
Ae ne as ha ja

Ferenczi At ti la

Ér de mes lesz az új jö ve vényt, amen  nyi re le het, hir te le né ben meg is mer
nünk. Kül ső vi se le te mutatá, hogy nem az al föl di urak kö zül va ló. 
Le ve tet te bő, kur ta gal lé rú à la Quiroga kö pe nye gét, egy sa ját sze rű 

mó dit en ged te lát tat ni, ami nőt ha nap ja ink ban mu to gat ná nak az ut cán, nem
csak az ut cai gye re kek, de ma gunk is utá na sza lad nánk. Ne vez ték ezt a di va
tot amaz idő ben à la calicotnak. Fe jén ki csiny, kur ta ka lap, kö rül be lül oly 
ala kú, mint egy kis pléh kasztol, oly kes keny ka ri má val, hogy az em ber két
ség be e sik, ha el gon dol ja, hogy mi nél fog va ve szi le? A kur ta ka lap alól két
fe lől nagy cso mó két fe lé fo do rí tott liffleffegő haj er dő bok ro so dik elő, oly 
men  nyi ség ben, hogy fe lül ke rül a ka lap ka ri má ján. Az arc meg van bo rot vál
va, csak két he gyes ba jusz ágas ko dik az ég fe lé ök le lő modorban… De elég 
is lesz en  nyi az idé zet ből, pe dig még hos  szan foly tat hat nánk, ho gyan fes ti le 
Jó kai Mór Kárpáthy Abellinó kül se jét az Egy ma gyar ná bob ban. Az ál ta lá nos 
kép után kö vet kez nek a rész le tek: a frakk, a mel lény, a nad rág, csiz ma, pál ca. 
Mind ez rész le tez ve és olyan pon tos ság gal, hogy ki tű nő di vat tör té ne ti for rás
ként is szol gál hat a re gény rész let. A hos  sza dal mas le írás a kö vet ke ző mon dat
tal vég ző dik: Ilyen fér fi volt az újon ér ke zett ven dég, s ha ru há ját le ír tuk, úgy 
hi szem, egé szen is mer jük őt. A sze rep lő kül se jé nek meg je le ní té se te hát a jel
lem zés fon tos ré sze. Eb ben az eset ben, ha hi szünk a min dent tu dó el be szé lő
nek (mi mást te het nénk?), ép pen ele get tu dunk a sze rep lő ről, ha kül se jét, ru
há za tát, haj vi se let ét kel lő fi gye lem mel és ér tő szem mel meg vizs gál juk.

Ha son ló, a 19. szá za di re gény ben ko ránt sem szo kat lan le írást hi á ba ke
res nénk az óko ri eposz ban. Kü lö nö sen rit kán ér zi szük sé gét az óko ri szer ző, 
hogy tör té ne té nek fő sze rep lő it meg je le né sü kön ke resz tül be ha tó an jel le mez ze. 
Eze ket a szö ve ge ket bi zo nyo san nem hasz nál hat juk az óko ri vi se let tör té ne
té nek for rá sa i ként. Ál ta lá ban meg kell elé ged nünk olyan meg jegy zé sek kel, 
hogy a hős szép sé ge fe lül múl ja tár sa it, da li ás ter me te ki emel ke dik a töb bi ek 
kö zül vagy ar cá nak szép sé ge el ho má lyo sít ja a tár sa sá gá ban idő ző két. Az el
be szé lő eset leg a szép ség bi zony sá ga ként em lí tést tesz a sző ke haj ról, aho
gyan Ho mé rosz Ak hil le us  szal kap cso lat ban (Ili ász I. 195). Rész le te zőbb le
írás sal csu pán ak kor ta lál ko zunk, ha va la mi lyen szem pont ból kü lön le ges 
meg je le né sű a sze rep lő. Ilyen kor a fi gye lem a kü lö nös re és a bi zar ra kor lá
to zó dik. Er re lát ha tunk pél dát az Ae ne is Charonjának meg je le ní té sé ben (VI. 
297–301) vagy a meg sze mé lye sí tett Fama meg hök ken tő fi zi og nó mi á já ban. Ak
kor is szót ejt a sze rep lő kül ső meg je le né sé ről az el be szé lő, ami kor sze rep lő je 
nem a meg szo kott alak ban, ha nem ál öl tö zet ben, jel mez ben je le nik meg, mint 
a va dász nő nek öl tö zött Venus a kar thá gói er dő ben Ae ne as nak (I. 314–320). 
A kül ső le írá sa mint el be szé lői esz köz al kal ma zá sá ra meg győ ző pél dát nyújt 
még a gye rek kor és a fér fi lét ha tá rán ál ló Akhilleusz lá nyos szép sé gé nek ér zé
kel te té se, ami kor el ső al ka lom mal ta lál ko zik ve le az ol va só Cheiron ken ta ur 
bar lang ja előtt Statius tö re dé kes epo szá ban, az Achilleisben (I. 159–167).

