
A kannibalizmus nem a primitív ember természetes viselkedése, hanem a világ val-
lási vízióján alapuló kultúrszokás. �Ahhoz, hogy a növényvilág tovább élhessen, az
embernek ölnie kell és meg kell, hogy öljék; ezen kívül végsõ határáig, az orgiáig
kell vinnie a szexualitást� � írja Mircea Eliade.1 Az egyik legdrasztikusabb görög mí-
toszban, Tereus, Philomela és Progne történetében a kannibalizmus gyerekgyilkos-
sággal társul: a saját anyja öli és fõzi meg a fiát és tálalja fel az apának. A gyerek-
gyilkosság a Dionüszoszról szóló mítoszok egyik közös eleme: a bakkhánsnõket té-
boly, isteni õrület szállja meg, állatokat és embereket ölnek meg (nem egyszer az
anya saját fiát), majd az áldozat széttépése (szparagmosz) következik2 és a nyers
hús rituális elfogyasztása (omophagia). A rítus eredete a gyermek Dionüszosz-
Zagreusz feldarabolásának mítoszában keresendõ, akit a titánok megöltek, dara-
bokra vagdostak, egy üstben megfõztek és felfaltak, a gyermek azonban az istenek
segítségével újra életre kelt.3

Egy Dionüszosz-rítus szimulációja

A szophoklészi eredetû4, Ovidius Metamorphosesében feldolgozott5, és elsõ ízben
Gyöngyösi István által magyarított6 történetben a dionüszoszi téboly csak álca, mely-
nek leple alatt a megcsalt feleség, Progne és a megerõszakolt sógornõ, Philomela
könyörtelenül végrehajthatja az elõre megfontolt bosszút, a férj, Tereus megbün-
tetését.7 A gyilkosság és az emberevés tulajdonképpen a korábbi erõszakos tettek-
re adott drasztikus válasz. A történet szerint Tereus feleségül veszi Prognét, Pan-
dion athéni király lányát, majd megerõszakolja sógornõjét, Philomelát, s hogy a do-
log ki ne tudódjon, bezárja a nõt és kivágja a nyelvét. 

Ovidius a helyzet drasztikumát a levágott nyelv önállósításával, megszemélyesí-
tésével fejezi ki: a nyelv töve a mélyben rángatózik (�radix micat ultima linguae�),
maga a  nyelv pedig a sötét földön fekszik remegve és morogva (�ipsa iacet ter-
raeque tremens inmummurat atrae�), s úgy vergõdik, ahogy a kígyó levágott farka
szokott ugrálni (�utque salire solet mutilatae cauda colubrae, / palpitat�) és haldo-
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kolva is ûrnõje nyomát keresi (�et moriens dominae vestigia quaerit�). Philomela kí-
gyóként ugrándozó levágott nyelve is a történet dionüszoszi jellegét erõsíti, hiszen
Dionüszosz kígyóként is megjelenhet, az eleven kígyók a kígyófogdosást is maguk-
ba foglaló Bakkhosz-szertartásokon az istenség hordozói. A kígyót a felszenteltek
keblébe teszik, és lejjebb vagy egészen alul kiveszik: ezt Dodds szerint úgy magya-
rázhatjuk, mint az isten szexuális egyesülését a beavatottal.8 A Dionüszosszal azo-
nosított fríg isten, Sebazius (Szabaziosz) tisztelõi is �beavatásukkor kígyót húznak
át combjuk között�, s a phallikus szimbólumnak tekinthetõ kígyó a keresztény gon-
dolkodásban az elsõ embert pusztulásba vivõ kígyóval azonosul.9

Progne a Dionüszosz-ünnep adta lehetõséget használja ki arra, hogy fogva tar-
tott húgát (tkp. az oreibaszia, az éjszakai hegyen táncolás során) kiszabadítsa
(�Tempus erat, quo sacra solent trieterica Bacchi / Sithonicae celebrare nurus�10

[�Eljött a Bacchus-ünnep ideje, melyet a sithoni nõk háromévente szoktak megülni�];
Gyöngyösinél: �Olyan idõ talált éppen akkor lenni, / Kin Bacchusnak szoktak áldo-
zatot tenni�11). Gyöngyösi domesztikálja a Bacchus-ünnep leírását: a bakkháns-
öltözet néhány eleme (borostyánágak12, lándzsa13) ugyan nála is megtalálható, Bac-
chus neve is szerepel14, az összhatás mégis inkább farsangi. A bakkhánsok �sok
csengõ-bengõ ruhákat�15 vesznek fel, s azokban mennek �éjenként farsanglásra�.16

Progne kiszabadított húgát is �farsangos� ruhába öltözteti17, majd otthon �farsan-
gos ruháját vele letéteti�.18

A Philomelát kiszabadító Progne csak színleli a bakkhoszi õrületet (�Bacche,
tuas simulat�19; Gyöngyösinél: �a farsanglásnak végtére színével�), nála elõre meg-
fontolt tett az, ami általában (pl. a fiát, Pentheusz thébai királyt oroszlánnak nézõ
és megölõ Agaué esetében) Dionüszosz hatására szokott bekövetkezni. Ám a gyer-
mek Itys megölésekor valóban vad téboly nyomja el benne az anyai ösztönöket:
�traxit Ityn, veluti Gangetica cervae / lactentem fetum per silvas tigris opacas�20

(�elragadta Ityst, mint a Gangesz-parti tigris az õz szopós kicsinyét a sötét erdõn�).
Progne reakciója nem egyedi eset: a nõk mainászi õrjöngése klasszikus toposznak
számít, különösen azokban az esetekben, amikor családi, egyéni integritásuk ve-
szélybe kerül.21

