
azonban, csakúgy, mint a legodanemillőbb hely-
zetekben is gyakran szinte visszafojthatatlan, 
szenvtelen „röhögés” élesen szembekerül a láza-
dás csodálatával, holott épp a legemblematikusabb 
emlékek kötődnek lázadó emberekhez vagy cso-
portokhoz: a jampecek, a „fejek”, vagy a forrada-
lom után a papírfecnik leszaggatása mind a múlt 
legmaradandóbb képeihez tartoznak. 

Talán a mű tetőpontja is (már amennyiben le-
het egy önéletrajzi regényben tetőpontról beszél-
ni) a már említett lázadás Apuka ellen a tanévzá-
ró napján. Ekkor az elbeszélő megveri nevelőapját, 
majd elhagyja a lakásukat, ettől a naptól számít-
ja szabadságát is. Mindazonáltal Apuka a regény 
egyik központi alakja, a múltfeldolgozás a mű egy 
részében a vele kapcsolatos emlékek, lelki-fizikai 
bántalmak köré szerveződik. Így maga a regény 
is a lázadás eszközévé válhat, a múltban eltűrt sé-
relmek leírása, nevén nevezése a traumák narra-
tivizálása mellett mintha utólagos fellépésként, el-
számolásként is szolgálna. Apuka mellett néhány 
tanár is hasonlóan esik áldozatául a visszaemlé-
kezésnek, ám akár életformák elleni lázadásról is 
beszélhetünk (legyen az akár a kereskedők világa 
vagy az édesanya magatartása). A Magyar Copper -
field tehát érzékeny számvetés egy gyermek- és if-
júkor minden maradandó, személyiségformáló 
részletével, mindenekelőtt azonban mély önvizs-
gálat, személyes utazás, ahol — mint az ólomka-
tona titkos lelőhelye esetében — „már végleg bi-
zonyos, hogy senki se, csak én” (46.). (Magvető, 
Budapest, 2020) 

SZEMÁN KRISZTINA 

A MÍTOSZ ÉS A MÓDSZER 
(ÁT)VÁLTOZÁSAI 
Világok között.  
Tanulmányok Ovidius életművéről 

A borítóján egyszerre száraz és lombos ágú fa tor-
zóját ábrázoló kötet címével a modern Ovidius-ku-
tatás egy fordulópontot jelentő művére utal, nem 
véletlenül. Hermann Fränkel 1945-ös könyve az an-
tikvitás és a kereszténység határán láttatta a költőt, 
s a jelen tanulmánygyűjtemény is valamiféle for-
dulatról kíván számot adni, mégpedig az ókori iro-
dalom megközelítési, értelmezési lehetőségei terén. 
A kötet a 2017-ben, a latin auctor halálának bimil-
leniuma alkalmával rendezett ELTE-konferencia 
előadásain, illetve az Ókor azzal párhuzamos te-
matikus számának írásain alapul, s jelentőségét jól 
reprezentálja a végén olvasható kutatástörténe-
ti összefoglaló — egy ilyesfajta önreflexív gesztus 
egyáltalán nem idegen az ovidiusi poétikától. Dé -
ri Balázs az elmúlt hetven év magyar Ovidius-
 filológiáját áttekintve vázolja azt a termékeny fo-

lyamatot, amely a nagy mesterek megteremtette ala-
pokon hozta létre azt az ELTE-n otthonra találó mű-
helyt, amelynek a középgenerációhoz tartozó, illetve 
ifjabb tagjai közül került ki a kötet szerzőinek dön-
tő többsége. A közelmúlt és a jelen hazai tudomá-
nyos munkáinak fényében Ovidius jó eséllyel te-
kinthető a legtöbbet kutatott latin szerzőnek: 
műveinek megszólító ereje, kérdésfeltevéseinek ér-
vényessége tény. Ezen túl, amint arra az elemzések 
egyike maga is utal (445), az életmű a legmodernebb 
elméleti diskurzusokra is képes rezonálni. Ez 
utóbbiak határozzák meg a négy, arányaikat te-
kintve harmonikus egységből álló kötet általános 
metódusát, amely a forráskutatáson, biografikus ol-
vasaton nyugvó filológiai hagyományt elégtelen-
nek érezve jelöli ki az antik szövegek tárgyalásá-
nak új lehetőségeit és feladatait. 