Az ilyes faj ta rész le tek nek, mond hat nánk, az in terp re tá ció szem pont já ból 
nincs kü lö nö sebb je len tő sé gük. Ha azon ban a fik ció er de jén nem gyors, cél
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Iaszón köpenye

…és küldék Iasont, s készültenek ők is.
 Ez vállára keríti legott a Tritonis Athena
Kétszövetű bibor öltönyegét, s becsatolta  

ez isten
Akkoron adta ruhát, mikorában először  

az Argót
Gyártani kezdte, s a bordáit mércelni 

 tanítá.
Földi szemed hamarább el fogja viselni  

az égre
Serkent nap sugarát, mint e gunya 

 készcsuda fényét.
A közepén ugyanis szemet elbájolva 

 piroslott;
Csücske pedig biboros vala, és vala-

 mennyi szegélyén
Sok csodaművekkel himezett bűpászta 

 igézett.
 Ottan ülének örök szakmáikon a Zeusz  

égő
Mennyköveit koholó Kyklopsok: Egy 

 annyira volt már
Készen, az egy súgár vala méglen 

 hátra; de azt is
Épen most kalapácsolták már pörölye ik kel

A nagy ülőn, az erős lánggal félelmesen  
égőt.

    Ott vala Asopos lányának is, Antio pé nek
Két fia Amphion és Zethos; s a még 

 falazatlan
Thebe közel, melynek minapában széles  

alapját
Már letevék. Zethos roppant vállával 

 emelte
Egy nagy hegy tetejét, fáradtnak látszva  

felettébb;
Amphion ellenben, zengvén az arany sza vu  

lanton,
megy vala, és kétakorra szirt hengerge  

utána.
 Ezt követé a hosszuhajú Kythereia, ke zé ben

Tanulmányok



tu da tos lép tek kel si et át az ol va só (Umberto Eco me ta fo rá ját köl csön vé ve), 
ha nem rá érő sen, időt for dít va a bá mész né ze lő dés re, sok ér de kes meg fi gye
lést te het az epi kus hő sök kül se jét il le tő leg is.1 Nem ter je del mes pas  szu so kat 
ta lál, mint Jó ka i nál, ha nem ki sebb, de an nál fon to sabb rész le te ket. Az aláb
bi ak ban a té ma ki me rí tő tár gya lá sa he lyett né hány jel lem ző és ta lán ta nul sá
gos rész le t kö vet ke zik.

