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Modern Ovidius

Publius Ovidius Naso ezelőtt kétezer évvel, Kr. u. 17-ben vagy 18-ban halt meg Tomi városában, a Fekete-tenger partján, a mai Románia területén. Ekkor már tizedik éve élt száműzetésben. Habár relegatiójának
pontos oka ismeretlen (ő maga a nevezetes carmen et error formulával utal rá, amely egy általa írt költői műre
– minden bizonnyal az Ars amatoriára – és egy általa elkövetett, talán politikai természetű hibára vonatkozik),
az mégis világos, hogy miért kellett Augustus Rómájából távoznia. Költői alkata végső soron összeegyeztethetetlennek bizonyult azzal a politikai és kulturális rendszerrel, amely a Római Birodalom első princepse idején
kiépült, s amelyhez a költőknek, így vagy úgy, de igazodniuk kellett.
Ovidius költészetének történeti és poétikai vetületeivel (beleértve a fent említett összeegyeztethetetlenséget) már sokan, sokat foglalkoztak, a nemzetközi és a hazai latin filológiában egyaránt. Amikor a költő
halálának kétezredik évfordulójára készültünk, melyet világszerte konferenciákkal, kiadványokkal és kulturális rendezvények egész sorával ünnepelnek, arra gondoltunk, az Ókor részéről éppen ezért más megközelítést választanánk. Ne arról beszéljünk ezúttal, amiről szoktunk: hogy milyen furfangos és „modern”, sőt
„posztmodern” Ovidius poétikája; hogy milyen nyelvi bravúrokkal képes rámutatni arra: minden, de tényleg
minden a nyelven és a kifejezésen múlik; hogy milyen ellenállhatatlan elbeszélőkedvvel képes a látszólag
legunalmasabb történetből is többszólamú, pszichologizáló elbeszélést faragni; hogy milyen izgalmas eszközökkel aktiválja az „elégia” műfajának rejtett lehetőségeit korai szerelmi elégiáitól az életművet lezáró száműzetési elégiákig, a nem elégikus művek elégizálásáról nem is beszélve. Beszéljünk ezúttal valami másról: a
20. és 21. századi Ovidius-recepcióról.
S hogy miért éppen erről? Miért a 20. és 21. századiról? Azért, mert az imént felsorolt jellegzetességekre
az Ovidius-olvasás – a latin filológia szféráján belül és kívül – éppen az elmúlt szűk évszázadban lett érzékeny; és nem véletlenül. Modern értelmezők és alkotók olyan költőt találtak Ovidiusban, aki – elsősorban a
Metamorphosesre és az átváltozás motívumára gondolva – minden más antik szerzőnél inkább tobzódik az
átmenetekben, az elmosódó identitásokban, a világ és az ember „nyelvi megelőzöttségének” tudatában, vagy
éppen annak poétikai lehetőségeiben, hogy milyen mértékben ki vagyunk szolgáltatva csalóka érzékeinknek.
S nemcsak találták, de meg is alkották maguknak ezt a költőt, tudományos tanulmányokban és művészeti alkotásokban, az irodalmon túl a képzőművészet, a zene vagy éppen a film területén.
A modern Ovidiusról immár kiváló magyar nyelvű monográfiát is olvashatunk, Bényei Tamás Más alakban
című művét (Pécs, 2013), mely komoly elméleti alapozással, Ovidiusszal a középpontban tekinti át a metamorfózis antik és modern poétikáit. Az ő ihletése jelentős szerepet játszott a mi összeállításunkban is, mely az
irodalomra koncentrál: arra voltunk kíváncsiak, hogy miképpen formálja meg a maga modern vagy posztmodern Ovidiusát az a sok jelentős, külföldi vagy hazai alkotó, akik – Weöres Sándortól Christoph Ransmayren
át Marno Jánosig – a maguk művészetét egy-egy ponton éppen Ovidiuson keresztül bontakoztatják ki, lehetségessé téve azt a kérdést is, melyet szerzőink olykor fel is tesznek, hogy miképpen olvasható újra Ovidius
Weöres, Ransmayr vagy éppen Marno felől.
Összeállításunkat egy-egy fordítás nyitja és zárja, egy 20. századi és egy ókori itáliai írótól. A 20. századi:
Italo Calvino, akinek nevezetes Ovidius-esszéjét (mely éppen a fentiek fényében érdemel kitüntetett figyelmet) Acél Zsolt fordításában közöljük; az antik pedig maga Ovidius, aki az Átváltozások első két epizódjával
szerepel, mégpedig Csehy Zoltán új, a Devecseriével a szó nemes értelmében versengő, hexameteres fordításában. Az elülső és a hátsó borító összesen négy színes tábláján egy kortárs képzőművész, Romvári Márton
lakk-technikával készült képeinek reprodukciói láthatók; köszönet a lehetőségért a művésznek és a Resident
Art Galériának.
Az Ovidius Metamorphoseséből vett idézetek egységesen R. J. Tarrant (Oxford, 2004), a szerelmi elégiák
E. J. Kenney (Oxford, 19942) kritikai kiadásának szövegét követik.
Krupp József és Tamás Ábel, a tematikus szám szerkesztői,
valamint az Ókor szerkesztősége

