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BEVEZETÉS

Az Isteni színjátékban Dantét a leghíresebb római költő, Vergilius 
kezdi kalauzolni. Már átjutottak a Pokol kilenc körén, s a Pur ga tórium 
ötödik körében járnak, mikor egy árnnyal találkoznak. Kiderül róla, 
hogy maga is költő, Dantéhoz hasonlóan Vergiliust tartja példaképé-
nek, sőt megtérését is neki köszönheti: „általad lettem költő és keresz-
tény”, mondja elérzékenyülten (Purg. 22, 73, ford. Babits Mihály). 
Ennél többet is elárul azonban életéről és költői pályafutásáról:

Szavam fuvallatában annyi kellem
 volt, hogy Toulouseból Róma vont magába,
 hol könnyü vala mirtuszt érdemelnem.
Statius még a nevem a világba;
 Thébát, majd hős Achillest énekeltem,
 s elbuktam e másod terhemmel áldva.   (Purg. 21, 88–93)

A Kr. u. 40-es években Dante értesüléseivel szemben nem Toulouse-
ban, hanem Nápolyban született, s minden bizonnyal nem keresz-
tény Publius Papinius Statius Silvae címen kiadott rövidebb költe-
ményei mellett – melyeket Dante feltehetőleg nem ismert1 – két 
eposzt írt. A 80-as években írt Thebais tizenkét énekben beszéli el 
Oedipus fiainak tragikus végkimenetelű küzdelmét a város trónjáért. 
Valószínűleg e mű elkészülte után kezdett el a költő dolgozni máso-
dik eposzán, a befejezetlennek tűnő, mintegy 1100 soros Achilleisen, 
melynek folytatásában a feltehetőleg 96 körülre tett halála akadá-
lyozta meg. Ez az epikus életrajz a Dante által említett költői „bukás” 
dokumentuma, s egyben e kötet értelmezéseinek tárgya.

A római irodalom „ezüstkorában” született, ráadásul befejezetlen 
szövegként az Achilleis sokáig nem volt különösebben népszerű, 
nemcsak a szélesebb közönség, hanem a klasszika-filológusok köré-
ben sem. Az idézett Dante-részlet azonban, s egyáltalán az a tény, 

1    A Silvae 1417-ig, mikor Poggio felfedezte és lemásoltatta egy, később ismét elveszett 
kéziratát, minden jel szerint teljesen ismeretlen volt a középkorban (eltekintve a 
Lucanust ünneplő Silvae 2, 7-et, melyet egy 10. századi kódexben is megtalálunk 
egyéb, nem statiusi költemények mellett). Poggio felfedezéséről lásd CLARK (1899) 
124–130.
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hogy az Isteni színjátékban Vergiliustól éppen Statius veszi át a köl-
tő kalauzának szerepét, arról tanúskodik, hogy Statius – amint arról 
az alábbiakban esik még szó – a középkorban népszerű szerzőnek 
számított. Nem csupán azért, mert kereszténynek tartották: a fenn-
maradt kéziratok számából ítélve mind a Thebais, mind pedig az 
Achilleis gyakran olvasott szöveg lehetett. A népszerűtlenség később 
következő századai után az utóbbi évtizedek a Statius-kutatás rene-
szánszát hozták el. A szerző eposzai közül először inkább a Thebais, 
majd pedig az 1990-es évektől kezdve – különösen angolszász 
területen – már az Achilleis kutatása is új lendületet kapott, minden 
bizonnyal annak is köszönhetően, hogy a költemény különösen 
jó terepnek tűnt a klasszika-filológiában ekkor nép szerűvé váló 
in ter textuális és gender-szempontú értelmezések számára, valamint 
lehetőséget adott a befejezetlenség jelenségéről, illetve annak esz-
tétikai következményeiről alkotott nézetek újragondolására az antik 
irodalom kontextusában. Az első Achilleis-monográfia azonban így 
is csak 2005-ben jelent meg.2

Ebben a kötetben kifejezetten az irodalmi hagyománynak az 
Achil leis értelmezésében játszott szerepéről lesz szó, valamint 
arról, hogy az Achilleis és a tradíciót alkotó szövegek közötti inter-
textuális párbeszéd miként egészül ki, illetve miként válik maga 
is eszközévé a hagyományt mint jelenséget, és kifejezetten az 
Achilleus-hagyományt önreflexív módon tárgyaló költői beszéd-
nek. Az 1. fejezetben azt mutatom be, hogyan értékelték – és 
kérdőjelezték meg – az Achilleis befejezetlenségét a költemény 
értelmezési hagyományában a középkortól napjainkig a szöveg 
újratagolása, kiegészítése, interpretációja révén. A 2. fejezetben egy, 
az Achilleisszel kapcsolatban eddig ritkán vizsgált, közel egykorú 
szöveget: Valerius Flaccus Argonauticáját vonom be a Statius-mű 
értelmezésébe; interpretációmban a két mű intertextuális kap-
csolatát az irodalmi kánonképződés jelenségével összefüggésben 
tárgyalom. A 3. fejezetben az Achilleis három hajnalleírásával fog-
lalkozom, kiegészítve és árnyalva az Achilleis és Homéros Iliasa 
közötti, korábban is felismert kapcsolat interpretációját. A 4. fejezet 
tárgya az Achilleis egyik kulcsjelenete, melyben Ulixes egy pajzs 
segítségével leleplezi a bujkáló Achillest, és melyben az antik 
epikus ekphrasis-hagyományt felidézve a Statius-szöveg közvetett 

2   HESLIN (2005).

Achilles másik pajzsa
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módon a műalkotások befogadásának mikéntjére, az értelmezés 
irányíthatóságának korlátaira is reflektál. Az 5. fejezetben a hírnév, a 
költészet és a költői hagyomány Achilleisben megjelenő terminoló-
giáját, illetve az Achilles által a költeményben előadott, az elbeszélő 
által összefoglalt énekeket tárgyalom, különös tekintettel az Achilleis 
és Catullus 64. carmenének intertextuális kapcsolatára. Végül a 6. 
fejezetben az Achilleis pindarosi és homérosi intertextuális hátteré-
vel összefüggésben azt igyekszem feltárni, hogy az irodalmi fikció 
keretei között milyen képet sugall a szöveg a főhős gyermekkorára 
vonatkozó mitikus-irodalmi hagyomány eredetéről és történetéről, 
valamint a felejtés emlékezetet kiegészítő szerepéről az identitás- és 
hagyományképződésben. Tekintettel arra, hogy az Achilleisnek nincs 
hozzáférhető magyar műfordítása, a kötetben közölt értelmezéseket 
függelékként a szöveg általam készített prózafordítása egészíti ki.3

Az Achilleis-interpretációkat nyújtó fejezetek előtt azonban e 
bevezetésben érdemesnek tűnik összefoglalni a mű cselekményét, 
és röviden bemutatni az intertextualitással kapcsolatos kutatásokat 
az antik epika területén, különös tekintettel az Achilleisre.

Az Achilleis cselekménye

Az Achilleis prooemiumában (1, 1–19) az elbeszélő azt ígéri, hogy 
Achilles egész életéről beszámol majd, a költeményből elkészült 
összesen 1127 sorba azonban csupán egyetlen nagyobb epizód 
elbeszélése fér bele. Achilles anyja, Thetis jóslatot kapott arról, 
hogy fia, ha részt vesz a trójai háborúban, ott leli majd halálát. 
Amikor tehát az istennő észreveszi Paris és Helena Trója felé hajózó 
flottáját, rögtön átlátja, hogy a nőrablásnak háború lesz a következ-
ménye. Elkezdi hát megszervezni Achilles megmentését. Először 
Neptunushoz fordul, hogy tengeri viharral pusztítsa el a trójai 
flottát, a tenger istene azonban a fatumra, a sors rendelkezéseire 
hivatkozva elutasítja kérését (1, 20–94). Thetis ezután Thessaliába 

3    A magyar klasszika-filológia hagyományai a költői szövegek verses műfordítását 
részesítik előnyben. Az Achilleis itt közölt prózafordításának előzményeként 
említhető ugyanakkor a Seneca neve alatt fennmaradt Hercules az Oeta hegyén 
(Hercules Oetaeus) című tragédia, melynek fordítói, Ferenczi Attila és Kőrizs Imre 
a párbeszédes szakaszokat prózában, a kardalokat viszont az eredetivel egyező 
metrumú időmértékes verseléssel adják vissza: FERENCZI–TAKÁCS (2006) 363–421.

