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Amodern klasszika-filológia igyekezett a kis terjedelmû eposzban
egy önálló mûfajt, az epülliont meghatározni. Maga a szó természe-
tesen görög, de ahogyan a görög eposz szó sem azt jelenti, amit a

magyar eposz, úgy a görög epüllion sem jelent epülliont, hanem inkább kis
verssort vagy röpke gondolatot (Arany János fordításában „eszmécskét”1),
és mindössze egyetlen egyszer használják egy Homérosznak tulajdonított,
játékos hangvételû költemény megnevezésére,2 ahol szintén könnyen lehet,
hogy a játékosság indokolja a szóhasználatot, nem pedig a rövid eposzt hiva-
tott a kicsinyítõ képzõs alak megnevezni. A görög szó tehát irodalomtudo-
mányi szakkifejezésként modern találmány.3 Magát az epüllion mûfajiságát
azonban a fogalom igen elterjedt használata ellenére sem lehet világosan látni.
Hiába is próbáljuk az antik irodalmi élet felõl mûfajnak tekinteni az epül-
liont, mintegy azt a feltételezést próbálva igazolni, hogy az ókorban létezett
ilyen mûfaj: az antik elmélet sehol sem tesz mûfaji különbséget a kis és a
nagy terjedelmû eposz között,4 és sajátos mûfajérzetet nem lehet kikövetkez-
tetni sem az alkotók költõi programot megfogalmazó megnyilatkozásaiból,
sem a befogadói szokásokból, hiszen a szóban forgó mûvek többnyire vegyes
gyûjteményekben maradtak fenn.5 Mindenekelõtt azonban tisztáznunk kell,
mit is értünk mûfajon. Számomra leginkább irodalmi mûvek olyan csoport-
jának tûnik, amelyet a befogadás hoz létre. Különbözõ mûveket hasonló vo-
násaik alapján egyazon mûfajba tartozóknak tekintünk, de a hasonlóság
szempontját mi határozzuk meg, az nem lehet sem a mû immanens sajátos-
sága (hiszen különbözõ mûveket hozunk kapcsolatba egymással), sem vala-
miféle örök természeti törvény vagy az irodalmiság változhatatlan sajátossága.
Ennek értelmében különbözõ korok ugyanazt a mûvet különbözõ mûfajokba
tartozónak tekinthetik pusztán azért, mert a mûfajiság tekintetében más vo-
násokat tartanak relevánsnak, vagyis a csoportosítás során más szemponto-
kat alkalmaznak. És ugyanígy kialakulhatnak utólag új mûfajok is egy új
szempontrendszer alapján, amely korábban nem volt elég erõs ahhoz, hogy
önálló mûfajt hozzon létre. A regény 19. századi fejlõdése például érzé-
kennyé tette a befogadókat a regényszerû aspektusok iránt, és ez vezetett az
antik regény mint kutatási terület felértékelõdéséhez, de talán nem túlzás azt
állítani, hogy az antik regény mint mûfaj utólagos kialakulásához, hiszen
nem mutatható ki, hogy ezeket a szövegeket az ókorban mûfajilag összetar-
tozóknak tekintették volna. A mûfaji rendszereknek ez az utólagos változása
egyáltalán nem hiba, kiküszöbölendõ vagy egyáltalán kiküszöbölhetõ
történetietlenség, hanem saját történeti meghatározottságaink mûködése a
befogadásban, amit nem korlátozni, hanem lehetõség szerint tudatosítani
kell. Az epüllionnal is hasonló lehet a helyzet, mint a regénnyel: a modern
olvasás olyan szorosan összetartozónak talált bizonyos szövegeket, hogy
önálló mûfajként próbálta meg leírni csoportjukat, annak ellenére, hogy az
ókori olvasók, ha érzékelték is az összetartozást, ehhez, úgy látszik, nem tar-
tották eléggé lényegesnek. Ha tehát kimuthatók olyan sajátosságok, melyek
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a költemények egy adott csoportjában általánosak, és ugyanakkor összessé-
gükben idegenek más csoportoktól, akkor ezeket a mûveket valószínûleg jo-
gunkban áll önálló mûfajként definiálni.6 Azt kell tehát megvizsgálnunk,
mennyire lehet konzisztens ez a mûfajt kialakító eljárás.

