia, a költészet és 

a tehetség isteni eredetének hangsúlyozásában érhető tetten: ek theú d’anér szophaisz anthei 

prapidesszin homoiósz (11. olimpiai óda, 10. sor) – „s istentől való az is, mikor kivirul bölcs 

férfi szivében a gondolat” (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása). Az anthei (virágzik, kivirul) 

ige révén ez a kijelentés a vegetációs metaforákhoz sorolódik, s a vers kontextusában sajátos 

jelentést kap: a virágzás ugyanis összefüggésben áll az esővel, az isteni akarat kifejeződése 

tehát, vagyis a transzcendenciával folytatott sikeres kommunikáció jele. Egy másik 

szemszögből nézve ennek a vegetatív metaforának antropomorf jellege van, az emberélet 

folyására vetíthető, az érett férfikorra, s átvitt értelemben az érett költészetre vonatkozik.  

A transzcendens erő közelebbről meghatározatlan, de feltételezhetjük, hogy a theosz 

(isten) szó a főistenre, Zeuszra vonatkozik. Az óda egyes motívumai Zeuszhoz kötődnek, a 

költeményben tehát kódolt formában megtalálhatók egy Zeusz-himnusz elemei. Zeuszt (akit 

úraniónnak, égilakónak is neveznek, akárcsak a többi olümposzi istent) az időjárás isteneként 

is tisztelték, ezzel függnek össze olyan melléknevei, mint a nephelégereta (felhőgyűjtő) és az 

ombriosz (esőhozó). Pauszaniasz leír egy varázsszertartást, mely Zeusznak ezt a funkcióját 

igazolja: Árkádiában, hosszan tartó szárazság idején Zeusz Lükaiosz papja a Hagnó forráshoz 

imádkozik, áldozatot mutat be és egy tölgyfagallyat dob a vízbe. A vízből ezután ködgomoly 

lép ki, ebből felhő keletkezik, mely odavonzza a többi felhőt és esőt eredményez. Zeusz a 

földművelést nemcsak azáltal segíti, hogy éltető esőt küld a földre: ő adja a derült eget és a 

kedvező szelet is, mely nemcsak a hajósok, hanem a földművelők számára is fontos (ezt fejezik 

ki az euánemosz és az úriosz mellénevek). Az említett melléknevek lexikálisan is 

összefüggenek az elemzett ódában használt görög kifejezésekkel:  

 

esztin anthrópoisz anemón hote pleiszta 

khrészisz: esztin d’úranión hüdatón, 

ombrión paidón nefelasz (11. olimpiai óda, 1–3. sor) 
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A szél és az eső az emberi világot, az emberi vágyakat jelölik, ellentétben az istenek 

világával, az Olümposszal, ahol nem fúj szél, nem esik eső és nem havazik (Vö. Odüsszeia 6. 

ének, 42–46. sor): 

 

„Szállt az olümposzi csúcsra: az istenek el nem enyésző 

székhelye az, mondják. Soha szél nem rázza, nem ázik 

záporban, sose hull rá hó, de a szép levegőég 

felhőtlen, s futkároz rajta a tiszta verőfény: 

ott mulatoznak a boldog olümposzi istenek egyre.” 

  (Devecseri Gábor fordítása) 

 

 Zeusztól ered tehát az eső, vagyis az inspiráció, amely a virágot (vagyis a költészetet) 

élteti, belőle nőnek ki (telletai) a dalok (hümnoi). Ezt a metaforarendszert bővíti tovább a 

meligárüesz (mézeshangú) jelző, mellyel Homérosz a Szirének dalát jellemzi (Odüsszeia, 12. 

ének, 187. sor): a költő úgy alkotja meg dalait a természetfeletti erő segítségével, ahogy a virág 

adja a mézet. 

A Zeusz-himnusz további kódolt elemei közé tartozik a horkion (eskü, zálog, esküvel 

adott biztosíték), Zeusz ugyanis egyik mellékneve szerint horkiosz, vagyis az eskü szentségén 

őrködik. A horkiont ebben a kontextusban általában zálognak fordítják: a zálog tulajdonképpen 

maga a dal, melyet a költő a győztesnek ad erénye (győzelme, teljesítménye – aretai) 

jutalmaképp. A dalt, mely a győztes jövendőbeli hírnevét garantálja, az idő (mint a jövendőbeli 

dicsőség kezdete) fogja majd kiváltani. Egy másik értelmezés szerint a horkion a kimagasló 

teljesítmény bizonyítéka, tanúja. A két interpretáció közti különbség az időviszonyok 

különböző felfogásából ered: a zálog a jövőre utal (a dal annak záloga, hogy a győztes erényeit 

a jövőben is dicsérni fogják), a bizonyíték a múltra (a dal a győztes múltbeli teljesítményének 

bizonyítéka/tanúja).    

A horkion szónak az esküvel való kapcsolata ebben a kontextusban elhalványul, 

azonban az eskü és a dal metaforikus kapcsolataként is értelmezhető. A metafora alapját a kettő 

közti hasonlóság képezi: közös elemük a verbalitás és az ünnepélyesség, valamint a szakrális 

jelleg, másrészt az isteni segítség szükségszerűsége. Zeusz ugyanúgy védi a himnuszt, vagyis a 

költői alkotást, akár az esküt.   

A horkion szó annak az eskünek a képzetét is felkelti, melyet a versenyzők Olümpiában 

Zeusz Horkiosz szobra előtt tettek. Pauszaniasz szerint (5. rész, 24. szakasz) a szobor félelmetes 

volt, Zeusz mindkét kezében villámot tartott. Az áldozatbemutatással egybekötött ünnepélyes 
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esküt nemcsak a versenyzők tették le kötelezően a verseny előtt (ők megesküdtek, hogy 10 

hónapon át folyamatosan gyakoroltak), hanem apjuk, testvéreik és edzőik is, mintegy igazolva, 

hogy az olimpai játékokon nem követnek el csalást. Ugyanakkor megesküdtek a bírák is, hogy 

igazságosan fognak ítélkezni, nem fogadnak el ajándékokat és titoktartást is fogadtak. A szobor 

lábánál egy fémtáblán a hamisan esküvőket elriasztó versek voltak felírva. Pindarosz verseinek 

érvényessége tehát ugyanúgy megkérdőjelezhetetlen, mint a Zeusz Horkiosz szobránál tett 

eskü. A költő a vers megírásával mintha megesküdne rá, hogy Hagészidamosz valóban győzött, 

így ezt a tényt senki nem kérdőjelezheti meg, aki az ódát hallja. 

Az említett jelzőkön kívül Zeuszt xeniosznak (vendégszerető, a vendégjog védelmezője) 

is nevezik, ez a kifejezés a 17. sor fügoxeinon jelzőjében tükröződik vissza: 

 

phügoxeinon sztraton 

mét apeiraton kalón 

akroszophon te kai aikhmatan aphixeszthai 

 

Zeusznak ez a mellékneve egy másik szférába, a feltételezett közönség szférájába vezet 

minket. A múzsákat fogadó lokrisziak ugyanúgy Zeusz védelme alatt állnak, mint az óda 

szerzője. A múzsákhoz intézett felhívásban mutatkozik meg leginkább az az istenközeliség, 

mely a Pindarosz-ódák alapja, s explicit módon a 6. nemeai ódában fogalmazódik meg: 

 

hen andrón hen theón genosz. ek miasz de pneomen 

matrosz amphoteroi (6. nemeai óda, 1–2. sor) 

(az emberek és az istenek nemzetsége egy. Mindketten ugyanabból az anyából 

lélegzünk) 

 

Ennek szellemében próbálja meg Pindarosz a győztesnek, családjának és városának 

istenközeliségét kimutatni. Ez a költő vallásosságát kutató Thummer szerint háromféleképpen 

történhet: 1. a  költő rámutat a győztes családjának isteni eredetére, 2. hangsúlyozza az istenek 

és a győztes közti patrónusi viszonyt, 3. párhuzamokat talál a győztes és egy isten vagy hérosz 

között. A 11. olimpiai óda esetében az isteni genealógiát kizárhatjuk, hiszen hiányzik a 

mitológiai háttér. A győztes személyiségéről sem tudunk meg semmit, így a párhuzam az isteni 

és földi szféra között nem az egyén, hanem a közösség szintjén értelmeződik. A múzsák isteni 

kara kerül párhuzamba a költeményt előadó kórussal, ugyanakkor a múzsákat Lokroi város 
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patrónusainak is tekinthetjük. Pindarosz dicséri a lokrisziak szépérzékét, s ez a művészetek 

iránti elkötelezettséget is jelenti: 

 

„drága Múzsák, jöttök vendégekhez nem rideg  

és a szépben nem járatlan 

bölcs és bátor nép közé” (ford. Trencsényi-Waldapfel) 

 

Az ugyanennek a győzelemnek a tiszteletére írt 10. olimpiai óda egy párhuzamos helye 

szerint az epizephüroszi lokrisziak városában őszinteség lakik, s Kalliopét tisztelik és az erős 

Arészt (10. olimpiai óda, 13–15. sor). A Trencsényi-Waldapfel által a bátor jelzővel fordított 

aichmatán (’dárdás, harcias’, 11. olimpiai óda, 19. sor) jelző is a háború istenére utal. A közös 

patronátus hangsúlyozása a fentebb kimutatott himnikus elemekhez is kötődik, hiszen Árész is, 

a Múzsák is Zeusz gyermekei. Az állatmotívumokat tartalmazó záró gnóma is Zeuszhoz 

köthető:  

 

to gar emphüesz út’ aithón alópéx 

út eribromoi leontes diallaxainto éthosz 

(eredeti természetét nem változtatja meg sem a tűzpiros róka, sem a bömbölő oroszlán) 

 

A 4. iszthmoszi óda alapján (45–47. sor) a róka a métisszel (értelem, okosság), az 

oroszlánt a bátorsággal (tolma) hozható összefüggésbe. Bundy szerint a róka a tekhné 

(ügyesség, mesterség, művészet), az oroszlán a dünamisz (erő) megtestesítője. Bundy 

rendszerébe beilleszthető a város patrónusaira tett utalás, hiszen a „bölcs és bátor nép” 

(akroszophon te kai aikhmatan) magába egyesíti a Múzsák és Arész, a róka és az oroszlán 

erényeit. Bundy azonban az értelmezése során nem szentel figyelmet az állatok jelzőinek, holott 

ezek ugyanolyan fontosak, mint maguk a lelki tulajdonságokat szimbolizáló állatok. A róka 

jelzőjeként szereplő aithón (tüzes) szót Pindarosz másutt Zeusz villámával kapcsolatban említi 

(aithóna keraunon, Ol. 10. 83). Ugyanakkor Zesz mennydörgése az oroszlánok jelzőjét idézi 

(eribromoi). Homérosz az Íliászban Zeuszt eribremetésznek nevezi (13. ének, 624. sor). A róka 

és az oroszlán földi megfelelői az égi villámnak és mennydörgésnek. A két szféra a 

lokrisziakban kapcsolódik össze, akikkel a múzsák együtt ünnepelnek (erre utal a szünkomáxate 

ige, mely a kómosz ’ünnepi felvonulás” főnevet rejti magában). Ez a kómosz átvitt értelemben 

Olümpiából az itáliai Lokroiba vonul, vagyis a múzsáknak (a költészetnek, a művészeteknek) 
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az átviteleként is értelmezhető a görög szárazföldről az itáliai gyarmatra. A lokrisziaknál 

várható pozitív fogadtatásért a költő kezeskedik (engüaszomai). 

A Zeusznak szentelt olümpiai játékok versenyszáma nem véletlenül végződik a Zeusz 

gyermekeinek patronátusa alatt álló lokrisziak győzelmével. A győzelem sohasem esetleges, 

mindig egy transzcendens erő jóindulatának függvénye, a győzelmi ódákkal ezért elsősorban 

egy istenség kegyeit kell megnyerni. A költészet emellett a közösség identitását is alakítja, s a 

Pindarosz által a lokrisziakról rajzolt kép meg kell hogy feleljen a lokrisziak elvárásainak. Az 

összgörögséget összehozó sportversenyek során az egyes közösségi identitások is ütköztek, 

ezért a győzelem megéneklésekor sem lehet az egyéni teljesítmény a központban, hiszen egy 

közösség önmeghatározása a tét. 
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Olvasmány 

(Forrás: Trencsényi-Waldapfel Imre: Ember vagy. Műfordítások, Budapest, Európa, 1979, 355‒356.) 

 

Pindarosz 

A lokriszi Hagészidámosznak, olümpiai győzelmére 

(11. olümpiai óda) 

 

Van, hogy az ember várja, amíg feltámad a szél, 

van, hogy az égből várnak esőt, 

vemhes felleg gyermekét, 

ám ha ki küzdött, boldogul, 

csordul a himnusz, mint a méz, 

a jövendő hírnév kutfeje, 

s biztos, mint amit eskü köt, 

nagy tetteknek e pályabér. 

 

Nincsen irígye, övé a dicséret, 

ki győz az Olümpián. A mi nyelvünk 

mind e dicsőség pásztora lenni kiván, 

s istentől való az is, mikor kivirul 
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bölcs férfi szivében a gondolat. 

Tudd meg hát, Arkesztratosz 

sarja, hős Hagészidámosz: 

győztél mint ökölvívó, 

 

és az olajfa arany lombjából font koszorún  

édes ének lesz a dísz: az én szavam, 

és hazádat, Lokriszt sem felejtem el, 

vár az ünnep ott, s kezeskedem, ha jöttök, 

drága Múzsák, jöttök vendégekhez nem rideg 

és a szépben nem járatlan  

bölcs és bátor nép közé. 

Mert a róka – tűzpiros vad – 

és a bömbölő oroszlán 

sem cserél természetet. 

 

(ford. Trencsényi-Waldapfel Imre)  
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A levél műfaja az antikvitásban 

Philosztratosz szerelmes levelei 

     

 A levelek esetében, akárcsak a lírai költészetben, a fikció és a valóságvonatkozások 

viszonya különösen problematikus, hiszen bizonyos korszakokban (pl. középkor, romantika) a 

levélírás lényegét az őszinteség, a vallomásszerűség képzetének hozzákapcsolásában látták, a 

levelet a szív tükrének tartották. Természetesen nemcsak az antik levelek győzhetnek meg 

minket arról, hogy a levél, melyben a levélíró önreprezentációja nyilvánul meg, csupán egy 

valóságkonstrukció, nem pedig reflexiója a valóságnak. A fikció és realitás, gyakorlati szándék 

és esztétikum, praxisz és logosz ellentétét tükrözik a levelek szokványos kategorizálásai is. 

Adolf Deissmann a levélnek két alapkategóriáját különbözteti meg, az egyiket a német Brief, a 

másikat az Epistel terminussal jelöli. A levél (Brief) nem irodalmi jellegű, az életnek egy 

darabja, s az episztola és a levél úgy különbözik egymástól, mint a művészet a természettől. 

Valójában a tájékoztatást, az információátadást szolgáló, életdokumentumként olvasható levél 

és a másik véglet, a kimondottan irodalmi szándékkal íródott episztola között számos, hasonló 

dichotómiákkal nehezen leírható átmeneti forma létezik.  

A legkorábbi ismert görög levelek irodalmi művek betétei, s ezek értékét nyilvánvalóan 

nem alkalmi vagy dokumentumjellegük adja, még a történeti művek esetében sem. Az irodalmi 

levél lehet verses vagy prózai formájú. A legfontosabb verses epistolák a római Horatius művei 

(az egyik közülük Ars poetica címmel vált ismertté), valamint Ovidius Heroidái (Hősnők 

levelei) és Epistulae ex Ponto (Levelek Pontusból) című kötete. A heroida Ovidius sajátos 

műfaja, mely több műfaj jegyeit is magába olvasztja: megtalálhatók benne a levél, az elégia, a 

drámai monológ, illetve a retorikai suasoria (tanácsadó beszéd) elemei. Ovidius heroida-

gyűjteménye két levéltípust tartalmaz: az elhagyott mitológiai hősnők levélformába öltöztetett 

monológjait (pl. Penelope Ulixesnek, Briseis Achillesnek, Phaedra Hippolytusnak), illetve 

dialogikus jellegű levélpárokat (pl. Paris és Helena levélváltása).  

A prózai levelekben Cicero, Seneca és az ifjabb Plinius jeleskedtek. Cicero a prózai 

levélnek három típusát különböztette meg: 

1. tájékoztató levél: az ilyen leveleknek gyakran történelmi forrásértékük is van, ide 

sorolhatók Cicero Atticushoz írt levelei. 

2. familiáris levél (genus familiare et iocosum): humoros, kedélyes hangvételű levelek, 

pl. Cicero Caius Trebatius Testához írt levelei. 



58 
 

3. komor hangvételű levél (genus severum et grave): ezek a levelek fennköltebb 

hangnemben, komolyabb témákról íródtak, pl. az a vigasztaló levél, melyet Cicero 

kapott lánya halálakor Sulpicius Rufustól. 

Cicero hatalmas levélgyűjteménye, mely leplezetlenül tárja fel a római hétköznapokat, 

931 levelet tartalmaz. Ezek nagy része valóban elküldött levél, többségük valószínűleg a szerző 

halála után jelent meg először. Seneca Epistulae morales (Erkölcsi levelek) című gyűjteménye 

tulajdonképpen levél formájú filozófiai értekezéseket tartalmaz. Az ifjabb Plinius leveleinek 

nagy része minden bizonnyal misszilis (valóban elküldött) levél. A legismertebbek azok a 

hivatalból írt levelek, amelyeket Bithynia helytartójaként küldött Traianus császárnak, illetve 

az a két levél, amelyekben a Vezúv kitörésének történetét foglalja össze, melynek során 

nagybátyja, a természettudós idősebb Plinius is életét vesztette.   

A levél műfaja a kereszténység idején különösen fontossá válik, ez elsősorban Pál 

apostol leveleinek hatása. A keresztény levélírók közül kiemelkedik a 3. századi Cyprianus, 

Karthágó püspöke, a 4. századi Szent Jeromos (Hieronymus) és a 4‒5. század fordulóján élt 

Szent Ágoston (Augustinus). Jeromos Pammachiushoz írt, a fordítói elveit összefoglaló levele 

a fordításelméleti értekezések előfutára lett.  

Az ún. második szofisztika irodalmi levelei (Alkiphrón, Ailianosz és Philosztratosz 

művei), melyek a római kori görög levélirodalom virágkorának termékei (Kr. u. 2–3. század), 

önálló levélgyűjtemények, s legfontosabb közös jegyük a retorikai iskolázottság. A levélműfaj 

retorizálásában és a szofista ízléshez való igazításában kétségtelenül Philosztratosz a 

legkövetkezetesebb. A második szofisztika által megalapozott tradíció továbbélt 

Arisztainetosznál (5. század) és Theophülaktosz Szimokattésznál (7. század).  

 

A Philosztratosz-korpusz és a levelek szerzőségének kérdése 

 

A Corpus Philostrateum több különböző Philosztratosz nevű szerző által írt művek 

gyűjteménye, s a szerzők besorolása, az egyes (Philosztratosz neve alatt fennmaradt) művek 

szerzősége a szakirodalomban mindmáig vitatott. Egyetértés csak a tekintetben van az egyes 

kutatói álláspontok között, hogy a három Philosztratosz nevű szerzőt megkülönböztető Szúda-

lexikon adatai több ponton is hibásak. A Szúda-lexikon szerint az I. Philosztratosz Nero idején 

élt, és a II. Philosztratosz apja volt, aki Septimius Severus idején Rómában tevékenykedett. A 

III. Philosztratoszként említett személy a Szúda szerint a II. Philosztratosz másodfokú 

unokaöccse és egyben fogadott fia volt. Ma a kutatók általában négy Philosztratosz nevű 

szerzőről beszélnek. Az I. Philosztratosz, Verus fia a II. század első felében született és athéni 
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szofista volt, a II. Philosztratosz, az I. Philosztratosz fia, 170 körül született és Athénban tanult 

190 körül, 202 után pedig a császárné, Iulia Domna köréhez csatlakozott Rómában. A III. 

Philosztratosz (mellékneve Lémniosz) Nervianus fia, I. Philosztratosz egyik lánytestvérének az 

unokája volt, és 191 körül született. Tanárai között volt nevelőapja, II. Philosztratosz is. 

Rómában, Itáliában, majd Athénban tevékenykedett, s Lémnoszon halt meg. A IV. 

Philosztratosz a III. Philosztratosz unokája volt, s a III. század másik felében élt. 

A Philosztratosz-korpusz legterjedelmesebb művei A tüanai Apollóniosz élete (Ta eisz 

ton Tüanea Apollónion, Vita Apollonii Tyanensis), a Szofisták életrajzai (Bioi szophisztón, Vitae 

sophistarum) és a műalkotás-leírások két gyűjteménye (Eikonesz I–II, Imagines I–II). A kisebb 

művek (A testgyakorlásról, Héroszi történet, Szerelmeslevelek, Nero) mellett fennmaradt még 

két egészen rövid traktátus (Dialexisz I. és Dialexisz II.). Hogy melyik Philosztratosznak melyik 

művet tulajdonítsuk, az máig sem teljesen tisztázott. A Szúda-lexikon az I. Philosztratosznak 

tulajdonítja a Peri gümnasztikész és a Nerón című műveket, a II. Philosztratosznak a leveleket, 

a műalkotás-leírásokat (Eikonész), a traktátusokat (Dialexeisz), a Héróikoszt, A tüanai 

Apollóniosz életét és a Szofisták életrajzait. A III. Philosztratosz művei között is volt a Szúda 

szerint egy Eikonész című. Emellett a Szúda-lexikon több olyan művet is említ, melyek nem 

maradtak fenn. Schmid majdnem az összes művet a II. Philosztratosznak tulajdonította, kettő 

kivételével: a műalkotás-leírások második részét szerinte a IV. Philosztatosz, az első traktátust 

pedig a III. Philosztratosz írta. Ezen kívül anonimnak tartja a Philosztratosz-korpuszban 

található második trakátust és a levelek egy részét.  

A levelek szempontjából tehát elsősorban a II. Philosztratoszként emlegetett Flavius 

Philosztratosz érdemel figyelmet, aki Lémnoszon született. Retorikatanárai között volt a 

naukratiszi Proklosz, az epheszoszi Damianosz és valószínűleg a thesszáliai Hippodromosz is. 

