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Utazás és elbeszélés a Metamorphoses 

II. énekében

Tamás Ábel – Kozák Dániel

Az utazás, a földrajzi helyek váltogatása a Metamorphoses törté-
netfûzésének gyakori eszköze: az újabb és újabb történetek min-
dig más vidékre irányítják az olvasó figyelmét. Az utazás azon-

ban idõbeli értelemben is jellemzi a mûvet. Ovidius a világ kezdetétõl
egészen a saját koráig (primaque ab origine mundi ad mea…tempora I.
3–4.) vezetõ utat ígér az olvasónak, de ez az „idõutazás” sem egyenes
vonalú, kitérõk nélküli: a történetek kronologikus rendje valójában nehe-
zen megállapítható, s helyenként látványosan meg is törik.

A narrátor és az olvasó „utazásai” így furcsa kettõsséget alakítanak
ki. Egy mitológiai kézikönyvvel ellentétben, mely mindössze felsorolja az
egyes mítoszok földrajzi és idõbeli távolságok okozta eltérõ variánsait,
Ovidius a Metamorphosesben fenntartja az egység, a mítoszok folyama-
tos költeményként (perpetuum…carmen I. 4) való elmesélhetõségének
látszatát, és éppen ez az, ami jelentéssel ruházza fel az egyes elbeszélé-
sek különbözõ tereinek és idõinek összecsúszásait és összeütközéseit.

A Metamorphoses II. énekének általunk vizsgálni kívánt, egymással
szomszédos epizódjai a holló fekete madárrá válását (531–632) és egy
jóstehetséggel megáldott lány lóvá változását (633–82) beszélik el – ám,
mint nemsokára kiderül, a helyzet ennél azért bonyolultabb. E történetek
szereplõi egyszerre utazók és elbeszélõk is; földrajzi és idõbeli értelem-
ben vett utazásaik a történetek egymáshoz való viszonyának komplex és
problematikus mivoltára hívják föl a figyelmet.

A narratívák nemcsak maguk tartanak valahonnan valahová (kezde-
tüktõl befejezésükig), hanem találkoznak is egymással. Elõfordul, hogy
útitársként haladnak tovább, s az is, hogy összeütközésbe kerülnek. Az itt
következõ írások e narratív találkozások poétikai következményeire kon-
centrálnak. Ennek ismeretében talán nem haragszik meg az olvasó, ha a
két értelmezés, jóllehet közös munkán alapul, sem jár mindig hajszálpon-
tosan ugyanazokon az utakon.1

I. MIÉRT FEKETE A HOLLÓ?

A holló és a varjú meséje erre a kérdésre adja meg az aitiológiai választ.
Az – eredendõen fehér – holló (corvus), Apollo madara, megleste, hogy
Apollo szeretõje, a thessaliai Larissában született Coronis egy thessaliai
ifjúval megcsalta az istent. Útra kel, hogy fölfedje Apollo elõtt ezt a tit-
kot. Útközben csatlakozik hozzá a varjú (cornix), hogy mindent megtu-
dakoljon. Meghallván a holló útjának célját, megpróbálja lebeszélni õt ar-
ról, hogy elmesélje az istennek, amit látott. Érvként saját történetét meséli
el. Õ, a varjú megleste annak idején, hogy az Erichthonius õrzésével
megbízott három Cecrops-lány titokban kifigyelte, hogy Erichthoniusnak
kígyóteste van (másképp értve a szöveget: kígyó tekeredik a testére).2 És
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Tamás Ábel (1981) az ELTE latin
és összehasonlító irodalomtör-
ténet szakos hallgatója.

Kozák Dániel (1980) az ELTE latin
és ógörög szakos hallgatója.

Bólintottak azok: Saturnia szállt föl az égbe
Sokszinü páváktól húzott könnyû kocsijával,
Argos vesztétõl tarkák, nem régen a pávák,
mint ahogyan nem rég változtál, hószinü hajdan,
éjszinü szárnyúvá, holló: fecsegésed okozta.
Mert e madár hajdan szinezüst volt, hószinü szárnya
tette hasonlóvá a galambhoz, a tiszta fehérhez,
és Capitoliumot hangjával megmenekítõ
lúd sem volt tisztább, sem a hattyu, a víz szeretõje.
Nyelve hozott rá vészt; locsogó volt nyelve, ez adta,



ezt hírül is vitte az istennõnek, aki jutalom helyett megbüntette, azzal, hogy
kiejtette a kegyeibõl. A büntetés – vonja le a tanulságot a varjú – arra figyel-
meztethetné a többi madarat, hogy ne keressék hangjukkal a veszélyt. Pedig
– folytatja – õt annak idején Minerva önként vette magához. Ugyanis õ, a
varjú eredetileg nem más, mint Coroneus phocisi születésû leánya. Híres ki-
rálylány volt, gazdag kérõi voltak, de egyszer, amikor épp a tengerparton sé-
tált, megtetszett a tengeristennek, s Minerva csak úgy tudta megmenteni,
hogy varjúvá változtatta: így lett Minerva madara. Ám az Erichthonius-eset
óta kegyvesztett lett, s már a bagolynak is nagyobb az istennõ szemében a
megbecsülése, pedig õ igazán megvetett madár: Nyctimene az apjával hált, s
ezért változott bagollyá. Eddig tart a varjú története. A holló azonban nem
fogadja meg ennek a történetnek a tanulságát, és elmeséli Apollónak, hogy
látta, amint Coronis megcsalja. Apollo méregbe gurul, Coronist megöli, az-
tán megbánja, de végül az õ életét nem, csak a már a méhében lévõ magzatét
– Aesculapiusét – sikerül megmentenie, s Chiron barlangjába menekítenie.
A hollót pedig büntetésbõl, hogy árulkodott, fekete színûvé változtatja. Így
lett a holló fehérbõl fekete madárrá.

A madármese azzal kezdõdik, hogy Iuno a Metamorphoses második éne-
kében – miután elintézte legfrissebb földi teendõit – hazautazik az égbe,
méghozzá pávák húzta kocsiján. Ennek kapcsán a narrátor megszólítja a hol-
lót: a pávákkal pont olyan régen (tam nuper 533) történt, hogy Argus levá-
gása révén szemek kerültek a farktollaikra, „mint amilyen régen, te, locso-
gós holló, bár korábban fehér voltál, hirtelen fekete szárnyúvá változtál”
(quam tu nuper eras, cum candidus ante fuisses, / corve loquax, subito ni-
grantes versus in alas 534–5). Az olvasó itt kénytelen elmosolyodni. Hisz
lehet-e annál erõltetettebb kapcsolatot találni két történet között,3 mint hogy
a mitológia mindenképpen bizonytalan idõviszonyai közepette két metamor-
fózist teljesen önkényes módon egyidejûnek tételezünk? Ám a mosolygás
után rá kell jönnünk, hogy az átkötés nem is olyan erõltetett, mint elsõ pil-
lantásra véltük. Ugyanis szegény Argusnak (mint arról a Metamorphoses
narrátora már korábban, az elsõ könyvben beszámolt) éppen az volt a felada-
ta, hogy szemmel tartsa Iót, s Iuno az õ szemeit helyezte a pávák farktol-
laira4 – márpedig épp az árgus szemekkel történõ leselkedésrõl és ennek kö-
vetkezményeirõl fog szólni többek között a holló és a varjú meséje! Sõt. A
narrátor szó szerint arról beszél, hogy „festett pávák” (pictis pavonibus 532)
azok, akik Iuno kocsiját húzzák, s csak a következõ sorban értelmezi ezt:
Argus leölése révén „festõdtek meg”, „díszítõdtek ki” a pávák Argus szemei-
vel (caeso pictis pavonibus Argo 533). Argust az antikvitásban sokszor egy-
szerûen úgy ábrázolták, mint egy olyan embert, akinek sok szem van festve
a testére:5 ezek szerint Iuno nem tett mást, mint hogy e szemeket átfestette a
pávák farktollaira. A pingere szó kettõs értelmével – ‘fest valamit’, illetve
‘megfest / kidíszít valamit valamivel’ – játszik itt a szöveg,6 ami azt vetíti
elõre, hogy a következõkben a narrátor tulajdonképpen festõként fog visel-
kedni, amennyiben – mint látni fogjuk – a három alapszínbõl (fehér, fekete,
vörös)7 keveri ki a történetet.8 Így a pávák megemlítése mind a szereplõk –
madarak –, mind az egyik motívumcsoport – szemmel tartás, látás, átfestés,
színek – bevezetéseként tökéletesen megállja a helyét.9

