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A líraiság szó a címbennemabban a jelentésében szerepel, amely aversbenmegjelenőtudatönreflexiójárautalhat.Ezkétségtelenülje-
lentéseaszónak,énazonbannemazilyenjellegűszöveghelyekki-

gyűjtésérevállalkozom,hanemannakvizsgálatára, hogymennyiben sorol-
hatóaclaudianusipanegyricusalíraiműfajokközé.

Apanegyricuseredetilegnemköltői,hanemszónokiműfaj.(Főnévként
aziméntilatinosalakothasználom,melléknévkéntpanegyrikust írok ‘a pa-
negyricusrajellemző’vagy‘apanegyricusszalkapcsolatos’jelentésben.)Di-
csőítőbeszéd,amelyetvalamelyközösségiünnepalkalmából,együnnepelt
tiszteletéremondanak el.A latin verses panegyricust (elsősorbangörög és
csakszórványosrómaielőzményekretámaszkodva)ClaudiusClaudianuste-
remtettemeg.Költeményeinek stiláris és poétikai színvonala alapján nem
érdemesarrólbeszélni,hogymindezpusztánversbeszedettszónoklásvol-
na,amelyetnemaköltészettárgyalásánálszokásoskategóriákkal(mintpél-
dáullíraiság,epikum),hanemkizárólagretorikaikifejezésekkelkelleneleír-
ni.Költészetjöttlétre,deolyanköltészet,amelyazanyagelrendezésébena
retorikaihagyományratámaszkodott.

Elsőmegközelítésbenmindentovábbinélküllírainaktekinthetőaműfaj,
hanemisatudatiönreflexiómiatt.Aköltőfeladataittazünneplőközösség
érzéseinekartikulálásaazünnepelttelszemben;nemazÉn-rőlvantehátszó,
hanemegyTe-ről.MartinBuberszerintaTekorábbiazÉn-nél:aTekimon-
dásaviszonyulástjelent,ésazÉncsak–asorrakimondottTe-kállandóele-
meként–utólagkonstituálódik.Ezekszerintmégeredetibbnekistekinthető
azalíra,amelyaTe-hezszólahelyett,hogyazÉn-rereflektálna.

Averses panegyricusszalműfaji szempontból foglalkozó szakirodalom
tükrébenazonbankorántsemtűnikenyirreegyszerűnekakérdés.Egyesekaz
úgynevezettműfajkeveredésrévénaműfajistruktúrateljesbomlásátfelté-
telezikakésőókorban,másokpedigapanegyricusésazeposzközeledését
egymáshoz, amelymerőben elméletivé teszi a kettőmegkülönböztetését,
vagyakáregyúj,jellegzetesenkésőókoriműfaj,apanegyrikuseposzgene-
zisét jelenti. Ittmárfelsemvethetőakérdés,hogyezazújműfaja lírába
vagyazepikábavolna-esorolandó.

Kétségtelen,hogyClaudianussokepikuselemetisbeépítettpanegyricu-
saiba.Nemtakaríthatjukmegazonbanaszövegekalaposabbszemügyrevé-
telét,hiszenamikoregyszöveget,szövegcsoportotvalamelyműfajbasoro-
lunk, igyekeznünkkell rámutatni azokra a sajátságokra, amelyeketműfaji
szempontbóldöntőjelentőségűnektartunk.Azilyenvonásokalapjánlátszik
meg,hogyegyadottszövegmelyikműfajbatartozik,melyikműfajkonven-
cióihozképestérdemesértelmezni.Szerintemakérdésnemegyszerűenaz,
hogymilyenmennyiségben integrál a claudianusi panegyricus epikus ele-
meket,hanemhogyaszövegekmilyenutalásokattartalmaznaksajátműfaji-
ságukatilletően,éshogyazegyeselemekmilyenfunkcióvalbírnakazadott
költemény egészében.Egészen egyszerűen fogalmazva: az eposzi elemek
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szolgálják adicséretet, vagy adicséret szolgál a történet-
mondás keretéül. Vegytiszta állapotában ugyanis ritkán
szolgáltatják a konkrét művek egy műfaj paradigmáját.
Történetmondásra,amiazepikumlényege,líraiművekben
issorkerülhet.Egyegészennyilvánvalópéldávalélve:ha
SzapphóAphrodité-himnuszánakhétstrófájábólaközépső
ötazistennőkorábbilátogatásátmeséliel,ebbőlmégsen-
ki nemkövetkeztethet arra, hogy a himnusz epikus vagy
kevertműfaj,hiszenatörténetmondásittazimalíraiszitu-
ációjánakkeretébenésannakmindenszempontbólaláren-
delvejelenhetcsakmeg.

