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I. BEVEZETÉS 

 

A jóslás különböző formái a görög kultúra egész története során és minden területén kimutat-

hatók. Egyik, századokon át fennálló intézménye a hivatását önállóan gyakorló jós volt. Leg-

elterjedtebb elnevezése a mantis, de az irodalmi szövegek és történeti források egyaránt sok 

más szót is használtak a megjelölésére, melyek jobbára nem illeszthetők szigorú terminológiai 

rendszerbe.
1
 A görög hagyomány számos jósról és jóscsaládról tud.

2
 Vannak köztük a megha-

tározhatatlan múltban élt, „mitikus” szereplők; sok olyan híresebb, vagy kevésbé jelentős sze-

mély, akiknek történeti létezése igazolható,
3
 illetve bizonyos, az archaikus epikus hagyo-

mányban nem ismert, de biztosan történeti korhoz sem köthető jós-költők és sámánszerű ala-

kok.
4
 Hogy kik ők, és milyen szerepet játszottak a nekünk megragadható történelmi korokban, 

részben vallástörténeti-vallástudományi kérdés, részben pedig – mivel a jósok a görög iroda-

lomnak és művészetnek is újra és újra felbukkanó szereplői – irodalmi és képzőművészeti al-

kotások elemzésének tárgya. 

A jós vallástudományi fogalma 

Ami az általános vallástudományi fogalmat illeti, jós az, aki a „normális” megismerésnek nem 

elérhető tudáshoz fér hozzá.
5
 Funkcióját tekintve a jóslatadás a döntéshozásban ad segítséget: 

a jóshoz (jósdához) fordulást a tanácsra szorulás lelkiállapota idézi elő.
6
 Célja a legtöbb eset-

ben nem a jövő kiderítése, hanem a cselekvéshez szükséges megfelelő alkalom és az eszközök 

                                                                 
1
 A szóhasználatban még az a nekünk lényegesnek tűnő különbség is elmosódik, amely az isteni üzenet köz-

vetlen fogadója és annak értelmezője között van, lásd erről Potter (1994) 10–12. A terminológiai rendszerezés 

problémáját jól érzékelteti a Pauly–Wissowa „mantis” szócikke szerzőjének magukat a forrásokat hibáztató meg-

jegyzése, lásd Ziehen (1930) 1346. Hasonlóképpen nyilatkozik Roth (1988) 8 a görög vallási szókincs „közis-

mert pontatlanságáról.” A mantis szó használatáról és a chrésmologos jelentéséről alapos áttekintést nyújt Bow-

den (2003) és Dillery (2005), ez utóbbi további kifejezéseket is tárgyal (chrésmódos, theomantis, theopropos, 

prophétés 171). A további, jós-tevékenységet jelölő kifejezések (oiónopolos, thyoskoos, oneiropolos, teratosko-

pos, stb.) egy-egy konkrét jósgyakorlatra utalnak, de nem következtethetünk arra, hogy az így megjelölt szemé-

lyek más módszerekhez ne értettek volna (pace Ziehen). A prophétés és theóros jelentéséről lásd Fascher (1927); 

Nagy (1990a) 60–64. Mykénéi kori, feltételezett jóslással kapcsolatos kifejezésekről Dietrich (1990) 164–165. 
2
 A jóslásról mint családban öröklődő „szakmáról” és a leszármazás legitimáló szerepéről lásd Flower (2008a) 

37–57. és Beerden (2013) 75–78. A legnevezetesebb jóscsaládok: az Iamidák, Klytiadák, Telliadák, Melampodi-

dák. 
3
 A görög „történeti” jósok proszopográfiája Nagy Sándor koráig: Kett (1966). Az Olympiában tevékenykedő 

császárkori jósokról feliratos listák maradtak fent, lásd Weniger (1915). A vallástörténészek nem mindig különí-

tik el következetesen a „mitikus” és „történeti” kategóriát, holott a mítosz legendás jósai sajátos jegyekkel ren-

delkeznek, és sokszor tipikus szituációkban lépnek föl (az uralkodóval szemben), lásd Dillery (2005) 170. 
4
 A jós-költőknek (Orpheus, Musaios, Bakis) különböző írásokat, költeményeket tulajdonítottak. Orpheus sa-

játos eset, amennyiben hőstörténetek szereplőjévé vált (pl. Argonautika). Az archaikus kori sámánfigurákról 

(mint Epimenidés, Aristeas, Abaris) lásd Dodds (2002) 115–142; Dillery (2005) 178–183. A „görög sámániz-

mus” problémakörét lásd alább. 
5
 Zinser (1998) 109. A „normális” felfogása természetesen történeti-társadalmi tényezők függvénye. Görög 

vallástörténeti összefüggésben ugyanez a megállapítás: Vernant (1998) 307; Johnston (2005) 7. 
6
 Park (1963) 195–196. Legjellemzőbb jóslatkérési helyzetek: haláleset, betegség, házasodás, veszteség, csa-

pás, megoldatlan konfliktus, vö. (a görög forrásokra nézve) Parker (2005) 118 és n. 11. 
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helyességéről való meggyőződés.
7
 A jóslás további, ezzel összefüggő haszna a döntés felelős-

ségétől való legalábbis részleges megszabadulás, s ezzel együtt – utólagosan – igazolás elnye-

rése, mégpedig a leghatékonyabbé: a jóslat emberfeletti hatalmak beleegyezését garantálja.
8
 

A divináció feltétele, bármilyen eljárásról legyen is szó, hogy a benne résztvevők higgye-

nek a világ működését és eseményeit meghatározó hatalomban vagy elvben, aki vagy ami az 

embernek értelmezhető jeleket adja.
9
 Ez akkor is így van, amikor ez nem válik tudatossá és 

nem fogalmazódik meg (például egyszerű sorsvetéses döntések esetében). A jós szava tehát 

„objektív beszéd”, külső hatalomtól származó, a jós személyétől (és akaratától) független 

megszólalás.
10

 Az istenektől származó üzenet természeténél fogva enigmatikus: maga a be-

szédmód jelzi a halandók és az istenek közötti távolságot.
11

 Ha ugyanis az isteni tudás aka-

dálytalanul megismerhető lenne, az felszámolná az emberi állapot alapvető tényezőjét (a rész-

leges tudást és az ebből adódó kiszolgáltatottságot), ami miatt divinációra egyáltalán szükség 

van.
12

 A jós mint az „isteni” (emberen kívüli) bölcsesség részese és mint konfliktushelyzetek-

be rekedt egyéneket vagy közösségeket feszültségeik feloldásához hozzásegítő szakember te-

vékenységében és szerepében az orvos-javasember, a varázsló-sámán, a próféta és a költő ro-

kona is.
13

 

A rejtett összefüggések megismerése mint a döntéshozásban segítő, felelősségtől megsza-

badító és legitimáló eljárás minden emberre és minden társadalomra jellemző igény. A kü-

lönbség abból adódik, milyen módszereket tartanak érvényesnek ezen összefüggések (isteni 

akarat, természeti vagy emberi folyamatok) megismeréséhez.
14

 

A jós a görög vallástörténetben 

Azt a homérosi kortól a római császárkorig terjedő évszázadokból fennmaradt, az epikus mű-

vektől feliratokon keresztül a jóslásról szóló értekezésekig mindenféle forrásban fellelhető 

sokféle adatot, amely a görög jósokról rendelkezésre áll, a modern vallástörténeti kutatás 
                                                                 

7
 Van der Leeuw (2001) 330–331. 

8
 Lásd Zinser (1998) 110. Ezzel lehet összefüggésben, hogy a mitikus történetekben olyan gyakori „párja” a 

jósnak az uralkodó: az, aki a legnehezebb (legmesszebb menő következményekkel járó) döntésekre kényszerül, a 

legnagyobb felelősséget hordozza, és a leginkább rászorul a legitimációra. Johnston (2008) felveti a kérdést, mi 

az oka a jósok oly gyakori előfordulásának a mitológiában (miközben orvosok és mágusok nem vagy alig lépnek 

föl). Magyarázatánál – a mágus túl „különleges”, az orvos túl „hétköznapi” szereplő lenne az epikus világ köze-

gében – tetszetősebbnek tűnik, hogy a jós mint az istenek és emberek közötti közvetítő a tanácsadás és a legiti-

máció par excellence szakembere. 
9
 „A divináció feltételezi, hogy nincs véletlen.” Van der Leeuw (2001) 330; vö. Johnston (2005) 10–11. 

Ugyanerről értekezik Cicero is, amikor a jóslás gyakorlatát védelmébe veszi (De divinatione 1.23). 
10

 Van der Leeuw (2001) 198. A jósválasz objektivitását emeli ki Vernant (1991) 304 is. 
11

 Karp (1998) 11. Az isten-ember kommunikáció ellentmondásosságáról a görög vallásban lásd Gould (1985) 

23–24. 
12

 Vernant (1991) 310 és 315. 
13

 Van der Leeuw (2001) 199; Zinser (1998) 112. Chadwick-Chadwick (1968) 637–638. A költő és a jós ro-

konságának görög vonatkozásáról lásd Dodds (2002) 87–90; Nagy (1990a), bár tétele, mely szerint a mantis va-

lamikor a differenciálatlan jós-költő megjelölése volt, a forrásokból nem igazolható; továbbá Thalmann (1984) 

129. n. 53 bibliográfiával. Detienne (1996) az archaikus görög alétheia fogalmát elemezve a jóst, a költőt és a 

(bíró-) királyt mint az „igazság mestereit” (az igazsághoz való hozzáférés privilégiumával rendelkezőket) egy 

kategóriába helyezi (különösen 1–2 fejezet, 35–52). 
14

 A tudományosság és a jóslás rokonok annyiban, amennyiben mindkét esetben ilyen összefüggéseknek a fel-

tárása a cél, a tudomány esetében is nem ritkán a jövő előrejelzésének igényével, lásd Zinser (1998) 112. 
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többféleképpen igyekezett rendszerezni.
15

 Sokáig bevett volt az az ókorra, legalább Ciceróra 

visszamenő szemlélet, amely az antik jóslást két alaptípusra osztotta fel, az ún. induktív (mes-

terségbeli tudáson alapuló, artis) és intuitív (veleszületett tehetséget, közvetlen isteni sugalla-

tot feltételező, naturae) jóslásra.
16

 A máig legterjedelmesebb és gyakran hivatkozott munka, 

Auguste Bouché-Leclercq négykötetes ókori jóslás-története
17

 a görög hagyomány önállóan 

működő jósait (a mantisokat) az induktív jóslás gyakorlóiként határozta meg, akikhez csak ké-

sőbb tapadt az inspirációs jóslás képzete.
18

 A mantis jóslási módszerei alapján való meghatá-

rozása szorosan összefüggött a szó etimológiájáról vallott elképzelésekkel. Az ókorból örökölt 

levezetést,
19

 amely szerint a mantis a maniával van összefüggésben, a fenti tétel miatt érte kri-

tika, így a mantist tisztán jelértelmezőnek feltételező kutatók más megoldásokat kerestek a 

szó eredetére. Az inspirációt (ill. más tudatállapotot) implikáló ókori etimológia azonban a 

modern kutatásban is követőkre talált. Ma a mérvadó etimológiai szótárak a szót (a maniával 

együtt) az indoeurópai *men- tőből eredeztetik, amely a „szellemi erő/erőfeszítés” jelentéskö-

rével bír.
20

 

Az angol antropológiai iskola értelmezési keretei között gondolkodó W. R. Halliday szintén 

feltételezte, hogy a görög jós jól elkülöníthető fejlődési stádiumokon ment keresztül, de kon-

cepciójának kiindulópontjául a történeti korokban nem megragadható „medicine man”-t tette 

meg.
21

 Szerinte ez a sámánokhoz hasonló figura egyszerre volt költő, orvos és jós,
22

 aki hiva-

tását veleszületett karizmájának (manájának) köszönhette, ám ez a mana később háttérbe szo-

                                                                 
15

 Több mint százféle divinációs eljárásra utal Hopfner (1930) 1258. 
16

 De divinatione 1.11 és 2.26. Előzményei Platónnál lelhetők fel (Timaios 71e–72b; Phaidros 244d), de a gö-

rög irodalomban máshol nincs nyoma, lásd Wardle (2006) 126. Az intuitív jóslás körébe tartoznak az extázis kü-

lönböző formái, az álomlátás és éber víziók. Induktívnak tartják a bél- és madárjóslást, időjárási jelenségek, és 

általában az omenek értelmezését, stb. Ezen belül megkülönböztetik a spontán (terata) és az emberek által elő-

idézett jelek értelmezését (lásd Hopfner 1930: 1277). 
17

 Bouché-Leclercq (1879–1882). Az első kötet viii–x. oldalán áttekintő bibliográfiát ad az ókori (az elveszett 

műveket is beleértve) és az újkori jóslás-irodalomról a XVI. századtól 1877-ig. 
18

 E koncepció szerint az „eredeti” görög jós kizárólag jelértelmezéssel foglalkozott, az inspiráció később 

(Hopfner 1930: 1263 szerint Kr.e. 600 körül, a Dionysos-kultusz feltételezett megjelenésével) jött divatba, majd 

vált előbb a jósdákban meghatározóvá, majd a császárkorban a keleti misztika hatására széles körben népsze-

rűvé. Ennek a későbbi fejleménynek köszönhető, hogy a „mitográfusok mindent megtettek azért, hogy ezt az 

eredeti különbséget elmossák”, és a héróikus jósokat utólag intuitív képességekkel ruházták fel (Bouché-Le-

clercq 1880: 9). 
19

 Platón, Phaidros 244c; Euripidés, Bacchánsnők 299. 
20

 Legújabban Burkert (2011) 175. Lásd Chantraine (2009) s. v. A -tis végződés mindazonáltal párhuzam nél-

küli a hímnemű nomen agentisek esetében. Az etimológiával kapcsolatos vitákról lásd Roth (1988) 10–18. Azok, 

akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a legkorábbi görög jósok csak jelértelmezők voltak, a μηνύω (‛jelez, feltár’) tö-

vével való magyarázatot támogatják. Így pl. Rohde (1972) 311. n. 41; Wilamowitz (1931) 40. n. 2; Kern (1935) 

113; újabban Casevitz (1992), Bremmer (1996) 98. Ziehen (1930) megoldása, melyet Roth (1988) 13 is átvesz, 

feloldja a problémát, amennyiben az indoeurópai tövet „felfokozott szellemi állapotként” értelmezi. 
21

 Halliday (1913). A XIX. század végén és a XX. század elején működött „cambridge-i ritualistáknak” is ne-

vezett tudományos iskolához kötődött (Gilbert Murray tanítványa volt, lásd Johnston 2008: 18), akik – J. G. Fra-

zer nyomán – evolúciós szemléletű antropológiai alapfeltevésekkel és módszertannal közelítettek a görög vallás-

történethez. Ennek megfelelően Halliday a görög vallás „primitív”, „Olympos előtti”„alsó rétegeit” (lower stra-

ta) keresi (xi), és ehhez összehasonlító anyagként törzsi vallásokról szerzett ismeretekre támaszkodik. 
22

 Valamikor Halliday szerint egyszersmind uralkodó is volt (67). A királyi sképtront (Agamemnónét) azono-

sítja Hésiodos költői sképtronával. Cicero (De div. 1.40) és Strabón (16.2) véleménye mellett számos mitikus 

példát idéz a görög és római mitológiából olyan személyekre, akik királyok és jósok is voltak egyszerre. 
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rult: előbb az inspiráció, majd a szakmai tudás vette át a helyét.
23

 Bár Halliday műve csekély 

hatással volt a későbbi kutatásra, a görög jósok és a sámánok rokonsága az ókortudomány leg-

különbözőbb területein később is, újra és újra az érdeklődés homlokterébe került. A szintén a 

cambridge-i iskolához kötődő F. M. Cornford a görög filozófia kialakulását vázolva feltéte-

lezte, hogy a „misztikus” filozófiai hagyomány gyökerei sámán-szerű bölcsekhez vezetnek.
24

 

Karl Meuli 1935-ös tanulmányában azt a lehetőséget vetette föl, hogy a görögök a tőlük 

északra élő népekkel (szkítákkal, thrákokkal) kapcsolatba lépve az ázsiai eredetű „sámániz-

must” ismerték meg, az egyes szám első személyben elmesélt hérós-történeteket pedig a sá-

mánutazásokról szóló beszámolókkal hozta összefüggésbe.
25

 Meuli nyomdokain haladt E. R. 