Az elsõ problémát az epüllionok csoportjának kijelölése okozza, hiszen
most nem a mûfaji jegyek alapján sorolunk be mûveket a csoportba, hanem
éppen a csoport egyes tagjairól próbáljuk az általános jegyeket leolvasni.
Csakhogy a szakirodalomban messze nincs egyetértés az epüllionok csoport-
jába tartozó mûveket illetõen sem. Véleményem szerint nem szabad túllépni
az eposz mint hexameteres, narratív költemény antik definíciójának határát.
Narratív költeményen pedig olyan költeményt értek, amely a történetet a
mesélés kedvéért meséli el, vagyis az elbeszélés alkotja a mû alapstruk-
túráját.7 Ebben az esetben az epülliont csak az eposztól, a kiseposzt a nagy-
eposztól kell elkülöníteni, a kérdés pedig az lesz, hogy van-e közöttük
kölönbség a terjedelmen kívül is. Egyrészt határt kell valahol vonnunk, hi-
szen enélkül minden szilárd fogódzót elveszítünk, és az epüllionok csoportja
gyakorlatilag a végtelenségig lesz tágítható. És akad is példa olyan epüllion-
fogalomra, amely a versforma fontosságát azért vitatja el, hogy a mûfajba
sorolhassa Propertius Hylasát (1, 20) és Tibullus Messalla-dicséretét (1, 7).
Nyilvánvaló, hogy az elbeszélés egyik mûnek sem alkotja az alapstruktúráját.
(A Propertius-vers figyelmeztetés Gallusnak, és mint ilyen alapvetõen lírai.
A narratív betét minden tekintetben alá van rendelve ennek a funkciónak, az
intés mitológiai illusztrálására, illetve megalapozására szolgál.) Így az epüllion
nem is határozott mûfaj lesz, hanem csak „sokféle tematikus és elõadásmód-
beli lehetõséget felhasználó kísérletezési hagyomány”.8 Ezáltal epüllionnak
lesz tekinthetõ bármi, ami egyáltalán tartalmaz bármilyen csekély narratív ele-
met. Másrészt érdemes a mûfaji határt az antik eposzfogalmon belül megvonni,
hiszen az epüllion kialakulását hagyományosan a nagyeposz elleni lázadással
szokás magyarázni.9 Módszertanilag hibásnak tartom továbbá a vergiliusi
Georgica Aristaeus-epizódjának és Ovidius Metamorphosesének bevonását a
vizsgálódásba10 – legalábbis a vizsgálódásnak ebben a kezdeti fázisában. Na-
gyobb kompozíciók részletei nem használhatók fel egy kisebb mûfaj jellegze-
tességeinek meghatározásához. Nem kizárt ugyan, hogy Ovidius a Metamor-
phoses egyes részleteiben az epüllion technikáit alkalmazta, ha voltak ilyenek,
de ha ezekre a technikákra éppen ebbõl az alkalmazásból következtetünk visz-
sza, akkor az okoskodásunk körben forog.11

Mindezek alapján a következõ mûvek jönnek számításba: Theokritosz 24
(Hérakliszkosz, azaz A kicsi Héraklész), Pszeudo-Theokritosz 25 (Az orosz-
lánölõ Héraklész), Moszkhosz: Európé, Kallimakhosz: Hekalé,12 Catullus 64,
az Appendix Vergilianából a Ciris és esetleg a Culex (Szúnyog).13 Az újabb
nehézséget az okozza, hogy a fennmaradt anyag egyrészt igen sovány, más-
részt az egyes mûvek között óriási különbségek figyelhetõk meg. Ezért kény-
telen Crump, aki a mûfaj teljes történetének megírására vállalkozott, gyakor-
latilag minden egyes mûben a mûfaj fejlõdésének egy-egy új korszakát látni.
A különbségeknél azonban talán fontosabbak az azonosságok, illetve a fent
felsorolt mûvek és a nagyeposzok közti különbségek. Az egyes kiseposzok
terjedelme közti eltérések is okoztak már fejtörést,14 hiszen a két véglet, a
150 soros Hérakliszkosz15 és a valószínûleg ezer sor feletti Hekalé valóban tá-
vol esik egymástól, ugyanakkor a több ezer soros nagyeposzoknál még az
utóbbi is sokkal rövidebb lehetett. Ez a rövidség azonban már önmagában is
bizonyos következményekkel jár. Az eltérõ terjedelem természetesen eltérõ
kompozíciós és technikai megoldásokat követel.