E felfogás leginkább a kötet első részében ér-
hető tetten, amelynek címe ismét hommage: az Át-
változások költője Szilágyi János György mára ka-
nonikussá lett tanulmányára utal. Az európai 
irodalomban, művészetben felbecsülhetetlen ha-
tású Metamorphoses kapcsán közölt négy írás kö-
zött többirányú diskurzus szövődik. Tamás Ábel 
Ió mítoszát egy Cortazar-novella átváltozástör-
ténetével olvasva össze biopoétikai, zooszemio-
tikai megközelítésben tárgyalja állati és emberi 
kommunikáció, hang és írás, természetes akuszti-
kai fenomének és emberi nyelv(ek) megfeleltetési 
lehetőségeit: lefordítható-e a folyóisten csobogása, 
a szerencsétlen lány-tehén panaszos bőgése em-
berre (latinra, görögre)? 

Természet és művészet kölcsönös reflexiója a 
témája Darab Ágnes írásának, amelynek kiin-
dulópontja a Narcissus-elbeszélés egy önmagán 
túlmutató, művészetelméleti állásfoglalásként 
értelmezhető sora (3,416): Correptus imagine formae. 
A szép ifjú nem egyszerűen önmagába szeret bele 
a forrás mellett, hanem saját, természet alkotta kép-
másába, a vízfelszín imitálta szoborba. Az elbeszélés 
pendantjául Pygmalion művésziből-mesterségesből 
eleven testté-természetté átlényegülő szobrának tör-
ténete kínálkozik, s a két, egymásnak a szövegegész 
igen távoli pontjairól üzenő metamorfózis együt-
tese joggal sorolható az ars és natura, imitatio és vi-
sio esztétikai paradigmáit szembeállító ovidiusi mű-
vészelbeszélések ismert történetpárjai (Minerva/ 
Arachne, Marsyas/Apollo) mellé. 

Az Ovidius-utóélettel kapcsolatos remek köny-
vet jegyző anglicista, Bényei Tamás az erdőt de-
szakralizáló természetpusztítása miatt örökös 
éhséggel, kényszeres konzumációval büntetett Ery-
sichthon mítoszát vizsgálja, kortárs angol irodal-
mi kitekintéssel. Ökokritikai elemzése egy további, 
ugyancsak fákkal kapcsolatos átváltozás bevo-
násával kultusz és kultiváció viszonyát tárja fel, 
rendkívül időszerű jelenségekre reflektálva: míg 

233



Philemon és Baucis története olvasatában a fenn-
tartható gazdálkodás paradigmája, Erysichthon az 
önmagát gerjesztő, kielégíthetetlen fogyasztásé. 

Korompay Eszter a kortárs Ovidius-recepció 
kiemelkedő alkotását jelentő Ransmayr-regény 
(Die letzte Welt) Echo-alakját elemzi, szorosan kap-
csolódva a korporalitás és az emberi-művészi 
kom munikáció előzőekben megjelent témáihoz. 
A regény megkínzott, traumáit bőrébe ivódott/ 
íródott jelekként magával hurcoló, némaságával 
mesélő, mások fizikai-narratív emléknyomait 
eltörlő, megtisztító Echója ugyancsak a történet-
mondás, az elbeszélői medialitás lehetőségeire 
kérdez rá. 

