
|57

Mezősi Miklós

Arión, Dionűszosz, 
Orpheusz 
Ovidius: Fasti, II, 73–118, a homéroszi Dionűszosz-himnusz 
és az Exékiasz-külix

Egy jól ismert mitikus elbeszélés arról tudósít, hogy a híres dalnok, Arión, miután egy szicíliai tur-
nén sok pénzt keresett a művészetével, hajón Korinthosz felé tartott. A hajósok szemet vetettek az 
énekes vagyonára, őt magát foglyul ejtették és arra utasították, hogy ugorjék a tengerbe. Ariónnak 
az volt az utolsó kívánsága, hogy mielőtt a tengerbe veti magát, énekelhessen egyet. A hajósok 
örömmel teljesítették a kívánságát, hiszen a kor legnagyobb énekesét hallgathatták így meg. Arión 
teljes díszt öltött, kitharáján kísérve előadta utolsó műsorszámát, majd hangszerével a kezében a 
tengerbe ugrott. Az énekest egy arra úszó delfin a hátára vette és a Tainarion-fokig vitte. A történet 
először Hérodotosznál fordul elő, utóbb Ovidiusnál is megjelenik. Hérodotosz a teljes történetet 
elbeszéli, a korinthoszi hajóúttól az Ariónt elrabló hajósokkal való szembesítésig.1 Ovidius aitio-
lógiai, a delfintől delfinig meghúzott keretbe foglalt elbeszélése a delfin égbe emelésével ér véget.2  

1 Hérodotosz, A görög-perzsa háború, I, 23–24, ford. Muraközy Gyula, Bp., Osiris, 2000. 
„[…] egy delfin Tainaronnál a partra tette a méthümnai Ariónt, aki kora leghíresebb kithara énekese volt, s az első, 
aki tudomásunk szerint dithüramboszokat szerzett, és Korinthoszban elő is adta őket. 24. Azt mesélik, hogy ez az 
Arión hosszabb időt töltött Periandrosznál, majd kedve támadt rá, és elhajózott Italiába, azután pedig Szicíliába, s 
amikor már sok pénzt összegyűjtött, ismét vissza akart térni Korinthoszba. Taraszból indult útnak, s mivel a korintho- 
sziakon kívül senkiben sem bízott, egy korinthoszi hajót bérelt ki. Csakhogy a hajósok a nyílt tengerre érve elhatá-
rozták, hogy Ariónt a hajóról a vízbe dobják, s megkaparintják kincseit. Amikor Arión ezt észrevette, szívre hatóan 
könyörögni kezdett, hogy odaadja minden értékét, csak az életét hagyják meg. A hajósok azonban felszólították, 
hogy vagy ölje meg magát, és majd a szárazföldön eltemetik, vagy ugorjon a hajóról máris a vízbe. Arión végső szo-
rultságában arra kérte őket, hogy ha már ragaszkodnak szándékukhoz, engedjék meg, hogy díszruhában az evezőpa-
dokra álljon, és még egy dalt elénekelhessen, s megígéri, hogy az ének után végez magával. Az emberek, örvendve, 
hogy meghallgathatják a leghíresebb énekest, a hajó tatjáról visszahúzódtak a közepére. Ő pedig felöltötte díszru-
háját, s kitharáját megragadva odaállt az evezőpadokra, ott harsány hangon elénekelt egy dalt, majd úgy, ahogy volt, 
talpig díszben belevetette magát a tengerbe. A hajósok folytatták útjukat Korinthosz felé, őt azonban, mint mondják, 
a hátára vette egy delfin, s Tainaronnál kitette a partra. Amint szárazra lépett, elindult Korinthosz felé, s odaérvén 
elmesélte, mi történt vele. Periandrosz azonban nem hitt neki, ezért nem engedte szabadon Ariónt, hanem várta, 
hogy befussanak a hajósok. Amikor megérkeztek, nyomban hívatta s kérdőre vonta őket, mit tudnak Ariónról. Ezek 
bizonygatták, hogy Arión épségben van Italiában, s a legjobb egészségben hagyták, mikor Taraszban elbúcsúztak 
tőle. Ekkor Arión, ugyanabban az öltözékben, amelyben a tengerbe ugrott, elébük lépett. A hajósok megrémültek, 
s minthogy lelepleződtek, nem tagadhattak többé. Így beszélik el ezt a történetet a korinthosziak és a leszbosziak. 
S Tainaronnál látható is Ariónnak egy kisebb méretű, bronz emlékműve, amely egy delfinen ülő embert ábrázol.” 