A témával foglalkozók egy része a mûfajra jellemzõnek tekintette a di-
gressziót és a egyenes idézetek különös jelentõségét.16 Ezek az elemek ter-
mészetesen éppúgy megvannak az eposzban is. Az epüllionok digressziói és
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A NÁSZAJÁNDÉK-TAKARÓ

Erre letûnt korok embereit hímezte e mûgond,
hõsök sok ragyogó tettét mutogatja csodásan.
Mert, lám, Diának hullám-zaju parti szegélyén
nézi, amint Theseus tovaillan fürge hajókkal,
dúlt szívben dühödött haragot viselõ Ariadne;
nem hiszi el sehogyansem még, hogy látja, amit lát,
mert a csalárd álomból még csak most riadott fel,
s látja, hogy elhagyták nyomorultul a puszta fövenyben.
Surran az õt feledõ ifjú, evezõt csap a habba,
puszta igéreteit rábízza a szélviharokra.
Nézi a távolból Minos szomorúszemü lánya,
mint kõbõlfaragott bakkhánsnõ, áll a moszatban,
nézi, nehéz gond habtaraján hányódik a lelke;
szõke fejecskéjét könnyû ék nem koszorúzza,
meztelenült mellét a finom ruha nem fedi immár,
nem kötik át a kecses szalagok sem tejszinü keblét,
mindez alácsúszott testérõl, szertevetõdött,
s lába elõtt sós hab játszott vele, hánytorgatta.
S õ a fejékét nem, s a vizen lebegõ köpenyét sem
bánta: terajtad csüngött csak teljes szive, Theseus,
teljes lelke szegénynek, minden gondolatával.
[...]
Ily alakokkal volt dúsan díszítve a drága
szép takaró, mely a szent nászágyat körbeölelte.

Catullus 64, 50–70. és 265–66.
Devecseri Gábor fordítása
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beszédei objektíve nem hosszabbak az ott szokásosaknál, de valóban hosz-
szabbaknak tûnnek, mert jelentõségük megnövekszik pusztán azáltal, hogy
egy kisebb kompozícióból sokkal nagyobb részt tesznek ki. A költõk felis-
merték és kihasználták az ebbõl adódó lehetõségeket. Ennek legszebb pél-
dái: Európé virágszedõ kosarának leírása Moszkhosznál, amely Ió, a Zeusz
szerelme miatt tehénné változott leány történetét illeszti a leány miatt bikává
változó Zeusz történetébe, valamint a nászágy takarójának leírása Catullus-
nál, amely Ariadna boldogtalan szerelmét állítja szembe Peleus és Thetis
boldog menyegzõjével.

Nem a digressziót vagy a hosszú beszédet kell tehát a mûfajra jellemzõ-
nek tekinteni, hanem ezeknek az elemeknek eltérõ használatát. Tágabban: a
kísérõmotívumok minél bonyolultabb rendszerét, amely a látszólag mellékes
momentumok hangsúlyozásával együtt egy igen egyéni mítoszváltozat létre-
hozásához vezet.17

Hollis azt emeli ki, hogy az epüllionokban az elbeszélés nem egyenletesen
halad elõre: végigrohan „fontos” részeken, elidõzik viszont „apróságoknál”, az
idõrendet pedig visszatekintésekkel és jóslatokkal,18 sõt esetleg elbeszélõi
prolépszisszel bontja meg (Ciris 190–206.).

Ezeket a technikai megoldásokat azonban, melyeknek segítségével ki le-
het tágítani a fõtéma által meghatározott cselekményhorizontot, a homéroszi
eposzok is használták. A különbség itt is az arányokban van. A fenti techni-
kák közül néhányat minden epüllion alkalmaz, és ezek a csekély terjedelem-
hez képest nagy tematikus gazdagságot, összetett jelentéssel terhelt, sûrített
mûalkotást eredményeznek.

Rendre felvetõdik ezen kívül, hogy az epüllionra talán más tematika és
más szemléletmód jellemzõ. Abban azonban, hogy milyen is ez a sajátos szem-
léletmód, nem sikerült még egyetértésre jutni. Jackson szerint van a kis-
eposznak egy heroikus és egy romantikus típusa,19 míg Gutzwiller úgy véli,
teljesen hiányzik belõle a komolyság, melynek helyét „enyhe szellemesség
és gyerekes humor,” a hõsök humanizálása és degradálása foglalja el; Hollis
ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy a Hekalé és Euphorión töredékei
gyakran szomorúak, melankolikusak (és akkor õ még nem hivatkozott a ró-
mai példákra).20 Ha mindezt össze akarjuk foglalni, talán megkockáztatha-
tunk annyit, hogy az epüllion lemond az emelkedettség gesztusáról.21 Ennyi-
ben talán szembeállítható az eposz hangulatával a Culex parodisztikus
jellege22 éppúgy, mint Az oroszlánölõ Héraklész kedélyessége, az Európé
bája, a Ciris jajveszékelése és Catullus méltóságteljes szomorúsága is.