Feltételezhető, hogy a szíriai Antipatrosznál, aki később a császár fiainak, Caracallának és 

Getának a nevelője lett, még Görögországban (Athénban) kezdett tanulni, majd követte őt 

Rómába. 202 körül, feltehetőleg Antipatrosz közbenjárásával került a szíriai származású 

császárné, Iulia Domna tudósokból álló körébe. Iulia idejének nagy részét utazgatással töltötte, 

ezért Philosztratosz is megfordult a császárnő kíséretében a Római Birodalom több 

provinciájában és városában. 208-ban Britanniában volt, járt Pergamonban, Nikomédiában és 

Antiokhiában is, a császárnő kedvenc tartózkodási helyén. A császárnő halála után valószínűleg 

Athénban telepedett le és tanított. Philosztratosz feleségének nevét is ismerjük egy erüthraibeli 

feliratról: Aurelia Melitine, s tudjuk, hogy a családnak szenátori rangja volt. A Szúda-lexikon 

adata alapján a II. Philoszratosz Philippus Arabs idején (244–249) halt meg.   
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A tüanai Apollóniosz élete, mely a legismertebb és alighanem a legtöbbet fordított 

Philosztratosz-mű, a Krisztus utáni első században tevékenykedett Püthagorasz-követő 

filozófus biográfiája, akit pogány prófétának, Krisztus ellenképének tartottak. A mű fordítása, 

illetve kiadása nem egyszer akadályokba ütközött, pl. a deista Ch. Blount 1680-ban elkészült 

angol fordításából keresztényellenes allúziói miatt csupán az első két könyv jelenhetett meg, 

ám az egyház azt is átokkal sújtotta, a fellelt példányokat pedig elégették. Bár Philosztratosz 

Apollónioszban elsősorban az ideális filozófust látta, az életrajz regényszerű: Apollóniosz a 

trójai Euphorbosz reinkarnációja, természetfeletti erővel rendelkező varázsló és mágus, aki a 

filozófiát istentiszteletként fogta fel, s tanaiban az egyetlen és mindenek felett való Isten 

tiszteletét hirdette, ám monoteizmusa a démonhit által politeista elemmel társult. Caracalla 

császár Philosztratosz művének hatására larariumában Krisztus, Ábrahám és Orpheusz mellett 

Apollónioszt is házi istenségként tisztelte, s egy héróont (vagyis a héroszoknak kijáró szentélyt) 

is emelt a tiszteletére. Philosztratosznak a történetírói-életrajzírói konvenciókhoz való 

igazodását, ám egyben írói öntudatát és eredetiségét is jelzi, hogy Damisz, Apollóniosz 

állítólagos követője és tanítványa, akit műve fő forrásaként jelöl meg, fiktív személy volt, s 

beiktatása a hitelesség látszatára való törekvést szolgálja – a tényszerűség helyét tehát a 

regényszerűség veszi át. Hasonló a helyzet Apollóniosz saját műveivel, melyek (különösen 

Apollóniosz levelei és Püthagorasz-életrajza) szintén Philosztratosz forrásai közt szerepelnek, 

s melyeknek hitelessége szintén megkérdőjelezhető. Philosztratosz szerint Apollóniosz 

különleges képességei nem mágikus tudományának köszönhetők, hanem püthagoreista 

életmódjának (aszkézis, vegetarianizmus, az élvezetekről való lemondás stb.). Az Apollóniosz-

életrajzzal Philosztratosz a császárnő, Iulia Domna kedvében szeretett volna járni, aki Héliosz 

emesszai papjának lánya volt, s ezzel is magyarázható a keleties kolorit és az egzotikus 

atmoszféra, a görög szabadságvágy és a keleti szolgalelkűség szembeállítása, az etnográfiai és 

geográfiai érdekességek iránti fogékonyság, mely a művet az útleírásokkal, valamint a 

kuriózumokat gyűjtő és rendszerező paradoxográfiákkal rokonítja. Philosztratosz stílusának 

különlegességét a fantasztikum és a szofisztikára jellemző racionális elemek kontrasztja adja, s 

a filozófiai-teológiai gondolatokat fantasztikus-regényes elbeszélésekkel ötvöző mű retorikai 

stílusgyakorlatnak is tekinthető.   

Mivel Philosztratosz  Szofisták életrajzai című művében saját műveként említi A tüanai 

Apollóniosz életét, a két kulcsmű közös szerzőségének kérdése nem kétséges. Életrajzai nem 

tekinthetők a szó szoros értelmében vett életrajzoknak, a kötet inkább anekdoták és rövid 

jellemzések gyűjteménye. Nem az volt a célja, hogy minden fellelhető adatot összegyűjtő 

kézikönyvet hozzon létre, a szokásos betűrendes elrendezést is elvetette, a tárgyalt szofisták 
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műveinek listáját is csak ritkán adja meg, s általában ebben a tekintetben sem törekszik 

teljességre. Philosztratosz metódusának lényegét nem könnyű megragadni, hiszen a feldolgozás 

módjában nagy változatosságot mutat. Módszerét és stílusát a negyedik században Eunapiosz 

próbálta meg követni. A műben Philosztratosz megkülönbözteti a régi szofisztikát az ún. 

második szofisztikától: az előbbinek az atyja Gorgiász volt, az utóbbit a szónok Aiszkhinész 

alapozta meg, s egy hosszabb „sötét korszak” után az első  században élt szmürnai Nikétész 

élesztette újjá.  

A Philosztratosz-korpuszhoz tartozik a 65 műalkotás leírását tartalmazó Eikonész is, 

melyről a következő fejeztben lesz szó. Philosztratosz kisebb művei közül figyelemreméltóak 

továbbá a szerelmes levelek és a Héroszi történet (Héróikosz, Heroicus). Ez utóbbi egy 

párbeszédes formában megírt mű, melyben egy görög vincellér a görög héroszkultuszról mesél 

egy a jó szélre várakozó föníciai tengeri utazónak. A testgyakorlásról (Peri gümnasztikész, 

Gymnasticus) című értekezés célja az ógörög atlétika újjáélesztése. A Nero című dialógus 

Lukianosz művei között maradt fenn. A mű két filozófus, Muszoniosz és Menekratész 

eszmecseréje Güara szigetén, s főként a türannoszok gyalázatos tetteiről szól. A beszélgetésnek 

egy hajó érkezése vet véget, mely Nero halálhírét hozza.  

Philosztratosz szerelmeslevél-gyűjteménye (Episztolai erótikai) többnyire 

megnevezetlen, s csupán a nemük szerint differenciált címzettekhez (pl. Egy fiúhoz, Egy 

hölgyhöz) írott leveleket tartalmaz. A kompozíciót illetően a szerzői intenció megértését 

nehezíti a két családra oszló szöveghagyomány, melyeket követve a két mértékadó kiadásban 

(Teubner, Loeb Classical Library) a levelek beosztása teljesen eltérő. Valószínű, hogy maga a 

szerző nem publikálta szerelmes leveleit, s halála után barátai vagy tanítványai gyűjtötték egybe 

azokat, miközben az egyik összeállító a szorosabban vett szerelmi témájú levelekre koncentrált, 

a másik az egyéb, konkrét személyekhez írt leveleket is beillesztette a gyűjteménybe. Ez utóbbi 

gyűjtemény 73 levelet tartalmaz, melyek többsége szerelmi témájú, s ezek nagy része meg nem 

nevezett személyekhez íródott (55, ebből 26 levél meg nem nevezett fiúkhoz, 29 pedig meg 

nem nevezett hölgyekhez). A maradék 18 levél megnevezett személyekhez van címezve, s ezek 

között is csupán 8 olyan van, mely egyáltalán nem szerelmi témájú. A leghosszabb terjedelmű 

közülük a császárnéhoz címzett 73. levél, mely Gorgiászt, s rajta keresztül általában véve a 

retorikát és szofisztikát védelmezi. Azzal, hogy Philosztratosz Platónt az első szofisztika 

atyjaként ünnepelt Gorgiász vetélytársának tartja, a filozófia és a retorika–szofisztika 

egyenrangúságát kívánja bizonyítani.  

A II. Philosztratosz szerzőségét több szempontból megkérdőjelezték, elsősorban nyelvi-

stilisztikai okokra, ill. a levelek szellemiségére hivatkozva, a felmerült érvek azonban nem túl 
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meggyőzőek és könnyen cáfolhatók. A 73. levelet például azért tartották hamisítványnak, mert 

úgy ír Plutarkhoszról, mintha Iulia Domna kortársa lenne. A levél azonban értelmezhető úgy 

is, hogy Plutarkhosznak a szofisták elleni írásáról beszél, hiszen tudjuk, hogy egy elveszett 

írásában a szofistákat, pontosabban Gorgiászt támadta. Az, hogy bizonyos szavak, illetve 

nyelvtani alakok csak a levelekben fordulnak elő, más Philosztratosz művekben nem, 

természetesen adódhat a levél stilisztikai kívánalmaiból, s nem utal feltétlenül eltérő 

szerzőségre. Emellett a levelek bizonyíthatóan rokonságban vannak Philosztratosz egyéb 

műveivel. A 73. levél például olyan terminus technicusokat használ, melyek a Szofisták 

életrajzaiban is előfordulnak. A levelekben II. Philosztratosz életének helyszínei is 

felbukkannak: az 55. levél szerzője például hangoztatja, hogy járt Rómában, a 45. levél pedig 

az ajándékba küldött erüthraibeli gránátalmákhoz írt ajándékkísérő levél, miközben egy 

feliratról tudjuk, hogy II. Philosztratosz fia, Phlaviosz Kapitoleinosz a kis-ázsiai Erüthraiban 

telepedett le. A Lémnosz és Imbrosz barátságáról szóló 70. levél szerzője egyértelműen 

lémnoszi születésűnek vallja magát.  

A Philosztratosz-hatástörténet egyik legérdekesebb eleme, hogy Antonio Bonfini, 

Mátyás király udvari humanistája Philosztratosz több művét (köztük a leveleket is) latinra 

fordította. A fordítás a Bibliotheca Corviniana egyik legszebb kódexében olvasható. 

 

A Philosztratosz-levelek motívumai 

 

A rózsa átváltozásai. Oscar Wilde meséjében (The nightingale and the rose) az 

önfeláldozó szerelem jelképévé vált rózsa vörös színét a haldokló csalogány véréből nyeri. A 

vörös rózsa az antik mitológia szerint is egy átváltozás révén született, a haldokló Adónisz, 

vagy más változat szerint Aphrodité vérből, aki futás közben egy tövisre lépett. Biónnak az 

Adónisz-mítoszt feldolgozó I. idillje is, akárcsak Wilde meséje, a rózsamotívumban a halál és 

a szerelem összefonódását festi.  

Philosztratosz leveleiben az ad hoc metaforáknak köszönhetően az átváltozás révén 

született rózsa maga is többszörös metamorfózison megy keresztül. Az Adonisz-mítoszra 

alapozva a rózsa a szeretett fiúval azonosul (3. és 9. levél), de a mulandó szépség, a szépség 

virágkorának szimbólumaként a női szépség képe is: a nő szemeiben rózsák nyílnak (25. levél), 

a Khariszok rózsakarúak, s ahogy a rózsa elfonnyad, úgy múlik el a szépség is (55. levél). A 

szépfiú nem más, mint beszélő rózsa (17. levél), hiszen az ő viruló szépsége is ugyanúgy 

elhervad majd. Ez a téma a görög költészetben, különösen az epigrammákban  gyakori, 

megtalálható például Theokritosz 23. idilljében és a Görög Antológiában (pl. a 12. könyv 234. 
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darabjában). Szerelmi ajándékként a fiúhoz küldve a rózsa Erósszal kerül párhuzamba, hiszen 

a szirmai, melyeken sietve a szeretett lényhez száll, olyanok, mint Erósz szárnyai (1. levél), 

tövisei olyanok, mint Erósz nyilai, tűzszínük pedig Erósz fáklyájára emlékeztet (55. levél). A 

rózsáknak ez a tüze nemcsak látványukból adódik: érintéskor is tüzesek, hiszen magával a 

szerelmes férfival azonosulnak, férfiként ölelik át a hölgyet, s ha az elutasítóan viselkedik, akár 

el is égethetik (54. levél). A tűzszín az alapja a rózsa és a vörös haj egymásra kopírozódásának 

is: a vörös hajú fiú feje egy nagy, virágba borult rét (21. levél), ezért nem szabad rózsát 

ajándékozni neki, hiszen az csak tűz lenne a tűzre (4. levél). A rózsa–haj párhuzam 

monumentálissá tágítható: ha a rózsák a tavasz hajszálai (3. levél), akkor nyilván maga a 

természet is vörös hajú, legalábbis bizonyos évszakokban. A rózsa színéből adódó, szinte 

állandó panelekként működő azonosításokból (rózsa = tűz, vörös haj, vér) néha döbbenetesen 

bizarr költői képek születnek: „Ne koszorúzzuk meg magunkat vérrel!” (4. levél), „Mért 

koszorúzod tűzzel a fejed?” (21. levél). 

A szerelem gyümölcsei. Az antikvitásban a rózsa mellett bizonyos gyümölcsök (alma, 

gránátalma, füge) is szolgálhattak szerelmi ajándékként. A gyümölcsmotívumok ritkábbak 

ugyan a gyűjteményben, ám a gyümölcsökhöz írt ajándékkísérő levelek egy sokrétű allegorikus 

tradícióba illeszkednek, s értelmezéslehetőségeik sokszor problematikusak. Az alma a 

szerelemre való felhívás jelképe, de a rózsákhoz hasonlóan arra is figyelmeztet, hogy a szépség 

rövidéletű. Az alma több görög mítoszban is levélként szolgál: Philosztratosz 62. levelében a 

Péleusz és Thetisz lakodalmán bonyodalmakat kiváltó Erisz almájával Erósz almája kerül 

ellentétbe, mely egy szerelmi feliratot tartalmaz. Az ellentét azonban nemcsak a két levél 

tartalmában rejlik, hanem a címzett megadásának módjában is: Erisz almáját éppen a címzett 

nevének elhallgatása tette talányossá s viszálykeltővé, Erósz almájának egyik érdekessége 

viszont éppen Euippé nevének feltüntetése (ez az egyetlen Philosztratosz-levél ugyanis, 

amelybe a címzett neve is bele van foglalva). Az alma szerelmi ajándékként szerepel Akontiosz 

és Küdippé, valamint Atalanta mítoszában is. Akontiosz és Küdippé a déloszi Apollón-

fesztiválon találkoznak, s Akontiosz Erósz sugallatára egy almára írja furfangos üzenetét. Az ő 

almája nem a levél írójának, hanem címzettjének nevében beszél, arra számítva, hogy a lány 

úgy is hangosan fogja felolvasni a feliratot: „Artemiszre esküszöm, hogy Akontioszhoz megyek 

feleségül.” Kallimakhosznál a férfi a levél írója, a nő pedig az olvasója, Ovidius ezt a szituációt 

levélváltássá bővíti (Heroides, 20–21. levél). Philosztratosznál is egy potenciális szerelmi 

levélváltásról van szó, melynek terjedelmi korlátait az almára ráférő betűk szabják meg. A levél 

írója a számára egyetlen lehetséges és elfogadható választ is megadja: az „Euippé, szeretlek” 

felirat alá az „Én is” üzenetnek kell kerülnie. Három levélről van szó tehát egyszerre: az egyik 
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az almára írt szerelmi üzenet, a másik Euippének szintén az almára írandó válasza, a harmadik 

pedig az almához mellékelt ajándékkísérő levél, mely az előző kettőt is magába foglalja, s mely 

mintegy használati utasításként is szolgál, hiszen Euippé ebből tudja meg, mit kell tennie a 

kapott ajándékkal. Az üzenetek rövidsége és feliratjellege az epigrammákra emlékeztet: 

hasonló üzenetek a görög epigrammákban is megjelennek almára írt levélként (5. könyv, 80. 

vers) vagy ajándékkísérő üzenetként (5. könyv, 79. vers). 

Az almához hasonlóan a füge is erotikus szimbólum az antikvitásban: a fügefa, de főként 

a füge gyümölcse az antik irodalomban a férfi vagy női nemi szervekre utal. A motívum 

irodalmi tradíciójának ismeretében joggal tarthatjuk Philosztratosz 49. levelét is erotikusnak. 

Egy rövid ajándékkísérő levélről van szó: „Tavaszi fügéket küldtem neked – talán csodálkozol 

azon, hogy már, vagy azon, hogy még mindig küldök ilyet.” A füge a Földközi-tenger mellékén 

mindennapos és olcsó élelmiszernek számított, küldése ezért – ha nem lenne szimbolikus 

jelentősége – nem számítana különösen érdekesnek. A fügék számolása például 

Arisztophanésznál (A béke, 1356. sor) a koituszt jelenti, Martialisnál pedig a ficus (nemesített 

füge) és caprificus (vadfüge) ellentéte a férfiszerelem két fázisára, illetve szexuális aspektusára 

utal: „qui modo ficus eras, iam caprificus eris” (4. könyv, 52. vers) – ’ki nemrég még passzív 

szerető voltál (ficus), nemsokára aktív leszel (caprificus = pedicator)’. Feltehetőleg hasonló 

átváltozás lehetőségére utal a fügéket még mindig küldő levélíró is Philosztratosznál. A fügék 

tehát két okból keltenek csodálkozást: az egyik az elsődleges értelemből adódik, s a tavaszi 

fügék korai érésére utal, a másik pedig a szimbolikus értelemből. 

Szakállpelyhedzés és hajgyilkosság. A haj levágása az ókorban a rabságba 

süllyesztéssel egyenlő, a háborúban ez az egyik legmegalázóbb, amit az ellenségétől kénytelen 

elviselni az ember. A hajvágásnak nemcsak a görögöknél volt ilyen szimbolikus jelentősége, 

hanem például az Ószövetségben is: Ezékiel próféta egyik szimbolikus tette volt, hogy levágta 

a haját és szakállát, ezzel jelezve a babiloniak általi megszégyenítést és megsemmisítést, mely 

Jeruzsálemre vár, a nép ugyanis a szőrzetet az erő és méltóság jelének tekintette. 

Philosztratosznál a haj levágása az ostobaság és a barbárság jele (61. levél), hiszen a haj 

Aphrodité ajándéka, a hosszú hajú nő a buja növényzetű földnél is kellemesebb látványt nyújt. 

A nő hajánál is értékesebb azonban a szép ifjúk haja, hiszen az ifjút még Menandrosz A lenyírt 

hajú lány című komédiájában is megkímélték (16. levél). A haj tulajdonképpen minden 

szépséggel és dísszel azonosul: így jutunk el olyan merész metaforákig, hogy pl. a hajók haja a 

vitorla, a tenger haja a sok sziget, a városok haja pedig a városfal. Nem véletlenül gyakoriak 

ezzel kapcsolatban a harci metaforák, hiszen a haj levágása tulajdonképpen gyilkosság, vagy 

egy ostromlott város bevételéhez hasonló, ezért illő a hajról, akár a háborúban elesett hősökről, 
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gyászbeszédet mondani. Mindkét idézett levél tulajdonképpen ezt a gyászbeszédet helyettesíti, 

s mindkettő a hajra metaforikusan utaló hármas felkiáltással zárul. 

 

„Ó, szépség fellegvára, szerelem ligete, ó, fej csillagkoszorúja!” (16. levél) 

 

„Ó, Erósz szárnyai, ó, a fej zsenge áldozata, ó, a szépség maradványai!” (61. levél)  

 

A szakáll levágásának témája is több variációban van jelen Philosztratosznál (13.,15. és 58. 

levél), s ez a három levél tulajdonképpen a szakállpelyhedzéssel kapcsolatos három különféle 

alapállás retorikai indoklása. A legkézenfekvőbb párhuzam alapján a szakáll kiütközése a 

szépség mulandóságára hívja fel a figyelmet, a késlekedő-vonakodó fiút tehát az öregedés 

emlegetésével lehet mihamarabbi cselekvésre bírni. A szakállnélküliség korszaka jelenti a 

tavaszt, a szakáll kiütközése pedig virágzás („az orcádon nőni kezd a szakáll, s az egész arc 

virágzik”, 13. levél), mely máris a tél beköszöntét jelzi. A két évszak között szinte nincs is 

átmenet, hiszen a szépfiú számára paradox módon a telet nem a virágok elhervadása, hanem a 

virágba borulás jelenti („add nekem szerelmedet, mielőtt elhagy tavaszod és beköszönt a tél”, 

13. levél). A másik két szakállról szóló levél már a kinőtt szakállal kapcsolatos hozzáállásokat 

tárgyalja: az egyik egy paradox enkómion, mely azt bizonygatja, hogy a szakáll a szépség 

kezdete (15. levél). A másik ezzel ellentétben a szakáll leborotválást dicséri (58. levél). A 

szakáll kiütközése Sztratónnál sem akadálya a szerelemnek (Görög Antológia, 12. könyv, 10. 

vers):  

 

„Bárha pihédzik már a csodás fürtű kamasz álla, 

szőke halántékát száz puha fürt lepi el, 

 el sose hagynám őt, szeretem, hisz a bája enyém lesz 

úgy is, hogyha pihés, vagy ha szakállat ereszt!” 

  (Csehy Zoltán fordítása) 

 

Mezítlábas szépség. Philosztratosz három levélben érvel amellett, hogy a lábbeli a 

szépség akadályozója, s a témának férfi (18. levél) és női variánsait (36. és 37. levél) is megírta.  

Abból indul ki, hogy a cipőhordás már önmagában is betegség, ám az ilyen sebet még 

Aszklépiosz sem gyógyítja meg, hiszen önként vállalt szenvedésről van szó. A mezítlábas 

szépség és a cipő ellentétéhez tehát olyan ellentétpárok rendelhetők, mint egészség–betegség, 

fiatalság–öregség, természetesség–mesterkéltség. A téma univerzálissá tágul, hiszen a 
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mezítlábas szépség előtt meghódol a tűz, a tenger és a kőszirt is, s a föld is szerelmes érintésként 

érzékeli, ha egy szép láb tapossa. A lábbeli hordását elmarasztaló levelek a lábbelit ajándékozó 

ajándékkísérő epigrammákkal kerülnek ellentétbe. Egy ismeretlen költő görög antológiabeli 

epigrammája (12. könyv, 96. vers) a szép Pürrhoszt éppen a lábbeli hordására biztatja. Az ifjú 

szépsége ugyanis nem tökéletes, lábfeje hibáit azonban a lábbeli eltakarhatja:  

 

„Alkatod elragadó, a szemeddel néz a szemérem, 

melled szűz rétjén szirmait ontja a báj, 

mindegyik ifjúnál szebb vagy, de az ég kegye mégsem 

tette hibátlanná, Pürrhosz, a lábfejedet. 

Rejtse a torz talpat, szép Pürrhosz e lábbeli kissé, 

szépségével hadd gyújtsa örömre szived!” 

  (Csehy Zoltán fordítása) 

 

A szem: a szépség szálláshelye. A szépség befészkeli magát a szembe, a szerelmes 

azon keresztül lát, így mindenbe és mindenkibe (pásztor, tenger, virágok, folyó, nap, csillag) a 

szeretett fiút látja bele (10. levél), s hiába akarja kiengedni őt a szeméből, hiába akar 

megszabadulni tőle, nem sikerül. A szemmotívum kapcsán is erőteljesen érvényesül a harci 

metaforarendszer: a betelepedés csupán a szerelmi ostrom kezdete, onnan folytatódik az 

előrenyomulás egészen a lélekig (11. levél).  A témának a női variánsa a 12. levél, melyben 

szintén felmerül a szemek fellegvárának elfoglalása, s az onnan való előrenyomulás a lélekig. 

A szerelmes a szerelemmel, Erósszal azonosul, hiszen szárnyai vannak, íjat hord és lángra 

gyújt. A szerelmes a szemet okolja, mert ő adott elsőként tűzjeleket a szépségről. A szerelem 

tüzével a nap tüze kerül ellentétbe, a vakok–látók ellentétpár megfelelője pedig a szerelem 

nélküliek–szerelmesek ellentétpár lesz. A szerelmesnek Odüsszeuszéhoz hasonló veszélyeken 

kell átesnie, hiszen a hölgy szeme úgy szippantja be magába, mint a hajósokat a Kharübdisz, s 

az ilyen tengeri örvényekből nem is lehet szabadulni (50. levél). A szépség ostroma ellen egy 

módon lehet védekezni: a szemeken keresztül, s a legkézenfekvőbb módszer az, ha becsukjuk 

a szemünket, úgy, ahogy az ostromlottak zárják be a kaput (56. levél). Ám a szépség ennek 

ellenére is behatolhat, az őrség figyelmét ugyanis el lehet terelni, s egy aforizmaszerű 

Philosztratosz-levél alapján olyan személybe is beleszerethetünk, akit csak hírből ismerünk, 

hiszen az értelem is lát (41. levél). A szerelmes persze nem feltétlenül akar szabadulni 

szerelmétől, s ilyenkor éppen ellenkező okból szidja meg a szemeit: olyan érzéketlenek, hogy 

egy pillanatra be mertek csukódni, elhagyták őrhelyüket (59. levél). A szemeknek 
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tulajdonképpen az a feladatuk, hogy a lelket szerelemre csábítsák, ők a lélek sóvárgó csatlósai, 

a lélek azonban nem képes visszautasítani őket (29. levél).  

A szemmotívum egy másik típusa a szem–pohár azonosításból indul ki, s a látás és az 

ivás válnak egymás szinonimáivá. A szem is áttetsző, mint a pohár, mert a lélekbe látni rajta 

keresztül (32. levél). A pohárban lévő vizet a hölgy a szeme forrásából meríti, s udvarlójának 

nem is kell a poharat ajkaihoz emelnie, ha szomjazik, mert a szemen keresztül is tud inni. A 

szem tulajdonképpen az arcon lévő pohár (33. levél), s a hölgy kezében lévő pohár áttetsző 

ugyan, de lélektelen, hacsak nem töltik meg csókokkal. Az egy kocsmárosnéhoz címzett 60. 

levélben a hölggyel érintkezésbe került tárgyak isteni dimenziókat nyernek, így válnak a 

poharak is Héra szemeivé.   