2 Publius Ovidius Naso, Fasti, II, 73–118. 
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Olga Frejdenberg Image and Concept: Mythopoetic Roots of Literature című mitopoétikai 
értekezésének3 egyik alaptézise, hogy a mítoszt nem az elbeszélés lineáris előrehaladása, hanem 
az elbeszélt történetben újra meg újra megjelenő motívumok és metaforák hozzák létre. A mitikus 
gondolkodás fókuszában nem a cselekmény egyes elemeinek egymásutánisága áll; ez a gondol-
kodásmód ugyanis képek létrehozására irányul. Ennek értelmében a mitikus elbeszélésben egy 
adott gondolat nem a megelőző gondolat továbbfejlődése. Érzékletes leírást ad erről Jurij Lotman: 
„[...] az elbeszélt mítoszt a káposztafejhez hasonlíthatjuk, amelynek minden egyes levele, a formák 
variálása révén, a többi levelet ismétli, miközben a végtelenségig újra- meg újrajátssza az egyetlen 
szüzsét és beburkolja az egészbe, ami készen áll a kicsomagolásra.”4

A jelenséget Jeleazar Meletyinszkij a következőképpen foglalja össze a Mítosz poétikájában: „A mi- 
tológia rendszerszerűbb, mint bármely más világnézet, noha rendszere heterogén elemekből tevődik 
össze. Ebben a zárt rendszerben a variációs elv uralkodik. A mítosz a »metaforák« antikauzális 
rendszere [...]”5

Ebben a dolgozatban három szöveget olvasunk össze: Ovidius Fastijából Arión csodálatos 
megmenekülésének történetét,6 Dionűszosz elrablását az 1. homéroszi Dionűszosz-himnuszból7 
és, harmadikként, a Kr. e. 6. századi athéni vázafestő, Exékiasz külixének belsejét kitöltő Dionű-
szosz-ábrázolást.8 A görög (váza)képek önmagukban is megállnak mint a mítosz elbeszélésére a 
költői szövegekkel „egyenjogú” alkotások, hiszen éppen úgy „olvashatók”, mint amazok.9 

3 Olga Freidenberg, Image and Concept. Mythopoetic Roots of Literature, ford. Kevin Moss, Sign/Text/Culture. 
Studies in Slavic and Comparative Semiotics, vol. ii., Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 2006. E kötet egy 
része eredetileg oroszul jelent meg: Uő, Миф и литература древности, Moszkva, Nauka, 1978. (A magyarorszá-
gi írásmód Frejdenberg, az angolszász Freidenberg.)

4 Jurij Lotman, Zara Minc, Литература и мифология, Труды по знаковым системам 13 (1981), Тарту, 35–56. 
A „káposztafejes” hasonlat mögött álló elgondolás később Lotman szemioszféra-koncepciójában jelenik meg 
újra. Ld. Uő, Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture (The Secon World), Bloomington, Indianapolis, 
Indiana University Press, 1990 és Szabó Tünde, A gondolkodó világ modellje, http://epa.oszk.hu/00800/00861/ 
00024/2003-1-10.html 

5 Jeleazar Meletyinszkij, A mítosz poétikája, ford. Kovács Zoltán, Bp., Gondolat, 1985, 175. Meletyinszkij hoz-
záfűzi: „Ez Frejdenbergnek az egyik leglényegesebb gondolata.” Uo. 

6 Fasti, II, 73–118. Publii Ovidi Nasonis Fastorum Libri Sex, eds. E. H. Alton, D. E. W. Wormell, E. Courtney, 
Leipzig, Teubner, 1978.