Ami a tematikát illeti, a mitológiai téma dominál (az egyetlen kivétel a
feltûnõen és túlságosan hétköznapi tárgyú Culex). Az eddigi kísérletek a to-
vábbi pontosításra sikertelennek látszanak. Nem igaz, hogy az epüllionok az
obskúrus mítoszokat keresik,23 hiszen a kígyókat megfojtó gyermek Hérak-
lész, a nemeai oroszlán és Augeiasz istállója, valamint Európé elrablása na-
gyon is közismert történetek voltak. Az sem igaz, hogy a nõknek és a szere-
lemnek kitüntetett jelentõsége lenne,24 hiszen a Héraklész-epüllionokból és a
Hekaléból (valamint a Culexbõl) hiányzik a szerelmi szál.

A tematika azonban a cselekményegységek, az egyes szerkezeti elemek szint-
jén is vizsgálható. Itt már nem választható el egymástól a tematika és a szemlélet,
mert ha az epüllion következetesen kerül bizonyos, a nagyeposzra jellemzõ témá-
kat, ennek nyilván az eltérõ szemlélet az oka. A fennmaradt anyag annyira cse-
kély és ugyanakkor annyira változatos, hogy érdemesebb a nagyeposz jellegzetes
formai elemeibõl kiindulni, és azokat keresni a kiseposzokban.25

A csata különösen a római eposzban vált az eposz mûfajának szinte elen-
gedhetetlen kellékévé: a római irodalmi köztudatban az eposz háborúról
szól.26 Az epülliontól ez az egész tárgykör idegen. Különösen feltûnõ ez a
Ciris esetében, amely háború idején, egy ostromlott városban játszódik, és a

PROLÉPSZISZ

Jaj, nyomorult, mit is ér nem látni elõre?
Nisus atya, s néked, ha a városodat letiporták,
épp hogy akad szállás a magas tornyok tetejében,
otthont ott lelsz majd, megtörten rakva a fészket,
félsz madarak módján, ha a lányod meglakol egyszer.
Örvendj, fürge sereg, magasan felhõkbe fogódzó,
mind kik a tengert, zöld ligetet s zúgó szavu erdõt
lakjátok, fel hát, madarak, vígságra, cikázók,
s ó ti is, emberi képmást vesztett daulisi lányok,
ó ti, könyörtelenül keserû sors kényszereképpen,
örvendezzetek, ím látjátok, akik ma királyi
vérrokonok számát szaporítva sietnek elétek,
már az atyát s cirist. Ó hajdan leggyönyörûbbek,
tartsatok arra az ég kékes felhõit elõzve,
merre az égilakók várát veszi célba halászsas,
s merre szabott jutalomként röpköd hószinü ciris.
Már Nisus szemeit lenyügözte a kellemes álom…
Ciris 190–206.
Szabó Kálmán fordítása

Kis szúnyog, méltó, nagy az érdemed: ezzel a gyásszal
élete üdvéért mond hálát néked a pásztor.
Culex 413–414.
Szabó Kálmán fordítása

Mert a királyok is úgy látják jónak, ha a házat
õk vezetik, – hisz gazda szemétõl hízik a jószág.
Menjünk hát hozzá; magam elkísérlek odáig,
istállóinknál akadunk bizonyára urunkra.
Az oroszlánölõ Héraklész 58–61.
Kerényi Grácia fordítása

Megtapogatta a szûz, lágyan letörölte kezével
szájáról a habot, majd megcsókolta a tulkot.
Édesen elbõdült a barom: vélnéd, hogy a híres
mügdónok fuvolájának mézes szava hallik.
Moszkhosz, Európé 95–98.
Kerényi Grácia fordítása