Apollóniosz Rhodiosz Argonautikájának el ső éne ké ben nem egy köz
pon ti hős sel ta lál ko zunk, ha nem ket tő vel. Iaszón mel lett Hé rak lész az eposz 
el ső ré szé nek leg fon to sabb sze rep lő je. Ő ma ga so dik hő si adott sá ga i val és 
jel le mé vel to rony ként nem csak töb bi úti tár sa, ha nem az ar go na u ták csa pa tát 
ve zér lő Iaszón fö lé is. Mind ket te jü ket jel lem zi ru há za ta. Hé rak lész a nemeai 
orosz lán bő rét vi se li há tán, amely őt min dig, min den hely zet ben fel is mer he
tő vé te szi, ke zé ben a hu sáng, me lyet az Ar gó pad ló já ra fek tet, ami kor he lyét 
el fog lal ja az eve ző pa don (I. 425–30). Iaszón ru há za tá ról pe dig ak kor ol vas
ha tunk, ami kor a baj nok nagy pom pá val be lép a Lémnosz szi ge tét la kó asz 
szo nyok vá ro sá ba. Mes te ri szö vé sű, gyö nyö rű arany szál lal át szőtt bí bor kö
penyt vi sel, Pallasz Athé né ke ze mun ká ját, me lyet bő sé ge mi att akár két szer 
is tes te kö ré csa var hat. A köl tő hos  sza dal mas ekphrasziszban (tárgy le írás) 
me sé li el a tex tí lia anya gá ba szőtt hét dí szí tő je le net té má ját (I. 721–768). A 
ru há ja Iaszónt is jel lem zi: mu tat ja a két sze rep lő kö zöt ti kü lönb sé get. Hé rak
lé szé (h)ősi egy sze rű sé get, sőt kez det le ges ar cha iz must, Iaszóné a ci vi li zál
tan ra fi nál tat je le ní ti meg.2 Az egyik fel tű nő en fér fi as, a má sik nem sza ba
dul hat a nő i es ség lát sza tá tól. Ru ha te szi a hőst Apollóniosz epo szá ban. 
Iaszón nem a leg ki vá lóbb har cos az ar go na u ták csa pa tá ban. Sem bá tor sá ga, 
sem tett re kés zsé ge nem eme li őt tár sai fö lé. A fel adat, amely nek el vég zé sé re 
kény sze rű ség ből vál lal ko zott, az az az arany gyap jú meg szer zé se, és az uta
zás Kolkhiszba nem lel ke sí ti őt, sok kal in kább fé le lem mel töl ti el. Vál sá gos 
hely zet ben az ar go na u ták nak gyak ran nem csak ma gá val a ne héz ség gel kell 
meg küz de ni ük, ha nem ve zé rük te he tet len sé gé vel is.3 Ugyan ak kor per sze nem 
nél kü löz ő sem bi zo nyos ki vá ló adott sá go kat. Ezek kö zül az eposz ban leg
elő ször fér fi as szép sé ge de rül ki. Ez az adott sá ga az, amely két ség te le nül 
tár sai fö lé eme li őt. Gyor san meg ta lál ja az utat a női szí vek hez. Lémnoszon 
Hüpszipülééhez, Kolkhiszban Médeáéhoz. Ez te szi le he tő vé szá má ra – és, 
te gyük hoz zá, tár sai szá má ra is – oly kor ki lá tás ta lan nak tű nő hely ze tek meg
ol dá sát. Így nyer ér tel met a szi get ki rály nő jé nek ne ve is: Hüpszipülé ugyan is 
gö rö gül ‘ma gas ka put’ je lent. Hüpszipülé az a ma gas ka pu, ame lyet Iaszón 
be tud ven ni. Egy szer re más ér tel met nyer a hő si epi ka to po sza, a vár ost rom. 
A har ci je le net ből militia amoris, sze rel mi csa tá ro zás lesz Apollóniosznál, a 
vá ros vé dő i től őr zött ka pu ból pe dig sze xu á lis szim bó lum. Charles Beye az 
egész hős fi gu ra kul csát sze xu á lis von ze re jé ben látja.4 In terp re tá ci ó já ban 
Iaszón Lovehero, a sze re lem baj no ka, aki min den si ke rét en nek az adott sá
gá nak kö szön he ti. Mind ez szim bó lum má sű rít ve je le nik meg Iaszón kö pe
nyé nek rész le te ző le írá sá ban, az el be szé lés nek azon a pont ján, ami kor a hős 
el in dul a vá ros fe lé.

