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„Ami rokonsági fogalomként indul, a használat során idővel hasonlósági 
fogalommá válhat,  és  ugyanez  érvényes visszafelé  is. Ha  rokonsági,  le-
származási, fejlődési fogalmakban, családfákban és hasonlókban gondol-
kodunk, ezzel kielégítünk bizonyos intellektuális szükségleteket. De miu-
tán ilyen módon rögzítettünk bizonyos kapcsolatokat és leírásokat hoztunk 
létre, megeshet, hogy figyelmünket a leírt jelenségekkel kapcsolatban im-
már a hasonlóságokra és a különbségekre szeretnénk fordítani. Ez lehetővé 
teszi számunkra, hogy eltekintsünk a történeti okoktól és körülményektől, 
a leszármazási kérdésektől és a családfáktól, és egészen új szemmel tekint-
sünk a szóban forgó dolgokra.” (Hans Sluga)

Friedrich Nietzsche A tragédia születésének abban a részében, ahol az apollóni 
görög művészet és az olümposzi istenvilág mélyebb, dionüszoszi alapzatát tárja 
fel, Midasz és Szilénosz történetére hivatkozik.1

Midasz	királyról	 járja	a	régi	monda,	hogy	hosszú	 időn	át	űzte	az	erdőn	a	bölcs	
Szilénoszt,	Dionüszosz	kísérőjét	anélkül,	hogy	elfoghatta	volna.	Mikor	végre	kéz
re	kerítette,	megkérdezi	őt	a	király,	mi	a	 legjobb	és	 legelőnyösebb	az	embernek.	
Makacsul	hallgat	és	meg	sem	mozdul	a	démon;	ám	a	király	nem	enged,	míg	végül	
Szilénosz	harsány	nevetésben	tör	ki,	és	így	szól:	„Nyomorúságos	egy	napig	élő,	a	
gond és a véletlen gyermeke, minek kényszerítesz arra, hogy megmondjam neked 
azt,	amit	nem	hallanod	volna	a	legüdvösebb?	A	legjobbat	te	el	nem	érheted:	a	leg
jobb neked meg nem születni, nem lenni, semminek lenni [nicht geboren zu sein, 
nicht zu sein, nichts zu sein].	A	másodsorban	 legjobb	azonban	neked	–	mielőbb	
meghalni.

A könyv  gondolatmenete  azután  a  történetből  egyedül  a  Szilénosz  által  kimondott 
szavakra, a „szilénoszi bölcsességre” épít: ezzel igazolja, hogy „a görögök ismerték 
és átérezték a létezés rettenetét és borzalmait”, és éppen ezért és ezzel szemben, „hogy 
egyáltalán élni tudjanak”, alkották meg „az olümposziak ragyogó álomszülötteit”: a 
halhatatlan és az élet javaiban tobzódó antropomorf istenek apollóni világát. A „szi-
lénoszi bölcsesség” Nietzsche számára az emberi egzisztenciáról szóló ténymegálla-
pítás, egy alapvető, dionüszoszi  igazság kifejezése. Mint ilyen, éppúgy érvényes az 
ókori görögökre, mint a Nietzsche-korabeli németekre vagy bárki másra.2 A „szilé-
noszi bölcsesség” kimondása „a mítoszban” (die	alte	Sage) pedig csupán azt mutatja 
meg, hogy az ebben megmutatkozó egzisztenciális „pesszimizmus”, az egyedi élet 
szükségszerű  szenvedésteliségének  tana,  amit  a  korabeli  német  filozófiában  Scho-
penhauer fogalmazott meg,3 az ókori görög kultúrában is ismert, sőt közismert volt.4

Éppen ezért a  történet  jelentőségét Nietzsche számára nem cselekménye és nem 
is irodalmi, történeti, mitikus összefüggései adják. Könyvében mégis felidézi és egy 
Arisztotelész-töredéket (Arist. Fr. 65. Gigon = Plut. Cons. ad Ap. 27. 115b-e) németül 
újrafogalmazva el  is beszéli a  történetet. Jelen  tanulmányban arra  teszek kísérletet, 
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hogy ugyanezt a történetet a Nietzschénél csak díszletként je-
lenlévő szereplőkkel és motívumokkal együtt próbáljam életre 
kelteni. Ennek során a történet (1) ránk maradt legkorábbi, képi 
megfogalmazásaira, (2) más nyelveken, más szereplőkkel, más 
korokban lejegyzett elbeszéléseire, valamint (3) szűkebb kul-
turális  kontextusára  támaszkodom. Nem  azért,  hogy  a  kép  a 
lehető  legteljesebb  legyen,  hanem abban  a  reményben,  hogy 
az így feltáruló kiterjedt és szövevényes, korokon és régiókon 
átívelő kapcsolatrendszer összeköt bennünket a Szilénosz–Mi-
dasz-történet  korábbi  befogadóival,  és  értelmezi  számunkra 
magát az arisztotelészi elbeszélést is.

1. A király és a szatír

a) Mita, Midasz, Szilénosz és  
a szatírok

A történet Midaszról  és Szilénoszról,  az ő  találkozásukról  és 
párbeszédükről  szól.  A két  főszereplő  azonban  eredendően, 
mielőtt ebben a történetben találkoznának, egymástól nagyon 
távol áll. Ezt érzékletesen mutatják a történet legkorábbi fenn-
maradt elbeszélései, a Kr. e. 6. század második negyedétől az 
5. század  végéig  Görögország  több  régiójából,  legkorábban 
Lakóniából és Attikából5 előkerült vázaképek.6 Ezek Midaszt 
jellemzően  trónon ülő,  több  esetben  szolgákkal  körülvett  ki-
rályként ábrázolják; a megkötözött, szabadságától megfosztott 
Szilénoszt fegyveresek vezetik elé (1. kép).7 Midaszt ülő póza, 
ruhája, fejdísze jellemzi, Szilénosznak viszont semmije sincs: 
fegyvertelen,  eszköztelen,  sőt  meztelen.  De  kettejüket  nem 
csupán a társadalmi hierarchia és az aktuális erőviszonyok kü-
lönböztetik meg. Két  egészen  különböző  teremtményről  van 
szó: Midasz uralkodói alakjával szemben egy derekából kinö-
vő lófarka és felálló, hegyes füle által jellemzett szatír, avagy 
szilén áll: a görög irodalom, színház és vázafestészet félig em-
ber, félig ló szereplője.

A „Mita”  név  asszír  forrásokban  a  Kr. e.  8. század  végén 
bukkan  föl, mint  a már  a  12. század  közepétől  rendszeresen 

említett „Muški”, vagyis a frígek8 kirá-
lya.9  A későbbi  görög  hagyomány  az-
után  erről  a  királyról,  a Mitának meg-
feleltethető  „Midasz”  néven,  nemcsak 
Szilénosszal  való  találkozása  kapcsán, 
hanem  más  kontextusokban  is  meg-
emlékezik.10 Midasz a Kr. e. 7. századi 
Türtaiosztól  kezdve11  egészen  a  késő 
antikvitásig  a  hihetetlen  gazdagság 
egyik  kiemelt  példájaként  él  a  görög-
ség emlékezetében, akinek ugyanakkor, 
legalábbis sokak szerint, ez a gazdagság 
nem hozta meg a boldogságot.12 Ezt pél-
dázza  az  a  története, melyben  azt  kéri 
az istentől, hogy amihez hozzáér, arany-
nyá váljon – de vesztére, mert ezzel egy 
az  aranynál  alapvetőbb  szükséglettől, 
a  tápláléktól  fosztja meg magát.13  Egy 
másik  történet  magyarázza  jellegzetes 
attribútumát,  a  szamárfület:  eszerint 
büntetésül  kapta Apollóntól,  amiért  az 

isten kitharajátékát alkalmi vetélytársával, Pannal vagy Mar-
szüasszal szemben elmarasztalta.14

A Midasszal szemben álló Szilénosz viszont kifejezetten a 
görög kultúrában van otthon, s ebben a történetben talán leg-
feltűnőbb  vonása,  hogy  hangsúlyosan  egyedül  szerepel.  Ne-
vének  többes  száma,  szilénoi,  ugyanis már  a  késő  archaikus 
kortól Dionüszosz félig emberi, félig ló alakú követőinek meg-
nevezése, és mint ilyen a valamivel későbbtől adatolt szatüroi 
(szatírok) szó szinonimája. Az egyes számú, határozott névelő-
vel ellátott Szilénosz vagy Szatürosz megnevezés (ὁ σιληνός/
σάτυρος)  tehát  valami  sajátosat  mutat:  Szilénoszt  mint  egy 
szilént, a Dionüszoszt kísérő szatírok-szilének egyikét nevezi 
meg, miközben mint a szilént meg is különbözteti ezeknek a 
lényeknek a sokaságától.15

Innen nézve feltűnő, hogy az arisztotelészi elbeszélés, más 
korai szövegekkel együtt, a Szilénosz nevet olyannyira tulaj-
donnévként kezeli, hogy Szilénosz szatír voltára – Nietzsche 
parafrázisával  szemben  –  még  csak  nem  is  utal.16  Más,  jel-
lemzően  későbbi  elbeszélések  viszont,  épp  ellenkezőleg,  a 
Szilénosz nevet lényegében köznévként használják, és mint a 
Dionüszoszt  követő  szatírok egyikéről  beszélnek  róla  (Hygi-
nus Fab. 121; Philostr. Vit. Ap. VI. 27). De létezik egy olyan 
hagyomány  is,  amely  szerint Szilénosz  a  szatírok  „népének” 
alapító őse, tehát megint csak egyedi alak, akitől ugyanakkor 
az  összes  többi  szilén/szatír  származik  (Diod. Bibl.  III.  72). 
Végül Szilénosz és a szilének/szatírok kapcsolata értelmezhető 
az athéni  szatírdráma 5. századtól  jelen  lévő  felfogásában  is, 
amelyben  az  idősebb Szilénosz  a kart  alkotó,  ifjabb  szatírok 
apja.17

Ezzel  szemben  a  képeken  az  legalábbis  egyértelmű,  hogy 
Midasz egy szatírral találkozik: épp olyan lófülű, lófarkú lény-
nyel, amilyeneket a Kr. e. 6. század második negyedétől kezd-
ve figyelemre méltóan nagy számban látunk ókori edényeken.18 
Ennek  a  szatírábrázolási  hagyománynak  egyik  korai  példája 
(Kr. e.  570–565)  az  ún.  François-váza  egyik  jelenete,  ame-
lyen  a Kleitiasz nevű vázafestő három,  felirattal  (ΣΙΛENΟΙ) 
meg is nevezett szatírt/szilént ábrázol (2. kép).19 A kép egy, a 
következő  évtizedekben  rendkívül  népszerű  történetet  ábrá-

1. kép. Szilénosz Midasz előtt. A Berlin 1686-festő ábrázolása egy Kr. e. 530 körül  
Athénban készült amphorán
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zol,  amelyben  az  anyja,  Héra  által  az 
Olümposzról  lehajított,  lesántult  Hé-
phaisztoszt  az  istenek,  mikor  Hérának 
hirtelen  mégis  szüksége  lesz  rá,  csak 
Dionüszosz  közbenjárásával,  részegen 
tudják  visszahozni  körükbe. A történet 
irodalmi elbeszéléseit csak töredékesen, 
illetve  a  képeknél  későbbről  ismerjük, 
az  ábrázolások  értelmezése  így  némi-
leg bizonytalan. Az azonban biztosnak 
tűnik, hogy a vázaképeken gyakran lát-
ható jelenet Dionüszosz, a szatírok/szi-
lének és az olümposzi istenek világának 
szoros kapcsolatát mutatja20 – talán épp 
Dionüszosz „felvételét” az olümposziak 
sorába (Libanios: Narrationes 7).

Eközben  a  három  szilén  kleitiaszi 
ábrázolása  a  Héphaisztosz-történettől 
sok  szempontból  független:  azokat  az 
alapvető  jellemzőiket  hangsúlyozza, 
amelyek  az  elkövetkező  mintegy  két-
száz  év  szatírikonográfiájának  egészét 
is meghatározzák. Az első egy hatalmas 
és mind előregörnyedő tartásából, mind 
kigúvadó szeméből ítélve meglehetősen 
nehéz borostömlőt cipel a hátán; a második kihúzza magát, és 
miközben mereven előre tekint, auloszon játszik; a harmadik, 
akinek a váza hiánya miatt csak felsőtestét látjuk, egy nőt szo-
rít magához  a nyakánál  fogva,  és  egyenesen  a  szemébe néz. 
A sziléneket  jellemző  kleitiaszi  attribútumok  a  hosszú  haj,  a 
szakáll, a hegyes fül, a nagy, felálló fallosz, a patában végződő 
lóláb és a lófarok.

A Midasz-történet  Szilénoszát  a  vázafestészet  nagyon  ha-
sonlóan:  elsősorban  lófüle,  lófarka,  esetenként  szakálla  és 
hosszú  haja  segítségével  jellemzi.  Szilénosz  tehát  sem meg-
jelenésében,  sem  attribútumaiban  nem  különbözik  Kleitiasz 
Héphaisztoszt kísérő szatírjaitól. Mégis: valami egészen mást 
csinál. S éppen ez az egészen más viselkedés, a Midasz-törté-
net összefüggései által a szatírra kényszerített kivételes szatír-
szerep az, ami a Midasszal szembekerülő szatírt a dionüszikus 
vázaképek  számtalan  szatíralakjától megkülönbözteti,  s  egy-
úttal egyedi szatírrá, Szilénosszá teszi. Az egyetlen szatír köré 
szerveződő Midasz-történet így a hozzá érkező szatír leválását 
is jelenti a szatírok sokaságáról. Nem valamiféle genetikai ér-
telemben, mintha ő másmilyen  lenne, mint a többiek. Hanem 
mert más, egyedi sorsa van: a Midasszal való találkozás során 
egészen kivételes helyzetbe kerül.

A két főszereplő tehát nem csak társadalmi státuszánál, al-
katánál és az őt egyébként körülvevő couleur locale tekinte-
tében  különbözik  radikálisan. Kettejük  egészen máshonnan 
és más úton is kerül be ebbe a történetbe. Midasz egy keleti, 
a szárazföldi görögségtől távol élő nép uralkodóinak sorából 
kerül  ki,  akinek  emlékét  a  görög  hagyomány  is  megőrizte 
magának. Szilénosz viszont a görög kultúrában az archaikus 
korban  megjelenő,  Dionüszosz  körül  csoportosuló  különös 
alakok, a szilének-szatírok sokaságából válik ki, hogy e félig 
emberi, félig állati lényeket ebben a történetben megjelenítse. 
A Szilénoszról  és Midaszról  szóló  történet  tehát  az  egykori 
fríg királyokat számon tartó közösségi emlékezet és a szatí-

rokat  a mindenkori  világ  elválaszthatatlan  részének  tekintő 
görög világkép együttállásában, egy csakis ebből a nézőpont-
ból elgondolható találkozás21 elbeszéléseként születik meg.22

b) Szatír fogságban

A Midasz–Szilénosz-találkozást  legkorábbi  elbeszélései,  a 
Kr. e. 6–5. századi vázaképek egy eseménysor utolsó állomá-
saként mutatják be. Az ábrázolások a történetet háromféleképp 
ragadják  meg.23  i)  Az  egyik  csoport  (LIMC,  s.  v.  „Midas”, 
35–41), ahogy az egykor a Borowski-gyűjteményben található 
feketealakos  amphora  (1. kép)  vagy  egy mintegy  száz  évvel 
későbbi  vörösalakos  sztamnosz  (3. kép),24  a  király  és  a  sza-
tír  találkozását mutatja.  ii) A másik  ábrázolástípus  (LIMC,  s. 
v.  „Midas”, 7–14) egy kút köré  szerveződik: egy szatír  iszik 
vagy  inni készül  az  ivókútból, miközben  fegyveresek  lesnek 
rá25 (4. kép).26  iii) A harmadik képtípus (LIMC, s. v. „Midas” 
21–32) azt mutatja, ahogy egy szatírt fegyveres férfiak vezet-
nek (5. kép).27

Ezek  a  képek  együttesen  egy  cselekménysort  adnak  ki, 
amely a szatír meglesésétől elfogásán és megkötözésén keresz-
tül a király elé vezetéséig tart. A képek, illetve a három külön-
böző ábrázolástípus azonban eredendően nem tartozik össze: 
a görög vázafestészet nem képregényként mutatta be a  törté-
netet. Az  egyes  vázákon  tehát  nem egy-egy epizódot  látunk, 
hanem minden egyes kép a történet egészét mutatja. A képeken 
megjelenő alakok, motívumok és tárgyak tehát a történetnek a 
képen explicite meg nem jelenő sajátosságaira, mozzanataira, 
helyszíneire  vagy  kulcselemeire  is  utalnak,  s  egyúttal  a  cse-
lekményben „előre-” és „visszautaló” jelekként is működnek. 
Épp ebből fakad, hogy ugyanazt a történetet minden egyes kép 
egészen  egyedi módon  és  egyedi  árnyalatokkal  tudja megje-
leníteni. De emellett azt is látjuk, hogy a történetet mindezek 
az ábrázolások elsősorban Szilénosz (küszöbön álló vagy már 

2. kép. Héphaisztosz visszatérése az Olümposzra (részlet). Kleitiasz festménye  
a Kr. e. 570–565 körül Athénban készült François-vázán
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bekövetkezett) elfogásán és fogságán keresztül ragadják meg: 
a képi elbeszélések alapvető hangsúlya nem a találkozásra, ha-
nem a fogoly szatír motívumára esik.

c) Szatírmozdulatok: Szilénosz Midasz előtt, 
útközben és a kútnál

Az  egykor  a  Borowski-gyűjteményben  őrzött  feketealakos 
amphora  főoldala  egy  rendkívül  zsúfolt  harci  jelenetet,  iste-
nek és gigászok csatáját mutatja. Hátoldalán viszont egy szel-
lősebb, ötalakos ábrázolást látunk (1. kép), melynek szereplői 
egy köpenyes ifjú, egy szárnyas nő, egy diadémot viselő, szé-
ken ülő férfi, egy meztelen, kötelekkel kezén és lábán megkö-
tözött szatír, valamint egy fegyveres férfi, aki a szatír lábához 
erősített hosszú kötél végét tartja.