 

Retorika és mitológiai katalógus a levelekben 

 

Philosztratosznál természetesen az egyes toposzok használata is a retorikai 

szabályoknak rendelődik alá. Az ismétlődő témájú levelek retorikai gyakorlatokként is 

felfoghatók, melyekben ugyanannak a dolognak két különböző aspektusa kerül az érvelés 

középpontjába. A szabad-e a rózsán aludni retorikai kérdésre például két, egymással ellentétes 

választ is kapunk. Az egyik változat szerint a rózsáknak olyan erős és csábító az illatuk, hogy 

lehetetlen mellettük elaludni, s faragatlanságra vall, ha valaki egyedül alszik rajtuk (20. levél). 

A másik változatban, melynek Philosztratosz szokása szerint a férfi és női variánsát is megírta 

(46. és 54. levél), a szerelmi ajándékként kapott rózsákra igenis rá kell feküdni, hiszen az 

ajándék küldőjének a szerelmes érintését az ő bársonyos tapintásuk is érzékelteti, illetve 

közvetíti. 

Az egyes levelek gyakran indulnak ki egy bizonyítandó tételből, s az érvelést ugyanarról 

a témáról nemegyszer egy fiúhoz és egy hölgyhöz írt levélben is végigkövethetjük. Az egyik 

ilyen férfi és női változatban is megírt (5. és 47. levél) téma alaptétele, hogy a származási hely 

és a hozzá kötődő mítosz meghatározza a szerelmes viselkedését. A mitológiai katalógus 

lényege, hogy Görögországban nincs egyetlen olyan hely sem, mely a szerelem iránt 

érzéketlenné tenné lakosait. A görög kultúra és a barbár kulturálatlanság kontrasztja a szerelmi 

érzékenység és az érzéketlenség ellentétpárjával kerül párhuzamba. 

A pénztelen szerető előnyeiről szól a 7. és a 23. levél, mely szintén ugyanannak a 

témának férfi és női variánsa, a fiúhoz írt variáns érvelése azonban kidolgozottabb, s a 

mitológiai katalógus révén sokkal részletezőbb. A 7. levél tulajdonképpen egy paradox 

enkómion, hiszen bizonyítandó tétele az, hogy a szegény szerető nem megvetendő, sőt, jobb, 
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mint a gazdag. A szegénység–gazdagság ellentétpár megfelelői az észrevétlenség–fennhéjázás, 

hallgatás–hencegés, hála–megalázás, hősiesség–megfutamodás ellentétpárok, s ezen 

azonosítások révén válik a szegénység egyértelműen pozitív értékké. Hasonló levélpárról van 

szó a 8. és 28. levél esetében, melyeknek bizonyítandó tétele, hogy az idegenség nem akadálya 

a szerelemnek, s hogy a szeretőket a jellemük, s nem a szárazásuk szerint kellene rangsorolni.  

A retorikai érvek mellett az érvelés igazságát hivatottak alátámasztani a mitológiai 

katalógusok. Ezek a hajvágás elleni levelekből sem hiányozhatnak: a 16. levélben például a 

hosszú hajú homéroszi hősök felsorolása és az istenek dús hajra vagy szőrzetre utaló állandó 

jelzőinek előszámlálása szolgál enumerációként. A katalógus elsődleges, de nem egyetlen 

forrása a mitológia. A 39. levélben, melynek alaptétele, hogy az elutasított szerelmes 

kétszeresen száműzött, a példaként felhozott száműzöttek katalógusa elsősorban történeti 

jellegű, s a görög történelem nagy korszakaira, a görög–perzsa háborúk, illetve a 

peloponnészoszi háború idejére utal. Ahogy a leveleknek, úgy a mitológiai katalógusoknak is 

megvan a férfi és női változata. A lábbelivel kapcsolatban Philosztratosz a mitológiai 

mezítlábasok (Aiász, Akhilleusz, Iaszón) mellett a filozófusokat (Diogenész, Kratész) is 

felsorolja (18. levél). A 36. levélben a szép lábú nők példaképeiként Thetisz, Aphrodité és 

Leukipposz lányai merülnek fel. A 35. levél egy mitológiai katalógussal indít az ajándékok 

elfogadásáról. Zeusz és Poszeidón szerelmeit mintegy hetérákként mutatja be, akiket nem az 

istenek átváltozott alakja, hanem az általuk hozott ajándékok ejtettek meg. A mítosz tehát csak 

torz képe a valóságnak, s a nemes érzelmek mutatása csak tettetés és alakoskodás. Nemcsak a 

hetérák státuszának és viselkedésének igazolását találja meg Philosztratosz a mítoszokban, 

hanem a házasságtörését is, melynek példáit a férj–szerető ellentétet feloldó 30. levél mitológiai 

katalógusa sorolja. A levél alaptémáját („Ha nyíltan és szabadon tehetsz valamit, az nem okoz 

akkora örömöt, mint a tiltott gyönyör.”) Philosztratosz gnómikusan is feldolgozta (31. levél).  

A gnómák és aforizmák a Philosztratosz-levélnek egy külön típusát képviselik, melyek 

témájukban nemegyszer visszautalnak a retorikailag kidolgozott levelekre. A szerelmi vakság 

témáját feldolgozó 52. levél például a 12. levélben is felbukkanó toposz egyik variánsa, s akár 

egy szónoki beszéd érvei közé is bekerülhetne. Az aforizma levélként való olvasása azonban 

az értelmezést is kitágítja. Szerelmi üzenetként célja egyértelműen a szerelem viszonzására való 

felhívás, ahogy például a csupán megválaszolatlan költői kérdésekből álló 6. levélé is.  

A haragos szerelmes képe, a szerelem szolgálatként való felfogása, az egyes mitológiai 

hasonlatok annyira elterjedtek az antik irodalomban, hogy általában lehetetlen egy-egy konkrét 

műre vagy műfajra  mint Philoszratosz egyértelmű forrására rámutatni. Természetes, hogy a 

szerelmes levelek intertextuális kapcsolatba kerülnek más antik szerelmi tárgyú művekkel (pl. 
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Szapphó és Menandrosz műveivel), s az antik epigrammával és elégiával is több kapcsolódási 

pontot lehet találni. A római elégiában is elterjedt volt az a motívum, hogy a szerelmes szerelme 

kedvéért bármilyen nehéz munkára, különösen a falusi munkákra is hajlandó lenne. Az 59. levél 

írója attól retteg, hogy szerelme több napra elhagyja a várost, és vidékre utazik majd, s biztosítja 

a hölgyet arról, hogy bármilyen falusi munkára képes lenne a kedvéért – a fejés kivételével, 

hiszen csak a hölgy melleinek érintése okozhat neki örömöt. Hasonló témát dolgoz fel egyik 

szerelmi elégiájában a római elégiaköltészet egyik legnagyobb klasszikusa, Tibullus (2. könyv, 

3. vers): „Ó, ha az úrnőmet láthatnám, mily nagy erővel / vágnám én a kövér földbe a durva 

kapát, / s földműves módjára követném görbe ekémet, / míg szántják kiherélt barmaim ott a 

rögöt!” (Kálnoky László fordítása). Az alapszituáció (Tibullust szerelme, Nemesis egy 

gazdagabb szerető miatt hagyta el, az ő vidéki házába költözött) és a végkifejlet azonban 

egészen más, s a két szöveg inkább csak az általánosan elterjedt toposzok szintjén találkozik.   

 Philosztratosznál a szerelmes levél elsősorban szellemes retorikai konstrukció, mely 

ugyanakkor nem nélkülözi a bölcseleti betoldásokat és költői megoldásokat sem: az 

érzelmesség sosem válik érzelgősséggé, az intimitás sosem lesz kiábrándítóan részletező. 

 

Melléklet 

II. Philosztratosz (Flavius) életműve 

 

• A tüanai Apollóniosz élete: a Kr. u. első században tevékenykedett Püthagorasz-követő 

filozófus regényszerű életrajza, akit pogány prófétának, Krisztus ellenképének tartottak.  

• Szofisták életrajzai: anekdoták és rövid jellemzések gyűjteménye.  

• Hőstörténet (Héróikosz, Heroicus): párbeszédes formában megírt mű. Egy görög 

vincellér a görög héroszkultuszról mesél egy a jó szélre várakozó föníciai tengeri 

utazónak. Magyarul: Szemtanúk a trójai háborúról, ford. Bolonyai Gábor és 

tanítványai, 2011. 

• A testgyakorlásról (Peri gümnasztikész, Gymnasticus). Magyarul: A tréneri 

tudományról, ford. Pálfy György, 1928.  

• Szerelmes levelek (Episztolai erótikai): szellemes retorikai konstrukciók, bölcseleti 

betoldásokkal, költői nyelven. Magyarul: Erósz szárnyai, ford. Polgár Anikó, 2008.  

• Képek (Eikonesz I–II, Imagines I–II): 65 műalkotás leírása, melyek állítólag egy nápolyi 

sztoát díszítettek.   
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Olvasmányok 

(Forrás: Philosztratosz: Erósz szárnyai. Ógörög szerelmes levelek, ford. Polgár Anikó, Pozsony, Kalligram, 2008.) 

 

1. 

(Egy fiúhoz) 

 

A rózsák sietve szállnak hozzád, mintha szárnyak lennének a szirmaik. Fogadd őket kegyesen, 

mint Adónisz emlékezetét, mint Aphrodité festékét és mint a föld szemeit. Az atlétához az 

olajág illik, a nagy királyhoz az egyenesen álló tiara, a katonához a sisakforgótaréj, a szép 

fiúhoz pedig a rózsa: egyrészt azért, mert mindkettő egyformán jó illatú, másrészt mert színük 

is hasonló. Ne te vedd hát magadra a rózsakoszorút, hanem a rózsákhoz add díszül magadat!  

 

3.  

(Egy fiúhoz) 

 

A lakedaimóniak bíbor színű mellvértet öltöttek magukra, egyrészt azért, hogy félelmetes 

külsejükkel elriasszák az ellenséget, másrészt azért, hogy ne vegyék észre a vért, hiszen az is 

hasonló színű. Nektek, szép fiúknak csak rózsákkal kell felfegyverkeznetek: ez a teljes 

fegyverzet, amit szeretőtöktől kapnotok kell. A jácint a világos bőrű fiúhoz illik, a nárcisz a 

sötét bőrűhöz, a rózsa viszont mindegyikhez: hiszen a rózsa is fiú volt egykor és virág is és 

gyógyszer is és illatos kenőcs. A rózsák győzték meg Ankhiszészt, a rózsák vetkőztették le 

Árészt, a rózsák figyelmeztették Adóniszt arra, hogy jönnie kell. A rózsák a tavasz hajszálai, a 

rózsák a föld villámai, a rózsák a szerelem fáklyalángjai. 

 

7. 

(Egy fiúhoz) 

 

Mert szegény vagyok, megvetendőnek találsz – pedig hát Erósz is meztelen, akárcsak a 

Khariszok és a csillagok. A festményeken úgy látom, hogy Héraklész is egy vadállat bőrét vette 

magára és gyakran alszik a földön; Apollón diszkoszvetéskor, nyíllövéskor vagy futáskor 

egyszerű lágyékvédő övet visel; a perzsa királyok viszont fényűzően élnek, magas trónon ülnek, 

tömérdek arannyal hivalkodva, mégis kínos vereséget szenvedtek a szegény görögöktől. 

Szókratész nincstelen volt, mégis hízelegve bújt kopott filozófusköpenye alá a gazdag 

Alkibiadész. Szegénység miatt nem lehet vádat emelni valaki ellen, ugyanakkor a jósors sem 
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ment föl senkit az őt ért vádak alól az emberek egymáshoz való viszonyában. Figyeld csak meg 

a színházakat: a nézők a szegények közül kerülnek ki. Figyeld meg a bíróságokat: szegények 

ülnek ott. Figyeld meg a csatákat: akiknek értékes és arany fegyvereik vannak, elhagyják a 

csatarendet, mi viszont hősiesen helytállunk. Ami pedig a hozzátok, szépfiúkhoz fűződő 

viszonyunkat illeti, gondolj bele, milyen nagy a különbség: a gazdag, ha engedsz a 

rábeszélésnek, megaláz, mint aki megvett téged, a szegény hálás neked, mert megsajnáltad. A 

gazdag henceg zsákmányával, a szegény hallgat. A vagyonos továbbá saját erejének és 

hatalmának tudja be a sikert, a szegény pedig az ajándékozó jóindulatának. A gazdag egy 

hízelgőt, egy élősdit, egy szakácsot vagy egy felszolgálót küld követként, a szegény saját maga 

megy, hiszen ebben az esetben a személyesen végzett munkának a megbecsülése nem marad 

el. A gazdagot, ha ajándékot ad, rögtön leleplezik, az ügy ugyanis kitudódik, hiszen olyan sokan 

be vannak avatva, úgyhogy sem a szomszédoknak, sem az épp arra menő utazóknak nem kerüli 

el a figyelmét, ami történt. Az a fiú, akinek szegény szeretője van, észrevétlen marad: 

szerelmese kéréséhez nem társul fennhéjázás, s arra törekszik, hogy elkerülje, hogy az idegenek 

között elterjedjen a hír, és hogy a tekintélyesebb vetélytársak felbukkanását (ami könnyen 

előfordul) elhárítsa; nem kérkedik sikerével, hanem eltitkolja azt. Szükséges még tovább 

részletezni? A gazdag szeretőjének hív téged, én uramnak; ő szolgának, én istenemnek; ő a 

vagyona részének tart téged, nekem mindenem vagy – épp ezért a gazdag, ha majd valaki másba 

szeret bele, ugyanígy fog vele bánni, a szegény viszont csak egyszer szerelmes. Ki hajlandó 

melletted maradni, ha beteg vagy? Ki hajlandó virrasztani veled? Ki kísér el téged a hadsereg 

táborhelyére? Ki hajlandó eléd állni, mikor egy dárda röpül feléd? Ki hajlandó meghalni érted? 

Ezekben van az én gazdagságom. 

 

12. 

(Egy nőhöz) 

 

Melyik irányból vetted birtokba a lelkemet? Hát nem nyilvánvaló, hogy a szemeken keresztül, 

mert csak ott találhat utat magának a szépség? Ahogy a zsarnokok birtokba veszik a 

fellegvárakat, a királyok a támaszpontokat és az istenek a magasságot, úgy a szerelem is 

elfoglalja a szemek fellegvárát, melyet nem védenek sem facölöpök, sem téglafal, csupán a 

szemhéj. Behatol a lélekbe, nyugodtan és lépésről lépésre, mégis gyorsan, hiszen szárnyai 

vannak, szabadon, hiszen meztelen és legyőzhetetlenül, hiszen íjat hord. A szemek pedig, 

mihelyt tudomást szereznek a szépségről, egyszeriben lángra gyulladnak tőle – azt hiszem, egy 

isten rendelte úgy, hogy azonos útja legyen a szemlélődés gyönyörének és a fájdalom 
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indítékának. Ó, ti szerelem ügyetlen fáklyavivői és a test bájának kíváncsi tanúi, miért is adtatok 

nekünk elsőként tűzjeleket a szépségről, miért is tanítottátok meg elsőként a lelket arra, hogy 

emlékezetébe vésse a kívülről jövő áradást, miért is kényszerítettétek rá elsőként, hogy hagyja 

el a napot és helyette más tüzet dicsérjen? Így hát csak virrasszatok, gyulladjatok meg és 

égjetek, ne tudjatok szabadulni attól, amit magatok választottatok. Ó, istenek, boldogok, akik 

vaknak születtek: a szerelem nem talál utat hozzájuk.  

 

21. 

(Egy nőhöz) 

 

Mért keresed a rózsákat, te vörös hajú? Hiszen a természeted ugyanolyan, mint az övék! Mért 

fogadsz el olyan virágot, mely rövid időn belül semmivé lesz? Mért koszorúzod tűzzel a fejed? 

Azt hiszem, az a nyakék is, melyet a kolkhiszi nő Glaukénak küldött, mérgezett rózsákból 

készült, ezért égett el Glauké, mikor magára vette. A rózsák kellemesek: ne múlják hát felül 

kellemükkel a szép nőket! A rózsák illatosak: ne versengjenek hát az illatukkal! A rózsák korai 

halálra szántak: ne ijesszék hát őket! A lehulló rózsaszirmokat nem is tudnám máshoz 

hasonlítani, mint az emberekhez, akik holtan esnek össze. Sokan azok közül, akik nagyon 

szerelmesek, jobban tudnak bánkódni a lehullt szirmok miatt, mint örülni a még ép 

rózsakelyheknek, mert a jelenvaló gyönyört legyőzi az eljövendő félelem. A te fejed egy nagy, 

virágba borult rét, melynek virágai nem tűnnek el nyáron sem, és láthatóak télen is, s ha 

leszakítjuk őket, nem hullajtják le a szirmukat. Bárcsak megengednéd, hogy legalább egy 

hajfürtöt levágjak! Ha ezzel az illattal mehetnék el, olyan rózsákat kapnék tőled ajándékba, 

melyek sosem hervadnak el. 

 

22. 

(Egy nőhöz) 

 

A nő, aki szépítkezik, a fogyatékosságait próbálja rendbe hozni, attól félve, hogy hiányosságai 

lelepleződnek: akinek a szépsége természetes, nincs szüksége kiegészítőkre, önmagában is 

elegendő, mint minden, ami tökéletes. A szem aljának kifestése, a vendéghaj, az arc pirosítása, 

az ajak rúzsozása, bármiféle kozmetikai készítmény használata és mindenfajta hamis virágzás, 

mely csupán a pirosítónak köszönhető, a hibák kijavítását szolgálja: a természetességben rejlik 

az igazi szépség.  Így hát, ha hiszel önmagadban és magabiztos vagy, az csak növeli 

szerelmemet, hiszen úgy vélem, nyugalmad biztos jele annak, hogy bízol saját szépségedben. 
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Mivel nem mázolod ki az arcod, senki nem sorol téged az afféle viaszbabák közé; a te társnőid 

olyan hamisítatlan szépségű hölgyek, mint a régiek, akikbe aranyeső, bika, víz, madarak, 

kígyók voltak szerelmesek. A pirosító, a viasz, a tarentumi ruha, a kígyó alakú karperec, az 

arany bokaperecek a Thaiszok, Arisztagorák és Laiszok tartozékai.  

 

23.  

(Egy nőhöz) 

 

Ha pénzt vársz tőlem, szegény vagyok, ha viszont barátságot és becsületes jellemet, akkor 

gazdag. Engem azonban nem érint olyan kínosan ez a pénztelenség, mint amennyire 

szégyenletes számodra az, hogy pénzért adod a szerelmedet. Csak a hetérák szokták befogadni 

a lándzsás-kardos katonákat, akik hajlandók fizetni; egy szabad nőnek mindig a tisztességet kell 

szem előtt tartania, és a jóra való férfit kell kegyeiben részesítenie.  Parancsolj meg nekem 

bármit, amit csak akarsz, én megteszem: ha felszólítasz, hogy hajózzak ki a tengerre, én hajóra 

szállok; hogy korbácsoljanak meg, én elviselem; hogy dobjam el magamtól az életet, egy percig 

sem habozom; hogy tűzbe menjek érted, ezt sem tagadom meg tőled. Melyik gazdag férfi lenne 

ilyesmire képes?    

 

Magyarázatok az olvasmányokhoz: 

 

Adónisz: Aphrodité szerelme, akit egy vadkan halálra sebzett. A szép ifjú véréből sarjadt a 

rózsa, Aphrodité érte ejtett könnyeiből pedig az anemóné. Vö. Bión: Adónisz siratása (I. idill): 

„Könnyeit ontja sürűn Paphia, ahogy ontja Adónisz / teste a vért, és könny és vér kivirágzik a 

földön. / Vérből sarjad a rózsa, s a könnyből a bús anemóné.” (Szepessy Tibor fordítása) 

Adónisz mint termékenység- és vegetációistenség az év egyik felét Perszephonénál, az 

alvilágban tölti, onnan jön vissza Aphroditéhoz. 

Alkibiadész: Kr. e. 450 k. – 404 között élt athéni politikus és hadvezér a peloponnészoszi 

háború idején. 

Ankhíszész: Aphrodité szerelme, Aineiász (Aeneas) apja. 

Aphrodité festéke: a mítosz egy változata szerint a rózsa vörös színét Aphrodité véréből 

nyerte, aki futás közben egy tövisre lépett, vö. a 4. levéllel.  

Árész: a háború istene. Homérosz szerint Aphrodité Árésszal csalta meg a férjét, Héphaisztoszt, 

vö. Odüsszeia 8. ének. 
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Glauké: Kreón korinthoszi király lánya, akit Iaszón el akart venni feleségül, ezért 

vetélytársnője, a kolkhiszi Médeia megölte őt ajándékával. 

Héraklész: Zeusz fia, görög hérosz. A nemeai oroszlán lenyúzott bőrét viselte magán. 

Khariszok: a báj istennői, Aphrodité kísérői. 

Tarentumi ruha: átlátszó anyagból készült ruha. 

Thaisz, Arisztagora, Laisz: ismert antik hetérák. 

Zeusz hódításai: Zeusz Danaét arany eső képében csábította el, Europét bika képében. Lédával 

Zeusz hattyú képében egyesült, Perszephonéval pedig kígyó képében nemzette Dionüszosz 

Zagreoszt. 
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A képleírás műfaja az antikvitásban  

 Philosztratosz Eikonész (Képek) című műve 

 

Philosztratosz a Szofisták életrajzai című művében második szofisztikának nevezte azt az ún. 

„jó császárok”, az Antoninus-dinasztia (Nerva, Traianus, Hadrianus, Antoninus Pius, Marcus 

Aurelius) idején, a Kr. u. 1‒2. században kibontakozott irányzatot, mely bár a Kr. e. 5‒4. 

században élt szofisták munkásságából indult ki, mégis inkább irodalmi, mintsem filozófiai 

mozgalomnak tekinthető. A második szofisztika célja a szónoklat területén a klasszikus görög 

ékesszólás feltámasztása volt (atticizmus), s legfontosabbnak az epideiktikus beszédet 

tartották. Az első szofisztika képviselőivel (Prótagorasz, Gorgiász, Hippiász) összeköti őket a 

műveltségigény mellett a tudás gyakorlati hasznosításának igénye is (ez nemcsak a fiatalok 

tanításában, hanem politikai funkciók vállalásában is megnyilvánult). A császárkorban 

szükség volt „művelt, jó tollú és a beszéd művészetéhez is értő hivatalnokokra és 

diplomatákra, a vájtfülű elit-közönségnek pedig a hagyományos irodalmi műfajok képviselői 

mellett újmódi szórakoztatókra” (Bollók 1992: 555).   

A második szofisztika fő képviselői, Dión Khrüszosztomosz, Ariszteidész, Héródész Attikosz 

és Lukianosz vándorszofistaként tettek szert népszerűségre, „koncertszónokok” voltak, ahogy 

egy osztrák ókortudós, Ludwig Radermacher találóan megállapította (Szepessy 2016: 31). 

Dión Khrüszosztomosz (40 k. ‒ 120 k.) filozófus, szónok, költő. Domitianus császár száműzte 

Rómából, Nerva idején térhetett vissza. Ailiosz Ariszteidész (117/129‒189) szintén szónok, 

Szmürnában tanult, később a földrengésben elpusztult várost az ő ösztönzésére építette újjá 

Marcus Aurelius és Commodus. Héródész Attikosz (101‒177) Athénban arkhón volt, 

Rómában consul, Antoninus Pius két fiának a nevelője. Több athéni középület felépítése 

fűződik a nevéhez (pl. egy róla elnevezett színház). Lukianosz közülük a legközkedveltebb, 

ironikus értekezéseinek, kiváló humorának köszönhetően. 120 körül született Szamoszatában 

és 180 körül halt meg Egyiptomban. Legismertebb művei a Halottak párbeszédei, illetve az 

Apuleius regényéhez alapul szolgáló Lukiosz vagy a szamár. A vándorszofisták fennmaradt 

beszédei között van több szellemesen és jó humorral megírt retorikai játék (paignion). Dión 

Khrüszosztomosz pl. megírta A haj dicséretét, erre válasz a kürénéi Szinésziosz A kopaszság 

dicsérete című paradox dicsőítő beszéde.  

Philosztratoszra a szellemesség és a filozófiai-retorikai alapozottság mellett a misztika iránti 

érzékenység is jellemző. Philosztratosz rendszerező műve nem jelenti a második szofisztika 

lezárását, a szofisztika hatása a 3‒4. században is folytatódott (kései képviselői pl. 
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Artemidórosz, egy álmoskönyv szerzője vagy Libaniosz, Julianus császár tanára). 