A két ru há zat le írá sá nak in terp re tál ha tó sá ga mes  sze túl mu tat a jel lem zé
sen. Szim bo li kus je len té sét az intertextuális kö tő dé sek, az az a fel idé zett ko
ráb bi iro dal mi szö veg mi att nye ri. A fel idé zett szö veg pe dig mi más le het ne, 
mint az Ili ász? Ak hil le usz paj zsa vál to zik át Iaszón arany szál lal szőtt kö pe
nyé vé, a fegy ver ből lesz dísz ru ha, a har cos hős ből a sze re lem baj no ka, a há
bo rú ból gá láns ka land, de a két fő sze rep lő jel le mé nek kü lön bö ző sé gén túl a 
két faj ta epi kus köl té szet, a ho mé ro szi és az apollónioszi kü lön bö ző sé ge is 
meg mu tat ko zik az em lí tett eltérésekben.5 Hé rak lész jel le me és tet tei a ho mé
ro szi tí pu sú epi ka meg fe le lő tár gya, té má ja, míg Iaszón ka land jai egé szen 
más faj ta epi ká nak szol gál tat hat nak meg fe le lő té mát. Ez az epi ka a hellé nisz
tikus, kallimakhoszi epi ka. Az ar go na u ták bi zony ta lan ko dá sa, ami kor ve zért 
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Ares erős pajzsát emelintve; chitonja 
 szegélye
Válláról bal karja felé bomlott ki fölülről

Lent emlője alá: szemközt a pajzslemez  
ércén

Volt csodaszép orcájának kecse vissza-
 tükrözve.
    Volt egy ökörcsordák legelője, s a tul kok  

ügyében
Teleboák és Eletyron deli magzati vívtak;
Imezek oltalmazva, Taphos rablói viszon tag

Elhajszolni ügyekve: azok vérében elázott
A rétség, győzvén a sok lator a keves 

 őrön.
   Volt egymással versenyző két pá lya-

 sze kér is;
A megelőzve futót gyeplűfeszegetve 

 Pelops hős
Hajtá, a kocsiban vele ülvén Hippoda me ia:

Ám az utána valón kocsizott maga 
 Myrtilos, akit
Oinomaos követett szekerén; ki Pelopsot  

óhajtva
Hátba szegezni nyulánk dárdája he gyé vel,  

az izre
Porra törött tengely kerekénél földre 

 hanyatlott.
   Ott vala önmaga is nyilakat lődőzve 

 Apollon,
Még csak gyermeteg, a Tityosra; ki 

 mennyei anyját
Pártáján fogvást ragadá, s ki előbb 

 Elarától
Lett, de nevelte s megint másodszor 

 szülte meg a Föld.
   Ott vala Phrixos is, a Minyák faja; 

 mintha fülelné
Épp a kos szavait, s ez mintha beszélne  

hozzá.
Őket látva elámulnál s áltatva lehetnél,
Némi eszélyes szót bízván meghallani 

 tőlök:
Ám e reményben igen huzamost fogsz

  csüggeni rajtok.
   Már Tritonis Athena ajándoka rajta 

 ilyen volt.

Appollóniosz Rhodiosz, Argonautika I. 
721–769.

Sza bó Ist ván for dí tá sa (Az Arg o nau  ti ka egyet-
len tel jes ma gyar for dí tá sa 1877-ből)
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vá lasz ta nak ma guk nak, mint ha csak a té ma vá lasz tás szer zői bi zony ta lan sá
gát je lez né. Hé rak lész azon ban nem so ká ig vesz részt az ar go na u ták ra vá ró 
ka lan dok ban. Ami kor el ve szí ti ba rát ját, Hülaszt a müsziai par to kon, a ke re
sé sé re in dul a szá raz föld bel se jé be, és ma guk ra hagy ja a ha jón vá ra ko zó tár
sa it. Nem is tér vis  sza töb bé hoz zá juk. Ki vá lá sá val el tű nik az eposz ból a 
„hő si” és a ho mé ro szi, a tör té net vég képp más irányt vesz.