Bevezetés
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megy, és elhozza fiát nevelőjétől, a kentaur Chirontól; tudja ugyanis, 
hogy a görögöknek a háborúban szükségük lesz az ifjú hős szol-
gálataira (95–241). Az alvó Achillest Skyros szigetére viszi, hogy 
ott Lycomedes király lányai között, női ruhában elbújtassa; az ifjú 
először nem akar engedelmeskedni, de aztán meglátja a parton a 
gyönyörű Deidamiát, s hogy a lány közelébe kerülhessen, hajlandó 
női álcát ölteni. Thetis tehát átöltözteti, megtanítja a női viselkedés 
alapszabályaira, és bemutatja Lycomedesnek mint „Achilles nővérét” 
(242–396). Eközben a görögök már a háborúra készülődnek Aulis 
kikötőjében. Főként Agamemnon szervezi a hadjáratot, és lázítja 
a görög törzseket. Ám bármily sok hős gyűlt is össze, a katonák 
Achillest hiányolják; így hát Calchas jóslatát kérik az ifjú hollétét ille-
tően. Ulixes és Diomedes vállalja, hogy elhozza Achillest Skyrosról 
(397–559). Időközben Achilles megpróbál Deidamia bizalmába fér-
kőzni; megmutatja neki, hogyan kell a lanton játszani, a lány pedig 
szőni tanítja. Egy éjszakai Bacchus-ünnep alkalmával végül erővel 
magáévá teszi Deidamiát és feltárja előtte valódi kilétét. A lány csak 
dajkájának beszél a történtekről, aki megőrzi a titkot, és segít lep-
lezni Deidamia várandósságát (560–674). Ekkor érkezik Skyrosra a 
görög követség; Lycomedes barátságosan fogadja az illusztris vendé-
geket. Ulixes minden alkalmat megragad, hogy a palotában a készü-
lődő háborúról beszéljen, azt remélve, hogy ezzel felkelti az álruhás 
Achilles érdeklődését. Az ifjú leleplezése érdekében végül cselhez 
folyamodik. Ulixes a lányoknak szánt ajándékok közé fegyverzetet 
is rejt, Achilles pedig rögtön ezt kezdi nézegetni, és így elárulja 
magát. Megállapodás születik Lycomedesszel, hogy Achilles felesé-
gül veszi Deidamiát (időközben fiuk, Pyrrhus már meg is született). 
Az ifjú házasoknak azonban rögtön búcsúzkodniuk kell (675–960). 
Másnap reggel Achilles Ulixesszel és Diomedesszel együtt elhajózik 
Skyrosról, és Aulis felé indul.4 A hajó fedélzetén Achilles kérésére 
Ulixes beszámol a háború előzményeiről, Diomedes unszolására 
pedig Achilles meséli el, milyen különleges gyermekkora volt, s 
Chiron milyen neveltetésben részesítette (2, 1–167). Az Achilleis 
el készült szövegét Achilles beszéde zárja.

4    Az elbeszélő nem jelenti ki expressis verbis, hogy Aulis az úticél, de nagy valószí-
nűséggel ez következik a korábban olvasottakból: a sereg még mindig Aulisban 
táborozik, legalábbis nem olvasunk arról, hogy időközben útnak indult volna 
Trója felé.

Achilles másik pajzsa
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Antik epika és intertextualitás

Az intertextualitás posztstrukturalista elméletének alaptétele, hogy 
egy szöveg sohasem önmagában, hanem más szövegekhez való 
viszonyában értelmezhető. Nyelvi, kulturális, társadalmi rendszerek 
elemeként jelentéssel csak e rendszerek többi eleméhez viszonyítva 
rendelkezhet. A jelentésképződés e folyamata azonban kétirányú: 
az egyes szövegek is befolyásolhatják az egyes rendszerekről mint 
egészről alkotott képünket. A befogadás folyamatát tehát alapve-
tően befolyásolja az, hogy a befogadó egy adott szöveget mely 
más szövegek tükrében, mely rendszerek kontextusában értelmez. 
Az irodalmi szövegek vonatkozásában nem pusztán a korábban is 
felismert, a költőutódokat érő irodalmi „hatások”, illetve az elődök 
műveit felidéző költői „utalások” megjelölésére szolgáló terminoló-
giáról van szó: az intertextualitás elméleti keretei között a szövegek 
közti kapcsolatok az irodalmi interpretáció kiindulópontjává is tehe-
tők. Egy ilyen megközelítés fő szempontjai közé tartozik a szerző 
mellett, illetve helyett a befogadó aktív szerepének hangsúlyozása 
az intertextuális kapcsolatok létrehozásában és működtetésében, 
valamint annak a tudatosítása, hogy a felismert intertextuális kap-
csolat nem a korábbi szövegnek a későbbihez intézett „monológja-
ként”, sokkal inkább a szövegek párbeszédeként fogható fel, melyet 
érzékelve a befogadó mindkét (vagy akár több) szöveg értelmezését 
módosíthatja. 

Az antik költői szövegek befogadásában az ókortól kezdve min-
dig is kiemelt szerepe volt az irodalmi allúziók felfedezésének és 
– az éppen uralkodó (implicit vagy explicit) esztétikai elméleteknek 
megfelelő – értelmezésének. Az imitatio (’utánzás’) és aemulatio 
(’versengés’) sokat tárgyalt fogalmán kívül – amelyek önmagukban 
is jól mutatják az „intertextualitás” antik felfogásának döntően retori-
kai, a költői alkotás folyamatát előtérbe helyező karakterét – egyetlen 
antik példát említek csak: a Kr. u. 4. századi Vergilius-kommentátor, 
Servius szerint a költőnek két fő célja volt az Aeneisben, Augustus 
magasztalása és Homéros utánzása, maga Vergilius pedig kritikusai-
nak, akik az utóbbi miatt támadták, az életrajzi legenda szerint azt 
válaszolta, hogy könnyebb ellopni Hérakléstől a bunkósbotját, mint 
Homérostól elcsenni egy-egy verssort.5 Az újkori klasszika-filológia 

5   Servius ad Aen. prooem.; Suetonius–Donatus, Vita Vergilii 46.

Bevezetés
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is a kezdetektől fogva feladatának érezte a költői szövegek irodalmi 
forrásainak feltárását (Quellenforschung) – hol interpretáció kísé-
retében, hol anélkül – a szöveg mikro- és makroszintjén, egyaránt 
keresve egy adott szöveghely irodalmi előzményeit és az egész 
mű fő „mintáit”. A párhuzamvadászaton túlmutató intertextuális 
értelmezésekhez elvezető döntő fordulatot az 1980-as években két 
olasz monográfia készítette elő: Gian Biagio Conte angol fordításban 
ekkor megjelenő könyve a „költői emlékezetről” és az antik iroda-
lom műfaji kódrendszereiről, valamint Alessandro Barchiesi kötete 
az Aeneis és a homérosi epika kapcsolatáról.6 Meglátásaikra alapoz-
va és azokat az intertextualitás új elméletével ötvözve az 1990-es 
években, elsősorban az angolszász klasszika-filológiában az antik 
költői szövegek közti kapcsolatokat radikálisan új megvilágításba 
helyező értelmezések sora született, kiegészülve az intertextualitás 
jelenségét az antik irodalom kontextusában, ugyanakkor elméleti 
szempontból is tárgyaló tanulmányokkal és monográfiákkal.7

