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Kiegyezés a birodalommal:  
a késő Augustus-kor és a 

Tiberius-kor költészete

Philip Hardie

Az itt olvasható tanulmány egy olyan kézikönyvnek a késő Augustus-kori irodalommal 
foglalkozó fejezete, amelyet az ezredfordulón az antik irodalomtörténet legjobb szakem-
berei írtak, azzal a nem titkolt céllal, hogy a szélesebb közönség és az egyetemi hallga-
tók számára is hozzáférhetővé tegyék az antik irodalom korszerű – irodalomelméletileg 
és kultúratudományosan megalapozott – értelmezésein alapuló „új történetét”. Az Ókor 
olvasói már találkozhattak ilyen szemléletű megközelítésekkel, ám eddig természetesen 
résztémák kapcsán. Az Augustus-számban most ennek az átfogó irodalomtörténeti feje-
zetnek a közlésével járulunk hozzá az Augustus-kori költészet hazai értéséhez. A tanul-
mány szerkesztése során az eredeti kötet más fejezeteire vonatkozó kereszthivatkozáso-
kat értelemszerűen elhagytuk. (A szerk.)

A tanulmány eredeti címe és megjelenési helye: „Coming to Terms with the Empire: 
Poetry of the Later Augustan and Tiberian Period”: Oliver Taplin (szerk.): Literature in 
the Greek and Roman Worlds. A New Perspective. Oxford, 2000, 403–437. © Oxford 
University Press

Irodalmi és politikai tekintélyek

„Vergiliust csak láttam” (Ovidius: Keservek 4. 10. 51). Ovidius e szomorú meg-
jegyzése verses önéletrajzában – melyben főként arról beszél, hogy milyen 
helyet foglalt el az Augustus-kori Róma irodalmi köreiben – jól érzékelteti 

azt az általában is megfigyelhető törésvonalat, mely elválasztja egymástól az Augus-
tus-kori irodalom „hőskorának” műveit a princeps uralkodásának második évtizedé-
ben, illetve azt követően született költeményektől. E törésvonal helye természetesen 
nem határozható meg tökéletes pontossággal: a Kr. e. 40 és 20 között alkotó költők 
közül többen – elsősorban Propertius és Horatius – Vergilius halálát (Kr. e. 19) kö-
vetően is publikáltak, maga Ovidius pedig feltehetőleg már a húszas évek közepén 
tartott felolvasásokat legkorábbi szerelmi elégiáiból. Mégis, a költők és olvasóik rö-
vid idő alatt felismerték, hogy a harmincas és húszas évek irodalmi termésének kö-
szönhetően Róma immár olyan irodalmi kánonnal büszkélkedhet mindenekelőtt az 
eposz, a tanköltemény, a líra, a pásztorköltészet és az elégia műfajaiban, melyet nem 
kell félteni a görög irodalom klasszikusaival való összehasonlítástól. Ami pedig a 
szatírát illeti: Horatius a klasszikus tökéletességig fejlesztette azt a műfajt, amelyet 
aztán Quintilianus, a Kr. u. 1. század végének tudós szónoka teljes mértékben római-
nak nevezhetett. Propertius már a húszas évek közepén kihirdette – talán nem teljesen 
tisztelettudóan –, hogy a lassan formálódó Aeneisszel „egy, az Iliasnál is nagyszerűbb 
mű születik” (2. 34. 66). Végül Kr. e. 19 után a rómaiak magabiztosan hivatkozhattak 
rá, hogy rendelkeznek egy olyan, a saját anyanyelvükön íródott költeménnyel, mely 
felveszi a versenyt Homérosszal – márpedig ha egy költemény sikeresen teszi ezt, az 
nem jelent mást, mint hogy egyenrangú vetélytársa a görög irodalom legnagyszerűbb 
alkotásainak.
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Ennek következményeként alapvető változás áll be a késő 
Augustus-kori költői szövegek elődeikhez való viszonyában. 
A római költők továbbra is minden területen megmérkőznek 
a görög mintákkal, csakhogy elsősorban már a latin klasszi-
kusokhoz, mindenekelőtt az Aeneishez mérik saját teljesít-
ményüket – ezzel pedig olyan hagyományt teremtenek, mely 
folytatódik majd az ókori latin költészet későbbi századaiban, 
és jelentős mértékben meghatározó marad a klasszikus tra-
dícióba illeszkedő ókor utáni költészet tekintetében is. Való 
igaz, az Aeneisben Vergilius is nagy gondot fordít arra, hogy 
tisztázza viszonyát latin nyelvű epikus elődjéhez, Enniushoz; 
de mindvégig Homéros az, akivel elsősorban versenyre kel. 
Ezzel szemben Ovidiust – noha sok tekintetben a görögös, 
neóterikus, „alexandriai” költői hagyomány folytatója – min-
denekelőtt a vergiliusi hatás és jelenlét foglalkoztatja. Nem 
meglepő, hogy Átváltozások (Metamorphoses) című hosszú, 
hexameteres elbeszélő költeménye szüntelenül Vergilius epo-
szához intéz kihívást; de első és legkevésbé epikus művének, 
a Szerelmeknek (Amores) a kezdőszava (arma: „fegyverek, 
háború”) is az Aeneis első szavával egyezik meg – vagyis 
olyan elégia ez, mely rögtön figyelmezteti befogadóját, hogy 
Vergilius utáni szerelmi költészetet olvas. A „hatás-iszonyt” 
már nem a nagy görög minták váltják ki, hanem azok a la-
tin nyelvű költemények, amelyek utánozzák őket és sikeresen 
kelnek velük versenyre. A korszak költészetét a megkésett-
ség élménye határozza meg: az érzés, hogy a költő csak ki-
egészítheti a korai Augustus-kor irodalmi alkotásait (néhány 
költő – különösen Horatius – esetében ez a saját korábbi köl-
tészet kiegészítését is jelenti); a költők tudják, hogy olyan 
közönséghez szólnak, amely e korábbi alkotásokhoz fogja 
mérni teljesítményüket.

A kor költészetét ugyanakkor egy másfajta, a császárhoz 
mint politikai tekintélyhez fűződő viszony is jellemzi. A trium-
virátusok időszakának és a korai Augustus-kornak az irodal-
mában csak ritkán merülnek feledésbe a negyvenes, harmincas 
és húszas évek nagy jelentőségű politikai és hadi eseményei, 
és maga az irodalom is fontos szerephez jut abban a viharos és 
kísérletező folyamatban, melynek eredményeképpen a princi-
pátus rendszere kifejlődik. A húszas évek végén, mikorra már 
elült a por, és láthatóvá váltak az új rendszer körvonalai, a köl-
tőket és közönségüket már nem annyira az foglalkoztatja, hogy 
létrehozzák és rögzítsék a polgárháborúk utáni korszak rend-
jét, hanem inkább annak a kérdése, hogy milyen életet élhet-
nek a végeredményül kapott rendszer keretei között. Egyfajta 
„udvari költészet” alakul ki – ezt elsősorban Horatius Ódáinak 
4. könyvében és Ovidius egyes költeményeiben figyelhetjük 
meg –, amely a jeles férfiak dicsőítésének római szokásait öt-
vözi a hellénisztikus uralkodó megszólításának az alexandriai 
költészetben megismert hagyományával. Horatius Levelei a 
princepsszel való párbeszéd etikettjét térképezik fel; késői mű-
veiben Ovidius kikísérletezi az abszolutisztikus egyeduralom 
kevésbé örömteli következményeivel és a növekvő cenzúrával 
való megbirkózás különféle módozatait, egyúttal pedig segít 
annak a nyelvnek a megalkotásában, melyet a birodalmi állam-
rend elemzői és kritikusai is használnak majd a Kr. u. 1. szá-
zadban.

A költő és közönségei:  
Horatius: Levelek 1

Maecenas, első s legutolsó énekem áldott
hőse, te kérded, hogy, ki megértem már a fakardra,
mért lépek föl még mindég ama régi porondra,
hisz már nem vagyok ép, sem erős… Veianus a fegyvert
Hercules ajtójára akasztva, vidékre vonult el,
únva a népes arénában könyörögni kegyelmet.
Mintha fülembe ilyen hang csengene: „Mondd, mit  
                                                              akarsz még?
Fogd ki poroszka gebéd, mert fölbukfencezel egyszer,
páráját kilehellve kidől, s téged kikacagnak.”
Elhagyom íme a versírást, s minden hiuságot.
Teljes erőmből azt kutatom, mi a jó, mi az illő…
Horatius: Levelek 1. 1. 1–11; Bede Anna fordítása

Horatius valószínűleg Kr. e. 20-ban vagy 19-ben publikálta Le-
veleinek (Epistulae) 1. könyvét. A kötetben megszólaló költői 
hang az új verseket tudatosan az Ódák Kr. e. 23-ban közzétett 
első három könyvéhez viszonyítja, utalva egyrészt Horatius 
mint lírai költő korábbi szerepére, másrészt az Ódák fogadtatá-
sára a római közönség körében. Negyvennégy évesen hirdetve, 
hogy ifjúsága végképp lezárult, a költőt önmaga filozófiai ala-
pú tökéletesítésének nehéz feladata foglalkoztatja, és kijelenti 
– ironikus módon éppen hexameterekben –, hogy már nem is 
költészet az, amit ír.

A kötet utolsó előtti, szintén Maecenasnak címzett levelé-
ben (1. 19) Horatius érezteti, hogy a lírától való elfordulást 
és a filozófia iránti érdeklődést nem annyira a belülről fakadó 
bölcsességvágy, mint inkább az Ódák (Carmina) publikálását 
kísérő olvasói fanyalgás eredményezhette:

És megmondjam, mért dícsérnek rosszakaróim
otthon, s otthonról ha kilépnek, mért kicsinyítnek?
Mert nem hajhászom szavazatját koncra-lesőknek
dús lakomákkal, vagy nyűtt gönceimet nekik osztván,
s nem fülelek, ha nemes nagyurak verselnek előttem.
Grammatikus céhnek se hizelgek. S mást sose bántok…
Itt a bibéje. „Nem érdemlik kicsi műveim azt, hogy
zsúfolt színházban terheljem vélük a nézőt”…
Levelek 1. 19. 35–45; Bede Anna fordítása

Az olvasóközönség rosszindulata a költői siker és hírnév ha-
gyományos ellenségének, az irigységnek a hipokrita meg-
nyilvánulásaként jelenik meg itt; a költő reakciója pedig a 
stílusérzék nélküli tömeg megvető lekicsinylésének újabb, 
Kallimachost idéző példája. Más újkori olvasók azonban az 
Ódák nem eléggé lelkes fogadtatása felett érzett őszinte csa-
lódottságot érzik ki az idézett sorokból, hiszen olyan költemé-
nyekről van szó, melyeket az átlagos római olvasó valóban túl 
nehéznek és túlságosan újszerűnek találhatott. Vajon Horatius 
a meg nem értett zseni egyik ókori példája volna?

Akármi is az igazság, a Levelek 1. könyvében a befelé fordu-
ló, önmagával elfoglalt Horatius – aki a fent idézett részletben 
(1. 7–9) a sókratési belső hangra utalva az önmagával folyta-
tott filozofikus párbeszéd egyedülálló élményét vázolja fel – 
nem tagadhatja le, hogy folytonosan a különböző közönségek 
léte és költeményeinek fogadtatása foglalkoztatja. Elsősorban 
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azt az ókori irodalomban régóta meglévő ellentétet fokozza a 
végletekig, mely a költő által személyesen ismert befogadóhoz 
(vagy befogadók meghatározott csoportjához) címzett, illetve 
a költő életében és halála után is szélesebb közönséghez szóló 
költészet között feszül. Horatius azáltal éri ezt el, hogy új kö-
tete számára a verses levél formáját választja. Példaként szol-
gálhatott számára Lucilius és Catullus egy-egy verses levele, 
de minden jel szerint Horatius volt az első, aki egész kötetet 
állított össze ilyen költeményekből – Ovidius követi majd a 
Hősnők leveleiben (Heroides). Mindegyik levél egy többé-ke-
vésbé közeli baráttal folytatott írásos kommunikáció formáját 
ölti; olyan barátokkal, akikkel Horatius legbelsőbb gondjait is 
megoszthatja. A Leveleknek fontos szerep jut az önéletrajzírás 
és a fiktív levél műfajtörténetében egyaránt. Egyes költemé-
nyek látszólag közvetlen és egyszeri céllal íródtak: vacsorára 
hívnak meg egy előkelő barátot, vagy éppen egy ifjú ismerőst 
ajánlanak Tiberius figyelmébe. De akár betöltötték e szövegek 
ezt a közvetlen kommunikációs funkciót a költő életében, akár 
nem, az olvasó, aki kezébe veszi a húsz gondosan összeállí-
tott verset tartalmazó kötetet, egy pillanatra sem kételkedhet 
abban, hogy a megnevezett címzetteken túlmutató közönség 
számára íródtak. 

Maecenas mindegyik költeménynek elképzelt olvasója: őt 
lényegében az egész kötet címzettjévé teszi megszólítása az 
első és az utolsó előtti – jellemző módon a levélformát legke-
vésbé megtartó – versben. A levélforma látszata azután végleg 
lebomlik az utolsó költeményben: a költő már nem is egy ba-
rátot szólít meg, hanem magát a Levelek verseskönyvét, me-
lyet szolgafiúként jelenít meg, akinek a leghőbb vágya, hogy 
elszökhessen gazdájától és áruba bocsáthassa magát a nagy-
világban:

Vertumnusra tekintgetsz már s Janusra, tekercsem,
hogy kirakatban légy csinosan, fényesre csiszolva,
zárad utálod már s a szerénynek drága pecsétet;
nyögdelsz, hogy kevesen látnak, s dícséred az utcát.
Másra neveltelek, ám menj, merre leszállani kívánsz!
Elküldlek, haza sem térhetsz többé. – Mit akartam,
mit tettem, nyomorult! – szólsz sírva, ha sérelem ér majd,
mert szeretőd, miután eltelt veled, elhagy unottan.
Hogyha e jós mérgében nem mond ostobaságot:
Rómának kedves leszel addig, amíg fiatal vagy.
Ám ha sokak keze elnyúzott, a tömegbe kerülsz, és
por lep. Tán tunya könyvmolyokat táplálsz a magányban,
tán Uticába szaladsz, tán rabnak Ilerda fogad be.
Még kinevet, ki hiába beszélt s intett idején – mint
az, ki makacs szamarát mérgében a hegyszakadékba
lökte: nem ostoba mást őrizni, ha az nem akarja…
Még az a sors is elérhet, hogy nebulóhadat oktatsz,
s távoleső faluban majd így ér selypes öregség.
Levelek 1. 20. 1–18; Bede Anna fordítása

A nagy adag horatiusi irónia is alig képes elfedni a költő saját 
vágyakozását a világhír és a halála után is fennmaradó olva-
sói érdeklődés után – vagyis Horatius mégiscsak visszatérne 
az amfiteátrumba, melytől a kiszolgált gladiátor, Veianus bú-
csút vett a kötet első soraiban (lásd a fenti idézetet). A könyv-
kereskedőkre való utalás a részlet második sorában beismerése 
annak, hogy milyen fontos a költő számára a kötetnek az ek-

korra már kiépült könyvkereskedelmi hálózaton keresztül való 
terjesztése – ez szöges ellentétben áll azzal, ahogyan a futár 
eljuttatná a költő levelét egy-egy baráthoz. A levél tűnékeny 
alkalomhoz kötöttsége átadja helyét a könyv kanonizálásának 
az iskolai tanárok szöveggyűjteményeiben, betöltve ezzel az 
irodalmi szövegek alapvető oktatási funkcióját az ókorban; ám 
ez mégis távol áll attól az összetettebb, filozófiai pedagógiától, 
amelyet Horatius a kötet céljaként vázol fel az első levélben.

