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1. kép Elefántcsont dombormű:
Bellerophón legyőzi a Chimairát.
Kr. u. 5. század. London, British Museum

Akinek ismerősen cseng a Bellerophón név, az általában azt
tudja róla, hogy a Pégasosszal, a szárnyas csodalóval legyőzte
a Chimaira nevű szörnyet (1. kép). A történetet ebben a formában, ezzel a három szereplővel már Hésiodosnál is olvashatjuk,
aki a Kr. e. 7. században alkotott, kevéssel a homérosi eposzok,
az Ilias és az Odysseia megszületése után. Az Iliasban (VI. 155
skk.) hosszú elbeszélés szól Bellerophónról: a tirynsi palotában a József és Putifárné-történetből ismert helyzetbe keveredik, és a visszautasított szerelem miatt bosszúszomjas királyné
ármánya folytán immár a lykiai udvarban kell három harcot
megvívnia, elsőként a Chimairával, majd elnyeri a királylány
kezét, és – szó szerint – a fele királyságot. A mítosz homérosi
formájában hamar szembeötlik egy-egy, a népmesékből vagy
éppen az Ószövetségből ismert motívum, de feltűnik még valami: Bellerophón a Chimairát az istenek segítségével, theón
teraessi pithésas győzi le. Pégasos nem szerepel a történetben.
A számunkra a görög – és az európai – irodalom kezdetét jelentő két költő tehát kétféleképpen meséli el Bellerophón és a
Chimaira küzdelmét.
Az 5. században élt Pindaros 13. olympiai ódájában a Pégasos befogásával küszködő hősön a Pallas Athénétől kapott
arany zabla fog segíteni: a megszelídített Pégasosszal immár
legyőzi a Chimairát, majd az Iliasból ismert másik két ellenséget is. A pindarosi történetben vadonatúj elem a ló befogásának hangsúlyos szerepe és az Athénától kapott zabla. Végül
Euripidés a Stheneboia című tragédiájában Bellerophón és a
tirynsi király felesége, a címszereplő Stheneboia történetét állította színpadra, tovább szőve az Iliasból ismert József és Putifárné-szálat.
A Bellerophón-mítosz legfontosabb elbeszéléseinek rövid
áttekintése rávilágít, hogy a költőket a mitikus történet újramesélésében különböző szempontok irányítják. Homérosnál
a Pégasos mellőzésében nyilván a hősi epika, a héróikus világ szempontja érvényesült: ebben a világban a hősök a saját
erejüknek és az istenek segítségének köszönhetik a harci sikereiket, nem holmi csodalónak. Ellenfélnek megfelel a szörny
Chimaira, de a Pégasos helyett az istenek segítik Bellerophón
harcát. Ugyanakkor, elbeszélő műfajról lévén szó, fontos szerep jut az érdekfeszítő részleteknek. Hésiodosnál, aki az Istenek születése című tankölteményében a görög istenvilág ge∗ A szöveg megjelent a Mozgó Világ 2009/3. számában
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…Glaukosz gyermeke volt a derék hős
nealogikus rendbe foglalására vállalkozik, az istenek mellett csodalények és
Bellerophontész:
szörnyetegek is helyet kapnak, például a Chimaira és a Pégasos, és hozzájuk
férﬁerényét és szépségét istenek adták:
kapcsolódva Bellerophón – de csupán egyetlen mondatban, hiszen Hésiodos
Proitosz azonban az ő vesztét tervezte szivében,
elsősorban nem mesélni, hanem tanítani akar. Pindaros lényeges pontokon
s elkergette, mivel sokkal több volt a hatalma,
(például a három ellenféllel) a homérosi elbeszéléshez kapcsolódik, ugyanArgoszból, hiszen őt jogarának igázta alá Zeusz.
akkor a ló befogásának és Athéna szerepének hangsúlyozásával a korinthosi
Mert Anteia, az isteni nő, Proitosz felesége
hagyomány elemeivel gazdagította ezt a korinthosi győztesnek szóló történeőrjöngőn kívánt vele titkos nászba vegyülni,
tet. Korinthosban Bellerophón különösen otthon volt; a jelek szerint itt már
s rá nem vette a jó és bölcseszü Bellerophontészt.
a Kr. e. 7. század közepén elkezdték képekben ábrázolni a Chimaira legyőHát hazugul szólt Proitoszhoz, fejedelmi urához:
»Proitosz, halj meg, vagy végezd ki
zését. A városban állt egy Zabláról elnevezett Athéna-szentély, és itt úgy mee Bellerophontészt:
sélték, hogy maga Athéna fogta be a Pégasost. Végül Euripidés tragédiájában
vélem erőszakosan vágyott szerelembe vegyülni.«
– a költő többi drámájához hasonlóan – a pusztító szenvedélyek alakítják a
mitikus történetet.
A görög mítoszok nem csupán a költészetben öltöttek mindig új alakot, hanem a művészetben is. Bellerophónt főleg a
Chimaira elleni harcában ábrázolták. A képek legtöbbje a Hésiodostól ismert változathoz csatlakozik, természetesen mindegyik saját hangsúllyal, hiszen az ábrázolások éppúgy önálló
elbeszélései egy mítosznak, mint a költői művek. Egy spártai
ivócsésze (2. kép) például a Chimaira legyőzését a hérós és a
csodaló közös tettének ábrázolja, ló és lovas hésiodosi egyenrangúságához hasonlóan. A szörnyet egyaránt támadja a gerelyes Bellerophón és a fölborzolt sörényű, patájával küzdő Pégasos. Kettejük összetartozását a hérós kezében tartott kantár
nyomatékosítja. A Chimaira alakja pedig a homérosi-hésiodosi
leírás egyik lehetséges képi ábrázolása: elöl oroszlán, hátul kígyó, középen lángot lövellő kecske.
A történet homérosi, tehát Pégasos nélküli változatát csak
elvétve ábrázolták. A ritka példák egyike az a töredékes athéni
váza, amelyen a hérós és a szörny mellett a segítő isten, Athéna
áll; a kompozíció alapján Pégasos itt nem szerepelt (3. kép).
A pindarosi ódában nagy hangsúlyt kapott a ló befogásával
2. kép Spártai feketealakos ivócsésze: a Pégasos
küszködő hérós. Ez az epizód lett a témája annak a pompeii
és Bellerphón legyőzi a Chimairát.
freskónak, ahol a küzdő felek mellett szintén ott áll Athéna, je570-560 körül. Malibu, J.P. Getty Museum