A két hős kül se jé nek le írá sa te hát, mint lát tuk, szim bo li kus mó don je le
ní ti meg a két hős tí pus és ve le együtt a két faj ta epi kus köl té szet kü lön bö ző
sé gét. A fő sze rep lők kül ső meg je le né sét be mu ta tó rész let je len tés te lí tett sé ge, 
in terp re tál ha tó sá ga eb ben az eset ben na gyobb, mint a pél dánk ban sze rep lő 
19. szá za di re gény ben. Ha son ló ta nul ság hoz ve zet az Ae ne is vizs gá la ta is 
(IV. 261–264).

Iaszón arany szál lal szőtt kö pe nyét Ae ne as vál lán lát juk vi szont az Ae ne is 
IV. éne ké ben. A szép karthagói ki rály nő ott ho ná ban meg le he tő sen so ká ig 
idő ző tró jai ve zért ha son ló mó don ru há za tán ke resz tül jel lem zi az el be szé lő 
a tör té net for du ló pont ján. Mercurius hir te len meg je le nik az af ri kai vá ros épí
té sét irá nyí tó hős előtt, hogy ere de ti leg vál lalt fel ada tá ra em lé kez tes se. A je
le ne tet elő ször Mercurius sze mé vel lát juk. Az el be szé lő azt a lát ványt je le ní ti 
meg, amely a kö vet ként ér ke ző is ten ség sze me elé tárul.6 Ae ne as dí szes öl tö
zet ben, a ma ga Dido ki rály nő ál tal szőtt, bí bor és arany szí nek ben pom pá zó 
kö peny ben irá nyít ja a mun ká la to kat. Ke zé ben dísz kard, mely drá ga kö vek kel 
van ki rak va. Az arany mel lett a bí bor (pur pur) a ki rá lyi ha ta lom szim bó lu
ma, mi ként a dísz kard is in kább ran got je löl, mint a harc esz kö ze. A ki rály nő 
ru ház za fel ezek kel az att ri bú tu mok kal Ae ne ast, lát ha tó je le ként an nak, hogy 
át ad ta vagy leg alább is szí ve sen át ad ná ne ki ki rá lyi ha tal mát. Kar thá gó ural
ko dó as  szo nya szí vé ben azt a re ményt dé del ge ti, hogy nem utaz nak to vább a 
tró jai me ne kül tek szem re va ló ve zé rük pa ran csá ra, ha nem újon nan ala pí tott 
vá ro sa ere jét és te kin té lyét nö ve lik le te le pe dé sük kel. So kat gyöt rő dő szí vé
ben a re ményt leg főbb pat ró ná ja, Iuno éb resz tet te fel, aki fá rad ha tat la nul 
pró bál ja meg aka dá lyoz ni, hogy Ae ne as né pe önál ló vá rost ala pít has son, és 
maj dan szem be ke rül jön af ri kai vá lasz tott né pe ha tal má val.

