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Dolgozatomban egy, a klasszikus latin irodalmi kánon „határvidékén” elhelyezkedő szöve-
get vizsgálok. Ezüstkori, ráadásul befejezetlen eposzként Statius Achilleisét sokáig csekély 
érdeklődés övezte a klasszika-filológiában, az utóbbi két évtizedben azonban – elsősorban 
angolszász területen – egyre nagyobb figyelem irányult rá. Intertextuális értelmezéseken 
keresztül e megkezdett interpretációs munkát folytatom, illetve árnyalom. Azt vizsgálom 
öt önállóan is  olvasható,  de sok ponton egymással  összefüggő fejezetben,  hogyan vesz 
részt  a  jelentésképződésben  egyrészt  a  költemény  mögött  álló  görög-római  irodalmi 
hagyomány, másrészt pedig magának az Achilleisnek mint szövegnek a szöveghagyománya 
és befogadástörténete, végül pedig, hogy milyen képet sugall a fikció eszközeivel az Achil-
leis a  hagyományról  mint  jelenségről  általában,  illetve  kifejezetten  az  Achilles  életére 
vonatkozó mitikus-irodalmi hagyomány létrejöttéről és történetéről.

1. Szöveg és hagyomány

Az általános bevezető és a kutatási összefoglaló szerepét is betöltő első fejezetben először 
az Achilleis  befejezetlenségének kérdésével foglalkozom, áttekintve, hogyan érzékelték és 
értelmezték (vagy éppen kérdőjelezték meg) a szöveg befejezetlenségét a középkorban és 
az újkori klasszika-filológiában. A mű prooemiumában az elbeszélő azt ígéri, hogy Homé-
ros Iliasát mintegy kiegészítve Achilles egész életét elbeszéli majd (1.1–7; ire per omnem …  
heroa … tota iuvenem deducere Troia), a szöveg azonban 1127 sor, a 2. ének 167. sora után fél-
beszakad. Az epikus életrajzból elkészült szakasz lényegében egyetlen Achilles-történet 
elbeszélésére ad módot: a hős a trójai háború előestéjén női ruhában bujkál Skyros szige-
tén,  hogy  a  szépséges  királylány,  Deidamia  közelében  lehessen,  Thetis  pedig  abban 
reménykedik,  hogy így megmentheti  fia  életét,  aki  egy jóslat  szerint  életét  vesztené a 
háborúban. Statius tehát a „legbefejezetlenebb” római eposz szerzőjének nevezhető. Meg-
lepő módon azonban az Achilleis iránti kutatói figyelem növekedése az utóbbi évtizedek-
ben azt az eredményt hozta, hogy a mű bizonyos szempontból ma már kevésbé tűnik befe-
jezetlennek, mint korábban. Az elkészült szöveg gondos kidolgozottságáról árulkodik, s 
Peter Heslin (a mindeddig egyetlen Achilleis-monográfia szerzője) szerint általunk ismert 
formájában egyfajta előzetes lehet, melyet a költő korlátozott publikálásra is szánhatott. 
John Penwill felvetése szerint akár az is elképzelhető, hogy az Achilleis valójában befejezett 
szöveg, csak éppen a befejezetlenség látszatát kelti.  Heslin és Penwill álláspontját érté-
kelve elmondható, hogy mindketten alapvetően történeti-genetikus értelemben beszélnek 
az Achilleis befejezetlenségéről, illetve befejezettségéről. Dolgozatom szempontjából azon-
ban e „filológiai” befejezetlenség másodlagos kérdésnek tűnik. Fontosabb az Achilleis „her-
meneutikai” befejezetlensége, melyet a prooemiumban vázolt tartalomjegyzék és az álta-
lunk ismert szövegben elbeszélt cselekmény közti ellentmondás hoz létre és tart fenn. A 
’befejezetlen’ jelzővel  tehát  nem a  költemény megszületésének  körülményeire,  hanem 
egy, befogadását alapvetően meghatározó jellemzőjére utalok vele.

A vitát az Achilleis befejezetlenségéről és befejezettségéről a 20. század végének klasz-
szika-filológusai nem megnyitották, csupán újrakezdték: a középkorban a szöveg státuszát 