A rítus csúcspontja, a szparagmosz és az omophagia is jelen van a történetben,
de megváltozott formában. Itys testét, melybõl még nem szállt ki teljesen a lélek, a
testvérek bakkhánsnõk módjára széttépik (�Vivaque adhuc animaeque aliquid reti-
nentia membra / dilaniant�22), de Tereusszal nem nyersen, hanem fõtt-sült állapot-
ban etetik meg, nincs szó tehát omophagiáról, ám (ezt helyettesítendõ) a tagok
megfõzése, megsütése még féleleven állapotban történik:

�pars inde cavis exultat aenis,
pars veribus stridunt; manant penetralia tabo�23

(�tagjai egy része az öblös rézüstben ugrándozik,
más része a nyársakon zúg; a szobák áznak a vérben�)

Ovidius (Aiolosz teheneinek megsütésére utaló) Homérosz-allúziójának24 Gyöngyösi-
nél nincs nyoma, a szétdarabolás után s fõzés közben még tovább élõ testrészek
drasztikus képe helyett az õ leírása sokkal közhelyesebb:

80 Polgár Anikó
FÓ

R
U

M
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

IX
. 

év
fo

ly
am

  
2

0
0

7
/4

, 
S

om
or

ja



�Azmint ezt feltette, úgy el is követi,
Fiának a testét fõzeti, sütteti.
Kõvé vált a szíve, hogy nem érezheti
Ennek szörnyûségét s megcselekedheti.�25

A vár sem vérrel van tele Gyöngyösinél, hanem �a sültek gõzével�.26 A gyermek meg-
sütése a tûzmotívumhoz tartozik. �Létezik egy bizonyos nyilvánvaló feszültség a tûz
köznapi és szent használata, azaz a sütés, ipari alkalmazás, illetve az áldozás, ritu-
ális tisztítás, isteni büntetés között� � írja Kirk.27 Ez a feszültség Itys megsütése
esetében sem oldódik fel, hiszen a rítus csupán látszólagos, Progne csak hazudja,
hogy egy vallási ünnep miatt kell Tereusnak külön étkeznie. A tûzben a szent és köz-
napi ellentéte mellett benne van a tisztítás és a rombolás kettõssége is, ilyen érte-
lemben Itys megsütésével ellentétesek azok a mítoszok, amikor istennõk tûzbe tart-
ják a gyerekeket, hogy halhatatlanná tegyék õket (pl. Thétisz és Akhilleusz, Démétér
és Démophón esete).

Cupido tüze

A tûzmotívum Ovidiusnál nem olyan hangsúlyos, mint Gyöngyösinél, aki a Csalárd
Cupidóba beiktatott Ovidius-átdolgozással Cupido természetét és a Cupido által
okozott szörnyûségeket akarta (elrettentésképpen) bemutatni.28 A történetet Diana
istennõ meséli el, s az apropót egy fácán lenyilazása szolgáltatja. A történet végén
ugyanis megtudhatjuk, hogy a madár �mibõl, miként lett�29, a végsõ cél azonban az,
hogy az elbeszélés hallgatói megtudják, �ki légyen Cupido�.30

A fiát megölõ Prognét a bosszú tüze úgy égeti, akár a szenvedély tüze korábban
Tereust. Mikor Tereus elõször pillantja meg Philomelát, �gyúlni kezd szíve nem re-
mélt tüzével�.31 Ez annak következménye, hogy Cupido �készített tüzét szívében hin-
tette�.32 A tûzmotívum Gyöngyösinél aktualizáló hasonlatokkal társul: 

�Kitûl, mint a szikra, esvén puskaporban,
Úgy hirtelenséggel Tereus fellobban,
És az hovatovább mind gerjed nagyobban,
Mintha több-több olaj dõlne rá újobban.�33

A tûz, melytõl Tereus lángra lobban, már Philomela szépségében is ott izzik: 

�Égnek nyaka, mellye sok drágakövekkel,
Aszerént kezei köves perecekkel,
Gyertyákat gyújtonak ragyagó fényekkel,
Miként a csillagok éjjeli tüzekkel.�34

�Az sok cifra rajta majd ugyan lángozik...�35

A bosszútûz Cupido tüzének ellentüze, tulajdonképpen az egyik okozza a másikat,
tehát a gyilkosságért is Cupido a felelõs. A bosszú tüze égeti Prognét, amint a kó-
dolt üzenet révén tudomást szerez a történtekrõl: �Hol halál, hol tûzláng látszik sze-
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mélyében / És mennyköves villám szikrázik szemében.�36 A bosszú egyik lehetsé-
ges neme, mely Ovidiusnál is felmerül, a ház rágyújtása Tereusra: �Aut ego, cum
facibus regalia tecta cremabo, / artificem mediis inmittam Terea flammis�37 (�Vagy
fáklyákkal felgyújtom a királyi palotát, és Tereust, a tettest a tûzbe taszítom�); Gyön-
gyösinél: �Azért avagy házát égetem nyakában, / S temetem magát is annak az
hamvában.�38 A házat felgyújtó fáklyák képét már az esküvõi fáklya is elõre jelezte,
hiszen Tereus és Progne esküvõjén az Eumenisek tartották a sírról lopott fáklyákat
(�Eumenides tenuere faces de funere raptas�39), s ez baljós jelnek számított. Gyön-
gyösinél az Eumenisek nem ilyen megszépített néven, hanem mint fúriák jelennek
meg, de az esküvõi szertartás domesztikálása révén a fáklya motívuma kimarad:
�Alecto, Megara vannak ott helyettek, / És a menyasszonynak ágyat õk vetettek, /
Úgy a nyoszolyók is ugyanazok lettek.�40 Mikor Prognénak eszébe jut, hogy Itis is az
apjára hasonlít, �felforr ellene onnét vett tüzében�41, mikor pedig már majdnem
megenyhül anyai szíve, húga jut eszébe, és �újabb olaj omlik azáltal tüzében�.42 A
szenvedély tüzének másik ellentéte a szemérem pírja, mely Philomela orcáján gyúl,
mikor nõvérével találkozik: �Mert mintha ellene dühödött férjének / Akarva tett vol-
na eleget kedvének, / Úgy gyújtván orcáját tüze szemérmének.�43