7 The Homeric Hymns, eds. T. W. Allen, E. E. Sikes, London, Macmillan, 1904, 231–236.  Magyarul: Homéroszi 
himnuszok VI. Dionűszoszhoz = Homérosz, Íliász. Odüsszeia. Homéroszi költemények, ford. Devecseri Gábor, 
Bp., Magyar Helikon, 1974, 851–852.

8 A „Dionüszosz-csésze” vagy -külix. 

9 „A vázafestőket is a görög istentörténetek elbeszélői közé kell számítani s azokat az elbeszélés-változatokat, ami-
ket ők jelenítenek meg, a mitológiához; […] Ennek megfelelően kell őket megítélni: nem illusztrációk, hanem 
elbeszélések és leírások, amelyeknek megvan a többi szöveg mellett a maguk élete és létjogosultsága: képszöve-
gek. »Nincs olyan görög kép, mely csupán illusztrálna egy szöveget; mindig benne van az ábrázoló saját lelemé-
nye is’ – állapította meg a görög művészettel foglalkozó tudomány.« [Karl Scheföld: Buch und Bild im Altertum, 
Stultifera Navis, a Svájci Bibliofil Társaság Közlönye, 7. 1950. 107.].” 
Kerényi Károly, Görög mitológia I, Történetek az istenekről és az emberiségről II, Hérósztörténetek, németből ford. 
Kerényi Grácia, Bp., Gondolat, 1977, 437. A görög vázafestészet szövegként való olvasásán alapul Kárpáti András  
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Elsőként a Fasti Arión-elbeszélését idézzük a hajóra szállás pillanatától:

Már hazatérni kivánt s felszállt a hajóra Arion,
 s mit dallal szerzett, vitte a kincseit is.
Tán a szelektől félt a szegény és félt a haboktól.
 Ám a hajó gonoszabb volt neki, mint a vihar.
Mert biz a kormányos vont karddal toppan eléje,
 s véle együtt sok bősz cinkosa fegyveresen.
Kardoddal mit akarsz? Libegő gályádat igazgasd!
 Vissza! Ne ily fegyvert végy a kezedbe, hajós!
Ő nem fél s így szól: „Vedd el bár életemet, csak
 hagyd, hogy e lanton még zengjen utólszor e dal!”
Ráhagyják s nevetik kérését. Ő koszorút tesz,
 mely díszíthetné, Phoebus, a fürtjeidet;
Tíruszi bíborból készült ruha hull le a vállán,
 s ujja alatt tisztán csendül a lanton a dal.
Hogyha halántékát éles nyíl verte keresztül,
 így a fehér hattyú bánatos éneke zeng.
S egyszer csak, teljes díszben, beleugrik a vízbe;
 felcsap a hab, s csupa víz tőle a szürke hajó.
S már ez alig hihető: egy delfín úszik elébe,
 s egyszeriben hátán ül a szokatlan utas.
Ül s lantját felemelve dalol. Dallal fizet annak,
 s száll, simogatva, a hang tengerek árjain át.
Isteneink látták jó tettét. Juppiter égbe
 vitte a delfint, s most csillaga száma kilenc.10 

Dionűszosz elrablása a homéroszi himnuszból:

[...] Hamar ott termettek, a borszín
tengeren át iramodva erősevezőjü hajóval 
etruszk tengeri rablók. Rossz sors volt vezetőjük.
Meglátták, jeleket váltván sebesen kirohantak
s bárkájukra ragadták őt, örvendve szivükben.
Mert úgy gondolták, hogy Zeusz-táplálta királyok
sarja; kemény kötelekkel akarták összekötözni.
Nem fonhatta be szíj, a bilincsek messzerepültek
karja, bokája felől, ő meg mosolyogva pihent ott.

könyve, a Múzsák ellenfényben. A régi görög újzene: vázakép, popkultúra, politika, Bp., Gondolat, 2014, amelyben a 
szerző vázaképekről rekonstruálja, „olvassa ki” a klasszikus kori Athén zenepolitikai vitáit.

