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Krupp József német nyelvű Ovidius-mo-
nográfi ája – mely az ELTE Latin Tanszé-
kén tanársegédként oktató szerző Déri 
Balázs témavezetésével írt, 2008-ban 
megvédett doktori disszertációjának át-
dolgozott változata – példamutató vál-
lalkozás eredménye. Önmagában sem 
mindennapos a hazai klasszika-fi lológia 
berkeiben, hogy egy fi atal kutató első 
könyv terjedelmű munkája rögtön egy 
vezető külföldi kiadónál jelenjen meg, 
de különösen imponáló az a magától ér-
tetődőség, amellyel K. J. a nemzetközi 
klasszika-fi lológiai kutatást tekinti saját 
közegének. Minden, a szakirodalomban 
felmerülő állítást érdeme szerint vizsgál 
meg, és fogad, avagy vet el – tekintet 
nélkül nemzetiségre, tudományos irány-
zatra vagy éppen értekezői stílusra. (No, 
talán ez utóbbit némiképp mégis tekin-
tetbe veszi: a szerzőt láthatólag irritálja 
az – elsősorban angolszász – Ovidius-fi -
lológia körében dívó „frivol” hang, mely 
nyilvánvalóan az értelmezett szöveg ha-
tásának tudható be: Ovidius tudós olva-
sói hajlamosak időnként Ovidius hangján 
megszólalni, s ez több ízben kivívja fe-
gyelmezett szerzőnk rosszallását. De hát 
ennyi elfogultság csak megengedhető!) 
A könyv tárgya a talán legjelentősebb 
ovidiusi mű, a Metamorphoses (Átvál-
tozások), mely hiába áll immár hosszú 
idő óta a kutatás középpontjában, hihe-
tetlenül erős poétikai potenciálja mégis 
mindig új értelmezéseket provokál. K. J. 
éppen erre, új értelmezések kidolgozásá-
ra vállalkozott, értő módon alkalmazva 
a modern irodalomtudomány belátásait 
– ami Jürgen Paul Schwindt könyvsoro-
zatában egyébként magától értetődő kö-
vetelmény.

Mint a címből is kiderül, a szerző az 
irónia fogalma felől közelít a Metamorp-
hoses szövegvilágához, s ennek megfe-
lelően – talán kissé rendhagyó módon 
– a bevezető fejezet nem az elemzen-
dő-értelmezendő művet kontextuali-
zálja, nem általánosságban tárgyalja az 
ironikus olvasat lehetőségeit, de nem is 
kutatástörténeti beszámolót nyújt, ha-
nem valami egészen mást tesz: az irónia 
elméleteinek történetét mutatja be, Pla-

tóntól kezdve egészen Gadamerig. Ez a 
fejezet igen hasznos segítséget jelenthet 
az egyetemi oktatás számára: ha valaki 
egy jól válogatott, kiegyensúlyozott és 
nem túl hosszú összefoglalóra vágyik 
irónia-témában (és még németül is tud), 
innentől csak le kell emelnie a polcról K. 
J. könyvét. Kérdés ugyanakkor, a könyv 
koncepciója szempontjából mi szükség 
van ennek a sokféle elméletnek a felsora-
koztatására, ha aztán a későbbiekben vi-
lágossá válik: a szerző mindebből alap-
vetően kettőt, az antik retorikaelmélet 
– különösen Quintilianus – irónia-defi -
nícióját, valamint az – elsősorban ameri-
kai – irodalomtudományi dekonstrukció 
iróniafelfogását tudja hasznosítani értel-
mezései során. Persze Friedrich Schlegel 
iróniaelméletére is gyakran hivatkoznak 
az elemzések, de elsősorban abban az ér-
telemben, ahogyan azt Paul de Man sa-
ját dekonstruktív irónia-koncepciójának 
kidolgozásához felhasználta. A könyv 
saját igényeinek tehát egy módszertani 
bevezető talán mégiscsak jobban meg-
felelt volna, ahol ki lehetett volna térni 
arra az érdekes – és feltehetőleg minden 
olvasóban felmerülő – kérdésre is: miért 
éppen Quintilianus és miért éppen Paul 
de Man? Meggyőződésem ugyanis (és 
K. J. is ezt sugallja), hogy messze nem 
véletlenről van szó: az irónia fi lozófi ai, 
esztétikai megközelítése helyett egy an-
tik irodalmi mű értelmezéséhez az iró-
niának az a retorikai felfogása járulhat 
hozzá leginkább, amelyet egyrészt az 
antik retorikai szerzőknél, másfelől a 20. 
század retorikai fordulatát képviselő – és 
sokszor éppen az antikokhoz visszanyú-
ló – irodalomtudományi dekonstrukció 
képviselőinél lehet megtalálni.