A kép jobb oldalán lévő három alak jól értelmezhető a Mi-
dasz–Szilénosz-történet fenti i) típusba tartozó ábrázolásaként: 
Szilénoszt az őt elfogó fegyveresek egyike a trónján ülő király 
elé vezeti. A bal oldalon álló ifjú, mint Midasz szolgája, szin-
tén beleillik ebbe az értelmezésbe. A szárnyas nőalak viszont 
sem a többi kép, sem a történet szöveges elbeszélései alapján 
nem értelmezhető magától értetődő módon a Midasz-történet 
szereplőjeként. Alakját – elsősorban szárnya miatt – Nikéként 
vagy  Íriszként, de – kézmozdulata alapján – akár Eileithüia-
ként  is  le  lehet  írni.28 A Midasz-történetben azonban,  legjobb 
tudomásunk szerint, e női istenségek egyikének sincs magától 
értetődő helye.29

Ugyanakkor az értelmezés nélkül maradó nőalak kézmoz-
dulatának  is köszönhető, hogy a képen nagy hangsúly esik a 
mozdulatokra,  gesztusokra. A szárnyas  nőalak  bal  kezét  kis-
sé behajlítva Midasz feje fölé emeli, jobb kezét pedig hasonló 
szögben, szintén kissé hajlítva lefelé nyújtja. Midasz bal kezét 
vízszintesen kinyújtja előre, de alkarját egészen függőlegesig 
fölfelé  hajlítja,  kezével  így  szinte  érinti  Szilénosz  homlokát. 
A fegyveres alak, miközben mindkét lába még mozgásban van 
és éppen „belép” a képbe, jobb kezét magasra emeli úgy, hogy 
azzal a nőalak bal kezének mozdulatát  tükrözi. Szilénosz vi-
szont mindkét összekötözött karját behajlítja, jobb könyökével 

mintegy Midasz felé bök, miközben bo-
kájánál megkötözött jobb lábát megle-
pően nagy lépésre emeli.

Anélkül,  hogy  ezeket  a  gesztusokat 
külön-külön  vagy  együtt  értelmezni 
tudnánk,  annyit  mindenképpen  meg-
állapíthatunk, hogy a szárnyas nő és a 
fegyveres férfi felfelé lendülő karmoz-
dulata keretbe foglalja Midasz és Szilé-
nosz találkozását, amelyet két  további 
gesztus, Midasz  felemelt  jobb  alkarja 
és  Szilénosz  lábemelése  kifejezetten 
feszültté tesz. A két főszereplő egymás 
szemébe néz, és testük is szinte össze-
ér:  a  király  keze  a  szatír  homlokától 
egy hajszálnyira van,  a szatír  lába pe-
dig közvetlenül a király térde elé emel-
kedik. A szereplők különböző mozgás-
kultúrája,  egymásétól  radikálisan  elütő 
világa  ezáltal  gesztusaikban  is  meg-
nyilvánul.  Midasz  statikus,  méltóság-
teljes  pózban, magabiztosan  tartóztatja 
fel  Szilénoszt,  akinek  viszont  dinami-
kus, (szatír)táncba vagy (szatír)felvonu- 
lásba  illő  lábmozdulata30  azt  sugallja, 

3. kép. Szilénosz Midasz előtt. A Midasz-festő ábrázolása egy 
 Kr. e. 440 körül Athénban készült sztamnoszon

4. kép. Szilénosz a kútnál. Az Akhelóosz-festő ábrázolása egy Kr. e. 510–500 körül  
Athénban készült pelikén
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hogy a Midasz által rákényszerített sze-
repet nem fogadja el: kilép, de legalább-
is kifelé tartana a jelenetből.

Ergotimosz  a  Kr. e.  5. század  közepén 
készült,  feketealakos  ivócsészéjének 
A oldala  (6.  kép)31  a  fenti  ii)  típusba 
tartozik. A háromalakos képen két sza-
kállas férfi fogja közre Szilénoszt, akit 
hegyes  fül,  hosszú,  ősz  haj  és  szakáll, 
merev  fallosz  és  lófarok  jellemez.32 
A hátul  haladó  férfi  jobb  kezében  kö-
tél  van,  bal  kezét  pedig  előrenyújtja 
Szilénosz felé, sőt meg is érinti a hátát. 
A menetet  vezető  másik  férfi  bal  ke-
zében  borostömlő  lóg,  jobbjával  pedig 
hátranyúl,  és  a  szatír  csuklóját  fogja. 
Mindhárman  előre  néznek,  és  mintha 
éppen megérkeznének valahová: a hátul 
haladó alak  lábai még  lépő pozícióban 
vannak, és kezével Szilénoszt  is szinte 
előre taszítja, az első viszont már meg-
állt, és mintha előre tekintene valamire, 
miközben keze továbbra is hátul, Szilé-
nosz csuklóján marad.

A kép tehát azt mutatja, hogy a két férfi elfogta és elvezette 
Szilénoszt: közrefogják, és mindketten hozzá is érnek. A hátsó 
férfi kezében lévő kötél önmagában is, de a többi Midasz-kép 
ismeretében különösen könnyen értelmezhető Szilénosz elfogá-
sának eszközeként. Az első alak kezében lévő borostömlő értel-
mezése kevésbé egyértelmű. Jelezheti Szilénosz,  illetve a sza-
tírok és a bor kapcsolatát, annak megfelelően, hogy a szatírok 
kezében számtalan esetben látunk tömlőt (lásd 2. kép) vagy más, 
borozáshoz szükséges kelléket (ivócsészét, boroskancsót).33 De 
arra is utalhat, hogy Szilénoszt bor segítségével fogták el. Ebben 
az esetben a szinte szimmetrikusan elhelyezett kötél és boros-
tömlő Szilénosz foglyul ejtésének egy-egy eszközét jelöli.

Az utóbbi értelmezést támasztja alá Szilénosz furcsa, a iii) 
képtípus többi darabja közt is kivételes testtartása (vö. 5. kép). 

A végtagok mozgása ugyanis ezúttal is rendkívül beszédes: a 
szatír berogyasztott  térdei  (szatír)tánc mozdulataira emlékez-
tetnek;34 az enyhén hajlított és felfelé nyújtott bal és a hason-
lóképp lefelé mozduló jobb kéz együttese a Dionüszosz körül 
csoportosuló, zenélő, táncoló szatírok ábrázolásairól (7. kép)35 
is ismerős.36 Az álló helyzetben is hajlított térd és a két hado-
nászó kéz azonban a Midasz-történet jelenetében jól értelmez-
hető Szilénosz részegségének jeleként is.37 Így nézve a szatírt 
közrefogó két férfi összehangolt kézmozdulatai sem csupán a 
fogoly őrizet alatt tartására utalnak, hanem egyúttal a részeg, 
bizonytalanul mozgó szatír megtámogatását és  terelgetését  is 
szolgálják. Az önmagukban sokféleképp értelmezhető, a sza-
tírvázák táncjeleneteit  is  felidéző mozdulatok együttese  tehát 
Szilénosz elvezetésének kontextusában egészen egyedi  értel-

5. kép. Fegyveresek vezetik a fogoly Szilénoszt. Eukharidész ábrázolása egy 
 Kr. e. 500–490 körül Athénban készült pelikén

6. kép. Fegyveresek vezetik a fogoly Szilénoszt. Ábrázolás Ergotimosz Kr. e. 560 körül készült külixén
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met nyer, és a történet egy fontos pontját: Szilénosz részegsé-
gét jeleníti meg.

Az amphora ábrázolásán (1. kép) a Midasszal találkozó Szi-
lénosz lábmozdulata a jeleneten belül meglepőnek, sőt inadek-
vátnak tűnt: épp ezáltal idézte fel más vázaképek szatírjainak 
világát; Ergotimosz külixén viszont ugyanazok a mozdulatok, 
amelyek számtalan vázán az önfeledt táncot jelölik, a szatír el-
fogásának kontextusában valami másra, egy a szatírokra alap-
vetően  nem  jellemző,  tántorgó  részegségre  utalnak. Mindkét 
kép mutatja  azt  a  sajátos  kapcsolatot,  amely  a Midasz-törté-
net  ábrázolásait  a  vázafestészet  szatírikonográfiájához  fűzi. 
Használják a  szatírok  jellegzetes gesztusrendszerét,  és ennek 
segítségével  felvillantanak valamit a szatírok dionüszoszi vi-
lágából. De közben ugyanezeknek a mozdulatoknak a narratív 
kontextusba illő, sajátos értelmet is kölcsönöznek.

Midasz  és  Szilénosz  történetének  tehát  egy-egy  ábrázolásán 
mintha  kivehetők  lennének  Szilénosz  részegségének  jelei. 
Amennyiben  ez, mint  erre  az Ergotimosz  külixén megjelenő 
borostömlő  utalni  látszik,  Szilénosz  szándékos  leitatásának 
következménye, akkor joggal vetődik fel, hogy a lesben állást 
ábrázoló  képeken  az  ivás  ábrázolása  is  utalhat  Szilénosz  le-
itatására. Ezeket a kútjeleneteket, Midasz „cseléről” mit sem 
tudva, értelmezhetjük úgy, hogy rajtuk a szatír vizet iszik a kút-
ból, és közben a  fegyveresek körülveszik, hogy utána erővel 
(fegyverrel és kötéllel) elfogják. De érthetjük úgy  is, hogy a 
kútból bor  folyik,  és  a  fegyveresek  épp  a  bor  hatására,  Szi-
lénosz  lerészegedésére  várnak,  hogy utána könnyűszerrel  el-
fogják és megkötözzék. A képek ennél többet jellemzően nem 
árulnak el, s mai, fényképekhez szokott szemünkkel ezt nem is 
várjuk tőlük. Hiszen Szilénoszt ezúttal még azelőtt látjuk, hogy 
a kútból ivott volna.

Ezeknek az ábrázolásoknak az egyi-
ke,  az  Akhelóosz-festő  pelikéjének 
egyik  oldala  (4. kép)  azonban  mintha 
ennél többet is állítana Szilénosz, a kút 
és  a  bor  kapcsolatáról.  A fegyveresek 
által  szemmel  tartott  szatír  mozdula-
tai első pillantásra egészen meglepőek: 
lábát  jó nagy  lépésre emeli,  törzsét vi-
szont majdnem vízszintesig  előre dön-
ti, és közben mindkét karját könyökben 
élesen  behajlítva  a  törzse  fölött  tartja. 
A szituáció ugyanakkor Szilénosz moz-
dulataiból  sok  mindent  megmagyaráz: 
felemelt bal lába majdnem a kút kiépí-
tett medencéjének peremét éri, vízszin-
tes törzséből előrenyúló feje pedig eléri 
a kút vonalát. Bothmer értelmezésében 
Szilénosz  gesztusai,  ahogy  két  későb-
bi, Szilénoszt szintén a kútnál ábrázoló 
vörösalakos vázán,38  a  szatír  „örömteli 
várakozását”,  „gyanútlanságát  és  izga-
tottságát”  fejezik  ki:  a  szatír  tehát  ek-
kor  már  pontosan  tudja,  sőt  szagolja 
is,  hogy  a  kútból  hamarosan  bort  fog 
inni.39 Ez az értelmezés kétségkívül ta-
láló, amennyiben Szilénosz orra és szá-
ja is egészen a kút közelébe ér. A furcsa, 

esetlen mozdulatok azonban „örömteli várakozásnál” bizony-
nyal többet fejeznek ki: bennük a bor „tagokat eloldó” hatása 
is alighanem felfedezhető.

Ráadásul a képen szorosan kapcsolódik a  részegség motí-
vumához  az  is,  ahogy  a  festő  a  kút  oroszlános  vízköpőjéből 
kiömlő folyadékot ábrázolja: kissé szabálytalanul  lefelé futó, 
vastag, fekete vonallal, melyet hol kiegészít, hol két részre oszt 
egy vörös sáv. Az ilyen módon vörössel és feketével megjele-
nített folyadék a történet kontextusában jól értelmezhető vízzel 
kevert  borként. Ebben az  esetben  az Akhelóosz-festő peliké
je  is mutatja a  történetnek a szöveges elbeszélésekben váltig 
hangsúlyozott elemét: Szilénoszt a fríg király „a bor segítségé-
vel”, „egy kút vizébe bort vegyítve” fogta el.

2. Variációk leitatásra

a) A tudás őrének kézre kerítése

A történetet  elbeszélő  szövegek  Midasz  cselét,  a  kút  borral 
vegyítését  többször  is  megfogalmazzák  (Xenophón:  Ana
baszisz  I. 2, 13; Theopomposz: FGrH 115 F 75 a–b; Flavius 
Philosztratosz: VA VI.  27;  lémnoszi  Philosztratosz:  Imagines 
I. 22; Pau szaniasz  I. 4, 5). A lémnoszi Philosztratosz például 
egy olyan (valószínűleg fiktív) kép leírásában (Imagines I. 22), 
amelyen az alvó, részeg Szatürosz (Szilénosz) látható:

Szatürosz alszik, úgyhogy csak halkan beszéljünk róla, ne
hogy	felébredjen	és	tönkretegye	a	látványt!	Midasz	bor	se
gítségével	 elfogta	 Phrügiában,	 épp	 a	 hegyek	 közt,	 amint	
látod	is,	miután	borral	keverte	a	forrás	vizét,	amelynek	tö
vében	még	most	is	alszik	és	álmában	felöklendezi	a	bort.

7. kép. Szatírok és mainaszok tánca (részlet). Ábrázolás egy Kr. e. 520–500 körül Athénban 
készült külix belső felületén
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A Midasz cselét és a forrást említő elbeszélések természetesen 
egészen különbözőek, Philosztratosz leírása például kivétele-
sen  részletesen  foglalkozik  a  részeg  alvással,  amelyet  natu-
ralisztikusan meg  is  jelenít. Abban  viszont  ezek mindegyike 
egyetérteni látszik, hogy a bor Szilénosz elfogásának alapvető, 
esetenként egyedüli eszköze.

Karl Meuli  a  homéroszi Odüsszeia  és  az Argonautika-ha-
gyomány  kapcsolatáról  szóló  munkájában  éppen  ezért,  az 
Odüsszeia Polüphémosz-epizódjának párhuzamaként foglal-
kozott a Midasz-történettel. A történeteket tágabb kontextus-
ba helyezendő definiált egy történettípust, amelyet „egy ter-
mészetdémon megrészegítéséről szóló mítosznak” (Sage von 
der	Berauschung	eines	Naturdämons) nevezett el. Ezt azután 
mind Odüsszeusz és Polüphémosz, mind Midasz és Szilénosz 
történetének – természetesen nem kizárólagos – forrásaként je-
lölte meg.40 

A különböző  korszakokban  és  a  világ  különböző  tájain 
felbukkanó, legutóbb Franz Rolf Schröder „A részeg démon” 
című  tanulmányában41  összegyűjtött  megrészegítés-törté-
netekben  közös,  hogy  az  elbeszélés  hősének  egy  különös 
természeti  lényt  (amely Meuli  kategóriái  szerint  lehet  „ter-
mészetdémon”,  „erdődémon”  vagy  „vadember”  is)  sikerül 
megrészegítenie, elfognia és megkötöznie, majd tőle valami-
féle tudáshoz hozzájutnia.42 Ez a cselekményszerkezet ugyan 
Odüsszeusz Polüphémosz-kalandjával is összefüggésbe hoz-
ható, de a görög kultúrában mégis elsősorban a Midasz-tör-
ténetre illik.