Az első feladat tehát a claudianusi panegyricusban
megjelenőepikuselemekelkülönítéselenne,ezutánkövet-
kezhetviszonyukmegállapításaazegyébelemekhez.Ma-
gaahexameteresformaönkéntkínáltaazepikusszókincs
alkalmazását,amiarra ishivatott,hogysugalmazza:adi-
cséretcímzettjeeposzhozméltóformátumúnagyság,tettei
eposziméretűek.Ezekazutalások,amondatszintjealatti
stíluseszközök azonban, amelyek jól láthatóan a dicséret
eszközéülszolgálnak,mégnemelégségesekahhoz,hogya
szövegekegészétepikusjelleggelruházzákfel,hiszeneh-
hez a történetmondásra is szükségvan.Claudianus azon-
banepikusbetéteketisalkalmazpanegyricusaiban.Fontos,
hogylássuk,mennyibenidegenekezekabetétekapanegy-
ricustestétől.

Apanegyricusnakaretorikaihagyománybanmeglehe-
tősenszabályossémáialakultakki,amelyekacímzettsze-
mélyétől illetveazelmondáskörülményeitőlfüggőenkü-
lönböztek egymástól. A Claudianus által művelt
consul- köszöntésnek a görög retorikai irodalomban ter-
mészetesen nem kristályosodhatott ki saját sémája, de a
helyzetsokhasonlóságotmutatazzalaszituációval,ame-
lyaDionüszioszHalikarnasszénosznevealattfennmaradt
enkómion-tan-könyvbenmintavárosbaérkezőhivatalnok
köszöntéseszerepel.Ezazalapvető retorikai toposzrend-
szert (bevezetés – származás – természet – nevelkedés –
tettek–összehasonlítások–lezárás)akövetkezőkkelegé-
szíti ki: a császár méltatása, akinek már az is jelzi
nagyszerűségét,hogyilyenhivatalnokotnevezettki,vala-
mintmaga avárosdicsérete, amelynekanevében a szó-
nokköszöntiahivatalnokot.Nemazért idéztemfelezta
két témát,minthaClaudianus ezeket következetesen al-
kalmazná,hanemmert jól jelzik, hogyapanegyricus sé-
májátmindig az adott szituációhoz kell alkalmazni.Úgy
tűnik, hogyClaudianus igen kedvelt egy saját, kifejezet-
tenaconsulbeiktatásárakitalálttoposzsorozatot,amelyet
ígyfoglalhatnánkössze:
1.A consulatus jelentősége különösen az adott év és az

adottconsulesetében.
2.Aconsulkinevezésénektörténeteésspeciálisokai,ami

módosultformábanakkorismegjelenik,hamagaacsá-
száraconsul.

3.Aconsul-beiktatásünnepségénekleírása.Magaapane-
gyricuselőadásaennekazünnepségnekvoltarésze,te-

hátigazánkézenfekvő,hogyaszónokreflektáljonma-
gáraazőtkörülvevőszituációra.
A consulatus jelentősége általában a bevezetésben, a

kinevezéstörténeteatettekközött,azünnepleírásaafiná-
lé ban kap he lyet.

Apanegyricusfőrészeazonbanatettekleírása,amelye-
ketaretorikáktanácsaiszerintminélrészletesebbenkikell
fejteni.A tettek elmondása azonban nem jelent történet-
mondást,mertnemazacélja,hogyfeltárjaazesemények-
nekazegymásutániságbanmegmutatkozólogikáját,hanem
hogyacímzetterényeitatetteivelillusztrálja.Ezértnemis
meséli el az egyes tetteket, hanemcsak felvillantja őket,
hivatkozik rájuk, és a címzett erényeit pillantjamegben-
nük.Aszónokvállaljaennekamegelevenítőpillantásnaka
szubjektivitását: reflektál a hivatkozott tettekre, saját sze-
mélyébenértelmeziőket,ésezagesztushomlokegyenest
ellentétesazeposzihangobjektivitásával.