10 Fasti, II, 95–118. P. Ovidi Nasonis Fastorum Libri Sex – Ovidius Római naptára, ford. Gaál László, Bp., Akadé- 
miai, 1954 (Görög és Latin Írók – Scriptores Graeci et Latini), 75, 77.
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[...] fölvonta tehát a vitorlát,
azt fölfújta a szél; kifeszítették a kötélzet
két szárnyát: de hamar csoda-dolgok tűntek elébük.
Mert legelőször csörgedező bor folyt le a barna,
gyors bárkán, jó illatu, ízű s ambrosziás szag
támadt; látták mind, s elfogta a félelem őket.
És a vitorlatetőn szétterjedt nyomban a szőlő,
itt meg amott, mindenhol dúsan csüngtek a fürtök,
s árbocukon feketén kígyózva szaladt a borostyán,
ifju virágaival, bűbájos drága gyümölccsel:
és minden cöveken koszorú nyílt: most a hajósok
szóltak a kormányosnak már, hogy tartson a partra:
csakhogy oroszlánná változva a csúcson az isten
szörnyű volt, nagyot ordított s a hajó közepére
medvét állított, borzasnyakut, így mutatott jelt:
az bőgött; az oroszlán meg dühödötten alulról
fölfele szétnézett a hajó orrán; megijedtek
és az okosszivü kormányoshoz inaltak a tatra,
álltak rémülten; hanem az sebesen nekilendült,
ráugrott a vezérre, a többi, hogy elmeneküljön
gyászos vége elől, ugrott ki az isteni vízbe
s delphin lett.11 

Harmadikként álljon itt az Exékiasz külixének belső felületén látható festmény, a Dionűszosz tengeri 
utazása.

Egy másik helyen kifejtettem, hogy olyan, egymással részleges hasonlóságot mutató szereplők, 
mint például a János vitéz Óriásországának kőszikla- és emberevő óriásai, illetőleg az Odüsszeia 
laisztrügónjai, e kősziklaszerű és szintén emberevő óriások valójában izomorf alakok, vagy máskép-
pen fogalmazva: mitopoétikai értelemben identikusak.12 Érdemes ezzel kapcsolatban hosszabban 
idézni Meletyinszkij fejtegetését a mitikus gondolkodás működéséről:

A mitológiai gondolkodás „kéznél lévő” kis számú eszközzel dolgozik, ezek egyenként betölthetik 
mind az anyag, mind a szerszám szerepét, egyidejűleg lehetnek jelölők és jelöltek, sőt a már szimboli-
kus jelentéssel rendelkező és valamilyen egyéb mitológiai rendszerben már felhasznált elemeket is újra 
forgalomba hozhatja a mitologikus gondolat. Ilyenkor sajátos „passzítás”, valamiféle újrarendeződés 
következik be, akár a kaleidoszkópban.13 

11 Homéroszi himnuszok VI, Dionűszoszhoz, 6–15 és 32–53. Homérosz, Íliász. Odüsszeia. Homéroszi költemények, 
ford. Devecseri Gábor, Bp., Magyar Helikon, 1974, 851–852.

12 Mezősi Miklós, Meseszerű akciófilmek: az Odüsszeától a Macskafogóig , Magyar Művészet, 2019/3, 78–81, 84–85. 

13 Meletyinszkij, i. m., 106.
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[...] A bináris logika és a hierarchikus szintekre és kódokra tagolás bizonyos fajta dinamikus osztá-
lyozási rácsrendszert és bizonyos dinamikus eszközkészletet kínál a mitológiai strukturáláshoz. [...] 
ennek során a mitológiai képek megkülönböztető ismérvek csokraként, polivalens szimbólumokként 
szerveződnek, s ezek más-más szinten eltérő módon viszonyíthatók egyéb szimbólumokhoz. [...] 
Mindezek a mitológiai képek a környező világ modellálásának funkcióját látják el, de mivel a mítosz 
szimbolikus, a világnak egy-egy modellált „fragmentuma” összehasonlíthatatlanul tágabb, semmint 
a prototípusukul szolgáló állatok, növények s azok kombinációi.14 

Ovidius Arión-elbeszélése különös rokonságot mutat a homéroszi Dionűszosz-himnusszal, 
mintha pontról pontra haladva követné. Ovidiusnál Arión története átváltozással zárul – a delfin 

14 Uo., 304. 

Feketealakos külix (ivócsésze) belseje. Exékiasz alkotása Kr.e 530 k. A müncheni Staatliche Antikensammlungen 
und Glyptothek őrzi (8958045452).
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csillagképpé változásával –, a homéroszi himnusz elbeszélésében pedig a „tengeri rablók” változnak 
delfinekké. 

