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Görög irodalomtörténet 

BURAI ERZSÉBET 
Szerkesztési elv és narratív technikák Theodóros Prodromos regényében 

Theodóros Prodromosnak, a bizánci Lukianosnak (A. Kaldellis) a regénye követi az antik 
modelleket (Héliodóros, Tatios), de számos újítás is megfigyelhető benne. A Rhodanthé és Dosiklés 
című verses regényben a szerelmesek számtalan megpróbáltatás, tengeri és szárazföldi kaland után 
a házasság boldog révébe érnek. Prodromos regénye kilenc könyvből áll, s három triászra 
tagolható. Az első rész in medias res kezdődik, kalózok támadnak Rhodosra és a főszereplők 
fogságba esnek, majd egy fogolytársuk és Dosiklés elbeszéléséből ismerjük meg a korábbi 
eseményeket. A középső triász az őket foglyul ejtő kalózokat és azok harcait mutatja be, az utolsó 
részben pedig a szerelmesek kiszabadulnak a fogságból, és a szüleikkel való találkozás után 
összeházasodnak. A regény 62,6 %-a V. Ruas vizsgálata alapján éthopoiia, a szereplők ilyen 
formában főképp a velük történteket elevenítik fel, a többi eseményről a narrator omniscienstől 
értesülünk. Prodromosnál a középső rész olyan digressio, amelyben a kalózok a főszereplők, 
Rhodanthéről és Dosiklésről a 4. könyv elején egyetlen mondat szól, majd azt követően a 6. könyv 
második harmadában lesznek újra ők a főszereplők. Előadásomban Prodomos regényének sajátos 
szerkesztési elvét és narratív technikáját elemzem részletesebben, mely a költői és retorikai 
eszközökkel együtt azt a célt szolgálja, hogy az antik görög regény mintáját követve szatirikus 
képet rajzoljon egy látszólag korábbi görög világról, azonban saját korának kritikáját fogalmazza 
meg benne.  

GÁBOR SÁMUEL 
„Si se non noverit”: Teiresias jóslata és Narcissus halála Ovidius Metamorphosesében 

Az ovidiusi Narcissus-történet (Met. 339–510) érdekes mozzanata az a teiresiasi jóslat, mely szerint 
Liriope fia akkor lesz hosszú életű, ha „magát sosem ismeri meg” (Met. III. 348). 

Az elbeszélés e jóslat révén strukturálisan az őt megelőző Teiresias-történet függelékévé, 
betétjévé válik, mely arra szolgál, hogy az újdonsült jós tehetségét igazolja. Tartalmilag, a 
Narcissus-elbeszélés felől nézve viszont a jóslat az ifjú sorsának értelmezéseként is működik, 
amennyiben a történeten kívüli nézőpontból fogalmazza meg Narcissus halálának okát. 

Míg a történet önmagában egy minden udvarlóját elutasító, s ezért büntetésből saját 
hiúságába belepusztuló ifjúról szól (ld. ehhez a Konóntól ránk maradt változatot is: FGrH 26. F 1. 
24), Teiresias enigmatikus jóslata a problémát általános emberi síkra emeli, mikor a delphoi jósda 
alapvető bölcsességére (γνῶθι σεαυτόν) – játszik rá, s Narcissus hosszú életének garanciájaként 
épp az önmegnemismerést nevezi meg. 

A jóslat lakonikus megfogalmazása, és az a hanyag elegancia, mellyel Ovidius saját 
Narcissus-elbeszélését a teiresiasi (feltételes módban megfogalmazott, tehát elvben több 
megvalósulási lehetőséget is nyitva hagyó) jövendölés beteljesüléseként vezeti fel (Met. III. 349–
350), alapvetően az olvasóra bízza a jóslat és a történet mélyebb összefüggéseinek felfejtését. 