2



ugyancsak kérdésesnek látták, igaz, a kérdést nem a szöveg egésze, hanem kifejezetten a 
prooemium alapján vizsgálták. Az Achilleishez írt bevezetőkben (accessusokban) feltűnik az 
a vélemény, miszerint a 7. sorban olvasható deducere nem úgy értendő, hogy az elbeszélő 
„keresztülvezeti” Achillest a trójai háború történetén, hanem éppen ellenkezőleg, „távol-
tartja” tőle. Ez az értelmezés az omnem heroa figyelmen kívül hagyásán alapul, s úgy tűnik, 
hogy szerzője nem elsősorban a prooemiumot értelmezi, hanem egy látszólag befejezetlen 
szövegről igyekszik kimutatni, hogy valójában befejezett. Ismerjük továbbá néhány híres 
itáliai költő és humanista állásfoglalását is a kérdésben. Egy 15. századi kéziratban a mű 
utolsó sorához írott jegyzet ismeretlen szerzője úgy tudósít,  hogy vita volt az  Achilleist 
befejezetlennek tartó Dante (vö.  Isteni  színjáték,  Purg.  21.92–3) és Giovanni del Virgilio, 
illetve  Petrarca  (vö.  Ep.  seniles  11.17.6)  között,  akik  viszont  befejezettnek tekintették a 
művet. A legérdekesebb álláspontot Francesco Nelli képviseli, aki 1362-ben Petrarcához írt 
levelében úgy nyilatkozik, hogy Statius szándékosan fogalmaz kétértelműen a prooemi-
umban, lehetővé téve, hogy az olvasó akár befejezettnek, akár befejezetlennek tekintse a 
szöveget. Ezáltal Nelli egyes újkori olvasókhoz hasonlóan maga is az Achilleis „befejezetlen 
befejezettségét” látszik felismerni. 

A középkorban az Achilleis kifejezetten népszerű mű lehetett: erre következtethetünk 
nemcsak a kéziratok számából (200 felett), hanem abból is, hogy a mű egy iskolai szöveg-
gyűjtemény  (Liber  Catonianus)  részeként  is  hagyományozódott  a  13.  századtól  kezdve. 
Különösen az e szöveggyűjteményt képviselő kéziratokra jellemző továbbá, hogy az Achil-
leis szövegét alternatív énekbeosztás szerint közlik. A modern kiadások két, egyenlőtlen 
énekre osztják a szöveget (960+167 sor), s ezt a beosztást két késő ókori grammatikus, Pris-
cianus  és  Eutyches  egy-egy  Achilleis-idézete  is  megerősítheti.  A  kéziratokban  azonban 
„kiegyenlített” két énekes beosztás (674+453 sor), illetve három, négy és ötkönyves beosz-
tások is előfordulnak. A dolgozatban ezeket az alternatív szövegtagolásokat is az Achilleis 
befejezetlenségéről,  illetve  befejezettségéről  folytatott  vita  kontextusában  tárgyalom. 
Értelmezésem szerint annak a jelét ismerhetjük fel bennük, hogy a scriptorok az Achilleist 
bizonyos mértékben és bizonyos tekintetben befejezett eposszá igyekeztek átalakítani. Az 
énekek számának megnövelésével  az  Achilleis persze  nem lett  a  szó szoros  értelmében 
befejezett, hiszen a szövegből így sem tudunk meg többet Achilles életéről. Azt azonban 
kimondhatjuk, hogy a mű teljesebb eposznak tűnik, ha négy vagy öt énekre tagoljuk szö-
vegét, ugyanis nagyobb mértékben teljesíti azokat a gyakran ki sem mondott elvárásokat, 
amelyeket egy antik eposszal szemben támasztani szoktunk: vagyis, hogy az énekek között 
csak korlátozottan mutatkozhat terjedelmi eltérés, illetve, hogy az énekek száma viszony-
lag magas (kettőnél legalábbis mindenképpen több). 

A középkorban az Achilleist más módon: a szöveg kiegészítésével is megpróbálták tel-
jesebbé, lezártabbá tenni. Szemben például Maffeo Vegio 630 soros Aeneis-kiegészítésével 
az Achilleist azonban csupán egy (néha két) sorral egészítették ki. Ebből is világossá válhat, 
hogy a Statius-szöveg kiegészítése eltérő célokat szolgál: nem a prooemiumban ígért élet-
rajz teljessé tétele a célja, hanem az utolsó jelenet lezárása, melyben Achilles egy hajó 
fedélzetén meséli el gyermekkora történetét Ulixesnek és Diomedesnek. Az elkészült szö-
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veg utolsó sora is Achilles beszédéhez tartozik, s a középkori kiegészítés (hec ait et puppis  
currens ad littora venit) elsődleges szerepe éppen az lehet, hogy a beszéd végét – idézőjelek 
hiányában – jelezze. E narratológiai megközelítés mellett megkísérlem továbbá a kiegészí-
tés metapoétikus értelmezését is.  A hajó, illetve a hajóút elterjedt költészetmetafora az 
antik irodalomban, s alkalmazza Statius is, amikor első eposza, a Thebais elkészültére utal. 
A középkori kiegészítésnek köszönhetően tehát a befejezetlen Achilleis ugyanazzal a kép-
pel zárul, bár nem metaforikusan használja azt, mint a befejezett Thebais, s ez is a szöveg 
költői megformálásának mint folyamatnak a lezárultát emelheti ki. 