Mindennek fényében azt mondhatjuk: az utazás, a pávák és Iuno közös
elutazása ezen a ponton a történetfûzés metaforájává vált. Pont az õ elutazá-
suk teremtette meg a lehetõségét annak, hogy a holló és a varjú meséje el-
kezdõdhessék, két értelemben is: egyfelõl ha nem távoztak volna a színrõl,
akkor zavarnák a következõ jelenetet, másfelõl épp a pávák azok, akik képe-
sek arra, hogy az általuk húzott szekéren oda röpítsék az olvasót, ahova a
következõ jelenet igényei szerint kerülnie kell. Az idõt illetõen vissza Argus
halálának idejébe (tam nuper…, quam tu nuper) – amit az olvasás során a
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hogy ki fehér tollal ragyogott, feketébb ma az éjnél.
Nem volt szebb, mint Larisnak lánya, Coronis,
Haemoniában: delfii Úr, tetszett neked, úgy van, 
míg vagy tiszta maradt, vagy megfigyeletlen. A holló 
– szárnyasa Phoebusnak – meglátta, amint ölelõzött,
s vétkét tárni repült, könyörûlet-nélküli hírnök,
nyomban urához. A hollót meg, hogy megtudakoljon
mindent, gyors szárnnyal kísérte a varju, a locska;
majd meghallva az útja okát, „Ez az út neked”, 

így szólt,
„nem használ. Sose vesd meg, amit most jósol a nyelvem.
Lásd , ami voltam, s lásd, mi vagyok most; kérdd 

az okát is;
ártott hûségem. Mert tudd meg, hajdanidõben
Pallas Erichtoniust, anya nélkül lett fiusarjat
attika-fûz vesszõbõl font kosaracska ölébe
téve, a három Cecrops-szûz gondjába ajánlott,
és törvényt is adott: titkát feszegetni ne vágyják.
Én ott rejteztem, sürü szil-lombból ki-kilestem
mit tesznek. Kettõ becsülettel tette parancsom,
Pandrosos és Herse; félénk hugait hivogatja
Aglauros, s a csomót oldozza: s a csöpp csecsemõt bent
látják, s észreveszik: sárkány van az oldala mellett.
Ezt elmondom az istennõnek. S ím a jutalmam,
hogy tovaûz oltalma alól megutálva Minerva,
s éjimadárnak utána tesz. Így ez is intheti minden
szárnyas társaimat: szavaikkal a vészt ne keressék.
Hisz nem kénytelenül s nem kérésemre szemelt ki
engem az istennõ! Pallast kérdezd meg: az úrnõ,
bár haragos, sose fogja e szót még így se tagadni.
Engem a phocisi föld nagyhírü királya Coroneus
nemzett (ismeretes), magam én fejedelmi leány, kit
sok dús kérõ kért, voltam (megvetve ne nézz hát).
Szépségem veszitett el. Mert, mint szoktam, a tenger
partján lépdeltem lassúdan a könnyû fövenyben;
meglátott, meg is áhított a vizek fejedelme;
hízeleg is; kérhet! Csak idõt veszt, célt sosem érhet.
Tervez erõszakot, ûz. Futok én, odahagyva a biztos
part peremét, s végül puha por lankasztja futásom.
Isteneket s embert hívok; nem hallja halandó
egy sem a hívásom: de a szûz megszánta a szûzet,
s hozza segítségét. Karomat fölemeltem az égre:
s két karom elfeketül, lebegõ toll festi sötétre.
Vállamról a lepelt le akarnám lökni: de az már
toll volt, s bõröm alá a tövével mély gyökeret vert.
Meztelen emlõmet verném most két tenyeremmel:
s nem volt már tenyerem se csupasz, nem volt az 

a mellem.
Végre futottam, s nem süppedt be a porba a lábam,
mint azelõtt, de föveny tetején szaladoztam. Utána
szárnyalok és kísérem, nem vétkezve, Minervát.
Mit használ, ha akit szárnyassá vétke, a rút tett,
Nyctimene lépett azután tisztembe, helyemre?
Vagy, mit egész Lesbos jól tud, sose vetted a hírét,
apjának nyoszolyáját mint mocskolta be egykor



mûvön belüli kényszerû visszalapozgatás „reprezentál”10 –, a tér szempont-
jából Larissába – Coronis szülõvárosába –, tematikusan pedig oda, ahol már-
is vagyunk: az utazás területére! Hisz a madármese narratívájának egyik
szervezõje éppen maga az utazás.

A holló és a varjú beszélgetésére azért kerülhetett sor, mert a hollónak
utaznia kellett, amíg elért céljához, és közben a varjú alkalmat talált arra,
hogy elmondja neki a történetét. Kérdés, volt-e értelme annak, hogy el-
mondta, másképpen megfogalmazva: volt-e értelme annak, hogy negyvenhat
sor erejéig (549–595) átvette a narrátor szerepét? A holló és Coronis szem-
pontjából nem volt értelme, hiszen hiába hangzott el a tanulsággal is ellátott
állatmese, a holló nem hallgatott a tanulságra, és ezzel Coronis halálát s a
maga feketévé válását okozta. Kérdés azonban az is, hogy miért nem hallga-
tott rá a holló? Jonathan Culler szerint minden narratíva alapvetõ célja, hogy
elkerülje a „na és akkor mi van?” kérdés fölmerülését.11 A „na és akkor mi
van?” kérdését föltehetné az olvasó akkor, ha a varjú sikeresen lebeszélte
volna a hollót Coronis besúgásáról, s ezzel minden tragikus fejlemény elma-
radt volna – többek között az, ami az egész aitiológiai történetet generálja,
illetõleg ami följogosítja arra, hogy a Metamorphoses címû mûben kapjon
helyet: a holló színbeli metamorfózisa. A történet elmesélése vált volna ez
esetben tökéletesen értelmetlenné. Itt tehát annak vagyunk tanúi, hogy a ke-
rettörténet (Culler szavaival) narratív diskurzusának igényei – vagyis a nar-
ratív sikerre való törekvés – sikertelenségre kárhoztatják a varjú narratíváját.
Arra, hogy a holló ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy lehetõsége legyen
megfontolni a varjúmese tanulságát. Érdemes megvizsgálni, milyen biztosí-
tékai vannak a sikertelenségnek a varjú elbeszélésében.