Előadásomban ennek az összefüggésnek próbálok utánajárni, mindenekelőtt Narcissus 
önmagára, illetve saját képmására ismerésének részletes, de sok mindent megint csak homályban 
hagyó ovidiusi leírásából kiindulva (Met. III. 407–463). 
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HORVÁTH JUDIT 
A hálás Százkezűek 

Az Istenek születése c. Hésiodos-költeményben hosszú részlet szól Zeus és a titánok harcáról. A 
titánok legyőzése nem megy könnyen, Zeusnak segítségre van szüksége, ezért a háború 10. évében 
felhozza a Tartarosból a félelmetes külsejű, roppant erejű Százkezűeket, akiket egykor apjuk, 
Uranos isten taszított féltékeny haragjában a föld mélyére. Zeus megeteti-megitatja őket nektárral 
és ambróziával, majd – a homérosi költeményekből ismert emelkedett stílusban – beszédet intéz 
hozzájuk, amelyben emlékezteti őket, hogy kiszabadulásuk mekkora jótétemény volt az ő részéről, 
és hogy ezért hála jár. Az egyik Százkezű, Kottos hasonlóan komoly hangú válaszbeszédben 
biztosítja Zeust, hogy ők pontosan tudják, mivel tartoznak neki. Előadásomban azzal a kérdéssel 
foglalkozom, hogy milyen változást jelent a Százkezűek mitikus alakjában ennek a két beszédnek 
az elhangzása, tehát az, hogy megszólítják őket, ők megszólalnak, sőt hálát éreznek. 

KARSAI GYÖRGY 
A hazugság a görög tragédiában 

Hazudni nem hősi tett – a szoros kivétel ez alól a poikilométész Odüsszeusz -, ennek ellenére sok 
nagy hős él már az eposzban is a félrevezetés, a becsapás, a csel eszközével (pl. Iliasz 2. ének, 
Zeusz hamis álomképe és Agamemnón hazug álomkép-értelmezése, Iliasz 14. ének, Héra becsapja 
Zeuszt; 22. ének, Athéné félrevezeti Hektórt; Odüsszeia 2. ének, Pénelopé hosszú időn át 
félrevezette a kérőket; 9. ének, Odüsszeusz hazudik a Küklópsznak, ugyanő folyamatosan hazudik 
személyazonosságát illetően). A színpadon a pszeudosz, a métisz más félrevezetésére történő 
felhasználása a tragikus fordulatok előidézésének egyik legfontosabb eszköze. Előadásomban a 
hazugság különböző típusaira – a halált okozó hazugságra, az öngyilkosságot lehetővé tevő 
hazugságra, a jó szándékú hazugságra, a tényeket homályba borítani szándékozó hazugságra és a 
személyazonosság eltitkolását célzó hazugságra - hozok példákat, s ezek elemzéséből kísérlek meg 
általános következtetéseket levonni a hazugság színházesztétikai szerepével kapcsolatban. A 
Perzsáktól az Agamemnónon és az Áldozatvivőkön át a Trakhiszi nőkig, a Philoktétészig, a 
Hippolütoszig, a Helenéig és a Bakkhánsnőkig terjed a vizsgálatra kiválasztott drámák köre. 

KÁRPÁTI ANDRÁS 
Aischylos és a „zenedramaturgia” születése 

Az antik görög tragédiaelőadás egyik legmeghatározóbb vonása volt a zeneiség: a hangszerkíséret 
mellett táncolva és énekelve előadott gazdag ritmikájú kardalok, a monódia és az énekbeszéd 
(parakatalogé), valamint az énekelt dialógusok. A görög tragédia zenéje – néhány hang kivételével 
– teljes egészében elveszett, ám a ritmizált szövegből ma is pontosan tudható, hogy a drámai 
megszólaláshoz mikor kell hozzáképzelnünk az éneket és a hangszerkíséretet, és mikor nem. 
Előadásomban a váratlan dalra fakadás ritka pillanatait vizsgálom: három Aischylos-jeleneten (Ag. 
1072–1177, 1407–2576, Supp. 825–902) kísérlem meg bemutatni, hogyan léptethető be a 
drámainterpretáció terébe a zene mint kifejezésforma, és hogy hogyan képes a beszéd- és az 
énekregiszterek váltogathatósága olyasmit is kifejezni, amit a szöveg valamilyen okból nem mond 
vagy nem mondhat el pusztán a szavakkal. 