Philosztratosz szofistaéletrajzait a 4. század végén Eunapiosz folytatta. Az ókori szofisztika 

keresztény folytatása Bizáncban Prokópiosz és Aineiasz munkássága (5‒6. század).   

 

A képleírás műfaja és Philosztratosz Eikonésze 

 

Az Eikonész 65 műalkotás leírását tartalmazza, melyek az előszó szerint egy nápolyi 

sztoát díszítettek, kérdéses azonban, hogy vajon ezek a leírások megfeleltethetők-e valóságos 

festményeknek. Az antikvitás és a reneszánsz még nem kérdőjelezte meg a képek valódiságát, 

s Philosztratosz későbbi lelkes olvasói, Johann Joachim Winckelmann, Gotthold Ephraim 

Lessing, Johann Wolfgang Goethe sem. Tudunk hasonló antik képtárak létezéséről, pl. Attalosz 

sztoája Athénban, a szamoszi héraion, a knidosziak csarnoka Delphoiban (Polügnotosz 

homéroszi tárgyú festményeivel), s vannak adatok arról, hogy magán képgyűjtemények is 

léteztek a római korban (Cicero ír a szomszédai képgyűjteményéről Tusculumban). Az első 

kételyek a 18. sz. második felében merültek fel. Problémásnak tűnhet, hogy a képekből hiányzik 

az egység, több kép jelenetekre szabdalódik szét, s feltűnő, hogy a képek költemények 

kivonatai. Létezik egy köztes nézőpont, mely szerint Philosztartosz ugyan fiktív képleírásokat 

ír, ám egyes motívumait ténylegesen látott képekből veszi.  

Philosztratosz nem művészettörténész, nem képeket elemez, hanem retorikai 

műalkotásokat hoz létre. A leírt műalkotások témája általában mitológiai (pl. Phaethón, 

Narkisszosz, Hüakinthosz, Hermész születése, Szemelé, Ariadné, Pasziphaé), s a szerző a 

témák korábbi irodalmi feldolgozására is reflektál. A műalkotás-leírások második sorozatát a 

IV. Philosztratosz a II. Philosztratosz stílusát követve próbálta megírni. A két Philosztratosz 

Eikonészéhez tartalmi hasonlóság miatt az egyes kiadások Kallisztratosz 14 ekphrasziszát is 

csatolni szokták.  

A képleírás műfajáról általában véve elmondható, hogy művelt olvasóközönséget 

igényel, ám egyúttal műértővé is nevel. Goldhill szerint a képleírás (ekphraszisz) arra szolgál, 

hogy megteremtse a szemlélődő szubjektumot, azért olvassuk, hogy befogadó nézőkké 

lehessünk. A képleírás azért születik, hogy neveljen és irányítsa a szemlélést mint társadalmi és 

intellektuális folyamatot. A képleírás olvasói előtt nincs ott a kép, ám a vizuális reminiszcenciák 

előhívását segítik a bizonyos tekintetben kötött ikonografikus sémák. A római freskókon 

például a széttárt karokkal a sziklához kötözött Androméda képe a Héraklész által kiszabadított 

Hészioné ábrázolásához hasonlít (a tematikus egyezés okán, hiszen mindkét hölgyet egy 

szörnytől szabadítja meg egy hérosz), de még a Kaukázus egyik sziklájához láncolt, s később 
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szintén Héraklész által megmentett Prométheusz alakjának festése is ezt a sémát követi. Az 

idősebb Philosztratosznál nagy szerepet kap a fantázia, amit Quintilianus a következőképpen 

definiál: „Amit a görögök phantasziának neveznek (mi helyesen képzeletnek hívjuk), általa 

a távol lévő dolgok képmásai úgy jelennek meg a lélekben, hogy úgy tűnik, azokat szemünkkel 

látjuk, és jelen vannak.“ (Adamik Tamás fordítása, 6. könyv, 2, 29) Philosztratosz többet bíz az 

olvasók képzelőerejére, mint a képleírások szerzői általában. Mivel gyakran eltér a sémáktól, 

leírásait nehéz a római festészetből ismert, az általa leírt képekhez hasonló modellekkel 

párosítani. „...ha nem is egy galériában összegyűjtve, mindenképen találkozhatott az egyes 

darabokkal képeken vagy az irodalomban. Emellett a hellénizmus korából is ismert írói erény: 

a phantasia szükségtelenné teszi ennek latolgatását. A mű feldolgozásában vagy befogadásában 

e kérdés nem számít.” – írja ezzel kapcsolatban Könczöl-Kiss Erzsébet (Könczöl-Kiss 2008: 

104). Például Andromédát nála nem Perszeusz, hanem Erósz szabadítja meg, s ez a Hészioné-

mítosz ábrázolásait idézi, ahol nem a szörnyet megölő Héraklész, hanem a kísérője, Telamón 

nyeri majd el a hölgy kezét, ezért ő oldozza le a szikláról.  

A retorika a képleírások esetében alapozó szerepű. A képleírás műfajának a 

tanulmányozásához kulcsfontosságú a retorikai kézikönyvek ekphrasziszról alkotott 

elgondolásrendszerének a figyelembevétele. Általánosan elfogadott nézet, hogy az ekphraszisz 

a retorikai előgyakorlatok része, melynek során a kezdő szónok edzi magát. A műfaj egyik 

legfontosabb erénye az enargeia, ami a láthatóvá tevés képességét jelenti. Quintilianus a 

következőképpen definiálja az enargeiát: „Ebből következik az enargeia, amit Cicero 

illustratiónak és evidentiának nevez, amely nem annyira elmondani látszik a dolgokat, mint 

megmutatni, és olyan érzelmeket ébreszt, mintha személyesen jelen lennénk.“ (Adamik Tamás 

fordítása, 6. könyv, 2, 32) A szónok egyrészt a szavak révén láthatóvá tudja tenni a hallgatóság 

által nem látott, csupán elképzelt dolgokat, másrészt a vizuális képzeteket képes megfelelően, 

a látványhoz illően verbalizálni. „... a művelődés, a kultúra egységes birodalmában (paideia) 

a szép látvány és a hozzá illő, megfelelő szó szorosan összekapcsolódik, egyetlen egész két 

részét alkotván, a szépségről szóló méltó beszéd, az élmény avatott szóhoz juttatása 

a műveltségnek, a szépség értő szeretetének a jele.“ – írja Simon Attila Lukianosz Egy teremről 

írott bemutató (epideiktikus) szónoki beszéde kapcsán (Simon 2009: 91).  

A képleírás műfajának retorikai alapozottságát az is jelzi, hogy elsősorban a császárkor 

rétorainál (Lukianosz, az idősebb és ifjabb Philosztratosz) találunk képleírásokat, illetve az 

antik regényekben (Akhilleusz Tatiosz: Leukippé és Kleitophón, Longosz: Daphnisz és Khloé), 

melyeknél a retorikai háttér szintén nem elhanyagolandó. A mitológiai alakok nagyon gyakran 

mint példák (exempla) szerepelnek a retorikában: egy-egy mitológiai név hívószóként 
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funkcionál, mely az olvasó képzeletében egy egész történetet hív elő. A katalógus elsődleges, 

de nem egyetlen forrása a mitológia, hiszen lehet történeti jellegű is.  

A leveleknél az érvelés, a képleírásoknál a bemutatás van fontos szerepben, ezért 

retorikai szempontból két különböző beszédtípust képviselnek. Az egyik meggyőzni, a másik 

bemutatni, illetve értelmezni szeretne. A képleírás gyakran a komparáción, két dolog 

összehasonlításán és ütköztetésén alapszik. A Szkamandrosz leírásánál pl. a szerző a (valós 

vagy elképzelt) festményt és annak irodalmi hátterét veti össze.   

A festmények elemzése az előszó alapján pedagógiai célzatú, hiszen a magyarázatok 

ifjakhoz intézett előadások formájában hangzanak el, s ez a szövegek retorikai felépítésében is 

megmutatkozik. Az Eikonesz bevezetője szerint Neapoliszban ünnepi játékok voltak, 

Philosztratosz 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 elővárosban. Itt egy nyugatra nyíló oszlopcsarnok épült, négy- vagy 

talán ötemeletes, kilátással a Tirrén-tengerre.” A drágakövektől ragyogó csarnok legszebb 

díszei Philosztratosz szerint a jó ízléssel kiválogatott, különböző festőktől származó festmények 

voltak. Állítólag 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 dolgozó képelemzések.  

 A képek bemutatója tanárként vagy idegenvezetőként kalauzolja a hallgatóságot, 

illetve a szofista hagyománynak megfelelően szophószként, bölcsként. A szofista nemcsak állít, 

hanem kérdez, s az értelmezésbe bevonja a hallgatóságot is, ezért kezdődik a Szkamandroszról 

szóló festményelemzés is kérdéssel: „Egnósz, ó pai, tauta Homérú onta é ú pópote egnókasz 

déladé thauma hégúmenosz, hopósz dépote édzé to pür en tó hüdati? (Felismerted, fiam, hogy 

ez a festmény Homéroszon alapszik, vagy nem jöttél rá, s természetesen csodának tartod, 

hogyan is maradhat életben a tűz a vízben?) 

A pedagógiai jelleget a képleírással összefüggésbe hozható két műfaj, az epideixisz 

(megmutatás, bemutatás, nyilvános fellépés) és az ekphraszisz (részletes leírás) különbsége is 

alátámasztja. Az idősebb Philosztratosz ugyanis a képleírásait a gyűjtemény előszavában nem 

ekphraszisznak, hanem epideixisznek nevezi: „Esztai tauta, ephén, kai epideixin auta 

poiészómetha, epeidan héké ta meirákia.“ (Rendben van, mondtam, tartunk róla egy bemutató 

előadást, amint az ifjak megérkeznek.) Az epideixisz tehát előadás formájában valósul meg, az 

előadó a képekről mint jelenlévőkről beszél, rámutató jelleggel, így nem kell az egész képet 

leírnia ahhoz, hogy az olvasó/hallgató maga elé képzelhesse, a kiválasztott részletekre 

helyezheti a hangsúlyt. Az epideixisz része a hallgatóság, a publikum gyakori megszólítása. 
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Ezzel szemben az ekphraszisz olyan dolgokat ír le, amelyek nincsenek az olvasó/hallgató szeme 

előtt, így ők csak a leírás alapján alkotnak képzetet a képről.  

A képleírások irodalom és képzőművészet szoros összekapcsolódásáról tanúskodnak. A 

képek értelmezésénél Rifkin szerint többnyire felmerül valamiféle történeti hitelességhez való 

viszonyítás igénye. A Szkamandrosz ábrázolása (1.) Homérosz Íliászára épül (21. ének), s 

Philoszratosz mintegy a képzőművészeti és irodalmi feldolgozást hasonlítja össze, 

megállapítva, hogy a képen látható legtöbb elem homéroszi, két dolog kivételével: a folyó nem 

hosszú hajú, hiszen a haját megégette a tűz, Héphaisztosz pedig nem biceg, hiszen a lángok 

rohannak a folyó felé. A képleírás előbb elhelyezi a témát az egész eposz kontextusában 

(„Homérosz anisztészi men ton Akhillea epi tó Patrokló“ – Homérosz újra csatázni küldi 

a Patroklosz halála miatt feldühödött Akhilleuszt), majd általában utal az egész 21. énekre 

(„kinúntai de oi theoi polemein alléloisz“ – harcra kelnek egymás ellen az istenek), s utána 

emeli ki az istenek harcának egy konkrét jelenetét („ton de Héphaiszton empeszein phészi tó 

Szkamandró polün kai akraton“ – elmondja, hogyan rontott Héphaisztosz a Szkamandroszra, 

hatalmas erővel, féktelenül). Az Íliász 21. éneke, melyet a képleírás felidéz, az eposz egyik 

legmegdöbbentőbb szakasza, mely az egész Trója alatt folyó harcot kozmikussá, a természeti 

elemek és az istenek összecsapásává, tehát az emberi léptékeken messze túllépővé teszi. Erre 

Philosztratosz a kép hátterével kapcsolatban utal, hiszen a jelenet mögött látszódik a fellegvár, 

látszódik Ílion városfala, s a sík, mely a rajta történt események révén válik kozmikus léptékűvé 

(„pedion de túti mega kai apokhrón tén Aszian prósz tén Európén antitaxai“ – itt a síkság, mely 

elég nagy volt ahhoz, hogy Európa csapjon össze rajta Ázsiával). A trójaiakat vadul kergető 

Akhilleusz a Héra által küldött köd segítségével a folyóba sodorja a menekülőket, így 

a Szkamandrosz (Xanthosz) vize megtelik harcosokkal és paripákkal: 

  

„ósz hüp Akhilléosz Xanthú bathüdinéentosz 

pléto roosz keladón epimix hippón te kai andrón.“ 

    (Íliász, 21. ének, 15–16. sor) 

 

„Így Akhileusz keze által a forgatagos folyam árja 

megtelt zúgással, meg férfival és paripával.“ 

    (Devecseri Gábor fordítása) 
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Akhilleusz kardjával támadt a folyóba sodródott emberekre, „s vértől pirosult 

a folyóvíz“ („erüthaineto d’ haimati hüdór“), majd megtelt holttetemekkel, és medre annyira 

elzárult, hogy nem tudta őket továbbgörgetni a tengerbe: 

 

„pléthei gar dé moi neküón erateina reethra, 

úde ti pé dünamai prokheein roon eisz hala dian 

szteinomenosz neküesszi“ 

   (Íliász, 21. ének, 218–220. sor) 

 

A folyamisten, miután hiába könyörög Akhilleuszhoz, hogy szüntesse az öldöklést, 

rátámad a hősre, akit Poszeidón és Pallasz Athéné bátorítanak, Héra pedig a fiát, Héphaisztoszt 

küldi segítségül. Itt kezdődik a képleírás középpontjába állított jelenet, a tűz és a víz harca. 

Héphaisztosz előbb a mezőn égette el a holttesteket, majd a folyóba vetette lángját, perzselve 

a parti fákat és növényeket:  

 

„próta men en pedió pür daieto, kaie de nekrúsz 

pollúsz“ 

   (Íliász, 21. ének, 343–344. sor) 

 

 „Az legelőbb a mezőn lobogott, s égette a holtak  

testét...”  

(Devecseri Gábor fordítása) 

 

„o d’ esz potamon trepsze phloga pamphanoószan. 

kaionto pteleai te kai iteai éde mürikai” 

   (Íliász, 21. ének, 349–350. sor) 

 

 „S ő fennenragyogó lángját a folyóba vetette.  

Égtek a szílfák és a füzek s a sürű tamariszkok.”  

(Devecseri Gábor fordítása) 

 

Philosztratosznál ugyanez a sorrend: „pür de túto polü men plémmürei kata tú pediú, 

polü de peri tasz okhthasz herpei tú potamú, ósz méketi autó dendra einai“ (a hatalmas tűz egy 

része szétárad a síkon, más része a folyó meredek partja mentén kúszik, így ott nem maradt már 
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egy fa sem). A képleírás a legmegdöbbentőbb hatást azáltal éri el, hogy egy paradoxont mutat 

be: a kiválasztott jelenetben nem a víz győzi le a tüzet, amint azt megszoktuk, hanem fordítva: 

a folyó a tűz perzselésétől szenved.    

Nemcsak a leírt kép elemei homérosziak, hanem a leírás stílusa és szókincse is. 

Ugyanakkor a motívumok tekintetében a szerelmes levelekkel is több hasonlóságot mutat: 

a tűz, a víz, a haj motívuma a levélgyűjtemény több pontján is felbukkan. A „hajgyilkosságot” 

kárhoztató 16. levélben például a szerző hasonló kifejezésekkel hangoztatja, hogy „ha egy 

folyót szépnek tartanak, az is hosszú hajú”. Hasonló motivikus kapcsolódás más levelek és 

képleírások esetében is megfigyelhető: pl. az almát szedő és az almával dobálózó Erószokat 

ábrázoló kép (6.) szerelmi szimbolikája a 62. levéllel hozható össze, hiszen Erósz almája itt is 

a szerelemre való felhívás szimbóluma.  

Homérosz normát képvisel, s a cél éppen a megdöbbentőnek, az általánosan 

elfogadottól való eltérésnek a felmutatása. A képleírás ezzel szemben két művészeti ág 

szuverenitását, látásmódjaik eltérésének szükségszerűségét hangsúlyozza: a festőnek jogában 

áll az irodalmi előképet saját művészi céljainak megfelelően használni, felülírni és tovább 

variálni. Philosztratosz a festmény elemzésekor figyelmen kívül hagyja a kompozíció kérdését, 

a szerző kilétét, a festészeti stílust és a kronológiát, erősen elválasztja azonban egymástól a kép 

két síkját: a vizuálist és az intellektuálist. A képet néző ifjaknak azt tanácsolja, hogy fordítsák 

el a róla a tekintetüket, s gondolkozzanak el az értelmén („szümbalómen ún ho ti noei“). Az 

aiszthészisz, az érzékekkel felfogható fölé kell tehát helyeznünk a noésziszt, vagyis az 

intellektuális megértést, s ez az, ami egy kép szemlélése közben igazán a hasznunkra válik. 

 

Mellékletek 

A képleírás az antikvitásban 

 

• Homérosz: Akhilleusz pajzsa (Íliász, 18. ének). 

• Pszeudo-Hésziodosz: Pajzs (Héraklész pajzsa). 

• Apolloniosz Rhodiosz: Iaszón köpenyének leírása (Argonautika 1. ének). 

• Műalkotás-leírások a történetírók és geográfusok műveiben (Hérodotosz: a piramisok 

leírása, Pauszaniász).  

• Az antik regényekben (Akhilleusz Tatiosz: Leukippé és Kleitophón, Longosz: Daphnisz 

és Khloé, Petronius: Satyricon).  

• A görög epigrammákban. 

• Vergilius: Aeneas pajzsa (Aeneis, 8. ének). 
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• Catullus 64. carmen (Péleusz és Thétisz nászágyának leple). 

• A császárkor rétorainál (Lukianosz, az idősebb és ifjabb Philosztratosz).  

 

A második szofisztika fő képviselői 

 

• Dión Khrüszosztomosz (40 k. ‒ 120 k.) 

• Ailiosz Ariszteidész (117/129‒189) 

• Héródész Attikosz (101‒177) 

• Lukianosz (120 k. ‒ 180 k.) 

• Philosztratosz (165 k. – 244 k.) 

• 3‒4. század: Artemidórosz, Libaniosz, Eunapiosz 

• 5‒6. század: Prokópiosz, Gázai Aineiasz  

 

A Philosztratosz által leírt képek csoportosítása 

 

1. terem:  

Folyók (Szkamandrosz, Nílus, Amümóné az Inakhosz folyónál, Phaetón az Eridanosz folyónál) 

– a világ négy különböző része: Kis-Ázsia, Egyiptom, Görögország, Itália. Az elemek harca 

(tűz és víz). Másik sorozat: hősök halála és a thébai mítoszkör (Menoikeusz önfeláldozása 

Thébában, Memnón halála,  Amphión megalapítja Thébát). 

2. terem:  

Dionüszosz (Dionüszosz születése, Pentheusz megbüntetése, a kalózok, Dionüszosz borfolyót 

fakaszt). Ide tartozik még: a fiatal vadászt, Narkisszoszt, Hüakinthoszt ábrázoló kép (a 

természet regenerálódásának szimbólumai). 

3. terem:  

Aphrodité (himnuszéneklő lányok magasztalják Aphroditét, egy szerelmet megvető ifjú és egy 

hölgy: Hippolütosz és Rhodoguné, sírig tartó szerelem: Pantheia, Kritheisz szerelmes a Melész 

folyóba). Ide tartoznak még: a kentaurnők, Pán és a nimfák. 

4. terem:  

Az ősidők ábrázolása, a természeti formák kialakulása (szigetek, Thesszália, Iszthmosz, a gürai 

sziklák szétzúzása). 

5. terem: 

Héraklész (Héraklész és Atlasz, Diomédész lovai, Antaiosz, Héraklész a pügmeusoknál, 

őrjöngő Héraklész). 
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A képek és képleírások jellemzői 

 

• Drasztikus mozzanatok (pl. Pentheusz széttépett teste), mozgalmasság. 

• Tájképek, csendéletek: az alexandriai festészet hatása. 

• Philosztratoszt az érzések, a pszichológiai vonatkozások érdeklik.  

• A vizuális benyomásokat történetekké alakítja. Ügyel a prespektívára (elöl, oldalt, a 

háttérben).  

• Értelmezésbeli bizonytalanságok (úgy gondolom, hogy…). 

• Különböző érzékszervek (hallás, látás, szaglás) kiemelése. Néha meg is szólaltatja a 

képen ábrázolt személyt. Hasonlóság a görög epigrammákkal. 

• Minden művészet utánzás, mimészisz. A mimészisz az értelem (núsz) tevékenysége, 

tehát a gondolkodás egyik formája. A művésznek a mimésziszt a fantázia révén kell 

magasabb szférákba emelnie. A puszta utánzás művészi-produktív mimészisszé 

emelését szophiának, bölcsességnek is nevezi. Aki nem szereti  a művészetet, az vét az 

igazság, a szophia és a szimmetria ellen is. 

• Atticista stílus: az élőbeszédből már kiveszett nyelvtani formák (pl. optativus, dualis). 

Egyedi szóalkotások (10 hapax legomenon).  

• Szójátékok, megszemélyesítések, szónoki kérdések, aposziopészisz (elhallgatás), 

congeries (halmozás). 

• A természetesség látszata, mintha improvizációk lennének a szövegek. 

 

A képleírások alapsémája 

 

• A szónok egy pillantást vet a képre, s elmondja általános benyomását. 

• Elmeséli a képhez kötődő mítoszt. (Néha ezzel kezd.) 

• Újra megvizsgálja a képet (főként az alakokat, az attribútumokat). 

• A zárlatban gyakran a képen ábrázolt cselekmény következményeire utal. 

• A színvilágot nem írja le szisztematikusan, néhány színt kiemel, főleg az ellentéteket 

(fekete‒fehér), leggyakoribb az arany és a fehér szín említése.  

• Az emberi test plasztikus leírásai (a gimnasztika ismerete). 

• Nem említi a festőt, az ábrázolás technikáját, a kép formáját, dimenzióit, 

elhelyezkedését a teremben. 

• Dialógus tanár és tanítvány között.  
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Az Eikónész utóélete 

 

• Első követője a fiatalabb Philosztratosz (unoka). Kallisztratosz (4. sz.): 14 képleírás. 

Gázai Prokopiosz (5‒6. sz.). 

• Bizáncban sokat olvasták, számos kézirat a 13‒16. századból. Pszellosz kedvenc 

olvasmánya volt. Ióannész Eugenikosz (15. sz.): Ekphraszisz Trapezuntosz. 

• Nyugaton az Eikónész a 15. századtól ismert. Latin fordítás: Bonfini, 1487. Első 

kiadása: 1503 (Aldina). Stefano Negri latin fordítása, nyomtatásban: 1532. 

• Hatása Goethe esszéire és költészetére. 

 

Philosztratosz képleírásainak hatására készült festmények 

 

 Andrea Mantegna: Comus királysága (Komosz az ünnepi lakoma istene, Philosztratosz 

I. 2 alapján) 

 Tiziano Vecellio: Erószok Philosztratosz Erószok c. képleírása alapján (I. 6). 

 Tiziano Vecellio: Bacchanália (Philosztratosz I. 15. Ariadné és I. 25 Androsziak 

alapján) 

 Guilio Romano: Pasiphaé (Philosztratosz I. 16 alapján) 

 Dosso Dossi: Héraklész és a pigmeusok (Philosztratosz 2. 22 alapján) 

 Lucas Cranach: Az alvó Héraklész és a pigmeusok, A felébredt Héraklész elűzi a 

pigmeusokat (Philosztratosz 2. 22 alapján) 

 Moritz von Schwind: Antaiosz, Kunsthalle, Karlsruhe, 1842 (Philosztratosz 1.21 

alapján)  
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AMEDICK, Rita: Die Schöne, das Seeungeheuer und der Held. Antike Bildbeschreibungen und die 
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ANDERSON, Graham: Philostratus. Biography and belles lettres in the third century A. D., London–Sydney–

Dover, New Hampshire, Croom Helm, 1986. 