Dodds, amikor nagy hatású értekezésében a „görög puritanizmus” eredetét vizsgálva „egy spi-

rituális leszármazási vonalra” fűzte föl a szkítáktól megismert sámánizmust, az archaikus kori 

csodatévőket, Pythagorast és Empedoklést.
26

 Bár a „sámán” és a „sámánizmus” szavak hasz-

nálatát – lévén a görögtől távol eső szibériai kultúrák specifikus fogalmai – a klasszikus ókor-

tudomány berkeiben mindvégig gyanakvás kísérte, mégis a görög vallástörténet-írás fő sodrá-

ban maradtak, köszönhetően többek között Walter Burkertnek, aki a goés fogalomban találta 

meg a „sámán” görög megfelelőjét.
27

 

A görög jósok és jóslás specifikus kutatását azonban a XX. század jelentős részében nem ez 

az irány határozta meg. Az első világháború után újra a letisztult, racionális görögség képe lett 

meghatározó,
28

 így a jósok vallástörténeti felfogását jelentős részben a Bouché-Leclercqnél 

rögzített induktív-intuitív felosztás határozta meg.
29

 Ez adja a keretét a Realenziklopädie 

1930-ban született „Mantike” és „Mantis” szócikkeinek,
30

 s ezt a felosztást követi ma is refe-

renciaműnek számító vallástörténetében Martin P. Nilsson.
31

 Ugyancsak a kettős felosztásból 

indul ki P. A. Roth, aki a mantist mint görög jóstípust először tárgyalta monografikus feldol-

gozásában.
32

 Roth azt feltételezi, hogy a mantis egy körülhatárolható kategória („prófétatí-

pus”): induktív divinációt gyakorló, olykor papi funkciókat is ellátó férfi.
33

 

                                                                 
23

 Halliday (1913) 56. Az Odysseia sokat idézett helyét (17.382) úgy értelmezi, hogy ott a „medicine man” 

három feladata van megfogalmazva. (Nehéz így azonban elszámolni az áccsal.) Az „individualizációval” a jós(-

sámán) szerepe és tekintélye is csökkent, mígnem az inspiráció csaknem teljesen eltűnt (az apollóni papság privi-

légiuma lett), és a történeti kor jósai már csak a hadseregeknél őrizték meg tekintélyüket (93–97). A mana – in-

spiráció – szaktudás folyamatot véli felfedezni a költői szakma kialakulásában is (75). 
24

 Cornford (1952) 88–106. 
25

 Meuli (1975), amely először a Hermes 1935-ös számában jelent meg. 
26

 Dodds (2002), különösen 115–142. Az „egy spirituális leszármazási vonal” az ő kifejezése (129). 
27

 Burkert (1962), és (2011) 174; vö. West (1983) 146–150. 
28

 Lásd Johnston (2008) áttekintését a jóslás történetének történetéről (17–20) 
29

 A kettős felosztás és az ebből következő elvi alapú forrásértelmezés jelen van Brelich (1958) 109–110 gon-

dolatmenetében, Flacelière (1961) monográfiájában, és számos áttekintésben és résztanulmányban is, pl. Potter 

(1994) 15; Dietrich (1990) 171–173. (Az archaikus kor általánosan megfigyelhető vallásos igényének tartja az is-

tenséggel való közvetlen kapcsolat, a megszállottság keresését.) 
30

 Hopfner (1930), Ziehen (1930) 
31

 Nilsson (1941) az „inspirációs jóslást” későbbi, Apollónnal az archaikus kor kezdetén, más „eksztatikus 

vallásgyakorlatokkal” együtt érkezett jelenségnek tartja (164 és 546–547) 
32

 Roth (1988) 
33

 Roth (1988) 7. Tételéhez annak ellenére ragaszkodik, hogy maga is elismeri, az ókori görög vallási szó-

kincs „közismerten pontatlan” (8). A költők következetlen szóhasználatáért a metrikai kényszert okolja (uo.). 
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A jósok kutatását hátráltatta az a körülmény, hogy a görög vallástörténeti felfogást hosszú 

ideig szinte kizárólagosan a „polis-vallás” fogalma határozta meg. Mivel a görög kultúrában 

nem volt sem olyan átfogó intézmény („egyház”), amelyik a vallási életet szervezte, sem 

olyan dogmatikai rendszer vagy szentírás, amely a vallásos hitnek rögzített kereteket adott 

volna, a vallástörténeti kutatás a polisban lelt olyan intézményrendszerre, amely köré a görög 

vallási élet jelenségeit rendszerezhette.
34

 A jóslást viszont és különösképpen a szakmájukat 

függetlenül űző mantisokat ebben a keretben nehéz volt elhelyezni, mivel az ókori Hellasban 

nem volt a polis szintjén szervezett jóslás.
35

 A nagy jósdaközpontoknak voltak olyan vonatko-

zásai, amelyek a városállamok rendszeréhez illeszkedtek,
36

 de a vándorló jósok sok más jelen-

séggel együtt (mint pl. a mágia vagy a misztériumvallások) a görög vallásról alkotott kép peri-

fériájára szorultak.
37

 Tovább nehezítette a mantisok vallástörténeti helyzetét, hogy – Sarah 

Iles Johnston megfogalmazása szerint – a divináció sokáig afféle „tertium quid”-nek számí-

tott a vallási spektrum két végpontja, „valahol a racionális vallásgyakorlat és az irracionális 

mágia” között.
38

 

A XX. század második felében felvirágzó mágiakutatás és a francia strukturalista antropo-

lógia szempontjai azonban az antik jóslás és a jósok vizsgálatának új lendületet adtak. Többen 

rámutattak az induktív/intuitív felosztás problematikusságára,
39

 a tudományos érdeklődés új 

irányai pedig a jósok és a jóslás korábban nem kutatott oldalait tárták fel. Egyfelől a mantikus 

gyakorlat mögött húzódó „mentalitást”, gondolkodási sémákat kezdték elemezni, másfelől a 

                                                                 
34

 A „polisvallás” markáns megfogalmazása Souvonou-Inwoodtól származik (2000). (A „What is Polis Reli-

gion?” c. tanulmánya először 1990-ben jelent meg.) A polisvallást központba állító vallástörténeti szemlélet ko-

rábbi gyökereiről és alakulásáról lásd Kindt (2012) 3–4. A szemlélet kritikája az utóbbi évtized fejleménye, lásd 

Bremmer (2010). 
35

 Bremmer (2010) a polisvallás „zűrös határterületei” között tárgyalja a mantisokat (14–16). Kindt (2012) 

17–18 példája a polistól független vallásos gyakorlatra a jóslás. Parker (2005) 117–118 (Athénra vonatkozóan) 

rögzíti, hogy a független jósok, bár az állami életnek és a hadseregnek is rendszeresen szüksége volt rájuk, nem 

voltak hivatalos tisztviselők. Uo. n. 8 Ulrich Kahrstedt (Untersuchungen zur Magistratur in Athen, Stuttgart, 

1936. 308) megállapítása mellé áll, amely szerint a mantisokat általában ad hoc alkalmazták. Vö. uo. 89–90 és 

109–115 (a jóslás szerepéről a politikai döntéshozásban). A görög jósok „intézményesítetlen” helyzetéről lásd 

Beerden (2013) 60-65. és 87 (a római és mezopotámiai jósokkal összehasonlítva). 
36

 Kindt (2012) 18. 
37

 Parker (2005) 134 „informális” vagy „választható” vallásnak nevezi a polis-valláson kívüli vallásgyakorla-

tot. „What priests, magistrates, exegetes, assembly and the rest are to the cults of the city, that the religious 

professionals are to informal or elective religion.” 
38

 Johnston (2008) 25; hasonlóképpen Kindt (2012) 92 és 98. 
39

 Jouanna (1997) 320 a Sophoklés-drámák jóslatai kapcsán állapítja meg, hogy egyetlen személy mindkét tí-

pusú jóslást gyakorolhatja (pl. Teiresias az Antigonéban); továbbá, hogy a techné fogalma az V. században kép-

lékeny ebből a szempontból: a szaktudás lehet isten ajándéka. Kaufmann (1979) 6 a megkülönböztetést az archa-

ikus epika világában irrelevánsnak tartja (de nem szakad el attól a bevett véleménytől, hogy Homérosnál nem 

fordul elő inspiráció). Karp (1998) 10 rámutat arra, hogy az epikus világban az istenek és emberek közti érintke-

zés sokkal változatosabb formákat ölt. Például a madárjel és egy-egy isten madárként való megjelenése összemo-

sódik, nem beszélve arról, hogy a jelértelmezés is olykor kimondottan isteni segítséggel történik. Trampedach 

(2008) 213 az eposzban előforduló spontán jelértelmezést (amilyen például az aulisi teras) egyik kategóriába 

sem tartja besorolhatónak. Johnston (2008) többször (9; 17; 28; 112) kiemeli, hogy a kettős felosztás mestersé-

ges, és a két fajta jóslás a valós gyakorlatban nem vált el élesen egymástól. (Az ókori és modern felosztásokról 

lásd uo. 13–14.) Flower (2008a) 85–86 összehasonlító etnográfiai példákkal is illusztrálja az „inspiráció” és az 

„indukció” együttes jelenlétét, és rámutat Platón (Timaios 71e–72b) megkülönböztetésének polemizáló és inkább 

előíró, mint leíró célzatára. 
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jós társadalmi szerepének változásaival foglalkoztak.
40

 Ami az utóbbit illeti, feltételezik, hogy 

többfajta „független jós” létezhetett, akik különböző társadalmi réteghez tartoztak: voltak 

arisztokrata jósok és alacsonyabb rangú, egyszerűbb mantisok is.
41

 Walter Burkert a görögség 

és a közel-keleti kultúrák közti kapcsolatokat vizsgálva olyan vándorló jósok jelenlétére muta-

tott rá a Kelet-Mediterráneumban a Kr. e. I. évezred első felében, akik a polis-vallástól füg-

getlenül működtek, és szaktudásuk és személyes karizmájuk folytán váltak keresett szakembe-

rekké.
42

 S. I. Johnston a korábbi, leegyszerűsítő fejlődési sémák helyett hangsúlyozza a görög 

jóslási gyakorlat egész történelme során megmutatkozó változatosságát, amely mögött a jósok 

igazodási kényszerét feltételezi: a sikeres és jövedelmező működéshez újabb és újabb mód-

szerek elsajátítására volt szükség.
43

 

A fentiek ismeretében talán nem annyira meglepő az a tudománytörténeti tény, hogy míg a 

görög jósdákról igen bőséges irodalom született az 1950-es évektől kezdve,
44

 a görög jósról 

az első valódi monográfia csak 2008-ban jelent meg.
45

 M. A. Flower alaptétele, hogy a jósnak 

Görögországban nagy volt a tekintélye – könyve jelentős részben ennek a koncepciónak az 

igazolása.
46

 Ez a szándéka arra az elterjedt nézetre reagál, amely szerint a görög jós elismert-

sége története során folyamatosan hanyatlott volna. A jós tekintélyvesztésének vallástörténeti 

narratívája a görög irodalomban rendre felbukkanó kétely és kritika megnyilvánulásain alap-

szik: ez a kritika már az Iliasban is megfogalmazódik, és egyre markánsabb hangot kap a drá-

mairodalomban, Platónnál és másutt.
47

 A leggyakoribb vád a jósokkal szemben a politikai 

vagy anyagi előnyért elkövetett csalás vádja.
48

 Jan Bremmer ezt a változást a politikai rend-

szerekkel hozza összefüggésbe: szerinte a jósok presztízse a monarchikus rendszerekhez kötő-

                                                                 
40

 Vernant (1991) 303, és a Divination et rationalité c. kötet; Johnston (2005) 1 kiemeli az afrikai divináció 

kutatóinak hatását az ókortudományra (n. 2, bibliográfiával). 
41

 Johnston (2008) 118. Arisztokrata mantisokról lásd Pritchett (1979) 55. Mint szakma a jóslás – úgy tűnik – 

bárki által elsajátítható volt (erre nézve legtöbbször Xenophónt szokták idézni, Anabasis 5.6.29), mindazonáltal 

Görögországban sosem fejlődött olyan „tudománnyá”, mint pl. Mezopotámiában, lásd Trampedach (2008) 226. 
42

 Burkert (1983) 117 a Pythiát is párhuzamba állítja asszír eksztatikus jósnőkkel; lásd továbbá Burkert 

(1992). A közel-keleti kapcsolatokkal foglalkozik Bremmer (2008); a tágabb értelemben vett kulturális cseréről 

összefoglalóan lásd Raaflaub (2000). 
43

 Johnston (2008) 118; 141 és k., 177. 
44

 A legalaposabban kutatott terület nem meglepő módon Delphoi volt. P. Amandry (1950) monográfiája ma 

is nélkülözhetetlen. Hatalmas rendszerező munkát végzett a delphoi jóslatok területén Parke-Wormell (1956) és 

Fontenrose (1978). A többi nagy jósdáról (Klaros, Didyma, Dódóna, stb.) is megjelentek áttekintő művek, lásd 

pl. Parke (1967a és b). A Delphoiról elérhető legfrissebb ismereteket röviden és informatívan összefoglalja 

Johnston (2008) 38-60. Ugyanő részletesen tárgyalja Dódónát (60–72), Klarost (76–82), Didymát (82–90) is. Át-

tekintő bibliográfia uo. 2. n. 4. 
45

 Flower (2008a) 
46

 Leghangsúlyosabban: 2; 241. Fenntartja ezt a véleményét annak ellenére, hogy maga is megállapítja, bárki 

nevezhette magát mantisnak (242). Ebben a tekintetben, úgy tűnik, annyiban a „polis-vallás”-központú gondol-

kodás örököse, amennyiben a görög jósról tömbszerű, egységes képet igyekszik adni, vö. Kindt (2012) 27. Pri-

tchett (1979) 49 is a jósok tekintélye mellett érvel. 
47

 Lásd Ziehen (1930) áttekintését, szöveghelyekkel (1350–1353); továbbá Karp (1998) 11. és Flower (2008a) 

132–152. A kritika vagy magát a mantist, vagy általában a jóslást illeti, ez utóbbiról lásd Hopfner (1930) 1267. 
48

 Flower (2008a) 135; Smith (1989) 143–4. Legelőször az Odysseiában (2.186), elemzése Trampedachnál 

(2008: 221. és uo. n. 44). Közmondásszerű megfogalmazása talán Kreóné: τὸ μαντικὸν γὰρ πᾶν φιλάργυρον γέ-

νος („Pénzéhes a jósok fajtája mind.” Sophoklés, Antigoné 1055). A komédiában szintúgy gyakori, lásd Smith 

(1989) 143. 
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dik, majd a demokrácia kiteljesedésével egyre inkább visszaszorult az igény a jósok tudásá-

ra.
49

 A döntéshozás mechanizmusait elemzők viszont éppen arra mutattak rá, hogy a jóslatok 

interpretációjának a hagyománya, amely egymással versengő értelmezések közti vita formáját 

is öltheti, fontos tényezője volt a görög vitakultúra kialakulásának.
50

 

Sok adat valóban ellentmond az elképzelésnek: egyrészt a görög jósok (a papokhoz hason-

lóan) sosem alkottak elkülönült érdekcsoportot, és sosem váltak hatalmi tényezővé (vagyis 

ebből a szempontból státuszuk nem gyengült vagy erősödött az évszázadok során).
51

 Másrészt 

jelenlétük mindvégig kimutatható a hadseregeknél, ahol az áldozati jelek értelmezése alapján 

adtak tanácsot a hadvezéreknek.
52

 S végül: a kritikus vagy éppen szkeptikus hangokkal egy 

időben sosem tűnnek el a jóslásban hívők istenfélő megnyilatkozásai.
53

 A nagy jósdaközpon-

tok mellett mindig volt igény helyi vagy vándorló, önállóan működő jósokra is, akikhez talán 

azok fordultak, akik a költséges utazást és jósdakonzultációt nem engedhették meg maguk-

nak.
54

 

A görög jósról mint vallástörténeti jelenségről tehát, úgy tűnik, nem lehet egységes képet al-

kotni. Robert Parker szavával élve a mantis polimorf jelenség: szerepe és társadalmi státusza 

nem csak időben változott, hanem minden jel szerint egy időben, sőt egyetlen társadalmi kö-

zegen belül is többféleképpen tekintettek rá.
55

 Tevékenysége igen széles körű lehetett, és sok 

más „szakmával” érintkezett, mint pl. a beavató-papok vagy a kathartések.
56

 A jósok tanulmá-

                                                                 
49

 Bremmer (1996). Már Vernant (1991) 306 utal arra, hogy a vitán és meggyőző érvelésen alapuló döntésho-

zástól idegen a „divinációs mentalitás”. Úgy véli, a demokrácia és a racionalizmus előretörésével veszített hitelé-

ből a jóslás. Hasonlóan érvel Pieperbink (2001), különösen 24. Erre a folyamatra utal Dillery (2005) 220 is, bár 

Athénra szűkítve. Athén esetében Thukydidés megjegyzése miatt (8.1.1) szokás feltételezni, hogy a szicíliai had-

járat kudarca nyomán a jósokba vetett bizalom drámai módon megapadt. Ezzel magyarázza Radermacher (1898) 

az Euripidés-drámákban főleg Kr. e. 411. után sűrűn megjelenő jós-ellenes megnyilatkozásokat. Burkert (1962) a 

goés (halottidéző-varázsló) perifériára szorulását is a polis megerősödésével magyarázza (52). 
50

 A jóslatok mint a meggyőzés eszközei és interpretációs kiindulópontok: Karp (1998) 24–25. A görög vita-

kultúra és a jóslatértelmezés hagyománya: Parker (2000) 103. 
51

 Paparizos (1990) 310–311. 
52

 Pritchett (1979) 47–90; Jameson (1991) 204–205; Flower (2008a) 153–187. Bár – legalábbis ami Platón 

közlését (Lachés 199a) illeti – Athénban a mantis alá volt rendelve a stratégosnak, kettejük személyes kapcsola-

tától függően lehetett a mantisnak komoly befolyása is. Pritchett (1979) 56–57 számos esetet felsorol, ahol a 

mantisok katonai (stratégiai) értelemben is fontos szerepet játszottak. 
53

 Nock (1972) 540–541 és Price (1985) 152–154 („It would in any case be a misjudgement of the power of 

intellectuals to imagine that they could alone transform religious attitudes.” 153). A jóslás védelméről a filozó-

fiában lásd Hopfner (1930).  
54

 Flower (2008a) 241. A jósdák jelentőségének megnövekedését Burkert (1962) 54 azzal magyarázza, hogy 

esetükben a közvetlen isteni kinyilatkoztatás az intézményesített keretek között biztosabb ellenőrzés alá került 

(szemben a goésekkel, lásd fent, n. 49.). Az intézményes jósdák és a helyhez nem kötött jósok „versenyéről” lásd 

Burkert (2005) 40 és Johnston (2008) 34. A nagy jósdákban a konzultációnak bonyolult és költséges rítusa volt, 

ezért egyszerűbb emberek nem engedhették meg maguknak, vö. Potter (1994) 40. Parker (2005) 118 szerint, mi-

vel Athénban nem volt jósda, nagyon valószínű, hogy magánéleti kérdésekben az athéniak helyi jósok szolgála-

tait vették igénybe. A különböző jósok és jósdák „tarifáiról” (ami keveset tudni lehet) lásd Beerden (2013) 101–

102. 
55

 Lásd Parker (2005) 116–118 példáit mindkét végletre. Azon megállapítása is meggyőzőnek tűnik, hogy a 

megbecsült mantis (pl. az athéni polgárjogot nyerő Sthorys) is ki volt téve a kudarcból fakadó népszerűségvesz-

tésnek (118). „Polymorphousness of the seer”: uo. 134. 
56

 Parker (2005) 119–122. 
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nyozására nézve is érvényeseknek tűnnek azok a kívánalmak, amelyeket Julia Kindt általá-

nosságban a görög vallástörténeti kutatással szemben fogalmazott meg: a vallási jelenségekre 

nem valamilyen tömbszerű és rögzült struktúra elemeiként kell tekinteni, hanem azokat egy 

„fluid és nyitott” vallási térben kell elképzelni, amelyben különböző szimbolikus megnyilat-

kozások versengenek egymással.
57

 A görög jósokra vonatkozó adatok tömegében keresve utat 

nem annyira az a kérdés, hogy „ki vagy mi volt a görög mantis”, hanem hogy milyen lehet-

séges szemléletei voltak a görög kultúrában, és ezek hogyan viszonyultak egymáshoz. 