A szövegek közötti kapcsolatok vizsgálata során különösen ter-
mékeny terepnek bizonyult az antik eposz műfaja, mely intertextuális 
szempontból az egyik legsűrűbb és legösszetettebb szövegkorpuszt 
alkotja talán nemcsak az antik, hanem a teljes európai irodalomban. 
Vergilius Aeneise nemcsak a homérosi eposzok szövegével tart fenn 
mindvégig szoros kapcsolatot, hanem egyrészt Apollónios Rhodios 
Argonautikájával, másrészt az archaikus római eposzokkal, minde-
nekelőtt Ennius Annalesével is, ráadásul Homérost gyakran úgy idé-
zi fel, hogy az intertextuális kapcsolat harmadik szereplőjévé váljon 
az adott Homéros-helyet már korábban felidéző Argonautika-részlet 
is.8 Mindezt természetesen kiegészítik az Aeneis és a nem epikus 
költői hagyomány közti intertextuális kapcsolatok is. A Vergilius 
utáni római epikában azután az irodalmi hagyománynak a maga 
többszörösen rétegzett mivoltában való felidézése még jellemzőbb 
jelenséggé válik, s kiegészül a költői szöveg fikcionalitását a maga 
összes paradoxonával együtt érzékeltető, főként ovidiusi költői 

6    CONTE (1986), mely az 1985-ös olasz 2. kiadás fordítása (az első kiadás 1974-ben 
jelent meg); BARCHIESI (1984).

7    FOWLER (1997); HINDS (1998); EDMUNDS (2001), lásd még WILLS (1996) ismétlés és 
intertextualitás kapcsolatáról. Ami az utóbbi évtized magyar klasszika-filológiai 
monográfiáit illeti, az értelmezésben intertextuális szempontokat is hangsúlyosan 
érvényesít például FERENCZI (2003), KRUPP (2009) és ACÉL (2011). 

8    A Vergilius–Apollónios–Homéros intertextuális háromszögről legrészletesebben lásd 
NELIS (2001a); rövidebben NELIS (2001b).
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technikákkal. A növekvő intertextuális és egyúttal narratív össze-
tettség folyamatának csúcspontját minden bizonnyal az úgynevezett 
Flavius-kori eposzok jelentik a Kr. u. 1. század végén: Valerius 
Flaccus Argonauticája, Statius Thebaisa és Achilleise, Silius Italicus 
Punicája. Az irodalmi el őzményeket Homérostól egészen a kortárs 
epikus szövegekig felidéző allúziók már-már zavarba ejtően sűrű 
és bonyolult, nagyfokú tudatosságról árulkodó rendszert alkotnak 
ezekben a költeményekben, melynek feltérképezése és értelmezése 
nélkül sok esetben már-már a szöveg primér megértése, illetve a 
cselekmény követése is nehézségekbe ütközik – és éppen ezáltal 
példázhatják e költemények kivételes érzékletességgel az alaptételt, 
miszerint egy szöveg önmagában sohasem, csakis más szövegekhez 
való viszonyában bír jelentéssel.9 

Két intertextuális költői technikát érdemes e helyütt példaként 
említeni, hiszen a kötetben szereplő értelmezésekben is többször 
előkerülnek majd; nem a Flavius-kori eposzokban találkozunk velük 
először, de használatuk kifejezetten jellemző e költeményekre. Az 
első az úgynevezett „alexandriai lábjegyzet”. A terminus David Ross-
tól származik, és a mondás/hallás, írás/olvasás és az emlékezet kife-
jezéseinek (dico, fero, memini, fama stb.) az intertextualitás nyelvi 
jeleként való használatát szokás jelölni vele; azokat az eseteket 
tehát, amikor – egy-egy értelmezés szerint – a költői szöveg nem 
egyszerűen kapcsolatba lép az irodalmi, illetve mitikus hagyomány-
nyal, hanem ezt kifejezetten hangsúlyozza is.10 Például Catullus a 
64. carmen első mondatában a dicuntur („úgy beszélik, hogy”) szót 
használva rögtön érzékeltetheti, hogy az Argo útja, melyről a köl-
teményben elsőként esik szó, olyan történet, melyet korábban sok 
költői (és nem költői) szöveg tárgyalt már, s hogy az új költeményt 
ezek tükrében lehet, sőt akár kell olvasni.11

A másik költői technika azokat az intertextuális kapcsolatokat 
érinti, melyeknek jelét nem az elsődleges elbeszélő, hanem valame-
lyik szereplő szövegében találjuk meg, vagy pedig kifejezetten egy-

9    A Flavius-kori eposzok és az Aeneis intertextuális kapcsolatát elemzi HARDIE (1993); 
Valerius Argonauticájának, Apollónios Argonautikájának és az Aeneisnek a kap-
csolatáról lásd elsősorban HERSHKOWITZ (1998).

10   ROSS (1975) 78, vö. HINDS (1998) 1–16. Ez a „lábjegyzet” azonban nem teljes egé-
szében alexandriai találmány: korábbi példáit összegyűjti, és a jelenség történetét 
összefoglalja NORDEN (1957) ad Verg. Aen. 6, 14.

11   Catullus 64. carmenének, és különösen a költemény bevezető sorainak komplex 
intertextuális hátteréről lásd THOMAS (1982).
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egy szereplő viselkedése, illetve annak feltételezhető motivációja 
az, ami felidéz bennünk egy másik szöveget. Egy viszonylag gyak-
ran idézett példát említek csupán.12 Ovidius Metamorphosesében 
a Romulus istenné avatásáért közbenjáró Mars tudatja Iuppiterrel, 
hogy pontosan emlékszik, mit mondott a főisten korábban. Idézi 
is Iuppiter egykori szavait: unus erit quem tu tolles in caerula 
caeli („egyvalaki lesz, akit a kék égbe emelhetsz”, 14, 814). Az 
olvasó felismerheti, hogy ez a sor Ennius Annaleséből való (fr. 
54–55 Sk.), s talán csak egy allúziónak gondolná a sok közül, ha 
nem az egyik szereplő beszédében találkozna vele. Így azonban 
az az érzése támadhat, mintha Mars – aki az előző sorban ráadá-
sul még tudatja is Iuppiterrel és az olvasóval, hogy felidéz, illetve 
szó szerint idéz valamit (memoro … notavi, 813) – egy pillanatra 
átlépné az elbeszéltet az elbeszéléstől elválasztó határvonalat azál-
tal, hogy olyan kijelentés ismeretéről tesz tanúbizonyságot, melyet 
mi egy másik irodalmi szövegben olvashattunk, neki azonban 
a Metamorphoses szereplőjeként elvileg nem lehetne tudomása 
róla. Az intertextuális kapcsolat tehát itt egyfajta narratív határ-
sértés (metalepszis) kíséretében jön létre. A hatás kettős, éspedig 
igen ellentmondásos. Az intertextuális kapcsolat felismerése egy-
részt megerősíti Mars szavait, hiszen Iuppiter „tényleg” kimondta 
korábban a neki tulajdonított szavakat, ráadásul ezt Ovidiusnál 
el is ismeri (adnuit, 817), másrészt tudatosítja a befogadóban az 
olvasottak fikcionalitását is, azt, hogy a két isten párbeszéde nem 
a „valóságban”, de még csak nem is a Metamorphoses zárt költői 
világában, hanem az irodalmi hagyomány intertextuális keretei 
között zajlik. Az intertextualitás különleges, minősített esete ez, 
mellyel különösen gyakran találkozunk az ovidiusi és későbbi 
epikában, így az Achilleisben is.