A történettípusra  jellemző  motívumokat  azonban  a  fenn-
maradt Midasz-elbeszélésekben elszórva találjuk: a szövegek-
ben hol elfogással (pl. Hérodotosz, Xenophón), hol megkötö-
zéssel (Theopomposz FrGrH 75b), hol borral (pl. Xenophón, 
Theopomposz FrGrH  75a–b, Phil. VA stb.), hol  titkos  tudás-
sal (Arisztotelész, Theopomposz FrGrH 75b–e; Cicero: Tusc. 
Disp. I. 114), és elvétve (Cicero: Tusc. Disp. I. 114) szabadu-
lással is találkozunk, de minddel együtt sosem; a képek pedig, 
amelyek a hangsúlyt a fegyveres foglyul ejtésre helyezik, időn-
ként  utalnak  a megrészegítésre,  különleges  tudásról  azonban 
semmit sem mondanak.43

Ugyanakkor  a  fennmaradt  Midasz-elbeszélések  különféle 
motívumait,  részben hasonló  szereplőkkel,  egy  római  és  egy 
zsidó megrészegítés-történet  is  együtt,  egyetlen nagyobb  ívű 
cselekmény  részeként  tartalmazza.  A római  történetet  már 
Meuli  felsorolta  a  Polüphémosz-epizód  párhuzamai  közt,  a 
zsidó történet viszont csak az (e tekintetben Grünbaum 1877-
ben megjelent  cikkéből44 merítő)  Schröder-tanulmánnyal  ke-
rült  be  a  megrészegítés-történetek  közé,  és  ezen  keresztül  a 
Midasz-történet  tágabb  értelmezési  kontextusába.  Mindkét 
történetben  egy-egy  király  akar  saját  hatalmába  keríteni  egy 
halhatatlan, illetve félisteni  lényt,  hogy  valamit megtudjon 
tőle, és ezt a bor és fegyveres	szolgái segítségével, az ellenfelet 
leitatva, majd megkötözve sikerül is megvalósítania. Ezeknek a 
történeteknek a legjellemzőbb része, amelyben a titkot ismerő 
lényt foglyul ejtik.

i)  Numa,  Róma  királya  azért  fogja  el  Faunust  és  Picust, 
hogy megtudja tőlük, villámcsapás esetén mivel tudja Iuppiter 
haragját lecsillapítani. A történetet egy Arnobiusnál megőrzött 
Valerius  Antias-részlet  latin  prózában  (Arnobius:  Adversus 
Gentes V. 1), Ovidius Fastija disztichonokban (Ovidius: A ró
mai naptár  III.  291–322),  Plutarkhosz Numa-életrajza  pedig 

görögül mondja el  (Plutarkhosz: Numa 15. 3–5), de a három 
elbeszélés a cselekményében és sok részletében is egybevág. 
Valerius Antiasnál ezt olvassuk:

Ez	a	Numa	nevű	király,	mivel	nem	tudta,	mi	a	teendő,	ami
kor	 az	 istenek	 villámcsapást	 küldenek	 a	 földre	 (cum  pro-
curandi  fulminis scientiam non haberet), de szerette volna 
megtudni,	Egeria	javaslatára	elrejtette	tizenkét	ifjú	testőrét	
kötelékekkel	 felszerelve	a	víz	mellett,	hogy	amikor	Faunus	
és	Martius	Picus	arra	a	helyre	érkezik,	hogy	vizet	vegyen	
–	mert	 jellemzően	 oda	 jártak	 vízért	–,	meglessék,	 leteper
jék	és	megkötözzék	őket.	És	hogy	minél	 könnyebben	men
jen a dolog, a király jó néhány poharat borral és mézborral 
(mulsum)	töltött	meg,	és	a	forrás	bejárata	körül	az	érkezők	
elébe	helyezte	ravasz	fondorlat	(insidiosa fallacia) gyanánt. 
Ők	 pedig,	 amikor	 megszomjaztak,	 szokásukhoz	 híven	 fel
keresték a jól bevált helyet. Hanem amikor ott találták az 
andalító italtól illatos poharakat, a régivel szemben az újat 
részesítették	előnyben,	mohón	rávetették	magukat,	és	az	ital	
édességétől	elcsábulva	jó	sokat	megittak	belőle,	majd	elne
hezültek	és	álomba	merültek.	Akkor	álmukban	a	tizenkét	ifjú	
rájuk	vetette	magát	és	részegen	megkötözték	őket.	És	ami
kor	 felébredtek,	rögvest	elmondták	a	királynak,	hogyan	és	
milyen	áldozatokkal	tudja	Iuppitert	a	földre	lehívni.	A	király	
pedig,	 amint	 ezt	megtudta	 tőlük,	 áldozatot	mutatott	 be	 az	
Aventinuson,	lehozta	Iuppitert	a	földre	és	kikérdezte	az	al
kalmazandó	rítusok	megfelelő	formájáról.

Az elbeszélés hátralévő részében azután Numa sikeresen le is 
hívja az égből Iuppitert, és ravaszul kiegyezik vele a villámlás 
utáni szertartással kapcsolatban (Adv. Gent. V. 1. 7–8).

ii) A babiloni Talmudban az angyalok, illetve démonok ter-
mészetét megvilágítandó szerepel egy történet Salamon király-
ról,  aki  a  zsidó hagyomány  szerint  jó viszonyt  tartott  fenn a 
démonokkal és  időnként segítséget  is kért  tőlük. Az elbeszé-
lés szerint Salamonnak, amikor az Úr templomát építi, a nagy 
kövek hasításához, hogy a fémeszközök használatát elkerülje, 
szüksége van a sámírra. (Hogy a sámír pontosan micsoda, arra 
vonatkozóan sok értelmezés létezett, eredetileg feltehetően kü-
lönlegesen kemény követ jelentett, de a későbbi zsidó hagyo-
mányban sokszor apró kukacként értelmezték.45) Azt, hogy a 
sámír hol van, Salamon először a bölcsektől, majd egy démon-
pártól tudakolja, akik azonban maguk sem tudnak segíteni, ha-
nem továbbirányítják királyukhoz:46

–	Ó,	király,	bizony	magunk	sem	tudjuk;	csak	Asmodáj,	a	ki
rályunk mondhatja ezt meg neked.
–	Akkor	mindaddig	fogva	tartalak	titeket,	míg	meg	nem	

mondjátok, hol találom királyotokat, Asmodájt.
–	Hát	 jó	–	mondta	a	két	szellem	–,	eláruljuk,	hol	 lakik.	

Egy	hegy	tövében	pompás	vizű	kutat	ásott	magának.	A	kút	
nyílását	azonban	kő	borítja,	rajta	Asmodáj	pecsétje.	Ő	maga	
mindennap	 felmegy	 az	 égbe,	 hogy	 átvegye	 a	mennyei	 pa
rancsokat.	Aztán	leszáll	a	földre,	megvizsgálja,	sértetlen-e	
a	pecsét,	s	nem	zavarta-e	fel	valaki	a	vizet,	s	mivel	a	nagy	
útban megszomjazott, iszik a tiszta, hideg habokból. Ekkor 
megint	elzárja	a	kutat,	és	eltűnik.	Ennyi	az,	amit	tudunk,	ó,	
király. Bölcsességedben most már magad is rájössz, hogy 
mitévő	légy.
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Ekkor	Salamon	előhívta	hűséges	 tanácsadóját	 és	 bátor	
katonáját, Benaját, s egy láncot adott neki, amelynek min
den	 szemébe	 Isten	 neve	 volt	 bevésve;	 továbbá	 egy	 köteg	
gyapjút,	 annyit,	 amennyi	 egy	nagy	 lyuk	betöméséhez	 kell;	
aztán	néhány	tömlő	bort	a	javából.
Benaja,	 miután	 átvette,	 néhány	 kísérővel	 nekiindult	 a	

veszélyes	útnak.	Mikor	megtalálták	a	 szellemkirály	 kútját,	
serényen	munkához	láttak.	Először	is,	mivel	a	pecsét	miatt	
nem	emelhették	 fel	a	 kút	 fedelét,	gödröt	ástak	a	kút	alatt,	
majd	 a	 kúttól	 a	 gödörig	 lyukat	 fúrtak	 a	 földbe	 úgy,	 hogy	
a	víz	a	gödörbe	folyt.	Ezután	az	összekötő	lyukat	betömték	
gyapjúval.	Most	a	kút	fölött	a	hegyoldalban	ástak	egy	göd
röt, megtöltötték borral, ami egy rövid lyukon át Asmodáj 
üres	kútjába	folyt.	Így	most	ez	megtelt	borral,	anélkül	hogy	
a	kőfedelet	levették,	vagy	a	szellemkirály	pecsétjét	megsér
tették volna. Amint ezzel elkészültek, elillantak onnan, csak 
Benaja	mászott	fel	egy	közeli	fára,	és	a	lombok	közé	rejtőzve	
várta a szellemkirály visszatértét.
Asmodáj	 este	 jött	meg;	akkora	 volt,	 hogy	Benaja	meg

döbbent,	amint	megpillantotta;	de	azért	nem	vesztette	bá
torságát. A szellemkirály megvizsgálta a kút pecsétjét, s mi
vel	látta,	hogy	érintetlen,	 felemelte	a	fedőt.	Inni	akart.	De	
alig érintette ajkával az italt, észrevette, hogy túljártak az 
eszén:
–	De	hisz	ez	bor!	–	kiáltott	fel	–,	nem	iszom	belőle.	A	bor	

elveszi az eszünket. A bölcsek nem isznak bort.47

De mivel nagyon szomjas volt, elhatározta, hogy leg
alább a nyelvét belemártja: ez talán mégsem árt, gondolta 
magában.	Ajkához	emelte	a	poharat;	csak	egy	csöppet	akart	
inni,	de	kettő,	majd	három	is	lett	belőle	–	észre	sem	vette,	s	
az	édes,	nemes	nedű	leszaladt	a	torkán.	Meg	is	volt	a	hatá
sa: Asmodáj mély álomba merült. Egyébre sem várt Bena
ja.	Leszállt	a	fáról,	halkan	a	szellemkirályhoz	lopódzott,	és	
a magával hozott láncot, amelyre Isten neve volt bevésve, 
nyakára vetette.
Amint	Asmodáj	felébredt,	és	észrevette	a	láncot	a	nyakán,	

dühösen szét akarta tépni, de Benaja így szólt hozzá:
–	Nézd	meg	csak	jobban	a	láncot:	minden	szemén	Isten	

neve	 van	 bevésve;	 nem	 bírod	 hát	 széttépni,	 hatalmamban	
vagy. Amint ezt meghallotta, mintha valósággal kicserélték 
volna	a	szellemkirályt;	Isten	nevével	szemben	megszűnt	min
den	ellenállása;	készségesen	követte	Benaját	és	embereit.

A király ezt követően teljes sikerrel jár: Asmodáj elárulja neki, 
hol van a sámír, Benaja elmegy érte és megszerzi, Salamon pe-
dig ennek birtokában fel tudja építeni a templomot.

A római és a zsidó elbeszélés elfogás-epizódja a Midasz-el-
beszélésekből ismerős elemekből épül föl: egy király fegyve-
resei  segítségével egy kútnál bort helyez el, hogy  leitassa az 
elfogandó  lényt,  aki,  miután  részegségében  megkötözik,  el-
árulja  neki,  amit  tudni  szeretne. A két  történet  azonban  ezen 
túl kontextusában, tágabb összefüggésrendszerében is hasonlít 
egymásra:  a megrészegítés-történet mindkét  esetben  egy  sok 
más tettéről is ismert, bölcs és istenfélő király életének egyik 
epizódjaként  szerepel,  ahol  az  eseménysor  minden  egyes 
láncszeme közelebb visz minket ahhoz, hogy a király ezúttal 
is elérje célját  (megépítse a  templomot,  illetve megalapítsa a 
villámlás esetén alkalmazandó  rítust). Ennek megfelelően az 
a  tudás,  amelyhez  a  megrészegítésnek  köszönhetően  sikerül 

hozzájutni, mindkét esetben egy-egy kezdeti, az adott cselek-
ménysort megindító nehézséget orvosol.

A Midasz–Szilénosz-történetről ehhez hasonló, átfogó elbe-
szélés nem maradt ránk. Ettől függetlenül, a források töredé-
kessége és hiányossága miatt, elvben elképzelhető, hogy vala-
milyen számunkra elveszett elbeszélésben Szilénosz leitatása, 
elfogása és kihallgatása is egy nagyobb eseménysor, akár egy 
hosszabb  „Midasz-legenda”  egyetlen  mozzanata  volt.  De  a 
fennmaradt elbeszélések alapján mindössze annyit állíthatunk 
biztosan,  hogy Midasz  nem  csak  úgy  véletlenül  akad  össze 
Szilénosszal,  hanem  el	 akarja	 fogni. Jól mutatja  ezt  a  váza-
képeken a lesben álló vagy már Szilénoszt vezető fegyveresek 
jelenléte, és Theopomposz nyomán Athénaiosz egyértelműen 
meg  is  fogalmazza  (Athen.  II.  23  [Theopomposz, FGrH  Fr. 
75a]): „Midasz a bor segítségével el akarta fogni Szilénoszt” 
(ἑλεῖν  τὸν Σιληνὸν ὑπὸ μέθης ἠθέλησεν). Ugyanerre a  szán-
dékosságra valamiképpen utal a többi elbeszélés is, leggyak-
rabban a ’vadászni’ (théraó), illetve az ’elfogni’ (haireó) ige 
különféle formáival. Midasz tehát keresi és foglyul akarja ej-
teni Szilénoszt, a leitatás, illetve a kút borral való megtöltése 
pedig, éppen úgy, ahogy Numa és Salamon történetében, en-
nek az elfogásnak az eszköze. Azt azonban, hogy Midasz mi
ért akarja Szilénoszt elfogni, nem tudjuk, mint ahogy azt sem 
látjuk, pontosan hogyan függ össze az elfogás és a leitatás a 
midaszi kérdéssel és az erre érkező szilénoszi válasszal. Ha 
pedig az eseményekre a történet vége, Szilénosz szavai felől 
nézünk, akkor az is feltűnik, hogy kijelentése nemcsak hogy 
nem hasonlít a római és a zsidó történetben az ellenfélből ki-
csikart mondatokhoz, hanem egyáltalán nem is képzelhető el 
valamilyen kitűzött cél megvalósítását elősegítő tájékoztatás-
ként. A Midasz-történet Arisztotelésztől  ránk  hagyományo-
zott  utolsó mozzanata  tehát  alapvetően  különbözik  a  római 
és a zsidó elbeszélés párhuzamos részétől, és mintha egészen 
másfajta előzményekre utalna.

Ugyanez a zárlat és az ez által implikált narratív szerkezet 
hasonlít viszont a Schröder-féle gyűjtemény más történeteire.

A Salamon-történetnek van egy a talmuditól eltérő varián-
sa, amelynek egy latin és egy középfelnémet nyelvű, egyaránt 
12. századi elbeszélése maradt ránk,48 de elbeszélői szerint egy 
korábbi, görög forrásra, a középfelnémet szöveg tájékoztatása 
szerint egy bizonyos „Heronimus”-ra (talán egy hellenisztikus 
kori történetíróra)49 megy vissza. A latin változat a következő-
képp hangzik:

iii) Salamon király idejében volt Jeruzsálem városának 
közepén három kút. Jött egyszer egy sárkány, és egyetlen 
éjszaka mindet kiitta. Ezért a városlakók, akik a vízhiány 
miatt nagy sanyarúságban voltak, elmentek a királyhoz és 
jelentették neki a dolgot. A király pedig gondolt egy bölcset, 
és elrendelte, hogy töltsék meg azokat a kutakat borral és 
mézborral (medone). És megint eljött a sárkány és kiitta a 
kutakat,	ahogy	előzőleg	tette.	Utána	pedig	ott	feküdt	három	
napig részegen, és [a király] megparancsolta, hogy kötöz
zék	meg.	Amikor	felébredt,	emberi	nyelven	szólalt	meg,	és	
azt	mondta:	„Engedjetek	el,	és	csodás	dolgot	fedek	fel	előt
tetek.”	Ők	pedig	beleegyeztek.	És	akkor	azt	mondta:	„Men
jetek	 fel	 a	 hegyre,	 és	 ott	 fogjátok	 el	 a	 vadállatot,	 és	 öljé
tek meg, és vegyétek ki az inait, és készítsetek az inakból 
zsineget. És amikor már a kezetekben van, akár ellenálló 



  A király, a kút, a bor és a szatír

29

sziklához,	akár	kemény	kőhöz	illeszthetitek,	és	mikor	keze
tekkel jól odakötöztétek és már nem tud elmozdulni, villám
gyorsan	átvágja,	mintha	kifaragták	volna.”	Ezért	áll	a	Ki
rályok könyvében (1Kir 6,7), hogy „sem kalapácsnak, sem 
fejszének,	sem	valami	egyéb	vasszerszámnak	pengése	nem	
hallattatott”. Azután elengedték a sárkányt, és többet nem 
ivott	bele	azokba	a	kutakba.	Mindezt	görög	elbeszélésekből	
vettük (sumptum de grecis exemplaribus).