Nyelv és erósz

Mind Ovidius, mind Gyöngyösi szövegében fontos szerepe van a retorikának44, a for-
dítás azonban a retorikai elemeket felerõsíti, a késleltetés és a részletezés eszkö-
zeként használja. A történet nyelv és Erósz összetartozását példázza, hiszen Pei-
thó, a rábeszélés istennõje eredetileg Aphrodité kíséretéhez tatozott, s feltehetõen
a legkorábbi szónoki beszédek is �szerelmi beszédek� (erótikoi logoi) voltak.45

A történet kezdetén Progne egy bravúrosan felépített szónoki beszéddel próbál-
ja elérni azt, hogy férjével elhozassa rég nem látott húgát. Ovidiusnál ez a rész nem
egészen ötsoros46, Gyöngyösinél azonban öt versszakba van szétírva.47 Gyöngyösi a
meggyõzés folyamatát érzékelteti Progne monológjával, mely a tanácskozó beszéd
(genus deliberativum) eszközeivel él, s melynek célja a rábeszélés (suasio). A beve-
zetés tulajdonképpen behízelgés (insinuatio), hiszen Prognénak azt is indokolnia
kell, hogy ilyesmi egyáltalán eszébe jutott.48 A tárgy megjelölése49 után a következõ
versszak tartalmazza a rövid elbeszélést (narratio), Progne kívánságának elõzmé-
nyeit: �Régen van, miolta onnét elhozattam, / Te szolgálatodra, édesem, adat-
tam...� Ezután következnek az érvek: 

� nehéz úgy egy feleségnek, ha nem látja az apját (�Vajon nem nehéz-é, te ma-
gadra hadtam, / Hogy édesatyámat eddig nem láthattam?�50);

� azt sem tudja, mi van a húgával (�Kedves öcsém mint van, aztat sem
tudhatom...�51);

� ha meglátogatja õket, biztosan visszajön majd (�Kiknek személyeket mihelyet
láthatom, / Magamot kevéssé velek mulathatom, / Visszagyövök hozzád, Istenre
fogadom.�52);

� ha pedig a férj maga megy helyette, azzal is a kedvében jár (�Avagy ne nehez-
telj magad odameni...�53).

A befejezés is az érzelemfelkeltésre épül: férje a legnagyobb örömöt azzal sze-
rezné neki, ha elhozná húgát, és ha gondját viselné. Ovidiusnál a narratio teljesen
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hiányzik, a többi rész pedig sokkal sûrítettebb formában van meg. Az insinuatio (�Si
gratia [�] / ulla mea est�54) után következik a kettõs kérés (a tárgy megjelölése):
engedje meg, hogy meglátogassa húgát vagy húga jöjjön el hozzá (�vel me visendam
mitte sorori, / vel soror huc veniat�55). Az érvelésben pedig már csak erre az utób-
bi kérésre vonatkozó két érvet találunk:

� apósodnak ígérd meg, hogy rövid idõn belül visszaviszed húgomat (�redituram
tempore parvo / promittes socero�56);

� nagy ajándékot adsz nekem azzal, ha megadod, hogy láthassam húgomat
(�magni mihi muneris instar / germanam vidisse dabis�57).

Ovidiusnál a férj nem is válaszol, rögtön cselekszik. Gyöngyösinél a férj válasza
ugyan jóval rövidebb58, de Progne beszédéhez hasonló felépítésû, és amellett érvel,
hogy Progne ne tegye ki magát az út veszélyeinek (szelek, ellenség), inkább õ ma-
ga megy, csak itthon is vigyázzon magára.

Ovidiusnál a történet menete is sokkal sûrítettebb, nála a kihajózást követõ
kulcsjelenet a võ és az após találkozása (�Ut primum soceri data copia, dextera dex-
trae / iungitur�59 [�amint az apósnak alkalma adódott rá, kezet fogtak�]), Gyöngyösi
viszont azt is részletezi, ami a kihajózás és a találkozás között történt. Az õ varián-
sa alapján Tereus elõreküldött két könnyû sajkát, színes néppel és négy úri szolgá-
val, tõlük tudta meg Pandion, hogy veje megérkezik, ezért ment ki elé a tengerpart-
ra.60 A bõvítés tehát a hiányzó logikai láncszem megadására is szolgál, bár Ovidius
szövegébõl nem egyértelmû, hogy võ és após a parton találkozott, a kézfogás tör-
ténhetett késõbb is. A továbbiakban Ovidius csak jelzi, hogy beszélgettek (�fausto
committitur omine sermo�61), s a beszélgetésbõl csak egy elemet emel ki: a feleség
üzenetét, hogy vigye el Philomélát.62 Gyöngyösi a beszélgetés lefolyását konkretizál-
ja, nála más, ilyenkor szokásos dolgokról is szót ejtenek (hogy van a felesége és
kisfia, miért nem hozta õket is magával63). 