Valódi veszteség persze nem éri az 
olvasót, hiszen K. J. röviden többször 
megfogalmazza ennek a megközelítés-
nek – tehát a retorikai irónia-felfogásnak 
– a lényegét: a bevezető fejezet elején és 
végén, az egyes elemzések során szük-
ség szerint, valamint a záró, összefoglaló 
fejezetben. Arról van szó, amit a könyv 
címe (Distanz und Bedeutung) is sugall, 
és amit talán Quintilianusnak a könyvben 
többször idézett defi níciója révén lehet 
legjobban megvilágítani (Inst. or. VIII. 
6. 54, Adamik T. ford.): „Az allegóriá-
nak az a neme, amely ellenkező értelem-
ben értendő, az eiróneia, latinul illusio. 
A hanghordozás, a szóban forgó személy 
vagy a tárgy természete teszi érthetővé. 
Mert ha közülük valamelyik nincs össz-

hangban a szavakkal, akkor nyilvánvaló, 
hogy ellentmondás van a szöveg [az ere-
detiben: oratio, tehát ‘beszéd’ – T. Á.] és 
a szándék között.” Quintilianus termé-
szetesen nem az írott szöveget, hanem 
a beszédet mondó szónokot tartja szem 
előtt, aki rendelkezik bizonyos eszkö-
zökkel az irónia jelzésére: arra tehát, 
hogy nem azt mondja, amit gondol. Ám, 
mint K. J. is írja (15. o.), az írott szöveg-
ben szereplő irónia már jóval közelebb 
áll ahhoz, hogy felismerhetetlen  – a de-
konstrukció terminológiájában: „olvas-
hatatlan” – legyen, hiszen a szónok által 
mondott beszéddel ellentétben nem tud-
ja például hanglejtéssel vagy mimikával 
jelezni az iróniát. Többek között éppen 
ennek folytán emeli Paul de Man az iró-
niát a „trópusok trópusává”, vagyis a je-
lentésképződés folyamatát megakasztó, 
a jelek és jelentések egyértelmű meg-
feleltethetőségét felfüggesztő, a nyelv 
uralhatatlanságát biztosító instanciává, 
amely a szöveg „olvashatatlanságát” – 
vagyis jelentése szemiotikai eszközök-
kel való dekódolásának lehetetlenségét 
– garantálja. Ovidius Metamorphosese, 
amelynek – mint ezt az utóbbi évtizedek 
kutatásai nagyon szépen megvilágították 
– nemcsak tárgya, de poétikai princípiu-
ma és narratív szervezőelve is maga az 
átváltozás, szinte tálcán kínálja magát 
egy olyan olvasatnak, mely „a jelentések 
átváltozásának” vizsgálatában érdekelt. 
Azaz egy dekonstruktív, ha tetszik ironi-
kus olvasatnak. K. J. könyve éppen ilyet 
kínál: a szöveg jelentésének metamorfó-
zisait vizsgálja Ovidius Metamorphose-
sében – ismétlem, a nemzetközi kutatás 
legjobb színvonalán.