A jós mint irodalmi alak 

Bár többször megfogalmazást nyert, hogy a görög jóslás (és általában a vallástörténet) forrásai 

jelentős részben irodalmi szövegek, amelyeknek interpretációja sajátos megközelítést igényel, 

mégis gyakran előfordul, hogy a vallástörténészek nem veszik figyelembe forrásaik irodalmi 

jellegét és esetleges retorikai céljait, illetve, hogy irodalmi elemzésekből (vallás)történeti kö-

vetkeztetéseket vonnak le.
58

  

A jósok és a jóslás irodalmi megjelenésének kutatásában aránylag nagy figyelem irányult a 

homérosi eposzok felé.
59

 A jósok személyére nézve két jellemző kérdésfeltevéssel találko-

zunk: egyfelől, ami a módszereiket illeti, visszatérő állítás, hogy a homérosi jósok csak jelér-

telmezést gyakoroltak, nem ismerték az inspirációt,
60

 szaktudásuk pedig nem kizárólagos: 

bárki, akinek elég esze van hozzá, elsajátíthatja a mesterséget.
61

 Másfelől társadalmi szerepü-

ket és tekintélyüket vizsgálva homlokegyenest ellentétes következtetéseket találunk a szakiro-

dalomban. Stockinger például, aki az eposzokban előforduló előjel-értelmezések irodalmi 

funkcióját vizsgálja, megállapítja, hogy a jósoknak az eposzban mindig igazuk van, tekinté-

lyük pedig megkérdőjelezetlen.
62

 Ezzel szemben Trampedach arra jut, hogy a homérosi világ-

ban a jósoknak „sem immunitása, sem abszolút tekintélye nincs.”
63

 

                                                                 
57

 Kindt (2012) 6; 21. 
58

 A források költői-retorikai vonatkozásairól és a források közvetettségéről: Kaufman (1979) 3–5; Burkert 

(2005) 30; és különösen Flower (2008a) 3. és 21. A szempont elhanyagolása jellemző sok áttekintésre, pl. Brem-

mer (1993), aki egyetlen érvelési szálra fűzi fel az Ilias Kalchasát, Xenophón egy jósról szóló megjegyzését és a 

Hérodotostól ismert jóst, Megistiast, aki Thermopylainál esett el (152–154); hasonlóképpen jár el Roth (1988), 

és előzetes megjegyzései ellenére Flower (2008a) is. Ugyanez a veszély a görög vallástörténet más területein is 

fennáll, ahogy erre pl. Fritz Graf a mágiakutatás kapcsán utal (Graf 2009: 127). 
59

 Vallástörténeti szempontból foglalkozik a homérosi jósokkal Parke (1967) egy fejezete (13–19); Pieperbink 

(2001). Erbse (1986) a homérosi világ isteneinek funkciójával foglalkozik, de a jóslást csak érintőlegesen tár-

gyalja. 
60

 Talán Rohde tekintélye hatott (1894: 344). Még az egyébként árnyaltan elemző Trampedach is fenntartja 

(2008: 227), holott ennek ellentmond két (egy Ilias-beli, és egy Odysseia-beli) jelenet is. Helenos „hallja” az is-

tenek beszélgetését (tehát minden közvetítő jel nélkül tud arról, hogyan döntöttek, Ilias 7.44 és 7.53), Theokly-

menos pedig vizionál: maga előtt látja a Hádésba hanyatló kérők rettenetes sorsát (Odysseia 20.351–357). De 

már az első ének Kalchasra vonatkozó, nagyon sokszor idézett (1. 70) sora is mélyebb tudásra, sőt, mindentudás-

ra utal, lásd Detienne (1996) 65. Dietrich (1990) 160–161 az említett ellenpéldákat „költői invenciónak” tartja. 

Az inspiráció szerepére az epikus jósok esetében utal Beck (2004a). 
61

 Parke (1967) 14; Karp (1998) 10; Trampedach (2008) 216; Suárez de la Torre (2009) 161. 
62

 Stockinger (1959) 15 és 165. Nem tekinti át az eposzok jósalakjait, mert csak az előjel-értelmezésekre össz-

pontosít. Így kimarad elemzéséből Próteus, Teiresias és Theoklymenos is. 
63

 Trampedach (2008) 221. A szerző végigelemzi a homérosi jós-jeleneteket. Végső konklúziója, hogy ellent-

mondás van a költő jósokról szóló „autoritatív állításai” és a jósok történetekben játszott szerepe között (224). 
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A kifejezetten irodalmi jellegű elemzések a jóslatok költői (elbeszélői) funkcióját vizsgál-

ják, a jóskarakterek ábrázolására csak érintőlegesen helyezve hangsúlyt.
64

 A. Karp fontos 

megállapítása, hogy az archaikus irodalom jósainak (a mitikus jósoknak) fő feladata az isteni 

akarat közlése és magyarázata: a thesphaton nem pusztán az isteni döntést, hanem annak mo-

tivációját is feltárja.
65

 Az eposzban azonban az isteni akarathoz való hozzáférés messze nem a 

jósok előjoga: az istenek bármikor dönthetnek úgy, hogy megjelennek egy hősnek, akár éber 

állapotában, akár álomban.
66

 

A mitikus jósalakok egyik visszatérő szerepe, hogy az uralkodóval helyezkednek szembe.
67

 

Teiresiasnak ez a tragédiabeli szerepe közismert, és nem előzmény nélküli.
68

 Az uralkodóval 

folytatott vitajelenetek a jóst az embertől és politikai viszonyoktól független igazság képvise-

lőjeként mutatják be. Szerepük sokszor nem az, hogy hozzásegítsék az uralkodókat szándékuk 

beteljesítéséhez, hanem hogy szembesítsék őket a kedvezőtlen igazsággal.
69

 Ezekben a jelene-

tekben hangzanak el a görög irodalomban először a jóslásra vonatkozó szkeptikus hangok és a 

jósok hitelét megkérdőjelező állítások, amelyekből a vallástörténészek történeti folyamatokra 

következtettek.
70

 Ezek a részletek azonban saját irodalmi kontextusukban értelmezve – bár 

közük van a jósoknak a hatalmi szerkezetben elfoglalt státuszához
71

 – részben a karakterábrá-

zolás eszközei, részben pedig valamilyen inherens ellentmondás kifejeződéseinek tűnnek.
72

 A 

jóslás és a hatalomgyakorlás ugyanis elkerülhetetlenül ambivalens viszonyban van egymással, 

hiszen az istenekkel való kommunikáció révén a jós – akár legitimálja, akár megkérdőjelezi a 

hatalmat – mindenképpen ellenőrizhetetlen elemet hoz a közösségi diskurzusba.
73

 

                                                                 
64

 Moore (1921) a jóslatokban részben a feszültségkeltés eszközét látja, részben az eposz narratív egységének 

biztosításában fedezi fel szerepüket (azáltal, hogy a jóslatok mindig a fő cselekményszálra vonatkoznak). 

Stockinger (1959) általában a jóslás-jelenetek epikus hagyományát vizsgálja egészen Vergiliusig, és elbeszélés-

technikai jelentőségüket elemzi; Kaufman (1979) a jóslatokat halló szereplők jellemzésére és az ironikus hatásra 

helyezi hangsúlyt. Karp (1998) áttekintést nyújt az archaikus irodalom jóslatairól és jósairól; Collins (2002) a 

jóslatok retorikai céljait vizsgálja, elsősorban a hatalom és tekintély összefüggésében, illetve arra nézve, milyen 

mintát nyújt az epikus jelértelmezés az olvasónak a narratíva értelmezéséhez. 
65

 Karp (1998) 17. 
66

 Az álomról az eposzokban: Hundt (1935), hozzá Böhme recenziója (1935); Amory (1966); Pratt (1994). 

Általában a görög irodalomban: Lieshout (1980). 
67

 Detienne (1996) 67; ill.169. n. 98; Wüst (1955); Pl. Agamemnón – Kalchas; Oidipus – Teiresias; Kreón – 

Teiresias; Hektór – Polydamas. Ez utóbbit (Ilias-beli konfliktusukat) elemzi Wüst (1955), meglehetősen nagy 

ívű általánosításokkal (párhuzamnak hozza fel a Dionysos-kultusszal szemben fellépő uralkodókat is, és ál-

talában beszél a vallási hatalom és politikai hatalom összeütközéséről). 
68

 Ugolini (1995) 25 rögzült toposznak tekinti. Jouanna (1997) 314 tudatos rájátszást feltételez Sophoklés ré-

széről (a kapzsiság vádja az Iliasban az uralkodót éri, az Oidipus királyban a jóst). 
69

 A jósfigura, amennyiben az isteni és az emberi szándékok távolságára, az isteni akarat vagy sors kímélet-

lenségére figyelmeztet, analóg jelenség a jósdák által adott enigmatikus válaszokkal. Ez utóbbiak is a halandó lét 

kiszolgáltatottságát közvetítik (Karp 1998: 12). A kétértelműség és rejtvényszerűség pedig az irodalmi (fiktív) 

jóslatok jellemzője (Fontenrose 1978: 21–22. és passim). Az irodalom (és a mítosz) jóslásról alkotott képe ennyi-

ben bizonyosan eltér a görög világban gyakorolt jóslástól. Vö. Vernant (1991) 314. 
70

 Ti. az ún. „felvilágosodásra”. Jouanna (1997) 315–316 a hippokratési iratokra és Xenophanésre hivatkozik. 
71

 Karp (1998) 26: a jósok nem szentek és sérthetetlenek az epikus világban. 
72

 Karp (1998) 20: Télemachos az Odysseia 1. énekében meggyőződik Athéna isteni mivoltáról (és ebből kö-

vetkezően jóslata igazáról), és ezzel egy időben közli, hogy nem bízik a jövendölésekben (1. 323 és 420). 
73

 Lásd erről Potter (1994) alapos okfejtését (3–15). 
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A jós és a költő, a profétikus és költői megszólalás rokonságának gazdag irodalma van.
74

 

Ismertek olyan hagyományok, amelyek szerint a két „szakma” közös tőről fakad: Pausanias 

közlése szerint Olén, a legendás költő részt vett a delphoi jósda alapításában, sőt, ő volt Apol-

lón első prophétése, egyszersmind a hexamater feltalálója is.
75

 Ugyanezt az első delphoi pro-

mantisról, Phémonoéról is mesélték (uo.). Sőt, a szicíliai Diodóros úgy tudja, hogy maga Ho-

méros átvett sorokat Teiresias Delphoiban papnőként szolgáló lányától, Daphnétól, aki kivéte-

les minőségű költeményeket tudott alkotni.
76

 A homérosi epikában a két szerep egyértelműen 

elválik egymástól, de sok görög költő olyan hagyományból merít, amelyikben a két szerep na-

gyon közeli rokonságban áll egymással. Hésiodos szent elhivatását ószövetségi próféták ana-

lóg történeteivel hozták párhuzamba.
77

 Pindaros pedig mind nyelvezete folytán, mind bizo-

nyos (kontextusából gyakran kiemelt) megnyilatkozásai okán próféta-költőként ismert.
78

 

A jóslás és a jósok szerepét a tragédiákban és az ókomédiában sokáig a vallástörténész sze-

müvegén keresztül vizsgálták és értelmezték.
79

 Ehhez képest előrelépést jelentett a műfaji 

szempontok figyelembe vétele.
80

 A tragédiák esetében főként a jóslatok dramaturgiai szerepé-

re került a hangsúly,
81

 de születtek a jósok karakterére és szerepére vonatkozó elemzések is.
82

 

A mitikus jósalakokat irodalmi elemzésnek alávető átfogó munka még nem született. Egy-

egy mitikus jós történetének különböző műveken átívelő tanulmányozására akad néhány pél-

da. Ugolini a tragédiák Teiresias-alakját vizsgálja a korábbi hagyományhoz képest.
83

 Mason 

Kassandra ábrázolásaival foglalkozik, elsősorban abból a szempontból, hogy Aischylos és Eu-

                                                                 
74

 Cornford (1952) mint általános kultúratörténeti jelenséget tárgyalja (5. és 6. fejezet, 62–106). Dietrich 

(1990) 158–160 a görög jós és a költő rokonságát fejtegeti, sőt egyenesen „egy szakmának” nevezi a két mester-

séget. Ez a megállapítás nem állja meg a helyét sem Homérosnál, sem máshol. Az összekötő kapocs az isteni in-

spiráció, ennek jelentését azonban minden esetben külön kell vizsgálni. A költői inspirációról: Murray (1981); 

Dodds (2002) 87–90; Graf (1990) 100–101; Maehler (1963); Svenbro (1976); Gentili (1984) 203–231.  
75

 Pausanias 1.18.5; 8.21.3; 10.5.7-8 (Egy Boió nevű költőnő sorait idézi.) Vö. Hérodotos 4.35. Olénról és a 

görög költészet kezdeteivel kapcsolatos hagyományokról lásd Marót (1956) 265. 
76

 Diodóros Siculus 4.66.6 
77

 Hésiodos vates-költői felfogásáról lásd Dodds (2002) 89. és 316. n. 118; Andrews (1943). 
78

 Pindarostól rendre egy töredékét idézik (fr. 150 Snell: „μαντεύεο, Μοῖσα, προφατεύσω δ’ ἐγώ”), aminek 

kontextusáról semmit sem tudunk. Mindazonáltal Pindaros jósokkal és jóslással való kapcsolatának számos as-

pektusa van, lásd erről összefoglalóan Duchemin (1955) és Suárez de la Torre (1990), további irodalommal. 
79

 Pl. Radermacher (1898). Jouanna (1997) kitér a jóslatok dramaturgiai szerepére is (294), elemzi továbbá a 

jóslás szókincsének változásait az eposzban és a tragédiaköltészetben (302–305). 
80

 Smith (1989) Aristophanés komédiáit elemzi ezzel a szemmel. Megállapítja, hogy a jósok (és chrésmologo-

sok) sohasem részesülnek kedvező bánásmódban a komédiaköltő részéről (142), ez azonban nem a kor „raciona-

lizmusának” számlájára írandó, hanem a költő azon szándéka van mögötte, hogy a jóslatokkal való politikai célú 

visszaéléseket kritizálja (151, 155). A komédiákban fellelhető jósláskritikák „hagyományos” értelmezéséhez lásd 

ugyancsak Smith (1989) 140–141. n. 2. 
81

 Bächli (1954) a feszültségkeltés technikai eszközét látja a jóslatokban. Tágabb összefüggésben tárgyalja, és 

a jósszereplőkre nézve is fontos megállapításokat tesz Kamerbeek (1965). Kiemeli például, hogy Kassandra és 

Amphiaraos helyzete gyökeresen különbözik Teiresiásétól amiatt, hogy az eseményekben, amelyre jóslataik vo-

natkoznak, maguk is érintettek. 
82

 Jouanna (1997). 
83

 Ugolini (1995). Brisson (1976) monográfiájának a tárgya is Teiresias, de ő strukturalista szempontú elem-

zésnek veti alá a Teiresias-mítoszt, tehát nem az egyes elbeszélésekkel, hanem az összes mítoszváltozatból le-

szűrt cselekményvázzal foglalkozik. Sineux (2007) Amphiaraos-monográfiája a jós-hérós kultuszára és annak 

politikai vonatkozásaira koncentrál. 
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ripidés hogyan és milyen művészi céllal alkotja meg a trójai királylány alakját és szerepét.
84

 

Mindkettejük célja annak feltárása, milyen változáson megy át a hagyományból örökölt miti-

kus téma, elsősorban a tragédiaköltők kezén. 

Melampus értelmezései 

Melampusról és a Melampodidákról is készült monográfia – még a XIX. század első felében, 

Karl Eckermann tollából.
85

 Amint alcíme is mutatja (Ein Cyklus mythologischer Untersuchun-

gen), szempontja nem irodalmi, hanem „mitológiai”, vagyis Melampust (ill. utódait) olyan 

mitikus „személyiségként” fogja fel, akiről történetei és a hozzá kapcsolódó kultikus és egyéb 

hagyományok alapján összefüggő képet lehet alkotni. Eckermann a német „mitológia-tudo-

mány” művelője volt, amely a mítoszokat a világra vonatkozó ismeretek és igazságok elvont 

megfogalmazásainak tekintette, amelyeket ezért ezt a sajátos nyelvet dekódolni képes tudós-

nak kell szakszerűen értelmeznie.
86

 A „Melampus-mítosz” ebben a felfogásban a Melampusra 

vonatkozó antik adatok összességét, az azokból leszűrhető történet-vázat (vagy történetváza-

kat) jelentette. Ha a kutató arra a kérdésre keresi a választ, hogy „ki volt Melampus?”, vagy 

„ki volt valójában, eredetileg Melampus?” – a kérdés azt implikálja, hogy a mitikus alakról 

afféle személyiség-, ill. életrajzot lehet megfogalmazni, az adatokat tartalmazó szövegek (és 

képek) pedig „források”, amelyek a róla alkotandó tudományosan elfogadható képhez visznek 

közelebb. Ez a szemlélet a mítoszkutatást hosszú ideig meghatározta, és sok tekintetben még 

ma is hat. Ám a Melampus-képre más ókortudományi nézetek és viták is döntő hatással vol-

tak. 

Mivel egyes antik források (Hérodotos, Diodóros) Melampust a Dionysos-kultusz görögor-

szági bevezetőjeként mutatják be, és egyik történetében őrjöngésben szenvedő nőket gyógyít 

meg, értelmezései szoros összefüggésben voltak Dionysos és a dionysosi vallás eredetére és a 

görög vallásban elfoglalt helyére vonatkozó elképzelésekkel.
87 

Felfogását így sokáig a görög 

vallásra vonatkozó nagyobb koncepciók, s ezen keresztül végső soron az egész görög kultúrá-

ról alkotott kép és a hozzá való viszony határozta meg.
88

 Ennek köszönhető, hogy alakját az 

                                                                 
84

 Mason (1959). 
85

 Eckermann (1840). 
86

 A mítoszfogalom alakulására vonatkozó alábbi okfejtésben jelentős mértékben Calame (2000) gondolatme-

netére támaszkodom, különösen a Modern hermeneutics c. fejezetre (18–37). Calame a modern mítoszfogalmat 

Giambattista Vicóra és Christian Gottlob Heynére vezeti vissza (19–20). A „mitológia-tudomány” elméleti alap-

jának a mítosz sajátos gondolkodásmódként való felfogását tekinti. K. O. Müller 1825-ben megjelent művében 

(Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie) rögzítette meghatározó módon azt a mítoszdefiníciót, 

amely a mítoszinterpretációt a XX. századig meghatározta (21). 
87

 Hogy Melampust a Dionysos-valláshoz lehessen kötni, ki kellett választani a gyógyítástörténetek azon vál-

tozatát, ahol Dionysos okozza az argosi lányok (nők) őrjöngését (ebben a tekintetben ugyanis nem egységes a 

hagyomány), másrészt el kell tekinteni a hérodotosi közlés kontextusától, hogy ti. Melampus Egyiptomból hozta 

(Kadmos közvetítésével) a phallos-menet szokását Hellasba. Creuzer (1836) egyébként ezt is komolyan vette: 

etióp eredetűnek vélte Dionysost, papjait pedig szó szerint „feketelábúnak” (34). Mindemellett több Melampust 

feltételez, akiket időben is elhelyez. A Dionysosszal kapcsolatos vallástörténeti elképzeléseket röviden vázolja 

Simon (1998) 234–235; részletesen tárgyalja a Dionysos-értelmezéseket és azok elméleti hátterét McGinty 

(1978). 
88

 McGinty (1978) 6 szerint a Dionysos-értelmezésekben jól nyomon követhetők az interpretációs módszerek 

változásai, mert a Dionysos-kultusz különlegessége a modern tudományos logika szemszögéből nézve értelme-

zésre szorul: „Faced with such an emotional and non-rational religion, scholars have been very explicit in jud-
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apollóni-dionysosi polaritás keretein belül helyezték el, s személyében – Orpheus mellett – a 

két szféra valamilyen találkozásának mitikus megfogalmazását vélték felfedezni.
89

 

Így már Eckermann is észak-görögországi Dionysos-papoknak vélte a Melampodidákat, 

akik az Apollón-vallás és Delphoi megerősödésével kerültek Apollón fennhatósága alá.
90

 

Ugyancsak dionysosinak s egyben alviláginak gondolta Melampust Hartung, sőt, egyenesen 

chthonikus istenségnek tekintette: erre utalna neve, Dionysos alvilági kötődése, és Melampus 

másik híres története, a phylakéi marharablás mint szimbolikus alvilágjárás.
91

 Ez utóbbi törté-

netét, melyben egy marhacsordát kell ellopnia, hogy testvére számára megnyerje Néleus lá-

nyának, a szépséges Pérónak a kezét, a XX. századi összehasonlító vallástörténet is alvilágjá-

rásokkal és sámánisztikus jellegű utazásokkal hozta párhuzamba.
92

 

Bár Erwin Rohde ellenkező irányból érkezőnek látja Melampust, felfogása alapvető kon-

cepcióját tekintve nem különbözik a korábbiaktól. Nála Melampus „pythói jós”, az apollóni 

szféra képviselője, aki a kétfajta vallásosság kibékítőjének, a Dionysos-vallás „hellenizálójá-

nak” szerepét játssza. De a két vallás találkozására – a nietzschei értelmezés átvétele mellett, 

vagy annak ellenére – Rohde történeti folyamatként tekint: szerinte a dionysosi eksztázis jár-

ványként terjedt el az archaikus kori Görögországban.
93

 Elképzelése szerint az inspirációs jós-

lás („Begeisterungsmantik”) Dionysoshoz kötődik, Apollón eredetileg kizárólag a jelértelme-

zés racionális tudományának istene volt.
94

 Ezzel az Apollón-képpel és jóslás-felfogással függ-

het össze, hogy Bouché-Leclercq az „eredeti” görög mantisoktól elvitatta az intuitív jóslás 

gyakorlatát. Alaptétele lett, hogy a görög jós csak induktív jóslást gyakorolt, így a mítoszok-

ban Melampusnak tulajdonított gyógyító és „mágikus” képességeket kései kiszínezéseknek 

tartotta.
95

 

                                                                                                                                                                                                        
ging its meaning and value. (…) As a result, interpretations of Dionysos reveal more about scholar’s presupposi-

tions than almost any other issue in classical studies.”  
89

 Az apollóni-dionysosi komplementer ellentét története bőven a Nietzsche előtti generációkra nyúlik vissza. 