BOLLÓK János: Szofisztika = Szerdahelyi István (főszerk.), Világirodalmi lexikon, 14. kötet, Budapest, 

Akadémiai, 1992, 552‒557. 

GOLDHILL, Simon: What is ekphrasis for?, Classical Philology 102 (2007), 1‒19. 
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KÖNCZÖL-KISS Erzsébet: Ekphrasis és illúzió Philostratos Eikonesében, Antik Tanulmányok 52 (2008), 103–

107. 

POPOWSKI, Remigiusz: La théorie de l’art de Philostrate Flavius, Eos 90 (2003), 205–214. 

QUINTILIANUS, Marcus Fabius: Szónoklattan, szerk. Adamik Tamás, Pozsony, Kalligram, 2008. 

RIFKIN, Adrian: Addressing ekphrasis: A prolegomenon to the next, Classical Philology 102 (2007), 72‒82. 

SIMON Attila: Gorgók és Szirének. Beszéd és látvány versengése Lukianos Egy teremről írott magasztalásában 

= Uő, Dionysos színrevitele. A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában, Budapest, 

Ráció, 2009, 89‒108. 

SZEPESSY Tibor: Bevezetőül = Dión Chrysostomos: Tróját nem vették be és más írások, ford. Szepessy Tibor, 

Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, 2016, 7‒42. 

 

Szövegkiadások és fordítások: 

 

Az idősebbik Philostratos „Eikones”-e, Első könyv, ford. Mezey Sándor, A mezőtúri református főgymnasium 

értesítője az 1909‒1910. iskolai évről, 10‒62. 

Az idősebbik Philostratos „Eikones”-e, Második könyv, ford. Mezey Sándor, A mezőtúri református főgymnasium 

értesítője az 1910‒1911. iskolai évről, 4‒65. 

PHILOSTRATUS: Imagines, CALLISTRATUS: Descriptions, Cambridge–Massachusetts–London, Harvard 

University Press–William Heinemann LTD, 1960. 

PHILOSTRATOS: Die Bilder. Griechisch–deutsch, herausgegeben, übersetzt underläutert von Otto Schönberger. 

Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004. 

PHILOSZTRATOSZ: Képek (A mesék, Kismanók, Pasziphaé, Kentaurnők, Pókhálók), ford. Polgár Anikó, 

Irodalmi Szemle LVII. évf., 2014/9, 48–52. 

PHILOSZTRATOSZ: Képek. Részletek az Eikonész című képleírás-gyűjteményből (Szkamandrosz, Szatírok, 

Hermész születése, Kasszandra, Pán), ford. Polgár Anikó, Irodalmi Szemle 54 (2011/1), 46–49. 

POLGÁR Anikó: Képek egy Nápoly melletti villából. Philosztratosz: Képek (Poszeidón meglepi a forrásnál 

Amümónét, Olümposz portréja, Csendélet fügékkel), ford. Polgár Anikó, Ex Symposion 2017, 96. szám, 53‒54. 
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Olvasmányok 

(Forrás: Polgár Anikó: Képek egy Nápoly melletti villából. Philosztratosz: Képek (Poszeidón meglepi a forrásnál 

Amümónét, Olümposz portréja, Csendélet fügékkel), Ex Symposion 2017, 96. szám, 53‒54.) 

 

Philosztratosz 

Képek 

 

Poszeidón meglepi a forrásnál Amümónét 

 

Poszeidón tengeri útjának leírásával Homérosznál már találkozhattál: Aigaiból indult3 az 

akhájok ellen, s a nyugodt tenger a maga lovait és szörnyeit adta az isten mellé kíséretül. 

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 ostorral hajtanak, a festményen viszont lótestű, halfarkú lények vannak befogva 

a kocsiba, vizes a patájuk, jó úszók, tengerkékek, s Zeuszra mondom, a delfinekre hasonlítanak. 

Homérosznál a tengeristen felháborodott haragra gyúlt Zeusz ellen, mert megfordította a 

görögök szerencséjét, s úgy intézte, hogy most ők legyenek kénytelenek visszavonulni, a festő 

viszont sugárzónak, vidám tekintetűnek és féktelenül szerelmesnek mutatja őt.  

Amümóné ugyanis, Danaosz lánya, aki gyakran lejárt az Inakhosz folyóhoz, megtetszett 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 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 Poszeidón hamarosan bíborszínűre festi majd.   

 

Olümposz  portréja4  

 

Kinek fuvolázol, Olümposz? S mi szükség van zenére ezen az elhagyatott helyen? Nincs itt sem 

egy juhpásztor, sem egy kecskepásztor, nem hallgatják fuvoládat a nimfák sem, akik szépen 

                                                 
3 „Hármat lépett csak, negyedikre elérte a célját, / Aigait: itt a habok mélyén híres palotája / van neki fényes 

aranyból, csillog, s el nem enyészik.” Homérosz: Íliász, XIII. ének, 20–22. sor, Devecseri Gábor fordítása. 
4 Olümposz mitikus zenész, Marszüasz tanítványa és fiúszeretője. 



88 
 

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,5 hiszen azt szeretnénk, ha fuvolázásod az éjszakába nyúlna. 

Ha pedig a szépségedről akarsz meggyőződni, akkor ne a vizet figyeld: mi ugyanis 

részletesebben felsorolunk mindent, ami gyönyörű rajtad.  

Villámló a szemed, tüzes sugarakat lövell a fuvola irányába, szemöldököd íve kifejezi 

fuvolajátékod értelmét, az arcod mintha remegne s táncolna a dallamra, pedig nem fújja fel a 

levegő, hiszen az a fuvolába áramlik. A hajad nem ápolatlan, de nem is simul a fejedre fényesen, 

mint a városi ifjaknak, hanem száraz és felborzolódott; cseppet sem száraz viszont a rajta lévő 

szúrós és zöldellő fenyőágakból font koszorú. Csodaszép ez a koszorú, s jól illik egy ilyen szép 

ifjúhoz: a virágok nyíljanak csak a hajadonok számára, ékesítse 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 látszódna, 

az alsó testedet akkor sem mutatná rendesen, a víz ugyanis csak felületesen tükrözi vissza a 

dolgokat, megrövidíti ugyanis azt, ami hosszú. S hogy a tükörképed hullámzik benne, azt talán 

a fuvola okozza, hiszen a fújás ereje egészen a forrásig elhat, de lehet, hogy mindennek 

Zephürosz az oka: ő ad levegőt neked, hogy a fuvolába fújhass, a fuvolának, hogy szólhasson, 

s a forrásvíznek, hogy a fuvolaszóra megremegjen.    

 

Csendélet fügékkel  

 

Fügét szedni nagy öröm, s ezek mellett sem mehetünk el szó nélkül, amelyek itt vannak a képen. 

Sötét, lédús fügék vannak itt szőlőlevelekre halmozva. A festő repedéseket rajzolt a héjukra: 

némelyik csak egy kis résen át ereszt mézédes levet, némelyik viszont annyira érett, hogy 

kettéhasadt. A közelükben egy ág hever, bizonyára nem céltalanul és minden haszon nélkül: 

árnyékban tartja a fügéket, melyek között vannak zsengék és éretlenek, de vannak fonnyadtak 

és túlérettek is, ez utóbbiak közül némelyik már rothadásnak indult, s fényes nedv folyik ki 

belőle. Az ág tetején egy veréb ül, s csőrével kivájja a legédesebbnek látszó fügéket. 

A talaj dióval van borítva, némelyik már kiszabadult 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 illatos és aranyszínű 

                                                 
5 Utalás a víziórára, a klepszidrára. 
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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 szőlőszemeket, biztosan 

Dionüszoszt dicsőíted majd, „szőlőadó fenségnek”6 nevezed. Azt hinné az ember, hogy ezek a 

festett fürtök megehetők és igazi bortól duzzadók. 

S mindezek között a legédesebb: fügefaleveleken 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. Hűtőedényekben tej, amely nemcsak hogy fehér, hanem még 

csillogó is: fénylik ugyanis a felszínén úszó tejszíntől.   

  

 

  

                                                 
6 Arisztophanész: Béke, 520. sor, Arany János fordítása. 
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Caius Valerius Catullus költészete 

Az 5. carmen értelmezése, magyar fordításai és átiratai 

 

Caius Valerius Catullus (Kr. e. 84 körül‒Kr. e. 55 körül) római költő, az alexandriai 

költészetet követő, ún. neóterikus költői iskola tagja. A neóterikus költőkről keveset tudunk, 

Cicero ironikusan ír róluk. Kedvelték a mitológiai és szerelmi témákat; a görög eredetű műfajok 

közül elsősorban az epigrammát, az elégiát és az epülliont (kiseposz) művelték. Catullus 

életrajzi adatai bizonytalanok, a műveiben említett nevek konkrét személyekkel való 

azonosítása is leggyakrabban csak többé-kevésbé elfogadható vagy megkérdőjelezhető  

következtetéseken alapszik. Valószínűleg veronai nemesi családból származott, a verseiben 

emlegetett provincia tehát a mai Észak-Olaszország területén fekvő Gallia Cisalpina volt.  

A szakirodalom a legtöbbet szerelmének, Lesbiának az azonosításával foglalkozik. 

Ókori források figyelmeztetnek rá ugyanis, hogy a hölgynek nem Lesbia az igazi a neve, 

Apuleiustól azt is megtudjuk, hogy Lesbia valódi neve Clodia volt. Mivel Cicero műveiben is 

szerepel egy rossz erkölcseiről hírhedt Clodia, akinek a családi körülményeiről is sok mindent 

tudunk (Appius Claudius Pulcher lánya, Metellus Celer felesége volt), a klasszika-filológusok 

az antik forrásokból kiindulva kialakítottak egy „Lesbia-regényt”, vagyis az ismert és elképzelt 

adatok alapján kiszínezték Catullus és Clodia (Lesbia) szerelmének regényes történetét. 

Általában ez adja meg az alapot Catullus szerelmes verseinek olvasásához, de természetesen 

nem minden kor és nem minden befogadó közelít hozzájuk ebből az irányból. 

Catullustól 116 vers (latin elnevezéssel carmen) maradt ránk, műfaji csoportokba 

rendezve: az első 60 vers változatos lírai metrumokban íródott, a gyűjtemény középpontjában 

8 hosszabb költemény áll (többek közt nászdalok és epüllionok), a záró részben pedig 

disztichonban íródott epigrammák találhatók. Az első csoportba tartozó, hendecasyllabusokban 

íródott 5. carmen az egyik legismertebb Lesbia-vers. Számos magyar fordítása és átdolgozása 

ismert, s gyakran ugyanaz a fordító írta fölül, mintegy korrigálta saját korábbi olvasatát. A saját 

olvasat megszövegezése természetesen individuális, ugyanakkor kortól függetlenül is 

kialakulhatnak hasonló olvasói attitűdök. Ahogy Kerényi Károly megfogalmazta: „egyébként 

joga van mindenkinek a maga Catullusához, az örök itáliaitól függetlenül is az örök emberinek 

ahhoz a képéhez, amely közvetlenül megragadja.” (Kerényi 1938: 13) A továbbiakban ezeket 

a versértelmezés szempontjából is sokatmondó saját Catullusokat fogjuk egy gócpont, az 

említett 13 soros latin vers köré gyűjtve bemutatni. 
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Az 5. carmen és a csókversek 

 

Az 5. carmen a 7. carmennel együtt Catullus sokat elemzett csókversei közé tartozik. 

Mindkét vers megszólítottja Lesbia: „Vivamus, mea Lesbia” (’Éljünk, Lesbiám’, 5. carmen, 1. 

sor). „Quaeris, quot mihi basiationes / tuae, Lesbia, sint satis superque” (’Kérded, Lesbia, 

mennyi csókod lenne elég nekem, mennyivel tudnék betelni’, 7. carmen, 1‒2. sor). A 7. carmen 

Lesbia kérdésére válaszként íródik. A két költemény közös eleme a csókok megszámlálhatatlan 

volta: „conturbabimus illa, ne sciamus” (’összekeverjük őket, hogy ne tudjuk’, 5. carmen, 11. 

sor), „quae nec pernumerare curiosi / possint” (’hogy ne tudják a kíváncsiak megszámolni’, 7. 

carmen, 11–12. sor). Ez mindkét vers esetében az irigyek megtévesztésére szolgál: „ne quis 

malus invidere possit” (’nehogy egy gonosz megirigyelhesse’, 5. carmen, 12. sor), „nec mala 

fascinare lingua” (’gonosz nyelv ne tudja megrontani’, 7. carmen, 12. sor).   

Az 5. carmen a Lesbia-regény részeként a rövid ideig tartó boldog szerelem kifejeződése, 

ilyen értelemben ellentéte a 8. carmen. A Catullus költészetét élményköltészetként olvasó 

értelmezők szerint az 5. carmen az intenzív életigenlés verse, melyben a rövid élet és a végtelen 

örök halál ellentéte is kifejeződik (akárcsak pl. Horatiusnál, az ódák I. könyvének 4. 

darabjában). A görög irodalomban gyakran előforduló toposzról van szó, mely a szerelmi 

felhívást, a kedves meggyőzését az élet rövidségére történő hivatkozással támasztja alá. Erre 

hivatkozik pl. Philosztratosz a szerelmes leveleiben: „A szépségnek is, a rózsának is megvan a 

maga tavasza.” (17. levél): „A nő, ha vonakodik, elfonnyad, akár a rózsa. Ne habozz hát, 

szépségem: játsszunk együtt!” (55. levél) 

Értelmezték a költeményt a Rómában érvényes értékrend provokációjaként is, hiszen a 

szerelem abszolutizálása a polgári értékrenddel ellentétes. A vers szembefordul azokkal az 

elvárásokkal, melyeket egy római ifjúval kapcsolatban általában támasztottak (társadalmi 

integráció, társasági élet, hivatal vállalása, nyilvános szolgálat, erődemonstrálás, hatalom). A 

szerelmes Catullus életterve ezzel ellentétes, lényege a visszahúzódás a magánszférába, a 

párkapcsolat, a szerelmi szolgálat, a gyengéd csókolózás preferálása.  

A versnek a kötetkompozícióbeli szerepét, más Catullus-versekkel való rokonságát vizsgáló 

Holzberg szerint a csókversek férfiatlanságot, impotenciát jeleznek, s a 7. carmen első két sorát 

(hányszor kívánok még csókot adni neked, Lesbia, hogy elég legyen, s beteljek végre vele) 

ironikusan értelmezhetjük (vagyis célzásként arra, hogy mikor megyek végre ennél tovább). 

Holzberg szerint az 5. és 7. carmen ironikus értelmezését az is alátámasztja, hogy a 

kötetkompozícióban a két vers közé ékelt 6. carmen alapszituációja ezekkel ellentétes. Ha a 

kötetet lineárisan olvassuk, az 5. carmenben fordul elő először Lesbia neve, a 6. carmenben 
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először olvasható a Catullus név, a 7. carmenben pedig egy versen belül mindkettő. A 6. carmen 

beszélője humoros hangnemben arra kérdez rá, hogy kivel tölti az éjszakáit barátja, Flavius. 

Kontraszt van az 5. carmenben említett örök éj, a halál örök éjszakája és a 6. carmen szerelmi 

éjszakái között. Ugyanakkor szerepcserére is felfigyelhetünk: az 5. és a 7. carmenben mások 

lesik irigyen Catullusék szerelmét, a 6. carmenben viszont maga Catullus szerepel voyeurként, 

igaz, ellentétes előjellel, hiszen ő nem megszólni akarja a meglesett szerelmeseket, hanem 

megénekelni szerelmüket: „volo te ac tuos amores / ad caelum lepido vocare versu” ‒

„Szeretőddel együtt égig / kívánlak fölemelni könnyü dalban” (Devecseri Gábor fordítása, 6. 

carmen, 16‒17. sor). 

Holzberg szerint a Catullus-versek beszélőjének férfiatlanságát igazolja a 16. carmen is. A 

durva hangvételű invektíva kiindulási alapja, hogy Furius és Aurelius kritizálták Catullus 

csókverseit. Holzberg hangsúlyozza, hogy neveik beszélő nevek (Furius ’tolvaj’, Aurelius 

’aranykezű’), s Priapus, a kert őre a Catullus által leírt módon szokta a tolvajokat megbüntetni 

(„Majd szátokba s a seggetekbe fúrom, / rongy Aurelius és te férfiringyó / Furius, kik a verseim 

miatt, mert / kissé pajkosak, engem elpuhultnak / véltek”, Devecseri Gábor fordítása).  

A Catullus-versek beszédmódjának feminin jellegét Holzberg abból kiindulva magyarázza, 

hogy a férfiasság Rómában nem biológiai adottság, hanem valami, amit ki kell vívni, meg kell 

szerezni, s ami ugyanakkor el is veszíthető. Az ókori Rómában ugyanis nem a hetero- és 

homoszexualitás, hanem a férfias és nőies jelleg közt tettek különbséget. Ebből fakad, hogy a 

nőkhöz és férfiakhoz írt szerelmes versek hangvétele hasonló: a 48. carmen is csókvers, de nem 

Lesbiához, hanem egy fiúhoz, Juventiushoz íródott. A férfi és női csókversekben közös a 

csókszámlálás motívuma és a csókokkal való betelhetetlenség: 

 

„Mellitos oculos tuos, Iuventi, 

siquis me sinat usque basiare, 

usque ad milia basiem trecenta, 

nec mi unquam videar satur futurus”  

(48. carmen) 

 

„Mézédes szemedet, Juventius, ha 

csókolnom nagyon is soká lehetne, 

csókolnám sokezerszer és tudom jól: 

nem tudnék vele semmikor betelni” 

(Devecseri Gábor fordítása) 
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„Da mi basia mille, deinde centum, 

Dein mille altera, dein secunda centum, 

Deinde usque altera mille, deinde centum”  

(5. carmen) 

 

„Adj hát csókokat, ezret, újra százat, 

aztán újra csak ezret, újra százat, 

s még, még, újra csak ezret, újra százat.” 

(Devecseri Gábor fordítása) 

 

A hatástörténetből kirajzolódó olvasatok 

 

A latin vers értelmezése mellé érdemes odahelyezni a hatástörténetből kirajzolódó 

olvasatokat is. A hatástörténet vizsgálatakor arra a kérdésre keressük a választ, hogyan olvasták 

Catullus versét a későbbi korok költői, illetve milyen módszerekkel közvetíthető az az olvasói 

élmény, amelyet a latin vers nyújt. Az elemzés során nem időrendben fogunk haladni, hiszen 

ha az egyes korszakokra jellemző Catullus-képet szeretnék bemutatni, nem elégedhetnénk meg 

egy kiválasztott vers hatástörténetével, s általános képet kellene rajzolnunk az adott kor 

antikvitásfelfogásáról is. 

A kiindulási pont a rekonstrukció lesz, a szöveg szoros olvasása nyomán kialakult 

közvetítési módszer. A másik végpont, az applikáció a motívumok, hangulatok kiemelése, 

felerősítése révén irányítja rá figyelmünket a szöveg egy-egy lényeges pontjának értelmezésére. 

E két végpont között található a rekonstrukció provokációjának tekinthető transzpozíció, 

domesztikáció és integráció. Schleiermacher szerint a fordító „csak két utat követhet. Vagy az 

írót hagyja lehetőség szerint a maga eredeti helyén, és az olvasót mozdítja el feléje; vagy 

fordítva, az olvasót hagyja a helyén, és az írót vezeti feléje.” (Schleiermacher 2007: 128) Ez a 

kettős beosztás természetesen tovább differenciálható, lényegében azonban ezt a kettősséget 

tükrözi a rekonstrukciónak és a rekonstrukció provokációjának mint gyűjtőfogalomnak a 

használata.  

A rekonstrukció célja az idegenség felmutatása, az olvasót (akivel szemben elvárásokkal 

lép fel) fölmenti ugyan „az idegen nyelv megtanulása alól, de nem mentheti föl az idegen 

szellembe való elmélyedéstől” (Devecseri 1938: 404).  
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A rekonstrukció provokációja ezzel ellentétben az ismerősség felmutatására épít, segít a 

hasonló élethelyzetek felismerésében (transzpozíció), költői formákat párosít és feleltet meg 

egymásnak (domesztikáció) és lelki rokonságot mutat be (intergáció).  

A transzpozíció bizonyos elemek cseréjén alapul (pl. Kazinczynál Lesbia helyett a magyar 

versben Erzsi szerepel); miközben új dolgokat plántál, ültet át a magyar irodalomba, az 

ismerősség látszatát kelti a valóságanyag megszokott jellege révén. A kriptográfiában a 

transzpozíció az eredeti szöveg karaktereinek felcserélését jelenti, miközben a pozíciókat meg 

kell egymásnak matematikailag feleltetni. Ehhez hasonló, de természetesen sokkal 

esetlegesebb, nem ennyire precízen, matematikailag kiszámított a transzlatológiai 

transzpozíció. Ezzel a domesztikációtól és az integrációtól némileg különböző eljárással 

gyakran találkozunk a régi magyar műfordításokban. Ezt a módszert alkalmazta pl. Kazinczy a 

Bácsmegyeynek öszve-szedett leveleiben, melyről így ír a Pályám emlékezetében: „a történetet 

nem hagytam meg anyaföldén, hanem honunkba plántáltam által, s az olvasó így melegebben 

és közelebbről érezheté magát megilletve” (Kazinczy 2009: 641). 

A domesztikáció a háziasítás egy fajtája, lényege a szöveg idegenségének megszüntetése a 

fordításjelleg fenntartása mellett, az adott nemzeti formákhoz történő hozzáigazítás révén. 

Legfeltűnőbben a verstani magyarosításban mutatkozik meg, jellemző rá pl. a catullusi 

kisköltészetben használatos versformák helyettesítése magyaros dalformákkal (Csengeri János 

fordításai), miközben a latin nevek a fordításszerűség fenntartása érdekében megmaradnak.    

Az integráció a lelki, költői alkatbeli rokonságból kiindulva értelmezi át a szöveget. A 

versolvasás nyújtotta pillanatnyi hangulat megragadásáról van szó, lényege a saját életműbe 

történő beépítés. 

 

Az 5. carmen magyar feldolgozásai – időrendi áttekintés 

 

Az 5. carmen magyar fordítói, átdolgozói és a fordítások, átiratok megszületésének évszáma, 

időrendben:  

• Földi János 1788 

• Kazinczy Ferenc 1788 

• Petőfi Sándor 1844 

• Reviczky Gyula 1889 

• Csengeri János 1880, 1901 

• Rónay Pál 1927 

• Gulyás Gábor 1936 
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• Devecseri Gábor 1938, 1942, 1958, 1967  

• Révay József 1943 

• Vas István 1948 

• Szabó Lőrinc 1948 

• Kardos László 1959 

• Rákos Sándor 1982 

• Géher István 1984 

• Kovács András Ferenc 2000  

Ha egy fordító neve mellett több évszámot is látunk, ez arra utal, hogy ugyanaz a fordító később 

saját fordítását átdolgozva újra kiadta. 

 

Rekonstrukció  

 

A rekonstrukciónak azonos azzal a fordítói eljárással, amelyet a felvilágosodás korában 

„szorosan ejtett fordítás”-nak neveztek. A kifejezést pl. Földi János használta Kazinczyhoz 

1788. október 2-án írt levelében (Ráday‒Földi 2009: 475). Az 5. carmennek a fenti listán 

időrendben szereplő fordításai közül három fordító munkái készültek rekonstrukciós 

módszerrel, Földi János, Devecseri Gábor és Kardos László magyarításai. Időrendben az első 

Földi János műve, mely a szoros fordítás szabályait következetesen alkalmazza, s a 

rekonstrukció korai példájának, illetve a 20. századi rekonstrukció előzményének tekinthető. 

Hogy ugyanabban az évben született Kazinczy ellentétes előjelű (a rekonstrukció 

provokációjának tartható) fordítása is, a kor fordításelméleti pluralizmusának tudható be. Az 

5. carmen példája (s általában Földi fordítói munkássága) is igazolja, hogy Devecseri 

fejlődéselvű fordítástörténeti elképzelése (mely szerint minden nemzet fordításirodalma 

átköltésekkel kezdődik, s csak a fordításfelfogás egy magasabb fokán jut el a rekonstrukció 

szintjére) nem fogadható el, legalábbis akkor, ha a felvilágosodás korától tekintjük át a 

folyamatot. A rekonstrukció alapvető jellemzői, melyek ennek a három fordítónak a műveiből 

is kimutathatók, a következők: 

• Verstani következetesség: Földi János, Devecseri Gábor és Kardos László változatai 

formahűek, licentiák nélkül. Földinél ugyan az Orpheus folyóiratban megjelent 

változatban vannak metrikailag hibás sorok, ezek azonban sajtóhibák. 