Az ellenfél ártalmatlanítása láthatólag itt is az eddig idézett el-
beszélésekhez  hasonló módon megy  végbe:  Salamon  három 
ciszternát tölt meg kétféle itallal: borral és mézborral. (Az ó-
felnémet változatban, az ott szereplő egyetlen ciszterna miatt 
meglepő módon, de a latin történet három kútjával összhang-
ban, háromféle ital, nevezetesen bor, mézbor és „fűszeres bor” 
szerepel:  vulli meddis unde winis, dis allir bezzistin lidis.)50 
A megrészegítés teszi azután lehetővé a sárkány megkötözését, 
végül, szabadon engedéséért cserébe, egy titok megszerzését. 
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az elbeszélés kiinduló szituáci-
ója ezúttal nem a templomépítés, hanem egy jól ismert mesei 
alaphelyzet:  egy  sárkány megkeseríti  a  jeruzsálemiek  életét, 
akik keresik a módját, hogy megszabaduljanak tőle. A történet 
vége  azonban már  nem  ezt  a mesei  kezdetet  tükrözi,  hanem 
egyértelműen  túlmutat  az  alapszituáción,  és megint  csak Sa-
lamon és a templomépítés felé vezet tovább. Vagyis ebben az 
elbeszélésben a másik változatból már ismert cselekményt az 
ahhoz – kifutása miatt – szervesen hozzátartozó bibliai alap-
szituáció  nélkül  találjuk:  a  kiindulópont  ezúttal  a  salamoni 
templomépítés  helyett  egy  sárkány  felbukkanása  Jeruzsálem 
városában.

De vannak olyan megrészegítés-történetek  is,  amelyekben 
nemcsak az elbeszélés kezdete nem kötődik semmilyen konk-
rét  eseményhez, hanem az elfogás  is mintha önmagáért való 
lenne: nem illeszkedik semmilyen nagyobb tervbe, és az elfo-
gott lénytől megszerzett tudás sem vezet sehová tovább.

Egy,  a 19. századi graubündeni  folklórból  származó  törté-
netre51  először W. Mannhardt mutatott  rá mint a Midasz-tör-
ténet  rokonára.  Meuli  is  tőle  idézi  az  Odüsszeia  Polüphé-
mosz-epizódjának értelmezése során.52

iv)	Conters	környékén	egyszer	egy	erdei	manó	(Waldfänke) 
egész	nyáron	át	vigyázott	a	falu	kecskéire.	Ez	a	vad	kecske
pásztor (der wilde Gaissler) minden reggel eljött egészen 
a	falu	határába,	hogy	elhozza	a	kecskéket,	és	minden	este	
épp	 ugyanaddig	 vissza	 is	 terelte	 őket.	 Pásztorbotként	 egy	
kitépett	fenyőfát	fogott	a	kezében.	Conters	legényei	gyakran	
próbálták	elfogni,	de	mindhiába.	Végül	két	kútvályút	(Brun-
nentröge),	 amelyekből	 inni	 szokott,	 megtöltöttek	 neki,	 az	
egyiket borral, a másikat pálinkával (Branntwein). A kecs
kepásztor	először	a	vörös	bort	kóstolta	meg,	és	felkiáltott:	
„piros dolog, nem csapsz be!” (Rötheli, du verführst mi net!), 
és a pálinkával csillapította a szomját. Amikor lerészegedett, 
alaposan megkötözték, és kínzói, akik ismertek egy régi hie
delmet, amely szerint a manók (Fänken) a savóból aranyat 
vagy életelixírt tudnak csinálni, addig nem akarták elengedni, 
amíg	egy	titkot	fel	nem	fed	nekik.	Ő	megígérte	nekik,	hogy	ha	
szabadon	engedik,	egy	igazán	hasznos	tanáccsal	fog	szolgál
ni.	A	contersi	legények	szabadon	engedték,	ő	pedig	elmondta	
nekik	a	tanácsát:	„ha	jó	idő	van,	vegyél	kabátot,	de	ha	vacak,	

tégy, amit akarsz”. Egy másik változatban a kecskepásztor a 
következő	tanácsot	adja:	„Ha	húst	eszel,	hosszába	vágd,	ne	
széltébe,	különben	belefulladhatsz.”

Meuli az ehhez hasonló, erdei  lényekről  szóló elbeszélések53 
alapján a Midasz-történet főszereplőjét, Szilénoszt is a vízhez 
kötődő  erdei  szellemekkel  hozta  kapcsolatba.54  A történetek 
közti hasonlóság azonban nem feltétlenül a szereplők rokon-
ságára utal.  Inkább  azt  tanúsítja,  hogy ugyanazt  a  történetet, 
különböző korokban és népeknél, egészen különböző szerep-
lőkkel és más-más konkrét tartalommal találjuk. A fenti elbe-
szélésekben  egy  király  volt  a  főszereplő,  itt  falusi  legények, 
ott  sárkányt,  démont,  szatírt,  erdei  istent  fogtak  el,  itt  erdei 
manót (Waldfänke), ott elsősorban bort használtak,  itt a bor 
mellett pálinkát is. Ennek fényében a görög, a római és a zsi-
dó megrészegítés-történet mint egy több helyen megtalálha-
tó mesei-mitikus motívum – a borral való megrészegítés és 
ennek  révén  valamiféle  ismeret megszerzése  –  királyi  kon-
textusban megjelenő  variánsa  fogható  föl,  ahol  tehát  a  kü-
lönös  lény,  és  ezzel  a  „titok”  is  éppen  egy király birtokába 
jut. A Salamon- és a Numa-történetben ennek megfelelően a 
lény által őrzött tudás is a királyhoz szól: mindkettő azt tudja 
meg belőle, amire szüksége van saját maga és képviselt népe 
jóléte, illetve az istennel ápolt jó viszony fenntartása érdeké-
ben. A Midasz-történetben viszont,  csattanója  tanúsága  sze-
rint,  a különös  lénnyel való  találkozás konkrét  eseményhez 
vagy időponthoz nem kötődik, inkább esetleges jellege van, 
valahogy úgy,  ahogy azt  az  idézett graubündeni elbeszélés-
ben látjuk. A király kérdez, az elfogott, tehetetlen lény pedig 
kénytelen válaszolni. A kérdést azonban nem maga a narratí-
va és a szituáció, hanem valamilyen elemi, emberi kíváncsiság, 
illetve tudásvágy diktálja.

Ugyanezeket a vonásokat mutatja egy középkori szláv tör-
ténet, amelynek szintén Salamon az egyik főszereplője. Ez a 
történet áttételesen kapcsolatot tart a talmudi Salamon–Asmo-
dáj-elbeszéléssel is: ennek ugyanis egy az arámival nagymér-
tékű egyezést mutató szláv változata is ránk maradt, melyben 
Asmodáj  helyett  egy Kitovrasz  nevű  keveréklény  szerepel.55 
A kitovrasz szó a bevett értelmezés szerint a görög kentaurosz 
szláv  változata,  de  alakja  a  középkori  folklórban  idioszink-
retikus  jegyeket  mutat:56  szárnyakkal,  karddal  és  koronával 
is megjelenik. A rövid  történet egyetlen kéziratban,  Jefroszin 
15. század végi gyűjteményes kódexében maradt fönn,57 és eb-
ből való Kitovrasz egyik ábrázolása is (8. kép).58

v) Kitovrasz	gyorslábú	vad.	Bölcs	Salamon	csellel	elfogta.	
Törzse ember, lába tehén. Egy elbeszélés (басня) szerint a 
fülében	 hordta	 a	 feleségét.	A	következő	 csel	 segítségével	
fogták	el.	A	felesége	ezt	mondta	egy	ifjúnak,	aki	a	szeretője	
volt: „[Kitovrasz] éjjelnappal sok vidéket bejár, és eljut 
egy	bizonyos	helyre,	ott	pedig	van	két	kút.	Ő	pedig	nekive
selkedik	és	kiissza	őket.”	Salamon	pedig	megparancsolta,	
hogy töltsék meg az egyiket borral, a másikat mézborral. 
Kitovrasz	pedig	odavágtatott	és	kiitta	mindkét	kutat.	Miu
tán	 lerészegedett	 és	 elaludt,	 elfogták,	 és	megbilincselték	
keményen	(mert	igen	nagy	erő	volt	benne)	és	Salamon	ki
rály	elé	vezették.	A	király	megkérdezte	tőle:	„Mi	a	legéke
sebb (узорочнѣе)	a	világon?”	Ő	pedig	azt	felelte:	„Min
dennél jobb a szabadság” (всего есть лучши своя воля). 
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Azzal megrázta magát, széttörte bilincseit, és elvágtatott 
szabadon (на свою волю). Azt mondják róla, hogy Dávid 
király	fia.59

A történet, bár Salamonról szól, láthatólag nem kapcsolódik a 
templomépítéshez,  és  a  sámír  sem kerül  benne  szóba. Hogy 
Salamon ezúttal miért akarja Kitovraszt elfogni, nem derül ki 
belőle. Az  elbeszélés  végén  viszont Midaszéhoz  nagyon  ha-
sonló kérdést  tesz  föl:  „mi a  legékesebb  (узорочнѣе) a vilá-
gon?” A kérdésre,  akárcsak Midasz  Szilénosztól,  egyértelmű 
választ  kap:  „Legszebb  a  szabadság”.60  Strukturálisan  tehát 
ez az elbeszélés nagyon hasonlít  az Arisztotelész-töredékben 
olvasható Midasz-történethez. Csattanója azonban mégis egé-
szen  más.  Kitovrasz  mint  „legjobbat”  a  szabadságot  nevezi 
meg, majd kiszabadítja magát a fogságból, s ezzel rögtön meg-
mutatja: az	ő	szabadságát, a megelőző csel és fogságba esése 
ellenére, senki nem korlátozhatja.

Mindezek fényében a Midasz-történet, és vele együtt a Sa-
lamonról  és Kitovraszról  szóló  rövidke  elbeszélés  is  a meg-
részegítés-történetek sorában valahol a zsidó és római király-
történetek és  a kecskéket őrző manóról  szóló  történet között 
helyezkedik el. Midasz és Salamon révén mindkettő felvillant 
egy  tágabb,  történeti  perspektívát,  de  cselekményének meg-
határozatlansága  és  a  történetet  lezáró,  az  adott  szituációból 
tovább már nem vezető „bölcsesség” révén mégis egészen ál-
talános és időtlen marad. A megrészegítés így a főhős számára 
nem egy hasznos tudás megszerzését, hanem egy általános kér-
dés feltevésének lehetőségét biztosítja.

b) A csábító, kábító és gyógyító bor

Az  a  kulcsmozzanat,  amelyben  az  idézett megrészegítés-tör-
ténetek (i–v) találkoznak: a kút, ciszterna vagy forrás, amely-
ből, illetve amelynél a legyőzött lény víz helyett bort iszik, és 
ezzel kiszolgáltatja magát elfogójának. A megrészegítés tehát 
mindezekben  az  esetekben  csellel  történik. A csel  pedig  lát-
hatólag azon alapul, hogy az elfogni szándékozott  lény majd 
úgyis odajön vízért, ahová a bort rejtették – hiszen oda szokott 
jönni. Hogy ez a helyszín hol van, pontosan milyen, és a főhős 
honnan szerez  róla  tudomást, minden  történetben egyedi. Az 
viszont,  hogy  az  elfogott  lény már  eleve  kötődik  a  helyhez, 
ahol elfogják, állandó elemnek látszik.

Ettől nem függetlenül: a történetnek ez a felépítése a bort, 
illetve  az  alkoholt  a  leigázott  lény  számára  veszélyes,  őt  le-
igázni képes  italnak mutatja. Meuli  ennek alapján  fogalmaz-
za  meg,  hogy  ebben  a  történettípusban  „meghatározó  az  az 
alapvető elképzelés, hogy ezek a démonok vágynak az  álta-
luk még ismeretlen borra, de miután ittak belőle, az újszerű 
ital megrészegítő hatása alá kerülnek”.61 Csakhogy ez  ilyen 
formában nem teljesen igaz a szóban forgó történetek mind-
egyikére. Egy erdei manóról, Kitovraszról, sőt talán bizonyos 
értelemben Polüphémoszról is el tudjuk képzelni, hogy szá-
mára a bor valami újszerű és ismeretlen, s a contersi történet 
Vernaleken  által  lejegyzett  változatában  a manó  töprengése 
ezt egyértelművé is teszi: ő a számára kikészített bor és pálin-
ka közül egyiket sem ismeri, és végül épp azért választja az 
utóbbit, mert jobban hasonlít a vízre. Asmodáj vagy Faunus 
esete azonban egészen más. Asmodáj rögtön felismeri, hogy 
bort töltöttek a ciszternájába, és visszaretten tőle; csak szom-
júsága bírja rá, hogy először megkóstolja, majd végül többet 
is igyon belőle. Numa és Picus, akik jól bevált vízlelőhelyük 
mellett több pohár bort találnak, elcsábulnak a bor illatától, jó 
sokat megisznak belőle, majd mély álomba merülnek.62

A Numa- és a (talmudi) Salamon-történetben tehát a borral 
megrészegített  lény már maga is ismeri a borfogyasztás szo-
kását és az ital hatását. A bor státusza és a csel lényege ezért 
ezekben az esetekben kissé más, mint a manóról és a Kitov-
raszról  szóló  történetben,  illetve  a Meuli  által  „eredetiként” 
feltételezett cselekményszerkezetben. 

A görög szilének/szatírok azonban a borral egészen kivéte-
les kapcsolatban állnak, és ennek megfelelően a Midasz-törté-
netben a csel is máshogy működik. A történetet ábrázoló képek 
a  borra  és  a  részegségre  éppen  hogy  utalnak,  a  ránk maradt 
elbeszélések  pedig  jellemzően  csak  annyit  mondanak,  hogy 
Midasz „a forrás vizét borral keverte”. Van azonban egy fontos 
kivétel:  a Flavius Philosztratosz Apollóniosz-életrajzában ol-
vasható Midasz-elbeszélés (VA VI. 27).

vi) Az életrajznak ebben a részében Apollóniosz egy etió-
piai falu lakóit menti meg az asszonyokat zaklató, megerősza-
koló, sőt esetenként el is pusztító szatíralaktól, „egy szatír kí-
sértetétől” (σατύρου φάσμα).

Már	tizedik	hónapja	egy	szatír	kísértete	(σατύρου φάσμα) 
látogatta	a	falut.	Őrjöngve	rávetette	magát	az	asszonyokra,	
sőt	azt	beszélték,	hogy	közülük	kettőt,	akik	iránt,	úgy	tűnik,	a	
legjobban	fűtötte	a	vágy,	már	meg	is	ölt.	Akkor	Apollóniosz,	
noha társai megrémültek, azt mondta:

8. kép. Kitovrasz. Jefron Trebesz ábrázolása egy 1489–1491-ben  
Jefroszin írnok által lejegyzett gyűjteményes kódexben
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–	Ne	féljetek!	Csak	valami	szatír	garázdálkodik	(ὑβρίζει) 
itt.
–	Zeuszra,	így	van	–	mondta	Neilosz	–,	épp	ő	az,	akit	mi	

Meztelenek,63 bár már jó ideje garázdálkodik, még mindig 
nem	tudtunk	leszoktatni	a	fickándozásról.
–	Van	pedig	–	felelte	Apollóniosz	–	az	ilyen	erőszakosko

dók ellen egy gyógymód (φάρμακον), amellyel, azt mondják, 
annak	 idején	Midasz	 is	élt.	Merthogy	ez	a	Midasz,	mint	a	
füle	is	mutatja,	maga	is	a	szatírok	fajához	tartozott	(μετεῖχε 
τοῦ τῶν σατύρων γένους).	És	egy	szatír	csúfolta	a	szárma
zása	miatt	 és	 gúnyolta	 a	 fülét.	 Ráadásul	 nemcsak	 énekelt	
a	 két	 fülről,	 hanem	 auloszon	 is	 előadta	 őket.	De	Midasz,	
úgy hiszem, az anyjától tudta, hogy ha egy szatírt borral el
fognak,	akkor	miután	álomba	merül,	észhez	tér	és	megjavul	
(σωφρονεῖ καὶ διαλλάττεται).	Úgyhogy	egy	forrás	vizéhez,	
amelyik ott volt a palotája közelében, bort kevert, és odaen
gedte	hozzá	a	szatírt.	Az	pedig	ivott	belőle,	és	így	elfogták.	
Bizonyosodjunk	hát	meg	 róla,	hogy	 igaz	a	 történet!	Men
jünk	el	a	falu	elöljárójához,	és	ha	van	a	falusiaknak	bora,	
keverjük	be	a	szatírnak,	és	ugyanúgy	fog	járni,	mint	annak	
idején	Midaszé.
Elfogadták	 a	 javaslatát,	 ő	 pedig	 négy	 egyiptomi	 am-

phora	bort	 töltött	abba	a	vályúba,	amelyből	rendszerint	a	
falu	juhai	ittak,	és	észrevétlen	koppantva	egyet	(ἀφανῶς τι 
ἐπιπλήττων) hívta a szatírt. És bár látni nem lehetett sem
mit,	a	bor	fogyott,	mintha	valaki	ivott	volna	belőle.	És	mikor	
elfogyott	a	bor,	azt	mondta:
–	Nosza,	béküljünk	ki	a	szatírral,	mert	már	alszik.	–	Azzal	

odavezette	a	falusiakat	a	nimfák	egyik	barlangjához,	amely	
alig	száz	lépés	távolságra	volt	a	falutól,	és	megmutatta	ne
kik, ahogy alszik. De azt kérte, ne üssék meg és ne bántsák, 
hiszen	már	felhagyott	esztelen	viselkedésével	(πέπαυται γὰρ 
τῶν ἀνοήτων).