Rettenetes testû szörnyek, nagy tengeri bálnák
már köribém gyûlnek, kéklõ örvény közepében
farkuk csapkod, ijeszt, öblös szájuk ha kitátják.
Hát könyörülj, Minos, gondolva az emberi sorsra.
Ciris 451–454.
Szabó Kálmán fordítása
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háború mégsem hatol be a mû cselekményébe. Egyetlen harci jelenet sincs
benne, és a város elfoglalására, noha ígéretes téma, amelyen az eposzköltõk
általában szeretik tudásukat csillogtatni, egyetlen sor utal: majd elesik
Megara, s hiteles lesz az isteni jóslat (388). A háború témája csak Catullusnál
jelenik meg a Parcák jósénekében, de õk sem mesélik el a leendõ történéseket,
hanem csak képek körvonalait villantják fel, melyeket majd az idõ – illetve az
olvasó háttértudása – hivatott konkrétabb tartalommal megtölteni.

Szintén hiányzik az epüllionokból az istenek tevékenységének (Götter-
handlung) az a része, amely mintegy az emberek feje fölött27 játszódik: az
istenek tanácskozása vagy egymás közti párbeszéde. Az istenek csak az em-
beri szférával való kapcsolatukban jelennek meg.

Nincs példa egy sor, az eposzokban, ha nem is általános, de gyakori cse-
lekményelemre. Ilyen az alvilágjárás, a sportverseny, a tengeri vihar, a lako-
ma, az ünnep. Álomjelenet van ugyan az Európé elején, de ez a jövõ allego-
rikus megjelenítése:

Európéra csodás álmot küld Küprisz egy éjjel.
Harmad-szakba hajolt amaz éj, hajnal fele járt már,
épp amikor csupa méz a tag-oldó álom, a szemre
lágyan száll le, szelíd kötelékbe bilincseli fényét,
és az igaz jelenések röpködnek csapatostul:
akkor esett, hogy a fényes ház emeletjén
szendergõ szûz, Phoinix gyermeke, Európeia
látta, hogyan küzd két szárazföld érte – az egyik
Ázsia, másik a szembelevõ – nõi alakban.
Egyik másországbeli, míg amaz otthoni fajta
mint a sajátját tartja magához ölelve a lánykát,
s egyre rebesgeti, hogy maga szülte, etette-nevelte.
Izmos karral, erõszakosan nyúl érte a másik,
s õ örömest megy hozzá, mert azt mondja, a végzet,
Zeusz rendelte, a pajzstartó, neki Európeiát.
(Moszkhosz 2, 1–15.)

Ilyen álom is elõfordulhat eposzban, mint Pénelopé álmának példája mu-
tatja (Odüsszeia 19, 536–550.),28 de a jellegzetesen epikus álom az, amely-
ben egy isten vagy hérósz lép oda egy szereplõ ágyához, hogy megszólítsa
és tanáccsal lássa el, illetve utasítsa valamire;29 ez a fajta álom természetesen
befolyásolja a szereplõ cselekedeteit (még akkor is, ha Agamemnón az Iliasz
elején pontosan az ellenkezõjét teszi annak, mint amire az álom utasította).
Nos, ilyen nem fordul elõ az epüllionokban. Az egyetlen kivétel a Culex,
ahol a szúnyog jelenik meg álmában a pásztornak (Culex 206–211.).

Ami azonosságként megmarad, az egyrészt esetleges: egy-egy különös
változat a hõs felfegyverkezésére (Pszeudo-Theokritosz 25, 206–209.), a
párharcra (Pszeudo-Theokritosz 25, 223–271. és Catullus 64, 103–111.), az áldo-
zatbemutatásra (Ciris, 142–151.) vagy a mûalkotás leírásának jellegzetes típu-
sára (Moszkhosz, Európé 38–63. és Catullus 64, 50–264.); másrészt külsõdle-
ges: a katalógus, ami természetesen sosem enumeratio, azaz seregszemle, és
aminek legmarkánsabb példája a marhamustra (Pszeudo-Theokritosz 25,
85–140.). Igazat adhatunk tehát Jacksonnak abban, hogy az epüllion csak az
eposz dekoratív elemeit veszi át,30 bár még így is elvitathatatlan közösséget
teremt közöttük, hogy mindkettõ elbeszélés: jelenetekkel, összefoglalások-
kal, idézetekkel.