Kétségtelenül a társadalmi és intellektuális exkluzivitás, il-
letve a széleskörű hozzáférés közötti egyensúly volt az, amely 
vonzóvá tette a Levelek 1. könyvét a római olvasóközönség 
számára: nagy a csábítás, hogy kihallgassuk azok beszélgeté-
sét, akik a hatalom közelében vannak. Az egyensúlyteremtés 
számdéka más tekintetben is megmutatkozik. Noha Horatius a 
költészet elutasításával nyitja, a Levelek 1. könyve mégis végig 
a költészetben rejlő filozófiai lehetőségek kiaknázásával kísér-
letezik, és maga is az etikai-filozófiai tartalmak költészet általi 
népszerűsítésének a példáját nyújtja. A meghatározott címzett-
nek szóló filozofikus tanköltemény egyike a lehetséges min-
táknak, ám a 2. levél arra a széleskörű ókori vélekedésre épít, 
miszerint más költői műfajok – elsősorban az utolérhetetlen 
Homéros eposzai – ugyanúgy szolgálhatnak filozófiai tanul-
ságokkal, ha morális szempontú vagy allegorizáló olvasatukat 
adjuk. Az újkori olvasók számára alapvetően idegen ez a fajta 
összefüggés költészet és filozófia között, ám még a 18. század-
ban is igencsak élénken élt az emléke például Alexander Pope 
költészetében: egyes horatiusi levelek átdolgozásai Pope leg-
összetettebb versei közé tartoznak. 

A filozófia részeként értett etika az ókorban a barátság és a 
társadalmi kapcsolatok kérdésköreit is vizsgálta: ezek az ókori 
költészetnek is témái, a költészet pedig a személyes kapcsola-
tok kifejezésre juttatásának egyik eszköze volt. A Levelek 1. 
könyve mintegy a társadalmi etikett kézikönyveként is olvas-
ható; verses megfelelőjeként Cicero A kötelességekről (De of-
ficiis) című művének, mely maga is a 18. század úriemberének 
kötelező olvasmánya volt. A kötetben Horatius megmutatja, 
miként lehet a megszólított társadalmi státuszának és korának 
megfelelő módon, tapintatosan és belátással alakítani visel-
kedésünket. Két levél is fiatalemberekhez szól, tanácsot adva 
nekik, hogyan kell viselkedniük az előkelőkkel szemben a ró-
mai patrónus–kliens-rendszer keretei között. Róma legelőke-
lőbb és leghatalmasabb férfiúja természetesen Augustus volt, 
akinek a jelenléte alapvetően átalakította azoknak a hatalmi 
struktúráknak a természetét, amelyek a társadalmi kapcsolatok 
működését a felső tízezer köreiben meghatározták. Augustus a 
könyv egyetlen versének sem címzettje a szó szoros értelmé-
ben; a princeps jelenléte abban a „levélben” (1. 13) érezhető a 
legközvetlenebb módon, melyet Horatius egy lassú észjárású 
küldönchöz ír, akit azzal bíz meg, hogy juttassa el néhány ver-
sét (általános vélekedés szerint az Ódák első három könyvét) 
Augustushoz, és tanácsokat ad neki a legcélszerűbb fellépést 
illetően. Horatiusra jellemző, célzásokkal teli leplezett beszéd 
ez, mely valójában arra szolgál, hogy éreztesse: a költőt leg-
főképpen a hatalmasságokhoz fűződő életképes kapcsolatok 
kiépítése foglalkoztatja. Felfedi továbbá azt a vágyát is, hogy 
megőrizze azt a teret, ahol érvényesülhet a személyes szabad-
ság – ez egyike a kötet legfőbb, és Augustus személyét többé 
vagy kevésbé közvetett módon mindig érintő témáinak. Noha 
a Levelek 1. könyvét Horatius Maecenasnak ajánlja, a trium-
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virátusok időszakának és a korai Augustus-kornak ez a nagy 
jelentőségű patrónusa ekkorra valójában már háttérbe szorult 
(és az Augustus-kor egyetlen későbbi verseskötetének sem 
címzettje). A 19. levélben Horatius megemlíti, hogy ellenfelei 
a szemére hányják: írásait „Iuppiter”, vagyis Augustus fülének 
tartogatja. Azáltal, hogy felidézi ezt a történetet kritikusairól, a 
költő elhárítja irigységüket amiatt, amire egyébként nyilvánva-
lóan vágyott: hogy Augustus egyike legyen kötete olvasóinak 
– vagy talán éppen ő az ideális olvasójuk.

Az uralkodó figyelme nem feltétlenül csak áldás. A Szatírák-
ban Horatius nem minden sznobizmus nélkül beszél egy bosz-
szúságáról: mindig a nyomában járnak azok a kívülállók, akik 
kíváncsiskodnak, milyen is az élet Maecenas és Augustus társa-
ságában. De a saját életüket élő és saját irodalmi céljaikat követő 
költők is gondolhatnak úgy Augustusra, mint a Nagy Testvérre, 
aki kíváncsiságában mindenbe beleüti az orrát. A mindent meg-
halló császárnak mint az összes Rómában írt szöveg legalábbis 
lehetséges olvasójának az érezhető jelenléte megváltoztatta azt, 
ahogyan az írók olvasóközönségükről gondolkodtak. Ez érthető 
okokból Ovidiusnál válik majd rögeszmeszerű problémává.

A Levelek 2. könyve csupán két meglehetősen hosszú, el-
sősorban irodalmi kérdésekkel foglalkozó költeményből áll: 
továbbfejleszti tehát azt a témát, amely – mint láttuk – a költé-
szet kezdeti elutasítása ellenére már az első könyvben is fontos 
szerephez jutott. Az első levél, melynek címzettje immár maga 
Augustus, a római művelődés- és irodalomtörténet részletes 
összefoglalóját adja, s tárgyalja a költőnek közösségéhez, illet-
ve az uralkodóhoz fűződő viszonyát is. Az udvarias felszín alá 
bepillantva észrevehetjük, hogy Horatius a császáréhoz méri 
saját tekintélyét. Az Ars poeticában is a Levelek 2. könyvé-
nek kollokviális és célzásokkal teli stílusát figyelhetjük meg. 
Formáját tekintve újabb levélről van szó, melynek címzettje 
a Piso család, pontosabban: apa és fiai (lásd 6. és 24. sor). Az 
Ars poetica – lévén az egyetlen fennmaradt latin nyelvű po-
étikai értekezés – rendkívül nagy hatást gyakorolt a későbbi 
európai tradícióra; forrása olyan jól ismert frázisoknak, mint 
az ut pictura poesis („a költemény olyan, mint egy festmény”), 
s amelyekre grandiózus irodalomkritikai elméleteket alapoz-
tak; mindezt annak ellenére, hogy a szöveg tankölteményként 
tudatosan távol tartja magát attól a világos rendszerelvűségtől, 
melyet Lucretius még célul tűzött ki maga elé.

Publikus és privát közönségek:  
Horatius: Ódák 4. könyve és a Századévi ének, 

Propertius 4. könyv, Tibullus 2. könyv

Áldott isteneink gyermeke, Romulus
népének feje, mily hosszan elmaradsz!
Ígérted: hazajössz gyorsan, a Szent Tanács
  jöttöd várja, siess haza!

Hozz fényt, drága vezér, újra hazád fölé,
mert szép mint a tavasz, hogyha reánk ragyog
arcod, még a Nap is szebb, ahogy elhalad,
  jobban csillog a napsugár.

Mint asszony, ha fiát várja, akit kaján
szél tart távol, a nagy Carpathius vizén
túl, ott késlekedik, közben egy év letelt,
 s csak rá vár meleg otthona,

már mindent megigért, kérlel, imádkozik,
nem néz máshova sem, mind csak a víz felé;
épp így várja, ilyen vágyakozón, hiven
 Caesart vissza egész hazánk.
Ódák 4. 5. 1–16; Bede Anna fordítása

Az ókori életrajzi hagyomány szerint maga Augustus vette rá 
Horatiust, hogy megírja az Ódák 4. könyvét. Még ha van is 
ebben igazság, mindenképpen leegyszerűsítése a Vergilius ha-
lála után vetélytárs nélkül maradt költő és császári patrónusa 
közötti, a valóságban sokkal összetettebb kapcsolatnak. Az is 
igaz ugyanakkor, hogy az Ódák utolsó könyvében feltűnően 
sok olyan verset találunk, mely az uralkodót és mostohafiait, 
Tiberiust és Drusust dicsőíti; az utóbbiak képviselték a császári 
család jövőjét. Ezeket a költeményeket korántsem nevezhet-
jük parancsra született, nyers és összecsapott munkáknak, ám 
tény, hogy a császár dicsőítésének az Ódák első három könyvé-
ben olvasható kísérletezőbb megoldásaihoz képest a negyedik 
könyv költeményei közvetlenebb módon illeszkednek a kirá-
lyok és császárok méltatásának a hellénisztikus dicsőítő költé-
szet fennmaradt példái, illetve a késő ókor szónoklattani kézi-
könyvei alapján általunk is ismert hagyományos retorikájába 
(és kétségkívül ugyanezt találnánk az Augustus-kor dicsőítő 
prózájának mára elveszett szövegeiben is). A költő és a közön-
ség ekkorra már megszokta a császár dicsőítésének fordulatait 
és szókincsét.

Ha Horatius csalódott lehetett az Ódák első három könyvé-
nek fogadtatása miatt, a 4. könyv emléket állít annak a sikernek 
– és talán megszületése is éppen ennek volt köszönhető –, ame-
lyet a költő egy különleges lírai mű, a lány- és fiúkórus által 
előadott Századévi ének (Carmen saeculare) szerzőjeként és 
impresszáriójaként aratott Kr. e. 17-ben, azon a hosszú előké-
születek után megrendezett ünnepen, melynek révén Augustus 
egy új korszak beköszöntét igyekezett hirdetni (ez a korszak 
latinul a saeculum, mely száz, más számítás szerint pedig száz-
tíz évig tart), és ezáltal a saját uralkodását is a kozmosz és a 
történelem lüktetésével összhangba hozni. A Századévi ének 
nem utolsósorban azért számít különlegesnek Horatius életmű-
vén belül, mivel ebben a költeményben a római vates (dalnok) 
végre közvetlen kapcsolatot teremthetett a dolgozószoba írásos 
kompozíciója, illetve a nyilvános, rituális előadásmód között, 
bizonyos tekintetben felelevenítve Alkman és Pindaros ünne-
pi előadásra szánt görög kardalköltészetét. Műfaját tekintve 
a Századévi ének úgynevezett paian, Apollónhoz és Artemis-
hez szóló himnusz: görög forma, római rituális kontextusban 
felhasználva. A Százados Játékok (Ludi saeculares) maguk 
is kísérletnek tekinthetők Augustus részéről arra, hogy olyan 
hagyományt konstruáljon, melyben a római és a görög val-
lás különböző elemei elválaszthatatlanul kapcsolódnak össze 
egymással. Ha ebből a szempontból nézzük, majdnem teljesen 
eltűnik az ellentét a római társadalmi és politikai „valóság”, 
illetve Horatius (és más Augustus-kori költők) mesterségesen 
hellenizáló költészete között: Augustus éppen úgy ötvöz görö-
göt és rómait a Százados Játékok rituáléjában, ahogyan Hora-
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tius alkalmazza a görög, pindarosi dicsőítő költészet megoldá-
sait, miközben a római hadvezér győzelmeit ünnepli az Ódák 
egyes költeményeiben (pl. 3. 4 és 4. 4).  

A Századévi ének költőjeként Horatius Róma hivatalos val-
lási életének szereplőjévé válik. Ebben a szerepben neve máig 
olvasható a Százados Játékokról beszámoló feliraton, melyet 
1880-ban fedeztek fel, ma pedig a római Museo Nazionaléban 
látható: carmen composuit Q. Horatius Flaccus („a himnusz 
szerzője Quintus Horatus Flaccus”; lásd az 1. képet). Horatius 
maga is „feliraton” örökíti meg teljesítményét, amikor büszkén 
kijelenti – nem mellesleg az Ódák egyetlen olyan passzusában, 
ahol neve elhangzik –, hogy a jövőben a lánykórus egyik tag-
ja megemlékezik majd a Századévi ének előadásáról. Nagyon 
világos példája ez annak a hatásnak, melyet a költő tanárként 
gyakorolhat a közönségére (és ebben az esetben egyúttal a köl-
temény előadójára):

Asszonyodnak majd dicsekedsz: „E dalra
századunk napján amit énekeltem,
ő tanított még, az egek kegyeltje,
  Flaccus, a költő.”
Ódák 4. 6. 41–44; Bede Anna fordítása

Az ókori líra (mely eredetileg egyszeri alkalomra születik és 
lantkísérettel hangzik el) olyan műfaj, melyben az idő fogalma 
és az idő múlásának élménye központi jelentőségű; s ezt az 
élményt az Ódák 4. könyvében még nyomasztóbbá teszi Ho-
ratius panaszkodása, hogy felette is kezd eljárni az idő. Hogy 
az idő múlását lefékezze, a költő kétféle stratégiát alkalmaz, 
melyek ellentmondanak ugyan egymásnak, ám mégis egyaránt 
arra irányulnak, hogy Horatiust és költői életművét maradan-
dóvá tegye egy olyan kontextusban, melynek maradandóságát 
Augustus vezetésével a római olvasók teljes közössége ga-
rantálja. Az első stratégia értelmében – mely már az Ódák 3. 

könyvének záróversében is működésbe lép: „Emléket hagyok 
itt, mely ércnél maradóbb…” (3. 30. 1; ford. Kosztolányi De-
zső) – Horatius igyekszik az egyébként elszálló szavakat kőbe 
vésett felirattá, közösségi emlékművé átalakítani, melynek 
alapanyaga ugyanakkor ellenállóbb, mint a valódi feliratoké és 
műemlékeké. A 4. könyv harmadik versében a költő arra utal, 
hogy már életében egyfajta eleven szoborrá változott át: a járó-
kelők ujjal mutogatnak felé. A költészet részévé válik Róma új, 
monumentális látképének, melyet Augustus ezekben az évek-
ben formál. Már Vergilius is mesteri módon használta fel az 
ekphrasis (vagyis a vizuális műalkotásnak a nyelv segítségével 
való felidézése) közkedvelt hellénisztikus művészi eszközét 
arra, hogy analógiát állítson fel a költészet és az Augustus-kori 
Róma ikonográfiája között; a „virtuális Róma” szavakból való 
felépítését pedig Propertius és Ovidius folytatta.