KULIN VERONIKA 
A Melampus-mítosz az Odysseiában 

Melampus két helyen fordul elő az Odysseiában: először a Nekyia nőkatalógusában (11.287-297), 
másodszor ott, ahol a költő Theoklymenost fellépteti, és elmeséli származását (15.223-242). Az első 



11. Magyar Ókortudományi Konferencia – Absztraktok 23 
 

esetben az elbeszélő Odysseus, a másodikban a költő maga. Mindkét helyen az a történet hangzik 
el, amelyben a „kiváló jós” Iphiklés marháinak elrablására vállalkozik, hogy ezzel megszerezze 
testvére számára Néleus lányának a kezét. Azt vizsgálom, hogyan viszonyul ez a két elbeszélés 
egymáshoz, és mi a szerepük az eposz szerkezetében. A kontextus és az elbeszélések tematikus 
felépítésének vizsgálata arra mutat, hogy a költő Odysseus történetének paradigmájaként formálta 
meg a Melampus-mítoszt. A két elbeszélés, mint mitikus paradigma-történet hasonló azokhoz a 
homérosi mitikus paradigmákhoz, amelyek esetében az elbeszélő  nem tud arról, hogy valójában 
még többet üzen, mint amiről maga is tud: a paradigmatörténet túlmutat a megcélzott szituáción 
és az elbeszélői horizonton is. A két szakasz elbeszélői szituációjának és műfaji jellegének 
vizsgálata pedig a jósoknak az eposzban betöltött problematikus szerepére világít rá. A katalógus 
és a genealógia műfaja más költői eszközökkel együtt eltávolítják a jósok világát a hősi epika 
világától. 

KRÄHLING EDIT 
Hésiodos, Melanchthon és az imitatio 

Előadásomban Philipp Melanchthonnak először 1532-ben Hagenauban, majd később sokszor, 
másutt is megjelent Hésiodos-magyarázataival foglalkozom. E mű azoknak a sorába tartozik, 
amelyekben Melanchthon klasszikus szerzőket interpretált. A klasszikus művek között döntő 
többségben vannak szónokok művei: Ciceróé, Démosthenésé, Quintilianusé. A görög auktorok 
között nagyobb részt a tragikusok, Homéros, kisebbet a lírikusok képviselnek. Előadásomban azt 
vizsgálom, mi foglalkoztatta Melanchthont Hésiodosszal kapcsolatban. Az első kiadáshoz hosszú 
előszót is írt, amelyet a későbbiekben még egy rövidebb praefatióval egészített ki. Ezekben 
központi fogalom az imitatio, amelynek nyelvi-retorikai, filozófiai és teológiai vonatkozásaira 
Melanchthon egyaránt kitér. Ezeket a vonatkozásokat szeretném sorra venni, és az interpretált 
szöveghelyekkel összekapcsolni. Előadásom végén bemutatnám azt az 1553-as frankfurti kiadást is, 
amely az MTA Könyvtárának régikönyv-gyűjteményében található, és amely előadásom apropóját 
adta.        

MAYER PÉTER 
A »bagoly és a veréb« költői programja – Anakr. PMG 388 és Hor. epod. 4 

Bár Anakreón és Horatius címben szereplő parvenu-invektíváinak szembeötlő hasonlósága nem 
kerülte el a kutatás figyelmét, a mértékadó újabb szakirodalom inkább a két megnyilatkozás 
különbségeit, távolságát hangsúlyozza. 