VegyükmostszemügyreezzelaháttérrelClaudianusel-
ső, Olybrius és Probinus tiszteletére mondott panegyri-
cusának nagy, a 279 soros költemény 73-tól 265-ig tartó
epikusbetétjét.Apanegyricusmindaddigaszokott,reflex-
ívmódon, személyes hangnemben és konvencionális sor-
rendbenhalad.Abevezetésésaszármazás,apjuk,Probus
pályájának méltatása után kéne a tetteknek következni,
ehelyettazonbanegyepikusbetétkezdődik.Aváltástigen
erőteljesepikusszignáljelzi:

 Tu, precor, ignarum doceas, Parnasia, uatem, 

quis deus ambobus tan ti sit muneris auctor. 
(Könyörgöm,parnassusi istennő, temonddmeg a tu-

datlanköltőnek:melyistenhatároztael,hogyőkkettenek-
koramegtiszteltetésbenrészesüljenek?)

Az, hogy a panegyrista aMúzsa invokálásával legiti-
máljatudásátamostkövetkeződolgokról,valamintaquis 
deus függőkérdéseolyanegyértelműenutalazeposzkez-
detekre (elég itt a vergiliusiquo numine laeso fordulatot
említeni),hogyazolvasónakszinteazazérzése,hogy itt
egyeposzveszikezdetétapanegyricuskellősközepén.És
valóban, a szónok személyes reflexívhangja– legalábbis
egy időre – eltűnik, helyét személytelen, objektív epikus
hangfoglaljael,amelyazinspiráltköltőmindentudásával
számolbearról,hogymitörténikazistenekközött.Valódi
történetmondás veszi kezdetét, amely jelenetekből és a
köztük lévő időbeliugrástáthidaló történet-összefoglalás-
ból áll.Emlékeztetőül: a panegyricus hagyományos „tet-
tek”szekciójábannemvoltakjelenetek,atettekcsakmeg-
em lít tet tek. 

Azelső jelenetmaga is eposzi jellegű, a hős felfegy-
verkezésétidézi.IttRomaistennőútikészülődéseirőlérte-
sülünkteljesrészletességgel.AzistennőezutánNagyThe-
odosiushozmegyésmegkéri,hogyOlybriustésProbinust
nevezzekiazévconsuljaivá.AhelyszínezutánújraRóma
lesz,aholahír fogadtatásátésaconsul-beiktatásünnepét
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írjaleegytovábbraisobjektív-távolságtartó,eposzihang.
EnnekarésznekacsúcspontjaTiberinusistenfellépéseés
beszéde.Azepikusbetétezenkétfőrészétazonbanegytíz
sorosreflexívrészletválasztjaelegymástól.Ezatechnika
Claudianustöbbipanegyricusáraisjellemzőlesz:ahosszú
epikusbetétekjeleneteifelfüggesztikugyanalíraireflexi-
ót, de a jelenetek közti tagolást éppen reflexív részletek,
összefoglalások szolgálják. Így a panegyricus behatol az
epikusbetétjeleneteiközöttirésekbe.Ráadásulabetétnek
aligvancselekménye:RómafelkerekedikésbeszélTheo-
dosiusszal.Az epikumra, a cselekményszerűségre szinte
csakazértvanszükség,hogylétrelehessenhozniajelene-
teket,amelyekbenbeszédekhangzanakel.A jelenetekben
elhangzó beszédek viszontmaguk is kicsiny panegyricu-
sok a panegyricusban.Első példánknálmaradva:Roma a
consulságot kéri a két ifjú számára, és ehhez a kéréshez
természetesenmagasztalnia kell őket;Theodosius igenlő
válaszaazapjukérdemeitsoroljafelújra;afolyóistenszin-
tén az ifjakdicséretét zengi.Elmondhatjuk,hogyapane-
gyricusazegészepikusbetétetáthatja:areflexiószünetel
ugyan,decsakmintazepikushangreflexiója-–abőség-
gelalkalmazott,sőttúlsúlybanlévőbeszédekafelléptetett
szereplőkreflexióittartalmazzák,amiazobjektivitásnémi
látszatávalruházhatjafeladicséretet.MagaRomafelfegy-
verkezésének leírása is szorosabbkapcsolatot tart apane-
gyricuskörnyezőrészeivel,mintmagávalazepikusbetét-
tel. Nem beszélve arról, hogy a város dicséretének,
mondáinakéstörténeténekmegvanamaguklétjogosultsá-
gaapanegyricusban,előzőlegadicséretfontoselemevolt,
hogyRómaváros arisztokráciájának első családjáról van
szó, és eztnagyonerőteljesen támogatjaRomamint szűz
hadistennőleírása,akiMulciberkovácsoltapajzsánRomu-
lus születéstörténetét hordja.Az epikus betéten belül vi-
szont kifejezetten logikátlan az istennő felfegyverkezése,
hiszenéppenarrakészül,hogyagyőztescsataután,ahul-
lákkalborítottharctérenkeressefelamegpihenőTheodo-
siust.