Retorikai célzatú bõvítés Gyöngyösinél Philomela szépségének leírása is, a
szemléltetõ beszéd (genus demonstrativum), a dicsõítés (laus) alapjegyeivel. A bõ-
vítés mértékét jól szemlélteti a megfelelõ részek aránya: míg a szépségleírás a ma-
gyar szövegben nyolc versszakra terjed ki64, a latinban csupán négysoros.65 Az igazi
szépség a tartozékokkal (ékszerek, frizura, öltözet) szembeállítva mutatkozik meg,
hiszen Philomela maga szebb, mint a ruházata.66

A késleltetés az események további menetében is megfigyelhetõ. Tereus látoga-
tását apósánál Gyöngyösi jobban részletezi, Tereust Parishoz hasonlítja (�Priamus
fiának példáját követi�67). A Tereus�Paris párhuzam kimondatlanul Ovidiusnál is
megvan, hiszen a szituáció hasonló, csak ott a férj, itt az atya látja vendégül a maj-
dani csalót. Tereus is (a férjre féltékenyen nézõ Parishoz hasonlóan) magát képzeli
az atya helyébe, mikor azt a lánya öleli. Az erotika és a retorika folyamatosan ösz-
szefonódik � Tereusnak Gyöngyösinél is, Ovidiusnál is a rábeszélés a legfõbb esz-
köze, s a szerelem teszi õt ékesszólóvá: �facundum faciebat amor�68 � �Az pedig-
len, mennél inkább ég szívében, / Annál serényb munkás annak eszközében.�69

Gyöngyösinél Tereus nemcsak a vacsoránál beszél Philomelával, hanem négyszem-
közt is a lány szobájában (�béköszön Téreus a szûznek házában�70), s a rábeszélés-
nél is tovább megy: Philomelát �a sógorság színes köntösében� az ölébe is ülteti71,
sõt, meg is csókolja (�miképpen férhessen azok rózsáihoz, / lop is egyet-kettõt, jut-
ván ajakihoz�72), de tovább már nem mer elmenni. Gyöngyösi Philomelája tehát sok-
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kal naivabb, hiszen még ezek után is õ maga könyörög az apjának, hogy elmehes-
sen Tereusszal. 

Ovidiusnál Tereus látogatása egynapos: beesteledik73, megvacsoráznak, lefek-
szenek74, másnap útnak indulnak.75 Gyöngyösinél az útra készülõdés tovább tart.
Másnap látogatja meg Tereus a lányt a szobájában, és kéri, hogy eszközölje ki aty-
jánál, �hogy harmadnap alatt elkészítse éppen�.76

Gyöngyösinél a lineáris elbeszéléstechnika a folyamat minden részletére kiterje-
dõ leírást igényel, Ovidius megelégszik a kulcsfontosságú mozzanatokkal. A vacso-
ra leírása a latinban nem egészen kétsoros, és csupán a lényegre szorítkozik: �re-
gales epulae mensis et Bacchus in auro / ponitur�77 (�az asztalt királyi lakomára te-
rítik, és arany serlegbe töltik a bort�). Gyöngyösinél a szakácsok és a felszolgálók
munkájával kezdõdik78, a terítés a beszélgetés közben folyik. Miután felhozták az
ételeket, a beszélgetés félbemarad, asztalhoz ülnek. Maga a vacsora, az evés köz-
ben is folyó beszélgetés, tréfák, pohárköszöntõk említésével újabb két versszak.79

Tereus vacsora közbeni gondolatai80 is Philomela körül forognak: a tûzmetafora mel-
lett (�égetvén azt fia Venusnak�81 �gerjedõ szívének mint annyi tüzeit�82) fontos sze-
repet kap az étkezésmetafora (a szerelmes a lányra van kiéhezve83). A két metafo-
rakör a fõzésben kapcsolódik össze: �s dühödt szerelmét csak szívében fõzi�84, gõ-
ze pedig fejébe száll.

Philomela atyjához intézett beszéde85 újabb retorikai célzatú bõvítés, melynek be-
vezetésében a lány áldást kér az útra, majd az érvek következnek: ha siet elindul-
ni, hamarabb visszajöhet; ha késik, ott reked télre, hiszen mindjárt vége a nyárnak;
szeretné látni nénjét, de siet is vissza atyja vigasztalására. Az eseményeket késlel-
teti az úti készülõdés leírása, miközben Tereus szerelme egyre nõ.86

A drasztikus események bekövetkeztét elõrevetítõ, baljós jelek közé tartozik a
lány és az atya rossz elõérzete az indulás elõtt. Ovidiusnál az atya nagy zokogás
közt vett végsõ búcsút, s lelke gonosz sejtelmeitõl megrettent (�supremumque vale
pleno singultibus ore / vix dixit, timuitque suae praesagia mentis�87). Gyöngyösinél
Philomela jajgatva és keseregve indul, s a nehéz búcsúzkodás még öt versszakot
tesz ki.88 Az olvasó ezáltal még jobban felkészül a rémtett bekövetkeztére, érthetet-
lenné válik viszont Philomela viselkedése, hiszen korábban õ könyörgött az atyjá-
nak, hogy eressze el. Ovidiusnál csak az atya érzi elõre a bajt, Gyöngyösinél mind-
ketten: �Vannak mind a ketten nehéz keservekben, / Minthogy nem érzenek sem-
mi jót szívekben.�89