A második stratégia abban áll, hogy Horatius költői élet-
művének fennmaradását az ismétlődő szóbeli előadás, illetve 
a rómaiak – akiknek a továbbélését az Augustus által meg-
teremtett béke és prosperitás garantálja – későbbi generációi 
által való visszaemlékezés révén láttatja biztosítottnak. A fent 
idézett 4. 6. óda szerint a kórus egyik tagja felnőttkorában, már 
férjes asszonyként el fogja mesélni (a gyermekeinek, gondol-
hatja az olvasó), hogy fiatalon szerepet kapott a Századévi ének 
előadásában. A kötet végén pedig nem kevesebbre utal, mint 
hogy saját lírai hangja beleolvad azokba az énekekbe, melyek 
a legfontosabb római családoknak a római történelmet és a 
Iulius-nemzetséget dicsőítő ünnepein hangzanak fel. Egy ősi 
közösség – az áldásos augustusi uralom által lehetővé tett – új-
jáélesztésének romantikus gondolata ez:

Míg víg Libernek bő adománya közt 
hétköznap és szent ünnepeken vidám 
 utódainkkal, hitvesünkkel 
  isteneinkhez imát kiáltunk

1. kép. A Kr. e. 17-ben megrendezett Ludi saecularesről tanúskodó felirat. A 10. sorban olvasható a felirat:  
CARMEN.COMPOSVIT.Q.HOR[AT]IUS.FLACCUS
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és ős szokással lyd fuvolán kisért 
dallal daloljuk hősi vezéreink 
  hirét, Anchisést, Íliont és 
    életadó Venusunk utódját.
Ódák 4. 15. 25–32; Jánosy István fordítása

Horatius arra a hagyományra utal itt, miszerint az ősi Rómában 
az elődök nagyszerű tetteiről énekeltek a lakomákon (a 19. szá-
zadi költő, politikus és történész, Thomas Macaulay hasonló 
népköltészetet próbált rekonstruálni Az ősi Róma énekei című 
gyűjteményében). Ebben a közösségben a társadalomhoz fűző-
dő viszonya miatt mindig aggódó tudós költő mint személyiség 
feleslegessé válik: eltűnik, miként a politikai hierarchia a töké-
letes kommunista közösségben.

Arra a már tárgyalt kérdésre, hogy mi vette rá Horatiust a 
lírai költészethez való visszatérésre az Ódák 4. könyvében, 
maga költő az eddig említettektől igencsak eltérő választ ad. 
Az indok nem a császár unszolása, és nem is az udvari költő 
szerepének felöltése, hanem a szerelem istennőjének megújuló 
támadása:

Hosszú béke után, Venus, 
  ismét harcba sodorsz? Irgalom! Irgalom! 
Többé nem vagyok oly legény, 
  mint rég, jó Cinarám járma alatt! Szelíd 
 
vágyak vadszivü asszonya, 
  lágy kormányod alól vonj ki: kemény vagyok, 
ötször tíz tavasz ért! Eredj! 
  ifjú hang hivogat másfele, csábitó…
Ódák 4. 1. 1–8; Bede Anna fordítása

Az előző könyvekhez hasonlóan az Ódák 4. könyve is egyaránt 
tartalmaz személyes (szerelmi és sympotikus, azaz lakomához 
kapcsolódó), valamint a közösséghez szóló (politikai és dicső-
ítő) költeményeket. Ez a keveredés meglepheti a mai olvasót. 
Hivatkozhatunk műfaji megfontolásokra, mondván, Horatius 
csupán hű marad archaikus görög lírai modelljeihez, melyek 
hasonlóképpen vegyítik a személyes és közösségi tematikát. 
Csakhogy a műfaji eredetet nem azonosíthatjuk automatikusan 
az egyes költői formák jelentésével egy teljesen különböző tör-
ténelmi kontextusban: például a politikai hatalom természete, 
illetve a privát és nyilvános szféra közötti kapcsolat korántsem 
ugyanolyan az Augustus-kor Rómájában, mint volt a Kr. e. 6. 
századi görög világban. Továbbá, noha az Ódák 4. könyve a 
korábbi horatiusi líra megszakítást követő folytatásának mutat-
ja magát, nem egyszerűen a „szokásos” horatiusi költészet pél-
dája. Az egyik különbség a korábbi kötetekhez képest éppen 
a személyes és a közösségi elemek közötti kontraszt élesebbé 
válása. Az első óda középpontjában a költőnek az ifjú Liguri-
nus utáni vágynak való kiszolgáltatottsága áll, a második pedig 
már a győzelmes Augustus dicsőítésének különböző költői és 
nem költői módozataival kísérletezik. Az első költeményben 
Horatius homoerotikus vágyának tárgyalása keretként szolgál 
egy Venushoz intézett kéréshez, miszerint az istennő inkább 
az ifjú nemest, Paullus Maximust „támadja”, aki legalábbis 
részben hivatalos isteni tiszteletben részesíti majd; lehetséges, 
hogy célzás ez Paullusnak és Augustus rokonának, Marciának 
a tervezett házasságára. Talán adhatjuk olyan olvasatát a Ho-

ratius-szövegeknek, hogy a principátus Rómájának szervezeti 
keretei között lehetséges féken tartani a személyes vágyak kor-
látokat nem ismerő erejét; de korántsem szükségszerű, hogy 
ilyen szoros összefüggésben értelmezzük az Ódák 4. könyvét 
alkotó különböző verseket.

Az Augustus-kori költészet értelmezésének egyik legvitatot-
tabb kérdésévé vált, hogy miként kell értelmeznünk a szemé-
lyes, szerelmi költeményeknek és a Rómáról, illetve Augustus-
ról szóló verseknek ezt az egymás mellé helyezését. Bármilyen 
választ adunk is, annak kísérletet kell tennie a korabeli olvasó 
elváráshorizontjának rekonstrukciójára. A probléma különösen 
hangsúlyos a késő Augustus-kori költészetben. Propertius Elé-
giáinak 4. könyvében – amely részben egyidejűleg születik a 
horatiusi Ódák 4. könyvével – szintén a szerelmi tematikához 
való visszatérésnek vagyunk tanúi azután, hogy a költő a 3. 
könyv végén végleg és formálisan is lezárta Cynthiával való 
kapcsolatát. A 4. kötet nyitóversében a költő egy Rómába érke-
ző, névtelenül maradó látogatóhoz szól. Először szembeállítja 
a város jelenkori ragyogását azokkal az egyszerű épületekkel 
és szokásokkal, melyeket a múltban lehetett volna látni, mikor 
Rómában még kezdetleges körülmények uralkodtak; Proper-
tius aztán kihirdeti saját költői célkitűzését és összefoglalva 
megadja az új kötet fő témáját:

„Róma, e mű neked épül, légy kegyes; adjatok áldó
  jelt, polgárok; jó sors, ide küldd madarad!
Ünnepeket zengek, napokat s helyek ősi nevét most:
 ehhez a célhoz fut harmatozó paripám.” (…)
„elmondom: »Leomolsz, ó Trója, s a trójai Róma
  föltámad« – víz s föld sírjait énekelem.”
Propertius: Elégiák 4. 1. 67–70; 87–88  
Kerényi Grácia fordítása

Ekkor azonban Horus, a görög, illetve keleti származású aszt-
rológus és jövendőmondó tapintatlanul Propertius szavába 
vág. Azt tanácsolja a költőnek, hogy hagyjon fel ezzel a tör-
ténelmi, Róma múltját firtató tervvel, és helyette tartson ki az 
elégia műfajához illő szerelmi tematika mellett:

„Merre rohansz, oktondi Propertiusom? Te jövendölsz?
  Rossz fonalat tettél föl guzsalyodra, bohó!
Megsiratod dalodat még! Hátat fordit Apollo,
 lantod nem szivesen zengi, amit követelsz. (…)
Írd e csalárd dalokat, harcolj csak elégia-könyved
  verseivel, s te tanítsd írni a többieket!
Édes a fegyver, amit hordasz: Venusért katonáskodsz,
  s könnyen döntenek is földre Venus fiai.
Mert mit megszerzel nagy fáradsággal, a pálmát
  markodból egy lány játszva kikapja legott,
s álladból ha kirázod a benneakadt csali-horgot,
  nem menekülsz: hegye már újra beléddöf, elejt.
Nem látsz már napot-éjt, csak a lányka szemével ezentúl,
  könnyed sem csordul, csak ha megengedi ő;
s nem használ ezer őr, küszöbén a pecsét se: ha hűtlen,
 úgyis megcsal; elég lesz neki egy pici rés.”
Propertius: Elégiák 4. 1. 71–4; 135–146  
Kerényi Grácia fordítása
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Propertius itt újrafogalmazza a recusatio hagyományos gesztu-
sát (melynek értelmében a költő „megtagadja”, hogy a szerel-
mi elégiánál magasztosabb költeményt írjon): a 4. könyv, mint 
kiderül, nem választ következetesen a két lehetőség között, ha-
nem egyfajta elegyét adja a római intézmények, szokások ere-
detét feltáró aitiologikus költeményeknek, valamint a szerel-
mi elégiáknak. Sőt a két tematika váltakozása egy-egy versen 
belül is tetten érhető, mint például a Tarpeia-szikla nevének 
eredetét elbeszélő 4. elégiában: a hagyománytól eltérően Tar-
peia ezúttal nem kapzsiságból, hanem az ellenség vezére iránti 
szerelemből válik árulóvá és nyitja meg az utat a Capitolium-
ra. A könyv középpontjában (4. 6) egyfajta himnusz áll, mely 
Apollo Augustus által építtetett, a Palatinuson álló templomát 
magasztalja, és része egy viszonylag részletes beszámoló is az 
actiumi csatáról, melyet eszerint Apollo döntött el a későbbi 
princeps, Octavianus javára. A könyv a halott Corneliának, 
Augustus mostohalányának az alvilág bíráihoz intézett beszé-
dével (4. 11) zárul. Cornelia az Augustus erkölcsi és jogi prog-
ramja (különösen a házasságról szóló, Kr. e. 18-ban és 9-ben 
hozott törvények) által szorgalmazott erényeket megtestesítő, 
régi vágású matróna tipikus példájaként mutatja be magát: szö-
ges ellentéteként tehát mindannak, amit a szerelmi elégia női 
főszereplői képviselnek.

Kiindulópontot jelenthetnek az irodalmi formával kapcso-
latos megfontolások. Az alexandriaiak mindennél erősebb tö-
rekvése az újszerűségre ismét előtérbe került az Augustus-kor 
irodalmának első korszakát követően; az egyik lehetőség a né-
mileg megcsömörlött olvasóközönség érdeklődésének felkel-
tésére a régi témák újszerű tálalása volt. Propertius az elégikus 
költő szerepét alkotja újra azáltal, hogy következetesen vegyíti 
egymással a hagyományos elégia motívumait történelmi és kö-
zösségi – a szerelmi elégiától mindaddig idegennek tekintett 
– témákkal. Ez a fajta sóvárgás az újszerű után az egyik (de 
csupán az egyik) azok között a jelenségek között, melyekből 
a késő Augustus-kor és a Kr. u. 1. század irodalmának a pa-
radoxon iránti feltűnő vonzódása fakad. A propertiusi Elégiák 
4. könyvének esetében a képet még bonyolultabbá teszi, hogy 
a költő az elégia műfaját mint egy görög modell hű reproduk-
cióját használja fel önmaga igazolására. Propertius büszkén 
vallja, hogy ő „a római Kallimachos” (4. 1. 64). A királyokról 
és hősökről szóló költészet kallimachosi elutasítását az „ale-
xandriai” stílusban alkotó római költők legalábbis Vergilius 6. 
eclogája óta arra használták fel, hogy a magasztos, közösségi 
római témák kerülését megindokolják. Ám ahhoz, hogy teljes 
mértékben hű maradjon a kallimachosi elégiához (az Aitiához), 
a római elégikus költőnek aitiologikus elégiát kellett írnia; ez 
pedig azt jelenti, hogy nem kerülheti el a római történelem és 
a római legendák tárgyalását – különösen azután, hogy ezek 
Vergilius Aeneisében is központi szerephez jutottak. Proper-
tius negyedik könyvét nyilván még érdekesebbé tehette az a 
tény, hogy a római közönség nemrég még az új nemzeti eposzt 
olvasta. Az új propertiusi poétika sokoldalúságát jól érzékelteti 
Vertumnus beszélő szobra a 4. könyv második elégiájában: azé 
az istené, aki bármilyen alakot magára ölthet (vertere = forgat-
ni, átalakítani). Propertiushoz hasonlóan Vertumnus is etruszk 
ősöket mondhat magáénak, most már azonban a Forum Roma-
numon áll, s jól láthatja az ott elhaladók tömege.

De vajon mi az a pont, ahol a műfajok „keresztezése” már 
nem pusztán játék az irodalmi formákkal, hanem ideológiai ki-

hívássá változik át? A mai értelmezők közül sokan feltételezik, 
hogy a szerelmi és a római tematika furcsa kombinációja egy 
olyan műben, mint Propertius Elégiáinak 4. könyve, valójában 
bomlasztó, a rendszert kritizáló szándékról árulkodik. Keve-
sebben vannak, akik ugyanezt állítanák Tibullusról; pedig az ő 
Elégiáinak 2. könyve is – mely feltehetőleg nem sokkal halála 
(Kr. e. 19) előtt íródott – egyszerre tartalmaz a költőnek a Ne-
mesis néven említett lány iránti szerelméről szóló verseket, és 
az Ambarvalia vallásos ünnepének himnikus, Vergilius Geor-
gicájából sokat merítő leírását (2. 1), illetve a költő patrónusa, 
Messalla Corvinus fiának a Sibylla-jóslatokat őrző papi testü-
letbe való beválasztását ünneplő költeményt (2. 5). Ez utób-
biban az olvasó beszámolót kap az ősi Róma életéről és Ae-
neas küldetéséről: a szöveg olyan témákat érint tehát, melyek 
átfedésben állnak Propertius 4. könyvével. Tibullus esetében 
azonban nem beszélhetünk az első kötet stílusával és tematiká-
jával való határozott szakításról, hiszen már abban is olvasható 
a Delia, illetve az ifjú Marathus iránti szerelemről szóló versek 
között egy Messalla Kr. e. 27-es diadalmenetét ünneplő költe-
mény (1. 7).