Az elbeszélésnek láthatólag két rétege van: az életrajz jelené-
ben játszódó etiópiai eset a „kísértettel”, és az ennek megoldá-
sát megalapozó, Apollóniosz által a helyiek számára feleleve-
nített történet Midaszról és egy Midaszt gúnyoló szatírról.

 A belső történetben a bor használatát egy régi családi ha-
gyomány alapozza meg. A forrás, amelyet ezt követve Midasz 
borral vegyít, saját palotája közelében van: a szatír elfogásának 
helye tehát nem Szilénosz bevett vízivóhelye, ahogy más meg-
részegítés-történetek alapján várnánk, hanem egy Midaszhoz 
köthető, az ő királyi fennhatósága alá  tartozó forrás (vö. Hé-
rodotosz VIII. 138). Ehhez „engedi oda” (ἐπαφῆκεν) a szatírt, 
hogy  igyon belőle, mert attól majd „észhez  tér és megjavul” 
(σωφρονεῖ καὶ διαλλάττεται).

A megrészegítés az elbeszélés fő narratívájának részét képe-
ző másik, etiópiai szatírfogás során is hasonlóképp megy végbe. 
Amikor Apollóniosz a „kísértet” elfogására készül, a bort a falu-
beli juhok itatására szolgáló vályúba (lénosz) tölti. Hogy miért 
épp oda, az elbeszélésből nem világos: az epizód elején mind-
össze annyi derül ki, hogy a „kísértet” már  jó  ideje zaklatja a 
falubeli nőket, arról viszont, hogy ez pontosan hol történik, és 
hogy a zaklatót a juhokhoz bármilyen kapcsolat fűzné, nincs szó. 
Mindenesetre azáltal, hogy Apollóniosz ebbe a vályúba  tölti a 
szatírnak szánt bort, az itatóvályú valamiképp összekapcsolódik 
Midasz egykori forrásával. Másfelől, a philosztratoszi elbeszé-
lés saját narratíváján túlra tekintve, az itatóvályú a graubündeni 

történetből (iv) is ismerős, amelyben a különös „kecskepásztort” 
úgy fogják el, hogy egy kút két vályújába (Brunnentröge), ahon-
nan inni szokott, bort, illetve pálinkát töltenek. A vályú motívu-
ma ilyen módon a Szilénosz-történet philosztratoszi-apollónio-
szi újrajátszását, legalábbis a szatír elfogásának tekintetében, a 
Midasz-történet minden más ránk maradt elbeszélésénél köze-
lebb  hozza  az  erdei  lény  becserkészéséről  szóló  népmeséhez.

A philosztratoszi  elbeszélés  mindkét  rétege  jól  mutatja, 
hogy a szatír elfogásánál a bor nem csupán altató, amelyet az 
áldozat  vizébe  vagy  vizének  helyére  kell  csempészni. A bor 
mindkétszer mint csalétek működik: Midasz azzal csábítja be 
kertjébe az őt gúnyoló szatírt, és készíti elő elfogását és jó útra 
térítését,  hogy  a  forrás  vizébe  bort  kever;  és  ugyanígy  a  kí-
sértet-szatírnak is csak ki kell tölteni a vályúba négy amphora 
bort,  hogy  késlekedés  nélkül  kiigya,  és  visszavonuljon  bar-
langjába  aludni.  A megrészegítés-történetek  szinte  invariáns 
középpontját képező csel tehát, melynek célja rendszerint az, 
hogy az ellenfél víz helyett bort igyon, és ezáltal legyőzhetővé 
váljon, ebben a  történetben más  logikát követ, és más célt  is 
szolgál. Midasz nem a  szatír kútjába  rejt  bort,  hogy  a  szatír 
onnan  (véletlenül  vagy  kényszerűségből)  megigya,  hanem  a 
királyi forrás vizéhez keveri, hogy ezzel a szatírt odavonzza és 
kigyógyítsa őrjöngéséből. Midasz bora nem „álnok fondorlat” 

9. kép. Kitovrasz. Ábrázolás a novgorodi Szent Szófia-székesegyház 
1335–1336-ban készült Vaszilij-kapuján
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(insidiosa	fallacia), nem gyanúra okot adó „piros dolog” (Röth
eli), hanem erőszakosság	elleni	gyógyszer (φάρμακον ἐπὶ τοὺς 
ὑβριστάς), az ellenséges szatír megszelídítésének eszköze.

c) A „forrás”

Schröder  a  megrészegítés-történeteket  vizsgálva  a  Numáról, 
a  Salamonról  és  a  Midaszról  szóló  elbeszéléseket,  hasonló-
ságaik miatt, egy számunkra ismeretlen „közös forrásra” (ge
meinsame	Quelle) gondolja visszavezethetőnek. „A Midasz-és 
a Numa-történet (Sage) közt […] nincs közvetlen összefüggés, 
és ugyanígy nincs, bár néha  feltételezik,  a Numa- és a Sala-
mon-történet közt sem. Ez a három sokkal inkább, egymástól 
függetlenül, egy közös forrásra vezethető vissza, és bizonyára 
nem tévedünk nagyot, ha ezt a közös forrást Kis-Ázsiában ke-
ressük, ahol a Midasz-történet és onnan nem túl messze a Sala-
mon-történet hazája is van. Épp onnan, északkelet felől indult 
útjára a  szőlőművelés kultúrája, amelynek eredeti központjai 
Örményország, a Dél-Kaukázus és a szomszédos kis-ázsiai te-
rületek  hegységei  és  erdőségei  voltak.”64 Hogy  ilyen  „közös 
forrás”  vajon  létezett-e,  és  ha  igen,  akkor milyen  formában, 
aligha tudjuk megítélni. Érdemes azonban óvatosnak lennünk, 
nehogy  különféle  elbeszélések  összevetése  során  viszonyu-
kat olyan  leegyszerűsítő sémával  írjuk  le, amelynek értelmé-
ben a történetek a népek, nyelvek és területek közti kulturális 
kölcsönhatások során mintegy tárgyak módjára egyik helyről 
a másikra, egyik nyelvből a másikba, egyik közösségből egy 
másikba egy az egyben átkerülhetnek,  ide-oda „vándorolhat-
nak”. Még a genetikai leszármazás metaforájaként megalkotott 
családfaszerű leírás is kétségesnek tűnik, hiszen az egyik tör-
ténet nem szüli a másikat, legfeljebb megtermékenyíti: az elbe-
szélések, bármennyire nagy hatást gyakorolt is rájuk egy-egy 
másik történet narratív szerkezete vagy valamely részlete, min-
dig elbeszélőik ajkán vagy tollán születnek.

A megrészegítés-történetek számba vétele és egymás mellé 
állítása  így  a  közös  eredetnél  sokkal  hitelesebben mutat  egy 
másik, jóval evidensebb és általánosabb, másfelől sokkal fon-
tosabb  és  megfoghatatlanabb  jelenséget.  Az  emberi  kultúra 
konstitutív részét képező, egyének és közösségek folyamatos 
párbeszéde során alakuló elbeszélő hagyományban ugyanazok 
a motívumok, szereplők és narratív mintázatok a legkülönfé-
lébb  időpontokban,  nyelvekben,  műfajokban,  elbeszélésfor-
mákban és narratív kontextusokban bukkannak föl. S közben 
minden egyes elbeszélésben új  árnyalatokra és hangsúlyokra 
tesznek szert, sőt egyedi  jelentéseket és új, egyszeri értelmet 
nyernek.

Ennek értelmében a fenti történetek nem elsősorban geneti
kai rokonai egymásnak – nem feltétlenül származnak egy né-
hai „közös forrásból” vagy közös őstől. Köztük sokkal inkább 
olyan  szellemi  rokonság  áll  fenn,  amely  bizonyos  részletek, 
motívumok, mintázatok vagy más aspektusok hasonlóságában 
érhető  tetten. Ezek  egyszerre  fakadnak  a  különböző  népcso-
portok közti folyamatos történeti kapcsolatból, a történetek kü-
lönböző elbeszélőinél  és befogadóinál  egyaránt megtalálható 
antropológiai állandókból, valamint abból az értelmezői néző-
pontból, amely a történeteket mint „rokonokat” egymás mel-
lé  helyezi. A történetek  közt  így  felmutatható  hasonlóságok, 
ha arra nem is feltétlenül alkalmasak, hogy a történetek vagy 

egyes motívumok eredetét megmutassák, az elbeszélések egy-
fajta hálózatát rajzolják ki a kulturális téridőben. Az így kapott 
összefüggésrendszer  pedig,  a  hálózat  felmutatásán  túl,  azt  is 
lehetővé teszi, hogy jobban megértsük egy-egy történet saját 
hangsúlyait: azokat a sajátságokat, amelyek révén az adott el-
beszélés számtalan rokona közt is egyedi és kivételes marad.

3. A szatír megszólal

a) Asmodáj nagysága, Szilénosz szavai

Az arisztotelészi elbeszélés lezárása, Szilénosznak a Midasszal 
folytatott párbeszéd végén kimondott „bölcsessége” a megré-
szegítés-történetek felől nézve ilyen kivételes, csak erre a tör-
ténetre,  sőt  talán  csak  az  arisztotelészi  elbeszélésre  jellemző 
mozzanatnak bizonyul.

[…]	 Meg	 sem	 születni	 a	 legjobb,	 halottnak	 lenni	 (τὸ 
τεθνάναι) pedig jobb (κρεῖττον), mint élni. És ezt az isten
ség  (τὸ  δαιμόνιον) már	 sokaknak	 tanúsította.	Mert	 annak	
a	bizonyos	Midasznak,	azt	mondják,	mikor	a	vadászat	vé
gén	elfogta	Szilénoszt	és	kérdezgette	és	tudakolta	tőle,	hogy	
mi a legjobb  (τὸ βέλτιστον) az embereknek és mire kell a 
leginkább törekedniük  (τὸ  αἱρετώτατον),	 először	 semmit	
sem akart mondani, hanem makacsul hallgatott. De miután 
végre	 nagy	 nehezen,	 mindenféle	 kibúvók	 után,	 mégiscsak	
belement,	 hogy	mondjon	 neki	 valamit,	 akkor	 kényszerűen	
így válaszolt: „Küzdelmes sors és kegyetlen vakszerencse 
egy	napig	élő	sarja (δαίμονος ἐπιπόνου καὶ τύχης χαλεπῆς 
ἐφήμερον  σπέρμα)! Miért	 kényszerítetek	 engem,	 hogy	 el
mondjam,	amit	jobb	nektek	nem	tudni?	Hiszen	akkor	a	leg
kevésbé	fájdalmas (ἀλυπώτατον) számotokra az élet, ha sa
ját bajaitokról mit sem tudtok. De hogy az történjen veletek, 
ami a legjobb (γενέσθαι τὸ πάντων ἄριστον), az számotok
ra,	emberek	számára	egyáltalán	nem	elérhető,	sőt	még	csak	
nem	 is	 részesülhettek	 a	 jobbnak	 a	 természetéből  (τῆς  τοῦ 
βελτίονος φύσεως)	 –	 a	 legjobb	 ugyanis	 úgy	 a	 férfiaknak,	
mint	 a	 nőknek,	 ha	meg	 sem	 születnek.	A	második	 legjobb	
pedig,	és	egyúttal	az	első,	ami	az	emberek	számára	elérhető,	
ha	miután	megszülettek,	mielőbb	meghalnak.”

Az elfogó és elfogott párbeszédében előadott szilénoszi  taní-
tás kétségtelenül súlyos állítást fogalmaz meg, és a megfogal-
mazás módja  is,  a  történetet  elbeszélő  filozófushoz méltóan, 
árnyalt  és  összetett.  Szilénosz  mindössze  néhány  mondatba 
sok mindent belesűrít. Először  is egy cirkalmas megszólítás-
ban („küzdelmes sors és kegyetlen vakszerencse egy napig élő 
sarja”) az emberi létállapotra utal, s ennek terhes voltát hang-
súlyozza. Azután  kijelenti,  jobb,  ha  az  ember  saját  sanyarú 
helyzetét egyáltalán meg sem ismeri, mint ha átlátja. Végül a 
legjobbra (τὸ βέλτιστον) és a leginkább választandó célra (τὸ 
αἱρετώτατον) vonatkozó kérdést a két dolgot egymástól élesen 
elválasztva válaszolja meg: a legjobb, csak éppen nem kivite-
lezhető: meg sem születni, a második legjobb pedig, s egyúttal 
az egyedüli, ami a (már megszületett) ember számára elérhető: 
mielőbb meghalni.

Ugyanakkor az arisztotelészi elbeszélésben, a megrészegí-
tés-történetek  felől  nézve,  nem  csak  a  szilénoszi  válasz  tar
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talma különleges. Az elbeszélésnek ugyanis van egy, a válasz 
radikalitásától nem teljesen független, strukturális sajátsága: a 
válasz kimondása ezúttal a történet csattanója is.

A többi  megrészegítés-történet  zárlatát  ezzel  szemben  so-
sem a válaszként kimondott szavak jelentik: ezek az elbeszé-
lések mindig arra futnak ki, hogy a tőrbe csalt és elfogott lény, 
miután válaszol a neki szegezett kérdésre, válaszáért cserébe 
megszabadul. A Midasz-történet  fent  hivatkozott  párhuzamai 
közt az egyetlen, amelyikben az elfogott lény a titok felfedése 
után nem szabadult meg rögtön, a Salamon–Asmodáj-elbeszé-
lés talmudi változata (ii) volt. Csakhogy a talmudi elbeszélés 
még folytatódik: utolsó, már a sámír megszerzése és a temp-
lom felépülte után zajló epizódja épp arról szól, hogy Asmodáj, 
egy újabb kérdés megválaszolásának apropóján, kiszabadul és 
Salamon fölébe kerekedik.65

Egy nap Salamon egyedül volt [Asmodájjal] s így szólott 
hozzá:
–	Meg	van	írva:	„az	ő	ereje,	mint	a	vad	bivaly	felemelt	

szarva” (4 Móz 24, 8).	Amit	így	értünk:	„felemelt	szarv”,	
ezek	a	 szolgáló	angyalok;	„vad	bivaly”,	 ezek	a	démonok.	
Mennyiben	vagytok	ti	hatalmasabbak,	mint	mi	[emberek]?
Asmodáj	felelt:
–	Vedd	le	rólam	a	láncot	s	add	nekem	a	pecsétgyűrűdet,	

akkor majd megmutatom neked nagyságomat.
Salamon	levette	róla	a	 láncot	és	odaadta	a	gyűrűt.	As

modáj	pedig	lenyelte	a	gyűrűt,	és	[úgy	megnőtt,	hogy]	egyik	
szárnyát	 az	 égboltra	 helyezhette,	 másikat	 pedig	 a	 földre,	
[Salamont]	pedig	négyszáz	perzsa	mérföldnyire	hajította.

Az  elbeszélés  utolsó  epizódjában  felbukkanó  rövidke  párbe-
széd tehát hasonló ahhoz, amit az arisztotelészi, a graubündeni 
és a Kitovrasz-történetben is látunk. Emellett Salamon kérdé-
se, amely démonok és emberek különbségére vonatkozik, nem 
áll  távol  attól  a problémától,  amely a Midasz–Szilénosz-pár-
beszéd középpontjában áll: Salamon azt tudakolja, mennyiben 
hatalmasabb Asmodáj (illetve „a démon”) az embereknél. As-
modáj  azonban  ahelyett,  hogy  körültekintően megválaszolná 
a  kérdést,  ahogy  Szilénosz  teszi,  fogva  tartója  kíváncsiságát 
arra  használja  föl,  hogy megszökjön  tőle.  Ebben  az  esetben 
tehát  a  válaszon,  ahogy  a  Salamon–Kitovrasz-történet  vagy 
a contersi manó esetében, nincs külön hangsúly, sőt Asmodáj 
tulajdonképp  válaszra  sem méltatja  Salamont.  Ehelyett,  ere-
jét demonstrálandó, megmutatja magát teljes életnagyságban, 
majd  rögtön  fölébe  is  kerekedik  az  őt  évekig  rabságban  tar-
tó királynak. Az elbeszélés hangsúlya  tehát, Asmodáj sajátos 
reakciója miatt, radikálisan eltolódik a szavak felől a tettek és 
a párbeszéd helyett a kiszabadulás, ezzel együtt pedig az addigi 
erőviszonyok teljes visszájára fordulása felé.

Az arisztotelészi Midasz-elbeszélésben viszont, mint láttuk, 
szabadulásról  szó sincs,66  a  történet  tulajdonképpeni  lényege 
éppen a párbeszéd, illetve Szilénosz válasza, amelyet Ariszto-
telész, Cicero, Plutarkhosz és Nietzsche is érdemi közlésként, 
sőt  egyfajta  alapvető  igazságként  értékel. Ugyanakkor  ez  az 
„igazság”,  amelyet Szilénosz Midasz  számára olyan körülte-
kintően fogalmaz meg, a görög irodalmi-filozófiai hagyomány 
felől nézve egyáltalán nem egyedi és kivételes.