A félelem fokozása is bõvítéssel történik Gyöngyösinél. Mikor Tereus földjén ki-
köt a hajó, a férfi az erdõbe, egy �nagy óv épület�-be90 vonszolja (in stabula alta
trahit) Philomelát. A lány félelmét Ovidiusnál három participium fejezi ki: �pallen-
tem, trepidamque et cuncta timentem�.91 Gyöngyösi a félelem festésében sokkal
részletezõbb, három versszakba írja szét92, a félelemkeltést az ellentétezés és a for-
dítói polifónia révén is fokozva. A pallentem megfelelõje lehet a �halálszín öltözik ró-
zsás személyében�93, a sápadtságot a korábbi rózsás arcszínnel szembeállítva. A
fordítói polifóniára (több egyenrangú fordításváltozat beiktatására) példa a trepidam-
hoz hozzárendelhetõ két variáns: �és nagy reszketéssel van minden tagjában�94,
�alig állván lábain szörnyû félelmében�.95 Ez utóbbi sor emellett a cuncta timentem
célszövegbeli megfelelõje is lehet, akárcsak a 91. versszak 1. sora: �hol a gyenge
leány megijed magában�. Ovidiusnál a sápadt, remegõ és mindentõl félõ lány sírva
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kérdezi, hol van a nõvére (�et iam cum lacrimis, ubi sit germana, rogantem�96).
Gyöngyösinél a lány megszólalásában �kedves nénjének háza�, ahová készült, a
�latrok barlangjá�-val kerül ellentétbe, ahová �hozattatott�. A 92. versszak a test el-
változásait festi (lábai reszketnek, bõre sápad, szemébõl dõl a könny), a 93. a léle-
két (szíve háborog, feje tántorog). A félelemérzet fokozását célozzák a túlzások is:
a lány annyira sír, hogy patakok áradnak szemében, s egy másfajta metamorfózis
lehetõsége is felmerül, a forrássá változás: �melyeknek elfogyhat, mint Biblis,
vizében�.97

A megerõszakolás leírása Ovidiusnál háromsoros98, az 527. sortól kezdõdõen
már a megerõszakolás következményeit mutatja be. Gyöngyösinél maga a megerõ-
szakolás hét versszakra terjed ki99, olykor egy ovidiusi megjegyzés nyomán egész je-
lenet kerekedik, pl. a fassusque nefas (�bevallja bûnös vágyát�) a magyar szöveg-
ben két versszakká íródik szét. Tereus, miután bezárta Philomelát (�rekeszti egyik-
ben�100), elõször �kérve kezd dolgához�101, de a lány hajthatatlan és még jobban
megijed. Az �et virginem et unam / vi superat�102 kifejezéssel Ovidius nyersen, de
tárgyilagosan konstatálja a megerõszakolást (�erõvel legyûri a szüzet, aki egyma-
ga/segítség nélkül van�). Gyöngyösi a küzdelem folyamatát is leírja, nagyon érzék-
letesen, s csak az öt versszakos leírás végén jut el oda, hogy: �és az gyenge szü-
zet addig hányja s veti, / ledõlti végtére és megförtözteti�.103

Philomela megerõszakolás utáni accusatiója, vádbeszéde104, a törvényszéki be-
széd (genus iudiciale) egyik altípusaként olvasható. A latin �O diris barbare factis!
/ O crudelis!� megszólítást Gyöngyösi egész versszakká bõvíti, Tereushoz állatpár-
huzamokat (bestia, szeléndek) és mitológiai szörnyalakokat (Harpia, Furia) rendel-
ve. A beszéd felépítésben, a fõ vádpontokat tekintve követi Ovidiusét. Tereus négy-
szeresen is vétkezett: nem vette figyelembe az atya (vagyis az apósa) kérését (man-
data parentis), a nõvér (vagyis a feleség) aggodalmát/szerelmét (cura sororis),
Philomela szüzességét (mea virginitas) és a házassági kötelességet (coniugalia
iura). Gyöngyösi az accusatiót azzal keresztényiesíti105, hogy az istenfélelemrõl való
elfeledkezést is a vádpontok közé sorolja (�sem Isten félelme / nem visel tégedet,
rút, fertelmes elme�106), a házassági kötelesség megsértésének pedig külön vers-
szakot szentel.107 A narratióban utal a megtörtént gyalázatos tettre:

�Paelex ego facta sororis,
tu geminus coniunx��108

�Engemet (ó, lator!) ím, kurváddá tettél,
Magával nénémmel meg nem elégedtél,
Hanem énnékem is, ím, férjemmé lettél!�109

A kiutat saját maga számára a halálban látja, csak azt sajnálja, hogy ez már koráb-
ban nem következett be, akkor elkerülte volna a gyalázatot110, Tereus számára pe-
dig az istenektõl kér büntetést.111 A bosszúra a nõnek egy eszköze maradt: a
nyelv112, mellyel három szférát is megmozgat (az embereket, a köveket és fákat, va-
lamint az egeket). Tereus azonban nyelvétõl, egyetlen védekezési eszközétõl is meg-
fosztja, s a megerõszakolás után a nyelv kivágása egy újabb metaforikus defloráció-
nak tekinthetõ.113 A két esemény erósz és nyelv összekapcsolódását példázza,
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Philomela és Tereus pedig a férfi-nõi sztereotípiák megtestesítõi. �Nincs olyan kul-
túra, amelyben a férfiak ne vádolták volna a nõket szószátyársággal és fölösleges,
kelekótya szószaporítással� � írja George Steiner114, s ezt a statisztikai bizonyítékok-
kal alá nem támasztható vélekedést a nemek közötti különbségek õsi értelmezésé-
bõl eredezteti, mely szerint a nõi szószátyárság a nõi testnek a férfiak számára rej-
télyes folyamataival és váladékaival hozható összefüggésbe. A férfiakat ezzel szem-
ben a nõi mitológiában az erotikus hazudozás és javíthatatlan hencegés jellemzi,
�számukra a beszéd csak arra való, hogy elrejtsék, ajkuk s nyelvük való célja a sze-
xuális agresszió�.115