Tibullus Róma egyik vezető nemzetségének dicsőítését rejti 
el szerelmi elégiái közé; Propertius azonban magáról az ural-
kodóról és családjáról ír. A személyes és a nyilvános elkülö-
nítése egy verseskönyvben különösen problematikussá válik 
egy olyan korban, amikor az állami ellenőrzés és szabályozás 
jobban kiterjed a magánszférára, mint az valaha is történhetett 
a köztársaság idején. Nehéz volna nem úgy érezni, hogy Ovi-
dius legalábbis provokál, amikor A  szerelem művészete  (Ars 
amatoria) című, reménybeli szeretőknek szánt kézikönyve ele-
jén listáját adja azoknak a helyeknek és eseményeknek, ahol 
udvarolni érdemes, és megemlíti közöttük Augustus fogadott 
fiai, Gaius és Lucius (egyelőre csupán elképzelt) diadalmene-
tét, mondván, igazán könnyű lesz levenni a lábáról egy lányt a 
bámészkodók tömegében:

Eljön a nap, melyen – legszebb a világon – aranyban,
 négy hószín paripád-vonta kocsin bevonulsz.
Mennek előtted a vert fejedelmek, súlyos igádban,
  el nem futhatnak, mint azelőtt, soha már.
Nézik a nagy menetet víg lánykák és aranyifjak,
  lelkük nem szomorú, mert az a nap gyönyörű.
És ha egy ifjú hölgy megkérdezi tőled: az ott ki,
 mely hegynek s víznek volt ura, merre király,
és ha nem is kérdez, mondd el neki gyorsan, amit tudsz,
 azt is, amit nem tudsz, lássa a lányka, ki vagy.
Mondd: ez az Euphrates, zöld lombkoszorúval övezve,
  az meg a Tigris amott, fürtjei színe azúr.
Itt ezek? Örmények. Azok ott? Perzsák Danaétól.
 Ez meg város volt, Perzsia völgye ölén.
A szerelem művészete 1. 213–28; Bede Anna fordítása

Suetonius Augustus-életrajza olyan emberként mutatja be a 
princepset, aki könnyed is tud lenni, szívesen kártyázik, fej-
lett a humorérzéke – ugyanakkor arról is határozott vélemé-
nye van, hogy mi a megfelelő idő és hely mindehhez. Egyszer, 
mikor egy nyilvános tanácskozás alkalmával meglátta, hogy 
egyesek nem a hivatalos alkalomhoz illő togában jelentek meg, 
felháborodottan idézte Vergiliust: „Íme a rómaiak, a togás nép, 
a világ ura!” (Aeneis 1. 282), azután pedig elrendelte, hogy a 
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Forumra vagy akár csak a közelébe is mindenki kizárólag togá-
ban jöhet (Suetonius: Az isteni Augustus 40). Legalábbis felte-
hetjük a kérdést: vajon helyeselte-e volna, hogy a diadalmenet 
magasztos eseményét valaki az udvarlás alkalmává tegye?

Ovidius és a művelt olvasó

Ovidius (Publius Ovidius Naso, Kr. e. 43 – Kr. u. 17) a késő 
Augustus-kor domináns irodalmi szereplője, száműzetése pe-
dig már átvezet Tiberius uralkodásának első éveihez. A nyu-
gati irodalmi hagyományra az utóbbi kétezer évben gyakorolt 
hatása könnyen lehet, hogy nagyobb, mint bármely másik gö-
rög vagy latin szerzőé (Vergiliust is beleértve). Az angol iro-
dalomból véve példát: tanulságos Francis Meres véleménye 
1598-ból, miszerint „Ovidius szelleme a mézédes hangú Sha-
kespeare-ben él tovább”. Csak a 19. században fordult a kocka, 
mégpedig bizonyos, a „nagyszerű” irodalomtól komolyságot 
és őszinteséget váró vélemények hatására: Ovidius mézédes 
és tréfás stílusa immár hátrányosan befolyásolta megítélését, 
kifinomultságát pedig mint a sekélyes könnyedség jelét támad-
ták. Ugyanakkor az ókori és későbbi olvasók számára egy-
aránt az jelentette Ovidius vonzerejét, hogy költői nyelvének 
és verselésének gördülékenysége olyan tartalmat rejt, mely 
– legalábbis az értelmezés egy bizonyos szintjén – mindenki 
számára érthető és élvezhető. A görög minták másfél százados 
csiszolgatását követően a latin nyelvű daktilikus költészetnek 
végre kialakulnak a saját szabályai, és Ovidiusszal természe-
tesnek tűnő könnyedséget nyer. Ovidius összes fennmaradt 
műve disztichonban vagy hexameterben íródott (ha Medea 
című tragédiája is ránk maradt volna, valószínűleg hasonló 
magabiztosságot mutatna a drámai metrumok kezelésében is, 
előrevetítve Seneca tragédiáinak feltűnően gördülékeny ver-
selését). Amint azt egy Ovidius-szaktekintély megjegyezte a 
klasszikus nevelés egy olyan hagyományára utalva, mely csak 
nemrég szakadt meg: „Az ovidiusi stílus, amint azt szemfüles 
angol iskolások egész nemzedékei felfedezték, utánozható; a 
vergiliusi stílus nem.” Ezt a különbséget Vergilius és Ovidius 
között hasonlíthatjuk ahhoz, amely a miltoni magabiztos, ám 
fáradságos munkáról árulkodó blank verse, illetve a fontos 
Ovidius-fordító és az ovidiusi hagyomány folytatója, Dryden 
könnyed verselése között mutatkozik.

Az utóbbi évtizedekben mind a szakmai körökben, mint pe-
dig azokon túl Ovidius látványos „rehabilitálásának” lehettünk 
tanúi. A klasszika-filológusok nagyobb érzékenységet kezdtek 
mutatni az ovidiusi kifinomultság „bonyolultabb” aspektusai 
iránt, feltérképezve a költői önreflexió és elbeszéléstechnika 
játékait, valamint azt a folyamatos érdeklődést a fikcionalitás 
és a textualitás természete iránt, amely Ovidius műveit a poszt-
modern olvasatok ideális tárgyává teszi. A modern költők és 
regényírók újra felfedezték ellenállhatatlan elbeszélői hangját 
– ami mindig is Ovidius egyik fő vonzereje volt –, illetve tipi-
kusan a 20. század végéhez illő érdeklődést mutattak a mági-
kus realizmus ovidiusi megelőlegezései iránt. Ovidius életének 
utolsó időszakából pedig az a művész-értelmiségi vált csodálat 
tárgyává, aki a száműzetésben létállapota szimbolikus kifeje-
ződését ismerte fel.

Hasonlóan a másik híres római száműzötthöz, Ciceróhoz 
– akinek a száműzetésből felhangzó panaszai, együtt a római 

nemzetet alapító száműzött Aeneas legendás megpróbáltatá-
saival, fontos mintául szolgálnak Ovidius számára saját szám-
űzetésének költői megfogalmazása során –, Ovidius elsősor-
ban azért viselte nehezen a száműzetést, mert korábban olyan 
alapvető mértékben kapcsolta saját személyét Róma városá-
hoz. Cicero számára Róma mindenekelőtt az ősök városát je-
lentette, a helyet, ahol érvényes az a hagyományos államrend 
és értékrend, és amelyet consulként megvédett a Catilina jelen-
tette fenyegetéstől. Ovidius városi értékei igencsak eltérőek, 
amint az kiviláglik A szerelem művészete 3. könyvének köz-
ismert részletéből:

Kezdjük a külsővel [cultus]! Művelt szőlőt a boristen
  áld, s csak művelt föld ad sürü szálu vetést.
Szépség? Isteni kincs! Kire mondjuk: szép, igazán szép?
 Lám, e tömegben alig van, kire illik e szó.
Ápoltság, az a szép. Aki elhanyagolt, az a csúnya:
  venusi arca lehet, mégse talál szeretőt.
Tudjuk, a hajdani nők szépségüket elhanyagolták,
  akkor a férfi se volt ennyire válogatós. (…)
Egyszerüen jártunk azelőtt. Most Róma aranylik,
  mert a legyőzött föld kincsei mind a miénk.
Most emilyen Capitoliumunk, nemrég amolyan volt.
 Juppiter is más volt rég – bizony elhiheted.
Most a tanácsház is méltó helye már a tanácsnak;
  nádfedelű volt, míg Tatius ült odabent.
S nézd a Palatiumot: Phoebus díszíti, s a hősök;
  földmüvesek tere volt, rajta a marha legelt.
Másnak tetszhet a múlt; boldog vagyok én, hogy e korban
 élhetek; épp ez a kor, melynek a lelkem örül.
Nem, mert most omló aranyat bányásznak a földből,
 s mert sokféle csigát lelnek a parti lakók,
nem, mert tündöklő márványt hasogatnak a hegyből,
 nem, mert gátak közt futnak a kék folyamok,
csak mert műveltebb ma az ember, nem maradott ránk
 távoli múltunkból csúnya, goromba szokás.
A szerelem művészete 3. 101–108; 113–128  
Bede Anna fordítása

Ovidius, a város (urbs) költője egyben az urbánus Ovidius is. 
A latin nyelvben az urbanus és a rusticus szavak már régóta 
nemcsak a városlakót különböztették meg a vidéki embertől, 
hanem kritikai értelemben – az irodalomban és az élet egyéb 
területein egyaránt – a civilizáltat, az urbánust, a jó ízléssel 
rendelkezőt is elkülönítették a faragatlantól, a rusztikustól, a 
tapintatlantól. A fenti idézet kulcsszava a cultus: eredeti ér-
telmében a „csinos külső megjelenés”, toilette, melyet a sze-
relmi tanköltemény női olvasójának meg kell őriznie ahhoz, 
hogy vonzó legyen a leendő szerető számára. A cultus jelentése 
azonban kitágul, és magába foglalja az „eleganciát”, a „kifino-
multságot”, a „választékosságot” – azaz a még tágabban ér-
tett „kultúra” aspektusait. Arról az értékről van szó, amelyet 
a neóterikus költők az exkluzív köreikbe tartozók ismertető-
jeleként meghatároztak; Ovidius azonban a tagságot kiterjeszti 
az összes modern rómaira, akik következésképpen mindnyájan 
ideális olvasói Ovidius női csinosságról és más kifinomult té-
mákról szóló művelt költészetének. A kifinomult költészetre 
fogékony olvasóközönségnek ez a fajta újradefiniálása talán 
vízválasztót jelez abban, ahogyan a római költő figyel olvasó-
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közönségére, illetve e közönség tudatos önmeghatározására. 
Mario Citroni szerint „Ovidius munkássága fontos momen-
tum és igazi fordulópont szerző és közönség viszonyának ala-
kulását tekintve az európai irodalomban. Először Ovidiusnál 
figyelhetjük meg, hogy a verseskötet lapjain nyílt párbeszéd 
zajlik a szerző és az átlagos olvasó között.”

Ahhoz képest, ahogyan a neóterikus költők „kicsiny, de 
válogatott” közönségüket elképzelték, egy újabb különbsé-
get fedezhetünk fel abban, hogy Ovidius meg sem kísérli a 
művelt olvasók igényeit olyasvalamiként elkülöníteni, mint 
ami lényegileg különbözik a konzervatív gondolkodású ró-
maiak praktikusabb céljaitól. Éppen ellenkezőleg: az Au-
gustus-kor város- és birodalomépítő tevékenysége maga is 
egyrészt tárgyi előfeltétele, másrészt megnyilvánulása a ró-
mai kultúrának. A római hadsereg segítségével létrehozott 
világbirodalom gazdagsága teszi lehetővé a civilizáció eme 
új „aranykorát”, melynek eredményei között találjuk egy-
részről az Augustus által az actiumi győzelem emlékére a 
Palatinuson építtetett Apollo-templomot éppúgy, mint a to-
vábbfejlesztett kozmetikai eszközöket és technikákat. Ovi-
dius Rómát a görög világváros, Alexandria örökösének látja, 
melynek mérhetetlen gazdagsága és kozmopolita jellege hív-
ta életre a Museion, valamint Kallimachos és a hozzá hasonló 
költők művészi és intellektuális csúcsteljesítményét. Csak az 
ősök rusztikus közönségének nem jutott volna hely Ovidius 
olvasói között (és tekintve, hogy a rómaiak a múltjuk alapján 
határozták meg magukat, ez igen fontos kivételnek tűnik): ők 
biztosan nem tudták volna értékelni költészetét. Ovidius úgy 
érzi, hogy tökéletes összhangban áll korával; ám ez az „ovi-
diusi kor” legfeljebb az „Augustus-kor” egyik szakaszát je-
lölheti ki, márpedig ez utóbbinak a princeps szándéka szerint 
az ősi értékek továbbélése is fontos jellemzője – amint azt 
például Augustus családjogi törvényei, vagy – fizikai formá-
ban – a római ősök Augustus Forumán (átadva Kr. e. 2-ben) 
felállított szobrai jelképezik. A szerelem művészete fent idé-
zett részletében Ovidius valójában éles szemmel azonosítja 
az augustusi ideológia egyik feloldhatatlan ellentmondását: 
Augustus az újszerűség képviselője, az uralkodó, aki büszkén 
mondhatta, hogy téglából épült Rómát vett át, de márványból 
épültet adott tovább – ám ugyanő a tradicionálisnak tartott 
értékek egyre szigorúbb őre is.

Ovidius szerelmi játékai:  
női olvasók, női írók

Ovidius legkorábbi műve, a Szerelmek (Amores) az átlagos 
olvasó számára íródott, ám ugyanakkor már az irodalmi kifi-
nomultság, cultus tökéletes példája. A kötetet nyitó epigram-
mában a Szerelmek három könyve úgy „mutatkozik be”, mint 
egy eredeti, öt könyvből álló mű válogatott kiadása; Ovidius 
szerelmi költészete nem a kiszemelt lány kegyeinek megnye-
rését elősegítő kézikönyvként láttatja magát, hanem olyan 
szövegként, amely esztétikai örömet okozhat (de persze nem 
feltétlenül okoz) bármely olvasójának. Corinnát magát a költő 
csak az 1. könyv harmadik versében szólítja meg, és akkor is 
oly módon, hogy abból arra következtethetünk: a költő „való-
di, hús-vér szerelme” semmivel sem valósabb személy, mint a 
híres irodalmi hősnők, például Io és Europa.

Az első elégiában a szerelem megszemélyesítője, Cupido 
ellop egy „lábat” – ti. verslábat – a költőtől, aki éppen egy 
nagyszabású, hexameteres hőseposzt készül írni, és ezáltal 
arra kárhoztatja, hogy az elégikus disztichon „sánta” metru-
mát használja (melyben a hexameter hat és a pentameter öt 
verslába váltja egymást). A részlet valódi jelentősége csak az 
előtt az olvasó előtt tárul fel, aki ismeri a verseket – elsősor-
ban Propertius elégiáit –, melyeket felidéz (bár szokás szerint 
az Ovidius-szöveg teljesen világos értelmet ad akkor is, ha az 
olvasó nem rendelkezik különösebb olvasottsággal). A római 
szerelmi elégia mindig is irodalmi hagyományokat követett, 
ám Ovidius éppen azért emeli ki a műfaj tradicionalitását, hogy 
elődeinél nagyobb mértékben éreztesse és hangsúlyozza a vál-
toztatásokat, melyeket ő maga vezet be ebbe a hagyományba. 
A kritikusok gyakran a „paródia” terminust használják e je-
lenség megragadására, ám ezzel kimondatlanul is azt feltéte-
lezik, hogy az elégikus költők – Gallus, Propertius és Tibullus 
– teljes mértékben komolyan veszik és személyesen vállalják 
azt az elégikus életvitelt, melyről verseikben írnak; márpedig 
könnyen lehet, hogy csupán az újkori olvasó szeretné ezt hinni. 
Érvelhetünk ugyanis amellett is, hogy a római elégia mindig 
arra buzdítja olvasóját, hogy nevessen azon a figurán, akit a 
költő mint a szerelmi szenvedély rabszolgáját formázott meg.