Az Achilleis intertextuális háttere

Az Achilleis irodalmi és mitográfiai hagyománnyal való kapcsolatá-
nak feltérképezése a kezdetektől fogva fontos szerepet játszott a mű 
értelmezésében, még ha ez eleinte – a 20. század elejének többnyire 
pozitivista klasszika-filológiájában – inkább Statius „forrásainak” 

12  Részletes tárgyalását lásd CONTE (1986) 57–59; HINDS (1998) 14–15.
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összegyűjtését, mintsem a szövegek közti kapcsolatok esztétikai 
szempontú interpretációját jelentette is.13

Az Achilleist a legkézenfekvőbb, ugyanakkor talán a legellent-
mondásosabb intertextuális kapcsolat az Iliashoz fűzi.14 Homéros 
eposza nemcsak az antik epikus hagyomány általunk ismert első, 
és az ókorban is elsőnek tartott alapító szövege, hanem egyben az 
Achilleusról szóló leghíresebb, a hősről az olvasók által alkotott 
képet alapvetően meghatározó költemény is. Az Achilleis elbeszélő-
je már a mű első soraiban az Iliast jelöli meg viszonyítási pontként: 
quamquam acta viri multum inclita cantu / Maeonio (sed plura 
vacant), „e férfi tetteinek nagy hírnevet adott bár a lyd ének (de 
annál több van, mi belőle hiányzik)” (1, 3–4).15 A hang mintha nem 
is annyira a költőé, hanem a tudósé lenne, aki biztosítja művelt és 
képzett olvasóját, hogy maga is tud a témával kapcsolatos koráb-
bi híres és nagy hatású műről, ám annak szerzője valójában csak 
a téma egy szeletét tárgyalta, így hát feltétlenül újabb, immár a 
teljesség igényével indított vizsgálatra van szükség. Az Achilleis 
tárgya tehát „a hős a maga teljességében” (omnem … heroa, 4–5). 
E teljességre való törekvést a költő a prooemiumban elsősorban 
kronologikusan érti (5–7): az Achilleis újra elbeszéli majd az Ilias 
cselekményét, de még sok mást is, ami azt megelőzi vagy követi. 

A teljesség igényét azonban nem kizárólag kronologikusan értel-
mezhetjük. Az omnis heros azt is sugallhatja, hogy Statius a főhős 
személyiségének is több oldalát fogja feltárni, mint Homéros: olyan 
történeteket is elbeszél majd, melyekbe a homérosi hős valószínűleg 
nem keveredhetett volna, és esetleg a görög költő által elbeszélt 

13   Jó példa KUERSCHNER (1907), melynek e ponton a címét is érdemes idézni: P. P. 
Statius quibus in Achilleide componenda usus esse videatur fontibus.

14   Az Achilleis Homéros-allúzióit JUHNKE (1972) tárgyalja (162–172), illetve igyekszik 
– nagyobbrészt értelmezés nélkül – azok katalógusát adni (371–375). Inkább csak 
regisztrál bizonyos hasonlóságokat TAISNE (2008) is. Egészen más úton jár JOHNSON 
(1994), aki ötletes, ám talán túlzottan leegyszerűsítő írásában az Achilleist és az 
Iliast szóbeliség és írásbeliség kontextusában veti össze.

15   A „maióniai (azaz lyd) ének” a római irodalomban egyértelműen Homérosra szo-
kott utalni: OLD s. v. „Maeonius” 2. Az irodalmi elődökre való hivatkozás eléggé 
szokatlan egy epikus költemény prooemiumában: vö. BARCHIESI (1996) 50, illetve 
részletesebben HESLIN (2005) 74. Két kézenfekvő párhuzamot említhetünk: az 
Aeneis követendő mintaként való megjelölését Statius Thebaisának epilógusában 
(12, 816–817) és Ennius álmát, melyben a római költő leírja, hogyan jelent meg 
előtte Homéros (Ann. fr. 2–11 Skutsch; vö. Lucr. 1, 117–126).
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eseményeket is máshogyan meséli.16 Már rögtön az első jelentősebb 
Achilleis-epizód, a skyrosi bujkálás is alapjaiban eltérő képet sugall 
a hős személyiségéről, mint amilyet Homérosnál megismertünk. 
Elképzelhetetlen volna, hogy az Ilias hőse női ruhában bujkáljon 
egy lány meghódítása kedvéért ahelyett, hogy harcba vonulna.17 
Ezzel érkeztünk el az Achilleis és a homérosi epika közti ellent-
mondásos kapcsolat alapkérdéséhez. Homéros háromszor is említi 
Skyros szigetét: két helyen arról értesülünk, hogy Achilleus fia ott 
nevelkedik (Il. 19, 315–337; Od. 11, 508–509), az Ilias 9. énekéből 
pedig az derül ki, hogy Achilleus akkor jutott el a szigetre, amikor 
elfoglalta „Enyeus várát, nagy hegyi Skyrost” (667–668), feltehetőleg 
a trójai háborút kísérő kisebb hadjáratok egyike során. A Homéros 
által néhány szóban vázolt Skyros-történet alapvető ellentmondás-
ban áll a bujkálás Achilleisben elbeszélt történetével.18 Noha Statius 
nem kérdőjelezi meg a prooemiumban a Homéros által elmondot-
tak igazságát, csak hozzáteszi, hogy van még sok más is, amiről a 
költőelőd nem beszélt, mégis egy olyan epizóddal kezdi életrajzi 
eposzát, mely nem egyszerűen nem-homérosi: sokkal inkább anti-
homérosinak nevezhetnénk. Különösen annak tükrében tűnik ez 
fontosnak, hogy a mű befejezetlensége következtében az elbeszélő 
végül egyetlen igazán „homérosi” történetet sem beszélhet el. Ami 
tehát az Achilleisből megszületett, az az Iliasnak nem egyszerűen 
kiegészítése, hanem megkérdőjelezése is. Az Achilleis olvasója úgy 
érezheti, hogy Homéros „becsapta”, amikor a skyrosi szerelmi 
hódításról szóló, az Ilias hőséhez méltatlan történetet egy kato-
nai hódítás rövid említésére „cserélte”; s hogy ezek szerint a hős 
gyermekkoráról szóló homérosi leírás sem igaz. Statius e homérosi 

16   ROSATI (1992) 234–235. A homérosi Achilleus statiusi újraalkotását különösen iro-
nikusnak látja KLODT (2009).

17   Az Achilleus és a harctól való visszavonulásában fontos szerepet játszó Briséis 
közti kapcsolat csak a római elégiában alakul át szerelemmé: Prop. 2, 8, 29–38; 
Ov. Her. 3; Ars 2, 711–716. Az Ilias Latina már az epikus műfaj keretei között is 
tanúskodik az elégia műfajában végbement újraértelmezésről: aberat nam Troum 
terror Achilles / et cithara dulci durum lenibat amorem (564–565). KING (1987) 
172 szerint már Bakchylidés is szerelemként ábrázolta Achilleus és Briséis viszo-
nyát, a szövegből (Ep. 13, 101–104) azonban nem következik egyértelműen, hogy 
a kapcsolat lényegileg eltérne az Iliasban megismerttől.

18   A homérosi és a Statius által követett mítoszvariáns közti eltérésekkel és lehetséges 
(már az ókori értelmezők által is javasolt) magyarázataikkal másutt részletesebben 
is foglalkoztam: KOZÁK (2005) 8–16.
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csalásokat „leplezi le”, az „igaz” történetet elbeszélve. Az elfedés, a 
tettetés és a leleplezés tehát nemcsak a skyrosi bujkálás-történetnek 
a kulcsmotívumai: ugyanezen fogalmak segítségével leírható az 
Ilias és az Achilleis intertextuális kapcsolata is. Hangsúlyozni kell 
természetesen, hogy ezt csak az Achilleis felől nézve mondhatjuk. 
Nem azt állítom, hogy a vonatkozó Ilias-sorok szerzője ismerte, de 
inkább elhallgatta a bujkálásról szóló variánst,19 hanem azt, hogy 
az Achilleis szükségképpen hamisnak mutatja az Ilias bizonyos 
állításait. Különösen az elkészült szöveg utolsó szakaszában tűnik 
úgy, hogy ez a mitográfiai ellentmondás fokozódó reflexió tárgya a 
szövegben, s hogy Statius valamilyen javaslatot is tesz arra, miként 
lehetne feloldani – erről a 6. fejezetben  írok részletesebben.