• A szavak, mondatstruktúrák leképezése: a legkövetkezetesebb ebben Földi János. 

• A csiszolgatás állandó kényszere: ez elsősorban Földi János és Devecseri Gábor 

variánsait jellemzi. Az elkészült fordításokat (melyeket sosem tekintettek befejezettnek) 
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mindketten folyamatosan javítgatták, a lehető legideálisabb megoldást tartva szem előtt, 

műveik tehát ebből adódóan több párhuzamos szövegváltozatban élnek. 

Földi János fordításából a kritikai kiadás két főszöveget is közöl egymás mellett. A két 

változat abból fakad, hogy Földi fordítását kétszer is elküldte Kazinczynak, s mindkét változat 

a Kazinczy-levelezésben maradt fenn. Az Orpheus-beli közlés Kazinczy saját döntésén 

alapszik, a szövegben szereplő „fel-nő” azonban sajtóhiba „fel jő” helyett (erre Földi levélben 

figyelmeztette Kazinczyt), akárcsak a „le mégyen” alak, mely metrikai szempontból hibás: „ez 

nékem: megyen, úgy kivánja a’ vers” – írja a fordító (Ráday‒Földi 2009: 474).  

Földi szándéka szerint szoros fordítást készít, csak azt sajnálja, hogy az egyik sort nem 

tudja kellő pontossággal leképezni. A 10. sor változatait az egyre szorosabb fordításra törekvés 

igazolja. A „majd így ha sok ezerre pótolándjuk” sorváltozattal azért nem elégedett a fordító, 

mert metrikai licentia van benne, a ha szótag hosszúnak számít. Földi levelében idézi Losonczy 

István szabályát: „Voces monosyllabae breves […] possunt esse communes.” (az egyszótagú, 

rövid magánhangzót tartalmazó szavak lehetnek közös szótagok, tehát prozódiailag 

számíthatjuk rövidnek is, hosszúnak is őket). Ennek a szabálynak az értelmében szeretné az egy 

szótagú szavak közül a ha és de szavakat communeseknek tekinteni, megoldásával azonban 

mégsem elégedett. A javított változatot viszont („Osztán majd ha sokakra pótolándjuk”), mely 

metrikailag kifogástalan, azért nem tartja megfelelőnek, mert hiányzik az ezer szó. „Ha valaki 

jobban tanátsolná, szeretném. Mert egyebekben az egész munka ugyan szorosan ejtett fordítás.” 

– írja (Ráday‒Földi 2009: 475). Egy további változatban („Osztán majd ha sok ezreket 

veéndek”) az ige a latin többes szám első személlyel szemben egyes számú, a szoros fordítás 

ideájának azonban megfelel az Orpheusban közölt variáns adott szakasza: „Osztán majd ha sok 

ezreket vejéndünk”. 

Földi és Devecseri fordítása közt a legfőbb különbség a leképezés bátorsága. 

Trencsényi-Waldapfel Imre ezt a jelenséget (a latin szoros követésének mértékét) az akkori 

nyelvállapotból magyarázza, s a Horatius-fordítások kapcsán megállapítja, hogy a 

felvilágosodás kori fordítók „benne éltek a latin formakincsben, nemcsak metrikai tekintetben”, 

s hogy „nyelvüknek ez a latin átitatottsága képesítette őket arra, hogy Horatius formáinak belső 

ritmusát, a mondatformák sajátos dinamikáját, az inverziók súlyát oly hűséggel és erővel adják 

vissza, melyre nyelvünk – és nyelvről való felfogásunk – mai helyzetében mindenekelőtt a 

bátorság hiányzanék.” (Trencsényi-Waldapfel 1940: 192)  

Földi és Devecseri szoros fordításának mértékét szemlélteti az 5. carmen 2–3. sorának 

fordítása. Földi a nyelvtani szerkezeteket is leképezi, Devecseri viszont két mellékmondatra 
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bontja Catullus mondatát, miközben a rumores főnevet igével fordítja (a szerkezet ezáltal nem 

lesz annyira latinos, mint Földinél), s nála az omnes szó is kimarad. 

 

„rumoresque senum severiorum 

omnes unius aestimemus assis.”   

(2‒3. sor) 

 

„És a’ mord Öregek’ komor beszédit 

Eggy fél Pénzre betsűljük öszvességgel.”  

(Földi János ford.) 

 

„és a mord öregek fecsegjenek csak, 

hisz nem ér locsogásuk egy garast sem.”  

(Devecseri ford., 1938, 1942) 

 

„és a mord öregek fecsegjenek csak, 

egy garasra se tartsuk ümmögésük.”  

(Devecseri ford., 1958, 1967) 

 

Devecseri fordításának első kiadása 1938-ban jelent meg, ezt a változatot azonban már 1942-

ben átdolgozta. „Még a második kiadás előtt az a kivételes szerencse ért – írja az 

átdolgozással kapcsolatban –, hogy fordításom első kiadásának Babits Mihály sajátkezű 

jegyzeteivel sűrűn teleírt példánya mellett végezhettem az átdolgozást.” (Devecseri 1958: 

100) Még a negyvenes években tervezett egy harmadik kiadást is, fordítását átalakította a 

Baál-Szanatóriumban, lábadozás közben, 1944 elején, ez a változat azonban, bár már az 

Officina nyomdájában volt, a háború alatt elveszett. A további átdolgozásokra az 1958-as és 

1967-es kiadások megjelenése előtt került sor. Az átdolgozás során Devecseri egy saját maga 

felállította szabályrendszerhez tartotta magát. A fordításai kéziratai között, a Petőfi Irodalmi 

Múzeumban maradt fenn egy kéziratlap, rajta az alábbi szabályok, megjegyzések:  

• „Általában a sztichikus, a kristályos megoldás megközelítése, most már megvalósítása 

az út és az új állomás.” 

• „Töltelékszavak kidobása.” 

• „Hangutánzás (az eredetinek megfelelő hangzókkal)” 
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• A kommentárjellegű részek kihagyása, a főszöveg helyett a jegyzetekbe kerülése: „A 

két sapkás fivér és nem Castor temploma, mert ez már jegyzetbe tartozik.” 

• „A disztichonos részek általában: kristályosabb és ez a legfontosabb.”  

A sztichikussá tétel arra utal, hogy minden sor egy-egy külön gondolatot tartalmaz, tehát 

kerülendők az enjembement-ok. Erre jó példa az 5. carmen 7–9. sora és az utolsó három sor. 

Az idézett 2–3. sor esetében Devecseri szövegének sztichikussága a latin szöveg ellenében is 

érvényesül. Kardos László fordításai Devecseriével szemben nem sztichikusak, gyakoriak az 

enjembement-ok: „aztán / újra ezret” (8–9. sor), „magunk se / lássuk” (11–12. sor). 

 

Transzpozíció, domesztikáció, integráció  

 

A három jelenséget egymással összehasonlítva tárgyaljuk: a transzpozícióra a példánk 

Kazinczy Ferenc fordítása, a domesztikációra Csengeri Jánosé és Gulyás Gáboré, az 

integrációra pedig Révay József, Rónai Pál, Szabó Lőrinc és Vas István műveit hozzuk fel 

példaként. Mindhárom módszerre jellemző az eredeti szöveg metrikájától való kisebb-nagyobb 

mértékű eltérés. Amennyiben a fordítók az eredeti hendecasyllabust választják, kivétel nélkül 

licentiákkal élnek, nem ritka azonban a versformának valamely ismertebb, magyarosabb 

formával történő felváltása sem, ez különösen a domesztikációra jellemző. 

A transzpozíció nem a verstani helyettesítésre, hanem a valóságanyag cseréjére épít. 

Kazinczy hendacasyllabusokban fordít, az általa megszokott, részben a latin metrikából eredő 

licentiákkal, pl. a h nem számít mássalhangzónak: 

 

„Erzsim hadd haragudjon, hadd eméssze” 

  –    –      –      v  v  –    v     –      v   –   – 

 

Az antik versforma és a latinos licentiák révén a versnek bizonyos szintű idegensége megmarad, 

ám a reáliák magyarok. A Lesbia neve helyett álló Erzsi név magyar környezetbe helyezi át a 

szituációt. A catullusi, közelebbről nem behatárolt nyitó vershelyzet Kazinczynál 

konkretizálódik. Catullus a szigorú öregek mormogásairól beszél („rumoresque senum 

severiorum”), Kazinczynál az öregek azok a vendégek, akik a napa (anyós) dünnyögéseit és 

locsogásait hallgatják. Kazinczy a nyitó részt invektivikussá (támadóvá) alakítja át, és az 

Erzsikét és szerelmesét, illetve másokat is megszóló anyós durva támadásává bővíti. A fordítás 

első hat sorához tehát Catullus versének 2–3. sora szolgált ugródeszkaként. A guzsaly mellett 

szidalmazott Erzsike esete hasonlít ugyan Lesbiáéhoz, aki feltehetőleg szintén férjes asszony 
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volt, ám erre a latin versben célzás sem történik, ott az öregek rosszallását nem a házasságtörés 

váltja ki, inkább irigységről, a fiatalság szertelenségének meg nem értéséről, az életet mohón 

habzsoló fiataloknak a meggondolatlan cselekedetektől való óvásáról, a túlzásoktól való 

tartózkodás szükségességéről van szó. Catullus verse, bár konkrét megszólítottja van, 

általánosságban beszél az élet és halál, a szerelem és a pillanatnyi öröm, a múló idő és az 

elszalasztott lehetőségek kérdéseiről, a fiatalok és az idősek temperamentumának 

különbségeiről, a számító racionalizmus és a szerelmi eksztázis ellentétéről. A vers nem ad 

fogódzót azzal kapcsolatban, hogy városi vagy falusi környezetbe képzeljük-e el a csókjelenetet 

(bár a Lesbia-regény kontextusában, a Lesbia–Clodia azonosításban gondolkodó filológusok 

nyilván Rómához kötik), mondanivalója sokkal általánosabb ennél. Kazinczy azonban nemcsak 

a guzsaly mellett ülő falusi asszonyok közé helyezi és konkrét jelenetté, életképpé kerekíti a 

catullusi vershelyzetet, hanem azt is jelzi, hogy keresztény közegről van szó („zsóltárra szorultt 

Napád”). A filozofikus, gnómaszerű 4–6. sorokat el is hagyja, s a verset az ugyanabban az 

időpontban játszódó két ellentétes jelenet ütközésére építi: az egyik helyszínen az anyósnak és 

vendégeinek a guzsaly melletti munkája és zsörtölődése, a másikon az öregek morgása ellenére 

az erkölcsi szabályokat „tsak-azért is” felrúgó szerelmesek összebújása. A középpontba az 

izgatott csókolózás és a szerelmi zaklatottságból adódóan racionálisan követhetetlen 

csókszámlálás kerül.   

A domesztikáció a transzpozícióval szemben elsősorban a verstani helyettesítésre 

alapoz, miközben az antik nevek, valóságelemek használata révén megmarad a versek 

fordításjellege, valamiféle hibrid minőséget hozva létre, egy magyaros versformában 

megszólaló, antik tárgyú költeményt. (Természetesen ugyanígy hibridnek tarthatjuk az antik 

versformában írt, magyar valóságelemekben bővelkedő költeményeket, ezek azonban költői 

hagyományunknak mára már olyannyira szerves részei, hogy kevert jellegüket kevésbé 

érzékeljük.) Csengeri János első, 1880-ban kiadott változata strófikus, ütemhangsúlyos, 4|4, 

abab rímeléssel. Bár ez eredeti vers sorszámát egyébként is túllépi, valamiféle aszimmetriát 

próbál jelezni azzal, hogy a negyedik versszak nem 4, hanem 5 soros. Az 1901-es 

fordításváltozat jambikus, páros rímmel. Mivel az eredeti vers sorszámát (13) megtartja, egy 

helyen páros rím helyett 3-as rímet alkalmaz (tkp. önrímről van szó: százat – százat – százat). 

Gulyás Gábor is ütemhangsúlyos formát választ (5|5, 5|6 vagy 6|5-ös, következetlen 

szótagbeosztással), rímelése: aabccbddeffee.   

Az integrációra törekvő fordítók vagy a hendecasyllabusból mint alapformából 

indulnak ki, ám azt meglehetősen sok licenciával használják, vagy az eredeti forma helyett 
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jambikus formákat választanak. Rónai Pál hendecasyllabusokban fordít, miközben többször is 

él licentiákkal. A két alább idézett sor közül az egyik szabályos, a másik fellazítja a metrikát: 

 

„Éljünk, Lesbia, édes és szeressünk” 

–  –      –   v v  –    v  –  v   –   –   

„Hogy ne tudjuk a számot sem mi, sem más” 

    –     v   – v    v  –     –       –   v    –      –        

 

Hasonlóan jár el Szabó Lőrinc: fordításának alapformája ugyan a hendecasyllabus, ám inkább 

a versforma sejtetéséről beszélhetünk. A licentiák használata (pl. hosszúnak veszi az a névelőt, 

a szó eleji hangsúlyos szótagot) olyan nagy mértékű, hogy bizonyos pontokon az eredeti 

versforma felismerhetetlenné válik, a fordításban vannak trochaikus, sőt, jambikus sorok is. 

Lássunk néhány példát! 

 

 „föl nem ver soha örök éjszakánkból” 

 –      –     –    v v  v v   –  v     –  – 

„ennyi csók is létezik a világon” 

    –   v   –   –  –  v v   v   v – – 

„s jobb ha nem sejti az irígy gonosz, hogy” 

     –       v   –      –  v v  v  –    v   –    – 

 

Révay József és Vas István fordítása jambikus, ez utóbbi a szótagszámot szabadon kezeli 

(verssorai 10 vagy 11 szótagosak).  

Az integráció módszerét a későbbi (ötvenes évekbeli) kritika negatívan értékelte, s az 

ilyen szellemben született alkotások kapcsán impresszionista-szimbolista módszerről beszélnek 

(Kardos 1959). A versforma fellazítását általában a tartalmi hűség lazulásával is összefüggésbe 

hozzák, s költői homályról, a jelzők impresszionista használatáról, költői szubjektivizmusról és 

individualizmusról beszélnek e művek kapcsán. Kardos László (aki műfordítóként maga is 

ennek az irányzatnak a képviselőjeként indult, az ötvenes években azonban elfordult tőle) az 

„arányok eltorzulását” kárhoztatja, s jellemzése szerint az integrációs fordítók „belevitték saját 

lelkük színeit, elárasztották az idegen verset saját képzeletük elemeivel” (Kardos 1959: 279).  
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Értelmezések, átértelmezések, elmozdulások 

 

A fordítások közti hasonlóságok azonban nemcsak a választott fordítói módszerből 

adódnak, egyes jelenségek izolált vizsgálatakor párhuzamos megoldásokat találhatunk az 

integrációra, domesztikációra, rekonstrukcióra törekvő fordítók műveiben. Ilyen jelenség 

például a kulcsszavaknak tekintett szóismétlések azonos szóval fordítása, mely módszertől 

függetlenül több fordítónál is felbukkan. A Catullus-vers 4. sorában szereplő occidere és redire 

igék a napra (soles) vonatkoznak, majd az 5. sorban az ismétlődő occidit már az emberi életre 

(melyet metaforikusan a brevis lux kifejezés szemléltet). A fordítások némelyike az occidit 

ismétlődésének leképezésére is ügyel (Gulyás: „a nap leszáll…”, „miránk szállott le az éj”, 

Devecseri: „eltűnvén” – „felragyoghat, tűnik a kurta fény”, Vas: „a nap lehúny” – „fel tud … 

kelni”, „lehúny rövid világunk”, Kardos: „ellobbanhat” – „fölizzik, a kurta fény kilobban”).  

A kihúnyást követő örök éjszaka a halál és az alvás összemosódása („nox est perpetua una 

dormienda”). Csak két változatban, Csengeri és Gulyás fordításában értelmeződik az „una 

dormienda” a szerelmesek együtt alvásaként. 

 

Földi: „’S Hosszú éjjet örökre kell aludnunk.” 

Csengeri: „Örök éjbe szenderedünk.“  

Csengeri: „Örökös éjben együtt alhatunk.” 

Gulyás: „egymás mellett alszunk örök időkig.” 

Devecseri: „s álmunkból sosem ébredünk utána.” 

Devecseri: „s jő aztán örök éj, szünetlen alvás” 

Rónai: „A hajnaltalan álmú éj fogad be.” 

Révay: „Nincs virradat több: alszunk mindörökre” 

Vas István: „már egyetlen örök éj vár.” 

Szabó L.: „semmi többé / föl nem ver soha örök éjszakánkból” 

Kardos: „már csak egy örök éj nagy álma vár ránk.” 

 

Az applikációhoz tartozó átdolgozások azáltal segítik a kiindulási alapként szolgáló latin 

szöveg értelmezését, hogy egy-egy jellemző motívumot kiemelnek, felerősítenek, 

szétdolgoznak, vagy ellentétbe fordításuk révén mutatnak rá a szövegértelmezés során 

fontosnak tartott jellegzetességekre. Az applikációk szerzői természetesen saját versformát 

választanak, ilyen szempontból kivételnek számít a hendecasyllabusokban íródott 

fordításimitáció, Kovács András Ferenc munkája, mely egy 19. század végi fiktív költő, Lázáry 
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René Sándor szövegeként prezentálja magát, s a 2000-ben közzétett vers a paratextusok 

segítségével visszadatálódik 1892-re. Az 5. carmen magyar átdolgozásai között 19. és 20. 

századi szövegek vannak: Petőfi Sándor, Reviczky Gyula, Rákos Sándor, Géher István, Kovács 

András Ferenc munkái. Ezeket a latin vers értelmezési problémáira visszatérve, az alábbiakban 

az átértelmezések, elmozdulások kontextusában tárgyaljuk. 

A csókmotívum és az életigenlés a latin versnek kétségtelenül a leghangsúlyozottabb 

része. A magyar fordítások és átdolgozások készítői közül többen ezt a motívumot mint a vers 

központi magvát még inkább kiemelik. Kazinczy fordításából az élet rövidségére történő utalás 

elmarad, a csókszámlálás pedig terjedelmileg is hosszabb lesz, mint a latinban: Catullusnál a 6-

soros felvezetést követi a 7-soros csókmotívum, Kazinczy viszont a 7 soros felvezetés után 11 

sort szentel a csókmotívumnak. Petőfi átiratában a versből csak a csókmotívumot emeli ki, 

illetve a megszámlálhatóság–megszámlálhatatlanság ellentétét. Catullus monumentális 

mennyiségeihez képest nála reálisabb számadatokat találunk: 4 csók után jelenti ki, hogy a 

számlálás a végtelenségig folytatódhat.  

Reviczky Pán halála című költeményébe ékelt be egy az 5. carmenre visszautaló dalt. 

A hajósok éneke Catullus versét a római hedonizmus megszövegezéseként láttatja. A dalbetét 

első sora a két kulcsmotívumot, a csókot és az életigenlést emeli ki: „Lezbia, csókolj! éljen az 

élet!” A csók és az élet Reviczkynél szinonimák, további rokon fogalmaik a kedv, a vágy, a kéj. 

Ezzel ellentétes az alvilág, a halál képe: „Nincs zene, bor, lány, hol Koczitusz foly”. A catullusi 

megszámlálhatatlan csókokkal szoros összefüggésben van szó Reviczky versében a mohó 

kéjvágyról, mely nem ismer racionális mértéket (ugyanúgy, ahogy a csókok számokban nem 

konkretizálható mennyisége sem), s olyan mámorral és gőzzel áraszt el, amely Reviczkynél a 

duhajkodó hajósokat jellemzi. Mindez (a Plutarkhosztól átvett Pán halála-motívummal 

összefüggésben) azt a barbárságot, azt a keresztény szempontból tarthatatlan pogány 

életigenlést jellemzi, melynek kissé torzított bemutatása a költemény megdöbbentő csattanóját, 

a megtérésre való felhívást készíti elő. Catullus versének ironikus átiratáról, az eredeti 

életprogram visszájára fordításáról van tehát szó, az antikvitást mintegy torz tükörben látjuk. A 

catullusi mondanivaló radikális eltorzulását a vers megkonstruált beszélőjének, personájának 

és megszólítottjának a cseréje is okozza: míg az 5. carmenben egy szerelmes férfi beszél a 

kedveséhez, Reviczkynél a hajósok kollektív daláról van szó, akik a Lezbia névvel nem egy 

konkrét és helyettesíthetetlen kedvest szólítanak meg, hanem általában a lányokat („Ölben a 

lányok, / Ing a ruhájok”). Ezekre a lányokra azért illik a Catullusra visszautaló Lezbia 

elnevezés, mert ők is mindenre kaphatók, s bennük testesül meg az a pogány féktelenség, amely 

keresztény szemszögből nézve a császárkori Rómát jellemzi.   
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Vas István a csókmotívumot ölelésre cseréli, ezáltal (ha elfogadjuk Holzberg fentebb 

idézett teóriáját a csókmotívum férfiatlanságáról) a verset mintegy férfiasabbá teszi. Ugyanígy 

jár el Babits a 7. carmen esetében: 

 

„Quaeris, quot mihi basiationes…” 

„Kérded, hány ölelésed kéne nékem”  

(Babits ford., 7. carmen) 

 

„Da mi basia mille, deinde centum”  

„Ölelj ezerszer, s hozzá százszor is”  

(Vas ford., 5. carmen)  

 

Vas István számára az 1920-as években, pályakezdésének azon szakaszában, amikor elfordul 

az avantgárdtól, Catullus a modernséget jelenti: „hiába reméltem, hogy Catullus hozzásegít 

valamiféle modernséghez, még ha az másfajta is, mint amit meguntam: most mégis 

konzervativizmuson kaptak.” (Vas 1967: 119) A modernség érzete nemcsak a latin versek 

szókimondó merészségből, felszabadult életszemléletéből fakadt, hanem az antik metrika 

sajátos értelmezéséből is. Vas István nem tudatosan tér el a vers eredeti ritmusképletétől, hanem 

(amint maga bevallja) azért, mert nem ismerte a hendecasyllabust: „ezeket a verseit szabad 

verseknek olvastam, de azt is észrevettem, hogy közben van bennük valamilyen kemény, férfias 

zeneiség” (Vas 1967: 80). Feltehetőleg a műfordítások verstani kérdéseiről és a 

megközelítőleges formahűségről vallott későbbi nézetei járultak hozzá ahhoz, hogy ezt a 

Catullus-fordítását műfordításainak későbbi gyűjteményeiben nem közölte.  

A csókmotívum cseréjére kerül sor Géher István versében is, ott azonban a testi 

dimenzióból a lelkibe lépünk át. A szerelem mintegy középkorúsodik, elveszíti ifjúkori 

szertelenségét, a lelki mohóság azonban megmarad. A folyamatos csókolózás helyét a 

folyamatos beszélgetés veszi át: „mégis beszélgetünk. mindig, / megúnhatatlan.”  

Kovács András Ferenc átirata ahhoz a klasszika-filológusok által is hangoztatott 

értelmezéshez csatlakozik, mely szerint Catullus 5. carmene a polgári értékrend provokációja. 

A 19. századi fordításnak álcázott átiratban a szerelmi motívum háttérbe szorul, s a vers inkább 

invektivikussá lesz. Lázáry René a „papok, úrinék, kofák”, a „czifra, irígykedő czivisnép” 

értékrendjét támadja.  

Rákos Sándor, akinek átirata a Catullusi játékok ciklus részét képezi, a rövid élet és az 

örök halál filozofikus gondolatát emeli ki. A nap–éj motívumból az ezer reggel és az ezer 
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éjszaka ellentétét alkotja meg, az ezer reggel és ezer éjszaka váltakozását, örök körforgását a 

szerelem örökkévalóságára vonatkoztatja. A vers mintegy Babits Esti kérdésére is válaszol, 

azzal érvelve, hogy a körforgás indokolt, hiszen a szerelem örökkévalóságát támasztja alá. 