Ám lehetséges, hogy a hexameteres epikától „eltiltott” elé-
gikus költő képe csak látszólagos. Ovidius első elégiájának első 
szava az arma (fegyverek): nem csak véletlen egybeesés, hogy 
ez egyben az Aeneis kezdőszava is. Kiderül, hogy a hadviselés 
az elégia világában is fontos szerepet kap. Nemcsak Cupido 
az, aki íjával sebesíti meg áldozatát, hanem maga a szerelmes 
költő is katonához illő kitartásával és hevességével büszkél-
kedik: ezeknek köszönheti sikerét a közeledésének ellenálló 
lány elleni hadjáratban. Ez a Szerelmek 1. 9 fő témája, a vers 
első mondata pedig militat omnis amans, azaz „minden sze-
relmes: katona”. Az ókori versekre gyakran kezdőszavukkal, 
kezdőszavaikkal hivatkoztak: ezt figyelembe véve a „fegyve-
rek” nem volna teljesen félrevezető cím a Szerelmek számára.

Szerelmek-olvasatunk nem kell hogy kimerüljön az iro-
dalmi játékosság eszközeinek feltárásában. A művelt Augus-
tus-kori olvasó minden bizonnyal örömmel adta át magát a 
„valóság-hatásnak”: hogy figyelemmel kísérheti a költő sze-
relmi életének szappanoperába illő hullámhegyeit és -völgyeit. 
Ovidius már itt megmutatja, hogy mesterien manipulálja olva-
sóit: mikor higgyék, vagy éppen ne higgyék el, amit állít (az 
Átváltozásokban ennek még gyakrabban látjuk majd példáját). 
Látszat és valóság e bizonytalanságát egy kivételes pillanatban 
az Amores egyik, meg nem nevezett női olvasójára vetíti ki:

Ismerek egy szép nőt, aki tetteti, mintha Corinna
  volna. De mit meg nem tenne, hogy ő legyen az!
Szerelmek 2. 17. 29–30; Gaál László fordítása

A realizmus irodalmi eszköz; ám a Szerelmek realista versei a 
költő és közönsége személyes, illetve társadalmi valóságával 
is kapcsolatban állnak. A valós és az irodalmi közötti törékeny 
egyensúlynak jó példája a Tibullus haláláról szóló elégia (Sze-
relmek 3. 9), melyet a költő minden bizonnyal tényleg barátja 
halálakor írt, és az sem különösebben kétséges, hogy Ovidius 
valódi, őszinte gyászának kifejezője. A költemény ugyanakkor 
folyamatos utalásokat tesz Tibullus saját szerelmi elégiáira 
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annak érdekében, hogy fikcionalizált képet adhasson a halál-
ról és a gyászról. Most lássunk két példát arra, hogy miként 
mutatja be Ovidius a szerelem egyébként örök élményét az 
Augustus-kori Róma által szabott politikai és történelmi kon-
textustól függő érzésként. Az első példa a Szerelmek 1. 2 lezá-
rása: Cupido diadalmenetének művészien kidolgozott leírása a 
császári diadalmenetekre utal közvetlen párhuzamként, amikor 
a költő arra kéri a szerelem istenét, hogy ugyanolyan irgalom-
mal viseltessen a legyőzöttekkel szemben, mint generációkkal 
fiatalabb „rokona”, Augustus – hiszen a princeps is Venus le-
származottja. A szűkebb értelemben vett viccen túl a szöveg-
rész arra is emlékeztethet, hogy az augustusi ideológia római 
közönsége rutinosan megtartotta a három lépésnyi távolságot 
az azt megalapozó fikciókkal, így például az Aeneas-legendá-
val szemben is. A második példa a Szerelmek 2. 14, amelyben 
a költő szemrehányással illeti Corinnát, amiért egy abortusz-
szal veszélyeztette az egészségét. A feddés azokat az érveket 
használja, melyek bizonyíthatóan részét képezték az Augustus 
házassági törvényét támogató retorikának (a jogszabály célja 
többek között az előkelő társadalmi csoportok körében tapasz-
talható alacsony születésszám emelése volt):

Hogyha e csúnya szokást kedvelték volna anyáink,
 úgy elnéptelenült volna e földi világ.
S kellene újra keresni az őst, ki követ hajigáljon
  háta mögé szaporán, hogy megujítsa fajunk.
Szerelmek 2. 14. 9–12; Gaál László fordítása

Figyelemreméltó, ahogyan az elégikus költő felhasználja az 
„őseink szokásai” birodalmi retorikáját.
A  szerelem művészetében Ovidius az érvelést, hogy miért 

fontos az olvasóközönség saját élete szempontjából az elé-
gikus költő életmódjának megismerése, a logikus végkövet-
keztetésig viszi: tankölteményt ír arról, hogy miként lehetünk 
sikeresek a szerelemben (a művet később a Remedia amoris 
követi, melyben eligazít azt illetően is, hogy miként lehet ki-
gyógyulni a szerelemből).

Hogyha akad mifelénk, aki kezdő még szerelemben,
  nyomban jó szerető lesz, ha dalomra ügyel.
Művészet viszi fürge hajónk, s szaladó fogatunkat,
  művészettel kell megzabolázni Amort.
Automedón urasan kocsizott, markolta a gyeplőt,
 Tiphys a haemoni tat mestere volt a vizen;
engem a zsenge Amorhoz adott Venus, őt okosítom,
  hogy neki Tiphyse és Automedónja legyek.
A szerelem művészete 1. 1–8; Bede Anna fordítása

A terv több szempontból is tudatosan paradox. Az elégia sze-
relmese hagyományosan ki van téve egy olyan erő szeszélyei-
nek, mely képes elsöpörni a társadalmi és civilizációs konven-
ciókat, Ovidius azonban büszkén hirdeti, hogy ő a szerelem 
mestere (éppen ebben a szerepében válik majd közkedveltté a 
középkorban), és ennek megfelelően racionális tanácsok egész 
sorát tudja nyújtani: ez a szerelem művészete, illetve tudomá-
nya. A hagyományos elégia költője továbbá a társadalomból 
való számkivetettként mutatja be magát, olyasvalakiként, akit 
a szeretett lánynak való alárendeltség megakadályoz abban, 
hogy a római férfi, a római polgár szokásos életét élje; A sze-

relem művészetében azonban a tankölteményhez illő módon 
egyes szám második személyben megszólított olvasó nem 
más, mint maga a római átlagember: a kötet mindazon rómaiak 
számára íródott, akik még nem mesterei a szerelem művésze-
tének. További paradoxon rejlik abban a gondolatban, hogy a 
szerelem és a szex ugyanolyan tudománynak tekinthető, mint 
az asztronómia, az etika, a földművelés vagy a vadászat (ezek 
a fennmaradt latin nyelvű tanköltemények tárgyai). Az gon-
dolhatnánk, hogy a témaválasztással Ovidius végleg leszámol 
azzal a vágyálommal, miszerint e késői korban még mindig az 
oktatás lehet a didaktikus költészet valódi funkciója. Ugyan-
akkor éppen A szerelem művészete lehetett az a latin tankölte-
mény, melyet a fiatalok és kevésbé fiatalok valóban érdeklő-
déssel forgattak, kíváncsian olvasva a tanácsokat, hogy miként 
lehet a szerelmi „zsákmányt” megkaparintani, és mi mindent 
lehet tenni az ágyban, ha már megvan a zsákmány.
A  szerelem művészete  elképzelt közönsége nem kizárólag 

férfiakból áll; a bevezetőben Ovidius női olvasóinak csak egy 
csoportját figyelmezteti, hogy ne olvassák el a művet – és kelt 
persze kísértést, hogy mégis elolvassák: a matronákat, vagyis 
a férjes asszonyokat, akik a császári ideológia szerint védel-
mezték azokat a családi értékeket, amelyeket Augustus szor-
galmazott, és amelyeknek az elégikus költészetben felvázolt 
életvitel tudatos alternatíváját jelentette. Ovidius már az Amo-
res 2. könyvének nyitóversében is a szenvedélyes lányt és a 
tapasztalatlan ifjút jelölte meg ideális olvasóként (1–5). A sze-
relem művészete következetesen mindkét nemhez szól. Az első 
két könyv a férfinak nyújt szerelmi és szexuális tanácsokat, a 
harmadik könyvnek viszont a nők a címzettjei:

Fegyvert kaptak az argosi ifjak a nő-hadak ellen.
  Kapj te is és sereged, Penthesilea, vasat.
Egyenlők legyetek, s győzzön, kinek égi Dione
  kedvez, s ég-föld közt hancurozó fia is.
Könnyű fegyveresen rátörni a védtelenekre!
  Nem méltó hozzád, férfi, ilyen diadal.
A szerelem művészete 3. 1–6; Bede Anna fordítása

Az amazonok említése egyfajta feszültség jelenlétéről tanús-
kodik. Ovidius kiterjeszti a „szerelmi hadviselés” elégikus kli-
séjét, és egyenrangúvá teszi férfi és női olvasóit azáltal, hogy 
az utóbbiaknak olyan mitikus szerepet ad, amely a görög-ró-
mai kultúrában egyrészt a nőktől elvárt szexuális és társadal-
mi szerepek szöges ellentétét képviselte, másrészt pedig ki-
fejezte a férfiak szorongását dominanciájuk fenntarthatóságát 
illetően mind otthon, mind pedig a városban. A fedetlen keblű 
női harcos képe ráadásul erre az időre már nagymértékben ero-
tikussá vált.

A szövegrész bonyolult kérdéseket vet fel a nők Ovidius 
költészetében, illetve annak olvasóiként betöltött szerepét il-
letően. Nem kétséges, hogy ebben a korszakban jelentős női 
olvasóközönségről beszélhetünk a római társadalom felső réte-
geiben; az összes (férfi) római költő közül láthatólag Ovidius 
fordítja a legtöbb figyelmet arra, hogy női olvasók számára, 
illetve női szemszögből is írjon. Ám túlságosan leegyszerűsítő 
volna a költőt protofeministának nevezni. Minden esetben fel 
kell tennünk a kérdést, hogy Ovidius vajon nem a férfi olvasó 
voyeurizmusát akarja-e kiszolgálni; hogy a nők tényleg alany-
ként, vagy inkább a férfitekintet és -gondolkodás tárgyaiként 
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érdeklik-e. Ami A szerelem művészete 3. könyvét illeti, a nemek 
szerelmi hadviselésben való egyenlőségének illúziója gyorsan 
leomlik, amint elérkezünk magukhoz a leendő női szeretőnek 
szánt tanácsokhoz. Ovidius kiindulópontja a cultus, a csinos 
női megjelenés: a nő ezáltal az őt kutató, aktív férfi elé dobott 
„csali” passzív szerepébe kényszerül. Az első könyvben, éppen 
ellenkezőleg, a „tanár” azt tanácsolja a férfi olvasónak, hogy 
úgy tegyen, mint a hálói és csapdái számára a legjobb helyet 
kereső vadász; egyúttal ráadásul arra is céloz ezzel, hogy ol-
vasója párhuzamba állítható a vadászatról szóló tanköltemé-
nyek olvasóival (e költeményeknek egy latin nyelvű példája 
is fennmaradt, a Cynegetica, szerzője pedig Ovidius kortársa, 
egy bizonyos Grattius). Ovidius máshol azáltal demonstrálja 
didaktikus költészeti „képzettségét”, hogy erőteljesen használ-
ja a földművelés és az állattenyésztés képeit és metaforáit: egy-
értelmű az allúzió a legfontosabb latin nyelvű tankölteményre, 
Vergilius Georgicájára. A vadászat és a földművelés területé-
ről vett képek használata aszimmetrikus kapcsolatot feltételez 
férfi és nő között. Az előbbi a kultúra képviselője, mint a va-
dász vagy a földműves, s tevékenysége a nőre mint természet 
adta tárgyra: házi- vagy vadállatra, illetve megművelésre váró 
földre irányul. A költő védelmében említhetnénk a 2. és 3. 
könyv végét, ahol Ovidius az egyidejű orgazmust mint a sze-
relem művészetének betetőzését dicséri – csakhogy a szexuális 
örömhöz való egyenlő jogok eme hangsúlyozása is kiegészül 
egy megszorító függelékkel: ha nem sikerülne a férfival egy-
szerre elérnie az orgazmust, akkor a lánynak színlelnie illik.

A Szerelmek költeményei „önéletrajzi” elégiák, melyeket 
Ovidius férfiszemszögből ír, ám olyan élményről, amely ellen-
tettjére fordítja a férfinak az ókorban elvárt, nő feletti domi-
nanciáját. Következő műve erőtlen és tehetetlen nők nevében 
írt elégikus panaszok gyűjteménye; olyan mitikus hősnőkről 
van szó, akiket férjük vagy szeretőjük elhagyott vagy elárult. 
A Hősnők  levelei  (Heroides)  15, különböző hősnők által írt 
levélből áll, és talán a gyűjtemény sikere késztette Ovidiust 
arra, hogy kiegészítse három dupla költeménnyel, melyek-
ben egy férfi levelére egy nő válaszol. A Szerelmekhez hason-
lóan a Hősnők  leveleiben is egyaránt fontos szerepet kapnak 
az irodalmi és a pszichológiai szempontok. A kritikus érzelmi 
állapotban előtörő, levél formájába öntött panaszok a hősnők 
irodalmi elődök által megörökített életrajzának nem dokumen-
tált „hézagaihoz” tartoznak, és e korábbi szövegekre az egyes 
levelek szerzői anakronisztikus módon és bizonyos tekintetben 
tudat alatt újra meg újra utalnak is.

A szerelmi elégia költőjének mindig is fontos stratégiája volt 
a szeretett lánnyal való viszonyának még inkább romantikus 
színezetet adni azáltal, hogy a mitikus múlt híres és szenvedé-
lyes szerelmeihez hasonlítja. A Hősnők levelei ezt az eszközt 
fordítja meg: most a mitikus szereplők viselkednek úgy, aho-
gyan a Kr. e. 1. század tipikus római szeretői. Az első levélben 
például Penelope, a házastársi hűség híres epikus megtestesí-
tője az önsajnálattal teli elégikus költő sirámait visszhangozva 
önti ki a szívét. Az anakronizmusnak és a mítosz modernizálá-
sának e ravasz játékai megtalálják előzményüket a helléniszti-
kus költészetben, és a recept valószínűleg Rómában is bevált, 
hiszen Ovidius eredményesen használta fel később az Átválto-
zásokban (Metamorphoses) is. Maga a verses levél mint forma 
újszerű volt, és az írott levelet Ovidius modern vívmányként 
tünteti fel: a hősnők írásos panaszainak legfőbb irodalmi min-

táit a görög epika és tragédia szereplőinek jellemzően szóbeli 
megnyilvánulásaiban ismerhetjük fel, s ami még jellemzőbb: 
az ovidiusi levelek szerzői hangsúlyozottan tudatosan végzik 
az írást mint tevékenységet. Az értelmezés következő szintjén 
párhuzamba állítható ez magának Ovidiusnak mint szerzőnek 
a tudatosságával is, aki a költeményeivel egy szöveges hagyo-
mányba avatkozik be. Dido avval fejezi be Aeneashoz szóló 
levelét (Hősnők levelei 7), hogy megkéri a címzettet, képzelje 
maga elé a levelét író Dido képét:

Bárcsak látnád, hogy nézek ki, mig írom e szókat,
  írok, ölemben már ott van a trójai kard.
Könnyeim arcomról a kivont pengére peregnek,
  mellyet a vér fest majd könnyeim árja helyett.
Ó, hogy sorsomhoz milyen illő most adományod!
  így neked elhunytom vajmi kevésbe kerül!
Fegyver a keblem nem most járja keresztül először;
  rajta sebet legelőbb vert a mohó szerelem.
Anna, te, nővérem, ki bünöm jól ismered, Anna,
  tőled kapja porom majd meg a végadományt.
Elhamvasztva, fölém te ne írd, hogy „Elissa, Sychaeus
 hitvese” – sírkövemen más ne legyen, csak e vers:
„Kardot adott s okot Aeneas őnéki halálra
  és aki Didót megölte: saját keze volt.”
Hősnők levelei 7. 183–196; Muraközy Gyula fordítása

Aeneas kardjáról s arról, hogy mire fogja azt Dido nemsokára 
használni, az olvasó egy másik írott szövegnek: Vergilius Ae-
neisének köszönhetően rendelkezik ismeretekkel.