Az Ilias mellett az Achilleis szoros és bonyolult intertextuális 
kapcsolatban áll a római (epikus és nem epikus) irodalmi hagyo-
mánnyal is, és – nyilván a közösen használt latin nyelv gravitációs 
ereje folytán is – a szövegszerűen azonosítható allúziók többsége 
ezt, nem pedig a görög irodalmi tradíciót idézi fel. A kutatók e kap-
csolatrendszer három fő csomópontjára mutattak rá: az Achilleisnek 
Vergilius Aeneisével, az ovidiusi költészettel, illetve Catullus 64. 
carmenével való párbeszédére.

Vergilius főműve megszületése után páratlan gyorsasággal kano-
nizálódott mint a római epika – vagy akár az egész római irodalom – 
paradigmatikus és klasszikus alkotása, a későbbi epikus költők szá-
mára pedig Homérosszal összemérhető, megkerülhetetlen modellé, 
elsődleges igazodási ponttá vált.20 Statius a Thebais epilógusában 
a vallásos tisztelet hangján szól az Aeneisről, utolérhetetlen példa-
ként állítva azt saját megszemélyesített eposza elé: nec tu divinam 
Aeneida tempta, / sed longe sequere et vestigia semper adora („ne 

19   Erről a variánsról első értesüléseink a Kr. e. 5. századra datálhatók. Pausanias 
az athéni Akropolis leírásakor említi Polygnótos ott őrzött festményét, mely 
Achilleust ábrázolta Lykomédés lányai között, s helyesli, hogy Homéros nem 
így beszélte el a hős skyrosi kalandját (1, 22, 6–7); SIMON (1963) 57–61 szerint a 
Niobida-festő egyik Bostonban őrzött voluta-kratérjának (LIMC s. v. „Achilleus” 
176) egyik jelenete Achilleus és Déidameia esküvőjét és egyben búcsúját ábrázol-
ja; Sophoklés és Euripidés egyaránt írtak Skyrioi című tragédiát, és az utóbbiról 
(mivel hypothesise is fennmaradt) biztosan állíthatjuk, hogy Achilleus skyrosi buj-
kálását dolgozta fel. A Pausanias-helyet, illetve a Skyrioi és az Achilleis lehetséges 
kapcsolatát részletesebben tárgyalja HESLIN (2005) 195–201.

20   Az ezüstkori római epika és az Aeneis kapcsolatát illetően lásd HARDIE (1993) 
rövid, áttekintő monográfáját.
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kelj versenyre az isteni Aeneisszel, hanem távolról kövesd és tiszteld 
lába nyomát”, 12, 816–817). Statius irodalomtörténeti megítélését 
hosszú időn keresztül kedvezőtlenül befolyásolták ezek a sorok. 
Bizonyítékként lehetett hivatkozni rájuk az egyébként is lebecsülő 
értékelések megfogalmazásakor: az olvasók az eredetiség hiányá-
nak, a szolgai másolással való megelégedésnek a beismerését látták 
bennük. Később, a 20. század végén az interpretáció intertextuá-
lis szempontjainak felértékelődésével összhangban az irodalmi 
„másodlagosság” esztétikai megítélése is kedvezőbb lett, hiszen a 
korábbiakhoz képest erőteljesebben tudatosult, hogy minden szö-
veg, legyen „klasszikus” vagy „megkésett”, egyaránt csak más szö-
vegekhez való viszonyában bír jelentéssel. Ennek figyelembe vétele 
tette lehetővé a Thebais és az Aeneis kapcsolatának átértékelését is. 
A két szöveg kapcsolatát az egyoldalúságot és aszimmetriát sugalló 
„hatás” helyett inkább a kétoldalú, kölcsönös „párbeszéd” fogalmá-
val kezdték körülírni. A Vergilius-allúziók sűrű szövetét az önálló 
költői teljesítmény kibontakozásának immár nem gátjaként, hanem 
éppen ellenkezőleg: közegeként szemlélték.21 

Az Achilleis első száz sorában Vergilius eposza a legkézenfek-
vőbb epikus modell. Statiusnál Thetis észreveszi Paris Trója felé 
hajózó flottáját (20–26), s egy beszédben (31–51) elégedetlenségét 
fejezi ki a látottakkal kapcsolatban – ha ugyanis Paris biztonságban 
eljut Trójába, akkor kitör a trójai háború, melyben Achilles a jóslat 
szerint életét veszti. Az Aeneist ismerő olvasó minden bizonnyal 
rögtön felismeri, hogy a szituáció igencsak hasonlít a vergiliusi 
elbeszélés nyitányára. Ott Iuno veszi észre a trójai túlélők hajóit, s 
ugyancsak dühös monológot mond (1, 34–49). A két jelenet tehát 
mintegy keretbe foglalja a trójai háborút: Statius a közvetlen előzmé-
nyekről ír görög szemszögből, Vergilius pedig a következményekről 
a trójaiak szemszögéből. A két cselekmény közötti hasonlóság a 
beszédeket követően is fennmarad. Mindkét istennő viharral próbál-
ja elpusztítani az ellenséges flottát. Iuno Aeolushoz fordul, aki telje-
síti is kérését, és kiengedi a szeleket barlangjukból (Aen. 1, 50–91); 
végül Neptunus beavatkozása csendesíti le a vihart (124–156).22 

21   A Thebais és az Aeneis kapcsolatáról legutóbb lásd GANIBAN (2007) monográfiáját 
(a kérdéskör addigi kutatásának összefoglalása, az elterjedt nézetek ismertetése: 
2–9). Az epilógus értelmezésével kapcsolatban lásd DOMINIK (2003).

22   KUERSCHNER (1907) 15 (óvatosan fogalmazva: „fortasse Vergilium imitatus”), LEGRAS 
(1908) 48–49; MULDER (1955) 122–125; MENDELSOHN (1990) 298; ARICÒ (1986) 
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Az Achilleisben Thetis közvetlenül a tenger urától kér segítséget, 
Neptunus azonban elutasítja a kérést (Ach. 1, 51–94), mondván, az 
ellentétes a fatummal23 – és persze az irodalmi hagyománnyal. Ha 
Thetis sikerrel járna, akkor elmaradna a trójai háború, s ez esetben 
nyilván Achilles skyrosi bújtatására sem lenne szükség. Az istennő 
kérését tehát már csak azért sem lehet teljesíteni, mert az rögtön 
véget vetne az Achilleis cselekményének is.24 

Az Achilleis elkészült szövegének központi epizódja, Achilles 
sky rosi bujkálása nem elsősorban szövegszerű allúziók, hanem 
inkább a szituációk hasonlósága révén idézi fel az Aeneist. Aeneas 
Karthagóban szerelmi kapcsolatba keveredik Didóval, és egy időre 
felfüggeszti küldetése teljesítését. A skyrosi kitérő, a Deidamiával 
folytatott románc hasonló szerepet játszik Achilles életében: Skyros e 
megközelítésben nem más, mint az Achilleis Karthagója.25 A sky rosi 
epizódnak végül ugyanaz vet véget, mint az Aeneisben a karthagói 
epizódnak. Követ érkezik – az Aeneisben Mercurius, az Achilleisben 
pedig Ulixes –, aki küldetésére és sorsára emlékezteti a hőst. Az 
Achilleis meghiúsult viharjelenetének és skyrosi epizódjának ver-
giliusi vonásait a szakirodalom jellemzően egymástól függetlenül 
tárgyalja; az intertextuális kapcsolat azonban különösen akkor 
mutatkozik érdekesnek, ha együtt szemléljük őket. Az Achilleis 
cselekménye úgy indul, mint az Aeneisé, az elkészült szöveg pedig 
körülbelül azzal végződik, amivel az Aeneis 4. éneke: a hős véget 
vet a románcnak és hajóra száll. A befejezetlen Achilleis tehát bizo-
nyos értelemben az Aeneis első négy énekének cselekményét írja 
újra. Még Aeneas két éneket kitevő önéletrajzi beszédének (Aen. 
2–3) is megtaláljuk a párját – persze sokkal kisebb terjedelemben: 

2933–2934; ROSATI (1992) 264; HARDIE (1997) 160, ALBRECHT (1999) 286; DELARUE 
(2000) 75–78. Egy háború előestéjét az Aeneisben a 7. ének mutatja be, amelyet 
az Achilleis a vergiliusi eposz 1. énekével együtt szintén felidéz (DELARUE [2000] 
64–65).