A gondolat, hogy az embernek legjobb meg sem születnie, 
ha pedig megszületett, legjobb mielőbb meghalnia, az ógörög 

irodalomnak még fennmaradt  részében  is viszonylag sok he-
lyen  bukkan  fel.  Megtaláljuk  Theognisz  tankölteményében 
(Theognidea 425–428), Bakkhülidész V. epinikionjában (159–
166), Szophoklész Oidipusz Kolónoszban című tragédiájában 
(1224–1227),  Euripidész  Bellerophónjában  (fr.  285)  és  egy 
másik, azonosítatlan drámájában (fr. 908), valamint a Hészio
dosz és Homérosz versengése címen hagyományozott műben is 
szerepel (Certamen Homeri et Hesiodi 75–79). Egy-egy szer-
ző,  illetve szereplő (Arisztotelész  fr. 65, Euripidész: Bellero
phón fr. 285) eközben maga is reflektál rá, hogy ez egy sokat 
emlegetett,  sőt  „elcsépelt”  (πανταχοῦ  θρυλούμενον, Bellero
phón fr. 285.1) gondolat.

Az  ezeken  a  szöveghelyeken megjelenő  állítás, még  ha  a 
megfogalmazásban vannak is árnyalatnyi, időnként fontos kü-
lönbségek, mindig szinte ugyanaz – a gondolat tehát elárul va-
lamit annak a társadalomnak az életfelfogásáról, világszemlé-
letéről  is,  amelyben ezek a művek születtek.67 De ugyanaz a 
gondolat mindig más szájából, más körülmények közt hangzik 
el, mást és mást szólít meg. Egészen általános bölcsességként 
két helyen szerepel: Theognisz tankölteményében és a Versen
gésben. Bakkhülidésznél az alvilágban járó Héraklész mondja 
ki, miután megismerte Meleagrosz balsorsát (a hangsúlyt első-
sorban arra helyezve, hogy ha viszont már megszülettünk, nem 
panaszkodnunk  kell,  hanem minél  többet  elérni  az  életben). 
Szophoklésznél az athéni vénekből álló kar mondja az önma-
gát megvakító Oidipusz kilátástalan helyzete láttán, elsősorban 
az öregkor nyűgét panaszolva. Euripidésznél a Lükiában bo-
lyongó Bellerophón átkozza vele  saját végzetét,  amely a ko-
rábbi jólétből a teljes kilátástalanságba vetette.

Arisztotelész az egyetlen, aki a gondolatot Szilénosz  taní-
tásaként  idézi.68 De persze  számára  sem a mitikus kontextus 
a fontos. A Midasz–Szilénosz-beszélgetést barátja, Eudémosz 
halála  után  A	lélekről  címmel  írt  dialógusában  annak  alátá-
masztására idézi föl, hogy az ember számára a halál, illetve az, 
ami a halál után következik (τὸ τεθνάναι), nem rossz, sőt „jobb 
(κρείττων), mint az életben eltöltött idő (ἐν τῷ ζῆν διαγωγή)”. 
Vagyis  az  élet  és  a  halál,  a  „lenni”  és  a  „nem  lenni”  össze-
vetésében az utóbbi elsőbbségének megállapítása, ami a többi 
szövegben,  sőt magában  az  arisztotelészi Midasz-elbeszélés-
ben  is az élet szenvedésteliségének bizonyítéka, Arisztotelész 
számára épp ellenkezőleg: a halál, a nemlét,  illetve az életen 
és a testen túli, pusztán szellemi lét felmagasztalására szolgál. 
Hogy ez Arisztotelész filozófiájának szempontjából,  illetve a 
lélekről  írt  dialógusban  pontosan mit  jelentett,  azt  nem  tud-
hatjuk, a műből ugyanis alig maradt  fönn valami; a dialógus 
vigasztalás-jellege, egyúttal a platóni Phaidónnal való rokon-
sága mindenesetre kétségtelennek látszik.69

Amikor azután Plutarkhosz egy kondoleáló levélben, me-
lyet Apollónioszhoz írt fiának halála után, a dialógusból vett 
részletet felveszi a gyászoló vigasztalására hivatott idézetek 
közé (Consolatio ad Apollonium 27, 105b–e), akkor ezzel a 
történet  arisztotelészi  kontextusától  vélhetően  nem  nagyon 
távolodik  el.  Ugyanakkor  a  tárgyalt  problémát  mégis  egy 
köznapibb,  az  antropológiai,  illetve  metafizikai  irányult-
ságú  filozófiai  értekezés  helyett  egy  jóval  pragmatikusabb, 
valamiféle  sztoikus életbölcseletet hirdető gondolatmenetbe  
emeli át.

Mindeközben  az  Arisztotelész,  Cicero,  Plutarkhosz  és 
Nietz sche által is hivatkozott történet kulcsmondatainak belső, 
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narratív  kontextusa  láthatólag  egészen  más. Midasz  kérdése 
egyszerűen „az ember számára legjobbra” irányul, a találkozás 
közvetlenül sem halálhoz, sem szenvedéshez nem kötődik. Ér-
demes tehát megpróbálni minél jobban megérteni a midaszi–
szilénoszi szituációt, és ennek segítségével mintegy belépni a 
szöveg későbbi idézői által jobbára csak illusztrációként hasz-
nált történetbe, hogy ezáltal jobban megértsük, az „elcsépelt” 
gondolat vajon hogyan  is hangzik Szilénosz  szájából,  és mit 
jelenthet Midasz számára.

b) A király és a bölcs

A Midasz–Szilénosz-párbeszéd  legközelebbi  szellemi  rokona 
a görög irodalomban Hérodotosz (jóval hosszabb) elbeszélése 
Kroiszosz  és  Szolón  találkozásáról  (A	görög–perzsa	 háború 
I. 29–45).70 A párhuzamot egyrészt Midasz és Kroiszosz  stá-
tuszának –  legalábbis görög nézőpontból  fennálló – alapvető 
hasonlósága (Kroiszosz egy Kr. e. 5. század eleji athéni ábrá-
zolását lásd a 10. képen),71 másrészt a „legboldogabb emberre” 
vonatkozó kroiszoszi és „az ember számára legjobbat” tudako-
ló midaszi kérdés közti tartalmi közelség teremti meg.72 Még 
szorosabbra fűzi azonban a két történet közti kapcsolatot, hogy 
a „legjobb meghalni” gondolat a Kroiszosz–Szolón-párbeszéd-
ben is felbukkan.

A hérodotoszi  elbeszélésben  Szolón,  Kroiszosznak  arra 
a  kérdésére,  hogy  „ki  az  emberek  közül  a  legboldogabb” 
(πάντων ὀλβιώτατος), az athéni Tellosz után az argoszi Kleo-
biszt és Bitónt említi, és röviden el is mondja életüket (I. 31). 
Ennek kapcsán azonban nemcsak azt állítja, hogy ezek az if-
jak, akiket anyjuk értük elmondott imája után holtan találtak, 
minden  megszorítás  nélkül,  kétségtelenül  boldogok  (olbioi, 
eudaimonesz) voltak, hanem egy általános  tézist  is demonst-
rál.73  „Kleobisz és Bitón halálakor – mondja Szolón – az  is-
ten megmutatta, hogy az embernek jobb halottnak lennie, mint 
élnie (διέδεξέ τε ἐν τούτοισι ὁ θεὸς ὡς ἄμεινον εἴη ἀνθρώπῳ 
τεθνάναι μᾶλλον ἢ ζώειν)”.

Szolón  tehát  Kroiszosz  meglehetősen  konkrét,  szándéka 
szerint elsősorban a jelenre és saját királyi boldogságára célzó 
kérdésére  válaszolva már  rég meghalt  embereket  nevez  bol-
dognak, és közben egészen általános, „az élet értelméről” szó-
ló  téziseket  fogalmaz meg. Az  így megfogalmazódó  szolóni 
kijelentések a hérodotoszi narratívában mindenekelőtt  a gaz-
dag és nagy hatalmú király figyelmeztetését szolgálják: bölcs 
beszélgetőpartnere arra hívja fel Kroiszosz figyelmét, hogy ő 
is ember, halandó, akire bizonyos általános megfontolások at-
tól függetlenül érvényesek, hogy mekkora hatalma és vagyona 
van.  Szolón  igazát  azután  a  hérodotoszi  elbeszélés  messze-
menően igazolja: „Szolón távozása után Kroiszoszt utolérte az 
isteni büntetés (νέμεσις), feltehetően azért, mert a világ legbol-
dogabb emberének (ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον) mondta 
magát…” (I. 34).

Ugyanezt a mintázatot  felfedezhetjük a  talmudi Salamon–
Asmodáj-történet  röviden  idézett  záró  epizódjában  is.  Ez  az 
elbeszélés a király Asmodájhoz intézett kérdése kapcsán elő-
ször is megmutatja a démon Salamonnal szembeni erőfölényét, 
és a király hatalmának  illékonyságát. Majd, ezt a motívumot 
folytatva, hivatkozza és konzekvensen magába is építi a Pré
dikátor könyvének  beszédhelyzetét  és  magát  a  „prédikátor” 

(kohelet) alakját is – akit, mint ezt a kanonizált bibliai könyv 
bevezető része (Prédikátor 1, 1–17) is mutatja, a zsidó hagyo-
mány következetesen Salamonnal,  Izrael királyával azonosít. 
Az elbeszélésben Salamon, miután elengedte a démont és ezért 
elveszítette királyságát, a Prédikátor könyvének szavaival szól. 
„Micsoda haszna van az embernek az ő munkájában, mellyel 
munkálkodik a nap alatt?” (Prédikátor 1, 3), mondja először, 
majd nem sokkal később, immár saját helyzetére vonatkozóan: 
„Én, a prédikátor, Izrael királya voltam Jeruzsálemben” (Prédi-
kátor 1, 13). Márpedig a Prédikátor könyvének, illetve a „pré-
dikátor” tanításának nemcsak hogy mindent meghatározó alap-
gondolata a mulandóság és a földi élet hiábavalósága,74 hanem 
egyes verseiben kifejezetten az „elcsépelt gondolat” és a „szi-
lénoszi bölcsesség” megfogalmazásait közelíti: „És dicsérem 
én a megholtakat, akik már meghaltak vala, az élők felett, akik 
még élnek. De mind a kettőnél boldogabbnak mondom azt, aki 
még nem lett, aki meg sem látta azt a gonosz dolgot, ami a nap 
alatt történik.” (Prédikátor 4, 2–3)75

Az Asmodáj-történet  végén  azután  Salamon  hosszas  ván-
dorlás  után  visszaszerzi  trónját.  Az  elbeszélés  egésze  ilyen 
módon kétségtelen szellemi rokona ugyan a hérodotoszi Kroi-
szosz-elbeszélésnek,  de  attól  egy  lényegi  ponton  különbözik 
is. Olyan megleckéztetés-történet, amelyben a beszélgetőpart-
ner nem csupán figyelmezteti a királyt látszólagos boldogságá-
nak illékonyságára – hogy azután ezt a „történelem”, Kürosz és 
a perzsák révén, igazolja (Hérodotosz I. 34–91) –, hanem saját 

10. kép. Kroiszosz a máglyán. Müszón ábrázolása egy  
Kr. e. 500–480 körül Athénban készült amphorán
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maga mutatja meg, tettekkel kényszerítve ki a „minden hiába-
valóság” leckéjének elsajátítását.

Természetesen  nem  állíthatjuk,  hogy  a  Midasz–Szilé-
nosz-találkozás arisztotelészi,  lényegében egyetlen rövid pár-
beszédből  álló  elbeszélése  a  hérodotoszi  Kroiszosz-elbeszé-
léssel vagy a talmudi Asmodáj-történet utolsó epizódjával egy 
az  egyben  párhuzamba  állítható  lenne. Mégis: Midasznak,  a 
gazdag királynak  az  „ember  számára  legjobb”  iránti  tudako-
zódása és a fogoly Szilénosznak az emberi halandóságra, sőt 
a halálnak az életnél „értékesebb” voltára kihegyezett válasza 
valamiképp ezekkel a megleckéztetés-történetekkel is kapcso-
latot tart.

c) Szilénosz hallgatása

Midasz és Szilénosz esetét azonban Kroiszosz szolóni meglec-
kéztetésétől élesen megkülönböztetik azok a konkrét körülmé-
nyek is, amelyek a két főszereplő találkozását jellemzik. Ezek 
a  körülmények  –  amelyek, mutatis mutandis,  a  megrészegí-
tés-történetek  többségében megjelennek –, mindenekelőtt  azt 
mutatják, hogy Midasz számára kérdését föltenni, majd választ 
kapni rá egyáltalán nem volt egyszerű és magától értetődő. Őt 
nem  kereste meg  senki: magának  kellett  beszélgetőpartnerét 
felhajtania.

A feladatnak ez a nehézsége az arisztotelészi elbeszélésben 
mindenekelőtt az elfogott Szilénosz húzódozásában érhető tet-
ten. De a szilénoszi hallgatás, szólni nem akarás, az emberek-
től való elzárkózás mégsem csupán Szilénosz sajátos  jellem-
vonása,  ahogy  más  hasonló,  egy-egy  különös  ellenfél  szóra 
bírásáról szóló történetekben sem.76 Nem Asmodáj, Szilénosz, 
Próteusz, az Úr angyala vagy a manók egyéniségéből fakadó 
hallgatagságról van  szó, mint ahogy, másfelől, nem  is arról, 
hogy ezek a  lények  természetük  szerint  „bölcsek”,  „okosak” 
vagy „nagy  tudásúak”  lennének. A megszólíthatatlanság és a 
hallgatás  sokkal  inkább  abból  az  alapvető  képzetből  fakad, 
hogy a nem-emberi, az emberen túli világ érdemi szóra bírása 
csak komoly akadályok leküzdésével, szinte áthághatatlannak 
tűnő határok ledöntése árán lehetséges. A kérdés feltevésének 
és a válasz megszerzésének nehézsége ilyen módon épp a két 
főszereplő világának alapvető különbözőségéből fakad: a „má-
sik világ” lakóját csupán egy kellőképp makacs és erőszakos 
halandó  tudja,  csellel  vagy  puszta  erővel,  beszédre  kénysze-
ríteni.77

A szó, mondat, gondolat vagy akár részletes szóbeli tájékoz-
tatás, ami ilyenkor végül napfényre kerül, a két világ közti sza-
kadékot – legalábbis egy pillanatra – áthidalhatónak mutatja, 
és az „egy napig élő” ember számára egyúttal valami kivételes 
tudás,  gyakran  a  jövőbelátás  reményével  is  kecsegtet. Más-
részt  a  különös  találkozó  alkalmával  kicsikart  tudás,  kimon-
dása által, egyúttal az emberi megértés tárgyává és az emberi 
diskurzus részévé is válik:78 a  legyőzött  lény emberi nyelven 
fogalmaz meg valamit, ami azután az emberek világában em
beri cselekedeteket generál és emberi sorsokat értelmez vagy 
határoz meg.