Csírái már Winckelmann-nál megfogalmazódnak, K. O. Müllernél pedig (tehát a XX. század első felében) ki-

fejtést nyer. A Dionysos-kép változásairól, ill. az apollóni-dionysosi fogalompár történetéről kiváló összefogla-

lást nyújt Isler-Kerényi (2007) a „Modern mythologies: ‛Dionysos’ versus ‛Apollo’” c. fejezetben (235–254). 
90

 Eckermann (1840) 6–7. Módszere, hogy a téziséhez különböző forrásszövegekből származó adatokat állít 

össze, és azokban tétele igazolását fedezi föl. Jó példa Melampus anyjának neve, akit ha Rhodopénak hívnak, 

Melampus északi eredetét támasztja alá, ha Aglaiának, akkor Hésiodos egy adata alapján Kharisnak tekinti, aki a 

Dionysos-kulusz „vidám” oldalának képviselője (2–3). A képbe nem illő elemeket (pl. hogy Melampust Athéna 

Alea szentélyével kapcsolatba hozták, vagy, hogy Melampusnak saját kultusza volt Aigosthenán) figyelmen kí-

vül hagyja, mert „mindent nem lehet megmagyarázni a mitológiában” (8). 
91

 Hartung (1865) 222; (1873) 236. Ő is elvont mítoszfogalommal dolgozik, és mivel a költők mítoszelbeszé-

léseit a „mitikus jelentéstől” függetlennek tekinti, lévén, hogy a költők a „saját céljaiknak megfelelően” változ-

tatnak a mítoszokon, a nem költői forrásokat (pl. Pausaniast) fontosabb forrásnak tartja (I. vii.). 
92

 Lásd erről az Odysseia-fejezetet, 37–38. oldal. 
93

 A Rohde által megrajzolt Melampus az idegen dionysosi enthusiasmost „szabályozta és tökéletesítette”. 

Rohde (1894) 339–340. „In ihm (sc. in Melampus) stellt die Sage, typisch gestaltet, eine Versöhnung des 

Apollinischen und Dionysischen dar, die als Tatsache völlig der Geschichte, wenn auch nicht der Geschichte 

uralter Zeit, angehört.” Ez a szemlélet, amely a mitológiát történeti tények emlékét őrző forrásanyagnak tekinti, 

továbbá az a nézete, mely szerint Dionysos az „eredeti” görög vallástól idegen, lényegében a K. O. Müller óta 

érvényes irányzatba illeszkedik. Lásd Isler-Kerényi (2007) 246. 
94

 Rohde (1894) 347–348. 
95

 Bouché-Leclercq (1880) 14. Némileg ellentmondásba keveredik, amikor Melampust ő is Dionysos-papnak 

gondolja, és chthonikus eredetűnek mondja jóstudását (15). A zavaros képet a hagyomány következetlenségével 
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Bár, ami Dionysost és a dionysosi vallást illeti, a történeti-pozitivista megközelítésektől 

gyökeresen eltérő koncepciók már az 1930-as években megfogalmazódtak (Walter F. Ottóé és 

Kerényi Károlyé),
96

 az évtizedekig mérvadó munkáknak számító nagy referenciaművek, Ul-

rich von Wilamowitz-Moellendorff pályája végén írt könyve (Der Glaube der Hellenen) és ta-

nítványa, Martin P. Nilsson görög vallástörténete a XIX. században lefektetett vágányokon 

haladtak.
97

 Wilamowitz vallástörténeti összefoglalásában érdekes módon nem foglalkozik 

Melampusszal, sőt, általában véve a jóslás és a jósok az ő „görögök hitéről” felvázolt képében 

csekély szerepet játszanak. Az epidaurosi Isyllosról írt monográfiájában tér ki egy lábjegyzet-

ben Melampusra, és Pausanias egy megjegyzése és egy aigosthenai érme alapján felveti azt a 

lehetőséget, hogy Melampus eredetileg Aigosthena theos patróosa volt, akinek eredetileg nem 

volt jellemzője a jóslás.
98

 A Pauly-Wissowa szócikkének szerzője, Jacob Pley 1932-ben tény-

ként közölte Wilamowitz feltételezéseit, és Melampusban Rohdéval szemben nem apollóni, 

hanem „eredendően” Dionysoshoz tartozó jóst látott. Megfogalmazza azt a később sokat tár-

gyalt és mindig továbbfejlesztett elképzelést, mely szerint Melampus két története (a phylakéi 

marharablás és az argosi gyógyítástörténet) egymástól teljesen függetlenek, továbbá, hogy a 

Proitidák történetében Melampus és vele együtt a dionysosi elem másodlagos fejlemény. Ez 

utóbbi tétel később a rítus-iskola keretei között gondolkodó kutatók egyik kiindulópontja lett, 

és alapvetően meghatározta a Proitida-mítosz egész interpretáció-történetét.
99

 

Nilssont annál jobban foglalkoztatta Melampus alakja. Bár Rohde véleményétől eltérően 

Melampust nem apollóni jósnak vélte, lényegében mégis az ő elképzelését fejlesztette tovább, 

amennyiben a mitikus jóst vallástörténeti keretbe illesztette. Azt feltételezi, hogy Melampus 

történeti személy lehetett: archaikus kori jós és „engesztelő pap” (Sühnepriester), az „eksztati-

kus áramlatok” és a „dionysosi mozgalom” képviselője, akinek különös alakja köré nagyon 

korán vándormotívumok rétegződtek: mítoszai „az irodalom előtti, mítoszteremtő kor utolsó 

alkotásai” voltak.
100

 

Dionysos nevének a felfedezése a lineáris B táblákon új helyzetet teremtett, amennyiben ki-

húzta a talajt azok alól az értelmezések alól, amelyek Dionysost kései, idegen jövevényként 

mutatták be. De a XIX. században lefektetett és a XX. század első felében mérvadó művekben 

rögzített sémák oly erősen hatottak, hogy például a római vallástörténeti iskolához tartozó 

Paolo Scarpi még 1980-ban is az apollóni-dionysosi tengelyen próbálta elhelyezni Melam-

pust, és Nilssonhoz hasonlóan archaikus kori vándor-csodatévőnek tartotta.
101

 Holott az apol-

lóni-dionysosi fogalomkör – talán éppen a Dionysos bronzkori jelenlétéről tanúskodó adatok-

nak is köszönhetően – egyre inkább háttérbe szorult a kutatásban. 

                                                                                                                                                                                                        
(különböző hagyományok nem következetes szintézisével) magyarázza (17). Halliday (1913) épp ellenkezőleg: 

Melampus gyógyító képességei és királyi szerepe miatt az ősi „medicine man” és jós-király (61 és 69.) 
96

 Otto (1933), Kerényi (1935) 
97

 Wilamowitz (1931), Nilsson (1941) 
98

 Pausanias 1.44.5. Wilamowitz (1967) 177–178. n. 33; Pley (1932) 393 szintén a Pausanias-helyre támasz-

kodva állítja, hogy az „ősidők óta” Aigosthenában tisztelt istenség (=Melampus) nem a híres jós volt, azzá csak 

akkor vált, amikor Amythaónt az apjává tették. Az aigosthenai kultuszról lásd az Apollodóros-fejezetet, 115. 

oldal; az érméről az Ikonográfia-fejezetet, 200. oldal. 
99

 Lásd alább. 
100

 Nilsson (1992) 616–620. Kerényi (1996) 165 is valós személynek véli, de régebbre helyezi (a mykénéi 

korba). 
101

 Scarpi (1980) 434. 
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Ez azonban nem jelentette azt, hogy a történeti-evolucionista szemlélet ne lelt volna más 

utakat Melampus történeti értelmezésére. Egészen eredeti és új volt Herbert W. Parke ötlete, 

mely szerint Melampus, a „Feketelábú”, eredetileg a lábukat sosem mosó dódónai Zeus-papok 

körébe tartozott.
102

 Ennek megfelelően a Zeusra utaló jeleket is sikerült felfedezni a míto-

szaiban: a szent tölgyfát (amelyben az őt jóstudással megajándékozó kígyók fészkeltek) és 

egyik történetében a Zeusnak szóló bikaáldozatot. Hogy a mitikus elbeszélésekben Melampus 

sehol sem Zeus-pap, és jóstudása sem kötődik egyetlen szövegben vagy kultikus gyakorlatban 

sem Zeushoz (Dódónához pedig végképp nem), nem jelentett problémát, sőt. Erika Simon 

szerint éppen eredeti istenének „elrejtése” jelzi Melampus kultúrhérószi nagyságát: „Okossá-

guk és nagy tekintélyük révén a hozzá (ti. Melampushoz) hasonló papok nagyban hozzájá-

rultak ahhoz, hogy Zeus Hellas fölötti hatalma megszilárduljon. A nagy pregörög istenségek, 

Apollón és Dionysos megtartották hatalmi szférájukat, de Zeus fiaivá válva alárendelődtek 

neki.”
103

 

A fenti értelmezések mindegyike történeti vagy kvázi-történeti személynek tekinti Melam-

pust. Mitológiai beágyazottságával és történeteivel csak annyiban foglalkozik, amennyiben 

azokból adatokat tud meríteni koncepciója alátámasztására. Értelmezéseik végpontjai olyan 

fogalmak, amelyek mind további vizsgálat tárgyai lehetnének: mit jelent Apollón-papnak, 

Dionysos-papnak, vagy éppen Zeus-papnak lenni az ókori Görögországban? Hasonló szemlé-

letűek azok az elemzések, amelyek – a mitikus hagyományból a gyógyítástörténeteket hang-

súlyozva – Melampusban a jós-orvosnak (iatromantisnak), és a tisztítószertartások szakértőjé-

nek, a kathartésnek a mitikus ősképét látják.
104

 Mivel bizonyos források (Apollodóros és csá-

szárkori orvosi szerzők) részleteket közölnek arról, hogy Melampus hogyan gyógyította meg 

betegeit (az őrjöngő nőket, ill. a nemzőképtelenségben szenvedő Iphiklost), sok kutató nem 

tudott ellenállni azon kérdés feszegetésének, hogy vajon pontosan miféle betegségeket kezelt, 

és milyen, orvostörténeti vagy népgyógyászati fogalmakkal megragadható eszközöket alkal-

mazott.
105

 Ezek a szövegek természetesen – kellő kritikával megközelítve – felhasználhatók 

az ókori orvoslástörténet forrásaiként, de az ilyen irányú elemzések, ha nem is a „ki volt Me-

lampus?”, de még mindig a „kicsoda Melampus?” kérdésre keresik a választ. Ennek érdeké-

ben pedig ugyanúgy megrostálják, és összefüggésükből kiemelve kezelik a Melampusra vo-

natkozó ókori közléseket, mint azok, akik Dionysos- vagy Apollón-papot láttak benne.
106
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 Parke (1967) 165–169. A név etimológiája nyomán más értelmezések is születtek. Cook (1894) 384–385 

Melampus egykori kecskealakjára következtet belőle. Kretschmer (1922) 60-61 Oidipusszal hozza párhuzamba, 

és a különleges (dagadt/fekete) lábat kígyólábként értelmezi, vagyis mindkét név esetében chthonikus istenségről 

lenne szó. Ruipérez (1994) a „lábat” tartalmazó nevek mögött farral született, és ezért „mágikus” (gyógyító) ké-

pességekkel bíró személyeket feltételez. 
103

 Simon (1998) 251. Melampusnak az apollón-dionysosi viszonylatban történő elhelyezése végighúzódik a 

XX. századi vallástörténeti kutatáson, és még itt is tetten érhető. Lásd Casadio (1994) 78–79. n. 43. 
104

 Burkert (2011) 128; Hoessly (2001) 149–163. Costanza (2010) 204–205 Nilssonhoz csatlakozva Melam-

pusban az apollóni jóslás képviselőjét látja, akinek „eredeti” legendájához csak később kapcsolták Dionysost. 

Sajátos módon úgy véli, „megmagyarázhatatlan lenne” Melampus jelenléte Bakchylidés 4. és Pindaros 4. paián-

jában, ha nem lenne Melampusban lényegi az apollóni elem. A mítosz lehető legtöbb elemét (elsősorban Phere-

kydés és Apollodóros szövege alapján) a szimpatetikus mágia fényében értelmezi (a Melampus által feláldozott 

bikák, Zeus és a keselyű mind a férfipotencia kifejezői, a kés fallikus szimbólum, stb.). 
105

 Az argosi nők/Proitidák betegségével kapcsolatos tudós vitáról lásd Casadio (1994) 54–55. n. 6. 
106

 Jó példák erre a melampodionnak is nevezett fekete hunyor nevű növény felhasználásáról szóló császárkori 

híradások. Ezek legfeljebb arról tanúskodnak, hogy Plinius, Dioskoridés vagy Gelénos (lásd az Apollodóros-fe-
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Valamivel tágabb látókörűek, de éppúgy elvont mítoszfogalomból indulnak ki azok az in-

terpretációk, amelyek az Iphiklos meggyógyításáról szóló történetben a pszichoanalízis mód-

szereinek antik megfelelőit fedezték föl.
107

 Az apollodórosi elbeszélés szerint ugyanis Iphik-

los azért nem tudott gyermeket nemzeni, mert gyermekkorában tanúja volt annak, amint apja 

kiherélt egy kost. „A vértől csöpögő kést Iphiklos mellé tette. A gyermek megijedt és elfutott. 

Phylakos (az apa) beledöfte a kést a szent tölgybe, a fa kérge pedig körülfonta és elrejtette.” 

Melampus megkereste a kést, letisztította róla a rozsdát, és tíz napon keresztül ezzel itatta 

Iphiklost, aki ezáltal meg is gyógyult.
108

 R. Caldwell „nyilvánvaló párhuzamot” fedez fel 

Iphiklos meggyógyítása és a pszichoanalitikus eljárások között. Melampus mint a jó terapeuta 

felfedi az elfojtott traumát (az elfojtottságot jelképezi a fa kérge, amely benőtte a kést): az apa 

általi kasztrációtól való félelmet, és neurózisban szenvedő páciensét rávezeti arra, hogy tudat-

alattijába száműzött gondolatát a tudatába integrálja.
109

 

A mitológiakutatásban a legalaposabban tárgyalt Melampus-történet az argosi nők (vagy 

Proitidák) meggyógyításának mítosza. A XIX. század óta jellemző kutatási irány volt a szá-

mos változat egymáshoz való viszonyának felderítése.
110

 Ami az interpretációt illeti, döntő 

mértékben a rítusalapú elemzési módszerek tárgya lett. A „ritualista” mítoszértelmezésnek, 

bár alapfeltevései a XIX. század vége óta sokat változtak, lényegi eleme maradt, hogy a miti-

kus történetek jelentését valamilyen kultikus gyakorlatra vonatkoztatva próbálja feltárni.
111

 

Miután az Arnold van Gennep nyomán az összehasonlító vallástörténetben alapfogalommá 

vált „átmeneti rítus” a klasszikus ókortudományban is termékeny interpretációs eszközzé vált, 

az apjuk házát ideiglenesen elhagyó, majd a város életébe visszavezetett Proitos-lányok tör-

ténetében kézenfekvő volt a leány-iniciáció sémáját felfedezni.
112

 Angelo Brelich a Proitidák 

történetét a konkrét beavatási szertartáshoz nem kötődő, de lényegüket illetően az iniciáció té-

                                                                                                                                                                                                        
jezetet, 154. odal) korában milyen ismeretek (vagy hiedelmek) voltak forgalomban ennek a növénynek a hatásai-

ra nézve. Nem pedig arról, hogy hogyan képzelték „a görögök” a mentális zavarok gyógyításának lehetőségeit, 

még kevésbé arról, hogy a Proitidák „valójában” hogyan gyógyultak meg. Jellemző, hogy Samuel Hahnemann, a 

modern homeopátia megalapítója is véleményt nyilvánított abban a kérdésben, hogy Melampus fekete vagy 

fehér hunyort használt-e a Proitidák meggógyításához (De helleborismo veterum, 1812), lásd Hoessly (2001) 

156. n. 228. 
107

 Az „elvont mítoszfogalomról” lásd alább. 
108

 Apollodóros 1.9.12. 
109

 Caldwell (1980) 55. Pszichoanalitikus vonásokat fedeznek fel a mítoszban: Kourétas–Tsoukantas (1955); 

Burkert (1996) 111–112; és Costanza (2010) 215. Az interpretáció kritikáját lásd az Apollodóros-fejezetben, 

143. oldal. 
110

 Bethe (1891); Friedländer (1905) Ennek részleteiről lásd a Hésiodos- és az Apollodóros-fejezetet alább. Az 

azóta előkerült, és a kialakult képet némileg megbolygató papiruszleletek, továbbá főként a pseudo-hésiodosi 

korpuszra és a császárkori mitográfiára vonatkozó kutatások előrehaladása miatt a kérdés nem került le a napi-

rendről. Jost (1992) a helyi hagyományok tisztázását tűzi ki célul. (Melampus egyes vonásait – jós, gyógyító hé-

rós, tisztító szertartások szakértője, kultuszalapító, Dionysos-pap – különböző helyszínekhez köti.) Dowden 