A következő alegység (Róma és Tomi között) ró-
maiság és idegenség viszonyát tárgyalja az elégikus 
költeményekben. Aczél Zsolt az augustusi arany-
kor valós és virtuális könyvtárait tárgyaló monog-
ráfiájából átemelt fejezete az Ars amatoria Róma-le-
írásának (1, 63–262) cselekménytereit és elbeszélői 
mozgássémáit elemzi. Vizsgálata nem csupán a vá-
ros múltjának ovidiusi emlékezettérképét rekonst-
ruálja, de a Rómát ars és amor központjaként láttató 
szöveg struktúráját elemezve vázolja a költő ci-
vilizáció-felfogását is. A sabin nők elrablását tárgyaló 
egység központi szerepére rámutató írás meggyő-
zően érvel a korántsem idea lizált őskor, az erőszak 
uralta simplicitas és az elbeszélői jelen öncélú fény -
űzése között felsejlő, az ösztönöket civilizáló, ritua -
lizáló, cultus, ars és ratio fémjelezte létmód lehető-
sége és kívánatossága mellett. 

A sokáig esztétikai kudarcként elkönyvelt Fas-
ti képezi a római vallás Augustus-kori megnyil-
vánulásait kutató Rung Ádám munkájának tárgyát. 
A tanulmány a Lupercalia leírásának (2.267–449) 
egyetlen momentumára koncentrál, a termékeny-
ségünnep résztvevőinek mezítelenségére vonat-
kozó magyarázatokra. A szöveg irodalom- és kul-
túrtörténeti olvasati irányához csatlakozó írás 
műfaji és társadalmi-politikai szempontok be-
vonásával irányítja az olvasó figyelmét az ovidiusi 
elbeszélés szubverzív jellegére, igazolva a súly-
pontozás nélküli, egyenértékű lehetőségekként 
kínált, őshonos, átvett vagy éppenséggel a költő 
által kitalált aitionok polifóniájának gyakran han-
 goztatott tézisét. 

Hajdu Péter eredetileg az Ókorban publikált 
írása a szerelmi elégiák és a valós (vagy a régi-új 
hipotézis szerint csupán érzelmi szerepjáték fik-
tív terét képező) száműzetés idején keletkezett köl-
temények rómaisággal, személyes és költői ön azo-
nossággal, idegenségérzettel kapcsolatos helyeiből 
nyújt értő válogatást; a szokásos pszichológiai, esz-
tétikai megközelítésen túl jogi, viseletszemiotikai 
vagy akár geopolitikai szempontokat is figyelem-
be véve (utóbbira lásd a kolonizációt kísérő asszi-
miláció, akkulturáció problematikáját). 

Az egység zárásában Ferenczi Attila a legmos -
tohábban kezelt alkotás, a szolgai (Kallimachos-) 
imitáció és a homályosság vádjával rendre elma -
rasztalt szitokáradat elemzésére vállalkozik. Az 
Ibis újraértékelésére csupán az utóbbi időben ke-
rült sor a száműzetés traumáját feldolgozó szö-
vegek emocionális hátterét kutató elemzésekben, 
amelyek az önvádló melankóliától a kontrollta-
lan dühkitörésig terjedő skálán helyezik el azo-
kat. Az életszerű analógiákat is segítségül hívó ta-
nulmány a célpont, a hűtlen barát kilétére, az Ibis 
és Augustus azonosíthatóságára koncentráló szo-
 kásos kérdésfeltevés helyett az érzelmileg- reto ri -
kailag túldimenzionált szöveg beszélőjére kon-
centrál. A tanulmány, címében Alessandro Schiesa ro 
nagyívű tanulmányára (Ibis redibis) utalva, a visz-
szatérést ellehetetlenítő, minden határt átlépő szél-
sőséges lelkiállapotból eredezteti a művet: a Meta -
morphosesből kölcsönzött In medio tutissimus Ibis- sor 
biztonságos középszerének lehetősége e ponton 
végleg elveszett. 

Ugyancsak disztichonban írott költemények ké-
pezik a kötet harmadik ciklusának (Változatok elé-
giára) tárgyát. Pártay Kata a Heroides Paris–Hele -
ne levélpárja kapcsán előbb a gyűjtemény női-férfi 
viselkedésmodelljeit, a csábítás alá-fölérendelt ségi 
viszonyait elemzi, majd a platóni írás kritika já-
tékba hozásával az üzenetek közvetítettségének, 
az értelmezés bizonytalanságának izgalmas és re-
mekül argumentált problematikájával folytatja. 
A közvetlen emberi kommunikáció, szemben az 
írással, szavatolja-e az üzenet igazsá gát? Hazud-
hat-e a test mint médium? A tanulmány alapján 
az Ars amatoria érzéki színlelésleckéit gondosan el-
sajátító Paris kijelentései Ovidius kétségeiről árul-
 kodnak: a test jelei ugyanúgy értelmezésre szo-
rulnak, mint a betűk. 