23   Fata vetant (1, 81). Ez a mondat is a vergiliusi Iunót idézi, aki szintén a fatum 
ellen próbált harcolni (quippe vetor fatis, Aen. 1, 39).

24  HARDIE (1997) 160.
25   FANTHAM (1979) 457; HINDS (2000) 235. Az intertextuális kapcsolat meglétét alátá-

masztja az Aeneis és az Achilleis Apollo- és Diana-hasonlatainak (Ach. 1, 165–166; 
293–296) összehasonlítása: ALBRECHT (1999) 286; HINDS (2000) 237–238, FEENEY 
(2004) 89–91 és HESLIN (2005) 93–99. Mint Hinds megjegyzi, Statiusnál a nemi sze-
repek sokkal kevésbé tisztázottak, így történhet meg, hogy az elbeszélő nemcsak 
Deidamiát, hanem az éppen nővé öltöztetett Achillest is Dianához hasonlíthatja 
(1, 344–348).
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Achilles az Achilleis 2. énekében beszámol a Pélion hegyén töltött 
gyermekkoráról (Ach. 2, 96–167).26

Az Achilleisnek az Aeneisszel való kapcsolata mellett (sőt: helyett) 
fokozatosan egyre nagyobb figyelem irányult a Statius-szöveg ovidi-
usi vonásaira is. A római irodalom fennmaradt szövegei közül Statius 
előtt – egy-egy célzástól eltekintve Horatiusnál és Senecánál27 – kizá-
rólag Ovidiusnál találjuk meg a skyrosi történet elbeszélését: az Ars 
amatoriában (1, 681–706) Achilles és Deidamia szerelmi kapcsolatá-
ról, a Metamorphosesben (13, 162–170) pedig Achilles leleplezéséről 
olvasunk. Ezek az Ovidius-művek tehát Statius „forrásai” a skyrosi 
történetet illetően, s a szövegek közötti kapcsolatot ebben az érte-
lemben az Achilleis kutatói is korán felismerték és számon tartották. 
Főleg e felismerésének köszönhetően tekintették Ovidiust költői 
modellként Vergiliusszal összemérhetőnek az Achilleis esetében,28 
sőt arra is akadt példa, hogy egy kutató Ovidiust egyértelműen 
fontosabbnak tekintse: Fantham szerint ha a Thebais Statius „vergi-
liusi” eposza, akkor az Achilleist inkább „ovidiusinak” (mégpedig 
a Metamorphosest idézőnek) tekinthetjük, Méheust szerint pedig a 
Vergilius-imitáció „felszínes” és elsősorban kifejezések, hasonlatok 
átvételében nyilvánul meg, az Ovidius-imitáció viszont „lényegibb”, 
amennyiben egész jelenetek szintjén is értelmezhető.29 Az utóbbi 
két évtized kutatásában azután egyre inkább rögzülni látszott ez az 
„ovidiocentrikus” és azon belül is a Metamorphosesszel való kap-
csolatot előtérbe helyező olvasat30 – ám immár részletesebb és kifi-
nomultabb interpretációknak is köszönhetően, az összevetést pedig 
nem a skyrosi történet ovidiusi összefoglalóira korlátozva.

Elsőként Gianpiero Rosati hangsúlyozta, hogy látszat és valóság 
ellentéte, illetve az identitás (elsősorban persze a nemi identitás) 
bizonytalansága az Achilleisben Statius befejezetlen művét „a ket-
tősség eposzává” teszi, és ezáltal legalább olyan erősen Ovi dius 

26   Aeneas és Achilles önéletrajzi elbeszéléseiről vö. JANNACCONE (1950) 21; HORSFALL 
(1995) 285–286.

27   Hor. C. 1, 8, 13–16; 2, 5, 21–24. Céloznak a történetre Seneca Troadesének sze-
replői is (213–214; 343).

28  LEGRAS (1908) 43; DILKE (1953) 12.
29   FANTHAM (1979) 457; MÉHEUST (1971) XXVIII–XXIX. Ovidiust tekinti elsődleges 

(Catullust, Vergiliust, Senecát és magát Statiust háttérbe szorító) mintának DAVIS 
(2006) 141 is.

30   FANTHAM (1996) 171; DEWAR (2002) 394–395; LEIGH (2000) 485; SHACKLETON BAILEY 
(2003) 8.
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Metamorphoseséhez kapcsolja, mint Achilles leleplezésének kibőví-
tett újraírása.31 Végső soron Achilles skyrosi kalandja, női ruhában 
való bujkálása is egyfajta átváltozás-történet, melyet Ovidius nem-
csak a hős fegyvereiért folytatott vita során Ulixesszel felidéztetve, 
hanem akár „saját jogon” is elbeszélhetett volna a Metamorphosesben, 
hasonlóan más mítoszokhoz, melyekben a szexuális identitás 
bizonytalanná válik vagy megváltozik (például Tiresias, Iphis, Cae-
neus történetében). Hasonló megközelítést alkalmaz Hinds is, a 
nem Achilleis-specialisták körében talán legismertebb Achilleis-
in terpretáció szerzője.32 Kiindulópontja – meglepő módon – egy 
Horatius-allúzió: fallitque tuentes / ambiguus tenuique latens 
di scrimine sexus („és az őt szemlélő tekintetet becsapta bizony-
talan, alig megállapítható módon rejtőző neme”, Ach. 1, 336–337). 
Ez Hinds értelmezésében „lokális” allúzióként ugyan az Ódák egyik 
skyrosi történetre tett célzását idézi fel (quem si puellarum insereres 
choro, / mire sagaces falleret hospites / discrimen obscurum solu-
tis / crinibus ambiguoque vultu, „ha ezt a fiút lányok csapatába 
rejtenéd, a csodálatosan jó szimatú vendégek sem vennék észre a 
különbséget: rejtené azt a leomló haj és a bizonytalan arc”, C. 2, 5, 
21–24), ám a Horatiustól átvett szavak „rendszerszintű allúzióként”, 
a skyrosi történet egészének kontextusában olvasva a bizonytalan-
ságnak és a határok elmosódásának a hangsúlyozásával a Statius-
szöveget mégis inkább a Metamorphosesszel rokonítják, illetve még 
az idézett Horatius-sorokban is az ovidiusi metamorfózis-leírások 
előfutárát fedeztetik fel az olvasóval.

Az Achilleis tehát a Metamorphosesszel való kapcsolata alapján mint 
„ovidiusi eposz” is jellemezhető. Hinds kiemeli, hogy a kutatók gyakran 
használnak más műfaji jelzőket az Achilleisszel kapcsolatban,33 szerinte 

31   ROSATI (1992) címében: „un’epica dell’ambiguità”. Rosati a kettősség keretében 
tárgyalja a gyermekkor és a felnőttkor közötti átmenetet is (237).