Az elméleti bevezetőt öt alapos rész-
elemzést tartalmazó fejezet követi, me-
lyek – sorrendben – Lycaon, Actaeon, 
Narcissus és Echo, Adonis és Atalanta  
történetének ovidiusi elbeszélését, vala-
mint az ún. Aeneis-epizódot  tárgyalják. 
Mind az öt fejezet más és más aspektu-
sát ragadja meg a Metamorphoses jelen-
tés-átváltozásainak, és mindegyik más-
képp viszonyul a könyv célkitűzéséhez. 
A Lycaon, illetve az Adonis és Atalanta 
történetét tárgyaló fejezetek megítélé-
sem szerint nem elsősorban értelmezési 
újdonságot hoznak (bár persze azt is), 
hanem leginkább esettanulmányként 
szolgálnak a módszertani projekt „tesz-
teléséhez”. A Lycaon-elbeszélés értelme-
zése (47–65. o.) azt mutatja meg, hogy a 
szöveg különféle kódjai – itt K. J. három 
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kódot különböztet meg: istenek, Róma, 
elbeszélő –, valamint Iuppiternek az em-
beriség tervezett kiirtását meglehetősen 
kétséges érvekkel alátámasztó, akár ci-
nikusnak is nevezhető beszédében ta-
lálható ellentmondások miképpen írják 
felül egymást, elbizonytalanítva ezzel a 
szöveg értelmezését. Adonis és Atalan-
ta történetének elemzése (121–146. o.) 
az iróniát a narratív linearitás (egyenes-
vonalúság) Metamorphoses-beli felfüg-
gesztésével hozza összefüggésbe, beve-
zetve a narratív labirintus – egyébként a 
Catullus-kutatásban a carm. 64 vonatko-
zásában is többször hasznosított – me-
taforáját. Az elemzett szövegrészletben 
– mint szerzőnk a 127. oldalon szel-
lemesen összefoglalja – többszörösen 
összetett narratív beágyazásról van szó: 
az elsődleges narrátor elbeszéli, hogy 
Orpheus elbeszéli, hogy Venus elbeszéli 
Adonisnak Atalanta és Hippomenes tör-
ténetét – amely tehát többszörös áttétel-
lel kerül a befogadóhoz. A szerző kitűnő 
elemzési ötletek sorával világítja meg, 
hogy az elbeszélés(ek) különböző alak-
jai miképpen ismétlik egymást, illetve 
íródnak egymásra, továbbá, hogy Venus 
elbeszélésébe miképpen szövődnek bele 
más narratív instanciák hangjai – mind-
ez K. J. meggyőző értelmezése szerint 
a jelentések oszcillálását eredményezi. 
(Maliciózusan hadd jegyezzem meg: ki-
fogástalan dekonstruktív olvasatról van 
szó, amely azonban itt egyáltalán nem 
látszik rászorulni éppen az irónia fogal-
mára.) A fejezet elején és végén egy-egy 
kiemelkedően hasznos és olvasmányos 
exkurzus kapott helyet: az elején iroda-
lomtudományos áttekintés a narratív li-
nearitás elméletéről, vagyis a narratoló-
giai megközelítésnek, illetve a narratíva 
fogalmának dekonstrukciójáról, elsősor-
ban J. Hillis Miller alapján (121–125. o.), 
a végén pedig irodalomtörténeti vázlat 
és szakirodalmi áttekintés a Metamor-
phosesnek a hellénisztikus költészethez 
fűződő viszonyáról, és bizonyos ezzel 
kapcsolatos műfajelméleti kérdésekről 
(142–146. o.).

A másik három részelemzés több mint 
esettanulmány: az imént tárgyaltaknál je-
lentősebb interpretációs tétekkel rendel-
keznek, és nagyobb horderejű kérdéseket 
is tárgyalnak. A Metamorphoses ún. Ae-
neis-epizódjának értelmezése (147–174. 
o.) innovatív szempontokat vet fel, ami-
kor az ovidiusi műnek a vergiliusi eposz-
tól való függőségét a hipertext elméleté-

nek terminológiáját segítségül hívva írja 
le, izgalmas szövegelméleti belátásokhoz 
juttatva ezzel a monográfi a olvasóját: 
eszerint amikor az ovidiusi Aeneas az al-
világba látogat, és „megtudja, hogy ott mi 
a törvény / s míly veszedelmekkel kell 
vívnia majdani harcban” (Met. XIV. 118, 
Devecseri G. ford.), akkor ez az utalás af-
féle „hiperlinkként” funkcionál, mely a 
Metamorphoses vonatkozó szöveghelyé-
hez mintegy „belinkeli” az Aeneis-beli al-
világjárás megfelelő szöveghelyeit (161. 
o.). Az ovidiusi Aeneis-„paródia” K. J. 
értelmezésében az intertextualitásnak egy 
olyan formájaként fogható fel, ahol a nar-
ratíva szereplői kizárólag mint textuális 
képződmények ragadhatók meg: Aeneas, 
Achaemenides, Macareus és a többiek – 
az intertextualitásnak az iróniáéhoz ha-
sonló, a szöveg jelentését elbizonytala-
nító és autonómiáját kikezdő működése 
folytán – a fi kció világában sem hús-vér 
emberekként, hanem irodalmi (illetve 
kvázi-fi lológiai) műveletek „fi guráiként” 
lépnek színre. Találkozásaikra a Földkö-
zi-tengeren mint az antik epika tengerén 
(szövegvilágában) kerül sor.