A Diomedes grammaticusnál fennmaradt, Theophrasztoszra visszavezet-
hetõ31 meghatározás itt is alkalmazható: az epüllion emberek, istenek és legin-
kább hõsök illetve hõsnõk cselekedeteit meséli el.32 A középpontban sohasem

Így azután, apját-sirató otthonra találva
hõs Theseus, amilyen mély gyászt okozott feledõen
Minos lányának, csak olyat vont végre magára.
Állt a leány, a szökõ gályákat nézte kesergõn,
sebzett lelkének mélyén bús gondjai forrtak.
Catullus 64, 246–250.
Devecseri Gábor fordítása 

A PARCÁK JÓSÉNEKE

Hozzá mérni magát egy hõs se merészli a harcban,
majd ha a phryg patakok mind áznak a teucrosi vérrel,
s Trója falát hosszas harcokkal gyötri-szorítja
s végül is elpusztítja a csalfa Pelops unokája.
Fussatok és fonalunk fonjátok, fussatok, orsók.
Sok ragyogó tettét, kimagasló bajnokerényét
sokszor megvallják az anyák fiaik temetésén,
míg õsz fürtjeiket szétszórják, bomlani hagyják,
s hervadt keblüket elgyöngült tenyerükkel ütik majd.
Fussatok és fonalunk fonjátok, fussatok, orsók.
Mert, valamint a kaszás a kalász sürüjét learatja,
lángsugarú nap alatt lekaszálja a szõke mezõket,
úgy leterít vészes vassal sok trójai testet.
Fussatok és fonalunk fonjátok, fussatok, orsók.
Tettei nagyságára tanú lesz majd a Scamander
habja, mely örvényes Helléspontosban a széles
árba vegyül, tetemek halmával fojtja el útját,
s mély vizeit bekevert vérrel teszi majd melegebbé.
Fussatok és fonalunk fonjátok, fussatok, orsók.
Catullus 64, 343–361.
Devecseri Gábor fordítása 

PÉNELOPÉ ÁLMA

Rajta azonban, az álmom fejtsd meg, ügyelj a szavamra.
Húsz ludam él házamban, a búzát itt eszik egyre,
vízbekeverten; örül, ha tekintek rájuk, a szívem;
horgascsõrü hatalmas sas jött most a hegyekbõl,
és megfogta nyakát mindnek s meg is ölte: hevertek
itt a teremben, a sas meg az isteni légbe röpült fel.
Én meg fölsírtam s jajgattam az álom ölében,
és az akhájai széphaju nõk köribé,m seregeltek,
míg sírtam hevesen, hogy a sas lecsapott ludaimra.
Csakhogy visszaröpült a sas és odaült a tetõre,
s emberi hangon szólva vigasztalt; íly szavakat szólt:
„Bátorság, lánysarja a hírneves Íkariosznak;
mind igaz ez, nem is álom, mert így teljesedik be.
Itt e ludak kérõk, magam én sas voltam idáig,
most meg urad vagyok, így érkeztem vissza tehozzád,
hogy minden kérõdnek hozzam csúnya halálát.”
Szólt; mire már eleresztett engem a mézizü álom;
Szétnézvén, ludaim bent láttam a termem ölében,
Teknõbõl búzát csipegettek, mint azelõtt is.
Homérosz, Odüsszeia, 19. 535–553.
Devecseri Gábor fordítása



az istenalakok állnak,33 hanem a hõsök, akiket azonban inkább hétköznapi,
emberi szituációkban látunk: Héraklészt csecsemõként illetve tanyasi kvater-
kázás közben; a tanyasi kutyákkal bajlódik, és amikor szembenéz a nemeai
oroszlánnal, fõleg azon bosszankodik, hogy nyilai lepattannak a szörnyrõl:

Másik nyílvesszõt lõttem ki feléje az íjról
bosszankodva, kezembõl mért csúszott ki az elsõ, –
s épp a tüdõ tájára, a mell közepébe találtam.
Sokfájdalmu nyilam bundáján mégse hatolt át
most se, hanem lábához célt tévesztve esett le.
Harmadszor próbáltam az íjamat ajzani mélyen
elkeseredve, mikor megpillantott a veszett vad.
(Pszeudo-Theokritosz 25, 231–37.) 

Cirist is csak sorvadó szerelmesként látjuk, és nem akkor, amikor levágja
apja varázsos hajszálait.