3. kép. Athéni vörösalakos boroskancsó töredéke: Athéné a legyőzött Chimaira mellett.
Kr. e. 410 körül. Athén, Nemzeti Múzeum
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Esszék

Szólt, s e szavakra harag gyulladt fejedelmi
urában;
ámde nem ölte meg őt, ettől szive visszariadt már,
elküldötte viszont vészes jellel Lükiába,
táblájába beírt sok lélekölő üzenettel
küldte apósához, hogy majd ott lelje halálát.
Ment Lükiába, az úton az égilakók segitették:
és hogy elért Lükiába a hős, Xanthosz folyamához,
megtisztelte örömmel a nagy Lükié fejedelme,
vágva kilenc tulkot, megvendégelte kilenc nap.
S rózsás ujjaival tízszer tűnt már föl a Hajnal,
hogy kérdést tett fel, s elkérte a jelt is, amellyel
Proitosztól jött az hozzá, fejedelmi vejétől.
S hogy vészes jeleit meglátta vejének a táblán,
elküldötte először a rémes szörnyü Khimairát
elpusztítani: ez nem földi, de isteni sarj volt,
kecske középütt, sárkány hátul, elől meg oroszlán,
s torkából lobogó tűz lángját fujta riasztón.
Ezt ő, isteni jósjelben bizakodva, megölte.
Majd a neves szolümosz nép ellen kélt viadalra;
s mondta: a földilakókkal e harca a legnehezebb
volt.
Majd meg a férﬁerős amazónokat ölte le
harcban.
Ámde mikor megtért, a király* ravasz, új cseleket
szőtt
ellene: válogatott daliáit a nagy Lükiának
lesbe fölállította, de egy sem tért haza onnan:
mindet agyonsujtotta a bátor Bellerophontész.
Most a király már látta, hogy isten sarja a vendég,
ott tartotta magánál, s hozzá adta leányát,
és fejedelmi hatalma felét neki adta a lánnyal.
Ott számára a nép gyönyörű telket hasitott ki,
hogy művelje: remek szántót s vele drága
gyümölcsöst.
Három gyermeket is szült hitvese Bellerophónnak:
Íszandroszt és Hippolokhoszt meg Láodameiát.
(Láodameiával bölcs Zeusz kerevetre hevert le,
s ő Szarpédónt szülte, az isteni, ércbeborult hőst.)
Majd amikor már meggyűlölték Bellerophónt is
isteneink, árván bolygott fel-alá Aleában,
lelkét ette, s a földilakók nyomait kikerülte;
Íszandroszt, a ﬁát, Árész, a csatára sovárgó,
míg a neves szolümosz néppel vívott, leütötte;
s megharagudva reá, arany Artemisz ölte le lányát.