Ovidius Didója végül az írás egy másik válfajára utal: a ne-
vét és rövid életrajzát tartalmazó feliratra, mely sírját díszíti 
majd. Ez egyrészt maradandóbb formája az írásnak, mint a vé-
kony anyag által hordozott és (mint azt az olvasó tudja) hatás-
talan levél, melyet éppen ír. Másrészt pedig egy olyan írásos 
emlékmű, amely megkérdőjelezi Dido és Aeneas történetének 
azt a változatát, melyet egy másik írásos műalkotás, az Aeneis 
örökít meg, hiszen Dido a történtekért egyértelműen és kizáró-
lag Aeneast teszi felelőssé. A Hősnők levelei 7. levele az első 
azoknak a műveknek a sorában, melyek évszázadokon keresz-
tül újraírták a történetet Dido szemszögéből; ezek közé tartozik 
Chaucer House of Fame-je vagy Purcell Dido és Aeneasa is. 
A feminista irodalomkritikus talán azt mondaná, hogy Ovidi-
us, ha nem vallja is be, női hangon megszólalva mégis őszinte 
szimpátiáját fejezi ki a római epika – a legférfiasabb műfaj – 
férfi hősének áldozatával. Vagy ismét csak arról van szó, hogy 
a Heroides férfi olvasója a kukkoló szerepébe helyezkedhet, és 
élvezheti a védtelen női áldozat különleges látványát? Horatius 
személyes hangvételű Leveleihez hasonlóan pedig az is növel-
heti az olvasó izgalmát, hogy belehallgathat egy magánbeszél-
getésbe: a tragikus színpad Medeája az egész közönséghez – 
mintegy az egész világhoz – intézi szenvedélyes monológjait, 
a Hősnők levelei 12. levelének Medeája viszont olyan levelet 
ír, melynek az olvasó nem címzettje.

A kérdést, hogy miként értelmezhetjük az ovidiusi nőalako-
kat, az Átváltozások mitikus történetei is felvetik. A műben sok 
példáját találjuk a megoldhatatlan szerelmi dilemmával szem-
besülő nők által elmondott, Euripidést idéző monológnak. Az 
Átváltozások egyik tipikus narratív motívuma a nemi erőszakot 
elszenvedő – vagy az elől menekülő – nő „megmenekülése” az 
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emberi alak elvesztése és egy új test felöltése révén. Való igaz, 
Ovidius gyakran a női áldozat szemszögéből beszéli el a törté-
netet, ám ugyanakkor az őt látó, illetve a szöveget olvasó férfi 
is örömöt lelhet a nő szorult helyzetében. Maga az átalakulás, 
a metamorfózis sem csak a nemi erőszak elkerülésének eszkö-
zeként értelmezhető, hanem úgy is, mint a női testnek a férfi-
tekintet tárgyává való átalakulásának narratív megvalósulása.

E motívum első és leghíresebb példája Daphne története: a 
lány hús-vér emberként megmenekül ugyan Apollo ölelésétől 
azáltal, hogy gyönyörű babérfává változik, ám babér alak-
jában mégis Apollo fogja egyik attribútumaként mindörök-
re „birtokolni”. A nő mint erotikus tárgy klasszikus példáját 
nyújtja az Átváltozások a sziklához kötözött Andromeda alak-
jában is, akit csak pillanatok választanak el attól, hogy felfal-
ja a tengeri szörny, és akit megmentője és későbbi szeretője, 
Perseus szemével látunk (lásd a 2. képet). A lány mozdulatlan-
sága miatt a hős már-már azt hiszi, hogy valójában műalkotást, 
szobrot lát.

Ott ártatlanul Andromedát, mivel anyja hibázott
nyelvével, szörny bűnhődésre tetette ki Ammon.
Karja kemény sziklához van láncolva a lánynak;
nem játszódna, ha forró könny nem omolna szeméből,
márványnak vélné testét; tűz száll bele tüstént,
ámul, a látott szép lánytesttől megragadottan,
s szárnyát lég magasán csaknem csapdosni feledve.
Végre megáll és szól: „Méltó, de nem íly kötelékre,
ám amely egymáshoz tud fűzni heves szeretőket,
áruld el nevedet meg e földét, és hogy e láncot
mért is verték rád.” Hallgat csak, nem mer a szűzlány
szólni a férfiuhoz, lesütött szemeit betakarná
kézzel, hogyha kezét nem fogná lánca lekötve;
egy volt, mit tehetett: bőséges könnyeket ontott.
Átváltozások 4. 672–684; Devecseri Gábor fordítása

A „szépség” e látványát később gyakran újraalkották, Ariosto 
Angelicájától a megkötözött nők képével teli szado-mazochis-
ta szexmagazinokig.

Az Átváltozások: Ovidius római költeménye

Az Átváltozások, Ovidius 15 énekből álló hexameteres el-
beszélő költeménye kaleidoszkopikus, folyamatosan változó 
szöveg, melyet az idők során sok és különböző hallgatóság 
kedvelt meg: különböző korszakokban voltak, akik a görög–
római mitológia enciklopédiájaként olvasták, vagy az elbűvölő 
történetmesélés Seherezádéhoz méltó kincsestáraként, mások 
mély filozófiai és morális értékeket kifejező szövegként (ezt 
az olvasatot általában allegorikus magyarázat tette lehetővé); 
egyesek egy felforgató, az augustusi elvárásokkal szemben 
álló ellenkultúrát felmutató művet láttak benne, mások a prin-
cipátus kulturális és politikai vívmányait méltató költeményt.

A mű elképesztő változatossága és tarkasága minden bizony-
nyal nagy tetszést aratott az Augustus-kori Róma hatalmával és 
gazdagságával tisztában lévő római közönségnél. Az Átválto-
zások cselekménye időben a kozmosz teremtésével kezdődik, 
és a költő saját korában zárul, utolsó epizódként a meggyilkolt 
Julius Caesar istenné való átalakulásával, s céloz Augustus el-
jövendő apoteózisára is. A költemény ebben a tekintetben a 
világtörténelem prózai műfajának verses változata, mely azál-
tal, hogy a cselekményt egészen a római terjeszkedés sikereiig 
kiterjesztette, nyilván imponálhatott a római olvasóknak, akik 
úgy érezhették, hogy birodalmuk a világ történelmének termé-
szetes végpontja. A mű ugyanakkor hidat képez a görög mito-
lógia és irodalom világa, illetve Itália és a rómaiságot előtérbe 
helyező történetek között. Egészében véve az Átváltozások a 
görög kultúra római befogadásának és elsajátításának – más 
szempontból viszont Róma hellenizálódásának – legfőbb em-
lékműve.

Az Átváltozások olvasói egyfajta irodalmi „imperializmus-
nak” is tanúi lehetnek, hiszen ez a hexameteres, vagyis az 
eposz metrumában írt elbeszélő mű sok más műfajt is magába 
olvaszt: a himnuszt, a tragédiát, a pásztorköltészetet, az elégiát 
stb. Ez a tulajdonsága okozza, hogy az Átváltozások műfaji-
lag igen nehezen definiálható, és a 20. századi értelmezők vé-
get nem érő vitákba kezdtek arról, hogy vajon eposznak kell-e 
tekintenünk, vagy pedig az alexandriai epyllion (azaz rövid, 
aprólékosan kidolgozott elbeszélő költemény) műfaját idéző 
különleges mitikus történetek lazán összefűzött sorozataként. 
Az utóbbi időkben az a vélemény vált elfogadottá, mely szerint 
a műfaji meghatározás – illetve meghatározhatóság – magának 
a költeménynek is témája és egyik fő kérdése, amelyre ravasz 
módon sosem ad egyértelmű választ. De ennek is lehetett az 
irodalmon túlmutató jelentősége a korabeli olvasók számára, 
akik szembesültek azzal a feladattal, hogy definíciót találja-
nak Róma új rendje számára, például úgy, hogy kapcsolatba 
hozták egyrészt ősi hagyományaikkal, másrészt a görög mo-
narchikus struktúrákkal. A modern történészek legalább olyan 
sokféle változatban írták le az augustusi uralom természetét, 
mint ahányféle kísérlet született az Átváltozások lényegének 
megragadására.

A mű változatosságának jó párhuzamát nyújtja az Augus-
tus-kor művészetének és építészetének sokfélesége és eklek-

2. kép. Perseus megszabadítja Andromedát.  
A boscotrecasei Postumus Agrippa-villa freskója. Kr. e. 40 körül. 

New York, Metropolitan Museum of Art, ltsz. 20.192.16
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ticizmusa is: a tökéletes és méltóságteljes klasszicizmus, me-
lyet gyakran a művészeti korszak fő jellemzőjeként említenek, 
valójában csak egy regiszter a sok közül. Ezzel elérkezünk 
ahhoz a veszélyes problémához, hogy vajon az Átváltozások 
tiszteletben tartja-e az augustusi ideológiát, vagy sem. Van, aki 
azt mondaná, hogy az archaizáló istenképmásoknak és a vil-
lák falait díszítő rokokó, fantasztikus jeleneteknek az augustusi 
művészetben való egyidejű jelenléténél semmivel sem okoz-
hattak nagyobb felháborodást az olyan pikáns módon egymás 
mellé helyezett elemek, mint például Juppiter két megjelenése 
az első énekben: először az istenek királyaként, aki elnökli az 
égi Senatust és megbünteti az embereket bűneikért, másodszor 
viszont csapodár férfiként, aki erőszakot tesz a védtelen lányon, 
Ión, akit aztán tehénné változtat azért, hogy megtévessze házsár-
tos feleségét, Junót. Ezzel a véleménnyel szemben másvalaki 
felvethetné, hogy milyen fontos a római kultúrában az illendő-
ség hierarchikus rendszere. Amit Augustus megfelelőnek talált 
arra, hogy – nemrégiben feltárt – palatinusi magánházának 
dolgozószobáját díszítse, az nagyban különbözhet attól, amire 
alapozni lehetett Augustus Forumának ikonográfiáját. Ovidius 
ugyanannyira tudatában van az illőség követelményeinek, mint 
bármely más ókori költő, és mindegyik művét e követelmé-
nyek próbára tétele jellemzi; s hogy vajon átlép-e átléphetetlen 
határokat, azt végső soron az olvasónak kell eldöntenie.

A mű említett jellemzőit – mint a teljességre törekvés, az 
„irodalmi imperializmus”, a nemzeti és irodalmi definíciók 
problémájának hangsúlyozása – már Vergilius Aeneisével kap-
csolatban is említhetjük. Ovidius 15 énekből álló hexamete-
res költeménye mintegy elvárja, hogy folyamatosan Vergilius 
eposzával versengő, azt túllicitáló műként olvassuk. Ovidius 
Vergiliushoz való viszonya a tiszteletet megadó, de korántsem 
megilletődött utódé. Amint azt a szerelmi elégia hagyományá-
nak újraértelmezésével kapcsolatban is említettük, a „paródia” 
félrevezető terminus lehet. Amint az Átváltozások cselekmé-
nye előrehalad a kozmosz történetében, a narrátor egy ponton 
természetesen eléri az Aeneis cselekményével egybeeső idő-
szakot: a 13. és 14. énekben Aeneas történetének kihagyá-
sokkal és célzásokkal teli megismétlését olvashatjuk (melyet 
gyakran az „Ovidius kis Aeneise” megjelöléssel illetnek). Az 
Aeneisből vett narratív struktúrák, motívumok és kifejezések 
azonban a mű mindegyik részletében felfedezhetők, átalakítva 
és új kombinációkban – ha úgy tetszik: átváltozásokon – ke-
resztülmenve.

A 9. ének például Achelous folyamistennek egy lakomán 
előadott elbeszélésével kezdődik, melynek témája, hogy mi-
ként győzte le Hercules Acheloust egy nőért folytatott harcban:

Mért sóhajtozik, és mért csonka a homloka, kérdi
Neptun hős fia most; s Calydonnak nádkoszorúzta
egyszerü-hajfürtű folyamától hallja e választ:
„Gyászos ajándékot követelsz. Ki beszélne örömmel
vesztett harca felől? De azért halld rendre, nem is volt
vesztenem annyira rút, amilyen gyönyörű verekednem,
és hogy olyan híres hőst vert le, vigasztal erősen.
Tán a füledhez elért immár neve Deianira
szűznek: a legszebb volt hajdan minden hajadon közt,
birtoklását sok kérő vetekedve remélte.”
Átváltozások 9. 1–10; Devecseri Gábor fordítása

A részlet különböző motívumokat ötvöz Aeneasnak az Aeneis-
ben elbeszélt történetének elejéről és végéről. Achelous enged 
az unszolásnak, hogy saját vereségéről beszéljen annak elle-
nére, hogy ez fájdalmat okoz: ez Trója bukása Aeneas általi 
elbeszélésének bevezetőjére emlékezteti az olvasót az Aeneis 
2. énekének elején, ahol szintén egy lakoma zajlik éppen. Az 
Achelous vereségével végződő harc mintája azonban az Ae-
neas és Turnus közötti végső párharc Vergilius eposzának 12. 
énekében; ebből a szempontból nézve már Hercules az, nem 
pedig Achelous, aki a győzedelmes Aeneas szerepét játssza. 
Mindez azonban csak az első rétege az intertextuális kap-
csolatnak: az például, hogy Ovidius egy allúzió segítségével 
párhuzamot von Hercules és Aeneas között, szintén vergiliusi 
áthallás, hiszen Hercules az Aeneisben is Aeneasnak mint sze-
replőnek, illetve tetteinek modelljeként értelmezhető. Hercules 
és Achelous harcának kontextusa is Aeneas és Turnus végső 
csatájára emlékeztet, a római történelem eme alapító aktusá-
ra, mely szintén egy nőért, a latin királylány kezéért folytatott 
küzdelmet zár le. Ovidius egyszer sem unja meg, hogy emlé-
keztessen: minden epikus cselekmény középpontjában végső 
soron egy nőért folytatott harc áll.