A varjúnak egyetlen érve van a locsogás hasznossága ellen: az, hogy
büntetés jár érte. Ám az a büntetés, amit õ Minervától kapott, az általa elõa-
dott formában igen megfoghatatlannak tûnik. Más források arról beszélnek:
az istennõ nemes egyszerûséggel kitiltotta az Akropoliszról a madarat.12 Ez-
zel szemben itt ezt olvassuk: „Elmesélem az istennõnek a történteket. Ami-
ért abban a jutalomban részesülök, hogy azt mondják rólam: kiestem Minerva
pártfogásából” (Acta deae refero. Pro quo mihi gratia talis / redditur, ut
dicar tutela pulsa Minervae 562–3). Kissé abszurd, hogy egy mitikus sze-
replõ saját maga mitológiaként határozza meg a saját történetét, ahol az is-
tennõ nem úgy büntet, hogy kiejt valakit a pártfogásából, hanem úgy, hogy
mások „azt mondják, hogy” kiejtette az illetõt a pártfogásából. Narratológiai
értelemben nem történik itt más, mint hogy a harmadik személyûre szabott
narráció hirtelen elsõ személyûre vált, s a többé-kevésbé ártatlan „azt mond-
ják, hogy” elbeszélõi fordulat (amit a Metamorphoses narrátora elõszeretet-
tel alkalmaz13) életveszélyes nyelvi fegyverré válik. Hiszen ha a fecsegésért
járó büntetés pusztán nyelvi esemény, vagyis újabb fecsegés – a varjú elfe-
csegte a titkot Minervának, erre mások azt kezdték róla fecsegni, hogy Mi-
nerva immár nem szereti õt –, akkor miért kellene a hollónak megijednie, s
akkor mi biztosíték van arra, hogy Coronis életben marad? Ha a varjú vilá-
gában a kegyvesztettség azonos a kegyvesztettség hírének elterjedésével, ak-
kor nem olyan-e ez a világ, amelyben az események pusztán beszédaktusok,
s amelynek történései pusztán mítoszok? Nem egy mitikus varjú röpül-e
mellettem? – tehette föl magának a kérdést a holló.

Más megközelítésben azt is mondhatjuk, hogy a büntetés ilyen módon való
megfogalmazása a varjú nyelv és elbeszélés iránti különös érdeklõdésének
tudható be.14 Ez az érdeklõdés a másik biztosítéka annak, hogy narratívája si-
kertelen legyen. Hiszen elfogadható-e annak a szájából az intés: „Büntetésem
arra figyelmeztethetné a madarakat: ne keressék hangjukkal a veszélyt” (Mea
poena volucres / admonuisse potest, ne voce pericula quaerant 564–5), aki
saját maga mást sem csinál, mint pletykálkodik, és épp azzal, hogy elmeséli
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Nyctimene? Ki madár képében is érzi a bûnét,
szégyene-rejtve a fény s a tekintet elõl fut az éjbe,
s minden fennröpülõ szárnyas ma is üldözi érte.”

Így szólt; s néki „legyen károdra e jóslat,” a holló
válaszol, „én e hiú intelmet megvetem,” így szól.
Megkezdett útján tovaszáll, s kikiáltja urának,
hogy thessal ifjú nyoszolyáján látta Coronist.
Hull a szerelmesrõl le babérkoszorúja e hírre,
szín, zeneszerszám, vídám kedv odahagyja az istent;
és a haragtól hogy fölforrt már lelke, a fegyvert
kapja szokása szerint, szaruján kifeszíti az íjat,
s mely kebelével olyan gyakran forrt össze, a keblet
átdöfi, mely célját soha nem téveszti, nyilával.
Felnyög a megsebzett, s a nyilat kiszakítja sebébõl,
tiszta fehér testén patakokban omolt a piros vér,
s „Bûhõdnöm kellett, Phoebus,” szólt, „jaj, de 

elõbb még
mért is nem szültem? Ketten hullunk ma halálba.”
Szólani szûnt, éltét s kihörögte azonnal a vérét.
Lelke-veszett tetemét a halál fagya járta keresztül.

Bánta a rémületes tettet, késõn a szerelmes,
meggyûlölte magát, amiért így gyúlt föl a hírre;
és meg a hírmondó madarat, hogy a gyászokozó bûnt
meg kellett így tudnia, majd megutálta az íját,
és a saját kezeit s a kezével a vak nyilakat mind;
ápolgatja az eldõltet, száll harcba, de késõn,
ekkor a végzettel; gyógyítana már, de hiába.
Mindent hasztalanul próbál, s ime látja: a máglya
felmagasul, min a láng elemészteni készül a testet,
ekkor már felbúg (áztatni az égbeli orcát
könnyekkel, tiltott), mélyen nyög hõ kebelébõl,
mint a tehén, amikor meglátja, miképen ütik le
még tõgyét-szívó kicsi borját fejszecsapással,
fül mellett fölemelt fejszével, biztos ütéssel.
Hint jóillatokat két szép mellére, hiába;
általölelte, s a tisztességét, késve megadta,
s el nem tûri, hogy ott hamuhodjék magva a tûzben,
Phoebus, ezért lángból, kiragadja fiát az anyából,
és viszi kétalakú Chiron odujának ölébe;
és ki igazmondásáért már várta jutalmát,
tiszta fehér madarak közül elkergette a hollót.

Ovidius, Metamorphoses II. 531–632
Devecseri Gábor fordítása 



a Cecrops-lányokkal és Minervával történt esetét – amely
ráadásul a tabutémának (Erichthonius és a kígyó „összefo-
nódásának”) a kifecsegését is maga után vonja –, bizonyít-
ja be, hogy õ sem tudja megfogadni ennek az esetnek a ta-
nulságát? A varjú nemcsak fecsegett, ezek után nemcsak
róla fecsegtek, hanem ezt a fecsegést – mind az aktívat,
mind a passzívat – végül még tovább is fecsegte. Itt a nar-
ratíva épp azáltal szünteti meg önnön hatékonyságát, hogy
elmesélõdik!