Lehet ugyan az Achilleis – fentiekben tárgyalt „lezártsága” ellenére is – az ismert antik 
irodalom legbefejezetlenebb eposza, ám az a mintegy 1200 sor, amennyi elkészült belőle, 
mégis eléggé terjedelmes ahhoz, hogy az olvasók bizonyos általánosabb ítéleteket is meg-
fogalmazhassanak róla mint költői szövegről, s összehasonlítsák az irodalmi hagyomány 
korábbi epikus költeményeivel. Az első fejezet második felében az  Achilleis szöveghagyo-
mánya helyett már elsősorban a mű mögött álló irodalmi hagyománnyal foglalkozom, s 
összegzem az eddigi kutatások eredményeit. Felvázolom az Achilleis „intertextuális térké-
pét”, röviden tárgyalva a műnek Homéros Iliasával, Ovidius Metamorphosesével és Ars ama-
toriájával, Vergilius  Aeneisével és végül Catullus 64.  carmenével való kapcsolatát. Ebből az 
áttekintésből  az  Achilleis mint  egyesek  szerint  „nem epikus”,  mások  szerint  „ovidiusi” 
eposz képe rajzolódik ki, s ez szolgál a következő fejezetek szövegértelmezéseinek alap-
jául.

2. Achilles és az argonauták. Apollónios, Valerius Flaccus és Statius

E fejezetben egy szintén ezüstkori, s az Achilleishez hasonlóan a latin irodalmi kánon szé-
lén  elhelyezkedő  szöveget,  Valerius  Flaccus  Argonauticáját  vonom  be  a  Statius-szöveg 
értelmezésébe. Dolgozatomban azt mutatom be, hogy a két szöveg kapcsolata nem korlá-
tozható néhány  Achilleis-jelenetre (miként azt az eddigi kutatások sugallták), hanem az 
elkészült szövegben végig érezhető, bár eltérő módokon és eszközökkel valósul meg.

Az  Achilleis első mintegy 240 sorában a két mű kapcsolatát allúziók viszonylag sűrű 
rendszere hozza létre és tartja fenn. Az első ilyen allúzió a Helléspontosnál a tengerből 
előbukkanó  istennők  leírásakor  olvasható  (1.25–9),  s  azt  a  Valerius-részletet  idézi  fel, 
melyben a szoroson áthajózó argonauták a tengeri istenséggé vált Hellével találkoznak. A 
kutatók mindig is kiemelték,  hogy Valerius – Apollóniostól eltérően – hangsúlyozza az 
Argo- és a trójai mondakör közti kapcsolódási pontokat;  az  Achilleis allúziója pedig azt 
mutatja, hogy Statius is céloz rá már a mű legelején, hogy lehet kapcsolatot találni Achil-
les életrajza és az argonauták története között. Az Achilleis következő jelenetében Neptu-
nus megtagadja Thetis kérését, hogy viharral pusztítsa el Paris flottáját. E jelenetet a mű 
„legvergiliusibb” részleteként szokás értelmezni, összevetve az Aeneis 1. énekének viharje-
lenetével, a szöveg tüzetes vizsgálata alapján azonban kiderül, hogy a Statius- és a Vergili-
us-szöveg között a valeriusi Argonautica 1. énekében található, s ugyancsak az Aeneist fel-
idéző viharjelenet tölt be közvetítő szerepet: Thetist nemcsak a vergiliusi Iunóval, hanem 
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a valeriusi Sollal és Boreasszal is, Neptunust pedig a valeriusi Neptunusszal és Iuppiterrel 
is összehasonlíthatjuk.

A „meghiúsult” viharjelenetet az Achilleisben a thessaliai jelenet követi, melyben The-
tis elmegy Chironhoz, hogy Skyrosra vigye az eddig a kentaurnál nevelkedő Achillest. Az 
argonauták ugyancsak Thessaliából indulnak küldetésükre, s a statiusi szöveg számos pon-
ton felidézi Valerius thessaliai jelenetét. A két szövegrész közti kapcsolatot – melyet már 
az  Achilleis-jelenet nyitósora is  hangsúlyoz egy allúzió révén (1.98)  –  még érdekesebbé 
teszi,  hogy Achilles – még kisgyermekként – az  Argonautica-jelenetben is feltűnik mind 
Valeriusnál, mind pedig Apollóniosnál. Az  Achilleis szövege elsősorban a jelenet valeriusi 
változatát idézi fel,  melyben Achilles apjától,  Peleustól  búcsúzik.  A thessaliai  jelenettel 
összefüggésben  tárgyalom  még  Achilles  énekét,  melyet  Chiron  barlangjában  ad  elő,  s 
melynek többek között témája a hős szüleinek lakodalma is. Az Achilleis e ponton ismét az 
Argonauticát idézi fel, mégpedig az Argo ekphrasisát, a hajó oldalára ugyanis Valerius sze-
rint ugyancsak Peleus és Thetis lakodalmának egy jelenete volt felfestve. Mind a statiusi, 
mind pedig a valeriusi műalkotás – az egyik verbális, a másik vizuális – Catullus 64. carme-
nére utal vissza. Catullusnál a lakodalom a híres ágytakaró ekphrasisának keretéül szol-
gált; Valerius a catullusi keretet átalakítja ekphrasisszá, Statius pedig visszaállítja a catul-
lusi állapotot, amennyiben a lakodalmat Achilles ismét költeményben beszéli el.