Gyöngyösinél a nyelv kivágásának jelenete még Ovidiusénál is drasztikusabb és
véresebb, hiszen miután Tereus �tövbûl metszi ki éles fegyverével�116 a lány nyelvét,
az a saját vérében hempereg a földön, és hörgõ gégéjébõl hiába próbál meg szava-
kat kipréselni.117 Gyöngyösi külön versszakot szentel a nyelv nélkül vergõdõ
Philomelának és a levágott, nyugtát nem lelõ nyelvnek. Ovidius viszont (s ebben
Gyöngyösi nem követi a latin pretextust) Tereus kegyetlenségét még megtoldja az-
zal a szóbeszéddel (melyet állítólag maga is alig hisz), mely szerint a férfi a meg-
csonkított lányt még utána is többször meggyalázta.118

A hallgatásra kárhoztatott Philomela a nõiséget és a költõiséget egyaránt jelké-
pezõ szövésben találja meg a kommunikációhoz vezetõ utat. Ovidiusnál egy év telik
el Philomela megerõszakolása óta (�signa deus bis sex acto lustraverat anno�119),
amikor a lány kiötli, hogyan értesíthetné nõvérét. Gyöngyösinél ezalatt több év telik
el, de az idõmegadás a magyarban nem olyan precíz, mint a latinban: �Azalatt az
üdõ eljár folyásában, / És annak is telnek esztendõk dolgában.�120 A kommunikáció
módja is domesztikálódik: Ovidiusnál Philomela bíbor jeleket szõtt a fehér fonalak
közé (�purpureasque notas filis intexuit albis�121), Gyöngyösinél a hölgy a korabeli
szokáshoz igazodva �fejír gyolcsot, veres selymet kér magának�, és �kivarrja
mintlétét dolgának�.122

A történtekrõl értesülõ Progne reakciójának leírása (mely Gyöngyösinél sokkal
részletezõbb, mint Ovidiusnál123) az ellentétezésre épít. Progne �hol fázik, hol hevül
testében�124 és �kész mind gonoszt, mind jót egyaránt mívelni�.125 Gyöngyösinél több
lehetséges bosszúnem merül fel, mint Ovidiusnál. Progne elképzeli például, hogy
megmérgezi férjét126 vagy feldarabolja127, s miután feldarabolta, a kutyáknak adja
ebédre vagy bedobja a tengerbe és jóllakatja vele a halakat. 

Philomela nyelvének kivágásával Tereus tagjainak, fõként szeméremtagjának le-
vágása kerül párhuzamba: 

�aut linquam aut oculos et quae tibi membra pudorem
abstulerunt ferro rapiam�128

(�vassal kivágom vagy a nyelvét, vagy a szemeit és azt a tagját, mely szemérmed
meggyalázta)

�Vagy mind fülét, orrát, ajakát nyelvével
És tégedet megförtöztetõ testével
Elmetszem, estednek megfizetésével,
Nyomorogjon osztán böcstelen éltével.�129
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A nõ nyelve tehát ugyanúgy nõiességének letéteményese, mint a férfinak a pé-
nisze; a nyelv kivágása, vagyis a nõ megfosztása egyetlen védekezési eszközétõl a
férfi kasztrálásához hasonló.

Állati átlényegülés

A történet több pontján is fellelhetõ állatmotívumok egyrészt a drasztikum fokozá-
sára és az emberben rejlõ állati tulajdonságok kiemelésére szolgálnak, másrészt a
történtek után egyetlen kiútként mutatkozó állati átlényegülés értelmezését is elõ-
segítik. A madármotívum már Tereus és Progne esküvõjén, a rémtetteket megelõzõ
baljós jelek között is ott van. A házasság nem volt az istenek védelme alatt, hiszen
az esküvõrõl hiányzott Iuno, Hymenaeus és Gratia is (�Non pronuba Iuno, / non
Hymenaeus adest, non illi Gratia lecto�130 � �Juno, Hymen onnét kirekedtek�131). Ott
voltak viszont az Eumenisek, nászfáklyák helyett temetõi fáklyákat tartva, a házte-
tõre pedig egy veszélyt jósló bagoly (profanus [...] bubo132) szállt, s leült a hálószo-
ba tetején. Gyöngyösinél nem egy bagoly jelzi a veszélyt, hanem megszámlálhatat-
lanul sok:

�És hálóházaknak nemcsak a tetején,
De minden szögletén, utolján s elején
Sok bagoly üvöltött lefektek idején,
Melybõl sok gonosz is tölt mindkettõ fején.�133

Ovidiusnál állathasonlatok134 fejezik ki a megerõszakolt Philomela lelkiállapotát135: a
megerõszakolás után a nõ úgy reszket, mint a riadt bárány, mely a farkas szájából
nemrég szabadult; és mint a galamb, melynek saját vérétõl nedves a tolla, s még
mindig fél a mohó karmoktól, melyek belevájtak. Gyöngyösi ezeket a hasonlatokat
a megerõszakolás folyamatának leírásába építi bele136, s a következményeket egy
másik, Ovidiusnál korábban elõforduló hasonlat felhasználásával érzékelteti: 

�S mint nyúl, aki kerül a sasnak körmére
És kiverekedik onnét szerencsére,
Úgy reszket...�137

�non aliter quam cum pedibus praedator obuncis
deposuit nido leporem Iovis ales in alto:
nulla fuga est capto, spectat sua praemia raptor�138

(�ugyanúgy, mint mikor Jupiter zsákmányra vadászó madara 
horgas karmai közül letette a magas fészekbe a nyulat: 
a fogoly számára nincs menekvés, a zsákmányoló pedig várja jutalmát�) 

A nõ kiszolgáltatottsága tehát több állathasonlatban, a szöveg több pontján is a ra-
gadozó áldozatának helyzetével kerül párhuzamba: az idézett sas-nyúl hasonlat Ovi-
diusnál a fogvatartással kapcsolatban jelenik meg, még a hajó elindulásakor. Gyön-
gyösi ott csak röviden utalt rá: �mint sas, ha prédáját körmében veheti�139, s a meg-
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erõszakolás leírása után visszatér hozzá. A megerõszakolás leírásába még egy ra-
gadozómetafora is beépül: �De a fene tigrist nem engesztelheti.�140