A hollót tehát természetesen nem gyõzi meg a „fecse-
gõs” (garrula 547) varjú fabulája, s lévén maga is „locsogós”
(loquax 535), „nem szakítja félbe megkezdett útját, s elme-
séli urának, hogy
látta, amint Coronis
egy thessaliai fiatal-
emberrel heverészett”
(nec coeptum dimit-
tit iter, dominoque
iacentem / cum iu-
vene Haemonio vidis-
se Coronida narrat
598–9). A madárme-
se legelején azt ol-
vastuk, a hollónak a
nyelv(e) miatt kel-
lett bûnhõdnie: „A
nyelv(e) volt ártal-
mára. A locsogós
nyelv(e) tette, hogy
színe, amely fehér
volt, az most a fehér
ellentéte” (Lingua
fuit damno. Lingua
faciente loquaci /
qui color albus erat,
nunc est contrarius
albo 540–41). Elsõ
olvasatban ez termé-
szetesen arra utal,
hogy locsogós mivolta miatt kellett bûnhõdnie. Ám a
„nyelv” (lingua) szó hangsúlyos megismétlése (anaforája)
és megszemélyesítése azt az érzést kelti bennünk, hogy ez
a metamorfózis nyelvi történésként is értelmezhetõ lesz,
azaz: hogy a nyelvi bûnre nyelvi büntetés érkezett! S eb-
ben a várakozásunkban nem is csalódunk. Mikor a holló
közli a hírt, „az istenrõl egyszerre hullik le [derûs] arckife-
jezése, lantja és színe” (pariter vultusque deo plectrumque
colorque / excidit 601–2).15 Természetesen zeugmatikus
megfogalmazásról van szó,16 amelyben a „lehullás” szó
szerint csak a lanttal történik meg, az arckifejezéssel és az
arcszínnel csak átvitt értelemben. Mégis (és itt kerülnek
elõ az alapszínek), mintha ezt a zeugma által nyelvileg
radikalizált színvesztést – elsápadást – bosszulná meg Apol-
lo Coronison és a hollón is! Coronis „fehér tagjait” (candi-
da … membra) ugyanis „vörös vér” (puniceo … cruore

607) önti el, amikor az Apollo által kilõtt nyilat kihúzza a
mellébõl. Coronis halála és a halott lány méhében lévõ
Aesculapius megmentése – Chiron barlangjába menekíté-
se, azaz egy másik történetbe való átutazás elõkészítése! –
után pedig a holló színváltásáról is gondoskodik az isten:
„S a hollónak, aki azt remélte, hogy a nem hamis
nyelv(é)nek meglesz a jutalma, megtiltotta, hogy a fehér
madarak között foglaljon helyet” (Sperantemque sibi non
falsae praemia linguae / inter aves albas vetuit consistere
corvum 631–2). Egészen furcsa megfogalmazás ez, hiszen
hogy lehetne pusztán egy beszédaktussal kitiltani egy fehér
madarat a fehér madarak klubjából, amelynek per defini-

tionem tagja minden
fehér madár? Nyil-
ván sehogyan (tehát
a puszta tiltásnál
többnek is kell tör-
ténnie ahhoz, hogy a
színváltás végbemen-
jen) – kivéve, ha
fölcseréljük a „fe-
hér” és a „fekete”
szavak jelentését! A
történet elején ezt
olvastuk a hollóról:
„A nyelve volt ártal-
mára. A locsogós nyel-
ve tette, hogy színe,
amely fehér volt, az
most a fehér ellenté-
te” (Lingua faciente…
541)! Ám ugyanezt
a mondatot így is le
lehet fordítani: „A
nyelv volt ártalmára.
A locsogós nyelv tet-
te, hogy az a szín,
amely fehér volt, az
most a fehér ellenté-

te.” Ha a tiltást mint az átváltoztatás eszközét – e „nyelv-
kritikai” mondat szellemében – egészen szó szerint értel-
mezzük tehát, akkor fölvillan egy pillanatra annak a
lehetõsége, hogy Apollo a „fehér” és a „fekete” szavak je-
lentésének fölcserélésével „változtatta” feketévé a hollót.
És ebben a pillanatban a holló büntetése a varjúéhoz ha-
sonlóan nyelvi eseményként lenne értelmezhetõ – más kér-
dés, hogy Coronis ettõl nem halna meg kevésbé. Termé-
szetesen ha ezt a jelentésfölcserélést elfogadnánk a történet
által megteremtett fiktív világ szó szerint értett eseményé-
nek, az szétrombolná az egész madármesét (hisz ebben az
esetben a varjúnak jelenleg fehérnek kellene lennie), ám
hogy nem túlzás azt állítani: ennek – tehát egy ilyen vak-
merõ olvasatnak – igenis fölvillantja a lehetõségét a szö-
veg, azt egy másik, nem kevésbé dekonstruktív mozzanat
is megerõsítheti.
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Apollo és a holló egy fehéralapos külixen. Kr. e . 470 körül (Delphoi Múzeum)



A varjú nem árulja el, hogy mi volt „lánykori” neve, csak annyit közöl,
Coroneus lánya volt, királylány. Ám a holló és az olvasó könnyen megalkot-
hatja magának a patrónümikonját (atyai nevét) apjának, Coroneusnak nevébõl:
és ez a név a Coronis lesz!17 – fõként, ha számításba veszszük, hogy a varjú
görög elnevezése éppen koróné, továbbá hogy Coronisnak hívják azt a lányt
is, akit a holló épp föl kíván jelenteni Apollónál! A két Coronis ráadásul nem-
csak névrokonságban áll egymással, hanem élettörténetük is hasonló: mind-
ketten szülõföldjük legszebb lányának számítottak, ám a boldogságuknak egy
szexuális természetû esemény mindkettejük esetében véget vetett, majd az
egyik varjúvá (cornix) vált, a másikat pedig a holló (corvus) jelentette föl.18 A
két Coronis azonosítását persze kivédi a szöveg, azáltal, hogy Apollo szeretõ-
jét a thessaliai Larissába, míg a majdani varjút Phocisba helyezi – de erre a
hangsúlyos földrajzi elhatárolásra mintha épp azért lenne szükség, hogy még
véletlenül se azonosíthassuk õket egymással. Az azonosítás ugyanis fölszá-
molná a narratív koherenciát: így ugyanis a holló egy olyan Coronist indulna
följelenteni Apollónál, akit Minerva már nagyon régen varjúvá változatott! A
holló és a varjú meséje mintha azt érzékeltetné, hogy nagy baj történik, ha a
mitikus szereplõk a narrátor feladatát vállalják magukra – és ebben az esetben
az Apollónak a Coronis bûnét elregélõ holló is ezt tette, nemcsak a hosszasan
fabuláló varjú –, hiszen akkor nekik kell utazgatniuk a történetek között, ami-
nek végzetes következményei lehetnek. Például szegény Coronisnak meg kell
halnia, a holló pedig nem kerülheti el, hogy ne veszítse el azt a tulajdonságát,
amely a varjútól alapvetõen megkülönböztette: fehér színét. Nem biztos tehát,
hogy a mitikus szereplõk jól járnak lét és létmód tekintetében, ha útközben
egyeztetik vagy ütköztetik egymással „helyi” narratíváikat.19

Ha a két madár, de fõként a varjú narrátorként viselkedik ebben az epi-
zódban, akkor a narrátori szerep karikatúráját is leolvashatjuk magatartásá-
ról. Leselkedik – innen elbeszélõi „mindentudása”. Pletykálkodik – történe-
teket mesél. Vénséges vén20 – tehát úgy ugrál a különbözõ idõsíkok között,
ahogy akar. S madár, azaz repülni tud – tehát úgy váltogatja földrajzi helyze-
tét, ahogy csak akarja. Nagy kérdés, hogy van-e értelme ennek a szerepnek –
hisz Coronis életét nem sikerült megmentenie, ugyanis a holló, „a kérlelhe-
tetlen följelentõ” (non exorabilis index 546) nem hagyta magát befolyásolni
a varjúi történetmesélés által.21