Az Achilleis thessaliai jelenetét követően a valeriusi szöveget felidéző allúziók gyakori-
sága érezhetően lecsökken; a későbbiekben csupán néhány szövegszerű utalást találunk az 
Argonauticára, elsősorban a cselekmény Skyroson játszódó szakaszának végén. A dolgozat-
ban azonban nemcsak ezeket az allúziókat tárgyalom; amellett érvelek, hogy – nem utol-
sósorban a Valerius-szövegnek az Achilleis első szakaszában tapasztalható erőteljes jelen-
léte  hatására  –  az  olvasó  szövegszerű  allúziók  hiányában  is  észrevehet  párhuzamokat 
Achilles skyrosi kalandja és az argonauták története között, s e párhuzamok árnyalhatják 
az Achilleis értelmezését. A történetek közti egyes párhuzamok Apollónios és Valerius epo-
szát egyaránt felidézik, mások viszont kifejezetten a valeriusi verziót feltételezik. A sky-
rosi kalandot két Argonautica-részlettel hasonlíthatjuk össze. Kézenfekvő a hasonlóság az 
argonauták lémnosi kitérőjével: Iason és Achilles egyaránt időlegesen felfüggeszti küldeté-
sének végrehajtását egy nő (vagy nők) kedvéért, ráadásul Lémnoson és Skyroson is sor 
kerül a nemi szerepek ideiglenes összezavarodására (a lémnosi nők harcolnak legyilkolt 
férjeik helyett, Achilles pedig női ruhába öltözik). A lémnosi történettel való párhuzam 
keretében vizsgálom a Deidamia és Hipsypyle alakja közti hasonlóságot is, melyet az Achil-
leis szövege egy feltűnő, bár eddig fel nem ismert allúzióval (1.940–2, 952–5) is megerősít. 
Vizsgálom továbbá a skyrosi történet és az argonauták kolchisi kalandja közti kapcsolatot 
is.  Ebben a kontextusban vizsgálva Iasonéhoz hasonló szerepet Skyroson nem Achilles, 
hanem Ulixes játszik. Mindkettőjüknek az a küldetése, hogy visszaszerezzenek valamit, 
illetve valakit: az aranygyapjút, illetve Achillest. 

Összegzésül elmondható, hogy az Achilleis és az Argonautica szövege között alapvetően 
kétféle kapcsolat jön létre. Az egyik szereplők és jelenetek hasonlóságán alapul (pl.: Iason 
és Achilles),  a másik pedig az elbeszélt  történetek érintkezésén (l.  Achilles jelenléte az 
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argonauták indulásakor), s az Achilleis tervezett epikus életrajza szempontjából különösen 
ez utóbbi az érdekes. A búcsújelenetet a statiusi epikus életrajzból elkészült szöveg másutt  
nem idézi fel, így hát a Valerius-szöveg e tekintetben kiegészíti az Achilleist csakúgy, mint 
az elbeszélő prooemiumban tett ígérete szerint az Achilleis az Iliast: a kiegészítő szövegről 
kiderül, hogy maga is kiegészítésre szorul. 

3. Achilles a válaszúton. A hős hajnalai az Iliasban és az Achilleisben

Az Ilias 9. énekében az elbeszélő azt állítja, hogy Achilleus elfoglalta Skyrost. Az Achilleis-
ben elbeszélt mítoszvariáns egyértelműen ellentmond a homérosinak: Achilles női ruhá-
ban bujkál a szigeten. Az Achilleis tehát nem egyszerűen „nem homérosi”, hanem „anti-ho-
mérosi” történetet beszél el, melyben azonban a hős mégis olyan döntési helyzetbe kerül, 
mely  feltűnően hasonlít  az  Iliasból  ismerthez.  A  hősnek  Skyroson  szerelem  és  háború 
között, a trójai háború utolsó évében pedig a hosszú élet és a dicsőséges halál között kell  
választania. Dolgozatom harmadik fejezetében nem az Achilleis és az Ilias közötti intertex-
tuális  kapcsolatok teljeskörű bemutatására törekszem; kifejezetten azt  vizsgálom, hogy 
miként keretezi az Achilleis elbeszélője a skyrosi epizódot, azaz a hős „első válaszútjának” 
elbeszélését a homérosi Achilleus harcba való visszatérésére – az  Achilleis  szempontjából 
nézve „második válaszútjára” – tett utalásokkal.