Szikora Patrícia a pompeii freskók Phaedra-
ábrázolásai apropóján irodalom és képzőmű-
vészt kölcsönhatását vizsgálja. A Heroides hősnője 
írásban vall szerelmet mostohafiának, s a levél a 
mítosz császárkori ikonográfiájának is kulcsele-
me. A tanulmány a szöveges és vizuális források 
kutatástörténetének igen alapos áttekintésére tá-
maszkodva a levél képi megjelenítését elveszett 
hellenisztikus költeményre visszavezető felfo-
gással szemben — Gesztelyi Tamás 2015-ös, azo-
nos eredményre jutó, de más argumentációs bá-
zissal dolgozó elemzéséhez kapcsolódva — az 
ovidiusi mű inspiratív erejét igazolja, a Meta-
morphoses két incestus-történetében szereplő le-
vélmotívum bevonásával. 

Dobos Barna a Fasti egy rövid, de vallástörté-
netileg és intertextuálisan is gazdag részletét, a 
Halak csillagképének egyetlen (!) aitiont kínáló ere-
detmítoszát (2, 459–474) tárgyalja, kizárólag a szö-
veg önreflexivitására, az epikus és elégikus be-
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szédmód közti váltásban tetten érhető liminalitásra 
összpontosítva, számos fontos megállapítás mel-
lett olykor tán vitatható kijelentésekkel (lásd a lo-
cus amoenus-fogalom kissé önkényesnek tűnő ki-
terjesztését, 213). 

A Tristia biografikus olvasatának tarthatatlan-
ságára mutat rá Czerovszki Mariann, a szerelmi elé-
gia és a száműzetés költeményei közötti motivikus 
és narratív kontinuitás mellett érvelve. A proper-
tiusi, tibullusi áthallások, idézetek, tematikus egye-
zések megjelölésén túl az értelmezés újdonsága a 
két szövegcsoport közös narrativitásának felis-
merése: a Tristia ennek értelmében a szerelmi elé-
gia szeparációs konfliktusát írja újra. 

A hazai Ovidius-recepciónak szentelt záró-
egység (Ovidius noster) élén Gloviczki Zoltán lé-
nyegre törő írása a Leuveni kódex egy sermójának 
szerzőnevet nem közlő Metamorphoses-idézetét (1, 
84–86) helyezi el a 13. század magyar prédiká-
cióirodalom történeti kontextusában, újfent meg-
erősítve a korszak hazai latin írásbeliségének eu-
rópai színvonalával kapcsolatos, ténnyé szilárduló 
sejtéseket. 

Polgár Anikó előbb Devecseri Gábor Szilágyi 
János György lektori („edzői”) közreműködésé-
vel készült Metamorphoses-fordításának műhely-
titkaiba avat be, rávilágítva a fordításmű sajátos, 
folyamatos átváltozáson alapuló létmódjára, s 
azon módszertani okokra, amelyek miatt a mű 
magyar változata esztétikai szempontból joggal 
sorolódik a Homéros-fordítások mögé; majd a for-
dító szépirodalmi munkásságában helyezi el 
Ovi diust, különös tekintettel az Öreg fák című, ke-
véssé ismert album fotóit kísérő szövegekre. 

Csehy Zoltán a honi és határon túli kortárs ma-
gyar költészet antikizáló szövegeinek általános (és 
a kritikusi oldal műveltségbeli hiányosságai foly-
 tán nem mindig pozitív) fogadtatásából kiindulva 
térképezi fel az ovidiusi œuvre hatásmechanizmu -
sát, annak fontosabb mozgatóiként a mitológiát, 
illetve a kisebbségi lét intellektuális-érzelmi ta-
pasztalatát tüntetve fel. Írása a sokat elemzett szer-
zőkön (Kovács András Ferenc, Krusovszky Dé-
nes) túl Orpheus és Narcissus mítosza kapcsán 
Orcsik Roland, Jász Attila talán kevésbé ismert 
műveire irányítja a figyelmet. 