(1989) 3-5 és 71–114 a mítosz alakulását népcsoportok mozgásával és politikai-hatalmi változásokkal magyaráz-

za, lásd alább. 
111

 A rituális mítosz-szemlélet – és általában a mítoszelméletek – egyik legragyogóbb bemutatása és kritikája 

Csapo (2005) vonatkozó fejezetiben olvasható (Jane Harrison and Ritualism, 145–161). Rítus és mítosz viszo-

nyának változó felfogásáról lásd Calame (1990) 20–23. 
112

 Van Gennep (1909) (Magyar fordításban megjelent 2007-ben). A görög vallástörténeti kutatásban az inici-

ációs rítusok terén a legjelentősebbek Jeanmaire (1939) és Brelich (1969). 
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májára koncentráló mítoszok legvilágosabb példájának tartotta.
113

 A leányiniciációs értelme-

zést és a Proitida-mítosz variánsainak egymáshoz való viszonyát részleteiben Ken Dowden 

dolgozta ki.
114

 

Kiindulópontja az a feltételezés, hogy létezik egy „eredeti” mítosz, amely a variációk isme-

retében, és bizonyos történeti hipotézisek igénybe vételével feltárható.
115

 A változatok halma-

zából két eredeti történetet von ki: az argosi nőkét és a Proitidákét, amelyek Argos terjeszke-

dése (Tiryns bekebelezése) nyomán olvadtak össze egy történetté.
116

 Eszerint Melampus csak 

az „argosi nők” történetéhez kötődött, és a változatok kontaminációja eredményezte, hogy a 

Proitidák gyógyítója és az egyik Proitos-lány férje lett. Az „argosi nők” története mögött az 

argosi Dionysos-ünnep, az Agriania mozzanatait fedezi föl, melynek megfelelői Görögország 

számos más területén fellelhetők, s középpontjában a férfiak és nők harca, s végül a férfiura-

lom rituális megerősítése áll (81-85).
117

 A Proitidákat egészen más rítushoz köti – történetük a 

leányiniciációs mítoszok tipikus példája: apjuk házát elhagyva (szeparáció) bolyonganak a va-

donban (átmeneti állapot), majd „meggyógyulnak”, vagyis visszatérnek, de már nem apjuk-

hoz, hanem, hogy férjhez menjenek (reintegráció).
118

 Dowden szerint Melampus úgy illeszke-

dik a történetbe, hogy ő maga is a beavatandó ifjú archetípusa: a phylakéi marhalopás történe-

te szintén iniciációs séma szerint értelmezhető.
119

 Eredeti hazája Triphylia (Pylos), innen ke-

rül át Argolisba, hogy genealógiailag Amphiaraoshoz kapcsolva az argosi jósok, Amphilo-

chos (Amphiaraos fia) révén pedig akarnaniai jósok ősévé lehessen.
120

 Dowden értelmezése 

széles körben elfogadásra talált, és sokak számára a Proitida-mítoszról szóló elbeszélések in-

terpretációjának alapkövévé vált. A „két változatot” („Proitidák”, ill. „argosi nők”) és Melam-

pus Dionysoshoz való tartozását számos kommentárban és tanulmányban evidenciaként keze-

lik, a leánybeavatás és a nőünnep pedig többnyire a Proitida- (ill. argosi nők-) mítosz bevett 

magyarázatának számít.
121

 

                                                                 
113

 Brelich (1969) 472–473. Jeanmaire (1951) 208 a „mythes de puberté” vonásait látja benne. Ugyanebből a 

szempontból elemzi Burkert (1972) 193, és részletesebben Calame (1977) 214–220. 
114

 Dowden (1989) az iniciációs rítusok kutatásának alapvetését kidolgozó Jeanmaire (1939), Brelich (1969), 

ill. Van Gennep (1909) eredményeiből indul ki. 
115

 Dowden (1989) 4–5. Az eredeti mítosz egy adott közösséghez (néphez) és egy adott helyhez kötődik, majd 

a népvándorlások nyomán helyi változatok, népcsoportok szétválásával dublettek születnek. Az idő múlásával a 

mítosz alapjául szolgáló rítus elhalványul, a narratíva viszont nem veszít vonzerejéből, sőt újabb elemekkel szí-

nesedik, míg a „pánhellén piacra” nem jut, ahol genealógiákba illesztik. 
116

 Dowden (1989) 75–6. 
117

 Ugyanezt már Friedländer (1905) 37–40 is megfogalmazta, ahogyan a Proitidák tehénné változását is ösz-

szekötötte más hasonló szertartásokkal (36). Dowdenhez hasonlóan ő is azt feltételezte, hogy a két mítoszválto-

zat már Hésiodosnál kontaminálódott, sőt, hogy már a kultikus hagyomány is összekeveredett (38). 
118

 Dowden minden, különböző helyszínhez kötődő adatot beleilleszt az eredeti tirynsi történet elterjedésének, 

és helyi mítoszokkal való összekeveredésének koncepciójába (1989: 92–95). 
119

 Ami természetesen nem lehetetlen, hiszen ideiglenes szeparációként lehet értelmezni Melampus egyéves 

fogságát is (uo. 99–100, és 109–110), vö. Costanza (2010) 210. Costanza (2010) iniciációs séma szerint értel-

mezi Iphiklos meggyógyítását is. 
120

 Uo. 111–112. Amphiaraos eredetileg boiótiai, akit az argosiak „kulturálisan elraboltak” maguknak („cultu-

rally kidnapped”); Amphilochos pedig az akarnaniai Argos megalapítója a hagyományban. Friedländer (1905) 

52 rekonstruálja a hagyomány alakulását: Az akarnaniai jósok Amphoteroson keresztül, az élisiek Klytioson ke-

resztül kapcsolódnak Alkmaiónhoz, így a Melampodida családfához. 
121

 A „két változat” és általában Dowden értelmezésének részletes kritikáját lásd az Összegzésben. 
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Melampus mint mitikus alak értelmezésének sajátos problémái 

A rituális mítoszértelmezés implicit mítoszfogalma lényegében nem különbözik a XIX. szá-

zadból örökölttől: a „Proitida-mítosz” az erről szóló elbeszélésekből leszűrt történetvázat je-

lenti.
122

 Egy, főként francia kutatókból álló tudományos irányzat, az ún. posztstrukturalista 

iskola képviselői a nyolcvanas évektől kezdve több szempontból tárgyalták ennek a mítoszfo-

galomnak a problematikusságát. Kritikájuk részben abban áll, hogy a „mítosz” – modern ér-

telmében – nem „őshonos” fogalma az ókori görögségnek, másfelől abban, hogy az újkori mi-

tológiakutatás a „mítosz” alatt egy elvont (az elbeszélésekből desztillált), lényegi történetvá-

zat (plot-ot) ért, és ezt veti alá különböző elméleti alapvetésű elemzéseknek.
123

 Más szóval – 

érvelnek – a „mítoszok” sokszor valójában nem létező, csak modern kutatók által konstruált 

kutatási tárgyak voltak.
124

 

Könnyen megérthető ez a fentebb említett Teiresias-monográfia szerzőjének néhány meg-

jegyzéséből. Ugolini, összevetve a mitikus hagyományból ismert Teiresias-történeteket a tra-

gédiák változatával, megállapítja, hogy „a mitikus Teiresias” nem ugyanaz, mint a tragédia 

Teiresiasa.
125

 A tragédia új formát és jelentőséget adott ennek a „mítosznak”.
126

 Innen kell azt 

az egyébként kézenfekvőnek tűnő gondolati lépést megtenni, hogy bizonyára minden műfaj, 

és minden egyes mű (ill. ábrázolás) új formát adott neki, ezért kérdés, beszélhetünk-e egyálta-

lán „a” Teiresias-mítoszról, vagy mítoszról egyáltalán, mint a költői alkotásokról leválasztha-

tó „anyagról”.
127

 

A mítoszfogalom nem őshonos voltával kapcsolatos fenntartások önmagukban nem tűnnek 

elég erős érvnek azzal szemben, hogy a görög irodalomból ismert hagyományos történeteket 

sajátos kategóriaként kezeljük. Hasonló a helyzet más modern kategóriákkal is, mint pl. a 

„vallás”, amelynek szintén nincs a görögben pontos megfelelője.
128

 Ráadásul, mint azt többen 

megjegyezték, ha a görög mythos szó valóban képlékeny használatú is, mégis érzékelhető bi-

zonyos megkülönböztetés maguknál a görögöknél.
129

 A mitográfiakutató R. L. Fowler fogal-

mazásában „a költők tudták, hogy honnan merítsék exemplumaikat, a képzőművészek tudták, 

                                                                 
122

 Lásd Calame (2009) 37. 
123

 A „posztstrukturalistának” nevezett szemlélet legnagyobb hatású képviselői M. Detienne (1981) és P. 

Veyne (1983). A fogalom nem „őshonos” mivoltáról: Calame (1991); a modern elvont mítoszfogalom alakulásá-

ról Calame (2009). A mythos szó görög használatának természetesen nagy az irodalma. Lásd Chantraine (1968) 

718–719 (bibliográfiával), aki a μύω-val hozza összefüggésbe. Nagy (1990b) 32. szemantikailag is megtámogat-

ja Chantraine morfológiai alapú értelmezését („marked speech”, „special speech”). 
124

 A tézis kifejtését lásd Calame (1990) 16–68. 
125

 Ugolini (1995) 25. 
126

 Ugolini (1995) 27. 
127

 Ugolini (1995) 26. n. 8 utal a problémára, sőt, idézi a mítoszfogalom egyik legmarkánsabb kritikusát, Mar-

cel Detienne-t, mégis kitart a hagyományosnak nevezhető szóhasználat mellett, és a tragédia előtti, ill. a mitográ-

fiában rögzített Teiresias-történeteket „Teiresias-mítosznak” nevezi. 
128

 Lásd Harrison (2000) 221. Vö. Hérodotos-fejezet, 78. oldal 
129

 Lásd pl. Edmunds (1997) 416. Egyik meggyőző példája Héphaistos ledobásának két változata az Iliasban 

(1.590–594 és 16.). „The contradiction between the two throwings of Hephaestus in the Iliad is, then, an intru-

sion of the extra-poetic condition of myth, i.e., its variability, into a poem. This contradiction is a lesson in the 

difference between myth and poetry.” (422) 
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mivel díszítsék a templomokat. Nyilvánvaló, hogy érzékeltek valamilyen különbséget, bár-

mily nehéz is azt minden modern tudósnak elfogadható módon megfogalmazni.”
130

 

E nehezen körülhatárolható kategória leghasználhatóbb definíciója ma is az alapvetően 

strukturalista irányultságú Walter Burkert egyszerű megfogalmazása: a mítosz „hagyományos 

elbeszélés.”
131

 A banálisnak ható meghatározás fontos implikációkkal bír. Ezek a történetek 

sajátosak (a fikciós elbeszélés egy sajátos változatát képviselik), amennyiben nincs megfog-

ható szerzőjük, és nemzedékeken át hagyományozódnak, és éppen tradicionális mivoltuk jel-

zi, hogy sajátos jelentőséggel bírtak azoknak, akik újra és újra elmesélték őket.
132

 Sajátos je-

lentőséggel pedig sajátos jelentésszerkezetük miatt bírhattak: olyan jelentésbeli gazdagsággal, 

amely sok, nagyon különböző kontextusban alkalmazhatóvá tette őket:
133

 a mítoszok hosszan 

tartó vonzerejüket „zavarba ejtő, provokatív sokértelműségüknek” köszönhetik.
134

 

A mítoszelbeszélések tehát meglévő készletből merítenek. Ez a készlet egyrészt „motívu-

mokból” (személyek, tárgyak, helyek) és cselekményszerkezetekből áll,
135

 amelyeket az elbe-

szélők, a hagyomány által rögzített szabályok szerint –, strukturalista terminussal élve – „ösz-

szebarkácsolnak.”
136

 Bizonyos mitikus motívumokba sűrített (lét)tapasztalatok az elbeszélő 

kezén válnak történetté.
137

 Ilyen értelemben leválasztható a „költészetről” a mítosz (ill. a „mi-

tikus anyag”).
138

 Másrészt bizonyos cselekményszerkezetek meghatározott mitikus szereplők 

sajátjaivá váltak: a mitikus hősöket történeteik teszik azonosíthatóvá.
139

 Történeteik így is 

számos változatban formát ölthettek, különösen, ami a hősök cselekvésének motivációit il-

leti.
140

 

Az „elvont” mítoszfogalommal dolgozó kutatók elemzései így korántsem válnak érvényte-

lenné. Éppen ezért mind a rituális, mind a strukturalista vagy éppen pszichoanalitikus értelme-

zéseknek van jogosultságuk: a görög kultúra szimbólumrendszerének, alapvető társadalmi és 
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 Fowler (2000) xxviii. „Lyric poets knew where to draw their exempla from, artists knew what to decorate 

temples with. Plainly some kind of distinction was felt, difficult as it might be to describe in terms acceptable to 

all modern scholars.” 
131

 Burkert (1979b) 29. Ugyanez: Graf (1985) 7. 
132

 Burkert (1979b) 29: „Mythos beschreibt bedeutsame, überindividuelle, kollektiv wichtige Wirklichkeit.” 

Ezt hangsúlyozza Bremmer (1999) 56–57 is: „performances of traditional plots relevant to society.” 
133

 Edmunds (1997) 420. Buxton (1997) 14–16 is hasonlót fogalmaz meg, amikor azt mondja, a görög míto-

szokat azért mesélték mindig újra, mert „hitelesek”, „mérvadók” voltak („authoritative” 165). Jóllehet nem vala-

milyen univerzális „mitikus gondolkodás” folyománya, mégis fontos tényezője ennek az alkalmazhatóságnak, 

hogy ezek a hagyományos történetek – nem rendszerezett módon és nem is teljes rendszerként, de a világ „leké-

pezéséhez” (mapping) nyújtanak támpontot. Lásd erről Buxton (1997) 198–207. Ez a felfogás a strukturalista 

antropológia mítosz-szemléletének alapvető eleme (Lévi-Strauss), vö. Detienne (1996) 87. 
134

 Buxton (1997) 213. 
135

 Edmonds (2004) 7 terminusait vettem át. 
136

 Vö. Segal (1986) 49: „A mítoszt egy szimbólumrendszer alkotja: verbális, vizuális és vallási szimbólu-

mok. Minden egyes mítosz már meglévő szimbólumokból és formákból épül fel, és, mint minden narratíva, a 

maga struktúrájában újraalakítja és újrarendezi ezeket a szimbólumokat.” (Kiemelések tőlem.) 
137

 Szemléletes példája ennek a szirének, „a halálos éneket éneklő lányok” két különböző történetben formát 

öltő mitikus alakja, ahogyan azt Horváth Judit (2015b) mutatja be (különösen 180–181). 
138

 Ugolini (1995) 26–27; Graf (1985) 8; Edmunds (1997) 422. 
139

 Edmonds (2004) 10. 
140

 Buxton (1994) 74. Vö. a kauzalitás mellékességét és az epizodikus történetmesélést, ami a szóbeli kultú-

rákra jellemző: Martinez-Scheffel (2009) 118–119. 
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vallási fogalmainak mélyebb megértéséhez visznek közelebb. Feltárják azokat az alapvető 

problémákat, amelyek a mítoszmesélőket és -hallgatókat foglalkoztatják.
141

  

Ugyanakkor mégis jogosnak tűnik a posztstrukturalista kritika azon eleme, amelyik a tudó-

sok által kreált, elvont „mítoszt” illeti. Az elemzések tárgya, amennyiben az összes mítoszvál-

tozatból összeállított, absztrakt cselekmény alkotja, olyasvalami, ami sosem hangzott el. Az 

ilyen mítoszfogalom nem számol a mítoszelbeszélések pragmatikus szerepével. Fontos felis-

merés, hogy a mítoszelbeszélések elsősorban kommunikációs aktusok voltak.
142

 Éppen annak 

köszönhető egy-egy görög mitikus történet sokszor zavarba ejtő változatossága, hogy (szóbeli 

vagy képi) megfogalmazója mindig adott (történelmileg meghatározható) szituációban, adott 

közönségnek, meghatározott kommunikációs célzattal adta elő.
143

 Ezért van, hogy a hagyomá-

nyos történetelemek minden mítoszmesélés alkalmával újrarendeződnek és újraértelmeződ-

nek,
144

 a szereplők és történeteik megrajzolása az adott mű alkotói céljainak rendelődik alá. 

De éppen mert hagyományos történetekről van szó, az elbeszélőnek a maga változatát úgy 

kell előadnia, hogy az a hallgatóságának meggyőző legyen: a történet ebben a formában 

igaz.
145

 A fentebb már idézett Julia Kindtnek a vallástörténeti kutatásra vonatkozó megjegyzé-

se itt is érvényes: nem arról van szó, hogy a strukturalizmus mint szimbolikus rendszereket 

feltételező szemléletmód érvénytelenné vált volna, hanem arról, hogy „szimbolikus diskurzus-

ból” nem csak egy volt az ókori görög világban.
146

 

* * * 

Az alábbi elemzések a vázolt mítosz-szemlélet jegyében születtek. Nem arra a kérdésre ke-

resik a választ, hogy „ki (vagy mi) volt Melampus?”, vagy, hogy „Mit jelent Melampus (egyik 

vagy másik) mítosza?”, hanem arra, hogy az ebben a mitikus alakban és történeteiben meglé-

vő szimbolikus tartalmakat az egyes elbeszélők (ill. alkotók) hogyan alkalmazták. Annak jobb 

megértését célozzák, hogy miért úgy mesélik el a történeteket, ahogyan elmesélik. Az irodal-

mi megfogalmazások esetében tehát nagyrészt narratológiai jellegű elemzésre van szükség. 

Mindenekelőtt az elbeszélői helyzet lehetőségig pontos feltárására, illetve annak a szerzői sze-

repnek a megragadására, amelyből az elbeszélő megszólal. 