Az előző fejezetben is  tárgyalt  thessaliai  jelenet nemcsak az  Argonauticát  idézi  fel, 
hanem az Ilias 18. énekét is, ahol Thetis Héphaistosnál tesz látogatást, hogy új fegyverzetet 
kérjen fia számára. Az Achilleisben az istennő ugyancsak látogatást tesz, ám ezúttal Chiron-
nál, s magáért Achillesért megy Thessaliába. Fegyverzet helyett Achilles hőshöz méltatlan 
ruházatot,  női  ruhát  kap  majd  Skyroson.  A  későbbiekben,  Achilles  leleplezésekor  egy 
pajzsnak is fontos szerep jut majd, mely természetesen felidézi a híres homérosi pajzsot, 
ám leírása – különösen az Ilias tükrében – feltűnően rövid: csupán három sorra korlátozó-
dik. Mintha az Achilleis elbeszélője kifejezetten hangsúlyozni akarná, hogy az olvasó által 
várt pajzsleírás ezúttal elmarad.

A homérosi pajzsleírást az Iliasban egy hajnalleírás követi a 19. ének első soraiban. Az 
Achilleis szövegében  három  hajnalleírás  olvasható;  mindegyik  szoros  kapcsolatban  áll 
Achilles nővé való átváltozásával, illetve férfivá való visszaváltozásával, s mindhárom fel-
idézi az Ilias 19. énekét nyitó hajnalleírást is. Ennek mikéntjét részletesen tárgyalom, még-
pedig az Ilias 18–19. énekében végig fontos szerepet játszó fényszimbolika kontextusában. 
Achilleus harcba való visszatérése metaforikus fényt kelt Homérosnál, a hős harctól való 
visszavonulásának időszakát pedig maga Achilleus jellemzi a fény hiányával. A 19. éneket 
nyitó hajnalleírás tehát egyúttal az „új Achilleus hajnalát” is hirdeti. Ugyanezt mondhat-
juk el az  Achilleis első hajnalleírásáról is, mely a Skyrosra való megérkezéskor olvasható: 
Skyrost azonban a szöveg az árnyék és a sötétség földjeként jellemzi, így hát a valódi nap-
felkelte  metaforikusan  éppen  ellenkezőleg,  „naplementeként”  értelmezhető,  annak  az 
időszaknak a kezdeteként, melyben Achilles felfüggeszti hősi és férfi identitását. 

Az Achilleis második és harmadik hajnalleírása a hős leleplezésének napját, illetve Sky-
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rosról való elutazásának napját vezeti be. Az előbbi a három hajnalleírás közül a legrövi-
debb, de nyelvileg ez követi legszorosabban a homérosit. A harmadik hajnalleírás – mely a 
homérosihoz hasonlóan ének elején olvasható (2.1–4) – a legrészletesebb, s a dolgozatban 
is elsősorban ezt elemzem. A harmadik hajnalleírás szerint a sötétség mint lepel takarta 
be a világot, a tengerből kiemelkedő Nap pedig ezt a leplet távolítja el. Egyértelmű a pár-
huzam a világ kiszabadítása és Achilles leleplezése között. Az éjszaka leple ugyanúgy bur-
kolja be és rejti el a világot, mint a női ruha Achillest, a hajnal pedig ahhoz hasonlóan 
„vetkőzteti le”, ahogyan Ulixes a női ruha levetésére késztette a rejtőzködő ifjút. A hajnal-
leírás azonban folytatódik, s második felében egy eltérő világmodell körvonalazódik, mely 
szerint az éjszakát nem a Föld lepellel való betakarása okozza, hanem a Nap fáklyájának 
leengedése. Költői szövegekben természetesen nem ritka az, hogy két szomszédos kép szá-
mol  be  ugyanarról  az  eseményről,  interpretációmban azonban abból  indulok  ki,  hogy 
ebben az esetben a két kép a hajnal bekövetkeztének két szakaszát írja le, melyeket külön-
külön összehasonlíthatunk Achilles férfivá való visszaváltozásával, metaforikus „hajnalá-
val”. 