Tamás Ábel

II. A LÓVÁ TETT LÁNY

Apollo kimenti gyermekét, Aesculapiust a halott Coronis méhébõl, s Chi-
ronhoz viszi; a kentaur örömmel fogadja ezt a megtiszteltetést. Késõbb
(hogy pontosan mennyi idõ elteltével, az nem derül ki) ismét érkezik valaki
Chironhoz, mégpedig a saját lánya: Ocyroe. A látszólag felhõtlen hangulatú
családi találkozás azonban egészen más fordulatot vesz. A lány Apollótól
eredõ jóstudományát felhasználva megjövendöli Aesculapius illetve saját
apja sorsát: Aesculapius a betegek megmentõje lesz, sõt, egyszer még egy
holtat is fel fog támasztani. Ezzel magára vonja Iuppiter haragját, aki villá-
mával lesújtja, õ azonban istenként tovább él majd. Chiron pedig, jóllehet
halhatatlan, mégis halni kíván majd, amikor a Hüdra vére megmérgezi; a
jóslat szerint a Sors istennõi nem fogják megtagadni kérését. Itt félbeszakad
Ocyroe próféciája, noha õ még (mint azt a szöveg egyértelmûen jelzi) nem
fejezte be mondanivalóját. A történetnek ezt a fordulatát õ maga értelmezi
úgy, hogy az istenek haragját vonta magára jóslatával, a sors titkainak kife-
csegésével; ezért az a büntetése, hogy elveszti a beszéd képességét. Az Aes-
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Isteni törzsbõl lett gyámoltján ekkor a Félvad
örvendez, s terhes tisztségét tölti be vígan.
S ím vállán vöröses fürtökkel fedve közelget
lánya a Centaurusnak, akit hajdanta Chariclo 
szült rohanó habözön peremén és Ocyrhoénak
hívott. Apjának tudománya elég neki nem volt,
ezt kitanulta, de zengte a sors titkát is elõre.
Hát amikor jós-terhe dühét befogadta a lelke,
s feltüzesült a nagy istentõl, aki lakta a keblét,
látja a csöpp csecsemõt, „Nevekedjél, üdvmegadója,”
szólt, „az egész földnek, te fiú; sok földi halandó
test kell hogy teneked hálás legyen; és az elillant
lelket vissza tudod majd adni; de majd, ha az égnek
ellene is teszed ezt, nagyapád villáma belédvág,
istenbõl ismét vérnélküli test leszel, aztán



culapius elõrevetített jövõjével való párhuzam kézenfekvõ. A lány elkezd át-
változni lóvá; errõl a folyamatról eleinte õ maga tudósítja az olvasót, ám –
lévén, hogy a büntetés többek között éppen a beszédképesség elvesztésében
áll – késõbb a narrátor veszi át ezt a feladatot. Lánya sorsát látva Chiron el-
sírja magát és Apollo segítségét kéri – hiába, teszi hozzá a narrátor: az isten
sem szegülhetne szembe Iuppiter parancsával.22 Kiderül azonban, hogy a ké-
rés hiábavaló voltának nem ez a valódi oka, hanem az, hogy Apollo nincs a
közelben, ugyanis éppen „elutazott”!

Apollo elutazása elõzõ, Chironhoz vezetõ útjával együtt ad keretet az
Ocyroe-történetnek. A Metamorphoses költõje gyakran él a két történet kö-
zötti átmenetnek ezzel a módjával: valaki, aki jelen lehetne az elõzõ epizód-
ban is, éppen máshol tartózkodik, egészen pontosan a következõ történet
helyszínén s ezáltal annak szereplõjévé válik.23 A kentaur kérésének a narrá-
tor által hangoztatott hiábavalósága ezáltal nemcsak az Ocyroe-történetnek,
hanem a mindig újabb és újabb történetekre rátérõ mûnek mint egésznek a
szintjén is értelmezhetõvé válik: a narrátor nemcsak Ocyroétól „vonja meg a
szót”, hanem a kentaur-család további sorsának alakulása iránt is elveszti ér-
deklõdését. Ha a narrátornak az volna a szándéka, Apollo minden további
nélkül a közelben lehetne, hogy segítsen – az a megjegyzés, hogy amúgy
sem dacolhatna Iuppiter parancsával, voltaképpen erre a teljesen lehetséges
folytatásra hívja fel az olvasó figyelmét.

A Metamorphoses folytatása azonban már egy másik történetet mesél el:
azt, hogy miképpen rabolta el Mercurius Apollo marháit, és hogyan változ-
tatta kõvé Battust, az eset szemtanúját (676–707). Minderre „Elisben és
Messenia vidékén” (679) került sor. Ez a feltûnõen tág földrajzi meghatáro-
zás – a Peloponnészosz közel egyharmadáról van szó – segít eligazodni az
olvasónak az ovidiusi történet alapjául szolgáló legfontosabb mítoszok te-
kintetében; Élisz és Messzénia nem csupán földrajzi, hanem mitológiai-iro-
dalmi tájegységként is értelmezhetõk. Élisz említése a marhalopást feldolgo-
zó legismertebb költõi szövegre, a homéroszi Hermész-himnuszra irányítja a
figyelmet. Az ovidiusi Mercuriusszal ellentétben újszülött Hermész Apollón
marháit a makedóniai Pieriából lopja el s az Alpheiosz folyamához, vagyis
Élisz vidékére hajtja õket. Ovidiusnál a történet már kezdettõl fogva a Pelo-
ponnészoszon zajlik, ám nem tudunk arról, hogy Mercurius a csordát
Éliszbe hajtaná: a figyelmetlen Apollo marhái Messzéniában kóborolnak el,
mégpedig Pülosz vidékére (684), s ekkor kerül sor a lopásra. Ovidius nem is
fejezi be a homéroszi történetet: nem olvasunk arról, hogy Apollo az állatok
keresésére indul és végül visszakapja õket. Élisz funkciója, úgy tûnik, nem a
történet földrajzi, hanem irodalmi helyének a kijelölése.

Különleges, a földrajzin túlmutató szerephez jut Messzénia is. A szöveg
szerint ez az idõszak volt az (illud erat tempus, 680), amikor Apollo pásztori
ruhát viselt, bal kezében pásztorbottal, jobbjában pedig síppal (680–82).
Mindez azért furcsa, mert a marhalopás homéroszi történetében egyáltalán
nincs szó arról, hogy az isten pásztorkodott volna, csupán arról, hogy õ volt a
csorda tulajdonosa. Apollón „mitikus életrajzának” egy másik részletére cé-
lozhat itt a szöveg (különösen az illud mutató névmással): arra az ismert gö-
rög mítoszra, mely szerint Apollón egy évig a thesszáliai Pherai királyánál,
Admétosznál szolgált pásztorként, méghozzá büntetésül, amiért gyilkosságot
követett el. Ha azonban az ovidiusi narrátor azzal indokolta a segítségnyújtás
elmaradását Ocyroe thesszáliai lóvá változásakor, hogy Apollo éppen távol
volt (méghozzá a Peloponnészoszon), akkor az isten nem pásztorkodhat egyi-
dejûleg éppen Admétosz szintén thesszáliai udvarában. Ugyanakkor az
Admétosz-történet, mint látni fogjuk, túl fontos az Ocyroe-epizód és Apollo
gyermeke szempontjából ahhoz, hogy teljesen kiszoruljon a szöveg értelme-
zésébõl. Miként érheti hát el a narrátor, hogy Apollo távol is legyen
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holttestbõl isten, s így kétszer fordul a sorsod.
Majd te is, édesapám, ki halandó sorsba nem estél,
ám sohanemmúló életre jelölt ki a törvény,
vágyod még a halált, amikor megkínoz a szörnyû
kígyóvér, amikor testedbe osonva elárad;
akkor az ég teneked, hogy meg tudj halni, megadja,
s három szent nõvér fonalát elmetszi idõdnek.”