Az elbeszélői szituáció vizsgálata vezet tovább a szöveg tágabb értelemben vett összefüg-

géseinek elemzése felé:
147

 milyen keretek között hangzik el és kiknek szól a történet? Az el-

beszélés előadási keretei és a megcélzott közönség pedig nem értelmezhető a műfaji meghatá-
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 Buxton (1997) 212 úgy fogalmaz, „a görög mítoszok egyik funkciója, hogy feltárják a görög kultúra réseit, 

kétértelműségeit és paradoxonjait, konfliktusait és ellentmondásait.” Maurice Blochot idézi (Ritual, History and 

Power: Selected Papers in Anthropology, 1989: 186.): a mítosz „megoldhatatlan problémák fölötti folytonos spe-

kuláció.”  
142

 Edmonds (2004) 4. 
143

 Azt a tényt, hogy a görög mítoszoknak oly sok változata létezik, jelentős részben a különböző célközönsé-

gekkel magyarázza Brelich (1977) 7. 
144

 Graf (1985) 8. A szóbeli hagyomány régiségéről és rétegeiről: Brelich (1977) 9–11. 
145

 Edmunds (1997) 440. Buxton (1997) 165: „Greek myths constitute a corpus of plausible, telling tales 

which aim, within their contexts, at achieving peitho, persuasion.” 
146

 Kindt (2012) 21. 
147

 Buxton (1997) 216. 
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rozottságok tisztázása nélkül.
148

 A műfaji besorolás viszont, és egyáltalán, a műfajok specifi-

kumainak megragadása általában nem egyértelmű és egyszerű kérdés.
149

 Főként, mivel az el-

vont műfajfogalom, úgy tűnik, a görög alkotóknak idegen volt: az előadási szituáció és a kö-

zönség elvárások elé állította őket, amelyekhez kreatív módon alkalmazkodtak,
150

 de az alko-

tás inkább személyes modellek követését (ill. a velük való versengést) jelentette, mintsem el-

vont műfaji szabályoknak való megfelelést.
151

 Az előadási szituáció és ezzel összefüggésben a 

társadalmi közeg,
152

 a szerző közönségéhez (és mintáihoz) való viszonya, szerepfelfogása, a 

mű „pragmatikája” jelentik a legfőbb támpontokat a műfajok megközelítésében, és ezek azok, 

amelyek a mítoszelbeszélést elsősorban meghatározzák.
153

 

Ezek a tényezők azonban nem tárhatók fel mindig maradéktalanul. Ha például a költő ízlé-

sét, életkörülményeit, társadalmi környezetét, vagy a történelmi viszonyokat tekintjük, főként 

az archaikus irodalom esetében abba a csapdába eshetünk, hogy az ábrázolások sajátossá-

gaiból következtetett (történelmi, társadalmi, stb.) hatásokkal magyarázzuk az ábrázolás sajá-

tosságait.
154

 Ráadásul a művek eredeti előadási alkalma sokszor bizonytalan vagy rekonstruál-

hatatlan, és az sem mellékes, hogy azokat később, megváltozott közegben is újra meg újra 

előadhatták. Egy-egy mítoszelbeszélés sajátosságainak megértése így mindig korlátozott ma-

rad. Az elbeszéléseket egymással összehasonlítva viszont talán felvázolható lesz Melampus-

nak mint mitikus jósalaknak a „szimbólumtörténete”: különböző körülmények között milyen 

változásokon ment keresztül, milyen jelentéseket nyert vagy éppen veszített el? Úgy is lehet 

fogalmazni, hogy a vizsgálódás Melampusra mint az „emlékezés alakjára”, a Melampus-alak 

„emlékezettörténetére” irányul, Melampusnak az ókori görögök képzeltvilágában elfoglalt – 

mindig változó – helyére.
155

 

Az „elképzelt” Melampus azonban nem egyszerűen a fantázia terméke.
156

 Az ő esetében 

ugyan reménytelennek tűnik annak megállapítása, hogy valóban létezett-e valamikor egy Me-
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 Calame (2009) 57; Edmonds (2004) 7: „The genre exerts certain constraints on the telling of any myth, 

and, in this way, the choice of genre is one of the means by which the teller shapes the traditional elements in a 

myth.” 
149

 A műfajelmélet nehézségeiről mint általános irodalomtudományi problémáról rövid összegzést ad Rosen-

meyer (1985) 74–75. A görög irodalomra nézve nehézséget jelent a nem következetes szóhasználat (lásd Calame 

1974: 119–120), továbbá, hogy az ókori osztályozások vagy egyszerűen gyakorlati (kiadói) célokat szolgáltak; 

(az alexandriai szövegkiadók nem hézagmentes és nem következetes rendszerezéséről lásd Harvey 1955: 157–

160 és Rosenmeyer 1985: 81); vagy nem tudományos, hanem erkölcsi vagy esztétikai szempontúak voltak, lásd 

Calame (1974) 125 és Rosenmeyer (1985) 77–80. 
150

 A költők tudatában voltak ezeknek a „szabályoknak”, de ez nem jelentette, hogy világosan elkülönítették 

és meghatározták volna az egyes műfajok sajátosságait: Calame (1974) 124. és Rosenmeyer (1985) 80. 
151

 Rosenmeyer (1985) 81–2. 
152

 Jauss középkori irodalmi műfajokra vonatkozó elmélete adott támpontot annak a szemléletnek, amely a 

görög műfajokat a társadalmi életben betöltött szerep és a közönséghez való viszony alapján igyekszik megra-

gadni. Lásd Calame (1974) 127; Jauss (1971). 
153

 Calame (2009) 61. 
154

 Mason (1959) 80. 
155

 Arról van szó – bár kevésbé jelentős alak esetében – mint Assmann-nál (2003), csak a logika itt fordított: 

Assmann egy adott emlékezési „vitában” részt vevő szövegeket hasonlítja egy mítosz változataihoz (33). A törté-

neti vagy mitikus személyek, mint az „emlékezés alakjai”: Zerubavel (2003) 2. Az „ókori képzeletben betöltött 

szerep”: Koning (2010) 1. 
156

 Itt a mítosz valóságra vonatkozásának kényes és nagyon szövevényes problémája vetődik fel. Bár ez a dol-

gozat a Melampus-mítosszal mint szimbolikus megnyilatkozásokkal foglalkozik, ez nem jelenti, hogy ne lenne 
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lampus nevű jós. Lehetett is, és több ilyen személy is lehetett, akik a mitikus Melampus-alak 

megformálódását ihlették. Az viszont biztos, hogy sem a nekünk már megfoghatatlan szóbeli 

epikus hagyomány, sem az általunk ismert alkotók Melampus-képüket nem a semmiből te-

remtették: az örökölt hagyomány mellett abban mindig a saját, jósokról szerzett tapasztalataik 

is szerepet játszottak. Megfogalmazásaikat tehát ez a két tényező egyszerre határozta meg, és, 

ami nem kevésbé lényeges, újraértelmezésük maga is mintává válhatott. A mindig újrafogal-

mazott Melampus-kép alakított is a jósokról alkotott meglévő képen, ami pedig a valóságban 

működő jósok társadalmi állására és megbecsülésére is hathatott.
157

 A „Melampus-mítosz tör-

ténete” így egy olyan szimbólum változásait fogja felvillantani, amelyik egyszerre képezte le 

és alakította a görög kultúra egyik jelenségét, a jóst. 

                                                                                                                                                                                                        
jelentősége annak, hogy egy elbeszélésnek vannak-e valós referensei. A „mítosz”, „történelem” és „valóság” kö-

rüli viták oly sokrétűek, hogy itt – a tájékozódási irányt jelzendő – csak a vallástörténész Walter Burkert egy 

kommentárjára utalnék. A „mitikus gondolkodás” problémáját elemezve elismeri a „metafizikai” mítoszértelme-

zés korlátait, de a mítoszok valóságra nem vonatkozó „Sinnstruktur”-ként való felfogását is elutasítja: „Als Phi-

lologe, Historiker und Mensch möchte ich doch daran festhalten, dass es außersprachliche Probleme gibt, die uns 

auf den Nägeln brennen können” (Burkert 1979b: 25). 
157

 A kulturális „minták” kettős (mintát leképező és mintát adó) működéséről lásd Geertz (1973) 92–95. 

„Symbols… both express the world’s climate and shape it.” 





 

II. MELAMPUS TÖRTÉNETEI A GÖRÖG IRODALOMBAN 

II.1. Eposz 

II.1.1 Az Odysseia 

A Nőkatalógus (11. 281–297) 

A ránk maradt görög irodalomban először az Odysseia költője mesél Melampusról.
158

 Amikor 

Odysseus a phaiák királyi párnak és udvartartásának beszámol kalandjairól, az alvilági élmé-

nyekhez érve feleleveníti találkozásait azokkal a hősnőkkel, akik az áldozati gödörhöz odajöt-

tek (Függelék, 1. szöveg). Nőkatalógusát Tyró történetével kezdi (11.235), aki Poseidónnak 

szült gyermeket, majd nem sokkal később sor kerül Tyró egyik fiának, Néleusnak a feleségé-

re, Chlórisra, akiknek szépséges lányáért, Péróért sokan versengtek (11.288).
159

 Melampus 

volt az egyetlen, aki a Néleus által lányáért megszabott feltételt hajlandó volt teljesíteni: el-

hozni Phylakéból Iphiklos marhacsordáját (289–297). A nők felsorolása ezután még 31 soron 

keresztül folytatódik, míg Odysseus el nem fárad, és pihenést nem javasol a társaságnak (328–

332). 

A Nekyia eredetiségét tekintve az Odysseia egyik legvitatottabb szakasza. Az „analitiku-

sok” egy része a teljes éneket kései betoldásnak tartotta, mások különböző rétegeket különít-

tek el benne.
160

 A Nőkatalógust még „unitárius” kutatók is gyakran hozzátoldásnak tartották, 

többen Hésiodos vagy az ún. katalógusköltészet hatását vélték felfedezni ebben a szakasz-

ban.
161

 A genealógia- vagy katalógusköltő nem annyira mesél, inkább felsorol, valamilyen 

rendezőelv szerint információtömeget (neveket, leszármazási viszonyokat, földrajzi adatokat) 

idéz fel, listájának egy-egy elemét hosszabb vagy rövidebb kiegészítésekkel látja el. A hősi 

eposz költője egészen másként dolgozik: nagy ívű történetet rajzol, és ha olykor a katalógus 

műfajához nyúl, az feltűnően elkülönül a szövegkörnyezettől. Ezért gondolták úgy az analiti-

kus Homéros-filológusok, hogy az eposzokban előforduló katalógusok és genealógiák nem ré-

szei az „eredeti” költeménynek, hanem kései, az enciklopédikus tudást kultiváló költők betol-

dásai. 

A szóbeli költészet kutatói és az ún. neoanalízis követői gyökeresen más álláspontra he-

lyezkedtek: módszereik fényében a katalógus nemhogy kései, hanem éppenséggel igen régi, a 
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 Az Odysseia kora, ill. az Iliashoz és a hésiodosi költeményekhez való kronológiai viszonya nem lezárt kér-

dés. Általában az Iliasnál későbbinek, és Hésiodosnál korábbinak vagy vele egykorúnak tekintik, a Kr. e. VII. 

század végére helyezik. Az Odysseia szerzőségéről és koráról, melyek a homérosi kérdés részét képezik, leg-

újabban lásd West (2011) összefoglalását. A Melampus-mítoszt tartalmazó szakaszokkal kapcsolatos vitákról 

lásd alább. 
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 A Nőkatalógus történeteinek az elbeszélői maguk a nők. Odysseus kikérdezte őket (11.234), és több he-

lyen jelzi, hogy ők mesélik a történeteket: Tyró (236–237), Antiopé (261) és Iphimedeia (306) esetében. 
160

 Lásd Heubeck–Hoekstra (1989) ad 11.225–332 és 223–281. Az analitikus kritikára vonatkozó irodalom 

igen kiterjedt. A Nekyiát illető különböző felfogásokat áttekinti és táblázatban is bemutatja Matthiessen (1988). 
161

 Kirk (1962) 237 még azt is lehetségesnek tartja, hogy maga Hésiodos nyúlt bele az Odysseiába; vö. Lesky 

(1967) 126. Hésiodos ill. a katalógusköltészet hatását feltételezi pl. Von der Mühll (1940) 739; Merkelbach 

(1951) 188. és n. 2; Page (1955) 36. 
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hősepikát is megelőző műfajnak mutatkozott.
162

 Az orális kompozíciós technikák felfedezése 

a Nekyiának az eposz más részeivel való tematikus kapcsolatát is segített feltárni. Így fordult a 

figyelem a katalógusok belső szerkezete, majd az eposzban betöltött retorikai funkciójuk fe-

lé.
163

 

Többen rámutattak a 11. ének szimmetrikus szerkezetére,
164

 és ezen belül a Nőkatalógus 

szerkezeti és tematikus összefüggéseire. Matthiessen csak óvatosan ismeri el, hogy néhány 

heroinának esetleg van köze az Odysseia cselekményéhez;
165

 Northrop viszont hosszan érvel 

amellett, hogy a hősnők katalógusában és az ebben elmesélt vagy röviden vázolt történetek-

ben közvetlen célzások vannak Odysseus történetére: szerinte az itt felmerülő nő- és gyermek-

sorsok mind lehetséges változatai Odysseus és családja jövőjének.
166

 Néhány heroina (Pha-

idra, Prokris, Eriphylé) a „férjét megcsaló nő” témájának egy-egy változata, ami az eposzban 

máshol is (Klytaimnéstra, Helené, és Aphrodité történeteiben) kidolgozást nyer.
167

 

A szóbeli költészet szempontjai vezettek ahhoz az értelmezéshez is, amely a Nőkatalógus-

ban az eposz hallgatóközönségének elvárásaihoz való alkalmazkodást fedezte föl.
168

 Narrato-

lógiai kutatások az eposzon belüli elbeszélői szituációból indultak ki, és a Nőkatalógust Odys-

seus retorikai megoldásaként elemezték. Ahogyan Odysseus összes többi kalandtörténete ér-

telmezhető a phaiákoknak szóló üzenetként arra nézve, mit is jelentene a helyes vendéglátói 

magatartás, a Nőkatalógusban is felfedezhetők olyan elemek, amelyek uygóógyanebbe az 

irányba mutatnak.
169

 Odysseusnak ugyanis mindenekelőtt a phaiák királyné, Árété kedvében 

kell járnia: Nausikaá kifejezetten Odysseus lelkére köti, hogy anyjától függ biztonságos haza-

jutása (6.305–315). Odysseus alvilági beszámolójának első része Árété kegyeinek elnyerését 

célozza: a Nőkatalógus elsőrendű címzettje a phaiák királyné.
170
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 Pl. Matthiessen (1988) 20 a Nekyia előfokaként (Vorstufen) hasonló témájú dalokat feltételez, többek kö-

zött „eine umfangreiche Katalogpoesie” meglétét. Heubeck–Hoekstra (II) ad loc. (91). A katalógusköltészet 

Homéros előttre visszanyúló erdetét Marót Károly már az 1930-as években megfogalmazta, lásd Marót (1953) 

379. és (1956) 284–286. 
163

 Lásd Sammons (2010) 4–8. 
164

 Pl. Fenik (1974) 145–146; Tracy (1997) 375–376; Northrup (1980) 150–151.; Matthiessen (1988) 32. 
165

 Matthiessen (1988) 31. n. 25 szerint az itt szereplő nők teljesen véletlenszerűen jelennek meg, mások is 

állhatnának helyettük. A Nőkatalógus szerepe egyrészt szerkezeti: a héróskatalógus (385–640) ellenpárja, más-

részt mindkettő arra való, hogy az alvilág ne Odysseus személyes alvilága legyen (ne csak azokkal találkozzék, 

akik közvetlenül érintik őt), hanem minden ember közös alvilága (32). 
166

 Northrup (1980) 150 és 152. A továbbiakban úgy értelmezi az alvilágjárást és a hősnőkkel való találkozást, 

mint Odysseusnak az életbe (Görögországba, a görög társadalomba, Ithakába, régi szerepeibe, mint férj, apa és 

király) való fokozatos visszatérésének első állomását. 
167

 Doherty (1991) 153. n. 22; 154. 
168

 Pade (1983) 13 például Tyró és Chlóris kiemelt szerepét azzal magyarázza, hogy a költő a Néleust ősének 

tartó Peisistratosnak akart ezzel kedveskedni, és legitimációjához hozzájárulni. Ugyanez magyarázza szerinte az 

attikai hősnők szerepeltetését a katalógusban (321–325) (14). 
169

 Az apologosok retorikai célzatosságát Most (1989) mutatja ki (különösen 25–30), de a Nekyiát nem vonja 

be az elemzésébe, mert későbbi betoldásnak tartja (22. n. 39). Holott az alvilágnak is van „vendéglátó”-arca, lásd 

alább. Most csak annyit ismer el, hogy az alvilág, mint mindent elnyelő falánk gyomrú szörnyeteg, más ember-

evő szörnyek sorába helyezhető (uo.). 
170

 Doherty (1992) 168. és n. 19: a hősnők előnyös szemszögből látszanak. Említetlenül maradnak olyan rész-

letek, amelyek a nőket sötéten állítanák be: Léda gyermekei között nincs szó Helenéről és Klytaimnéstráról 

(298–304); rosszhírű asszonyok, mint Phaidra, Prokris és Eriphylé csak érintőleges említést kapnak (321; 326–

327), lásd Doherty (1991) 152–163. 
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Skempis és Ziogas részletesen elemzik az Árété körül kiformálódó motívumhálózatot, 

amely a scheriai énekekben megfigyelhető.
171

 Odysseus katalógusának első szakaszában Áré-

ténak szóló üzenetet fedeznek föl: Tyró (aki basileia 11.259; férje a nagybátyja) Poseidón 

akarata ellenére éppen elmeséli Odysseusnak, hogy Poseidóntól születtek a gyermekei, holott 

az isten megtiltotta neki, hogy bárkinek elmondja (11.251). Így kell Áréténak is (aki szintén 

basileia 7.241; és szintén a nagybátyja a férje) Poseidón akarata ellenére Odysseuson segí-

teni.
172

 

Hozzá lehet ehhez tenni, hogy Poseidón bizonyosan nem véletlenül szerepel a Nőkatalógu-

sban. Nemcsak Odysseus személyes érintettsége indokolja ezt, hanem az is, hogy a phaiákok 

is Poseidón leszármazottai: a rokonaikról mesél nekik Odysseus. Továbbá, ha mindez érvé-

nyes, akkor könnyen lehet, hogy a Tyró-családfa további bemutatása sem véletlenszerű: a 

Chlóris-szakasz is hordozhat hasonló üzenetet, mint a Tyróról szóló rész. Chlóris is olyan 

nagyszabású nőként szerepel, mint Árété („uralkodott Pylosban” 285), és neki is van egy lá-

nya, Péró, akit sokan szeretnének feleségül venni. Éppen, mint Árétének: Nausikaá eladó 

lány, sokak által kívánt feleség, aki – Athéné sugalmazására – történetesen éppen Odysseus-

ban látja meg az ideális férjet. Péró történetében a kérő Melampus, a fenti kapcsolatrendszer 

értelmében tehát Odysseus megfelelője. A párhuzam nem felületes csupán. Odysseus Melam-

pus-elbeszélésének több olyan eleme van, amelyek a jóst az eposz hősének előképévé teszik. 