Ha a külixet összevetjük a homéroszi Dionűszosz-himnusszal, azt látjuk, hogy a festő és a him-
nuszköltő nagyon hasonlóképpen, szinte ugyanúgy beszéli el az isten elrablását. A két ábrázolás 
között fennálló kisszámú és nem lényegi eltéréssel együtt mindkét elbeszélés identikusnak mond-
ható. (Az egyik különbség az ivócsésze és a himnusz között, hogy az utóbbiban az oroszlánná 
változott Dionűszosz mellett egy medve is megjelenik a fedélzeten, míg a festő a hajóban ülő istent 
emberi alakban – igaz, az istennek „kijáró” aránytalanul nagy méretben, mintegy „oroszlánszerűen” –  
ábrázolja.) A történet a tál belsejében „olvasható”. A helyszín a tenger a hajóval, amelyben a bor 
istene hátradől, a hajó pedig az adott pillanatban, a történet idején, egy hatalmas delfint formáz, 
amellyé a hajó átváltozott. A hajó-delfinből kiálló árboc hatalmas szőlőtőkévé vált, rajta szőlőfür-
tökkel. Amit látunk, az a mitikus elbeszélés „mozgóképéről” kimerevített kép. A teljes történet, 
amelynek kimerevített állapota a tál belső felületén látható, könnyen kiegészíthető a homéroszi 
himnuszból és más mitikus hősökről szóló történetekből is. 

Az Arión-legenda ovidiusi elbeszélését olvasva szembetűnő, hogy – az elbeszélés főszereplőjét, 
az énekest leszámítva – a történet összes eleme, az emberrablástól a delfin(ek)ig, egy az egyben 
illeszkedik az elrabolt Dionűszoszról szóló elbeszélés himnuszköltő általi elrendezettségéhez. 

És Arión? Nos, ő is jól – jóllehet nem „egy az egyben” – illeszkedik a Dionűszosz-himnuszhoz. Az óko- 
ri hagyomány szerint Arión találta fel és fejlesztette tovább a dithüramboszt, a Dionűszosz-ün-
nepen előadott kardalt,15 ami az énekest Dionűszoszhoz köti. Ám nem egyedül a dithürambosz 
feltalálása, e fontossága ellenére is külsődleges mozzanat kapcsolja össze az énekest a boristennel. 
Kettejük összetartozásának ennél mélyebb, lényegi alapja is van, amit a róluk szóló elbeszélések 
alkotóelemeinek hasonlósága, illetőleg ezek elhelyezése, művészi megkomponálása teremt meg, 
organikussá téve az énekes és Dionűszosz közötti izomorfikus megfelelést. 

Egy másik énekművész, a görög mitológia leghíresebb dalnoka szintén Dionűszoszhoz kötődik. 
Orpheuszról van szó, akinek az istennel való kapcsolatáról tanúskodik a dalnok említése Euripidész 
Bakkhánsnők című tragédiájában.16 További példák a dalnok és az isten összetartozására: 

– Orpheuszt egy legenda szerint Dionűszosz kísérői, a menádok tépték szét. Csupán a feje és a 
hangszere „élte túl” a támadást: Orpheusz levágott feje a tengeren Leszbosz felé lebegve tovább 
énekelt. (Nota bene: Arión leszboszi származású volt.) 