32  HINDS (1998) 135–144.
33   HINDS (1998) 136. A szöveget JANNACCONE (1947–1950) 79 szerint „bukolikus”, KÖRTE 

(1934) 6; BURCK (1979) 356 és KOSTER (1979) 206–207 szerint „komikus” elemek 
tarkítják. BÜCHNER (1957) 445 és CONTE (1994) 61 szerint „idillikus”, FEENEY (1991) 
376 szerint pedig az antik regényre emlékeztető szövegről van szó. Többen is 
hangsúlyozták a szerelmi elégia hatását, elsősorban természetesen a skyrosi kaland 
elbeszélésével kapcsolatban: KOSTER (1979) 208; BARCHIESI (1996) 61; ALBRECHT 
(1999) 287, 290; vö. ROSATI (1992) passim. Újra meg újra felvetődik az Achilleisnek 
az epyllionokkal való rokonsága is: JANNACCONE (1950) 19–21; DILKE (1954) 7–8; 
TUROLLA (1956) 145; SPERANZA (1971) 7–8; BURCK (1979) 353; JOHNSON (1994) 35, 
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azonban mégsem elsősorban „nem epikus”,34 inkább „másként epi-
kus” eposznak nevezhetnénk, mely nem azt a homérosi-vergiliusi 
dominancia által meghatározott epikus hagyományt követi, mint a 
Thebais, hanem egy olyan műfaji tradícióba illeszkedik – még pon-
tosabban: olyan tradíciót tételez fel és alkot meg egyúttal –, mely-
nek középponti szövege nem az Aeneis, hanem a Metamorphoses 
volna.35 Hinds szerint az, hogy az 1990-es éveket megelőzően az 
Achilleist az értelmezők nem „ovidiusi eposznak” nevezték, hanem 
más műfaji jelzőkkel illették, az éppen annak a bizonyítéka, hogy 
az Achilleis közel két évezreden keresztül nem tudta „meggyőzni” 
olvasóit, hogy az antik eposzról „ovidiocentrikus” képet alkos-
sanak maguknak, ne pedig Homéros és Vergilius alapján defini-
álják a műfajt. Hinds mindmáig meghatározó interpretációjának 
értékelésekor azonban azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy az „ovidiusi eposz” kifejezés a 20–21. század fordulójának 
klasszika-filológiájáról is elárul valami fontosat: azt, hogy új aetas 
Ovidianában élünk, melynek filológusai különösen hajlamosak 
arra, hogy meglássák az ovidiusi vonásokat az ezüstkori római 
irodalmi alkotásokban, válaszként arra, ahogyan néhány évtizeddel 
korábban – gyakran negatív esztétikai ítéletek kíséretében – még 
az ezüstkori irodalom folytonos Vergilius-imitációját hangoztatták.

Az Achilleis intertextuális térképének felvázolását a Vergiliusét 
eggyel megelőző irodalmi nemzedék idején született költői szöveg 
vizsgálatával kell zárnunk. Ez a költemény, Catullus 64., Peleus 
és Thetis lakodalmáról szóló carmene kiseposzként ugyanúgy az 
epikus műfaj határvidékein helyezkedik el, mint a befejezetlen 
Achilleis, és a Metamorphoseshez hasonlóan fontos szerepet játszott 
az utóbbi két évtized „Achilleis-reneszánszában”.36 Az Achilleis felől 

és legújabban DELARUE (2008) 73; vö. LEGRAS (1908) 43. Az epyllion ugyanakkor 
eleve problematikus műfaji terminus, inkább a hellénisztikus és római, az eposznál 
kisebb terjedelmű és nem énekekre tagolt hexameteres elbeszélő költemények 
csoportját jelölő kifejezésként használhatjuk; lásd HAJDU (2004), további szak-
irodalommal. A Thebaist is gyakran érte a vád, hogy túlságosan epizodikus: a 
kérdést röviden összefoglalja VESSEY (1973) 55–7 és FEENEY (1991) 339–40, további 
szakirodalommal.

34  Vö. COWAN (2005) XVI.
35   Ovidius ókori recepciójáról lásd az Arethusa különszámát: TISSOL–WHEELER (2002), 

benne az ezüstkori epikáról elsősorban Wheeler és Keith tanulmányait. 
36   TANDOI (1985) 169 még csak megemlítette a catullusi hatás részletesebb vizsgála-

tának szükségességét; hozzá kapcsolódva ROSATI (1992) 261 – bár indokait nem 
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nézve a catullusi költeményt különösen érdekessé teszi az, hogy 
egy vázlatos Achilles-életrajzot is tartalmaz: akár azt is mondhat-
juk, hogy egy „Achilleis” vázlatát, „prototípusát” rejti magában! Az 
esküvőn a sors istennői, a Párkák jóslatot adnak az ifjú házasok 
születendő gyermekének, Achillesnek a tetteiről – igaz, elsősorban 
a hős trójai harcait vetítik előre, Skyrosról pedig egyáltalán nem ejte-
nek szót.37 Statius tehát bizonyos értelemben ugyanúgy egészítheti 
ki a jóslatként elhangzó catullusi Achilles-életrajzot, mint Homéros 
Iliasát. Arra az időre, amikor a befejezetlen Achilleis cselekménye 
játszódik, néhány jóslat már valósággá vált. A sors istennői például 
megénekelték, hogy Achilles gyorsabb lesz majd a szarvasnál (Cat. 
64, 341); Statiusnál az ifjú ugyanezt állítja magáról (Ach. 2, 111–
112).38 A hős Párkák által megjövendölt trójai tettei a befejezetlen 
Achilleisben természetesen még mindig csupán a jövőre vonatkozó 
jóslatként jelenhetnek meg. Pontosan ez történik, amikor Neptunus 
– elutasítva Thetis azon kérését, hogy viharral pusztítsa el Paris 
flottáját – vigasztalni próbálja az istennőt, mondván, fiából híres 
hős lesz, a trójai háború legkiválóbb harcosa. Neptunus válaszában 
– mint arról a 2. fejezetben részletesebben is lesz szó – már-már 
szó szerint idézi a catullusi Párkák jóslatát.39 A Catullusnál elhangzó 
jóslatot – tehetjük hozzá – maga Thetis is hallotta, vagyis Neptunus 
csak emlékezteti őt a mindkettejük által hallottakra és arra, hogy 
kérését miért nem lehet teljesíteni: a sors tiltja (fata vetant, Ach. 1, 
81). A néhány sorral későbbi Catullus-idézet fényében azonban a 
fata ennél konkrétabban, a szó etimológiáját is felhasználva utal a 
Párkák egyszer már kimondott, a sors fonalába belefont és ezáltal 
visszavonhatatlan szavaira, továbbá az olvasó felé a fatumot köz-

részletezte – az Achilleis egyik legfőbb modelljét ismerte föl a 64. carmenben. 
LAULETTA (1993) a 63. carment is bevonta a vizsgálódásba, összehasonlítva Attist 
és a Skyroson női ruhában bujkáló Achillest. 

37   Skyros egyébként szerepel a Catullus-kéziratokban azon városok között, melyek-
ből az esküvői vendégsereg érkezik (deseritur Scyros, linquunt Pthiotica Tempe, 
c. 64, 35). Mint FORDYCE (1961) ad loc. megjegyzi, éppen a hős későbbi bujkálása 
és a költő hiányos földrajzi tudása indokolhatta a többi említett városhoz képest 
valóban viszonylag távoli Skyros megjelenését a szövegben. Meineke ezért – 
talán túlságosan is bízva Catullus geográfiai képzettségében – a Scyrost Cierosra 
javította.

38   KUERSCHNER (1907) 34; DILKE (1954) ad loc. Az allúzióról (és pindarosi hátteréről) 
a 6. fejezetben bővebben is lesz szó.