4. kép. Freskó: Bellerophón megfékezi a Pégasost.
Kr. u. 1. század első fele, Pompeii

lezve, hogy a Pindarostól ismert hagyomány még fél évezred múltán és egy
hatalmasra tágult világban is eleven volt (4. kép). Az epizód másik fennmaradt
ábrázolása, a hellénisztikus korból származó és a Szépművészeti Múzeum
Antik Gyűjteményében őrzött Bellerophón-dombormű ugyanezt a szkhémát
Athéné nélkül mutatja: a hérós egyedül veti rá a feltehetően bronzból készült
zablát a Pégasosra (5. kép). A relief többféle értelmezést is megenged. A mű-

Iliasz VI. 155–205
Devecseri Gábor fordítása

* H. J. javítása. Devecseri fordításában Lükia ki-

rálya helyett tévesen Proitoszt, az argoszi királyt
nevezi meg.

5. kép. Márvány dombormű: Bellerophón megfékezi a Pégasost.
Kr. e. 2. század. Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény, ltsz. 4775
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velt néző tudja, oda kell képzelnie az isteni segítséget; mások számára a dombormű pusztán ember és állat küzdelmének
egyik példánya. Mindenesetre a kőfaragó ezt a Bellerophónt
minden eddig látottnál erősebbnek faragta: a lábát a ló véknyába belemélyítő hérós hármas tagolódású csuklyás izmának
például a pompeii freskón nincs megfelelője.
Ahány költő és ahány kézműves, annyi Bellerophón-történet. Az eddigiekben a felidézett változatok közötti különbségekből indultunk ki, és a történetek alakulását követtük nyomon. Azt a sokfelé ágazó utat, ahogyan a Bellerophón-mítosz
hallható szó és látható kép formáját öltötte. De elindulhatunk
az ellenkező irányba is, arra ﬁgyelve, ami ezekben a történetekben közös, ami a szereplőkön kívül is összeköti őket. A felsorolt, illetve még nem említett szövegek alapján a sok közös
elemből csupán egyet emelünk ki. Hésiodos a Pégasos nevét

a forrás (görögül pégé) szóval hozza kapcsolatba, amikor azt
írja, hogy az Ókeanos forrásai mellett született. Pindarosnál
Bellerophón éppen egy korinthosi forrás mellett küszködik a
ló befogásával. Pausanias említi, hogy ez a forrás a Pégasos patájának a nyomán fakadt. Szintén Pausaniasnál olvasható egy
korinthosi kútszobor leírása: a víz itt a ló patájából tör elő. Poseidón, akinek isteni alakjához a lovak éppúgy hozzátartoznak,
mint a tenger, Hésiodosnál a Pégasos atyja, Pindarosnál pedig
Bellerophóné is.
A ló és víz összetartozásáról szóló történetrészletektől viszszafelé haladva közelebb juthatunk a mítosznak ahhoz a rétegéhez, ahol ez az összetartozás még nem történet. Hanem, most
mondjuk így: gondolat, ló és víz összetartozásának gondolata.
Ilyen gondolatok alkotják azt a sokágú, de mégis egy gyökérzetet, amelyből a Bellerophón-történetek kisarjadnak.