A tartalmilag és formailag egyaránt reprezen -
tatív kiadvány erényei közül kiemelendő a szem-
léletmód egységessége, az elemzések szakmai 
meg alapozottsága. A tanulmányok megközelít-
hetőségének szintje változó: a tömény irodalom-
 elméleti fejtegetések között néha háttérbe szorul 
Ovidius (főként, ha a tárgyalt szövegrész nem vagy 
csak sporadikus formában, kontextualizálás nél-

kül olvasható az elemzésben). A létező műfordí-
tásokkal való jogos elégedetlenség indokol hatja 
azon döntést, amely alapján a latin szövegeket (leg-
alábbis többségüket) a tanulmányírók értelmezést 
alátámasztó prózafordításában közlik, minimá-
lisra szorítva ezáltal a félreértéseket (egy-egy apró 
tévedés azért akad). Ugyancsak a kötet javára íran-
dó az új szempontú megközelítések új beszéd-
mód ban történő tárgyalása: a gyűjtemény több írá-
sára jellemző, beszélt nyelvi fordulatokkal élő (lásd 
Ovidius mint „központból érkező celeb”, 148) já-
tékos, könnyed, de sosem felszínes stílus már-már 
e műhely védjegye. Kár, hogy a fontosabb képző -
művészeti analógiák, festmények, fotók bemuta-
tására — szemben a folyóirat ban megjelent el ső 
közlésekkel — a kötetben nem volt mód. Noha a 
közreműködők felettébb gyakorta utalnak egymás 
munkáira, a valóban fontos belső hivatkozások szá-
ma bővíthető lenne: a Halak aitionjának fontos 
Euphrates-motívuma kap csán például hasznos len-
ne az Ibis-tanulmány egy lábjegyzetének (16024) 
visszaidézése. A gondos szerkesztői munka elle-
nére apró elírások, kurziválási hibák, írásmódbeli 
következetlenségek, néhol hibák és hiányosságok 
is felfedezhetők, főként a bibliográfiában: Sophia 
Pa paioannou nyilván tévesen szerepel a magyar 
szerzők között (313); Ferenczi Attila hivatkozik 
(1517) az Ibis „nemrég megjelent” magyar fordítá -
sára — Teravagimov Péter munkájának könyvé-
szeti adatait azonban nem találni az irodalom jegy-
zékben. Általánosságban, a kettős, a Déri Ba lázs 
által prezentált, vállaltan szemelvényező, a 2016-os 
évvel záruló bibliográfia és a bizonyára a szerkesz -
tő(k) által összeállított, 2019-es tételt is tartalma-
zó, tulajdonképpeni irodalomjegyzék együttesen 
működik csak igazán. 

Mindez nem csorbítja a gazdag áttekintést nyúj-
tó (s a válogatás során bizonyára a bőség zavarával 
küzdő) kötet valós értékeit. Az Ókor legfrissebb 
számainak, Csehy Zoltán készülő Átváltozások-
 fordításának ismeretében az Ovidius-filológia a 
közeljövőben is a magyar ókortudomány kiemelt 
területe lesz. (A kutatói utánpótlásról pedig gon-
doskodik a kortárs gyerekirodalom, benne Mol-
nár Krisztina Rita ovidiusi átváltozásokra épülő 
szép meseregényével, vagy a Caeneus-mítosz a kö-
zelmúlt egy szélsőséges fogadtatású meseanto-
lógiájában olvasható parafrázisával.) Ovidius élő, 
miként a borító fájának ágai sem annyira a sem-
mibe nyúlnak, mint inkább távlatokat nyitnak. 
(Szerk. Krupp József; reciti, Budapest, 2020) 

PATAKI ELVIRA
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