Volt mit jóslani még. Mély sóhaj kél kebelébõl,
orcáját kitörõ könnyek sürü zápora mossa,
és ezt mondja: „A sors gátat vet elémbe, tilos már
szólanom énnékem többet, sors tiltja beszédem.
Akkora értékû sose volt tudományom, amennyi
égi dühöt rám vont: jaj, kár volt tudnom a sorsot.
Emberi képembõl, úgy érzem, búcsuzom immár,
enni füvet vágyom, szaladozni a messzi mezõkön
ûz a szivem: s rokon álattá, válok paripává.
Mért – az apám kettõsalakú – mért teljesen azzá?”
Szólt, s e kesergésnek végét már senkisem érti,
vagy csak alig; zavaros vegyülékké vált a beszéde;
úgy érzett: nem szó, de nem is nyerités ez a hang még,
csek nyeritésnek utánzata, majd kis idõ, s nyeritéssé
vált végképp; s karján mint lábon lép a mezõben.
Ujjai most eggyé nõnek, s egy könnyû patává
öt körmöt szaru forraszt össze a végükön, arca
ás nyaka megnyúlik, lebegõ köpenyének a vége
már farok, és szétszórt haja, mely leomolt a nyakára,
jobbra sörénnyé nõ, elváltozik arca s a hangja,
és e csodák, e merõ-újak, neki új nevet adtak.
Sírt Philyre deli gyermeke és, Delphoi-beli isten,
kérte segítséged, de hiába. A nagy Jupiternek
rendeletét te se szegheted, és ha igen, jelen akkor
nem voltál: Messenében s Elisben idõztél.
akkoridõben volt, hogy pásztori bõrsuba burkolt,
erdei kampósbot símult be a baltenyeredbe,
s játszott hét egyenetlen-hosszú sípon a jobbod.

Ovidius, Metamorphoses II. 633–682
Devecseri Gábor fordítása



Thesszáliától (és ezáltal Ocyroétól), mégis Pheraiban pász-
torkodjon? Úgy, hogy a történet helyszíneként Messzéniát
jelöli meg, ahol szintén volt Pherai nevû város!

Az Admétosz-történet fontossága abból adódik, hogy a
mítosz legelterjedtebb változata szerint az isten a villámok
kovácsait, a Küklópszokat ölte meg haragjában, amiért
Zeusz lesújtott valakit – mégpedig nem mást, mint Aszklé-
pioszt.24 Ez a lehetséges utalás a Metamorphoses szövegé-
ben, mely Aesculapius halálára mint múltbeli eseményre
céloz, nem sokkal Ocyroénak az ifjú halálát megjövendölõ
jóslata után olvasható, s jelenlétét éppen e közelség és a te-
matikus kapcsolat támaszthatja alá. A Küklópszok megölé-
sének burkolt említése azonban egy súlyos interpretációs
problémát is felvet. Ha komolyan vesszük a narrátornak
azt az indoklását, hogy Apollo azért nem tudott segíteni
Chironnak illetve Ocyroénak, mert éppen Elisben pásztor-
kodott (s ezt a büntetést a Küklópszok megölésével indo-
koljuk), akkor meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy a
lány lóvá változásakor és minden bizonnyal az azt megelõzõ,
a saját haláláról és istenné válásáról szóló prófécia alatt is
Aesculapius már halott volt. Apollo tehát nem csupán más-
hová, hanem egyúttal más idõbe is utazott!

Mindez ebben a formában persze lehetetlen: a prófécia
és a mitikus célzás nem lehet hiteles egyszerre, ugyanan-
nak a szöveg által megjelenített világnak ugyanabban a pil-
lanatában. A két, szorosan kapcsolódó történet összeütkö-
zésbe kerül tehát egymással: a szöveg önellentmondásba
keveredik. Mivel magyarázható ez? Természetesen mond-
hatjuk, a Metamorphoseshez írott alapvetõ kommentárral
egyetértésben, hogy Ovidius számára nem fontosak ezek a
kronológiai kérdések: nem abban látja költõi feladatát,
hogy az ilyen apró következetlenségeket kiküszöbölje.25

De az is lehetséges, hogy nem azért találkozunk a szöveg-
ben ezekkel az ellentmondásokkal, mert a költõ nem érezte
fontosnak, hogy megszüntesse õket, hanem éppen ellenke-
zõleg: azért, mert éppenséggel döntõ szerepet játszanak a
vizsgált jelenetekben. Azt kell tehát szemügyre vennünk,
hogy sor kerül-e a vizsgált szövegben további „idõutazá-
sokra”: a narratíva idõrendjének illetve a filozófiai érte-
lemben vett idõ rendjének a megbontására.

Már a jelenet legeleje is – hasonlóan az elõzõ és a kö-
vetkezõ epizódéhoz – az idõviszonyokat hangsúlyozza:26 a
legelsõ szó (interea 633) egy idõsíkba helyezi az Ocyroe-
történetet a holló megbüntetésével. A szöveg rögtön meg-
kezdi a kentaur-család életének a bemutatását is: Chiron
boldog, hogy gyermek van a háznál – ismét, hiszen kide-
rül: neki már van egy lánya, akinek anyjával és születési
körülményeivel a szöveg meg is ismerteti az olvasót
(636–8). E családnak van tehát múltja, s egyelõre a jövõje
is boldognak tûnik, hiszen Aesculapius már most sok örö-
met okoz nevelõapjának. A család bemutatása idõbeli kite-
kintést tesz lehetõvé az olvasó számára, ám a szöveg rög-
tön le is szûkíti ezt a horizontot. Az ecce (635)
felkiáltásnak és a megelõzõ sorok múltjával szemben a je-
len idõre való átváltásnak köszönhetõen egy szempillantás

alatt mi is pont ott termünk, éppen abban a pillanatban,
ahová és amikor Ocyroe megérkezik, s éppen ez az érkezés
– egy újabb utazás! – teremt lehetõséget a tényleges átvál-
tozás lezajlására és elbeszélésére.