Az Átváltozások a pillanat költeményének is mutatja magát, 
és olyan tapasztalt közönséghez szól, amely hozzászokott a lát-
ványos előadások régi és új változataihoz egyaránt. Az Augus-
tus-kor irodalmáról való ismereteinkben az egyik legnagyobb 
űr a színházi előadások területén tátong. Nem maradt ránk az 
a két korabeli tragédia, mely maradandó ismertségre tett szert: 
Varius Thyestese (Kr. e. 29), és éppen Ovidius Medeája. Au-
gustus uralma alatt a tragikus előadások háttérbe szorultak, bár 
vannak arra utaló adataink, hogy nagy érdeklődés mutatkozott 
a római színház újjáélesztése iránt. Horatius két legfőbb, iroda-
lomtörténetről és -kritikáról szóló költeménye, az Ars poetica 
és az Augustus-levél – nem egy modern olvasó nagy bánatá-
ra – elsősorban a színházi műfajokkal foglalkozik, nem pedig 
azokkal, melyekben maga Horatius alkotott. Talán már koráb-
ban végement egy olyan változás, amely a tragédiát a mindenki 
előtt nyitva álló színházból az előadócsarnokba költöztette át. 
Az Átváltozásokban Ovidius Vergilius nyomdokaiba lép (kü-
lönösen az Aeneis Dido-epizódjára kell gondolnunk) azáltal, 
hogy elbeszélő költeményébe nagy tömegben emel be tragi-
kus elemeket. Hosszú drámai monológokat olvashatunk (pél-
dául a Medea-epizódban és Meleager anyjának, Altheának a 
történetében), melyek esetében kézenfekvő arra gondolnunk, 
hogy felolvasások keretében is előadták őket; a Hecuba-epizód 
pedig a 13. énekben szorosan követi az azonos című Euripi-
dés-tragédiát – a reneszánsz kor különösen értékelte (a későbbi 
ízlés pedig kárhoztatta) e részlet félelmetességét és pátoszát.

A tragédiák színházi előadását Kr. e. 22 után azonban hát-
térbe szorította egy másik műfaj, a pantomimus, melyben 
egy szólótáncos adott elő gyakran tragédiák alapjául szolgá-
ló történetekből vett jeleneteket hangszeres és kóruskísérettel. 
Egy-egy válogatott, gyakran szenzációs epizód előtérbe helye-
zése, valamint az a sokoldalúság és technikai tudás, amelyet a 
műfaj megkövetelt a táncostól, minden bizonnyal olyan ízlést 
szolgált ki, amelyet az Átváltozások egyes jellemzői is kiszol-
gálhattak. A mimus korábbi irodalmi műfaja is virágkorát élte 
az Augustus-korban, és népszerű témái – szélhámosok trükk-
jei, házasságtörő szerelmesek bujkálása és hasonlók – hatással 
voltak a magasztosabb műfajokra is. A mimusból vett elemek 
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felfedezhetők Ovidiusnál is a Szerelmek néhány versében, il-
letve a Római naptár (Fasti) egyes epizódjaiban. Általánosabb 
értelemben talán beszélhetünk arról az ovidiusi törekvésről, 
hogy az irodalmi imitáció működési területét népszerűbb, az 
irodalmi „magaskultúrától” távolabb álló műfajok beemelé-
sével is szélesítse. Érdekes párhuzamokat találunk az Átvál-
tozások néhány epizódja és a késő ókorból ránk maradt prózai 
regények között; ez arra utal, hogy Ovidius a korabeli prózai 
fikcióból is átvett egyes elemeket. A hagyományosan „előke-
lőbb” irodalmi műfajoknak a népszerű és (valós vagy vélt) 
„népi” formákkal való vegyítésének vannak előzményei az ale-
xandriai irodalomban; az Átváltozások fiktív elbeszélésén belül 
pedig Ovidius nem egyszer szerepeltet alacsony származású 
vagy egyszerűbb gondolkodású elbeszélőket.

Az Átváltozások és a színházi előadások, illetve drámai 
szövegek közötti párhuzamok csak egy részét képezik annak 
a tendenciának, amely előtérbe helyezi a látványos és vizuá-
lis elemeket, és amelynek köszönhetően a mű fontos állomás 
a teatralitás és a látványosság Kr. u. 1. században uralkodóvá 
váló esztétikájának kialakulásában. Az esztétikai folyamatok 
ismét szoros kapcsolatban állnak a politikai fejleményekkel: a 
princeps látványos felvonulások, a színház és az amphitheat-
rum előadásai, illetve az építészet, a szobrászat és a festészet 
nagyszerű alkotásai segítségével fejezheti ki hatalmát és kom-
munikálhat a római néppel. Az olvasók minden bizonnyal nem 
tudták tökéletesen elválasztani a fizikai erőszakot ábrázoló 
irodalmi jelenetek befogadóiként adott reakciójukat az aréna 
küzdőterén látott valódi erőszak élményétől. A Kentaurok és 
Lapithák harcának hihetetlen látványa az Átváltozások 12. éne-
kében nagyban hasonlít arra, amelynek a rómaiak az amphit-
heatrumban tanúi lehettek: a félig ember, félig állat kentauro-
kat értelmezhetjük úgy, mint fantazmagorikus megjelenítését 
annak, ahogyan az amphitheatrumban emberek és állatok zűr-
zavaros tömege harcol egymással, és ahogyan ezáltal az „em-
ber” és az „állat” kategóriák oppozíciója is megkérdőjeleződik.

A szöveg mindent megtesz azért, hogy szavakkal idézze 
fel a látványt. Ezt a célt szolgálják a műalkotások leírásai (az 
ekphrasisok): a Nap palotájáé a 2. ének elején, vagy Arachne 
és Minerva szőttesei a 6. ének elején, illetve a tájképek leírásai. 
A költői tehetség végső próbáját pedig az olyan elvont fogal-
mak megszemélyesítései és leírásai jelentik, mint például az 
Éhségé:

…s látja az Éhséget, kihez indult: sziklakövek közt,
gyér füveket harapott foggal, karmolt ki karommal.
Tüskehajú, beesettszemü volt, arcán haloványság,
ajkai szűkültek, gégéjét rozsda reszelte,
bőre kemény, de alatta akár beleit kivehetnéd;
vánnyadt véknyán át csúf csontjai messze kiálltak,
has helyiben hasnak helye horpad, függeni vélnéd
melleit és a gerinc bordáira búva tapadni.
Nyújtja soványság ízületét, domb duzzad a térdén,
és iszonyú púppá meredett mindkét bokacsontja.
Átváltozások 8. 799–808; Devecseri Gábor fordítása

A mű elején olvasható kozmogónia mintája többek között 
Achilleus pajzsának híres homérosi leírása, mely az univerzum 
különböző részeit jeleníti meg. A világ teremtője (démiurgos) a 
Metamorphosesben magával a költővel állítható párhuzamba: 

a szavakból álló világ teremtőjével. A narrátor a mű elején iro-
dalmi programot hirdetve ezt a szövegvilágot mint a görög-ró-
mai irodalmi hagyomány első és leghíresebb ekphrasisának új 
változatát tárja elénk.

Az ekphrasis az esetek többségében olyan tárgyat ír le, 
amely nem létezik: a költő feladata, hogy megteremtse a vi-
zuális jelenlét meggyőző illúzióját. Az ovidiusi átváltozások 
narrációja hasonló elven működik. A vizualitás gyakran kap 
elsődleges hangsúlyt. A metamorfózist gyakran egy belső 
szemlélő szemével látjuk: az ő természetfeletti esemény be-
következte feletti csodálkozása mintája annak a hatásnak, amit 
az elbeszélő szándéka szerint a szöveg olvasója is átél. A szö-
veg által okozott öröm egyik forrása abban az erejében rejlik, 
hogy meggyőzi olvasóját olyan események valóságos voltáról, 
amelyekről egyébként tudjuk, hogy lehetetlenek. Ovidius azt a 
kifinomult olvasót tartja szem előtt, aki képes értékelni a nézők 
és olvasók hitetlenkedésének felfüggesztésével együttjáró pa-
radoxonokat. Az ókori művészet és irodalom már korábban is 
feltérképezte a vizuális illúzió és a fiktív szöveg természetével 
kapcsolatos problémákat; ám ehhez képest is feltűnő a hang-
súly, melyet Ovidius a témának szentel.

A képzőművészet által teremtett valószerű illúzió mint téma 
a legrészletesebb kifejtést a Pygmalion-epizódban kapja (ne fe-
ledjük, a történetet a csodákra képes Orpheus, a költő őstípusa 
beszéli el, akinek a szavai közvetlen, mágikus hatást gyakorol-
nak a külvilágra):

…füstöl a sok tömjén; s ő, mint kell, áldozat-adva
áll meg az oltárnál, s félénk szava szól: „Ha ti mindent,
égiek, adhattok, vágyom feleségemül…” Azt nem
merte kimondani: „Őt”, pusztán: „…egy olyant, ki hasonló.”
Csakhogy arany Venus átértette (hisz ünnepi napján
ott volt), hogy mire áhitozik; s hogy kedvez e vágynak,
égig háromszor lobogó lánggal kimutatta.
Pygmalion hazatér, lányszobrát látni szeretné,
ágyra lefekteti, ád csókot neki, érzi: melegszik;
ajkát nyomja reá ismét, mellére az ujját:
s lám az ivor lágyul, s már nem mereven, benyomódik
vágyó ujja alatt (…).
Ámul, félve örül, s aggódik, hátha csalódik,
most a szerelmes, a vágyott lányt érinti megújra.
Élő test! Ereit már verni tapintja hüvelyke.
Átváltozások 10. 273–289; Devecseri Gábor fordítása

Az élethűség, melyet az ókoriak oly nagyon értékeltek a művé-
szetben, itt az elbeszélés tárgyává válik és valódi életté alakul 
át. A költő számára adott a kihívás: meg kell győznie olvasóját 
e csoda valószerűségéről, és versenyre kelnie Zeuxisszal, aki-
nek a festményén a szőlő állítólag olyan élethű volt, hogy a 
madarak rászálltak ás megpróbáltak csipegetni belőle.

Ovidius nem szűnő csodálata a szöveges fikció természete 
és lehetőségei iránt hasonlóképpen íródik bele magába a köl-
temény fiktív elbeszélésébe. Az elbeszélő szívesen és gyakran 
hívja fel olvasója figyelmét arra a paradoxonra, amelyet a hit és 
a hitetlenkedés egyidejű érzése jelent olyan szövegek olvasá-
sakor, mint az Átváltozások. Ám ritkán olyan erőteljes a hatás, 
mint abban a – nem mellesleg a mű közepén található – jele-
netben, amelyben két mitikus szereplő, egyben belső narrátor, 
vitatkozik az általuk elmesélt történetek valóságtartalmáról. 
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A folyamisten Achelous (egy folyó mint narrátor?! – kérdez-
hetnénk) éppen az imént fejezte be annak az átváltozástörténet-
nek az elbeszélését, melyben maga is érintett volt:

Hallgat már a folyam, Bámulják mind e csodákat:
Ixion fia meg, minthogy vadszivü s az istent
megveti mind, e nagyon hívőkön csak nevet, így szól:
„Mind mese ez; túlsok, mit vélsz, Achelous, az égről,
hogyha, minek csak akarja, alakját elveszi s adja.”
Mind megdöbbentek, s az ilyen szót nem helyeselték;
s adta Lelex legelőbb, érett-koru, -lelkü, a választ:
„Végtelen ám a hatalma, határt sosem ismer, az égnek;
s mit csak az égilakók kívántak, teljesedett is;
s hogy sose kételkedj: hárs mellett tölgyfa magaslik
phryg halmok közepett, közepes kőfal körülöttük:”
[ezek azok a fák, amelyekké a kegyes Baucis és Philemon 
                                                                           változtak át]
Átváltozások 8. 611–623; Devecseri Gábor fordítása

Még ennek a részletnek a tanulságai sem korlátozhatók a mű-
vészet öntörvényű világára, hiszen a kérdés, hogy mire képe-
sek vagy nem képesek az istenek, és hogy vajon léteznek-e 
egyáltalán, nem függetleníthető a korabeli olvasó római állam-
vallással kapcsolatos tapasztalataitól. Amint már említettük, a 
költemény utolsó átváltozástörténete a tényleges római uralko-
dó apoteózisát, az átváltozását kezdeményező istenekhez való 
csatlakozását beszéli el. Csupán költői fikció volna ez? Vagy 
mi, modernek értjük félre Ovidiust, ha úgy gondoljuk, hogy 
az ókori vallás tárgyalása leegyszerűsíthető az istenek létének 
vagy nemlétének problémájára?

A múlt kutatásának örömei

Julius Caesar meggyilkolását és apoteózisát röviden Ovidius 
Római naptár (Fasti) című műve is elbeszéli. A költemény disz-
tichonban íródott, témája a római vallásos ünnepek naptára; a 
terv szerint tizenkét ének tárgyalta volna a tizenkét hónapot, ám 
csak hat ének maradt fenn (vagy csak ennyi készült el). Ovidius 
nagyjából egy időben dolgozott a Római naptáron és az Átválto-
zásokon, és legjobb egymással folyamatos párbeszédet folytató 
szövegekként olvasni őket. Bizonyos értelemben egyetlen terv 
két alkotóeleméről van szó; ezt a tervet pedig többek között az 
Aeneisre adott kettős válaszként is definiálhatjuk. A Római nap-
tár befogadástörténete azonban az Átváltozásokétól igencsak 
eltérően alakult. Míg az utóbbi majdnem megszakítás nélkül a 
nyugati irodalmi kánon egyik főműve volt, a Római naptárat – 
valójában a római időfogalmakról szóló költeményt – irodalmi 
műként nem tekintették relevánsnak, s csak a római vallás ku-
tatói számára szolgált forrásként. Nemrégiben azonban végbe-
ment a Római naptár irodalmi műként való rehabilitációja: most 
már Ovidius életművének egyik főműveként tekintünk rá. Ám 
ehhez arra is szükség volt, hogy a kutatók gondosan feltérké-
pezzék a költemény korabeli történeti és kulturális kontextusait; 
és az is lehetséges, hogy olvasóközönsége mindig a klasszikus 
ókor kutatóira fog korlátozódni, illetve azokra, akik készen áll-
nak rá, hogy bizonyos történeti háttérismeretekre tegyenek szert.

Valójában római közönsége is bizonyos mértékben tudomá-
nyos szövegként olvashatta a Római naptárat. A Római naptár 

és az Átváltozások egyik közös jellemzője az eredetek, az ai-
tiológia iránti érdeklődés. Az Átváltozások a világ, Róma, és 
Augustus eredetével foglalkozik; a metamorfózis maga is az 
aitiológia eszköze, hiszen egy-egy állat, növény, vagy földraj-
zi jelenség eredetének adja fantasztikus elbeszélését. A Római 
naptár témáját régiségtani értelemben vett eredetek: a római 
vallási naptár különböző rítusainak és ünnepeinek történe-
ti okai (aitionjai) alkotják. Figyelembe véve, hogy mennyire 
központi szerepet játszott a vallás abban, ahogyan a rómaiak 
a múltjukra tekintettek, a költemény tulajdonképpen nem más, 
mint Róma történetének – igaz, töredékes és részleges – feldol-
gozása, amelynek rendező elve nem az események sorozatának 
évekre való lebontása, hanem az, hogy a naptári évben milyen 
sorrendben követik egymást az ezekre az eseményekre emlé-
kező ünnepek. Egy ilyen költemény két okból is elnyerhette az 
Augustus-kori közönség tetszését. Egyrészt, mert kielégíti az 
alexandriai költészeten nevelkedett olvasók kifinomult elvárá-
sait: egészen pontosan, a Római naptár Kallimachos Aitiájának 
római megfelelője. Másrészt, a köztársaságkor végén erőteljes 
érdeklődés támadt a régmúlt újrafelfedezése iránt, értve ez-
alatt Róma mint állam, illetve egyes római családok történetét 
egyaránt (a családtörténet megszállott kutatása nem csak mo-
dern jelenség); ennek az érdeklődésnek Augustus új szerepet 
adott a principátus legitimálása érdekében, mondván, hogy az 
új rendszer visszaállítja a római múlt intézményeit és értékeit. 
Ovidius nagyban támaszkodik olyan tudósok kutatásaira, mint 
Varro és Verrius Flaccus: a hellénisztikus kori Alexandriához 
hasonlóan Rómában sem gondolták úgy, hogy a tudomány és a 
költészet két, egymástól teljesen elszigetelt foglalkozás volna.