A vizsgált szövegek arra is felhívják a figyelmünket, hogy bár a rekonstrukció és 

applikáció a szöveghez való viszonyulás két ellentétes pólusát képviselik, műfordítások és 

átköltések között mégsem kell éles határt húznunk. A rekonstrukció által felvállalt tökéletes 

leképezés szükségszerűen csupán illúzió, a másik véglet, az applikáció pedig nem határolható 

körül egyértelműen, hiszen nagyon sokféle szövegmódozat és intertextuális eljárás belefér. 

Olvasóként épp ezt a pluralitást értékelhetjük a leginkább: ahogy mindenkinek joga van a saját 

Catullusához, úgy a költői műfordítás és az intertextuális szövegfelhasználás területén is 

mindenkinek joga van a saját módszeréhez. Vannak ugyan olyan kísérletek, amelyek az 

eredetiből kiindulva szeretnék kijelölni az egyetlen helyesnek vélt utat, ám a gyakorlatban ezek 

is a hatástörténet sokszínűbbé tételéhez járulnak hozzá. A pluralitás szükségességét, ha nem is 

tudatosan, de azok a fordítók (Földi János, Devecseri Gábor) is alátámasztják, akik a lehető 

legszorosabb fordítást próbálták elkészíteni. Az ideálisnak, tökéletesnek hitt fordítás felé 

irányuló variánsok megléte ugyanis a fordító szándéka ellenére éppen a műfordítás pluralitására 

hívja fel a figyelmet, mely által az olvasói élmény sokrétűvé, az eredeti vers értelmezése pedig 

sokirányúvá válhat.  
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Olvasmányok 

Catullus: 5. carmen (latin szöveg). Szemelvények a Catullus-vers magyar fordításaiból és átdolgozásaiból 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 

rumoresque senum severiorum 

omnes unius aestimemus assis. 

Soles occidere et redire possunt: 

nobis cum semel occidit brevis lux, 

nox est perpetua una dormienda. 

Da mi basia mille, deinde centum, 

dein mille altera, dein secunda centum, 

deinde usque altera mille, deinde centum. 

Dein, cum milia multa fecerimus, 

conturbabimus illa, ne sciamus, 

aut ne quis malus invidere possit, 

cum tantum sciat esse basiorum.  

              (Catullus, 5. carmen) 

Éljünk Lesbia Lelkem! és szeressünk, 

És a’ mord Öregek’ komor beszédit 

Eggy fél Pénzre betsűljük öszvességgel. 

Lám a’ Nap lemegyen, ’s meg újra feljő; 

Nékünk eggyszer enyész’ rövid világunk, 

’S Hosszú éjjet örökre kell aludnunk. 

Adj tsókot nekem ezret, újra százat, 

Osztán adj ezeret, meg’ újra százat, 

Osztán más ezeret, meg’ újra százat; 

Osztán majd ha sokakra pótolandjuk, 

Tévesszük mi is eggybe, hogy ne tudjuk, 

Vagy hogy meg ne sokallya már irígy szem, 

Számát tudva mi ennyi tsókjainknak. 

  (Földi János, 1788) 

 

Üss’ a kő dudogó Napádat, édes 

Erzsim, hadd haragudjon, hadd eméssze 

Dünnyögésivel hectikás tüdőjét. 

Ne gondolj vele mit lotsog felőlünk 

Ha Vendégeivel guzsalynak űlvén 

Minket ’s másokat ízre porrá nyelvel. 

Tsússz hozzám tsak-azért is; ő moroghat! 

’S nyomd bátran ajakomra gyenge szátskád’. 

Adj egy csókot – hamar! – meg’ eggyet – újra. 

Nem lát most – hamar eggyet! – ah ne rettegj 

Nyomd jobban! szaporázd! ’s ne kapd-el ajkad’. 

Adj százat! – hamar, – ezret! – s újra százat; 

Ismét más ezeret; meg’ újra százat 

Adj adj harmadik ezret; – újra százat: 

Add számláltalan’; hogy se mí ne tudjuk 

Számban tartani mennyi tsókot adtál, 

Sem zsóltárra szorúltt Napád ne győzze 

Édes vétkeimet rovásra róvni. 

               (Kazinczy Ferenc, 1788) 

 

 

Csak éljünk és szeressünk, Lesbiám, 

S mogorva vének megrovó szaván 

Ne induljunk el: egy batkát sem ér! 

A nap lenyugszik s újra visszatér: 

Nekünk ha elhunyt arasznyi napunk, 

Örökös éjben együtt alhatunk. 

Adj hát ezernyi csókot s rája százat, 

Aztán egy másik ezret s másik százat, 

Aztán megint új ezret s újra százat. 

S ekkép ha szert teszünk sok-sok ezerre, 

Hogy elfelejtsük: hány? zavarjuk össze, 

És ellenségünk meg ne irigyelje, 

Nem tudva, mennyi csókjaink özönje. 

  (Csengeri János, 1901) 

 

Éljünk, Lesbia édes és szeressünk 

S bármit mormog is a mogorva vénség, 

Hányjunk fittyet a sok beszédre vígan. 

A nap fénye kihuny, de reggel éled: 

Minket, hogyha kis életünk kilobban, 

A hajnaltalan álmú éj fogad be. 

Csókot hints ajakamra százat, ezret, 

Aztán ezret előlről, újra százat, 

Ezret, százat, ezerre százat ismét, 

És majd, hogyha ezernyi ezret adtál 

S eltévesztjük a számítást a végén, 

Hogy ne tudjuk a számot sem mi, sem más: 

Tán úgy nem lesz irígye csókjainknak. 

(Rónai Pál, 1927)  

 

Éljünk, Lesbiám, szeressünk vakon, 

mit törődjünk  a komor szavakon, 

mellyel a sok vén mivélünk kötődik. 

A nap leszáll és újra visszatér, 

de ha már miránk szállott le az éj,  

egymás mellett alszunk örök időkig. 

Adj ezer csókot s százat ráadást, 

adj újra ezret és százat újra mást, 

adj megint ezret és még százat rája! 

S ha csókunk száma már sok-sok ezer, 

zavarjuk össze és feledjük el, 

hogy irígyen senki se kiabálja, 

hányszor csókolt meg kedvesem kis szája.  

  (Gulyás Gábor, 1936) 

 

 

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást, 

és a mord öregek fecsegjenek csak, 

hisz nem ér locsogásuk egy garast sem. 

Eltűnvén a nap, ujra felragyoghat: 

egyszer tűnik a kurta fény szemünkből, 

s álmunkból sosem ébredünk utána. 

 

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást, 

és a mord öregek fecsegjenek csak, 

hisz nem ér locsogásuk egy garast sem. 

Eltűnvén a nap, ujra felragyoghat: 

egyszer tűnik a kurta fény szemünkből, 

s álmunkból sosem ébredünk utána. 



107 
 

Adj hát csókot ezerszer, és ha adtál, 

adj még százszor, utána ezret adj és 

százat s újra csak ezret, ujra százat. 

Aztán majd, ha sok ezreket cseréltünk, 

akkor összezavarjuk, elfelejtjük 

számukat, hogy a rosszemű irígy se  

tudja ujrasorolni csókjainkat. 

  

(Devecseri Gábor, 1938) 

 

Adj hát csókot ezerszer, és ha adtál, 

adj még százszor, utána ezret adj és 

százat s újra csak ezret, ujra százat. 

Aztán majd, ha sok ezreket cseréltünk, 

akkor összezavarjuk, elfelejtjük 

számukat: ne akadjon egy gonosz se, 

sok csókunk aki tudja és irigyli. 

  

(Devecseri Gábor, 1942) 

 

 

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást, 

és a mord öregek fecsegjenek csak, 

egy garasra se tartsuk ümmögésük. 

Eltűnvén a nap, újra felragyoghat: 

egyszer tűnik a kurta fény szemünkből 

s álmunkból sosem ébredünk utána. 

Adj hát csókokat, ezret, újra százat, 

aztán újra csak ezret, újra százat, 

s még, még, újra csak ezret, újra százat. 

Aztán majd, ha sok ezreket cseréltünk, 

számuk összezavarjuk, elfelejtjük: 

hogy kilesni irígy gonosz ne tudja, 

sem megártani, tudva ennyi csókról. 

  

(Devecseri Gábor, 1958) 

 

 

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást, 

és a mord öregek fecsegjenek csak, 

egy garasra se tartsuk ümmögésük. 

Eltűnvén a nap, újra felragyoghat: 

egyszer tűnik a kurta fény szemünkből 

s álmunkból sosem ébredünk utána. 

Adj hát csókokat, ezret, újra százat, 

aztán újra csak ezret, újra százat, 

s még, még, újra csak ezret, újra százat. 

Aztán majd, ha sok ezreket cseréltünk, 

számuk összezavarjuk, elfelejtjük: 

egy gonosz se legyen, ki tudva számát 

csókjainknak, irígyen árthat értük! 

  

(Devecseri Gábor, 1967) 

 

 

Éljük világunk, Lesbiám s szeressünk, 

Rosszmájú vének hadd pletykázzanak ránk, 

Fütyülünk rájuk, valahányan vannak. 

A nap kigyúl s kihúny sok ezredévig, 

De hogyha percnyi életünk kilobban, 

 Nincs virradat több: alszunk mindörökre. 

Adj hát ezer csókot s utána százat, 

Megint ezret s utána újra százat, 

Mégegyszer ezret és megújra százat. 

És hogyha már a csókunk millió lesz, 

Zavarjuk össze, a számát se tudjuk, 

Nehogy sajnálják tőlünk a kajánok, 

Hogy milliószám csattan a mi csókunk. 

  

(Révay József, 1943) 

 

 

Csak éljünk és szeressünk, Lesbiám, 

mert egy garasnál többet úgysem ér 

a szigorú öregek csárogása. 

A nap lehúny és fel tud újra kelni, 

de ha nekünk egyszer lehúny rövid 

világunk, már egyetlen örök éj vár. 

Ölelj ezerszer s hozzá százszor is, 

s megint ezerszer, aztán újra százszor, 

s harmadik százszor s harmadik ezerszer, 

aztán, mikor sok ezren túl leszünk, 

összezavarjuk majd, hogy mi se tudjuk, 

s a gonoszok sem irígyelhetik, 

ha nem tudják, hogy mennyi ölelés volt. 

 

 (Vas István, 1948) 

 

Éljünk, Lesbia, és szeressük egymást; 

hadd zsörtöljenek a mogorva vének: 

nem ér a szavuk egy lyukas fityinget! 

A Nap megteheti, hogy nyugszik és kel: 

bennünket, ha kihúnytunk, semmi többé 

föl nem ver soha örök éjszakánkból. 

Csókot ezret előbb, utána százat, 

s ezret másikat adj, és ujra százat, 

ezret ujra utána, s ujra százat, 

s ezrek ezre ha csattant már a szánkon, 

belezavarodunk a számolásba, 

s jobb, ha nem sejti az irígy gonosz, hogy 

ennyi csók is létezik a világon. 

 

(Szabó Lőrinc, 1948) 

 

Éljünk, Lesbia-édes, és szeressünk, 

házsártos nagyapók ha zsörtölődnek, 

egyetlen garas ára sincs szavuknak. 

Ellobbanhat a nap, megint fölizzik: 

bennünk hogyha a kurta fény kilobban, 

már csak egy örök éj nagy álma vár ránk. 

Adj hát csókot, ezert, s utána százat – 

s ezret újra, utána százat, aztán 

újra ezret, utána újra százat. 

S majd ha már sok ezerre nőtt a számuk, 

elkeverjük a nagy csomót: magunk se 

lássuk, mennyi – s irígy gazok se tudják 

számon tartani csókjaink özönjét. 

 

  (Kardos László, 1958) 
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Catullusi játékok (részlet) 

 

olyan fiatal Lesbia-Catullus 

s házasoknak is oly fiatalok 

nem is kívánnék mást az égiektől 

csak még ezerszer ezer reggelt   

még ezerszer ezer éjszakát  

 örök szomjunknak csókjainknak  

vége hogy ne szakadjon addig  

 amíg a fű újra s újra kizöldül  

 amíg a tenger újra s újra árad 

 

(Rákos Sándor, 1982) 

 

 

lxix és szeressünk: choliambus, bel canto 

 

nem is tudom, mi lennék, hogyha nem lennél. 

úgy összenőttünk, hogy közöttünk érzésre 

alig maradt hely. mondanám, s te gyorsabban 

már mondtad is. mégis beszélgetünk. mindig, 

megúnhatatlan. meddig bírni? végére 

még nem jutottunk. képzelem, hogy megcsallak, 

de nehezen. magam csalatni nincs kedvem, 

sem ráérő időm. kitöltve estéink  

és napjaink. milyennek ismersz: kedvesnek, 

elég erősnek? elfogadhatók, egymás 

előtt: vagyunk. szerelmesek. lehet rajtunk 

nevetni. szép pár. lennél, hogyha nem lennék? 

 (Géher István, 1984) 

 

Éljünk, Júlia, végre!… És szeressük 

Egymást öszszeborulva, mint a lombok, 

Suttogva s kavarogva is bolondul, 

Megbolydultan a záporos tavaszban! 

És a zord öregek zörögjenek csak, 

Hadd rázzák zötyögős tökük s fukar görcs 

Öklük ránk papok, úrinék, kofák… Csak 

Pletykálkodjanak uczcza-sárt dagasztva, 

Hadd dohogjanak – egy likas fityinget 

Sem ér dög locsogásuk. Adj ezer-száz 

Csókot, drága, de száz-ezerszer anynyit 

Kapsz majd viszsza te ingyen! Ám ha vétek, 

Ismét kezdjük el… És keverjük úgy meg: 

Végszámát ki se sejtse csókjainknak, 

Nemhogy czifra, irígykedő czivisnép! 

Maros-Vásárhelyt, 1892. április 19-én  

(Kovács András Ferenc – Lázáry René Sándor, 2000) 

 

Pán halála (részlet) 

 

Ölben a lányok, 

Ing a ruhájok, 

Szív az ajak hiblájai mézet. 

»Lezbia, csókolj! éljen az élet! 

Éljen a kedvnek mámora, gőze 

Éljen a vágy, mely minden időbe' 

Inni mohón kéjserleget unszol. 

Nincs zene, bor, lány, hol Koczitusz foly!« 

S még hangosabb lesz a hajófenék. 

  (Reviczky Gyula, 1889) 

 

 

 

Petőfi Sándor      

  

Így ni, látod ennyi az egész,  

Mi van ebben?... Nemde megy?  

No de hogy páratlan ne legyen,  

Nesze hát még ez az egy.  

 

Jaj! Te kis csík, már elsiklanál?  

A világért sem szabad!  

Három a tánc s minden, ami jó!  

S így vedd három csókomat.  

 

Ráadásul még a többihez  

Tedd el a negyediket!  

Bizony isten örömest adom!  

Édesörömest neked!  

 

Végre - azt mondják, úgy jó a pénz,  

Hogyha megszámlálva van;  

Hanem a csók csak nem pénz talán?...  

Hadd legyen hát számtalan.  

 

Debrecen, 1844. január-február  

 

 

Catullus  

 

Én Lesbiám, csak szeressünk, 

Világunkat vigan éljük! 

Öregekre csak nevessünk: 

Batkát sem ér a beszédjük. 

 

Nap ha lement, jöhet vissza; 

De borúljon be csak egünk 

 –  Nem is lehet folyvást tiszta – 

Örök éjbe szenderedünk. 

 

Adj hát nekem ezer csókot, 

Százat, ezret, megint százat. 

Más ezer, meg ezer csókot 

S ráadásul ujra százat. 

 

Sok ezerre ha szert teszünk, 

zavarjuk fel egyre-másra, 

És feledje bódult eszünk 

Meg ne lesse az irigyünk, 

Hány ezeret raktál számra?  

(Csengeri János ford., 1880) 
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Ovidius és az Átváltozások (Metamorphoses)  

 

Ovidius művei retorikai és verstani csiszoltságuk, könnyed természetességük, játékos 

iróniájuk révén a világirodalom fő áramába tartoznak, de iskolai olvasmányként, a mitológiai 

történetek tárházaként, az antikvitásra vonatkozó ismeretek forrásaként, s a klasszikus latin 

nyelv mintaszövegeiként is nagy becsben tartották őket évszázadok óta. Erotikus, nem egyszer 

pikáns témái ellenére Ovidius a középkor óta erkölcsi tekintélynek is számít – ezt az ovidiusi 

mitológiai történetek allegorikus-morális magyarázatai, s a szerelmi tárgyú művek keresztény 

szentencia-gyűjteményekbe került részletei tanúsítják, de erre utal például a költő nevének 

középkori etimologizáló magyarázata is. Egy 12. századi Ovidius-kommentár szerint ugyanis a 

költő azért kapta a Naso (nagyorrú) cognoment (melléknevet), mert ahogy mi orrunkkal a jó 

illatot a rossztól megkülönböztetjük, úgy választotta ő el a vétkeket az erényektől („sicut cum 

naso bonum odorem a malo discernimus, ita vitia a virtutibus disgregavit”). Az Ovidius 

főművének tartott Metamorphosesszel (Átváltozások) kapcsolatos szakirodalom nagyon 

bőséges; a mű értelmezési síkjai olyan sokirányúak, hogy ízelítőül csupán néhány érdekességet 

tudunk belőlük kiemelni. 

 

Műfaji és szerkezeti dilemmák, hőseposzi elemek 

 

Ovidius művei közül kettőt szoktak a nagy epikus előkép, Vergilius Aeneise mellé (vagy 

azzal szembe-) állítani: a hexameterekben (vagyis eposzi formában) megírt Metamorphosest és 

az elégikus disztichonokban született római naptárt, a Fastit. Ez utóbbi befejezetlenül maradt 

(csak az év első hat hónapjára vonatkozó részek készültek el), s a szakemberek szerint nem 

zárható ki az sem, hogy a Metamorphoses is csupán Ovidius száműzetése után, Tomiban került 

befejezésre. A költő maga állítja egyik elégiájában (Tristia 1. könyv, 7. vers), hogy a 

Metamorphoses még nem volt teljesen kész, mikor száműzték őt, s akkor a meglévő részeket 

állítólag elégette. Ennek a megjegyzésnek a nyomán indul el a 20. század legnagyobb hatású 

ovidiusi tárgyú regénye, Christoph Ransmayr Die letzte Welt (Az utolsó világ) című műve, mely 

az átváltozások mitikus világát szuggesztív erővel jeleníti meg. A feltevés nehezen 

bizonyítható, hiszen például egy olyan, a műből merített érv, mely szerint a Kréta szigetéről 

légi úton menekülő Daedalus és Icarus története Ovidius száműzetésére és szabadulási vágyára 

utal, inkább érdekes elemzési kísérletnek, mintsem kézzelfogható bizonyítéknak tekinthető.  
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Ovidius saját művének műfaját a carmen perpetuum (folyamatos ének) kifejezéssel 

nevezte meg. Az egyes történetek láncolatát előre- és visszautalások tartják egyben. A 

folyamatosság a 15 könyvből álló mű egyes könyveinek végén sem törik meg, hiszen általában 

röviddel az egyes könyvek befejeződése előtt egy új történet kezdődik, hogy a következő könyv 

elején a folyamatosság látszatát fenntartva folytatódjon. Az Átváltozások szerkezeti tagolásával 

több kutató is próbálkozott már; a legmeggyőzőbb a mű 3 pentasra osztása. Ovidius maga is 

háromszor öt tekercsről beszél („ter quinque volumina” – Tristia 1. könyv, 1. vers, 117. sor, 3. 

könyv, 14. vers, 19. sor): az elsőben az istenekhez kötődő mítoszok, a másodikban a 

hőstörténetek dominálnak; a harmadik részben a történelmi időben játszódó események 

kerülnek bemutatásra, a trójai háborútól Ovidius koráig. 

A műben több, a heroikus eposzra emlékeztető jegy van, ám Ovidius a didaktikus 

költészet hagyományából is merít. Az Átváltozásokban is találunk csatajeleneteket, homéroszi 

hasonlatokat, seregszemléket (enumerációkat) és műalkotás-leírásokat, akárcsak a 

hőseposzban. Eposzba illő csatajelenet, ám bizonyos szempontból a hőseposz paródiájaként is 

hat a kentaurok és a lapithák harca a 12. könyvben: a csata leírása lendületes, a harci 

eseményeket nyersen részletező, ugyanakkor a csatának a hősi eposzban megszokott 

attribútumai közé a lakoma hétköznapi világát idéző tárgyak vegyülnek (poharak, kancsók, 

bútorok, a ház díszei). Gryneusnak például egy szarvasaganccsal szúrják ki a szemét, melyet 

korábban fogadalmi ajándékként függesztettek egy magas fenyőre: 

 

„»Non inpune feres, teli modo copia detur!« 

dixerat Exadius, telique habet instar, in alta 

quae fuerat pinu, votivi cornua cervi. 

Figitur hinc duplici Gryneus in lumina ramo 

eruiturque oculos, quorum pars cornibus haeret, 

pars fluit in barbam concretaque sanquine pendet.”  

(Metamorphoses, 12. könyv, 265–270. sor) 

 

 

„»Büntetlen sose léssz, csak akadjon fegyver e kézbe!« 

Exadius harsan, s tőrnek leemel keze gyorsan 

egy szarvas-szarvat, mely fönn, fogadalmi fenyőn függ. 

Ennek két ágát Gryneusnak szegzi szemébe: 

egy szeme ottmaradott felszúrva a szarv tetejébe,  
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más szeme folyt le szakálla felé, s most véresen ott csüng.” 

  (Devecseri Gábor fordítása) 

 

Egy másik hősnek a torkából, miután lándzsával átszúrták, a vére a kupába és a heverőre 

folyik. 

 

„Mors caruit sensu, plenoque e gutture fluxit 

inque toros inque ipsa niger carchesia sanguis.” 

(Metamorphoses, 12. könyv, 325–326. sor) 

 

„Torkából – a halált nem is érezhette – a vére 

éjfeketén zuhogott a kupába s a bőrheverőre.” 

(Devecseri Gábor fordítása) 

 

Parodisztikusan hat Cyllarus kentaur szépségének leírása, aki – bár félig ember, félig ló 

teste van – a férfiszépség ideálja, akárcsak a női szépségé felesége, Hylonome, a férjével hősi 

halált halt kentaurnő (12. könyv, 393–428. sor). 

 

Retorika és erotika összefüggései 

 

Ovidius retorikai műveltsége a monológokban mutatkozik meg a leginkább, melyekben 

a költő intellektualizálja a beszélőit, s a monológot irodalmi játékok terepévé teszi. Ennek egyik 

jellegzetes példája Medea monológja az Átváltozások 7. könyvében. A monológ 

kulcskifejezései a ratio (értelem) és a furor (őrület), illetve az ezekkel rokon cupido (vágy) és 

mens (lélek, értelem), melyek tulajdonképpen ugyanannak az énnek az irracionális és racionális 

részét képviselik. Medea nem tudja értelmével (ratio) legyűrni a szenvedélyét (furor): 

 

„ratione furorem / vincere non poterat” 

(Metamorphoses, 7. könyv, 10–11. sor) 

 

„de az ész nem tudja legyűrni / őrjöngő vágyát” 

(Devecseri Gábor fordítása) 

 

„aliudque cupido, / mens aliud suadet” 
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(Metamorphoses, 7. könyv, 19–20. sor) 

 „Mást súg a kívánság, / mást az eszem.” 

(Devecseri Gábor fordítása) 

 

Medea érzelmeinek az intellektualizálása révén egy önmeggyőzési folyamat retorikai 

megjelenítése tárul elénk, mely egy szofista beszédre hasonlít: a rétor azonban ezúttal nem az 

ellenfelével, hanem önmagával vitatkozik.  

Ovidius stílusának ironikus felhangjai az erotikus részekben is szembetűnőek, s a római 

elégikus hagyományhoz fűződő viszonyról tanúskodnak. Jól példázza ezt Narcissus története 

(13. könyv): a saját magába beleszerető ifjú szerelmi monológja egy szerelmi elégia paródiája 

is lehetne. Míg az elégikus szerelmes általában azon kesereg, bárcsak közel lehetne a kedvese, 

Narcissus ellenkezőleg, azt fájlalja, hogy szerelmese túl közel van, s nem lehet tőle elválasztva: 

 

„Quod cupio, mecum est: inopem me copia fecit. 

O utinam a nostro secedere corpore possem! 

Votum in amante novum: vellem, quod amamus abesset!” 