15 Hérodotosz, I, 23.

16 Euripidész, Bakkhánsnők, 566–564:
„De vajon vadnevelő Nű-
sza hegyormán vezeted szent
meneted most Dionűszosz
vagy a nagy Kórükoszon?
Vagy Olümposz sürü-erdős
szakadékán, ahol Orpheus
keze játszott kitharáján,
ligetet-fát, vadakat mind
követőül csalogatva.”
Devecseri Gábor fordítása. Euripidész Összes drámái, Bp., Európa, 1984, 854–855.
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– A hagyomány szerint a görög költők közül elsőként Orpheusz költött himnuszokat, továbbá ő 
végezte a misztériumba – valószínűleg a Dionűszosz-misztériumba – való beavatást. Hérodotosz 
ennek kapcsán meghatározott vallási – bakkhikus és orphikus – rítusokat említ.17 Ezek kétéven-
ként megtartott Dionűszosz-ünnepek voltak, amelyek során az isten életének egyes eseményeit 
jelenítették meg.18 
– Dionűszoszt, Orpheuszt és Ariónt szoros szálak fűzték Korinthosz városához. A hagyomány 
szerint Arión Korinthoszban találta fel a dithüramboszt és azokat a Dionűszosz-ünnepen elő is 
adta. A kora császárkori görög szónok, Dión Khrüszosztomosz leírja, hogy az Argó-hajót Iászón, 
miután megnyerte vele a hajóversenyt, Poszeidónnak szentelte és egy Orpheusznak tulajdonított 
disztichont vésetett az oldalára.19 

„Mi a zene? Mi a költészet? Mi a mitológia?” – így kezdődik Kerényi Károly Prolegomenája a Carl 
Gustav Junggal közösen írt Essays on a Science of Mythology című könyv első részében.20 Kerényi a 
saját magának feltett kérdését a következőképpen válaszolja meg:

Ha a mitológia igaz tudományát szeretnénk előmozdítani, nem szorítkozhatunk elméleti meg-
fontolásokra és ítéletekre [...] és nem is érdemes túl sokat beszélni a „forrásokról” sem. Magából a 
forrásból kell kinyerni a friss vizet és frissen kell meginni, ha azt akarjuk, hogy átfolyjon rajtunk és 
táplálja rejtett mitológiai tehetségünket. […] Kézenfekvő a zenével való összehasonlítás. A  mitoló-
gia mint művészet, illetőleg a mitológia mint anyag egy és ugyanazon jelenséggé olvad, éppen úgy, 
miként a zeneszerző művészete és anyaga: a hangok világa. A zenei műalkotás a művészt egyszerre 
formaalkotóként és a megformált hangként mutatja nekünk. Oly esetekben, amikor a formaalkotó 
nincs előtérben, miként az indiánok, a finnek vagy az óceániai népek nagy mitológiáiban, sokkal több 
joggal beszélhetünk erről a viszonyról, azaz egy olyan művészetről, amely önmagát a megformálásban 
tárja fel, illetőleg egy olyan, az erre a művészetre jellemző, ahhoz illő matériáról, ami a saját törvényei 
szerint alakítja magát, s e kettő együtt egy és ugyanazon jelenség oszthatatlan egységévé áll össze.21 
Nem alaptalan általánosítás tehát, ha azt mondjuk, hogy a mitológia a kezdetekről beszél hozzánk. 
Amikor az istenek fiatalabb nemzedékéről beszél, például a görögök isteneiről, akkor ezek szintén 
a világ kezdetét jelölik – egy olyan világét, amelyben a görögök Zeus uralma alatt éltek. Az istenek 
oly mértékben „eredetiek”, hogy egy új világ születik egy új istennel – a világ egy új korszaka vagy 
egy új nézőpontja.22

17 Hérodotosz, II, 81. 

18 Uo., IV, 108. Ovidius leírása szerint ezek az ünnepek háromévenként kerültek megrendezésre. Fasti, I, 393–394.

19 Discourses by Dio Chrysostom, eds. J. W. Cohoon, H. L. Crosby, London, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1946, 37, 15.

20 Carl Gustav Jung, Carl Kerényi, Essays on a Science of Mythology. The Myth of the Divine Child and the Mysteries of 
Eleusis, ford. R. F. C. Hull,  Princeton, Priceton University Press, 1991 (The Bollingen Series XXII.). Az idézett 
részleteket saját fordításomban közlöm.