A fejezetben végül a harmadik hajnalleírásban a Nap  genitor lucis coruscae-ként való 
megnevezését tárgyalom. A kifejezést a Diespiter név körülírásaként értelmezem, Horatius 
1.34. ódáját is bevonva az interpretációba. Ha a genitor lucis kifejezés mögött Diespiter, azaz 
Iuppiter ismerhető fel, az az Achilleis teljes elkészült szövegének értelmezése szempontjá-
ból érdekes szempont lehet. Iuppiternek ugyanis – aki nem is jelenik meg cselekvő szerep-
lőként – nem az az elsődleges funkciója az  Achilleisben, hogy ő az „emberek és istenek 
atyja”, hanem az, hogy atyja lehetett volna Achillesnek is. Ezt a „lehetett volna” apa-fiú 
kapcsolatot az egyes szereplők eltérően ítélik meg. Az istennő méltatlankodik, hogy nem a 
főisten lett fiának apja, Neptunus és az elbeszélő viszont azt hangsúlyozzák, hogy Achilles 
és Iuppiter között a közvetlen vérségi kapcsolat hiányában is van hasonlóság. Neptunus 
szerint Achilles olyan nagy hős lesz, hogy Iuppiter fiaként gondolnak majd rá, az elbeszélő 
pedig  két  hasonlatban  is  párhuzamba  állítja  őket,  egyszer  epikus  hősökként,  egyszer 
viszont szerelmi hősökként. A második éneket nyitó hajnalleírás harmadikként illeszkedik 
e  hasonlatok  sorába,  de  egyben  összegzi  is  őket,  a  metaforikus  „nappal”  és  „éjszaka” 
helyett az átmenet pillanatait mutatva.

Achilles skyrosi kalandjának az Ilias 19. énekét idéző hajnalleírásokkal való keretezése 
azt  sugallja,  hogy a hős életét  nem véletlenszerűen bekövetkező,  hanem kiszámítható, 
periodikusan ismétlődő átváltozások jellemzik. Az Achilleis főhőse tehát nem alárendelve 
és kiszolgáltatva van a kozmosznak; a kapcsolat inkább párhuzamosságként, összhangként 
írható le. Ez a „harmónia” teszi Achillest ha nem is halhatatlanná, de halandó létében is  
„kozmikussá”. Az Achilles élete és a kozmosz működése közötti párhuzamra már az Ilias  
költője is utalt, Statius azonban még részletesebben kidolgozza. Azt sugallja, hogy nem-
csak a trójai harcba való visszatéréskor volt ilyen összhang a hős élete és a kozmosz műkö-
dése között, hanem a skyrosi bujkálás idején is.
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4. Semina laudum. Hírnév és költészet az Achilleisben

Az  Ilias 9.  énekéhez  hasonlóan  Achilles  az  Achilleisben  is  megjelenik  énekmondóként, 
ráadásul nem is egyszer: Statius hőse láthatólag még szorosabb viszonyba kerül a költé-
szettel, mint Homérosé. Éneket ad elő Chiron barlangjában, énekel Skyroson Deidamia tár-
saságában, az  Achilleis elkészült szövegét záró önéletrajzi beszédében pedig megemlíti a 
Chirontól kapott zenei képzést is. Az ifjú énekeit kiegészíti az elbeszélő megjegyzése az 
első énekben, miszerint Achilles hallgatója is volt a kentaur régi hősökről szóló énekeinek. 
A dolgozat 4. fejezetében ezeket a szövegrészeket vizsgálom két szempontból. Nemcsak 
azt  igyekszem  feltárni,  hogyan  idézik  fel  az  Ilias 9.  énekében  leírt  lantjáték-jelenetet, 
hanem azt is, hogy az  Achilleis szövege hogyan alakítja tovább az archaikus görög epika 
hírnévvel és költészettel kapcsolatos „kleos-terminológiájának” már korábban is kialakult, 
adaptált latin változatát. 

Chiron  pedagógiai  célzatú  költői  előadásait  a  monstrare  lyra  veteres  heroas  alumno  
(1.118) megfogalmazással illeti, melyet – hasonlóképpen a fejezetben tárgyalt többi Achil-
leis-részlethez – a görög epika κλέα ἀνδρῶν (ἀείδειν) formulájával összevetve értelmezek; 
összehasonlítom továbbá a latin irodalmi nyelvben hagyományosnak tekinthető  veteres  
viri kifejezéssel, illetve a nem epikus költői nyelvben többször is, köztük Statiusnál (Silvae 
3.5) előforduló nőnemű veteres heroides kifejezéssel. 