Azepikusbetétszerkezetilegisbetagozódikapanegy-
ricusba: gyakorlatilag a tetteket helyettesíti, de aTiberis
beszédeaművégénaszünkriszisztistartalmazza.Afolyó-
istennemteszegyebetegészbeszédében,minthogyCas-
torhozésPolluxhozhasonlítjaatestvérpárt.Azegészbetét
egybenaconsulikinevezéstörténeteésabeiktatásiünnep
leírása,melyekrőlemlítettem,hogyjellegzetesépítőelemei
aclaudianusiconsul-panegyricusnak.

Ennélazelsőpéldánáltehátegészennyilvánvaló,hogy
azepikusrészapanegyricuscéljaitszolgálja.Nemhogyar-
rólnemlehetszó,hogyapanegyricuscsakürügyéülvagy
keretéül szolgálna a lényegi részt alkotó narratívának, de
mégarrólsem,hogyakételemközelegyenrangúkénthoz-
na létre valamiféle keveréket:Claudianus tudatosan építi
beazepikuselemetapanegyricusba,kiisemeliennekepi-
kus jellegét, de a panegyricus struktúráján belül jelöli ki
határozott helyét és funkcióját.Akésőbbi panegyricusok-
banazonban,amikorClaudianusmárudvariköltőlett,bo-

nyolultabbátetteahelyzetetazúgynevezettpropagandisz-
tikus mozzanat. Claudianus Stilicho heroldja volt, és
hősénekdicséretemindenpolitikusmunkájánakalapvoná-
salett,azeposzoknaképpúgy,mintanemStilichotisztele-
téremondott panegyricusoknak.Bár kétségtelen, hogy ez
rokonságotteremtakétkülönbözőműfajbatartozóművek
között,nemelhanyagolhatóazeltérésazonmódokközött,
ahogyanStilichodicséreteazeposzbanésanemnekiszó-
lópanegyricusbanmegjelenik.Bárebbőlaszempontbóla
kéteposz,aDe bello Gildonico és a Bellum Geticumisje-
lentősen eltér egymástól, a történet elsődlegessége közös
vonásuk.Azelsőbenazobjektívhangonelőadott történet
csakimplicite,elsősorbanazegyesszereplőkszájábaadott
beszédekben tartalmazzaStilichodicséretét,amásikbana
történetetlucanusimódraértelmezőepikushangközvetle-
nül dicsér, de ez a dicséretmindig a történetből nőki.A
címzettenkívülbárkimásközvetlendicséreteaműfajisza-
bályok felrúgását jelentené a panegyricusban. Ez alól a
császár jelenthetne csakkivételt: az ő dicséretemindenki
máséban isszerepelhet.Claudianusnakviszontháromszor
ismegkellettoldaniaaztfeladatot,hogyacsászárpanegy-
ricusábaépítsebeStilichodicséretét.Errecsakisazepikus
betétek lehettek alkalmasak. Ilyenkor a címzett dicsérete
azalap,amelyhezillusztrációkéntcsatlakozikegytörténet,
a történetpedig implicite,példáulamegszólalószereplők
szavaibantartalmazzaakettesszámúdicsért,tehátStilicho
magasztalását,vagylegalábbaztistartalmazza.Atörténet-
reapanegyristatermészetesenújrareflektál,deezekaref-
lexiókmárismétacímzettdicséretétzengik.Itttalánjogo-
sanvetődik fel a kétely, hogy az egészmű lényegi része
mégiscsakazepikusbetétlehetneStilichodicséretével,és
mindenmáscsakennekkörítéséülszolgál.Vizsgáljukmeg
ezeketaviszonyokatközelebbrőlisClaudianusutolsómű-
vében, aHonorius hatodik consulatusára írott költemény-
ben.