A minden  más  görög  irodalmi  előfordulásában  a  halan-
dók világán belül elhangzó kijelentés  tehát, amely az emberi 
élet eredendő problematikusságát, szenvedésteliségét és a ha-
lál előbbre valóságát állítja, ebben a megfogalmazásában épp 
attól  rendelkezik  valamiféle  többlettel,  hogy  ezt  egy  ember, 

méghozzá  egy  a  hérodotoszi  történet  főszereplőjéhez,  Kroi-
szoszhoz hasonlóan gazdag és hatalmas keleti király számára 
nem egy nagyobb tudású vagy többet tapasztalt másik ember, 
hanem egy „démon”: egy az emberi világon túli, egyszerre ha-
landó és halhatatlan jegyeket mutató79 lény mondja ki.

d) Ember és szatír

Ugyanakkor azzal, hogy a kijelentés épp Szilénosz szájából 
hangzik el,  a gondolat nem csupán emberen  túli  autoritásra 
tesz  szert,  hanem  egészen  sajátos  felhangokra  is.  A szatír, 
akit  a  vázaképeken  dionüszoszi  világából  akarata  ellenére, 
megkötözve  vezetnek  a  fríg  király  elé,  az  emberi  világban 
idegenül mozog, sőt a bor megrészegítő hatása alatt áll. Az 
arisztotelészi elbeszélés Szilénosza végsőkig ellenáll a király 
kérdésének: hallgatásba burkolódzik. Ugyanakkor az embe-
ri világ és az emberi  szavak, mint ezt végül kikényszerített 
megszólalása  is  bizonyítja,  nem  teljesen  idegenek  számára. 
Merthogy  ő  maga,  saját  szatír-lénye,  ló-ember  alakja  sem 
képzelhető el az emberre, illetve az emberi természetre való 
alapvető utalás nélkül. Nem csak az 5. századi szatírdrámák 
szatírjai  válnak  kvázi-emberi  lényekké;  a  szatírokat már  az 
archaikus kori kezdetektől fogva az emberrel rokonítja mind-
az, amit csinálnak: a borivás, a zene, a  tánc és a	nimfákhoz 
fűződő mindig ambivalens viszonyuk. Ilyen módon a király-
hoz  idegenből  és  idegenként  érkező Szilénosz  saját  foglyul 
ejtőjéről, az	 emberről  szólva  egyúttal  saját  lényéről,  lényé-
nek egyik feléről is nyilatkozik. Bár kijelentésével elhatárolja 
magát Midasztól, mégis érteni véli őt, a „küzdelmes sors és 
kegyetlen  vakszerencse  egy napig  élő  sarját”. Kitovrasszal, 
Asmodájjal  vagy  éppen  a  Menelaosszal  küzdő  Próteusszal 
ellentétben Szilénosz nem önmagát minden köteléktől meg-
szabadítani  tudó,  erőtől  duzzadó  óriás. Az  emberhez  jóval 
közelebb álló, egyúttal amazoknál sokkal esendőbb lény. Az 
elfogásában kulcsszerepet játszó borivás olyan emberi szoká-
sa, amely a halandók világában éppen a véges élet nyűgeinek 
feledésére szolgál, a szatírokat magába olvasztó dionüszoszi 
létet pedig ennél alapvetőbb módon, mint mindenkori eksz-
tázist  és  önkívületet  alapozza meg. A bor  a  szatírokat,  úgy 
tűnik, Dionüszosz körében erőssé és magabiztossá teszi. Mi-
dasz Szilénosz  fölötti  győzelme viszont  épp ennek ellenke-
zőjét példázza: a királyi forrás vizéhez kevert bor elcsábítja 
és olyannyira megrészegíti a szatírt, hogy alulmarad emberi 
ellenfelével szemben. Éppígy Szilénosz esendő lényéből fa-
kad az is, hogy foglyul ejtése, akárcsak a mesebeli manóké, 
halaké vagy  sellőké,  nem hőstett,  és  nem  jár  érte  dicsőség. 
Vakmerő behatolás csupán egy másik, az emberi társadalom-
tól elzárt, de az emberhez hasonlóan tökéletlen, érzékeny és 
sebezhető lények által benépesített autonóm világba. Midasz 
a „ravasz fondorlat” és fegyveresei segítségével, vagy éppen 
egy vadászat során kézre kerített Szilénosz személyében egy 
önmagához hasonló, de természet szerint mégis saját birodal-
mán túli, rá egyszerre emberi, állati, és isteni perspektívából 
tekinteni képes lénnyel találkozik. Azonban tőle sem tudhat 
meg mást, mint amit, saját magába nézve, mindig is tudhatott 
volna: saját létének hiábavalóságát.

A Midasz-festő sztamnoszának egyik oldala két szabad sza-
tírt ábrázol, akik épp egy nimfát környékeznek meg. Másik ol-
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dala viszont Szilénosz, az elfogott szatír Midasz elé vezetését 
és kihallgatását mutatja (11a–b. kép). Az edény egyik oldalán 
egy dionüszoszi alakokkal benépesített, de az emberi hétköz-
napokból messzire tekintő, apollóni módra megálmodott világ. 
A másikon az egy napig élő halandók hierarchikus világának 

képe, amelyben a hatalmat birtokló, naiv tudni vágyás épp le-
igázza az edény  túloldalának dionüszosziapollóni  teremtmé-
nyét. Mert nem veszi észre, hogy mindkét világot, a szatírnak 
megadatott „meg sem születés” és az ember által élt „megha-
lás” világát is nem más, csak az ember teremti magának.

Jegyzetek

A tanulmány megírása alatt a Szépművészeti Múzeum Szilágyi János 
György-ösztöndíjában  részesültem.  A tanulmányban  tárgyalt  egyes 
problémák jobb megértéséhez nyújtott segítségéért köszönettel tarto-
zom Nagy Árpád Miklósnak, Horváth Juditnak, Szikora Patriciának, 
Beszkid Juditnak, Zsupán Edinának, Buzási Gábornak, Vér Ádámnak, 
Bodnár Istvánnak és Leonas Alexnak. Az idegen nyelvű szövegeket 
minden olyan esetben, ahol a jegyzetben fordító külön nincs feltün-
tetve, saját fordításomban közlöm. (A görög szavak jelen tanulmány-
ban alkalmazott átírási módja – eltérően a folyóiratunkban egyébként 
használt, ún. tudományos átírástól – az ún. akadémiai átírás szabályait 
követi. – A szerk.)

1  Nietzsche 1986 [1872], 37–38, ford. Kertész Imre.
2  Vö. Silk–Stern 1983, 343.
3  Lásd  pl.  Schopenhauer  1844,  §  46,  §  48. A nietzschei  gondolat 

schopenhaueri hátteréről lásd Schmidt 2012, 139; a dionüszoszi–
apollóni ellentétpárról Nietzsche előtti szerzőknél Schmidt 2012, 
91–98. A Midasz-történetet  tartalmazó  3.  fejezetet  forráskritikai 
szempontból elemzi Reibnitz 1992, 123–140.

4  A görögök „pesszimizmusát” J. Burckhardt, Nietzschével egy idő-
ben és tőle nem teljesen függetlenül, a Midasz-történetet is említ-
ve, mint kultúr- és eszmetörténeti jelenséget tárgyalta: Burckhardt 
1898,  II.  341–427. A Burckhardt-szöveg  és  a  Tragédia születése 
közti kapcsolathoz lásd Reibnitz 1992, 130–131, 29. és 30. jegyzet.

5  Hogy a történetet a képek tanúsága szerint nemcsak Athénban, ha-
nem Görögország-szerte  ismerték már  a Kr. e.  6. században,  ki-

emeli Frank Brommer is, és épp erre alapozva próbálja a történet 
ismert ábrázolásainak sorát naukratiszi vázatöredékekkel is bőví-
teni (Brommer 1941, 52). A LIMC „Midasz” szócikkébe bizony-
talan értelmezésű képekként khioszi, klazomenai, illetve Itália kü-
lönböző területein készült képek is bekerültek.

6  A képeket összegyűjtve, rövid kommentárral lásd Miller s. v. „Mi-
das”: LIMC VIII/1, 846–851 és Brommer 1941. A képi forrásokat 
együttesen elemzi Kuhnert 1886, 556–558 és uő:  s. v. „Midas”: 
Roscher (szerk.): Ausführliches	Lexikon	der	Griechischen	und	Rö
mischen	Mythologie, II. köt. (1894–1897), 2963–2966 (Kuhnert a 
Kr. e. 5. század vége előtt készült képeket nem tartja a Midasz-tör-
ténet ábrázolásainak); Kroll s. v. „Midas”: RE XV/2, 1535–1536; 
Miller 1988 (a Kr. e. 5. század második felére koncentrálva); Rol-
ler 1983, 304–306.

7  Korábban: Jeruzsálem, Borowski-gyűjtemény (LIMC VIII/1. 849. 
o. No. 36., BA 340535); 2000 óta tulajdonosa ismeretlen: a Chris-
tie’s  2000.  június  12-ei  árverésén  38.,  ugyanott  a  2003.  június 
11-ei árverésen 97. tételként szerepelt. Leírását lásd Leipen et al. 
1984, 9 (további bibliográfiával), valamint https://www.christies.
com/en/lot/lot-4108149. Az ábrázolásról részletesebben lásd még 
az alábbiakban is.

8  Vannak ugyanakkor, akik kétségbe vonják, hogy a 12–10. század-
ból adatolt Muški és a 8–7. századból ismert frígek azonosak, mint 
ahogy Mita és Midasz azonosításának is vannak ellenzői. A forrá-
sokról, ezek egy lehetséges értelmezésével lásd J. D. Hawkins s. 
v. „Mita”: Reallexikon der Assyriologie Bd 8, 271–273, az értel-

11a–b. kép. Két szatír közrefog egy nimfát; Midasz Szilénosz előtt. A Midasz-festő két ábrázolása egy Kr. e. 440 körül  
Athénban készült sztamnosz két szemközti oldalán
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mezéstörténetről vázlatosan Muscarella 1995, 92 és 97–98, 1–3. 
jegyzet és Vassileva 2008, 165–167. A problémához tágabban lásd 
még Roller 1983, 300–301, Vassileva 1997, 10 és Berndt-Ersöz 
2008, 17, 82. jegyzet. A frígek és görögök közti kulturális közel-
ségről a Kr. e. 1. évezred elején lásd DeVries 1980.

9  A 8–7. századi  asszír  szövegekből  és  a  későbbi  görög  források-
ból a kutatók egy része arra következtet, hogy „Mita” nem egyet-
len fríg uralkodó neve volt, hanem, ahogy ez a hatalmat egy-egy 
család  kezébe  helyező  társadalmakban megszokott,  időről  időre 
ismétlődött a fríg uralkodócsaládban, lásd elsősorban Berndt-Er-
söz 2008. Akik  így gondolják,  azok  szerint  ezzel  függ össze  az 
is, hogy Hérodotosz Midaszt kétszer Gordiasz fiának (I. 14, VIII. 
138),  kétszer Gordiasz  apjának mondja  (I.  35,  I.  45);  pl. Ashe-
ri–Lloyd–Corcella 2007, 85–86 szerint Hérodotosz a négy helyen 
három különböző Midaszról beszél.

10  Legkorábban  Türtaiosz  fr.  12  (7. század),  majd  Hérodotosz 
(5. század), aki háromszor is említi: egyszer egy Delphoiban lévő 
trónszék felajánlójaként (I. 14), máskor a líd Kroiszoszhoz érkező 
fríg Adrasztosz felmenőjeként (I. 35, I. 45), harmadszor pedig ma-
kedóniai „kertje” kapcsán, ahol maguktól nőnek a hatvanszirmú 
rózsák, és ahol Szilénosz a király fogságába esett (VIII. 138).

11  Lásd pl. Türtaiosz fr. 12, Arisztophanész: Plutosz 286–287; Pla-
tón: Törvények 660e; Libaniosz: Orationes 25, 25 stb.

12  A görög hagyomány Midasza ebben a líd Kroiszoszra hasonlít, a 
kettejük közti párhuzamokról alább lesz szó.

13  Vö. Arisztotelész: Politika 1257b; Ovidius: Átváltozások XI. 100–
145; Hyginus: Fab. 121; Fulgentius: Myth. II. 10; Szuda-lexikon 
s. v. „Midasz” stb.

14  Hyginus: Fabulae 191; Ovidius: Átváltozások XI. 146–179. Egyes 
kutatók szerint a szamárfülek „eredetileg” Midasz Dionüszoszhoz 
fűződő kapcsolatát fejezték ki, lásd pl. Schefold 1978, 73 – ebben 
az esetben a hosszú fül a történet két főszereplőjét minden egyéb 
különbözőségük ellenére is valamiképp rokonítja. Egy újabb, me-
rész értelmezés szerint a szamárfülek eredete egyfajta képi, illetve 
színházi allegória, amelyben Midasz fülei a perzsa király kémeit 
jelentették, ehhez lásd Berndt 2018. Az mindenesetre kétségtelen, 
hogy Midasz hosszú füleit az ókorban a zenei versenytől függet-
lenül is említik (pl. Arisztophanész: Plutosz 287, Phil. Vit. Ap. VI. 
27), a Szuda-lexikon pedig ennek különféle magyarázatait gyűjti 
össze (s. v. „Midasz”). Az ehhez a motívumhoz kapcsolódó, a ki-
rályi  szamárfülek  rejtegetésének  sikertelenségéről  szóló  történet 
rendkívül elterjedt az egész világon, lásd ehhez kiindulásként pl. 
Scobie 1977 (egy 9. századi koreai történet fordításával, utalással 
a további változatokra és a korábbi szakirodalomra).

15  Hasonló kettősséget figyelhetünk meg Faunus és fauni (faunok), 
Silvanus és silvani, Pan és panes  stb. között  (lásd ehhez Mann-
hardt II. köt. 113–136).

16 Ugyanígy Hérodotosz VIII. 138; Xenophón: Anabaszisz I. 2, 13; 
Theopomposz: FrGrH 115 F 75; Cicero: Tusc. Disp. I. 114. Ez 
összhangban van azzal a – nem igazolható, ezért teljesen hipote-
tikus, és az újabb szakirodalomban jellemzően elutasított – elmé-
lettel, amely szerint a szilének „eredetileg” a szatíroktól külön-
böző, „bölcs” lények voltak, s a két csoport csak később olvadt 
össze, lásd Welcker 1826, 218–219; Preller–Robert 1894, 729– 
732; A. Hartmann s. v. „Silenos und Satyros”: Realencyclopädie 
III/A1 (1927), 40–44; Wilamowitz 1959 [1931], I. köt. 191–192; 
Schefold 1978, 73; Roller 1983, 307. Erre az álláspontra helyez-
kedve (Wilamowitzra, Pickard–Cambridge-re, Nilssonra és má-
sokra hivatkozva) marasztalja el Nietzschét Szilénosz, a szilének 
és  a  szatírok  összemosása miatt  Silk–Stern  1983,  148  és  404, 
49. jegyzet.

17  Hogy ez az 5. századi, a szatírdráma kontextusán kívül csak jóval 
később megragadható szóhasználat a képeken már a Kr. e. 6. szá-
zad első felében is felbukkanó Szilénosz-történetben is érvénye-
sülne, azt semmi nem igazolja, de semmi nem is cáfolja.

18  A görög vázafestészet szatírjairól átfogóan lásd Lissarrague 2013; 
Isler-Kerényi 2004; Hedreen 1995 [1992]; Lissarrague 1990.

19  Firenze, Museo Archeologico Etrusco 4909 (BA 300000). A vázá-
ról és a rajta látható ábrázolásokról összefoglalóan lásd pl. Iozzo 
2018, ezen belül a „Héphaisztosz visszatérése” jelenetről 36–39.

20  A történetet  röviden összefoglalja pl. Pauszaniasz  (Görögország 
leírása I. 20, 3); fő motívumait és cselekményét vizsgálja, a Mi-
dasz–Szilénosz-történettel  is  kapcsolatba  hozva  Davies  2004, 
684–685.  A képi  ábrázolások  sajátosságairól  lásd  pl.  Hedreen 
2004.

21  A Midasz  és Szilénosz  státusza közti  különbséget  a  történet  né-
hány kutatója problémának érzi, s azzal próbálja áthidalni, hogy 
a  történetbeli Midaszt mint  „mitikus”  alakot megkülönbözteti  a 
fríg történelem „igazi”, „történeti” királyaitól. Lásd pl. Kroll s. v. 
„Midas”: RE XV/2 (1932), 1526–1540: „A fríg királyi ház mitikus 
őse,  de  eredetileg  erdei  démon vagy  forrásisten,  akinek nyomai 
Makedóniában  a  frígek  legrégebbi  eredeti  lakhelyéig  visszave-
zethetők” (1526); Roller 1983: „Midasz,  történeti személy a gö-
rög mitológia [Greek legend] részévé alakult át” (302); Vassileva 
1997: „Midasz egy létező fríg történeti személyből a görög mito-
lógiába és mondavilágba [Greek myth and legend] került át” (20).

22  Karl Schefold  (Schefold 1978, 72–74)  ezzel  szemben a  történet 
háttereként egy egykori „szilénomakhiára” utal, amelyet Sztészi-
khorosz  is megénekelt és a paestumi Héra-templom metopéin is 
látunk. Ennek megfelelően az archaikus kori sziléneket és Szilé-
noszt is az olümposzi istenvilág rendje ellen lázadó lényekkel, a 
titánokkal, a gigászokkal, Tüphónnal rokonítja.

23 LIMC VIII/1, 846–851; Miller 1988, 79.
24  London BM 51.4–16.9 (LIMC, s. v. „Midas” 38, BA 213470): a 

szatírt itt SZILÉNOSZ, a királyt MIDASZ felirat jelöli. A vázáról 
lásd még alább és 11. kép.

25  A kutat ábrázoló képek egyikén Midasz  is megjelenik (MIDESZ 
felirattal megjelölve): London BM 1910.2-12.1 (LIMC, s. v. „Mi-
das” 10, BA 305503)

26  New  York,  Metropolitan,  49.11.1  (LIMC,  s.  v.  „Midas”  9, 
BA 302864), a képről részletesebben lásd lent. A kép jelen tanul-
mányban megfogalmazott  értelmezése  a Nagy Árpád Miklóssal 
folytatott beszélgetésünk eredménye.

27  Ermitázs  1911.10  (LIMC,  s.  v.  „Midas”  22,  BA 302993).  Az 
edényről lásd A. Petrakova leírását a Getty Múzeum kiállítás-ka-
talógusában: Trofimova 2007, 137.

28 A LIMC-ben  (bizonytalan  azonosítású  ábrázolásként)  a  „Nike” 
szócikkben  is  meg  van  említve  (LIMC  VI/1.  köt.  858,  s.  v. 
„Nike”  No.  70.),  Robert  Guy  Íriszként  értelmezi,  a  Sotheby’s 
katalógusában  viszont  mint  Írisszé  átalakított  Eileithüia  szere-
pel  (erről  részletesebben  lásd  a  következő  jegyzetet). A nőalak 
kézmozdulatát  másfelől  teljes  joggal  hasonlítja  egy  másik,  tö-
redékes  Midasz–Szilénosz-ábrázolás  (Eleuszisz  1466,  LIMC,  s. 
v.  „Midas”  35,  BA 15555) Midasz  háta mögött  álló,  sajnos  na-
gyon hiányosan megmaradt alakjának kézmozdulatához Vassileva  
2018, 50.