(Metamorphoses, 3. könyv, 466–468.) 

  

 „Vágyam tárgya velem: koldussá kerget a bőség. 

 Bárcsak a testemtől valahogy megválni lehetne! 

 Új ez a vágy, hogy amit szeretünk, az messze lehessen!” 

(Devecseri Gábor fordítása) 

 

Narcissus története a parodisztikus-ironikus elemek mellett filozofikus kérdéseket is 

felvet. A jóslat önmaga megismerésétől óvta az ifjút, s ez a delphi jósda szentenciájával (Ismerd 

meg önmagad!) ellentétben áll. A visszhanggá vált Echo, aki reménytelen szerelemre gyulladt 

az ifjú iránt, akusztikusan tükrözi mások beszédét saját maga számára, így másokra önmagán 

keresztül reflektál, Narcissus pedig, miközben magát optikai értelemben tükrözi, saját magára 

utal vissza. Végül mindkettő magányos marad: Echo azért nem talál társra, mert ő mindenkit 

megismétel és megdupláz, Narcissus azért, mert saját magát duplázza meg. 

 Feltehetően a komolyságnak és a játékosságnak ez a sajátos ötvözete alapozta meg 

Ovidius szerelmi történeteinek óriási világirodalmi hatását. Pyramus és Thisbe története például 

a szerelmi elbeszélések egyik legnagyobb hatású antik archetípusává vált, többek között 

Shakespeare Rómeó és Júliájának is ez az ősképe. Az ellenséges szomszéd családok, a titokban 
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egymásba szerető fiatalok, a félreértésből adódó szerelmi halál motívuma az aitiológiai elvnek 

rendelődik alá: a szerelmi történet leírása nem öncélú, hanem okmagyarázó jellegű, hiszen a 

szeder átváltozását tárja elénk. A fő téma tehát a fa (arbor), mely korábban fehér gyümölcsöt 

termett („quae poma alba ferebat”), most pedig feketét („ut nunc nigra ferat”), mégpedig azért, 

mert vér érte: „contactu sanquinis” (Metamorphoses, IV. könyv, 51–52. sor). 

Ovidiusnál Pyramus és Thisbe története „mese a mesében”, Minyas egyik lánya meséli el 

szövés közben. A három lány nem akar beállni Bacchus követői közé, munkával töltik az isten 

ünnepét, ezért végül megkapják méltó büntetésüket: denevérekké változnak. A feszültség tehát 

végig ott lebeg ebben is és az utána következő történetekben (Pyramus és Thisbe: 

Metamorphoses 4. könyv, 55–166. sor, Venus és Mars. Leucothoe. Clytie: Metamorphoses 4. 

könyv, 167–270. sor, Salmacis. Hermaphroditus: Metamorphoses 4. könyv, 271–388. sor). A 

történet egyik érdekessége az erőszak esztétizálódása, mely Pyramus vére folyásának 

szuggesztív leírásában nyilvánul meg. A tragédia bekövetkeztében a jeleknek, illetve a jelek 

félreértelmezésének van kiemelt szerepe: az oroszlán lábnyomaiból (vestigia) és a vérfoltokból 

Pyramus hibásan következtet Thisbe halálára.  

 A mitikus történet közkedveltségét és kiterjedt hatástörténetét a hozzá kötődő 

keresztény allegorikus értelmezések is segítették. A moralizáló értelmezésben a színek 

allegorikus jelentésének különösen fontos szerepe van: a fehér szín a szüzesség, a vörös a 

szerelmi gerjedezés, a fekete pedig a bűn jele. A Gesta Romanorum magyarázata szerint 

Pyramus mint Krisztus halálra adja magát Thisbéért, vagyis az emberi lélekért, akit az oroszlán, 

vagyis az ördög bevérzett és beszennyezett („genus humanum sanguinoletum et maculatum a 

leone i. e. dyabolo”). Az Ovidius moralizatusban, vagyis a Metamorphoses 15. könyvének 

allegorizáló magyarázatában a történet minden egyes elemének különös jelentősége van. 

Pyramus és Thisbe Ovidiusnál szomszédok, egymás közelségében élnek, ahogy az ember és az 

isten, hiszen az embert isten a saját képére teremtette („quod essent vicini et quasi consimiles 

eo quod ad imaginem dei factus est homo”). A fal, mely a szerelmeseket egymástól elválasztja, 

az ősbűn, a hasadék, melyen keresztül ők mégis beszélgetnek egymással, a próféták közvetítő 

szerepére utal. A szederfa Krisztus keresztje, a forrás „fons baptismi et gratiae”, vagyis a 

keresztség és a kegyelem forrása, Thisbe pedig Szűz Mária, „ad quam dei filius per 

incarnationem venit” (akihez Isten fia megtestesülvén eljött). A történet a Szent Péter-bazilika 

bronzkapuján, más ovidiusi jelenetek társaságában van ábrázolva, s allegorikus síkon Apollón 

és Daphne mítoszával kerül párhuzamba.  
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Politikai ellenzékiség és kozmikus világkép  

 

A szakirodalom egyik kiemelt fontosságú témája Ovidius politikai állásfoglalása és 

Augustus császár reformjaihoz való viszonyulása.  Allegorikus értelemben Augustus császár 

több mitikus istennel vagy hőssel párhuzamba hozható. A polgárháborúban győzedelmes 

Augustus mitológiai előképe a gigászokkal harcoló Jupiter. A Théba városát bolyongások után 

megalapító Cadmus a Rómát megalapító Aeneas párja, s mindkettő Augustus előképe. 

Az allegorikus értelmezések egyes mitológiai történetekben burkolt 

rendszerellenességet vélnek felfedezni. Ha például az apja, a Napisten kocsiját hajtó Phaethon 

történetét politikai allegóriaként olvassuk, s Phaethont Augustusszal azonosítjuk, ez a császárra 

nézve csöppet sem hízelgő, hiszen Phaethon elveszítette uralmát a lovak fölött, s ezzel a rossz 

kormányzási módszerrel kis híján az egész világ pusztulását idézte elő. Ovidius nyílt politikai 

ellenzékiségét ugyan a klasszika-filológusok közül többen vitatják, az azonban egyértelmű, 

hogy kulturális szempontból Ovidius szakít az augustusi elvárásokkal, az aranykor művészi 

normáival, s esztétikai újításai (melyeket akár ellenzékiségként is felfoghatunk) látványos 

stílusfordulatot képviselnek. 

A Metamorphoses mitológiai világtörténet: kozmikus képpel, az őskáosznak és a 

káoszból megteremtődő világrendnek a leírásával indul, s a többségében aitiológiai 

(okmagyarázó) mítoszok sora egészen Ovidius saját koráig (ad mea ... tempora) vezet. A 

tempora szó használata átvezet a másik aitiológiai jellegű Ovidius-műhöz, a Fastihoz, mely 

(korántsem véletlenül) éppen a tempora szóval kezdődik. Az antikvitásban a művek kezdőszava 

nemegyszer a mű címeként is funkcionált, ezért a Metamorphoses bevezetője (1. könyv, 4. sor) 

úgy is érthető, hogy Ovidius az Átváltozásokban saját, Tempora címen említett műve 

cselekményének az előtörténetét írja meg. 

A 15. könyvben, Pythagoras beszédében (75–478. sor) az első könyv kozmogóniai 

távlatai térnek más színezetben vissza, keretbe foglalva ezzel a világtörténeti elbeszélést. 

Pythagoras tanításai különösen nagy hatással voltak Numára, Róma második királyára; kettőjük 

kapcsolata a hatalom és a szellem, vagyis az uralkodó és a költő közti harmonikus viszonyt 

mutatja be, amilyenre Ovidius is vágyik: ehhez azonban egy olyan uralkodóra van szükség, aki 

mint Numa, hallgat a költő és a Múzsák szavára. Ezt a szerepet azonban Ovidius szerint 

Augustus nem teljesíti be. 
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Metapoétikus utalások, a művészsors megjelenítései a mitikus elbeszélésekben 

 

A Metamorphoses több elbeszélésének a középpontjában olyan istenek vagy hősök 

állnak, akik a művész archetípusát képviselik, s bizonyos értelemben magának Ovidiusnak is 

az előképei. A mű egyik központi témája a művészet és a hatalom kapcsolata. Apollón például 

Napistenként nemcsak a hatalom jelképe (s egyúttal Augustus császár mitológiai párhuzama), 

hanem a költők istene, s így a művészlét megtestesítője is. A Metamorphoses 6. és 11. 

könyvében a lanttal jelképezett sajátos apollóni költészet arat diadalt a másfajta költői 

stíluseszményt követő Marsyasszal, majd Pánnal szemben (Metamorphoses 6. könyv, 382–400. 

sor, Metamorphoses 11. könyv, 146–179. sor). Apollón mellett a művészsors képviselője 

Daedalus, Orpheus, Pygmalion és Arachne is. Arachne történetében (6. könyv) is a költészet és 

a hatalom ütközése mutatkozik meg: igaz, hogy Arachnéra saját felfuvalkodottsága hozza a 

bajt, művészként azonban nem marad alul Minervával szemben. A művészversenynek nincs 

egyértelmű győztese, Arachne szőttese művészi kidolgozottságában felér Minerváéval, az 

istennő azonban (saját hatalmi pozíciójából adódóan) mégis megbünteti. 

Arachne az istenekkel szembeni felfuvalkodás, a hübrisz vétkébe esik, kérkedik, hogy 

ő Pallasnál is ügyesebben tud szőni. Erre Minerva vénasszony képében megjelenik mellette, és 

óvatosságra inti. Beszédét Ovidiusnál egy gnómával kezdi: nemcsak olyan dolgok vannak meg 

az öregségben, amiket kerülni akarunk, hanem az évek hosszú sora hozza meg a tapasztalatot 

is. Az öregasszony tanácsát nem szívesen hallgató Arachne alig-alig tudja türtőztetni magát, 

alig tudja fékezni a kezét („vixque manum retinens”, Metamorphoses 6. könyv, 35. sor). A 

theophaneia (az istennő megjelenése) után kezdődik Pallas és Arachne versengése. Ovidius 

szövegében anticipáció jelzi a tragikus véget („in sua fata ruit”, ’saját vesztébe rohan’, 

Metamorphoses 6. könyv, 51. sor).  

A költő két típusú fonalat ír le, melyet a szövéshez használnak. Az egyik helyen tirusi 

fém edényben festett bíborszínű fonállal szőnek („Illic et Tyrium quae purpura sensit aënum / 

texitur”, Metamorphoses 6. könyv, 61–62. sor), halvány, egymástól alig elkülönülő 

árnyalatokkal („et tenues parvi discriminis umbrae”, Metamorphoses 6. könyv, 62. sor), mint a 

szivárvány egymásba mosódó színeinek esetében, a másik helyen arany fonállal 

(Metamorphoses 6. könyv, 68. sor). A szövés folyamatának, a fonalaknak a leírása után Ovidius 

áttér a vászonba beleszőtt történeteknek, mítoszoknak, a „vetus [...] argumentum” –nak 

(Metamorphoses 6. könyv, 69. sor) a tárgyalására. Mindketten mitológiai történeteket szőnek 

bele a szőttesbe. Pallas (mintegy győzelmének biztos tudatában) azt a pert ábrázolja, melyben 

Neptunusszal vetélkedett Athén városának birtoklásáért: Neptunus szigonyával vizet fakasztott, 
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Minerva pedig olajfát ültetett, s ezáltal nyert diadalt („operis victoria finis”, Metamorphoses, 6. 

könyv, 82. sor). A Pallas által ábrázolt kép nagyon fenséges, ezt olyan kifejezések is jelzik, 

mint az „augusta gravitate” (fenséges komolysággal) vagy a „regalis imago” (királyi képmás). 

Az augusta gravitas kifejezés Augustus császárra is utalhat, s a Pallas által ábrázolt kép mintha 

az Augustus korabeli klasszicizmus szellemében született volna, szemben az Arachne szőttese 

által bemutatott művészetideállal. Az égi bíróság, a 12 olümposzi isten Jupiterrel a 

középpontban magas székre ülve, fennkölt ábrázattal nézi végig Pallas és Neptunus 

vetélkedését.  

 

„Bis sex caelestes medio Iove sedibus altis 

augusta gravitate sedent; sua quemque deorum 

inscribit facies: Iovis est regalis imago.” 

   (Metamorphoses 6. könyv, 72–74. sor) 

 

 „Égbeli kétszer hat, Jupiter közepütt, ül a trónon, 

 mindjük fenséges; mindnek jól látni az arcán, 

hogy melyik is közülük; Jupiternek képe királyi.” 

(Devecseri Gábor fordítása) 

 

A szőttesen mindegyik isten arca finoman kidolgozott, egyénített, jellegzetesen 

felismerhető. Ovidius nem sorolja fel ugyan az összes isten ismertetőjegyét, csak egy példát 

hoz fel, a főistenét: neki királyi az alakja. Az arányok Pallas művének fontosságát emelik ki: 

Ovidius Neptunushoz 3, Pallashoz 4, az istenek reakciójához pedig 1 sort rendel 

(Metamorphoses 6. könyv, 75–77., 78–81., 82. sorok). Pallas alakjának és művének a leírása 

azért részletezőbb, hogy az aránytalanság is jelezze Pallas győzelmének megalapozottságát. 

Erre szolgál a sorrend is: Neptunus tettére Pallas rákontráz, az istenek reakciója egyértelmű, és 

természetes, hogy az utóbbinak ítélik a győzelmet. Nemcsak Pallas szőttese, hanem a szőttes 

leírása is remekül megszerkesztett. Az ábrázolt kép szimmetrikus, hiszen 6‒6 isten látható rajta 

(Jupiterrel a középpontban), az egyik oldalon Neptunus, a másikon Pallas ajándéka, a kép négy 

sarkában pedig négy elrettentő példa (Metamorphoses 6. könyv, 83–86. sor). Ez utóbbiak az 

istenek iránti szükséges tiszteletadásra emlékeztetnek, olyan eseteket mutatnak be, melyek 

során a felfuvalkodottság elnyerte a maga jutalmát. Az istennő szőttese tehát nemcsak azt üzeni 

Arachnénak, hogy Pallas győzelme egyértelmű (hiszen nála nagyobb ellenfelet is legyőzött 

már), hanem azt is, hogy vetélytársa mindenképpen elnyeri majd méltó büntetését. Ovidius 
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négy sorban vezeti fel a négy exemplum (elrettentő példa) bemutatását. (Az átváltozásokra 

általában is jellemző, hogy a kozmikus és a politikai rend, harmónia megsértésének 

következményei, vagyis exemplum-jellegűek.) A költő a négy eset közül háromra 3–3 sort 

szánt, az egyiket, Antigoné esetét viszont jobban részletezi (ennek leírása ötsoros). A négy 

ábrázolt exemplum:  

1. Rhodope és Haemos esete, akik kővé váltak, mert isteneknek képzelték magukat 

(Metamorphoses 6. könyv, 87–89. sor). 

2. A pygmaeus anya (Gerana) esete, aki Juno helyett önmagát tisztelte, ezért az istennő 

daruvá változtatta át, akit saját népe, a pygmaeusok állandóan üldöznek (Metamorphoses 6. 

könyv, 90–92. sor). 

3. Antigonénak, a hosszú hajára büszke trójai királylánynak, Laomedon lányának az 

esete, akit Juno gólyává változtatott (Metamorphoses 6. könyv, 93–97. sor). 

4. Cinyras asszír király esete, akinek öntelt lányait Juno templomlépcsőkké változtatta 

(Metamorphoses 6. könyv, 98–100. sor). 

Pallas képét olajágak keretezik, s ezzel az istennő be is fejezte művét (Metamorphoses 

6. könyv, 101–102. sor). Arachne (mondhatni arcátlanul) az istenek erkölcsi szempontból 

elítélhető, megbotránkoztató tetteit ábrázolta: Jupiter, Neptunus és Phoebus átváltozásait és 

földi nők elcsábítását. A két kép tanulsága tehát fordított: ezúttal nem az istenek változtatnak át 

halandókat, hanem ellenkezőleg, ők maguk vesznek fel megváltozott alakokat. Pallas és 

Arachne két szőttese együtt a Metamorphoses egészét fogja át, az átváltozások két alaptípusát 

mutatja be, ugyanakkor mindkettő az istenek mindenhatóságát és hatalmuk zsarnoki 

természetét is tükrözi (Gloviczki 2008: 66‒67). Europa esetét Ovidius 5 sorban mondja el 

(Metamorphoses 6. könyv, 103–107. sor). A jelenet sokkal dinamikusabb, mint a magas 

trónuson, fenségesen ülő és a versengést figyelő isteneké, de még a Neptunust és Pallast 

cselekvés közben ábrázoló jelenetek is túlságosan teátrálisak az Arachna által ábrázolt Europa-

jelenethez viszonyítva. Ovidius ezzel érzékelteti Arachne fölényét, az ő képe természetesebb, 

valósághű, jobban tükrözi az érzelmeket: igaznak gondolnád a bikát és a tengert is, Europa 

hátra, az elhagyott föld felé néz, hívja társnőit, fél a rászökő víz érintésétől, ijedten húzza el a 

lábát. A költő Jupiter többi átváltozását már nem részletezi, 7 sorba sűríti be a főisten 8 

átváltozását (Metamorphoses 6. könyv, 108–114. sor). A latin szövegben utalások történnek az 

alábbi esetekre:   

– Asteriét Jupiter sas képében tette magáévá, 

– Ledát hattyú képében, 

– Nycteist szatírként, 
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– Alcmenát a saját férje, Amphitryon képében, 

– Danaét aranyként, 

– Asopist tűzként, 

– Mnemosynét pásztorként, 

– Deoist többszínű kígyóként. 

Ovidiusnál a konkrét jelenetek leírása egyértelműen erotikus színezet kap. Az 

átváltozások célja tulajdonképpen a bujálkodás, a földi nők rászedése és elcsábítása. Ovidius 

tömör leírásaiból azonban nemcsak ez egyértelmű, hanem az is, hogy Arachne ábrázolásai 

csöppet sem voltak szemérmesek, több esetben is céloz arra, hogy a szőttes éppen azt a 

pillanatot ábrázolja, amikor Jupiter a választott hölgyet magáévá teszi:  

 

„fecit olorinis Ledam recubare sub alis” 

(’a hattyúszárnyak alatt fekvő Ledát ábrázolja’, Metamorphoses 6. könyv, 109. sor) 

 

„pulchram 

Iuppiter implerit gemino Nycteide fetu” 

(’a szép Nycteis méhét Iuppiter ikermagzattal tölti meg’, Metamorphoses 6. könyv, 

110–111. sor) 

 

Jupiter átváltozásait Neptunus, Phoebus és a többi isten átváltozásainak a leírása követi. 

Neptunusnak 6 átváltozására történik utalás, s a 6 eset hat sorban van bemutatva 

(Metamorphoses 6. könyv, 115–120. sorok): 

– Aeolus lányára (Canacéra) Neptunus bika képében támadt, 

– az Enipeus folyó képében csábította el Aloeus feleségét, Iphimediát, s nemzette az 

Aloidákat (a két óriást, Otost és Ephialtest), 

– kosként Bisaltist csábította el, 

– ló képében tette magáévá a szőke Démétért, 

– szárnyasként a szárnyas ló kígyóhajú anyját (vagyis a Medúzát, Pegasus anyját), 

– delfinként Melanthót. 

Az Aeolus lánya miatt bikává változott Neptunust szeretkezés közben, a lányon rajta 

fekve mutatja be az ovidiusi kép: „Te quoque mutatum torvo, Neptune, iuvenco / virgine in 

Aeolia posuit” (Metamorphoses 6. könyv, 115–116). Arachna képének leírása a többi isten 

eseteivel folytatódik, ezek csupán címszavakban vannak feltüntetve. Phoebus négy 

átváltozására történik utalás (földművesként, sólyom képében, oroszlánbőrben és pásztorként 
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csábít el nőket), valamint Liber és Saturnus egy-egy esetére (az előbbi szőlőfürtként teszi 

magáévá Erigonét, az utóbbi pedig lóként nemzi a kétalakú Chiront).  

Arachne története a művészi öntudatot példázza, mely azért bukik el, mert 

felfuvalkodással társul. Mivel a szövőverseny nem az istennő győzelmével végződik, Arachne 

azonban mégis kénytelen meghátrálni Pallas előtt, a mítosz „a művészet igazságának pillanatnyi 

hiábavalóságát és a művész önmaga fizikai megvédésére tehetetlen gyengeségét” is példázza 

„a hatalom erejével szemben” (Szilágyi 1982: 233). Szilágyi János György szerint Ovidius 

maga is, Arachnéhoz hasonlóan, „pók-létre” ítéltetett a száműzetésben.  

Arachne képét finom szegély keretezi, összefont repkény s beleszőve virágok. Pallas 

reakciója meglehetősen vulgáris, a vetélővel háromszor-négyszer fejbe üti Arachnét. A lány 

felakasztja magát, mert nem tűri ezt a gyalázatot, Pallas azonban megsajnálja és pókká 

változtatja: a lány oldalából lábak helyett vékonyka ujjak nőnek. A pók legfeltűnőbb része a 

hasa, s Ovidius a has átváltozását hagyja a végére. Ez kötődik az átváltozott alakban is 

megmaradt foglalkozáshoz: a hasából küldi a fonalat és szövi a régi szövetet, pókként. Az 

átváltozásleírás feszültségét az adja, hogy Ovidius az aranea (pók) szót csak az utolsó sorban 

mondja ki, a precíz leírásból fokozatosan tárul elénk az átváltozás eredménye. Az antiquas  

telas (az ősi szövetet) Ovidiusnál utalás arra is, hogy azt az eszményi vásznat, melyet Pallasszal 

versengve szőtt, pók képében tovább szövi – Arachne tehát pókként is művész maradt. 

 

Ovidius műveinek hatástörténete 

 

Az átváltozástörténetek allegorizáló értelmezése szempontjából érdemes fellapoznunk 

Moesch Lukács nagy hatású piarista poétikatankönyvét, mely jól mutatja az Ovidius-művek 

barokk értelmezési horizontját. A IV. rész interludiuma egyes mitológiai történetek allegorikus 

jelentését világítja meg (De Ethico sensu fabularum). A Vita poetica 5. részének 

interludiumában az átváltozások a költészet által nyernek morális értelmet („Poesis fabulosas 

metamorphoses, in morales detorquens sensum, alphabetice producit” – ’A költészet a mesés 

átváltozásokat, morális értelművé változtatva, betűrendben elősorolja.’) Moesch a lélek és a test 

halálának megkülönböztetéséből indul ki. Ahogy a lélek felülmúlja a testet, úgy tesz túl a 

léleknek az erkölcsi értelemben vett halála a testi halálon: a lelki halál rosszabb, mint a testi, 

mely nem más, mint a léleknek a testtől való elválása. Az átváltozástörténetek a lélek halálának 

allegóriái: akiket a túlzott szenvedély vagy makacsság állatias indulatokra ragad, mozdulatlan 

sziklákká változnak, a csillagokká vagy virágokká változottak viszont azért ragyognak és 

virágoznak, hogy példájuk magával ragadja az utókort is.  
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Az Ovidius-hatástörténet újabb fellendülése az 1920-as évektől kezdődik. A 

Metamorphoses hatása a 20. századi világirodalom olyan kulcsművein érződik, mint pl. T. S. 

Eliot Átokföldje, Franz Kafka Az átváltozás, Rilke Szonettek Orpheuszhoz című alkotásai. Az 

Ovidius iránti érdeklődés a 20–21. század fordulóján és napjainkban olyannyira felélénkült, 

hogy egyes kutatók újabb aetas Ovidianá-ról, ovidiusi korszakról beszélnek. A nyelvi 

játékosság, az ironikus látásmód, a retorikai kidolgozottság, a pszichológiai éleslátás, a műfaji 

különlegességek, a burkolt politikai célzások, a férfi-nő viszony és a nemi ambivalenciák 

sajátos ábrázolása mind alapot szolgáltat az Ovidiusszal foglalkozó változatos 

szempontrendszerű elemzések létrejöttéhez. A felélénkült érdeklődésnek köszönhetően az 

utóbbi időben elszaporodtak az Ovidiusszal foglalkozó tanulmányok, monográfiák, 

konferenciakötetek, egymást érik a költő műveiből készült újabb szövegkiadások, fordítások, 

antológiák.  
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