Az éles sze mű ol va só mind ezt meg lát hat ja Ae ne as ru há za tá nak le írá sá ban, 
ha nem sza lad át túl sá go san si e tős lép tek kel a tex tus ren ge te gén. Lát hat azon
ban még en nél sok kal töb bet is. A mé lyebb meg ér tés fel té te le most is a kü lön
bö ző szö ve gek kö zöt ti ös  sze füg gés fel is me ré se. Ese tünk ben ép pen Apollóni
osz Rhodiosz előbb lá tott lémnoszi epi zód ja jut hat eszé be. A kap cso la tot ko
ránt sem ne héz ész re ven ni. Mind az óko ri, mind a ké sőb bi ol va sók nak 
egy aránt vi lá gos volt a ge ne ti kus kap cso lat az apollónioszi Iaszón lémnoszi 
ki té rő je és az Ae ne is kar thá gói epi zód ja kö zött: mind két hős ott fe led ke zik a 
szép ki rály nő ágyas há zá ban, s köz ben nem gon dol a vál lalt út foly ta tá sá ra. 
Fi gyel mez tet ni kell őket el fe le dett ere de ti cél ki tű zés ük re: Iaszónt Hé rak lész 
szi dal mai éb resz tik fel ada tá ra, Ae ne ast Mercurius sze lí debb szem re há nyá sa. 
Az ál ta lá no sabb ha son ló ság mi att ter mé sze tes mó don kö ti ös  sze az ol va só a 
ki sebb cse lek mény ele mek ha son la tos sá gát is. Ae ne as arany szál lal szőtt dísz
ru há ja Iaszón pa lást ját idéz he ti em lé ke ze té be. Ae ne as áll előt tünk Iaszón 
kön tö sé ben. Az iga zi epi kus hős a sze re lem baj no ka ként mu tat ko zik meg eb
ben a je le net ben. Rang ját, ha tal mát és gaz dag sá gát nem sa ját ere jé nek vagy 
har ci tel je sít mé nyé nek kö szön he ti, ha nem egy as  szony sze rel mé nek. Uxorius 
– hang zik a ne he zen ma gyar ra for dít ha tó la tin jel ző, mel  lyel Iuppiter il le ti a 
hőst: as  szo nyok já ték sze re. Ha Ae ne as meg akar ja őriz ni hő si hír ne vét, le 
kell vet nie Dido kö pö nye gét. Nem ma rad hat to vább az or szág ban, és ab ban 
a sze rep ben, amely őt uxoriusszá te szi. Ae ne as le ve ti te hát a szé pen szőtt aján
dé kot, és vis  sza tér hő si éle té hez. Aho gyan a ver gi li u si epi ka is csak oly kor mu
tat ko zik az apollónioszi eposz hellénisztikus kö pö nye gé ben, meg cso dál ja szí
nes szö vés tech ni ká ját (tex tus), meg mu tat ja ma gát eb ben a ru há zat ban is, 
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„ElnőiEsEdés”

Eleinte a kapzsiságnál jobban gyötörte 
az emberek lelkét a becsvágy, mert az a 
bű nök kö zül még is csak kö ze lebb áll az 
erény hez. Hi szen a di cső sé get, a mél tó-
sá got, a ha tal mat jó és hit vány egy for-
mán áhít ja; de amaz igaz úton tö rek szik 
rá, emez pe dig – mi vel hi á nyoz nak hoz-
zá a meg fe le lő ké pes sé gei – csel lel és 
ár mány ko dás sal pró bál ja meg sze rez ni. 
A kap zsi ság vi szont pénz vág  gyal jár 
együt t, ezt a szen ve délyt pe dig so ha 
egyet len bölcs sem kí ván ta meg: mert 
mint ha mé reg gel vol na át itat va, a fér fi 
tes tét-lel két el as  szo nyo sít ja; min dig ha tár-
ta lan és ki elé gí tet len, sem a bő ség, sem 
az ín ség nem csök ken ti. Mi kor L. Sul la 
fegy ver rel kéz re ke rí tet te ha tal mát, s kez-
de ti jó szán dé ka go nosz ság gá fa jult, 
min den ki ra bol ni, fosz to gat ni kez dett, 
egyik nek ház ra, má sik nak föld re fájt a 
fo ga, a győ zők sem mér té ket, sem mér-
sék le tet nem is mer tek, un dok és ke gyet-
len gaz tet te ket kö vet tek el pol gár tár sa ik 
el len. Eh hez já rult még, hogy L. Sul la a 
had se reg ben, ame lyet Kisázsiá ba ve ze-
tett, az ősök szo ká sá val el len tét ben nem 
kor lá toz ta a dő zsö lést és fe gyel me zet len-
sé get, hogy meg ve gye hű sé gét; a ki es, 
szem gyö nyör köd te tő tá jak meg a tét len-
ség az tán ha mar el pu hí tot ták a ke mény 
ter mé sze tű ka to ná kat. Itt szo kott hoz zá a 
ró mai nép had se re ge a sze ret ke zés hez, 
az ivás hoz, a szob rok, fes tett ké pek, dí-
szes fém edé nyek bá mu lá sá hoz, itt ta nul-
ták meg eze ket – ma guk nak és az ál lam-
nak – el ra bol ni, a temp lo mo kat ki fosz ta-
ni, min den szent és nem szent dol got 
meg gya láz ni. Ezek a ka to nák a győ ze-
lem ki ví vá sa után sem mit nem hagy tak 
meg a le győ zöt tek nek. A jó sors ugyan is 
még a böl csek lel ki is me ret ét is el al tat ja; 
hogy tud tak vol na hát ezek el faj zott er-
köl cse ik kel mér té ket tar ta ni a győ ze lem-
ben?