A történet azonban a késõbbiekben túllép a férfi mint ragadozó és a nõ mint ál-
dozat sztereotípiáján. A Philomela megerõszakolásáról tudomást szerzõ, féltékeny
és becsapott Progne is ragadozóvá válik: �Nagy feneséget kezd mint tigris mível-
ni.�141 A bakkhánsnõnek öltözött Progne �mint a kölykeveszett oroszlyán mérgében,
/ úgy futos fel s alá boros seregében�.142 A �kölykeveszett� jelzõt akár anticipáció-
ként is értelmezhetjük, hiszen bár Progne mostani dühe nem a gyermeke elveszíté-
se miatt támadt, a késõbbiekben õ maga fogja majd gyermeke vesztét okozni. Tig-
risként ragadja meg saját fiát is143 (�Azonban mint tigris felfalt prédájával / Szalad
az erdõkön, úgy ez kisfiával�144), s ekkor a gyermek lesz kiszolgáltatott, akár az õz-
gida: az ember tehát könnyen válhat áldozatból ragadozóvá vagy fordítva, s az alá-
rendeltség vagy kiszolgáltatottság Ovidius szerint nem a nemi meghatározottság
függvénye. 

Gyöngyösinél a gyermek nem ijed meg rögtön, elõször ugrálva megy anyja mel-
lett, mert játéknak hiszi a dolgot, csak késõbb kezd jajgatni.145 Ovidiusnál Itys véde-
kezését, s a védekezés hiábavalóságát participiumos szerkezetek jelzik: �tenden-
temque manus et iam sua fata videntem / et »Mater, mater« clamantem et colla
petentem / ense ferit Progne, lateri qua pectus adhaeret�146 (�a fiút, aki kitárja kar-
ját, már látja a végzetét és kiabálja: �Anya, anya� és a nyakát akarja átkarolni,
Progne a kardjával leszúrja, ott, hol a mellkasa s az oldala kapcsolódik�).147 Gyön-
gyösi a történet drasztikumát fokozza. Nála az anya �gyermeke haját tekeri kezére,
/ annál fogva vonja ott azt egy tõkére�.148 Mikor a gyermek könyörög, nemcsak hogy
nem szánja, hanem még azt is bánja, hogy ezt nem tette meg korábban.149 A kivég-
zés módja is más a magyarban: az anya nem szíven szúrja a gyermeket, hanem le-
vágja a fejét.150 Az anya gyilkol tehát, a húg pedig asszisztál: siet oda, hogy felkap-
ja a levágott fejet.151

Ovidiusnál Philomela a feldarabolásnál segítkezik, a már élettelen testrõl vágja
le a nyakat: �iugulum ferro Philomela resolvit.�152 A leleplezésben azonban Philo-
melának kulcsszerepe van Ovidiusnál. Tereus lakoma közben a fiát hívja, Progne pe-
dig egy nagyon gonosz nyelvi játékkal felel: �Intus habes, quem poscis�153 (�Bent van
/ benned van, akit hívsz�). Gyöngyösi a gonosz tréfát még egy szójátékkal megtold-
ja, melyben a szemtelen szó kettõs értelmét aknázza ki: 

�Azkiért küldöttél, ó, te istentelen!
Szemed elõtt forgott eddig is szüntelen,
Miolta leültél, volt mindenkor jelen,
Hogy észre nem veszed, vagy-é oly szemtelen?�154

Miután Tereus hiába keresi Ityst, Ovidiusnál elõugrik Philomela és Itys vérzõ fejét az
apja elé dobja. Ez tehát az õ bosszújának pillanata is, s most mindennél jobban sze-
retne megszólalni, hogy örömét tanúsítsa.155 Gyöngyösinél Philomela megjelenése
sokkal ügyetlenebb formában történik: a fejet nem õ hozza be, hanem Progne, s
Philomela csak véletlenül bukkan fel, amikor Tereus meg akarja mindkettõjüket öl-
ni, s madárrá változnak: �Úgy Philomelát is, (lévén már hírével, / hogy az is ott va-
gyon) megölje nénjével.�156 Gyöngyösi megoldásának elõnye, hogy Progne, mivel õ
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Philomelával ellentétben beszélni is tud, még tehet néhány csípõs megjegyzést fér-
jének, mikor fiuk fejét elédobja: �Mond: a többi után azt is megeheti, / És hogy fia
itten vagyon, elhiheti.�157 A jelenet a módosítással tehát veszít dramatikai hatásá-
ból, kiemeli azonban azt, hogy az asszony hatalma nyelvében van, s a bosszú is
nagyrészt nyelvi természetû, hiszen a lakoma közbeni és utáni gúnyos megjegyzé-
sek, Tereus megszégyenítése nélkül nem érne semmit.  