39   Ach. 1, 84–89; vö. Cat. 64, 343–349, 357–360; KUERSCHNER (1907) 12; DILKE (1954) 
ad 1, 84–85; HESLIN (2005) 113–114.
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vetítő irodalmi hagyomány visszavonhatatlanul létező szövegére, a 
64. carmenre.40

Mindkét imént említett Catullus-allúzió esetében feltűnő, hogy 
azok nem az epikus elbeszélő, hanem valamelyik szereplő szöve-
gében találhatók: példái lehetnek tehát az intertextualitás ezüstkori 
irodalomra különösen jellemző, különleges esetének, melyről e 
bevezetés előző szakaszában már esett szó. Az irodalmi hagyomány 
egyik szövege, a Párkák catullusi jóslata úgy épül be a későbbi köl-
teménybe, az Achilleisbe, mintha ez utóbbinak a fiktív világában is 
elhangzott volna, és ezáltal a mű szereplői is felidézhetnék, utalhat-
nának rá. Van azonban egy még különlegesebbnek tűnő Catullus-
allúzió is az Achilleisben, mellyel kapcsolatban itt ismét Hinds 
elemzését41 foglalom össze, interpretációját pedig a kötetben olvas-
ható elemzésekben több helyütt igyekszem majd tovább finomítani. 
A skyrosi utazást megelőző estén Achilles egy énekkel szórakoztatja 
édesanyját és Chiront. Több történetet is elbeszél: Hercules munkáit, 
Pollux és Amycus harcát, Theseus és a Minotaurus küzdelmét, végül 
pedig szülei lakodalmát (1, 188–194). A szituáció mindenekelőtt az 
Ilias 9. énekére emlékeztetheti az olvasót, ahol Achilleus szintén 
énekléssel múlatta az időt (186–191), Hinds azonban arra hívta fel a 
figyelmet, hogy Achilles és Catullus költeménye között szoros tema-
tikus és kompozíciós hasonlóság mutatkozik. Achilles éneke hang-
súlyozottan nem az epyllionban ábrázolt történetek egyikét, hanem 
annak egészét mint költeményt idézi fel. Mindketten egyetlen 
költeményben ötvözik Peleus és Thetis esküvőjét, illetve Theseus 
krétai kalandját – Catullusnál ugyanis terjedelmes ekphrasist olvas-
hatunk a nászágyat borító dísztakaróról, melyen Ariadne látható 
(Cat. 64, 50–266). A statiusi Achilles énekét és Catullus kiseposzát 
azonban nem csak a tematikus hasonlóság kapcsolja össze: a 64. 
carmen egyúttal az Achilleis fontos irodalmi modellje is. Statius 
ennek következtében nem pusztán egy másik költeményt, hanem 
a saját szövegét alakító irodalmi hagyomány egyik kulcsszövegét, 
vagy legalábbis annak egy variánsát rejti el művében. Ha Catullus 
a Párkák énekével egy vázlatos Achilles-életrajzot, lényegében egy 
vázlatos „Achilleist” illesztett epyllionjába, akkor most Statius éne-

40   Vö. HESLIN (2005) 113: „once again, »fate« in the world of the Achilleid is identical 
with literary tradition”.

41  HINDS (1998) 126–129, vö. HESLIN (2005) 88.

Achilles másik pajzsa

Kozak-Achilles-beliv.indd   24Kozak-Achilles-beliv.indd   24 7/5/2012   9:06:58 AM7/5/2012   9:06:58 AM



25

keltet el Achillesszel egy, a 64. carmenre zavarba ejtően hasonlító 
éneket. Achilles a trójai háború korában él, és ennek következtében 
természetesen nem rendelkezhet ismeretekkel a görög-római irodal-
mi hagyományról. Az Achilleis főhőseként azonban a Flavius-kori 
irodalom szülöttje is: tettein, személyiségén és szavain (énekén) 
óhatatlanul „nyomot hagytak” az Achilleis intertextuális hátterét 
alkotó szövegek. Achilles „catullusi” éneke az irodalmi önreflexió 
különleges esete, mely az irodalmi szöveg műalkotás voltán túl 
annak szükségképpen intertextuális létmódjára, hagyományba ágya-
zottságára is felhívja a figyelmet. Nem véletlen, hogy a jelenet eleve 
egy, a szó eredeti értelmében vett tradícióval, ’átadással’ kezdődik: a 
lantot, melyen Achilles az énekét kíséri, Chiron kezéből kapja meg 
(186–188).42 A ’tradíció’ és a ’hagyomány’ kifejezések azt sugallhat-
ják, hogy jelöltjük egy alapvetően egyirányú folyamat; ám nemcsak 
a hagyomány korábbi szövegei befolyásolják a későbbieket, hanem 
az utóbbiak is kihatással vannak az előbbiekre – és Hinds éppen ezt 
kívánja demonstrálja a statiusi példán. Achilles költeményén belül 
a 64. carmen nem megismétlődik, hanem bizonyos változásokkal 
újrateremtődik: az Achilleis szövege ugyanúgy módosítja – újraírja és 
újraértelmezi – a Catullus-költeményt, mint ahogyan az befolyásolja 
az Achilleis szövegét és annak értelmezését. Az irodalmi szöveg 
nemcsak a hagyományból mint magból születik, hanem maga is 
újrateremti és alakítja azt.

* * *

E kötet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2011-ben megvédett 
doktori disszertációm átdolgozott és kibővített változata. Kutatásaimat 
az Ókortudományi Doktori Program ösztöndíjas hallgatójaként, majd 
„Az irodalmi nyilvánosság az antikvitásban” című OTKA-projekt 
(K75457) kutatójaként az ELTE Latin Tanszékén végeztem; ugyanez 
a kutatási program nyújtott anyagi támogatást egy 2011-es londoni 
konferencián való részvételemhez. A disszertációt és a kötetet alkotó 
értelmezésekkel kapcsolatos minden kritikát, tanácsot és megjegy-
zést köszönök témavezetőmnek, Déri Balázsnak, valamint oppo-
nenseimnek, Ritoók Zsigmondnak és Hajdu Péternek. Szeretném 
továbbá hálámat kifejezni Agócs Péternek, Ferenczi Attilának és 

42  Vö. HESLIN (2005) 87.
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Tamás Ábelnek, akikkel az Achilleisről és más szövegekről mindig 
gondolatébresztő beszélgetéseket folytathattam. Köszönettel tar-
tozom mindazoknak is, akikkel értelmezéseim korábbi változatait 
konferenciákon és szemináriumokon megvitathattam. Végezetül sze-
retném köszönetemet kifejezni a kötet szerkesztéséért, a kézirat 
előkészítéséért Tamás Ábelnek és Csillag Istvánnak.

A kötet harmadik és hatodik fejezete korábban megjelent tanul-
mányok43 átdolgozott és kibővített változata.

Az Achilleis szövegét Dilke szövegkiadása44 alapján idézem; ha 
ettől mégis eltérek, azt külön jelzem. A latin és görög idézeteket 
saját fordításommal kiegészítve közlöm, kivéve a homérosi eposzok 
és himnuszok szövegét, melyek esetében Devecseri Gábor műfor-
dítását idézem. (Az elemzés gondolatmenetének követhetőségét 
szem előtt tartva az Achilleis-részleteknek az egyes fejezetekben 
közölt fordításai néhány indokolt esetben eltérnek a függelékben 
közölt prózafordítástól.) A kötetben a görög és latin tulajdonnevek 
használatában a következő elveket követem. Az egyes irodalmi 
művek szereplőit úgy említem, ahogyan az adott szöveg elbeszélője 
(„Homéros Odysseusa”, „az Achilleis Ulixese”); a földrajzi neveket 
azonban végig görögösen írom, akkor is, ha az Achilleisben esik 
róluk szó („Skyros”). Szintén a görögös névváltozatot részesítem 
előnyben azokban az esetekben, ahol a görög-római mitológia 
valamelyik alakját, nem kifejezetten egy bizonyos szöveg szereplőjét 
említem.

43   KOZÁK (2007); KOZÁK (2012b).
44  DILKE (1954).
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