Az Actaeon-történetet elemző fejezet 
– a beszédes „videre/videri” (látni/lát-
szani) cím alatt – látás és látszás, meg-
pillantás és megpillantva levés prob-
lematikáját tárgyalja a tragikus irónia 
kontextusában (67–84. o.). K. J. nagyon 
meggyőzően mutatja be az elbeszélés 
gazdag motívumrendszerét és ennek 
belső összefüggéseit – szívesen láttam 
volna ugyanakkor ezek narratológiai 
továbbgondolását, hisz az itt megfi gyel-
hető sajátos narratológiai jelenségek tü-
zetes vizsgálata révén éppen a narratíva 
ironikus destabilizációja lenne még job-
ban kimutatható. Mindenekelőtt a fokali-
záció (az elbeszélői nézőpontok), illetve 
a beszédközlés módjainak vizsgálatára 
gondolok. Például az a kitűnő megfi gye-
lés, miszerint Diana Actaeon általi meg-
pillantása mintegy „kimarad” az ovidiusi 
narratívából, talán még messzebb vezető 
következtetésekre adott volna alkalmat, 
ha a szerző fi gyelembe veszi, hogy itt 
elbeszéléstechnikai értelemben néző-
pont-eltolódásról van szó: az elbeszélői 
nézőpont fokozatosan csúszik át Actae-
ontól az elsődleges elbeszélőhöz, majd 
Dianához – aki az elbeszélés fokalizáto-
raként működik Actaeon érkezésekor –, 
hogy aztán Actaeonhoz kerüljön vissza, 
amit a „megpillantott istennő” színének 
a hajnalhoz való hasonlítása is bizonyít-

hat (Met. III. 184; Actaeon a hajnalról 
mint ideális vadász-napszakról beszélt 
34 sorral korábban [Met. III. 150], a ha-
sonlat tehát valószínűleg az ő perspektí-
váját képviseli az elbeszélői diskurzus-
ban). Ami a beszédközlés módjait illeti, 
éppen a K. J. által többször is „gondolt” 
és „mondott” ellentétében defi niált iró-
niafogalom lett volna produktívan hasz-
nosítható annak a nagyon speciális – ám 
a Metamorphosesben persze nem egyedi 
– jelenségnek az értelmezése során, ami-
kor az emberi elmével, de szarvastest-
tel rendelkező Actaeon beszédszándéka 
(amit mondani szeretne) és megvalósult 
„beszédaktusa” (a szarvasbőgés) között 
ironikus feszültség keletkezik, sőt maga 
a par excellence irónia teremtődik meg, 
melyet csak az auktoriális elbeszélő ké-
pes feloldani a függő beszéd, illetve a 
szabad függő beszéd alkalmazásával. 
Ami persze arra is rávilágíthatna, hogy 
minden irodalmi mű minden szereplő-
je afféle „Actaeon”, akit a mindenkori 
szerző/elbeszélő ajándékoz meg – állító-
lagos – emberi szavakkal, valamint arra 
is, hogy mintha metamorfózis, identitás 
és irónia egymástól elválaszthatatlan je-
lenségek lennének: ha valaki átváltozik, 
akkor megkérdőjeleződik identitásá-
nak egysége, s ha ilyen nem-egységes 
identitással mond, vagy mondani akar 
valamit, akkor beszéde tele lesz olyan 
inherens ellentmondásokkal, amelyek 
elválaszthatatlanok az irónia fogalmá-
tól. Mit kezdjünk például azzal a nagyon 
egyszerű mondattal, amikor a szarvassá 
vált vadász azt kiáltja – kiáltaná, ha tud-
ná – szolgáinak, hogy „Actaeon vagyok 
én” (Met. III. 230)? Mint K. J. is írja, 
tragikus irónia feszül e mondatban (84. 
o.) – de nemcsak azért, amit ő ír, hogy 
ti. (1) itt fordul elő a szövegben először 
Actaeon neve, hanem azért is, mert (2) 
nehéz eldönteni, igaz-e ez a mondat: 
Actaeon-e még ekkor Actaeon?, (3) il-
letve, miután hallani csak szarvasbőgést 
lehetett, ugyan honnan bírhat tudomás-
sal erről az elbeszélő? A metamorfózis 
tehát nemcsak a beszédet, de a szerep-
lők identitását és a narratív autoritást is 
ironizálja – más szóval fi kcionalizálja. 
Ebben az irányban továbbgondolkodva 
talán arra a kérdésre is választ kaphat-
nánk, miért adja magát ilyen könnyen a 
Metamorphoses egy dekonstruktív-iro-
nikus olvasatnak. Az Actaeon-történet 
értelmezésében a narratológiai szempon-
tok érvényesítése tehát hozzájárulhatna 

Okor_2010_2.indd   78Okor_2010_2.indd   78 2010.07.07.   15:02:122010.07.07.   15:02:12