Achilles Chiron barlangjában elhangzó énekének (mely a korábbi szakirodalomban a 
legrészletesebb tárgyalást kapta) az értelmezésében különös figyelmet fordítok az általá-
ban csak röviden tárgyalt bevezető részre (1.186–9), ahol az elbeszélő feltűnően részletező 
leírást ad arról, hogyan hozza és hangolja fel a lantot Chiron, s hogyan adja át a hangszert 
az éneket előadó tanítványának. E leírás először a költészet érzelmekre gyakorolt hatását 
emeli ki, majd az előadótól elvárt hozzáértést; a gyakran istenségek, holt lelkek megidézé-
sének szakszavaként használt elicere ige használatával pedig közvetve bár, de célozhat arra 
is, hogy a költői sikerhez isteni támogatásra is szükség van. Tárgyalom a lantot metonimi-
kusan jelölő chelys szót is, mely értelmezésem szerint e helyütt felidézi a lant feltalálását, 
illetve a hangszer történetének rövid, „hermési” első korszakát. Az  Achilleis-jelenet és a 
homérosi Hermés-himnusz összevetéséből kiderül, hogy Achilles énekének mintájaként nem-
csak Catullus 64. carmene szolgál (mely a statiusi főhős énekéhez hasonlóan elbeszéli The-
seus és a Minotaurus harcát és Achilles szüleinek lakodalmát), hanem a homérosi himnusz-
ban megemlített első lantkísérettel előadott ének is, melyet Hermés a saját szüleiről szóló 
elbeszéléssel kezd. Összehasonlítható továbbá nemcsak Hermés és Achilles éneke, hanem 
a két gyermekhős maga is: Achilles például – a közelben lakó kentaurok vádja szerint – 
ugyanúgy mások háziállatait tulajdonítja el, mint Hermés tette. 

E jelenetben (s még két alkalommal az Achilleisben, ugyancsak a hős énekmondói tevé-
kenységével  kapcsolatban) a  fila  szó jelöli  a lant húrjait.  E metafora – figyelembe véve 
Achilles énekének és Catullus 64. carmenének tematikus hasonlóságát – maga is azon „szá-
lak” egyikeként értelmezhető, melyet az Achilleis szövegét a catullusi epyllionhoz kapcsol-
ják. A részlet elemzéséből kiderül, hogy Achilles énekének leírásában a textilmetaforák 
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rendszert  alkotnak csakúgy,  mint Catullusnál.  E  jelenettel  kapcsolatban végül  még egy 
metaforát tárgyalok: az elbeszélő szerint Achilles a „hírnév magvairól” énekel (canit … lau-
dum semina, 1.188–9) Chironnál. A római irodalomban korábban nem használt, Statiusnál 
azonban – variánsaival együtt – többször, az  Achilleisben kétszer is felbukkanó kifejezés 
szokásos értelmezését árnyalva azt vizsgálom, hogyan alakítja át a hagyományosabb lau-
des virorum canere kifejezést az Achilleis elbeszélője, felidézve ezáltal a görög κλέα ἀνδρῶν-
ban rejlő (hír)forrás képzetét, melyet a laudes nem ad vissza. A semen metafora továbbá a 
görög κλέος-szal összefüggésben gyakran előforduló növénymetaforák kontextusában is 
értelmezhető; azt sugallja, hogy az önmagában vett hír csupán „mag”, melyet a költőnek 
kell művészien megformált dicsőítő énekben (laus) „kivirágoztatnia”.

Skyroson  Achilles  ismét  éneket  ad  elő,  és  lantjátékra  tanítja  Deidamiát.  A  tanítási 
folyamat leírása ezúttal is részletező, s több szempontból különleges a hős újabb költői 
előadása is,  bár  az  elbeszélő meglehetősen rövid  összefoglalóját  adja  csupán (1.577–9).  
Achilles önmagáról énekel, bár egyes szám harmadik személyben, hogy inkognitóját meg-
őrizze. Az éneket a korábbi értelmezőktől eltérően ismét Catullus 64.  carmenével össze-
vetve értelmezem; az összevetés alapja, hogy az összefoglaló első szavai (quo vertice Pelion) 
a catullusi epyllion első sorát idézik fel, az ének témája pedig a catullusi Parcák jóslatát. 
Ugyanez az ének azonban kicsinyítő tükör is: a hős életrajzaként nem egyszerűen „ének az 
énekben”, hanem „Achilleis az Achilleisben”.

Az  Achilleis  elkészült szövegét záró önéletrajzi beszédében Achilles megemlíti, hogy 
Chirontól  költői-zenei  képzésben  is  részesült:  fila  sonantia  plectro  …  quaterem  priscosque  
virum mirarer honores (2.156–8). Interpretációm kiindulópontja ezúttal is a görög kleos-ter-
minológiával való összevetés. Amellett érvelek, hogy a honor itt inkább a görög τιμή, mint 
a κλέος fordításaként értelmezhető, s Achilles azt hangsúlyozza szóválasztásával – ráadá-
sul éppen azt követően, hogy csatlakozott a Trója ellen készülő görögökhöz –, hogy nem-
csak a hírnév fontos a számára, hanem az epikus hősnek még életében kijáró tisztelet is, 
melynek elmaradása az Iliasban a hős haragjának kiváltó oka.

5. Emlékezet, felejtés, hagyomány. Achilles önéletrajza

A dolgozat  utolsó fejezetében azt  vizsgálom,  hogyan alakítja  maga Achilles  az életéről 
szóló mitikus hagyományt az Achilleis 2. énekében, elsősorban pedig a mű elkészült szöve-
gét záró önéletrajzi beszédében, melyet Diomedes kérésére ad elő Chironnál töltött gyer-
mekkoráról. 