Közhasznúsági jelentés
BESZÁMOLÓ AZ ÓKOR KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
1. Az alapítvány megalakulása, közhasznúvá válása
és működése
Az Ókor Kulturális Közhasznú Alapítvány mint Ókor Kulturális Alapítvány 2004. november 18-án alakult azzal a céllal,
hogy elősegítse az ókor kultúrájának hazai népszerűsítését, s
ezen belül elősegítse az Ókor folyóirat folyamatos megjelenését. A szervezetet a Fővárosi Bíróság 2005. január 5-én vette
nyilvántartásba, a döntés 2005. február 5-én emelkedett jogerőre. Az alapítvány 2008. április 15-én vált közhasznúvá. Az
erről szóló határozat 2008. május 7-én emelkedett jogerőre.
Az alapítvány tényleges tevékenységet 2005 júliusa óta végez.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Ferenczi Attila,
tagjai dr. Kalla Gábor, dr. Kárpáti András, dr. Kendeffy Gábor
és dr. Németh György.
Az Ókor Kulturális Közhasznú Alapítvány bankszámláját a
Raiffeisen Bank Zrt. kezeli. Bármiféle pénzmozgás két aláíráshoz kötött; a két aláíró dr. Ferenczi Attila, a kuratórium elnöke,
és Böröczki Tamás, két kuratóriumi tag írásbeli felhatalmazása alapján az alapítvány jelenlegi ügyvivője. Az Ókor Kulturális Közhasznú Alapítvány könyvelését megbízási szerződés
alapján az OPTI-TOP Bt. (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 10.)
végzi.
2. A támogatások és azok felhasználása.
Az alapítvány tevékenysége 2008-ban
Az OKKA bevételei 2008-ban
előﬁzetői díjak, lapértékesítés:
600 EFt
az adó 1%-os felajánlásából:
101 EFt
egyéb támogatásokból:
150 EFt
Az alapítvány az 1%-os felajánlásokból és az egyéb (a Magyar
Ókortudományi Társaság által nyújtott) támogatásból szárma-

zó bevételt teljes egészében, az előﬁzetésekből és a lapértékesítésből befolyt összeget részben az Ókor folyóirat 2008-as
megjelentetésére fordította (nyomdaköltség és szerkesztői honorárium formájában). Az alapítvány emellett az előﬁzetésekből fedezte a megrendelt lapszámok egy része postázásának
költségét, valamint a könyvelés, illetve a honlap frissítésének
díjait. A megmaradt összeget az alapítvány a tervek szerint az
Ókor folyóirat 2009-es megjelentetésére fordítja.
A kuratóriumi tagok nem részesültek anyagi juttatásban, de
az Ókor szerkesztősége a kuratórium minden egyes tagjának
eljuttat egy példányt valamennyi megjelent lapszámból.
A vagyon felhasználását a számviteli egyszerűsített éves
beszámoló tartalmazza. Az Ókor Kulturális Közhasznú Alapítvány cél szerinti juttatásban nem részesült.
Az Ókor Kulturális Közhasznú Alapítvány fő tevékenysége
2008-ban is az Ókor folyóirat megjelentetésének elősegítésére
irányult. Ennek keretében az alapítvány anyagi támogatásban
részesítette a lap szerkesztőségét, illetve hozzájárult a lap kiadásának költségeihez. A lapot megjelentető Gondolat Kiadó
az alapítvánnyal kötött szerződésnek megfelelően 2008-ban is
az Ókor Kulturális Közhasznú Alapítványra bízta a lap előﬁzetőinek nyilvántartását és az előﬁzetési díjak kezelését. Az
alapítvány emellett segítséget nyújtott a szerkesztőségnek a
lap 2008/1-2 számának megjelenése alkalmából rendezett bemutató megszervezésében. Az alapítvány kuratóriuma rendszeresen konzultált a szerkesztőséggel az Ókor népszerűsítésének, illetve az olvasókhoz való eljuttatásának lehetőségeiről.
A 2008. decemberi, évzáró kuratóriumi ülés határozatot fogadott el egy 2009. első negyedévében esedékes kedvezményes
előﬁzetői akció lebonyolításáról.
Budapest, 2009. március 23.

A kuratórium
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