Sal lustius, Catili na ös  sze es kü vé se 11.
Kur cz Ág nes for dí tá sa
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de gyor san le ve ti és vis  sza tér ere de ti té má já hoz: a fegy ver 
s a vi téz meg ének lé sé hez.

Több ször is szó ke rül az eposz ban Ae ne as ha já ról. A 
XII. ének ben Tur nus azt ké ri sa ját kard já hoz in té zett fo
hász ko dá sá ban, hogy te rít hes se le fé lig fér fi nek (semivir, 
XII. 99.) ne ve zett el len fe lét, Ae ne ast, és a harc me ző po ra 
csú fít sa el for ró vas sal csi gák ba sü tött és il la tos ola jok tól 
csö pö gő fri zu rá ját. Ha son ló mó don jel lem zi a hős haj za tát 
a kar thá gói je le net ben Iarbas. Iuppiter fia el ke se re det ten 
fo hász ko dik nem ző jé hez sér tett sé gé ben, ami ért Dido vis  sza 
uta sí tot ta há zas sá gi aján la tát, de Ae ne as kö ze le dé sét bez zeg 
nem fo gad ta ha son ló ri deg ség gel. Pe dig Ae ne as nem va la mi 
fér fi as je len ség az ő sze mé ben sem (s et től még fá jóbb a 
si ke re): fé lig fér fi ak kí sé rik út ján (semiviro comitatu, IV. 
215), és a fe je ál lá tól egé szen il lat sze rek től csö pö gő ha já ig 
mitrával van be köt ve.

A mitra a ho mé ro szi epo szok ban még rend kí vül fér fi as 
funk ci ó kat szol gál. Ez zel a sza lag sze rű tex tí li á val kö tö zi be 
a har cos a pán cél zat alatt véd te le nül ma radt tes tét. Ám Ró
má ban egé szen más funk ci ó ban je le nik meg. A kaszt rált 
saliuspapok öl tö ze té nek ré sze vagy as  szo nyok vi se le te, de 
sem mi kép pen sem fér fi as ru ha da rab. A ró ma i ak úgy gon
dol tak őse ik re (maiores), mint egy sze rű, fér fi as ka to nák ra, 
akik nek kül ső meg je le né sé től még bi zo nyos igény te len ség 
sem ide gen (vö. Ho ra ti us meg jegy zé sé vel a há bo rú ban oly 
ered mé nyes Curiusról: incomptis capillis, Ódák I. 12. 41.). 
Az el pu hult sá got, a fér fi as jel leg el vesz té sét elő sze re tet tel 
a Ke let rom bo ló ha tá sa ként mu tat ták be. Gyak ran hasz nált 
sza vuk eb ben az ös  sze füg gés ben az effeminare – ‘el nő i e sí
te ni’. Ezt te szi a rom lott ci vi li zá ció az ős erőt hor do zó egy
sze rű ség kö rül mé nyei kö zött élő ger má nok kal Ca e sar nál, 
és az ef fe mi nált ság mér té ké vel egye nes arány ban rom bol ja 
har ci ki vá ló sá gu kat. Eb ben a te kin tet ben alig ha nem egyik 
leg fon to sabb szö ve günk Sallustius Catilinamonográ
fiájának az a rész le te, amely ben a szer ző az ősi ró mai ka to
nai eré nyek és ve lük együtt a mo rá lis tar tás ha nyat lá sát a 
Sulla ke le ti harc té ren idő ző ka to ná it érő ár tal mas ha tá sok
kal hoz za ös  sze füg gés be (Catilina ös  sze es kü vé se 11.).