A Római naptár az Aeneis azon vonásait fejleszti tovább, 
amelyek alapján az eposzt aitiologikus eposznak nevezhet-
nénk, és aminek Propertius verseinek 4. könyve még koráb-
bi előfutára. Propertius magát római Kallimachosnak nevezte, 
és – amint láttuk – e kijelentés alapja, hogy szándéka szerint 
az Aitia római megfelelőjét írja, amint azt kihirdeti a 4. könyv 
első versében, és részben meg is valósítja az arra következő 
költeményekben. Az aitiologikus költészet a tanköltemény 
műfajának rokona. Egy naptárról szóló műnek szükségszerűen 
tárgyalnia kell az égitesteket, hiszen ezeknek a mozgása alakít-
ja a naptári évet: ennek megfelelően Ovidius többször is jelzi, 
hogy felhasználta Aratos hellénisztikus asztronómiai tankölte-
ményét, a Phainomenát. Nem egészen könnyen magyarázható 
okokból Aratos költeménye hosszú időn át nagy népszerűség-
nek örvendett Rómában, és (átalakításokkal) többen is latin-
ra fordították, például az ifjú Cicero, maga Ovidius elveszett, 
Aratea című művében, illetve Germanicus, Tiberius unokaöcs-
cse és fogadott fia. Ovidius tehát, amikor Augustus halála után, 
még mindig száműzetésben új, Germanicusnak szóló ajánlást 
illesztett a Római naptár elejére, nem alaptalanul remélhette, 
hogy Germanicus rendkívül fogékony – és segítőkész – olva-
sója lesz.

Az égi jelenségek költői tárgyalása iránti érdeklődésről ta-
núskodik Marcus Manilius asztronómiai és asztrológiai tanköl-
teménye, az Augustus uralkodásának utolsó, illetve Tiberius 
uralmának első éveiben írt Astronomica is. A többé-kevésbé 
egészben fennmaradt ókori latin nyelvű költemények közül 
manapság talán a legkevésbé olvasott műről van szó. Aratos-
hoz hasonlóan Manilius is a sztoikus nézeteknek megfelelően 
adja magyarázatát a kozmosz isteni rendjének, és vitát folytat 
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Lucretius epikureista felfogásával. Az Astronomicát minden 
bizonnyal örömmel forgatták azok a művelt rómaiak, akik a 
sztoikus fizikában és teológiában a vallás iránti fogékonyság 
megnyilvánulását vélték felfedezni, és az a sok római is (köz-
tük Augustus és Tiberius), aki az asztrológiát komolyan vette.

Ovidius többi művéhez hasonlóan a Római naptár is csata-
terévé vált azoknak a tudósoknak, akik úgy vélik, hogy a római 
közönség minden bizonnyal az Augustus vallási és hagyomá-
nyokat ápoló programját egyértelműen támogató szövegként 
olvasta a művet, illetve azoknak, akik szerint a Fasti burkoltan 
felforgató gondolatokat rejt mindenekelőtt azáltal, hogy a ko-
rábbi ovidiusi szerelmi elégia különböző motívumai és attitűd-
jei újra meg újra felbukkannak szövegében.

„Légy velem”, így szóltam, „mindkét Szerelem kegyes  
                                                                         anyja!”
  És költője felé fordul az arca megint:
„Hát tőlem mit akarsz? Nagy dolgok dalnoka lettél!
 Tán szíved mélyén érzed a régi sebet?”
„Ismered, istennő, e sebet”, szóltam. Nevetett ő,
 és körülötte az ég képe mosolyra derült.
„Épen vagy betegen lobogód elhagytam-e gyáván?
 Mert célom te vagy és tárgyam örökre te vagy.
Ifjan, amíg illett, bűn nélkül járta a játék:
  most nagy versenytér nyílt paripáim előtt.
Ünnepek értelmét, évkönyvek szent hagyományát
  zengem az égi jegyek kelte, letünte nyomán.
Most a neked szentelt negyedik hó elseje itt van:
  ó Venus, ők tieid – hónapod, énekesed!”
Mirtusszal fejemet Venus érintette szelíden
  s szólt: „Amit elkezdtél, művedet abba ne hagyd!”
Értem, s ünnepeink oka mind feltárul előttem…
Római naptár 4. 1–17; Gaál László fordítása

A különböző témák – a nyilvános és a személyes, illetve a ko-
moly régiségkutatás és a könnyed erotika – találkozása által 
keltett műfaji játékot (melyet még összetettebbé tesz az idézett 
részletben a lucretiusi tanköltemény bevezetőjében szereplő 
Venus-alak felidézése) nem lehet nem észrevenni. Ebben az 
esetben is az olvasó feladata eldönteni, hogy vajon az elégia 
Venusa biztonságosan beilleszthető-e a vallási hagyományok-
kal foglalkozó költeménybe, vagy pedig a szerelem az állam 
által szervezett vallási életre is képes kiterjeszteni befolyását.

Közönséget keresve –  
a száműzetés költészete

„Félénk számkivetett bús könyve vagyok, hazajöttem,
  fáradt vándornak nyújtsd ki baráti kezed!
Olvass, és sose félj! Szégyent rád nem hozok én már:
  verssoraimban nincs kéj, bujaság, szerelem.
Sem balsorsa uramnak nem szorul itt feledésre,
  elkendőzni se kell szörnyü keserve sorát.
Azt is, amit régen gonoszul játszott, odahagyta,
  jaj, későn, mégis megveti, gyűlöli most.
Nézz bele, mit hoztam: nincsen más, csak szomorúság
  élteti: összhangban száll az idő, meg a vers.

Ám hogy a verssoraim leeresztenek újra meg újra,
 versmérték teszi ezt, vagy netalán rögös út.
Cédrusolaj nem szőkített, horzskő se simított:
  nem vágytam jobban fényleni, mint az uram.
Rút foltok rondítják lapjaimat, ne csodálkozz!
  Művét bús költőnk szórta be könnyeivel.
Hogyha a szó vagy a kép nem tűnik már latinosnak,
 barbár ám az a föld, hol a poéta lakik.
Keservek (Tristia) 3. 1. 1–20; Adamik Tamás fordítása

Kr. e. 8-ban Augustus a Fekete-tenger partján fekvő Tomiba 
száműzte Ovidiust; a költő tudtunkra adja, hogy a vád egy köl-
temény – A szerelem művészete – megírása, illetve egy „hiba” 
volt. Az utóbbit egyszer sem fejti ki részletesen, és ez a tény 
máig nem szűnő spekulációkra adott alkalmat. Minden bizony-
nyal egy, a császári családot érintő botrányról lehet szó, amely-
nek nyílt tárgyalása csak még rosszabb helyzetbe sodorta volna 
a költőt. Veszélyes volna a száműzetés tényét annak a bizo-
nyítékaként felhasználni, hogy Ovidius költészetét már koráb-
ban is felforgatónak tekintették. A szerelem művészete – olyan 
költemény lévén, mely egészen közvetlen módon arra buzdítja 
olvasóját, hogy a szerelmi elégia szereplőjééhez hasonló, „il-
letlen” életet éljen – kézenfekvő indokot szolgáltathatott a csá-
szár számára, s elterelhette a figyelmet Ovidius valódi bűnéről 
és száműzése igazi okáról, melynek Augustus feltehetőleg nem 
akart túl nagy nyilvánosságot teremteni. Augustus ezenfelül 
egyre gyanakvóbb lett, és egyre szigorúbb cenzúrát gyakorolt 
utolsó éveiben, ezáltal a nyilvános és személyes témák ovidiu-
si költészetének befogadása számára is a korábbiaktól eltérő 
környezetet teremtve.

Tomiban írt elégikus leveleiben, a Keservek (Tristia) öt 
könyvében, majd pedig a Levelek Pontusból (Epistulae ex 
Ponto) négy könyvében Ovidius azt hangsúlyozza, hogy szám-
űzetése hatalmas törést jelent korábbi életéhez és irodalmi kar-
rierjéhez képest. A száműzetést a halál egy formájaként mutat-
ja be: a száműzött versei a síron túlról írt költemények. Újra 
meg újra arról panaszkodik, hogy költői tehetsége elhagyta; a 
fagyos északon, a barbárok között az a veszély is fenyegeti, 
hogy elfelejt latinul. Talán túlságosan gyakran hitték el Ovi-
dius minden szavát, és tekintettek úgy száműzetésben írt költe-
ményeire, mint a tehetségét korábban tápláló nagyvárosi leve-
gő hiányában fuldokló költő szánalmas és unalmas panaszaira. 
Ha ezt mondanánk, akkor abba a tévedésbe esnénk, hogy túl 
könnyedén elfogadjuk a költő beszámolóját saját élményeiről; 
márpedig ezt a hibát például a római szerelmi elégika költői-
nek állítólag „őszinte” versei esetében ma már egyetlen olvasó 
sem követné el – és a Kr. u. 1. század elejének tapasztalt olva-
sói valószínűleg Ovidius száműzetésben írt költeményei eseté-
ben sem követték el. A korábbi művekkel való folytonosságra 
Ovidius legalább annyira ügyel, mint amekkora átéléssel pa-
naszkodik az új verseket az előbbiektől elválasztó törés miatt – 
olyannyira igaz ez, hogy megbocsátható volna az olvasó részé-
ről azt hinni, hogy ha Ovidius nem szenvedte volna el valóban 
a száműzetést, akkor ki kellett volna találnia. 

Az elégia műfaja már régóta összefonódott a panaszkodás-
sal: a szerelmes panaszainak a helyébe most a száműzött még 
sürgetőbb panaszai lépnek, aki úgy vágyakozik Róma és Au-
gustus után, mint ahogyan a szerelmi elégia hőse az őt házából 
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kizáró lány után. Száműzetése alatt Ovidius kényszerűségből 
saját átváltozás-történetei egyikének szereplőjévé válik: sorsa 
olyan éles fordulatot vett, hogy átéli korábbi identitásának, sőt 
már-már ember voltának elvesztését is – ez az élmény az Át-
változások pszichológiai érdeklődésének is középpontjában áll. 
Mint mindig, Ovidius most is bizonytalannak mutatja a határt 
élet és irodalom között: saját (valós) fekete-tengeri tartózkodá-
sát úgy írja le, hogy közben felhasználja az antik etnográfiának a 
világ végén lakó barbár népek életmódjának leírásában követett 
hagyományait. Ovidiusnál a régió korántsem elviselhetetlen 
klímája a szkíták lakta Észak jéghideg éghajlatává változik át.

Ovidius ugyanolyan tehetetlen, mint a hősnők, akiknek a 
nevében a Hősnők  leveleit írta, ezeket a reményvesztettség-
ről árulkodó leveleket, melyeknek az a sorsa, hogy ne tudják 
meggyőzni címzettjeiket. Száműzetésben írott költeményeiben 
Ovidius a végsőkig kihasználja a levél műfajában rejlő lehető-
séget arra, hogy feltérképezze az írót és az olvasót elválasztó 
térbeli és időbeli szakadék szélességét, és a bizonytalanságot, 
hogy vajon az írott szavak szerzőjük szándéka szerinti hatást 
váltanak-e majd ki az olvasóból. Ahogyan azt Horatius Leve-
leinél, az Ovidius által követett minták egyikénél is láttuk, a 
költő hangsúlyozza a feszültséget a levél mint meghatározott 
címzettek részére írt szöveg, és mint „nyilvános költemények” 
között (Levelek Pontusból 5. 1. 23). Csak most, legkésőbbi 
verseiben tér vissza Ovidius ahhoz a gyakorlathoz, hogy meg-
határozott címzettek számára ír, és az irodalmi patronázs sze-
mélyes kapcsolatokra épülő rendszere ezúttal a lehető legköz-
vetlenebb haszonnal kecsegtet a kliens-költő számára. Hiszen 
nyilvánvaló, hogy Ovidius valóban azt remélte: jó kapcsola-
tokkal rendelkező barátai kieszközölhetik felmentését és haza-
engedését Augustusnál, illetve később Tiberiusnál.

Egy tekintélyelvű uralkodó alatt azonban a patrónus–kliens 
rendszer sem működhet tökéletes olajozottsággal. A Keservek 
versei által megszólítottak (ellentétben a későbbi Levelek Pon-

tusból címzettjeivel) feltűnő módon névtelenül maradnak, ne-
hogy a kegyvesztett Ovidius őket is veszélybe sodorja azáltal, 
hogy a segítségüket kéri. Az olvasó számára természetesen ez 
további érdekesség lehet: nemcsak egy magánlevelezésbe ol-
vashat bele, hanem azt is találgathatja, vajon ki lehet a levél 
címzettje. A korabeli Róma legfőbb olvasójával, magával a 
császárral szembeni burkolt szemrehányás is lehet ez: vajon 
miféle társadalom az, ahol a barátok nem merik egymást néven 
nevezni?

Az anonimitás hatásos eszköz egy másik, Ovidius száműze-
tése idején írt költeményben, az Ibisben is. A mű nem más, 
mint heves, de rendkívüli műveltségről tanúskodó átkok so-
rozata, melynek modellje Kallimachos egyik elveszett költe-
ménye, célpontja pedig a költő meg nem nevezett ellensége, 
akinek a kiléte ugyanolyan találgatásokra ad okot, mint a titok-
zatos „hiba”, amely a költő száműzetéséhez vezetett. Az Ibis 
Ovidius egyszerre legszókimondóbb, illetve legkevesebb in-
formációval szolgáló költeménye.

A Keservek 3. könyvének már idézett nyitóversében Ovi-
dius vázolja a római olvasó számára a száműzetésből írt leve-
lek megszemélyesített köteteinek hezitálását: vajon lesznek-e 
olvasóik, vagy kitiltják őket a város közkönyvtáraiból? Még 
aggodalmasabb hangot üt meg magának a császárnak a meg-
szólítása, azé az „istené”, aki villámával lesújtott a költőre, 
és aki egyedül képes arra, hogy visszaadja az életét. Horatius 
humoros tanácsai, hogy miként lehet audienciát kieszközöl-
ni a császárnál (Levelek 1. 13), ezúttal halálosan komollyá 
válnak. Ovidius száműzetésben írt költeményei kézenfekvő 
zárlatát jelentik e fejezetnek: a megszállottság, a színlelés és 
a gyanú nagy tudatossággal megszólaló retorikája egyes mű-
fajokban domináns jellemzője lesz majd a Kr. u. 1. század 
irodalmának.

Kozák Dániel fordítása