Egyfelől néhány Anakreón-kori (!) vázaábrázolás, másfelől a horatiusi persona önreflexív, 
életrajzi vallomásai fényében azonban e versek olyan zavarbaejtő olvasatához juthatunk el, amely 
e támadások szokatlan agresszivitása mögött burkolt, ám nem kevésbé erőteljes öniróniát tár fel. E 
két költői alapállást, gúnyt és önkritikát nem egyszerű összhangba hozni egy költői üzenet 
egészén belül: a kutatás régóta nem igazán tud mit kezdeni egy „verébnek” szóló drasztikus 
invektívával, ami bevallottan egy „bagoly” szájából szól. Emellett a jelenség üzenetmeghatározó 
jelentőségű ponton teremt kapcsolatot a két szöveg között, amire eddig különös módon sem az 
Anakreón-, sem a Horatius-kutatás nem figyelt fel. 

Módszertanilag is érdekes kérdés: vajon Anakreón és Horatius ’agresszív öniróniája’ 
összeolvasva segítenek-e/segíthetnek-e egymás kölcsönös megértésében? Milyen – hasonló, vagy 
éppen eltérő – költői üzenet rekonstrukciójára nyújt lehetőséget a két szöveg, és mit mondhatunk 
el ezek fényében az invektívák említett, furcsa kétélűségéről? Az előadás bizonyos mértékig 
vállaltan aporetikus: ha az említett problémákra nem is tud minden tekintetben megnyugtató 
megoldással szolgálni, legalább igyekszik jó kérdéseket feltenni, és számot vetni a lehetséges 
válaszokkal. 
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PATAKI ELVIA 
Butész és a Szirének. A nevek alluzív ereje Apollóniosz Rhodiosznál 

A Szirének jelenete (IV 891–921) az Apollóniosz-filológia sokat vizsgált tárgya, amelynek elemzői 
többnyire az archaikus modellel folytatott dialógusra összpontosítanak, illetve a varázséneket   
ellendalával legyőző, az elbeszélő alteregójának tekintett Orpheusz alakjának összefüggésében 
értelmezik azt. Ritkábban esik szó az epizód végén említett mellékszereplőről, Butészről, aki 
kizárólag az Argonautikában (s az azt követő mitográfusoknál) szerepel. A seregszemlén kívül (I 
95) egyedül itt említett argonauta (az orpheusi fellépés ellenére?) már-már a Szirének áldozatává 
válik, Aphrodité segítségével azonban megmenekül. Az Eryx-hegyi kultusz eredetmítoszának 
körvonalaival záruló digressusban a filológus költő s– mintegy rendet téve a mitológia több, 
azonos nevet viselő szereplője között (szicíliai pásztor, Aphrodité kedvese, Eryx apja / az athéni 
Teleón fia / az athéni Pandión fia, az Eteobutadák papi rendjének alapítója / Boreasz őrültségében 
magát vízbe ölő fia) – tudatosan egybefűzni látszik a dél-itáliai és az attikai hagyomány bizonyos 
szálait. Az előadás a két tradíció összekapcsolásának forrását keresi a Szirén-epizód egyes 
elemeinek előképeit, valamint a Butész pasztorális világot idéző neve által idézett, nyájakat és 
Sziréneket társító szöveghelyeket vizsgálva. 

PESZLEN DÓRA 
Mítosz, mágia, eposz. Mágikus motívumok Apollónios Rhodios Argonautikájában 

A hellénisztikus korból egyetlen epikus mű maradt ránk, Apollónios Rhodios Argonautikája. A 
költemény az Argó hajó Kolchisba vezető útját, az aranygyapjú megszerzését és az Argonauták 
viszontagságos hazaútját beszéli el négy énekben. A hősök kalandjai során a mágia körébe (is) 
sorolható elemek is felbukkannak. Előadásomban arra keresem a választ, hogyan viszonyul 
ezekhez a motívumokhoz az eposz, hogyan kezeli az Argonautika szerzője többek között Médeia és 
Kirké alakját, amelyhez szervesen hozzátartozik a varázslat, és mindez mit mutathat meg abból, 
hogyan meséli újra Apollónios Rhodios a mitikus történeteket. 