Ver gi li us szö ve gé ben az Ae ne as haj vi se le té ről szó ló 
rész le tek más faj ta meg kö ze lí tést sej tet nek. Elő ször ar ra 
hív ják fel ol va só ik fi gyel mét, hogy a ró mai nép ge ne zi sé
ben ép pen olyan fon tos sze re pet ját sza nak a ke le ti ele mek, 

mint a he lyi itá li a i ak. Ae ne as a ma ga sabb ci vi li zá ci ós szin tet 
kép vi se lő Ke let ről me ne kül az egy sze rűbb, sze gé nye sebb, 
a kis ázsi ai part vi dék fej lett vá ro sa i hoz ké pest kis sé vi dé ki es 
Nyu gat ra. Fon tos szem pont ez Dido és Ae ne as sze rel mé
nek ki bon ta ko zá sá ban is. Dido sok egyéb mel lett azért uta
sít ja vis  sza a szom szé dos Iarbas ki rály há zas sá gi aján la tát, 
mert a ké rő né mi képp fa ra gat lan a más faj ta fér fi ide ál hoz 
szo kott ki rály nő sze mé ben. Ae ne as el len ben ugyan ab ból a 
ke le ti vi lág ból csöp pent aka ra ta el le né re a vad nyu ga ti kö
rül mé nyek kö zé, amely ből ő ma ga is ér ke zett. Sze rel mük 
fon tos mo tí vu ma a ha son ló kul tu rá lis hát tér. Az Ae ne is 
egy részt rög zí ti a ró mai tár sa da lom ban ele ve nen élő, sa ját 
ha gyo má nya i ra vo nat ko zó tu dás ele me ket, más részt je len
tős pon to kon ki egé szí ti őket, vi tá ba száll ve lük, pél dá ul 
ami kor ép pen Ae ne as haj vi se let ének be mu ta tá sá val a ke le ti 
jel le get a sa ját tra dí ció ré sze ként ér tel me zi. Fér fi as ság és 
nő i es ség eb ben a kon tex tus ban csu pán lát szat, amely az el
té rő kul tu rá lis ha gyo mány rend sze rek kö vet kez mé nye. Tur
nus sze mé ben az ide gen sze rű en nő i es vi se let egyet je lent a 
fér fi at lan ság gal és a gyen ge ség gel. Té ve dé se ha ma ro san 
nyil ván va ló vá vá lik. A XII. ének az zal ér vé get, hogy a 
meg je le né se mi att semivirnek ne ve zett tró jai meg öli két
ség te le nül maszkulin kül se jű el len fe lét. Hi ba volt a kul tu
rá lis szo kás rend szer kü lön bö ző sé gét köz vet len ös  sze füg
gés be hoz ni a har ci ké pes sé gek kel. Ilyen mó don a haj vi se
let, az öl tö zet és az il la tos ola jok bő sé ges hasz ná la tá nak 
szo ká sa nem ér tel mez he tő ér ték ka te gó ri a ként. Fon tos tu dá
sa volt ez a ren ge teg nép cso por tot és ve lük együtt szám ta
lan kul tu rá lis ha gyo mányt ön ma gá ban egye sí tő populus 
Romanus ge ne zi sét meg ének lő köl tő nek.

Az óko ri epi ka te hát nem tart ja fel tét le nül fon tos nak, 
hogy a 19. szá za di re gény ből a mai ol va só szá má ra jól is
mert mó don vi zu á li san is meg je le nít se hő se it. Nem tö rek
szik ar ra, hogy a be fo ga dó mint egy „ma ga előtt lás sa” a 
sze rep lőt kül ső meg je le né sé ben is, ami kor a tet te i ről ol vas. 
Csak kü lön le ges meg je le né si for mák ese té ben te szi ezt 
meg rend sze re sen. A szűk sza vú meg jegy zé sek nagy szim
bo li kus ere je mi att azon ban az in for má ció ér tel me zé se 
gyak ran mé lyebb ta nul sá gok hoz ve zet, mint a klas  szi kus 
nagy re gény ben. Az eposz ren ge te gé ben kedv tel ve, rá érő
sen ba ran go ló ol va só nak nem árt ezek nél a rész le tek nél is 
el időz nie.

Ae ne as ha ja
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