21 Uo., 1, 3–4.

22 Uo., 9.
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A közelmúltban írtam arról, hogy a Macskafogó című rajzfilm végén a főhős zene általi, a zenének 
köszönhető megmentése mintha Orpheusz és Arión alakját és a köréjük fonódó mitikus elbeszélé-
seket idézné meg.23 Az Arión-történethez hasonló, a zene szótérikus karakterét a középpontba állító 
mitikus szüzsék24 az ókori görögség és a zene különleges viszonyáról is mesélnek nekünk. Kárpáti 
András az 1. és 2. század fordulóján élt Plutarkhosz anekdotáival érzékelteti, hogy mit jelentett a 
zene a görögök számára a klasszikus korban.25 Az egyik ilyen anekdotában Plutarkhosz elmondja, 
hogy a peloponnészoszi háború szicíliai hadjáratából Kr. e. 413-ban hazatért maroknyi athéni 

Euripidésnek köszönhette menekvését; úgy látszik ugyanis, hogy a görög anyaországtól távol élő görö-
gök közül főként a szicíliaiak rajongtak Euripidész költői műveiért. Ha utasemberektől kis részleteket 
[...] hallottak műveiből, boldogan megtanulták, és megtanították másoknak is. Hazájába visszatérve, 
mint mondják, sok volt fogoly boldogan és hálásan mesélte el Euripidésnek, hogy azért bocsátották 
szabadon, mert elmondott néhány Euripidés-verssort, amire visszaemlékezett, sőt olyanok is akadtak, 
akik a csata után menekülve ételt és italt kaptak, amikor Euripidés egy-egy kardalát elénekelték.26

Kárpáti András hangsúlyozza, hogy bár Plutarkhosz fent idézett sorai nem feltétlenül megtörtént 
eseményeket beszélnek el, az általa leírtak „a lényegüket tekintve a valóságot tükrözik: az Euripi-
dés-zene elsöprő hatását és »világhírét«.”27 Kárpáti hozzáfűzi: „A szövegből jól hallható a szólam: 
görögnek lenni annyi, mint emlékezetből tudni Euripidés dalait. [...] az anyaországtól távol élő 
görögök Euripidés iránti rajongásukkal élik és erősítik meg saját görögségüket.”28

Egy másik, ugyancsak a zene szótérikus funkciójáról tanúskodó legenda szerint, amikor az Argo-
nauták expedíciót indítottak az aranygyapjú megszerzésére, Orpheusz nemcsak gyönyörködtette 
zenéjével az expedíció résztvevőit, de a lantján kísért énekével lecsendesítette a tengert, majd 
„ellen-csábító” énekével elbűvölte a sziréneket. Zenéjével, amely erőteljesebb volt amazokénál, 
legyőzte őket. Orpheus tehát zenéjével menti meg a hajó legénységét a szirénektől. Ez döntően 
másfajta győzelem a szirének felett, mint az Odüsszeuszé, aki hogy meghallgathassa a sziréneket, 
lekötöztette magát, a társai fülébe pedig viaszdugót helyezett. Orpheusz nem viaszdugóval és kötél-
lel, hanem „puszta művészetével” – ha tetszik, a puszta kezével – győzte le az „alvilági múzsákat”, 
beteljesítve azok előre megjövendölt sorsát: a szirének a számukra otthont adó szigetről a tengerbe 
vetették magukat és ott sziklákká változtak.29

 

23 Mezősi, i. m., 82–83. 

24 Amilyen pl. Orpheusz részvétele az Argonauták vállalkozásában, ld. alább. 

25 Kárpáti, i. m., 13–14. 

26 Plutarkhosz, Nikiasz, 29. 2–4, ford. Máthé Elek. Idézi: Kárpáti, i. m., 13–14. 

27 Uo., 13. 

28 Uo., 62.

29 Hygini Fabulae, ed. H. J. Rose, Leiden, A. W. Sythoff, 1933, 141.
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