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A határhelyzetek poétikája 

Callisto és Venus története a Fasti második énekében 

Előadásomban Ovidius Fastijának második énekében elemzem Callisto történetét, valamint 
Venus és Amor menekülését, mely a Halak csillagkép aitológiai mítoszában kerül elbeszélésre. A 
Fastiban hangsúlyos metapoétikus beszédmód felfejtése mellett kísérletet teszek az elbeszélt 
szereplők határhelyzeteinek bemutatására és interpretálására. A két epizód eltérő tartalmi-
tematikai jellemzőkkel bír, viszont a liminalitás mint központi motívum mindkét esetben 
tagadhatatlan. Callisto esetében az emberi és állati lét köztes terrénumában rekedt lány alakja 
keltheti fel az olvasó figyelmét, mely határhelyzet nem oldódik fel (szemben Io alakjával), a 
csillaggá válás után anya és fia – a medve és a vadász – az örök félre- és meg nem értés 
szituációjába merevedik. Az egzisztenciális liminalitást a tudásszintek összemosása, 
elhomályosítása teszi még izgalmasabbá: vajon mennyire lehet az elbeszélőnek hitelt adni, aki a 
medve morgása mögött emberi érzelmeket hall ki, ha a saját fia sem ismert rá a medvévé vált 
anyjára? A történetet a Metamorphosesben is hosszan elbeszéli Ovidius, ami egy újabb kedvező 
lehetőséget ad, hogy a két nagy művet összeolvassuk, azok dialogikus viszonyának vizsgálatát 
tovább mélyítsük. Az előadás második felében a poétikai és a földrajzi terek határait teszem meg 
az elemzés tárgyává, bemutatva Venus és Amor Typhón elöli menekülését. A második ének 
utolsó csillagképe, a Halak kapcsán elbeszélt történetben az istennő és fia a távoli Eufrátesz 
partjára menekül az Olympost ostromló földszülte szörnyeteg elől. A folyópart, mely 
birodalmakat választ el egymástól, egyben az anyagi közegek – víz, szárazföld – határaként is 
megjelenik. A liminalitás a műfajok költői kódrendszerében is tetten érhető: a Gigantomachia 
epikus motívuma nyitja meg az epizódot, melynek az elégiák partónusa és patrónája, Venus és 
Amor a főszereplője, elszenvedője. Végül a reális–irreális dichotómiája is felfüggesztődik a venusi 
psziché traumatizált állapotában: az istennő saját félelmeinek esik áldozatul, az elsődleges 
percepción felül, melyet a látás elégtelen volta miatt a hallás hivatott képviselni, egy szokványos 
természeti jelenséget irreális tartalommal ruház fel. Mindkét történetben anya és fia kerül 
határhelyzetbe, melyből önerejükből nem tudnak kitörni – emberi tragédiák töltődnek fel 
műfajelméleti utalásokkal a Fastira olyannyira jellemző finom költői beszédmódban. 
 