Ocyroe jóslatát a szöveg nyugtalanítónak tûnõ utalá-
sokkal vezeti be. A lány nem elégedett meg azzal (non …
contenta … fuit 638–9), hogy apja mesterségében, az or-
voslásban legyen járatos: a sors titkait szokta közölni jósla-
taiban (fatorum arcana canebat 639). Ocyroe mintha egy
csöppet mértéktelen volna: nemcsak atyai örökségénél vá-
gyott többre, hanem a jelek szerint az azon felül megszer-
zett mesterséget is szertelenül gyakorolta – a canebat prae-
teritum imperfectuma (melynek egyik lehetséges jelentése
a gyakorítás kifejezése) és az arcana canebat hangis-
métlése27 egyaránt a fecsegést juttathatja eszünkbe. Ocyroe
nem csupán egy gyors futású folyam mentén született
(637), hanem szavai is túl gyorsan és bõven áradnak: az
elõzõ epizód szereplõihez hasonlóan õ is loquax, s ez az õ
esetében sem marad büntetés nélkül. A Metamorphoses II.
könyvében, melynek egyik központi témája a beszéd helyte-
len használata, az Ocyroe-jelenet különösen fontos szerep-
hez jut, hiszen központi témája a beszéd egyik minõsített
esete: a jóslás. Különösen veszélyes hivatás ez. A jós olyan
titkos információk birtokában van, amelyek nemcsak az em-
berek egy csoportja, hanem az összes halandó elõtt titkot ké-
peznek – ha az istenek akarata ellenére tár fel ilyen titkokat,
könnyen elõfordulhat, hogy azok megbüntetik érte.

A jóslásban rejlõ veszélyeket azonban az idõbeli kate-
góriák (jelen, múlt, jövõ) egymáshoz való viszonya felõl is
megközelíthetjük. A jós a jelenben beszél egy, emberi nézõ-
pontból a jövõben lejátszódó eseményrõl, de nem azzal a
beszédmóddal él, amelyben mindennapos kommunikációnk
során a nyelvtani jövõ idõt használni szoktuk. Ezeket a be-
szédmódokat az Ovidius-szöveg is szembeállítja egymással:
a köznapi beszédet az inquit (657) és a loqui (658) jelöli, a
szent szó kategóriájába tartozó jóslást és jóslatot viszont a
fatum (655, 657). A jóslás nem tervezett, várható vagy akár
biztosra vett jövõbeli eseményekrõl szól (melyek esetében
legtöbbször az elvi lehetõsége azért megmarad annak, hogy
végül mégse következzenek be), hanem úgy beszél a jövõ-
rõl, mint ami már megvalósult vagy éppen most játszódik le,
és éppen ezért nem lehet elkerülni. Ebben az értelemben be-
szélhetünk a jóslásról mint az idõ rendjének megbontásával
együtt járó szakrális beszédmódról. Nem véletlen, hogy a
jóslatok olyan könnyen idéznek elõ tragédiát, mely gyakorta
pont úgy következik be, hogy az, aki kedvezõtlen jóslatot
kapott, még elháríthatónak véli, s meg is kísérli elkerülni az
abban foglaltakat. Az idõbeli létbe zárt halandó azonban
nem tudja kezelni a birtokába került jövõt.

A Sors titkainak feltárása különleges beszédmód tehát;
az így elmondottak megvalósultnak minõsülnek már azelõtt,
hogy a szemünk elõtt ténylegesen is lejátszódnának. Meg-
fordul valóság és beszéd logikai kapcsolata: nem azért be-
szélünk valamirõl, mert megtörtént (vagy akár meg fog
történni), hanem azért tekinthetünk valamit megtörténtnek,
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mert a nyelv már kifejezésre juttatta (megölné-e az apját
Oidipusz, ha az nem kapna errõl jóslatot?). Profán magya-
rázattal élve: egy jóslat – mint jóslat – csak azután valósul-
hat meg, hogy elhangzott. Vallási szempontból persze en-
nél sokkal elemibb erejû a csere szó és esemény logikai
sorrendjében. A szent szó fizikai valóságra gyakorolt (te-
remtõ, megsemmisítõ vagy átváltoztató) hatása a római
vallásnak is jól ismert, alapvetõ jelensége.28 A költõi szó
hasonló erõvel rendelkezik az általa megjelenített világ fö-
lött. De mi történik akkor, ha e költõi szó által teremtett vi-
lág egyik résztvevõje kezd beszélni, mégpedig szent, pél-
dául jósszót használni?

Az Ocyroe-jelenet középpontjában ilyen, szereplõ által
elmondott jóslat áll, melynek mûfajából fakadóan alapvetõ
eleme a jelen és a jövõ kategóriájának összezavarása. Az
említett „idõutazást”, az Apollo pásztorkodásának történe-
tére való utalást a jóslat e jellemzõjébõl kiindulva immár
nem csupán a jelenet kulcsproblémájához köthetjük, ha-
nem lehetséges indoklását is adhatjuk. Ocyroe ugyan jövõ
idõben beszél Aesculapius haláláról, az azonban a lány
szavainak jósereje folytán elõször a múlt-jelen együttes ka-
tegóriájának részévé válik, bizonyos mértékben függetle-
nedve a megjelenített világnak a szereplõk által érzékelt
múlt-jelen-jövõ felosztású idejétõl. Ebbõl a bizonytalan,
múlt-jelen státuszból kerül át késõbb, az Apollo bûnhõdé-
sére való utaláskor már egyértelmûen a múlt kategóriájába.
Apollo távollétének a narrátor általi indoklása (beleértve a
büntetés elõzményét), ha a jóslatból indulunk ki, már nem
önmaga zavarja meg az elbeszélés idõrendjét, csupán il-
leszkedik és alkalmazkodik az egyik szereplõ jóslata által
már összezavart és átváltoztatott idõrendhez. Mindez a
szereposztást is megváltoztatja bizonyos értelemben: egy
szereplõ, Ocyroe itt legalább akkora befolyással bír arra,
hogy a mû miképpen folytatódjék, mint a narrátor, aki álta-
lában kizárólagos hatáskörrel szokott rendelkezni ebben a
kérdésben. A lány ugyan megkapja büntetését, de jóslatát
és annak következményeit nem lehet meg nem történtté és
ki nem mondottá tenni – mondhatjuk, de a narrátor végül
mintha mégis a saját lehetõségeinek korlátlan voltát hang-
súlyozná ezzel: õ ugyanis bármit megtehet, még azt is,
hogy hagyja magát befolyásolni saját elbeszélésének egyik
szereplõje által. Ocyroe nemcsak a jóslás terén nem tud
mértéket tartani, hanem a költõi szóból, a költõi mû formá-
lásából is nagyobb részt kíván (és kap is) a maga számára,
mint ami egy egyszerû szereplõnek kijárna. Olyan részlete-
ket mondhatna el, ha folytatná próféciáját, melyeknek más-
hol van meg a helyük az ovidiusi költeményekben;29 a nar-
rátor ezért közbelép és elhallgattatja a lányt.

Az elhallgatás történeten belüli indoklása az istenek
haragja, az említett Metamorphoses- és Fasti-részleteket
ismerõ olvasó azonban a narrátor „haragját” is meghallhatja
a restabat fatis aliquid (655) kifejezésben. „Hátra lett vol-
na még valami a jóslatból”, hangzik az egyik lehetséges
fordítás,30 ám ez a mondanivaló egyúttal a narrátoré is, aki
azonban más alkalommal szándékozik a további részlete-

ket megosztani velünk – a vetorque plura loqui (szó sze-
rint: „tiltva van számomra, hogy tovább beszéljek”, 657–8)
feltûnõen hiányzó logikai alanya maga a narrátor is lehet.
Az istenek büntetése folytán „valami megmaradt [titok-
ként] a Sors számára”,31 a narrátor büntetésének köszönhe-
tõen pedig „valami megmaradt [titokként] a [narrátor] be-
széde számára”. Sors és jóslat – a fatum mindkettõt jelenti,
de egyben utal a szent szóhoz hasonlóan világot teremtõ
költõi szóra is.32 A mondat többértelmûsége mindhárom le-
hetõséget kifejezésre juttatja.