SOLYMOSI BENEDEK 
A tanácsadó és közvetítő női mellékszereplők tragikus előképei Apollónios Rhodios Argonautikájában 

Az Argonautika költői világának a befogadása és értelmezése során rendkívül fontos mozzanat 
annak a tanulmányozása, hogy milyen költői eszközökkel és irodalmi előképek felhasználásával 
formálja meg a szereplőit Apollónios. Általánosan elfogadott nézet a kutatásban, hogy a költő 
termékeny párbeszédet folytat a korábbi irodalmi hagyománnyal, különösen Homérosszal, 
azonban a klasszikus attikai tragédia ihlető hatása egy-egy reminiszcencia vagy nyilvánvaló elem 
felfedezésén kívül javarészt aratatlan mezőként kínálkozik az értelmezőnek. Előadásomban 
elsősorban ebből a megfontolásból esettanulmány jelleggel vizsgálom az eposz 
cselekményszövésében másodlagosnak tekintett nőalakoknak (Polyxó, Kalchiopé, Areté) a tragikus 
hagyományt követő megformáltságát és szerepét a narratívában.Tegyey Imre: Krateia 
(Menandros, Misoumenos, 1-100, 609-659, 959-996 Arnott) 

TEGYEY IMRE 
Krateia (Menandros, Misoumenos, 1-100, 609-659, 959-996 Arnott) 

Menandros (erősen töredékes) Misoumenos-ában Thrasonides úgy akar magának feleséget 
szerezni, hogy ciprusi hadjáratán szerzett hadifoglyának, Krateiának megadja a szabadságot. A nő 
vezetheti a háztartást és megoszthatja a katonával ágyát is anélkül, hogy jogilag házasságot 
kötöttek volna. A lány azonban egy (hamis) gyanú miatt elidegenedik Thrasonidéstől (ő a 
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„gyűlölt” ember”) és megtagadja magát társától. A katona szenved a visszautasítástól, és csak a 
félreértés tisztázása után köthet házasságot egykori zsákmányával. A kutatás középpontjában 
elsősorban Thrasonidés áll, aki minden tekintetbe különbözik a megszokott „hetvenkedő katona” 
alakjától. Az előadás kísérletet tesz Krateia jellemének megrajzolására. 

VÁLÓCZI RÓBERT 
A tér- és időábrázolás változásai a klasszikus indiai színházban 

A klasszikus, szanszkrit nyelvű indiai színház fejlődésének szakaszaira főleg a drámai művekből és 
a másodlagos, irodalmi forrásokból következtethetünk. Ahogy a tradíció többi része, úgy az idő- és 
térábrázolási módszerek is átalakultak az évszázadok során. Amíg az idő múlásának érzékeltetése 
mindig is a szóbeliségen alapult, a tér ábrázolásához a Nátjasásztra legkorábbi szövegrétege még a 
valósághű eszközök alkalmazását javasolja. A szöveg későbbi rétegei, valamint a hozzá kapcsolódó 
kommentárirodalom, a drámák igehasználata és színpadi utasításai, a másodlagos szépirodalmi 
szövegek előadás-leírásai már egy egyszerűsödő ábrázolási módszert sejtetnek. 

Habár a technika szimbolikussá válását gyakorlati okokkal magyarázza a Nátjasásztra, 
figyelembe kell vennünk a közönség idővel változó képességét is a színpadon látottak 
befogadására. Miközben az irodalmi dráma erős szövegközpontúsága miatt már alkalmatlan lett a 
bemutatásra (bár a szerkezeti és technikai konvenciókat megtartották), a színházi előadások 
igazodtak a közönség változó igényeihez. 