Odysseus nem nevezi meg története hősét: μάντις ἀμύμων-ról beszél (291). Egyedül a „ki-

váló jós” vállalja, hogy elhajtsa a marhacsordát Phylakéból. Csak a 15. énekből (illetve scho-

lionokból és más külső forrásokból) tudjuk, hogy Melampusról van szó. A név elmaradását, 

ha egyáltalán figyelemre méltatják, általában azzal szokták magyarázni, hogy ez az „alluzív” 

jelleg egyik eleme: az egész elbeszélés utalásszerű, amiből arra lehet következtetni, hogy a 

történet jól ismert volt a hallgatók számára.
173

 Kellett lennie egy régi hagyománynak Melam-

pusról, ami ugyanúgy része volt a rhapsódos-repertoárnak, mint más, az eposzban előforduló 

mítoszok.
174

 A jelenség azonban ennél különösebb: éppen egy katalógusban járunk, amelynek 

lényege a nevek felsorolása és a mitológiai szereplők pontos földrajzi és genealógiai beillesz-

tése.
175

 Továbbá: egy scholionból úgy tűnik, az eredeti történet szerint Melampus személyazo-

nosságával nem volt tisztában a fogvatartója. Csak azután kérdezte meg, ki ő, miután bizony-

ságát adta jóstehetségének.
 176
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 Skempis–Ziogas (2009). Legfontosabb téziseik: 1) Árété neve, az ἀράομαι ige használata és a királyné kü-

lönleges státusza Athénéval, Kalypsóval, Kirkével és Helenével állítja őt egy sorba. 2) Α Nőkatalógus mint mű-

faj és annak témái Árété tetszésének elnyerését célozzák. 3) Α katalógus- ill. genealógiaköltészet tárgyát képezi 

Árété is (Athéné ebben a stílusban beszél róla 7.48–77). 
172

 Skempis–Ziogas (2009) 236. 
173

 Így pl. Thornton (1970) 60; Pellizer (2002) 192. 
174

 Heubeck (1954) 21; Heubeck–Hoekstra ad loc. (247), Thornton (1970) 60. Ez a „hexameteres költői ha-

gyományban már a korábbi századokban” meglévő „kiterjedt mitológia”, ami talán az egész görög szárazföldön 

elterjedt volt, Pellizer (2002) tanulmányának egyik fő mondanivalója. 
175

 Sammons (2010) 47–48. észrevételezi, hogy Kalypsó, amikor a halandó férfit szeretőül (férjül) választó is-

tennők katalógusát meséli, és a végére hozzáfűzi saját esetét Odysseusszal, nem nevezi nevén hőst. („The catalo-

gue form is, in its essence, an act of naming.”) 
176

 Schol. in Od. V. 11. 287: miután Melampus jóslata igaznak bizonyult, „ἐρωτῶσιν αὐτὸν τίς ἐστιν. ὁ δὲ ἔφη 

μάντις εἶναι.” Lásd Függelék, 14. szöveg. 
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Odysseus, amikor a történetet meséli, már ismert a közönsége előtt, de jól tudjuk, hogy ő is 

csak hosszú idő elteltével, s csak azután árulta el kilétét, miután Alkinoos és udvartartása 

meggyőződhettek testi kiválóságáról, és miután jelét adta a trójai eseményekhez való érzelmi 

kötődésének. A névtelenség az Odysseia egyik rendszeresen visszatérő motívuma.
177

 B. Fenik 

szerint, aki ezt a motívumot részletesen elemezte, az inkognitóban maradás fő funkciója az, 

hogy a költő az egyik (vagy több) szereplő nemtudása révén érzelmi mélységeket tárjon föl, 

és ironikussá vagy patetikussá formálja a jeleneteket. Ez a szempont – így Fenik – fontosabb, 

mint hogy ez az elbeszélői minta tökéletesen motivált legyen, és beleilleszkedjen az adott el-

beszélés menetébe.
178

 A Nőkatalógus Melampus-elbeszélésében bizonyára nem erről van szó. 

Odysseus inkább mintha már ezzel is azt jelezné, hogy hőse hasonlít rá. A meg nem nevezés-

sel felidéződnek az eposz kezdő sorai, ahol sokáig nem szerepel Odysseus neve,
179

 és így fel-

merül az eposz egyik központi motívuma: a név, az önazonosság, a sors és a sors vállalásának 

problémája.
180

 

A görög mítosz és a népmese közötti különbséget szokták abban is látni, hogy míg a mese 

szereplői névtelenek,
181

 a mítosz alakjai névvel, családi kapcsolatokkal, ősökkel rendelkez-

nek, sőt mitikus kronológiába is be vannak illesztve.
182

 Vannak párhuzamokat mutató történe-

tek, de minden mitikus hős egyszeri és önazonos. Sorsuk (történeteik) határozzák meg őket:
183

 

Achilleus a legderekabb görög hős, aki fiatalon hal meg Trója falai alatt; Helené az a nő, aki 
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 Fenik (1974) az első fejezetben („The nameless stranger” 5–60). Kifejezetten Odysseus nevének elhallga-

tásáról lásd de Jong (2001a) 7: nemcsak ő hallgatja el a saját nevét: Télemachos is (1.96–324); Hermés és Kalyp-

só (5.43–148); 14 (Eumaios); Láertés (24.216–349). „By inserting this motif into his poem, the narrator signals 

his story’s preoccupation with the concealing of names.” A név elhallgatásának és elárulásának mágikus össze-

függéseire hívja fel a figyelmet Brown (1966): Polyphémos átka azzal válik lehetővé és hatékonnyá, hogy Odys-

seus elárulja pontos nevét és származását. 
178

 Fenik (1974) passim, különösen 40, 47. Szerinte a költő egyszerűen élvezi ennek a szituációtípusnak a va-

riálását és sokféle célra való fölhasználását. Az egyetlen hely, ahol indokolt a névtelenség sokáig tartó megőrzé-

se, az Odysseus ithakai rejtőzködése. A legkevésbé indokolt akkor, amikor Láertés elől is „fölöslegesen” elrejti 

magát. Thornton (1970) 61 ebben feszültségkeltést lát: a hallgatók feszülten várják, hogy ki is lehetett ez a híres 

mantis. 
179

 „Férfiúról szólj nékem, Múzsa…” – kezdődik az eposz, a főhős nevét csak a 21. sorban tudjuk meg. A név 

elhangzása ugyanúgy késleltetve van, mint az ithakai jelenetben, amikor Athéné sokáig nem mondja ki a sziget 

nevét (13.233–249: 11 sor hangzik el a név említése nélkül), vagy Eumaiosnál, aki szintén hosszan beszél, mire 

válaszol a koldus (Odysseus) kérdésére, ki Eumaios „régi” ura (14.122–147; 22 sor előzi meg azt, amelyikben 

Eumaios végre kimondja Odysseus nevét). Az 1. ének elején nincs ebben különösebb irónia vagy pátosz. 
180

 John Peradotto (1990) foglalkozik mélyrehatóan a név és az elbeszélés összefüggéseivel a Man in the 

Middle Voice c. könyvében. A mesebeli és mítoszbeli lét különbségeit, az önazonosság, a sors és a név összefüg-

géseit alapos szövegelemzésekkel tárja fel. Az alábbiakban nagyban támaszkodom az érvelésére. 
181

 Sok meseszereplőnek természetesen lehet neve, de ezek a nevek (Csillagszemű juhász, Királyfia Kis Mik-

lós, stb.) nem önazonos személyiségeket (leszármazással rendelkező, egymással meghatározott kronológiai vi-

szonyban lévő személyeket) jelölnek. Vö. Burkert (1979b) 30: „Im Mythos treten Eigennamen auf mit eindeuti-

gen Wirklichkeitsbezug, während der Märchenheld namenlos ist, oder einen Allerweltsnamen wie Hans oder 

Iwan führt.” 
182

 Hölscher (1988) 187 szerint míg a mesehősök „absztrakt cselekmények” szereplői, az eposzban szituáció-

ba ágyazott, kapcsolatrendszerben élő jellemek vannak. „Das Märchen kümmert sich nicht um den Charakter, 

nur um Funktion und Fähigkeit seiner Figuren” (uo. 249). Az „epikus szituációról” uő. (1978) 60–61. („The situ-

ation is existence in time, existence in which a person’s circumstances, a psychological element, an internal rela-

tion are expressed.”) Vö. Rudhardt (1978) 1. 
183

 Brelich (1977) 25–26. 
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Menelaos felesége és a trójai háború oka; Odysseus az, aki ravaszságával győzelemre segíti a 

görögöket, és aki hosszú bolyongás után hazatér hű feleségéhez, Pénelopéhez. Történeteiket 

változatosan lehet elmesélni, de lényegi sorsukon nem lehet változtatni. Sorsuk és nevük elvá-

laszthatatlan, annyira, hogy a történeteket mesélők nevüket is sorsukkal magyarázzák. Odys-

seus nevének egyik magyarázata az, hogy isteni harag üldözi (ὀδύσσομαι), és az Odysseia 

költője szívesen utal ezekre az összefüggésekre.
184

 

Odysseusnak bolyongásai során újra és újra veszélybe kerül elrendelt sorsa, hazaérkezése. 

A kutatás előszeretettel tárja föl kalandjainak népmesei jellegét és a folklórban világszerte el-

terjedt motívumokat.
185

 A meseszerűség nemcsak a motivikus hasonlóságokban rejlik, hanem 

abban a mélyebb szerkezeti jelenségben is, hogy ezek a kalandok Odysseust sorsa és neve el-

vesztésével fenyegetik. Rendre a feledés, az elrejtés, a mitikus világból való eltűnés lehető-

sége merül föl. Gondolhatunk itt a lótuszevők országára, Kirkére vagy Kalypsóra, akik ma-

guknál akarják tartani, vagy a Polyphémos-történetre, ahol Odysseus úgy tud úrrá lenni a 

helyzeten, hogy a „Senki” név mögé bújva elrejti önazonosságát. 

A mese vége kötelező happy end: a célok eléretnek, a vágyak beteljesülnek, az idő és a ha-

lál éppolyan jelentéktelen, mint a név („boldogan éltek, míg meg nem haltak”).
186

 A mítosz 

világa sötétebb, terheltebb világ. Aki családhoz kötődik, szülei, hazája, kora van, az nem 

olyan szabad, mint a mese szegény legénye vagy egyszeri királyfija. Hoz magával családi 

örökséget és „történelmi” feladatot, és bármennyire szeretne, nem szabadulhat a Moirák hatal-

ma alól. Odysseusnak is sorsa van (hazatérni), köti őt a múlt, és hívja a jövő. Kalandjai során 

bele-belekóstol a mese szabadabb, névtelen világába, többször kis híja, hogy teljesen el nem 

vész benne (mint ahogy sok névtelen társa elvész), de végül mindig tovább kell mennie ren-

deltetése szerint. Az Odysseia hőse a sorstól meghatározott epikus világ és a sorsnélküli, nyi-

tott mesevilág kettősségében mozog. A 11. énekbeli Melampus-történetben is felsejlik ez a 

kettősség. A névtelen jós kalandra vállalkozik, de „szörnyű isteni végzet” és „Zeus akarata” 

teljesedik be rajta. 

A Nőkatalógus Melampus családi kapcsolatait is elrejti. Bár szerepel benne apja, Amythaón 

neve (259 – ő is a már említett Tyró fia volt, csak éppen nem Poseidóntól, hanem halandó 

apától származott), de mivel Melampus neve nem kap említést, ezért ez a kapcsolat nem mon-

dódik ki. A Nőkatalógus záró szakasza pedig Eriphyléről szól, „aki kedves férjéért aranyat fo-
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 Athéna kérdezi ezzel az igével Zeust, hogy miért haragszik rá ennyire (1. 62), később Leukothea kérdezi, 

miért haragszik rá ennyire Poseidón (5. 339–340); majd maga Odysseus utal ezzel az igével Poseidón haragjára 

(5. 423), később Zeuséra és Hélioséra (19. 275–276). Odysseus neve explicit magyarázatot is kap az Odysseus 

sebéről szóló hosszú kitérőben (19.393–466). A szakaszt elemzi Peradotto (1990) az 5. fejezetben, különösen 

125-től. A nevek jelentéséről és az etimologizálásról az Odysseiában lásd Clay (1983) 54–68. Mindketten Odys-

seus nevének kettős (egyszerre aktív és passzív) jelentése mellett foglalnak állást. A korábbi nézetekről és viták-

ról összefoglalást nyújt Stanford (1952) 209–210. 
185

 A különböző elbeszélői műfajok elkülönítéséről az Odysseiában és az eposz népmesei hátteréről Raderma-

cher (1915). Az Odysseia népmesei elemeit, a népmese epikus elbeszéléssé alakulását elemzi Reinhardt (1948), 

és az őt követő Hölscher (1978) és (1988). Lásd továbbá Carpenter (1946); Page (1973). 
186

 Hölscher (1988) 30: a mesében minden úgy történik, „ahogy tulajdonképpen történnie kéne. (…) A mese-

hős alapvető beállítottsága: bizalom a világ iránt.” vö. Peradotto (1990) 48–54: az Odysseiában két „hang” (két 

„szólam”) vitatkozik egymással, bahtyini kifejezésekkel élve egy „centrifugális”, meseszerű, az embert aktívabb 

cselekvőként tételező, „komikus” hang, és egy „centripetális”, mítosz-szerű, az embert a sors alávetettjeként 

szemlélő, „tragikus” hang. 
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gadott el”(326–327). A „kedves férj”, minden hallgató tudhatta, Amphiaraos volt, Melampus 

leszármazottja, aki jobb belátása ellenére vett részt a Thébai elleni háborúban, mivel kényte-

len volt feleségének szavára hallgatni. Eriphylét drága ajándékkal vesztegették meg, hogy rá-

vegye férjét a végzetes vállalkozásra, ezért alakja a férjét nem becsülő nő, a „rossz feleség” 

egyik mintapéldája a görög mitológiában. Nem lehet véletlen, hogy Eriphylénél megy el a 

kedve Odysseusnak a Nőkatalógus folytatásától. A téma érzékenyen érinti, mert legfőbb 

gondja, hogy nem tudja, hogyan várja otthon régen látott felesége.
187

 Különös, hogy itt, a 11. 

énekben nem szerepel Amphiaraos neve (csak φίλου ἀνδρός 327), a 15. énekben viszont, ahol 

Melampus leszármazottai között kerül szóba, és szintén felidéződik tragikus sorsa, nem szere-

pel Eriphyléé (γυναίων εἵνεκα δώρων 15.247).
188

 

Melampus azért megy Phylakéba, hogy teljesítse a Néleus által szabott feltételt. A 291. sor-

ban Odysseus azt mondja, Melampus volt az egyetlen, aki vállalta ezt a nehéz küldetést. 

Odysseus is az egyetlen, aki sokáig nem tér haza (1.13), egyedül kell Thrinakia után hazamen-

nie. Odysseus előadásában Melampus hozzá hasonló, egyedül küzdő hősként jelenik meg.
189

 

Péró, mint megtudjuk, az emberek csodálatának tárgya (θαῦμα βροτοῖσιν 287), és „minden 

környékbeli feleségül akarja venni” (πάντες μνώοντο περικτίται 288). Odysseus a phaiákok 

szigetén partra vetődése pillanatától kezdve szintén egy körüludvarolt eladó lány történetének 

részévé kezd válni, mégpedig a kérő szerepében. Elbűvölve és tiszteletteljes félelemmel be-

szél Odysseus Nausikaához (6.149–169; különösen 168–169: ὡς σέ, γύναι, ἄγομαί τε τέθηπά 

τε δείδιά τ’ αἰνῶς / γούνων ἅψασθαι), és maga Nausikaá meséli el Odysseusnak, milyen so-

kan akarják feleségül venni (6.284). Nausikaá (6.244–246) és Alkinoos is (7. 311–313) han-

got ad annak a véleményének, hogy Odysseus ideális férje lenne a lánynak. Ahogyan a phaiák 

történetben fontos uralkodói szerepet játszik Nausikaá anyja, Árété (tőle függ Nausikaá közlé-

se szerint Odysseus sorsa),
190

 úgy a Melampusról szóló katalógus-szakaszban Péró anyja, a 

gyönyörű Chlóris a történet kiindulópontja. 

A phaiákok országában felmerül egy alternatív történet lehetősége, egy másik szerep Odys-

seus számára: a háborúban és viszontagságok között megfáradt és hazatérni vágyó hős törté-

nete az eladó királylányért küzdő ismeretlen, nemes idegen történetével konkurál – s győz vé-

gül a sors, Odysseusnak haza kell mennie. Nausikaá a segítő szerepét kapja Odysseus történe-

tében, és ki nem bontakozott szerelmük szálát a költő diszkréten elvarrja – a férjről álmodozó 

királylány történetét nem követjük tovább. 

Odysseus a Melampus-történet felidézésekor „elfeledkezik” Péróról. Belekezd házasságá-

nak történetébe, de nem tér vissza hozzá. Csak az foglalkoztatja, hogy Melampust, miután 

meggyőződtek kilétéről és jóslatokat tárt fel Iphiklosnak, elengedték. A 15. énekben egészíti 
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 Sammons (2010) 91. 
188

 Ugyanez figyelhető meg Péróval kapcsolatban: a 11. ének története belőle indul ki (287), a 15.-ben csak 

Néleus lányaként szerepel (εἵνεκα Νηλῆος κούρης 233). Itt kitűnően látszik, hogy az etimologizálás és a genea-

logizálás mennyire rokon tevékenységek (Koning 2010: 229). Ahol név nincs, ott genealógia sincs (11. ének), 

ahol név van, ott genealógia is van (15. ének). 
189

 De Jong (2001a) 8 narratológiai kommentárjában visszatérő motívumként jelöli meg: „az összes többi-

ek…, de X egyedül…” („This motif serves to focus pathetically (here) or negatively (in most of other instances) 

on the situation or activity of one person.”) Odysseus két értelemben is „egyedüli”: az egyetlen, aki még nem tért 

haza, és az egyetlen, aki túléli a Hélios marhái-kalandot. Egyedül kell a kérőkkel szembeszállnia (vö. 16.117–

121) 
190

 Skempis–Ziogas (2009) 
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ki a költő Péró csonkán maradt elbeszélését, ahonnan megtudjuk, a lány, aki miatt Phylakéban 

volt, nem az övé lett, hanem a testvéréé. Melampus és Odysseus esetében is a lány, aki miatt 

rabságban/vendégségben van, végül jelentéktelenné válik a hős sorsa szempontjából és eltűnik 

az elbeszélésből.
191

 

A nőért való versengés „epikus témája” Odysseus történetében újra és újra visszatér:
192

 

„Sokak által akart” nő miatt kell küzdenie Trója falai alatt, és ilyen nő a saját felesége is, aki-

ért szintén (még névtelenül) küzdenie kell. Hogy mennyire központi jelentőségű ez a téma, 

mutatja az is, hogy Odysseus, amikor Agamemnón lelkével találkozik, és halála oka felől ér-

deklődik, a következőt kérdezi: „Vajon Poseidón győzött le erős szelek rettenetes fújását tá-

masztva fel? Vagy ellenséges emberek sebesítettek meg a szárazföldön, mert marháikat vagy 

juhnyájukat levágtad? Vagy város ostrománál (estél el)? Vagy nőért harcolva?” (11.399–403) 

Ugyanezek a szavak hangzanak el, amikor Agamemnón a 24. énekben Amphimedónt, a kérőt 

kérdezi a kérők haláláról (24.109–113). A téma kevésbé héróikus környezetben is felmerül. 