Az eposzra jellemzõ cselekményelemek talán azért hiányoznak az epüllion-
ból, mert a hõsöket (vagyis a mitológiai alakokat) nem társadalmi létükben,
nem a közösséghez fûzõdõ kapcsolatukban vizsgálja, hanem egyéniségként,
mégpedig izolált individuumként. (Innen a pszichologizálás, az érzelmek meg-
növekedett szerepe.)34 Ezért aztán az epüllionok alaphelyzete a hõs magánya.
Harcra bõven van példa, de nincs példa háborúra, közösségek összecsapására.
A hõsök magányosan mérkõznek meg állatokkal, mitikus szörnyekkel. The-
seus a labirintus mélyén egyedül küzd Minotaurusszal, Héraklész a puszta, im-
máron ember nem lakta vidéken néz szembe az oroszlánnal. A nõalakok kisza-
kadnak hazájukból, otthoni közösségükbõl. Európé el kell hagyja a földrészt
is, ahol született, egy bika hátán vágtat a nyílt tengeren. Ariadnát akkor lát-
juk, amikor otthonát elhagyva és Theseustól elhagyatva magányosan áll a
tengerparton. Scyllát hajó vontatja a tengeren, minden emberi közösségbõl
kiszakadva és kitaszítva néz az égre, és ez a kitaszítottság büntetésként ak-
kor is megmarad, amikor madárrá változik:

Ezt a leányt sohasem láthatja rokon szeme többé
bíborszín pánntal megkötni arany haja szálát,
nem vár nászszoba rá, szír balzsammal szagosítva,
otthona sincs immár: mit is ér számára az otthon?
Most a fehértarajú örvények forgatagából
szélsebesen vad szárnysuhogással tör fel az égnek,
s tolláról millió vízcseppet hint a habokba,
átokverte leány, bár megmenekült, de hiába,
elhagyatott sziklák odvában tengeti éltét,
sziklán, kõszirten s a sivár partok közelében.
(Ciris 510–19.)

És lehet-e magány nagyobb, mint az alvó házban a kígyókkal küzdõ
csecsemõé?35 Úgy tûnik, ez az izoláltság, a társadalmi kötöttségeitõl függet-
lenül szemlélt egyén a fennmaradt epüllionok fõ témája.

ÁLOM

Ámde alig száll gyengéd álom lomha, elernyedt
tagjaira s békés nyugalomban fürdeti testét,
ott van elõtte a szúnyog lelke, siratja a sorsát,
bús a halála miatt, s így szól hozzá keserûen:
„Jaj mit vétettem, s hol itéltek el arra, hogy ily rút
sorsot kell hordoznom?…”
Culex 206–211.
Szabó Kálmán fordítása

A HÕS FELFEGYVERKEZÉSE

…ezt a kemény, görcsös bunkót markolta a jobbom.
És amidõn az oroszlán-járta vidékre jutottam
íjam elõvettem, s idegét kifeszítve a sodrott
gyûrûn, jajt okozó nyilamat rátettem azonmód.
Pszeudo-Theokritosz 25, 206–209.
Kerényi Grácia fordítása

PÁRHARC

Hallgatag ajkkal tett fogadalmat; a sok kis ajándék
gyûlöletes nem volt, noha hasztalan isteneinknek.
Mert valamint a magas Taurus legfõbb tetejében
ágaival zúgó tölgyet, vagy sok tobozával
terhes gyantafenyõt csavar és tép szörnyen a szélvész
(az meg a rántástól eldõl, kiszakad gyökerestõl,
s hulltában széttör mindent, mi elébevetõdik):
így teritette le ott hõs Theseus, gyõzve, a szörnyet,
szarvaival ki hiába döfött az üres levegõbe.
Catullus 64,103–111.
Devecseri Gábor fordítása 

ÁLDOZATBEMUTATÁS

…játszva szaladt el a szent istennõ áldozatához
készen, elõrefutott az anyák s társnõk csapatából,
s pajkosan örvendett, testén felemelve a leplét,
északi széltõl duzzadt sok ráncát kifeszítve.
Még nem tudta a tûz illetni magasztos adóját,
még nem övezte fejét olajág halovány levelével
forrás tiszta vizét széthintve a papnõ:
s véletlen kiesett a kezébõl éppen a labda.
Érte futott a leány. Ó bár aranyos köpenyét ne
oldná, játékból se mutatná karcsu alakját!
Ciris 142–151.
Szabó Kálmán fordítása
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* Készült „A nemzeti irodalomtörténetírás módszertani hagyomá-
nyai és mai lehetõségei” címû Széchenyi projekt keretében.
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