A test nem engedelmeskedik a lélek kívánságának, s még élvezi is a szörnyû lako-
mát, mely csupán a nyelv, a megtörténtek kimondása révén válik természetellenessé.
Tereus hiába akarja kiöklendezni a lenyelt húst, gyomra nem engedelmeskedik:

�Azmelyen Tereus megrémül szívében,
És felháborodik az étel bélében,
Ükrõdni kezd, de az nem áll erejében,
Hogy kiadja, ami nincs gyomra kedvében.�158

Ovidiusnál Tereus reakciói a leleplezés után többféle érzelem közti ingadozást tük-
röznek. Elsõ reakciója haragjának következménye: hatalmasat kiált és felborítja az
asztalt.159 Második reakcióként a bosszú istennõit hívja, a kígyófürtös nõvéreket (a
Furiákat) a Styx völgyébõl.160 A harmadik reakció a megbánásból ered: megpróbálja
helyrehozni a helyrehozhatatlant, ki akarja hasítani a kebelét, hogy kiokádja, amit
megevett.161 A negyedik reakció a beletörõdést jelzi a megváltoztathatatlanba: sírni
kezd azon, hogy õ lett saját gyermeke sírja (�seque vocat bustum miserabile nati�162

� �Hogy lett koporsója maga kisfiának�163). Ötödik reakcióként saját maga próbálja
meg végrehajtani a bosszút: kirántja a kardját és üldözni kezdi Pandion lányait.164

Gyöngyösinél nem mutatható ki ilyen tisztán az egyes érzelmek közti ingadozás, az
õ Tereusának magatartását a rémület, a lárma, a szitkozódás és a harag egyaránt
jellemzi, mely itt is a nõk megtámadásában csúcsosodik ki (a magyarban nem kard-
dal, hanem �hancsár�-ral). 

A nõk olyan gyorsan menekülnek, mintha szárnyuk nõtt volna, s a végén valóban
szárnyuk nõ � átváltozásuk is nyelvi természetû tehát, ahogy azt Gyöngyösi narráto-
ra a magyarázatában elõ is adja: �Mint a könnyû madár szárnya erejével, / Hamar
tengerre kap gyors menésével.�165 Az átváltozás elõrevetítése a metaforák szintjén
már korábban is megtörténik. Philomelának udvarolva �bátrabb akar vala itt Tereus
lenni, / de fél, ha a madár meg talál rettenni / ijedtében annyi földre fog az menni,
/ hogy lehetetlen lész onnét elévenni�.166 Az átváltozást a nyelv már eleve belekó-
dolta a nevekbe, ezért változik az egyik fülemülévé, a másik fecskévé, de az átvál-
tozás jellegét a történetben betöltött szerepük is meghatározza: Philomela az erdõ-
be repül (�petit altera silvas�167), hiszen õt a vadonban tartotta fogva Tereus, s
Gyöngyösinél �az elmetszetett nyelve megtére egészen�.168 Ovidiusnál Progne a ház
eresze alá bújik, hiszen õ eddig is otthon ült, tollán pedig meglátszódik a vér, hiszen
gyilkolt169, Gyöngyösinél azonban elköltözik otthonról (�És szárnyára kelvén, onnan
elköltözött, / Azhol nem fél tõle, oly helyre röjtözött�170, torkán pedig még most is
�megösmérszik� az a hely, ahol Tereus �az hancsárral� megsértette. Ovidiusnál
Tereus kegyetlenségét kifejezendõ válik büdös dadukká (epops), hiszen annak hosz-
szú csõre van, mely fegyvernek tûnik (�prominet inmodicum pro longa cuspide rost-
rum�171, �facies armata videtur�172), Gyöngyösinél azonban nem harcias kinézete,
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hanem bûnei büdössége miatt (ennek a madárnak ugyanis ganéj a fészke és büdös
hulladék az eledele173).

Gyöngyösi tulajdonképpen az egész átváltozástörténetet metaforaként értelme-
zi. Az ovidiusi mese ugyanis Gyöngyösinél a 187. versszakig tart, utána a narrátor
magyarázata kezdõdik és a fabulával szembeállított história. Ovidiusszal ellentétben
Gyöngyösinél a kis Itis is átváltozik, fácánná174, s éppen az õ átváltozása adja az
egész történet apropóját, hiszen épp egy fácánt adott Aldina, a kutya a történetme-
sélõ Diana kezébe. A história szerint a két nõ, Philomela és Progne nem változik át,
hanem �a könnyû madár szárnya erejével�175 hajóznak az apjukhoz, Tereus pedig egy
pervátában (árnyékszékben) végzi.

A Csalárd Cupidóba beékelt ovidiusi történet exemplum jellegû, Cupido kegyet-
lenségének elrettentõ példája. Ez a morális dimenzió Ovidiusnál is kimutatható, hi-
szen a mû egyik értelmezése alapján Tereus története a Metamorphosest beveze-
tõ elemi káosznak az erkölcs területére való kivetülése.176 Gyöngyösinél a történet
a jelen perspektívájából tárja fel a természetben elvegyülõ, Cupidónak áldozatul
esett lények elõéletét, tehát az átváltozással, a metaforikusan értelmezhetõ állati
átlényegüléssel �az erotizált natúra újabb titkainak felfejtése is zajlik�.177
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ANIKÓ POLGÁR

�HE COOKS AND BAKES THE BODY OF HIS SON�. THE STORY OF TEREUS AT OVIDIUS AND

GYÖNGYÖSI

The study deals with the mythos and effect of Tereus in the latin Metamor-
phosesében (VI. 424�674.) of Ovidius. The story was first translated into Hun-
garian by István Gyöngyösi as third part of his work titled Fraudulent Cupido.
The story of Tereus, Progne, and Philomela is one of the most drastic Greek
myths, in which the Dionus insanity is only a camouflage, under which the
deceived wife, Progne and the raped sister-in-law, Philomela mercilessly car-
ries out the deliberate revenge, punishing of the husband, Tereus. Gyöngyösi
wanted to introduce the dreadful things caused by Cupido by working out Ovi-
dius put into Fraudulent Cupido, this is why the fire motive has extremely big
role.

As in Ovidius, in the text of Gyöngyösi rhetoric has also a very important
role, although the translation even strengthens the rhetoric elements, using
the tools of delaying and detailing. The animal motives serve for increasing
drastic and emphasizing the animal features in a human being.
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