29  A nehézséget a Sotheby’s katalógus tárgyleírásának szerzője úgy 
próbálta feloldani, hogy a kép keletkezésében két fázist feltétele-
zett:  a  festő  először Athéné  születését  kezdte  el megfesteni,  így 
került a képre „Eileithüia” és a trónoló „Zeusz”, de utána menet 
közben valamiért „meggondolta magát”, és „Eileithüiát” „Írisszé” 
alakította, „Zeuszt” pedig Midasszá. Végül az egészhez hozzáadta 
Szilénoszt és fegyveres kísérőjét. Lásd https://www.christies.com/
en/lot/lot-4108149.

30  Hasonló, még  talán  ennél  is  nagyobb  (tánc)lépést  tesznek  időn-
ként hangszerrel vonuló szatírok, lásd az Omaha-festő amphoráját 
a 6. sz. második negyedéből (Louvre G 861, BA 350214) és egy 
másik, valamivel későbbi amphorát hasonló ábrázolással (Berlin 
Antikensammlung 1966.1, BA 320278). A két váza  lépő  szatírja 
közti hasonlóságról: Kárpáti 2012, 225; Hedreen 2007, 189, 52. 
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jegyzet (aki ezt feltételesen a homéroszi Apollónhimnusz 202. so-
rával is összefüggésbe hozza).

31  Berlin, Antikensammlung 3151 (LIMC, s. v. „Midas” 21 = „Orei-
os” 1, BA 300748).

32  A jelenethez feliratok is tartoznak. A SZILÉNOSZ felirat a szatírt 
nevezi meg; a másik, vélhetően szintén névként értendő OREIOSZ 
felirat (melléknévként kb. ’hegyi’, ’hegyvidéki’) egyértelműen az 
első alakhoz tartozik. A harmadik, THERÜTAI felirat értelmezése 
bizonytalanabb:  talán  ’vadászokat’  (théreutai)  jelent és a  jelenet 
egészére vonatkozik, vagy szintén (talán elírást tartalmazó) tulaj-
donnév (Therütasz helyett?), és ilyen értelemben a hátsó férfihoz 
tartozik. A feliratot névként értelmezi pl. Brommer 1941, 40, cím-
ként pl. Schefold 1978, 73.

33  A szatírok kezében felbukkanó tárgyakról, köztük a borozás kellé-
keiről lásd Schlesier–Schwarzmaier 2008, 45.

34  A váza  egészének  kompozíciója  és  Szilénosz  mozdulata  szem-
pontjából is érdekes, hogy a váza túloldalán szintén három, tánco-
ló alakot látunk, és közülük a középső, egy auloszon játszó, hosszú 
hajú ifjú Szilénoszhoz hasonlóan, csak valamivel szabályosabban 
hajlítja be mindkét térdét. Vö. Isler-Kerényi 2007, 50, 51. ábra.

35  British Museum, B427 (BA 13243).
36  Emellett  meglepően  hasonlít  az  amphora  Midasz-ábrázolásán 

(1. kép) szereplő szárnyas nőalak kézmozdulatára is.
37  Brommer 1941, 40–41: „der Silen geht zwar nicht gerade leich-

ten Schrittes, aber er  sträbt sich auch nicht. Woher dies kommt, 
zeigt die Weinschlauch, den Oreios in der freien Hand trägt. Aus 
ihm hat wohl der Silen etwas zu viel zu kosten bekommen.” Both-
mer 1951, 40: „Silenos is certainly drunk, but the wineskin which 
Oreios has  taken  away  from him  is  still  full  and need not  have 
been the cause. […]”

38 München, Antikensammlung, von Schoen 67. (LIMC, s. v. „Mi-
das” 12; BA 217594) és Athén, Nemzeti Múzeum 12257 (LIMC 
13; BA 9022355).

39  Bothmer 1941, 40–41, hasonlóképp Roller 1983, 306: „Silenos is 
shown being attracted to a fountain and is clearly excited by the 
smell of the wine, for in several representations he is shown gesti-
culating wildly and in some instances actually holds a wineskin or 
amphora.”

40 Meuli 1921, 71–77 (= Meuli 1975, II. 640–646). Ezzel szemben 
Malcolm Davies (Davies 2004), miután Frazer, Meuli és Schröder 
elemzésének ismeretében tipológiai szempontból újra megvizsgál-
ta a Midasz-történetet, az „ambivalens segítő” (ambivalent helper 
figure) motívumát emelte ki belőle, és a maga részéről (elsősorban 
G. Luck írásától ihletve) olyan beavatási, illetve próbatétel-törté-
netként írta le, amelyben az „ambivalens segítő” (Szilénosz) a hős 
túlvilággal való találkozását teszi lehetővé.

41  Schröder 1968.
42 Meuli elemzésének ez a része nagymértékben Wilhelm Mannhardt 

munkáján  alapul,  aki  magát  a  folklorisztikai  anyagot  vizsgálva 
szintén kitért Szilénoszra és az Odüsszeia Polüphémoszára is, lásd 
Mannhardt 1875, I. 94–99; Meuli 1921, 71–79 (= Meuli 1975, II. 
641–646). A Polüphémosz-epizóddal kapcsolatban Meuli elemzé-
se elsősorban azt volt hivatott kimutatni, hogy a korábban először 
Wilhelm Grimm által (Grimm 1857) összegyűjtött rokon történe-
tek  (melyekből  a  bor,  illetve  a megrészegítés  teljesen  hiányzik) 
még a „Senkise” történetekkel kiegészítve sem tekintendők a ho-
méroszi Polüphémosz-elbeszélést kielégítően megvilágító népme-
sei háttérnek, ezekhez további forrásként a megrészegítés-történe-
teket  is  hozzá  kell  vennünk. A homéroszi  Polüphémosz-történet 
motívumairól és népmesei hátteréről lásd Glenn 1971 (a korábbi 
szakirodalom összefoglalásával).

43  Ennek ellenére ezeknek a képeknek is születtek olyan értelme-
zései, amelyek nemcsak a „szilénoszi bölcsesség” kinyilatkozta-
tását, hanem még Midasz erre adott reakcióját is  leolvasni vél-
ték róluk. Lásd pl. Kuhnert leírását a Midasz-festő ábrázolásáról 

(4. kép): „der König stützt sich mit der Rechten auf sein Scepter 
und  lauscht  mit  nachdenklich  gesenktem Haupte  der Weisheit 
des  Gottes”  stb.  (Roscher:  Ausführliche	 Lexikon	 der	 griechi-
schen	und	römischen	Mythologie, s. v. „Midas”, II. 2963–2964). 
Egy  másik  Midasz-váza  (Palermo,  Mus.  Reg.  2170  [2552]  = 
LIMC,  s. v. „Midas” 41) hasonló szellemben született értelme-
zésével száll vitába még jóval Kuhnert képleírása előtt Panofka 
1845, 87–88.

44  Grünbaum  1877  (az  Asmodáj-történetről  lásd  elsősorban  204–
224).

45  A talmudi értelmezésekről és a sámírról mint kukacról lásd Grün-
baum 1877, 205, a bevett értelmezésekről általában, további bib-
liográfiával W. Blacher – L. Blau s. v. „Shamir”: Jewish Encyclo
pedia 11, 229–230. 

46  Babiloni  Talmud,  Gittin,  68a–b.  A Salamon–Asmodáj-történet 
párhuzamairól és kapcsolatairól más népek irodalmával,  további 
szakirodalommal, lásd Schwarzbaum 1968, 46–47. A történetnek 
ezt a részét magyarul a Komlós Aladár és Vihar Béla által közölt, 
filológiai pontosság helyett inkább az érthetőségre törekvő fordí-
tásban  idézem: Komlós–Vihar  1940,  18–22  (= Ortutay–Simon–
Prileszky 1964, 422–427).

47  Az  eredeti  talmudi  szövegben  itt  Asmodáj  két  releváns  bibliai 
helyre utal: Péld 20,1 és Hós 4,11.

48  A német  változatot  részletes  bevezetővel  hozza Maurer  1964,  I. 
317–326, a latin szöveget (minimális kommentárral) közli Singer 
1925. A Maurer által kiadott szöveg az ún. Vorauer	Handschrift
ben (Vorau Cod. 276.) található (98v–99v), a Singer által publikált 
latin  változat  pedig  a  Bayerische  Staatsbibliothek  Clm.  14399. 
183v oldaláról származik.

49  Az említett görög szerzőt Kelle nyomán (Kelle 1896,  II. 121 és 
322) a kardiai Hieronümoszként azonosítja Schröder 1968, 325–
326. Ezt az azonosítást vitatja, és egy másik Hieronümoszt gondol 
valódi forrásnak Lochner–Hüttenbach 1972.

50  Lob Solomons 7. versszak 3. sor, lásd Maurer 1964, I. 322. 
51  Vonbun 1862, 47–48, kissé  eltérő változatban Vernaleken 1858, 

213–214, vö. még Zingerle 1859, 81–83, No. 129 és 130.
52 Mannhardt 1875, I. 97–98; Meuli 1921, 72; Davies 688–689, 19. 

jegyzet és Schröder 1968, 328–330 (aki a Mannhardt által idézett 
történetet egy hasonló izlandi történettel is kiegészíti).

53  További példákat összegyűjtve lásd Mannhardt 1875, I. 96–99.
54 Meuli 1921, 77–78 (= Meuli 1975, 645–646).
55  A szláv Kitovrasz-történetekről és ezek összefüggéseiről más né-

pek  hagyományaival A. N. Veszelovszkij  írt  átfogó  tanulmányt, 
lásd Veszelovszkij  1872.  Ebben  azt  az  –  azóta  kétségbe  vont  – 
hipotézist állította föl, hogy a  templomépítéshez kapcsolódó Sa-
lamon–Kitovrasz-történetet nem arámiból, hanem egy a  talmudi 
megfelelőjéhez közel álló, azóta elveszett görög nyelvű változat-
ból fordították (212–216).

56  Lásd s. v. „Китоврас”: Энциклопедический	словарь	Брокгауза	и	
Ефрона, XV (1895), 229.

57  РНБ собрание Кирилло-Белозерского монастыря № 11/1088, 
262r–263r. A szöveget eredetiben és francia fordításban közli Ja-
kov Szolomonovics Lurje (Lurje 1964, 9), eredetiben és modern 
orosz  fordítással  (az  utolsó mondatot  elhagyva) Lihacsov  1981, 
72–73. A szövegről  lásd Bobrov 2017  (fontos  adalékokkal min-
denekelőtt a kodikológiai és történeti kontextusról, további szak-
irodalommal). A magyar fordítás az eredeti alapján, az orosz és a 
francia fordítást figyelembe véve készült.

58  РНБ собрание Кирилло-Белозерского монастыря № 11/1088, 
127v (Jefrem Trebesz illusztrációja). Bobrov a Kitovraszt ábrázo-
ló képet, amely alatt közvetlenül Jefroszin ex librise van, a szer-
zetes személyes „emblémájaként” értelmezi, és egyúttal  rámutat 
az illusztrációnak a novgorodi Szent Szófia-székesegyház Kitov-
rasz-ábrázolásához  (9. kép)  fűződő  szoros  kapcsolatára  (Bobrov 
2017, 439–445).
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59  Az  utolsó  mondat  vélhetően  utalás  arra  a  más  Kitovrasz-törté-
netből  is  ismert hagyományra, amely szerint Kitovrasz Salamon 
testvére (tehát maga is Dávid fia) volt. Az utolsó mondathoz lásd 
Bobrov 2017, 443, a szóban forgó másik történetről Veszelovszkij 
1872, 222–224. 

60  A szabadság mint legfőbb érték szerepeltetését Lurje kifejezetten 
Jefroszin  személyes  preferenciáinak  és  értékrendjének  tudja  be, 
lásd Lurje 1964, 10–11.

61 Meuli 1921, 72–73 (= Meuli 1975, 642).
62  Ovidiusnál  ugyanők  szintén minden  hezitálás  nélkül,  teljes  ter-

mészetességgel ürítik ki a borospoharakat, majd az ivást „pihenés 
követi”: Et relevant multo pectora sicca mero. / Vina quies sequi
tur… (Fasti III. 304–305).

63  A „meztelenek”  etiópiai  bölcsek,  akiket  Philosztratosz művének 
VI.  könyvében  Apollóniosz  meglátogat  (lakóhelyükről  és  élet-
módjukról általánosságban lásd VA VI. 6). Közéjük tartozik Nei-
losz is, aki azonban Apollóniosz mellé szegődik és elkíséri további 
útján.

64  Schröder 1968, 328.
65  Babiloni Talmud, Gittin, 68b. A történetnek ez a szakasza a magyar 

változatban az elemzés szempontjából is jelentős változtatásokkal 
szerepel, ezért a fordítást ebben az esetben a  talmudi szöveghez 
igazítottam a „William Davidson Talmud” sefaria.org oldalon el-
érhető online szövege alapján (amely megegyezik a hagyományos 
vilnai  kiadás  szövegével).  A magyar  fordításhoz  felhasználtam 
Davidson ugyanott megtalálható, Rabbi Adin Even-Israel Stein-
saltz magyarázatait is tartalmazó, párhuzamos angol fordítását is.

66  Szilénosz megszabadulását tudtommal egyedül Cicero említi mint 
a szilénoszi bölcsesség csereértékét (Tusc. Disp. I. 114).

67  Nem véletlen,  hogy  Jacob Burckhardt, mikor  a görögök „világ-
szemléletét”  próbálja meghatározni,  mindezeket  a  szöveghelye-
ket gondosan összegyűjti, és  többek közt ebből bontja ki a „gö-
rög pesszimizmus” Nietzsche számára  is oly kedves gondolatát: 
Burckhardt 1898, II. 341–427 (Zur Gesamtbilanz des griechischen 
Lebens). A „legjobb mielőbb meghalni” gondolat megfogalmazá-
sairól: 395–401.

68 Vö. ugyanakkor Pind. fr. 128. (= Scholia in Aristoph. Nub. 223), 
amelyben  Szilénosz  egy  bizonyos  Olümposzt  mint  „szeren-

csétlen egy napig élőt” (ὦ τάλας ἐφάμερε) szólít meg, és mint-
ha  helytelenítené,  hogy  „vagyonával  büszkélkedik”  (χρήματα 
διακομπέων).

69  A töredékek  némi  áttekintéssel  a  dialógus  egészéről:  Gigon 
1987, 287–296; a dialógus keletkezésének körülményeiről, fel-
tételezett  szerkezetéről  és  tartalmáról:  Chroust  1966.  Cicero  a 
Tusculumi eszmecsere  I. könyvének végén, miután többek közt 
„Szilénosz  bölcsességét”  is  idézte,  a Phaidón  társaitól  búcsú-
zó Szókratészéhez nagyon hasonló gondolatokat fogalmaz meg 
(Tusc. Disp. I. 117).

70  A történet  rövid  elemzése  további  párhuzamokkal:  Burckhardt 
1898, II. 395–397.

71  Louvre G 197 (BA 202176).
72  A két király közti alapvető hasonlóságokat a görög hagyomány-

ban felsorolja Roller 1983, 307–308.
73  Épp ennek nyomán felfedezhető egyfajta hangsúlybeli különbség 

az elbeszélés saját logikája és belső tanulsága, illetve a történetnek 
az  adott  szolóni–kroiszoszi  kontextusban  kibomló  értelme  közt. 
Lásd erről, további irodalommal, Lloyd 1987.

74 A Prédikátor könyve  gondolatvilágának  beágyazottságáról  az 
ókori közel-keleti irodalomba lásd Anderson 2014.

75  Szilénosz  Midasznak  adott  válaszát Asmodáj  reakciójával  és  a 
Prédikátor könyvével  párhuzamosnak  látja  Grünbaum  is,  lásd 
Grünbaum 1877, 220.

76  Lásd  ehhez Frazer  párhuzamait  Jákob  és  az  angyal  bibliai  küz-
delméhez, a főbb közös motívumok elemzésével: Frazer 1918, II. 
412–414. A megrészegítés-történetek  és  más,  elterjedtebb  törté-
nettípusok viszonyát részletesen vizsgálja Davies 2004.

77  Vö. Davies Szilénosz-értelmezésével: Davies 2004, 691–692.
78  A beszéd képességével ab ovo nem rendelkező „mitikus” lények 

egyes irodalmi művekben való megszólalásáról és e megszólalás 
következményeiről  lásd Horváth  Juditnak  a  hésziodoszi  százke-
zűekről szóló tanulmányát: Horváth 2015.

79  Davies emiatt a kettősség miatt is értelmezi Szilénoszt „ambiva-
lens segítőként”: „That Silenus is ambivalent cannot, I  think, be 
doubted. His half-human, half-bestial  shape, his  initial  hostility, 
his obstinate silence followed by eloquent exposition, all bespeak 
such a verdict.” (Davies 2004, 690.)
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