Ocyroe nem tudja folytatni apja és Aesculapius jövõjé-
rõl szóló jóslatát; helyette saját metamorfózisáról, s legfáj-
dalmasabb pontként a beszéd képességének elvesztésérõl
kénytelen tudósítani minket (657–64). Hogy miként kell
elképzelnünk és hallanunk magunkban Ocyroe szavait, azt
a beszéd végén maga a szöveg jelzi. „Panaszának legvége
kevéssé volt érthetõ, szavai pedig egybefolytak” (pars est
extrema querellae intellecta parum confusaque verba
fuerunt 665–6), s végül már nem ember hangja volt ez, de
még nem is lóé: inkább olyan, mintha a ló hangját utánoz-
ná valaki (665–9). Azt illetõen viszont, hogy pontosan mi
a legvége Ocyroe beszédének, a szöveg bizonytalanságban
hagyja az olvasót. Lehetséges, hogy Ocyroe „beszéde”
folytatódik még, csak – lévén, hogy már a narrátor számára
is érthetetlen – az olvasó nem értesül róla; az is elképzel-
hetõ viszont, hogy Ocyroe általunk olvasott utolsó szavai
már maga a pars extrema querellae, melyet például Chiron
a jelenet szereplõjeként már nem, de az olvasó a mindentudó
narrátornak köszönhetõen még megérthet. Bármelyik lehe-
tõségre gondolunk is, ha mindezt filmként néznénk végig,
akkor azt látnánk és hallanánk, hogy a lány fokozatos testi
átalakulásával párhuzamosan beszéde is egyre kevésbé ért-
hetõ, míg végül hallanánk még a hangját, de az nem emberi
beszéd volna már.

Praevertunt… me fata, vetorque plura loqui (657–8) –
a lány utolsó beszédét nyitó bravúros mondat sokjelentésû
és ezáltal alig fordítható. Önmagában mindkét mellérende-
lõ tagmondat hiányos: miben akadályozza meg a Sors
Ocyroét, s ki tiltja meg, hogy tovább beszéljen? Kézenfek-
võ megoldás, hogy egymást egészítik ki, együtt alkotva a
„Sors megakadályozza, hogy tovább beszéljek” mondatot.
Persze a fata, mint arról már szó esett, nem csupán a Sor-
sot, hanem a narrátor, sõt Ocyroe beszédét is jelölheti. Ez
tökéletesen érzékelteti, hogy miképpen változott itt meg a
fatum (szent szó) és a loqui (profán szó) viszonya. Mikép-
pen akadályozhatja meg Ocyroe beszéde (fata) a saját to-
vábbi beszédét (loqui)? Egyrészt úgy, hogy a lány jóslata
az oka a büntetésnek. Fatum és loqui azonban ennél sokkal
szorosabb kapcsolatba kerül egymással az átváltozásról
szóló beszámolóban: a két beszédmód szinte eggyé válik
itt. Nem arról van szó, hogy a megjelenített világon belül
nem kerülne sor a metamorfózisra, ha Ocyroe e költõi vi-
lágban élõ szereplõként nem tudósítana róla minket (hiszen
mindezt külsõ szemlélõként a narrátor is elmesélhetné), de
mégis, Ocyroe nem csupán elmondja, hogy mi történik vele:
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egyre kevésbé érthetõ beszéde (loqui) maga a fatum meg-
valósulása, a Sors beteljesedése. Beszéd és történés egy-
máshoz való idõbeli és ok-okozati viszonya megállapítha-
tatlanná válik.

Apollo távollétének lehetséges oka és a köznapi illetve
szent beszédmód szembeállítása hívta fel a figyelmet az
idõ- és logikai viszonyok problematikus voltára, de valójá-
ban itt, a jelenet csúcspontján derül ki, mennyire szervesen
kapcsolódik ez a probléma az egész mû fõ témájához, a me-
tamorfózishoz. Az átváltozásoknak mindig van egy olyan
szakasza, amikor a metamorfózist átélõ szereplõ átmeneti-
leg identitás és jellemzõ tulajdonságok nélkül marad;33

Ocyroe hangja, mint a szöveg is jelzi, egy pillanatra nem is
emberi, de nem is állati hang. Ugyanígy kérdõjelezõdhet
meg ekkor az emberi gondolkodás által felállított többi ka-
tegória és ellentétpár is: ok és okozat, szent és köznapi szó,
elõbb és késõbb, múlt, jelen és jövõ. Ahhoz, hogy emberbõl
ló legyen, a hétköznapi tapasztalástól eltérõ körülményekre
van szükség. Hogy ez az ideiglenes helyzet egy pillanatig
tart, azt is csak külsõ szemlélõként, az idõbeli kategóriákkal
jellemezhetõ világban mondhatjuk; ennek az átmeneti, tu-
lajdonképpen a mû legelején megjelenõ Káoszt visszaidézõ
állapotnak nincs belsõ ideje.

Ez a jelenség meglepõ lehetõséget villanthat fel az ol-
vasó elõtt: annak a lehetõségét, hogy egy átváltozást ter-

mészeténél fogva nem lehet tökéletesen koherens módon
elbeszélni. Maga az átváltozás töri meg az elbeszélést, egy
pillanatra – a teljes meghatározhatatlanság pillanatára –
felfüggesztve mindama fogalmak (idõ, identitás stb.) érvé-
nyességét, melyekre egy elbeszélés épülhet. Ha a narrátor
„hibát ejt”, például anakronisztikus módon kapcsol össze
két eseményt vagy elbeszélést, az többek között ennek a
narratív törésnek a meglétét jelezheti az olvasó számára.
Az Ocyroe-jelenet különlegessége abból adódik, hogy az
ellentmondásokat a szöveg nem csupán egy leplezett mito-
lógiai utalással sejteti, hanem elemibb erõvel mutat rájuk,
egy jóslat köré szervezve magát: olyan beszéd köré, mely
természetébõl fakadóan ellentmondásos az emberi tapasz-
talás és egyúttal az elbeszélések alapjául szolgáló múlt, je-
len és jövõ idõbeli kategóriái szempontjából. A nyelv ké-
pes arra, hogy beszéljen az elbeszélhetetlenrõl, de csupán
olyan eszközökkel, amelyek maguk is egy-egy történet el-
lentmondásos mivoltára, adott esetben lehetetlenségére
hívják fel a figyelmet. Ovidius mûvészete többek között
éppen az összhangnak és a diszharmóniának ebben az utol-
érhetetlen egyensúlyában ragadható meg: ama discors con-
cordiában, mellyel a Metamorphoses I. könyvében (433) a
szöveg magát a világot, és ezek szerint egyben saját szö-
vegvilágát, szerkesztésmódját is jellemzi.

Kozák Dániel
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