A kutatók mindig is e beszéd forrásaként tartották számon Pindaros 3. nemeai ódájá-
nak egy részletét, melyben a költő Achilleus gyermekkoráról beszél. A korábbi értelmezé-
seknél részletesebben tárgyalom, hogyan körvonalaz Pindaros és Statius alapjaiban eltérő 
képet Achilles neveltetéséről. A görög költő azon az állásponton van, hogy a kiválóság az 
ember  veleszületett  tulajdonsága,  melyet  tanulással  nem  lehet  megszerezni,  Statius 
viszont, éppen ellenkezőleg, a tanulás és a képzés szerepét hangsúlyozza, illetve azt, hogy 
még a legjobb neveltetés sem képes biztosítani, hogy a hős – pindarosi metaforával – „biz-
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tosan megvesse lábát” az életben. 
A két szöveg kapcsolata azonban ennél bonyolultabb és ellentmondásosabb. Az Achil-

leisben többször is arról olvasunk, hogy a Trója ellen készülő görögök egyelőre alig rendel-
keznek információval a hős gyermekkorát illetően (hiszen Achilles a közösségtől elkülö-
nülten élt, utána pedig Skyroson bujkált), de fontosnak tartják, hogy többet is megtudja-
nak róla. Létezik tehát egy „üres hagyomány”, melyet magának a hősnek kell megtöltenie 
tartalommal. Ez történik már Skyroson is, amikor Achilles magáról énekel Deidamiának, 
de az így létrejött hagyomány alapvetően családi és magántermészetű. Az Achilles gyer-
mekkorára vonatkozó közösségi hagyományt a hős önéletrajzi beszéde alapítja meg. Iro-
dalomtörténeti értelemben az évszázadokkal korábban írt pindarosi epinikiont idézi fel, 
csakhogy a mitikus kronológia szerint Achillesnek Statiusnál, a trójai háború előestéjén 
elhangzó önéletrajzi beszédéé az elsőbbség. Az  Achilleis fikciója szerint e beszéd alapítja 
meg a hős gyermekkoráról szóló mitikus hagyományt, mely forrása Pindaros 3. nemeai 
ódájának és Statius befejezetlen eposzának egyaránt.

Achilles tehát megalapít egy hagyományt – de egyúttal meg is próbálja elfedni múltjá-
nak egy részletét, a skyrosi bujkálást. Olyan történet ez, melynek nincs helye az epikus hős 
„hivatalos” életrajzában, s melyre ezért Achilles nem szívesen emlékszik, illetve nem szí-
vesen beszél róla. Erre céloz az önéletrajzi beszéd (és egyben az elkészült szöveg) utolsó 
mondatában, de a szövegben már az 1. ének végétől kezdve újra meg újra felmerül annak 
az eshetősége, hogy a skyrosi események feledésbe merülhetnek. A fejezet utolsó szaka-
szában ezt a „felejtés-narratívát” tárgyalom, s végül ennek kontextusában vizsgálom meg 
újra a Skyros elfoglalásáról szóló homérosi,  illetve a női ruhában való bujkálásról szóló 
statiusi mítoszvariáns egymáshoz való viszonyát. Az Achilleis imént említett felejtés-narra-
tívája értelmezésem szerint egyfajta magyarázatot ad arra (a fikció keretei között termé-
szetesen), hogy miért nem tud Homéros a bujkálásról: azért, mert az korán, már Achilles-
nek a szigetről  való elutazásakor tabutémává vált,  bár emlékét végképp kitörölni  nem 
sikerült. Erről tanúskodik – más műalkotások mellett – az  Achilleis  maga, de a szöveg 2. 
énekében is megjelenik valaki, aki érdekeltnek látszik a történet emlékezetének fenntar-
tásában: Ulixesről van szó, aki saját sikereként emlékezhet majd a női ruhában bujkáló 
Achilles leleplezésére.

Statius befejezetlen eposza – s ez egyszerre az utolsó fejezet, illetve a dolgozat konklú-
ziója – olyan költemény tehát, mely azon túl, hogy folyamatos párbeszédben áll a mögötte 
álló irodalmi hagyománnyal, egyúttal e hagyományról magáról is szól; főszereplője, a mű 
címében is kiemelt „Achilles” mintha nem csupán egy személy volna, hanem az Achilles-
ről szóló történetek összessége, vagyis maga az Achilles-hagyomány. Az Achilleis ebben az 
értelemben  egyfajta  aitiológiai  költeményként  is  olvasható,  melynek  tárgya  nem  egy 
intézmény vagy szokás kialakulása, hanem egy mitikus-irodalmi hagyomány létrejötte.
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