Claudianus számáraezúttal az jelentetteanehézséget,
hogyezmáraharmadikHonorius-panegyricusavolt,ésa
minden említésreméltó eredmény nélküli gyerekcsászár
dicséretéremégújabbötletekkelelőállninemvoltcsekély-
ség.Amieztaconsulibeiktatásta többitőlmegkülönböz-
tette,azvolt,hogyerreRómavárosábankerültsor.Claudi-
anusmindenterreatényreépítettfel.Aprooemiumbanazt
fejtegette,mennyireméltóegymáshozaVárosésacsászár,
aszármazásról,amitmárkétszerfeldolgozott,szótsemej-
tett.AnevelkedéstviszontmindenrészletébenaRómavá-
rosáhozfűződőviszonyszempontjábóldolgoztafel.Mind-
ezt lírai-reflexív panegyricus-stílusban.A 122–126. sor
egyszerrejelentibeatettekszekcióésazepikusbetétkez-
detét:aköltőtűnődik,hogyacsászármelytetteiténekelje
meg, végül úgy dönt, hogy amost befejezett háborúval
kezdveacsászárRómábaérkezésétválasztjatémául.Ahi-
vatkozásaMúzsákra,atémamegjelölésésakövetkezősor
iam felütése, amely az ismert történeti eseménysorrenden
belüljelölikiatörténetmondásindítóidőpontját(hasonló-
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anpéldáulStatiusThebais1,46-hoz),egyértelműenjelziaz
eposzlégkörét.

A császárRómába érkezése véleményem szerintmár
nemleszazeposz-szekciórésze,mertottahangújrasze-
mélyessé válik, az egyes számharmadik személy helyét
ismételfoglaljaazegyesszámmásodik.Atulajdonképpeni
epikusbetétháromrészből,három jelenetbőláll, amelye-
ketreflexívátvezetésekkötnekösszeilletveválasztanakel
egymástól.Azegyes részekkronológiailagkövetikugyan
egymást, deminthogymindegyikmáshelyszínen és egé-
szenmásszereplőkkeljátszódik,valójábansemkronológi-
ailag, semkauzálisan nem függenek össze egymással.A
jelenetekcsúcsátegy-egybeszédképezi,amelyekbenakü-
lönbözőszereplőkagótok402-esitáliaiinváziójáraésve-
reségéreemlékeznekvissza.Háromkülönbözőszempont-
ból látjuk tehát az eseményeket, és ezekben Stilicho
személyeegyrenagyobbhangsúlytkap.Eridanusfolyam-
istenmégcsakAlaricrólbeszél;Alaricsajátbalsorsánke-
seregvemármegemlítiStilichótis;Honoriuspedigkizáró-
lagStilichodicséreténekszentelibeszédét.

Bizonyos szempontból igaz lehet tehát, hogy ebben a
műbenazepikusbetétalegfontosabb.Másfelőlazonbana
császárRómavárosáhozfűződőviszonyaadjaaköltemény
alapkoncepcióját,ésebbeagótháborúisszervesenillesz-
kedik: aVáros hálásan és a császárnak kijáró szeretetnél
őszintébb ésmélyebb rajongással fogadjaHonoriust, hi-
szen nagy veszedelem torkából ragadta ki épp az imént.
BármennyirehangsúlyozzaisakármagaacsászárStilicho
érdemeit,aháborúsgyőzelemdicsőségevégsősoronmég-
iscsakacsászáré.Azepikusbetétnekegyébkéntsemkizá-
rólagos témája Stilicho dicsérete. Egyrészt a történetet
megszakítóreflexívrészletekHonoriustdicsérik,másrészt
atörténetbenisszerepelaződicséreteis.Aharmadikjele-
netben például Roma istennő kérleli hosszú beszédben
Honoriust,hogyjöjjönhozzáabeiktatásiünnepségre.Erre
a szemrehányásba öltöztetett terjedelmesHonorius-dicsé-

retre válaszolmajdHonorius azzal, hogy az előzőekben
semhanyagoltaelteljesenRómát,hiszen400-banStilichót
küldtemaga helyett, és ehhez kapcsolódikmajdStilicho
dicsérete.Apanegyricustehátittisáthatjaazepikusbeté-
tet,ésmeglehet,hogyazadottszituációbanpropagandisz-
tikusszempontból is fontosabbvoltarrólgyőzködnia ró-
maiközönséget,hogyazudvarnemhanyagoljaelaVárost,
mintsemStilichomúlhatatlanérdemeirőlagótháborúban.

Claudianus tehát tudatosan ésmeghatározott funkció-
val használta fel panegyricusaiban az epikus elemeket.
Ezekazelemekmindigalárendelődnekapanegyricuscél-
kitűzéseinek,mindigbeépülnekapanegyricuslíraistruktú-
rájába,ésnemhogysohanemfeszítikszétannakkereteit,
demégcsaknemisfeszegetik.Azepikusbetétekigenke-
véssécselekményesekésapanegyricusteljességgeláthatja
őket.Nincsokunktehátaclaudianusipanegyricuslíraisá-
gátkétségbevonni;szükségtelenaműfajkeveredésvagya
panegyrikuseposzfogalmaivaloperálni.
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