Hasonló sors Eumaios számára is elképzelhetőnek tűnik: „aki (ti. Odysseus) engem buzgón 

szeretett, és jószágot is adott volna, házat, földet és feleséget, akinek sok kérője van; hiszen 

ilyeneket ad a jóindulatú úr a szolgájának, aki sokat fáradozott a kedvéért” (14.62–65).
193

 

Melampus feladata elhajtani a marhákat Phylakéból. A marhaelhajtás Melampust más mar-

harabló mitológiai alakokkal rokonítja. A legnevesebb közülük Héraklés, akinek Géryón mar-

háit kellett (tízedik feladatként) elhajtania. A folklór- és mitológiakutatás feltárta a marharab-

lás-történetek „túlvilági utazás”-jellegét.
194

 Hosszú kutatástörténetre alapozva mutatja be M. 

Davies Stésichoros Géryoneise kapcsán a Géryón-kaland és más görög párhuzamok illeszke-

dését ebbe a világszerte elterjedt sémába.
195

 Melampus „kalandja” is ennek a sémának egy 

változata, és a történet jellegét (alvilági utazásra való utalásait) az Odysseia szövege is, úgy 

tűnik, megőrizte. Phylaké neve maga az alvilágra utal („őrző”), nem kevésbé Iphiklosé, aki az 
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 Ez azért is feltűnő, mert a Nőkatalógus történeteit maguk a nők mesélték Odysseusnak. A nők szempontja 

és a nők iránti szimpátia több helyen érvényesül, lásd Doherty (1991), Chlóris történetében pedig, úgy tűnik, 

nem. 
192

 Így utal rá Thornton (1970) 58. Cyrus H. Gordon az elvesztett menyasszonyért folytatott háború témáját az 

„indoeurópai háborús eposz” tipikus témájának tartja („Helen of Troy motif”), amely indoeurópai hatásra terjedt 

el a közel-keleti irodalomban (és került pl. a bibliai történetekbe is), Gordon (1965) 64. és 132–134. 
193

 A. Hoekstra is felismeri ezekben a sorokban a jól ismert mesemotívumot, és a „király és a megjutalmazott 

hős” párhuzamaként Lykia királyát és Bellerophónt (Ilias 6.192), Alkinoost és Odysseust, végül Proitost és Biast 

hozza fel (Heubeck–Hoekstra1989: ad 14.64). Ez utóbbi Melampus másik története: Proitos lányainak meggyó-

gyításáért kapta meg Melampus és testvére Proitos egy-egy lányát feleségül, és az argosi királyság egy-egy har-

madát. Ezzel a „héróikus” témával hozza összefüggésbe azt, hogy Eumaiost hősi jelzőkkel illeti a költő (δῖος 

ὑφορβός, ὄρχαμος ἀνδρῶν). 
194

 Arra, hogy a marharablás a halott lelkek elrablásának képe, Diels (1922) 242 is utal. Ugyanő áttekinti a gö-

rög-római hagyomány, majd a középkori keresztény irodalom túlvilágjárásait. Mader (1991a) összegyűjti az epi-

kus költeményekből ismert mitikus csordákat: a tulajdonosok közül csak Idas és Lynkeus ill. Iphiklos ember. 

Csordatulajdonos istenek (vagy isteni lények): Hélios, Apollón, Hádés és Géryón. Az utóbbi mint Hádés „dub-

lettje” régi felismerés a mitológiakutatásban, lásd Lesky (1973) 72–74; Mader (1991b). Nemcsak a marharablás, 

hanem az aranygyapjú megszerzése is értelmezhető e szerint a séma szerint. Iasón és az őt lehetetlen feladat el-

végzésére küldő nagybátyja (Pelias) családi kapcsolatokat tekintve és motivikusan is rokona Melampusnak és 

Néleusnak, lásd Costanza (2010) 208–209. 
195

 Davies (1988a). Lincoln (1976) sajátos felfogása szerint a marharablás-történetek az indoeurópaiak „impe-

rialista” mítoszai: eszerint az, akitől az indoeurópai hős ellopja a marhákat, a nem-indoeurópai őslakos, aki a 

marhákat előbb az indoeurópaiaktól rabolta el. 
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„alvilágdémon” egyik jellemző vonását hordozza nevében: „nagy erejéről híres.”
196

 A feladat 

nagyon nehéz, majdnem lehetetlen: a marhákat „fájdalmasan nehéz” (ἀργαλέας 291) elhaj-

tani.
197

 Két homályos sor (292–293) „nehéz sorsra” (χαλεπὴ μοῖρα) és „fájdalmasan nehéz” 

bilincsekre (δεσμοί τ’ ἀργαλέοι) utal. Melampusnak „falusi marhapásztorokkal” (βουκόλοι 

ἀγροιῶται 293) kell megküzdenie, és fogságba kerül. Mind a pásztorokkal való küzdelem, 

mind a jutalom (egy lány keze) jellegzetes vonásai a marharablás-történeteknek. Nem csoda, 

hogy megőrződött egy olyan változat, amelyben a feladatot egy jós hajtja végre: az az ember, 

aki megteheti, hogy az emberi, isteni és alvilági régiók között mozogjon. Az érdekes persze 

az, hogy Odysseus maga is éppen alvilágjárásáról szóló elbeszélésébe szövi bele ezt a történe-

tet. Melampust Néleus küldi olyan feladat elvégzésére, ahonnan nem tud hazatérni. Nem sok-

kal korábban hangzott el a Nőkatalógusban Néleus születéstörténete, ahonnan megtudjuk (bár 

az eposz hallgatói előtt ez nyilvánvalóan ismert volt), hogy Néleus apja Poseidón.
198

 Odysse-

us hazatérését pedig maga a tengeristen akadályozza. Apa és fia (Poseidón ill. Néleus) is azt 

szeretnék, hogy a hős (Odysseus ill. Melampus) ne térjen haza. Odysseus esetében is egy mar-

halopás az, amely fordulatot hoz az üldöztetésben. A thrinakiai marhák elhajtása és elfogyasz-

tása az a döntő pont, ahol Odysseus maradék társait is elveszíti. 

Iphiklos elengedi Melampust, „miután minden isteni rendelést elmondott” (297). A Phere-

kydés beszámolóját közlő scholion a következőt meséli Melampus hazaengedésének előzmé-

nyeiről:
199

 Melampus a fogságban szúvak beszélgetését hallotta meg, amiből megtudta, hogy 

a ház teteje be fog szakadni. A szolgákkal kivitette magát, és a tető valóban beszakadt. Az 

életben maradt szolga hírül vitte Phylakosnak, ő pedig Iphiklosnak a történteket, mire ők meg-

kérdezték Melampustól, hogy kicsoda. Ekkor tudták meg, hogy jós. Megígérték neki, hogy 

odaadják neki a marhacsordát, ha rájön, miért nem tud Iphiklos gyermeket nemzeni. Melam-

pus (madarakkal való beszélgetés nyomán, és a saskeselyű útmutatása alapján) rájött a nemző-

képtelenség okára, és kigyógyította Iphiklost a bajából, akinek azután fia született. A meg-

egyezés értelmében Melampus megkapta a csordát és hazavitte Pylosba.
200

 

Odysseus csak azt említi meg, hogy Melampus jósolt, és nem utal egyáltalán gyógyító ké-

pességeire. Úgy mutatja be a történet hősét, hogy az az elbeszélőre (Odysseusra) hasonlítson. 

Ő is azt reméli, hogy miután mindent elmesél, a phaiákok elengedik. Odysseus elbeszélését is 

lehet „thesphaton”-nak tekinteni: amit mesél, részben egy jóstól (Teiresiastól), részben halott 

emberektől hallotta. A Teiresias által mondottakat thesphata-nak nevezi a szöveg (11.151), 
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 Hádés leggyakoribb jelzői: ἴφθιμος (az Odysseiában is, 10.534; 11. 47); κρατερός, ἀδάμαστος (lásd LGRM 

s. v. 1782–1787.). Túlvilági kalandként értelmezi a történetet Burkert is (1979) 86–87. Iphiklos, a hérós az Argo-

nauták egyike volt (Apollonios), és lába gyorsaságáról volt híres, lásd Apollodóros-fejezet, 730. jegyzet. 
197

 Voigt (1979) az ἀργαλέος jelentéséhez hoz egy Ilias-scholiont (15. 140): ἀδύνατον. 
198

 11.235–259: Az első nő, akiről Odysseus beszél, Tyró, akinek Poseidóntól születnek ikrei: Pelias és Né-

leus; egy halandótól, Krétheustól pedig három fia, köztük Amythaón, Melampus apja. Ezekre a rokoni kapcsola-

tokra később még visszatérek. 
199

 F 33 Fowler (Függelék, 14. szöveg). 
200

 Grottanelli (1982) és Costanza (2010) 211. n. 42 felhívják a figyelmet a bibliai József-történettel való ha-

sonlóságra: József is jóstehetségének köszönheti, hogy megszabadul a börtönből, majd az országot sújtó termé-

ketlenségtől menti meg fogva tartóját. Az analógiát elismeri, de a Grottanelli által felállított párhuzamokat kriti-

kával illeti Casadio (1994) 70–71. n. 29. 
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Odysseus pedig a Nekyiában az alvilágot megjáró jósalakokhoz hasonlít.
201

 Teiresiashoz való 

hasonulása – túl azon, hogy az értelme (nous-a) sértetlen marad az alvilágjárás közben
202

 – 

abban is megmutatkozik, hogy alvilági beszámolója első felében a női hallgatóság igényeihez 

alkalmazkodik, a másodikban a férfiakéhoz. Saját bevallása szerint kikérdezte a hősnőket 

(11.234–235), de a Nőkatalógus nagy részében közvetlenül számol be a sorsukról, mintegy át-

véve tőlük a szót.
203

 Az alvilági beszámoló nemek szerinti felosztása és a tény, hogy Odysse-

us mindkét nembeliekkel kapcsolatba tud lépni, analóg a Teiresiasról szóló mitikus hagyo-

mánnyal, amely szerint a thébai jós mind a férfi, mind a ni állapotot megtapasztalta.
204

 Odys-

seus tehát azt sugallja közönségének (Alkinoosnak és Árétének), hogy miután elmond minden 

thesphatont, őt is el kell engedni. Ezért is lehetséges, hogy Odysseus elfelejti befejezni a törté-

netet (nem mondja el, mi lett Péróval): a történetnek az a mozzanata érdekli, hogy a magányo-

san küzdő és a hazautazástól visszatartott hőst, miután elmondja, amit kell, végül elenge-

dik.
205

 

Úgy tűnik tehát, Odysseus a saját sorsát vetíti bele Melampus történetébe. A homérosi epo-

szokban nem ez az egyetlen hely, ahol a katalógus paradigma-szerepet tölt be. Ezekben az 

esetekben a lista minden eleme egy adott téma változatát jelenti: ilyen például Kalypsó kataló-

gusa a halandót szeretőül választó istennőkről.
206

 Odysseus katalógusának szerkezete nem 

ilyen feszes, nem mindig lehet érteni, miért éppen azzal a nővel folytatja felsorolását, akivel 

folytatja. Itt-ott azonban felismerhetők bizonyos retorikus célok. Tyró és Poseidón történetét 

(a kezdő szakaszt) például lehet üzenetként értelmezni a phaiák királyi pár (és mindenekelőtt 

a királynő, Árété) számára. A phaiákoknak Poseidón megtiltotta, hogy embereket kísérgesse-

nek a tengeren, Tyrónak megtiltotta, hogy egy szóval is említse kettejük intim kapcsolatát. S 

lám, Tyró éppen meséli Odysseusnak az istennel való szerelmének történetét: nem engedel-

meskedik Poseidón parancsának. Odysseus azt szeretné, ha Árété és Alkinoos sem engedel-

meskednének a tengeristen tiltásának.
207

 Paradigmaként fogható fel a már említett Eriphylé is, 

csak ezúttal nem a (másodlagos) hallgatóság számára, hanem Odysseus sorsa szempontjából 

(mint felesége egyik lehetséges mintája).
208

 

                                                                 
201

 Odysseus utazásának és elbeszélésének „sámánisztikus” jellege többször felmerült az Odysseia-kutatás-

ban: lásd Baudy (2013) 17. Meuli (1975) 868–871. az Argonautika és Odysseus túlvilági utazása mellett párhu-

zamként Héraklés Géryoneus-kalandját is felhozza (871). Meuli szerint az egyes szám első személyű elbeszélés 

az ősi sámánutazás-beszámolók emlékét őrzi (869). Hosszan tárgyalja a sámánisztikus vonásokat Odysseus uta-

zásaiban Thornton (1970) 19–37. 
202

 10.492–494 
203

 Doherty (1991) 159–162. Csak Tyró (236–237), Antiopé (261), Iphimedeia (306) esetében szerepel az ő 

elbeszélésükre utaló állítmány. 
204

 Teiresias Apollodóros 3.6.7 szerint megtapasztalta mind a női, mind a férfi állapotot, és be tudott számolni 

Zeusnak és Hérának a nő ill. a férfi legintimebb (nemi) élményének minőségéről. 
205

 A Melampus-elbeszélés záró mondata: Διὸς δ’ἐτελείετο βουλή (11. 297) talán arra vonatkozik, hogy ami-

ket Melampus mondott (thesphata) valóban be is teljesedtek. Karp (1998) 17 úgy fogalmaz, hogy a jelek helyes 

értelmezése Zeus akaratába való betekintést jelent. A homérosi Apollón-himnuszban így határozza meg leg-

alábbis maga Apollón a jóslást: „feltárom az embereknek Zeus csalhatatlan akaratát” (132). A scholiasta is ha-

sonlóra utal: „ὁ γὰρ Ζεὺς εἶπε τῷ μάντει ὅτι κρατηθῆναι μέλλει ὑπὸ τοῦ Ἰφίκλου.” 
206

 Homéros paradigmatikus katalógusairól lásd Sammons (2010) 24–58. 
207

 Skempis–Ziogas (2009) 
208

 Amit inkább az elsődleges hallgatóság tud azonosítani. Az „elsődleges” és „másodlagos” hallgatóságról 

mint narratológiai fogalmakról lásd De Jong (2004a) 4–6; Homérosnál De Jong (2004b) 22–24. 
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Így a Melampus-történet is, bár a katalógusban elfoglalt helye talán véletlenszerű, tartalmát 

tekintve paradigmaként fogható fel Odysseus és a phaiákok helyzetére nézve: Odysseus ér-

deklődésének középpontjában a mielőbbi hazajutás reménye áll. Scheria, a phaiákok szigete 

bár kellemes hely, mégis éppolyan hátráltató állomás, fogság a számára, mint az eddigi szige-

tek voltak. Éppúgy egy (istenszerű) nő kegyétől függ, hogy továbbutazhat-e. Árété sok szem-

pontból azt a szerepet tölti be Scherián, amelyet Kirké és Kalypsó a maguk helyén. Az egész 

Odysseia egyik alaptémája a vendéglátás, és annak helyes és helytelen formái. Glenn W. Most 

az kalandtörténetek (apologoi) funkcióját tárgyaló tanulmányában kimutatja, hogy az összes 

kaland a rossz vendéglátás példája: vagy a túlzott marasztalásé (lótuszevők, Kirké, szirének, 

Kalypsó), vagy a vendégét nem megvendégelni, hanem felfalni akaró „házigazdáé” (Polyphé-

mos, laistrygónok, Skylla, Charybdis).
209

 A vendéglátás helyes formáját – véli Most – Mene-

laos képviseli, aki ki is mondja az alapelvet Télemachosnak: ἶσον τοι κακὸν ἐσθ’, ὁς τ’ οὐκ 

ἐθέλοντα νέεσθαι / ξεῖνον ἐποτρύνῃ, καὶ ὁς εσσύμενον κατερύκῃ.
210

 („Egykép rosszat tesz, ki 

a vendéget, ha nem óhajt, / sürgeti útra, meg az, ki a vágyakozót nem ereszti.”)
211

 Az utazó 

mindkét esetben (marasztalás, megevés) csapdahelyzetbe kerül: nem tud hazamenni. A ven-

déglátás és a fogságban tartás jelentése átcsúszik egymásba. Kalypsó vendégül látta Odys-

seust, ami számára mégis fogságot jelentett. Polyphémoshoz vendégként akar betérni Odys-

seus, és fogság lesz belőle. De az eposz másik szálán, Télemachos esetében is megfigyelhető 

ugyanez: Pylosban és Spártában is ott marasztalják, és a második pylosi vendégeskedés elől 

Télemachos egyszerűen elmenekül!
212

 Több helyen kimondódik, hogy Scheria éppúgy végál-

lomása lehet Odysseus utazásainak, ha a vendéget ott marasztalják.
213

 Ez a jelentésátfedés az 

alvilággal kapcsolatban is ismert: az alvilág olyan palota, ahol a ház ura és úrnője mintegy 

„szívesen látja”, vendégül fogadja a halottakat.
214

 A Homéros utáni irodalomból ismertek Há-

désnak erre utaló jelzői: polydektés ill. polydegmón („sokakat befogadó”) a neve a homérosi 

Démétér-himnuszban (9; 17; 430); polyxenótatos („sokakat vendégül látó”) Aischylosnál 
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 Most (1989) 23–25. Az utóbbi két esetben persze csak áttételesen beszélhetünk „házigazdáról”, minden-

esetre a felfalás motívuma a Skylla és Charybdis esetében is jelen van. 
210

 Most (1989) 24. 
211

 15.72–73; Devecseri Gábor fordítása 
212

 Most (1989) 25–26 mind Télemachos spártai, mind pylosi vendégségét a „normatív vendéglátás” példájá-

nak tartja. De Menealaos magatartása sem egyértelmű. Hohendahl-Zoetelief (1980) 179 szerint éppen hosszú 

önigazoló-didaktikus beszéde mond ellent a helyes vendéglátásnak, és ő is késleltetni akarja Télemachos elindu-

lását. Talán a vendéglátás alapvető ambivalenciájával magyarázható az a hiányérzetet okozó furcsaság is, amit 

Most (1989) 26. n. 54 megjegyez, hogy az eposz nem a „normatív” vendégség képével zárul. 
213

 Éppen a miatt indokolt a kalandtörténetek üzenete, hogy a phaiákok vendéglátói magatartása sokáig bi-

zonytalan, és ottmarasztalással fenyeget, lásd Most (1989) 27–28. 
214

 A phaiák kaland a túlvilági utazás sok jegyét viseli magán. Alkinoost szokták a Gilgames-eposz halhatat-

lan bölcsével, Ut-napistimmel párhuzamba állítani, lásd Gresseth (1975) 8. Bár Homérosnál Alkinoos nem hal-

hatatlan, két halhatatlan kutyája (7.91–94) és soha nem hervadó kertje van (7.117–118), a phaiákok az istenekkel 

közeli kapcsolatban vannak (7.201–106). Gresseth (1975) 8 szerint feltételezhető, hogy a Homéros előtti hagyo-

mányban a phaiákok maguk is halhatatlanok voltak. 
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(Suppl. 157.; fr. 228 N).
215

 Vendéglátónak lenni hatalom, vendégnek lenni – még ideális kö-

rülmények között is – kiszolgáltatottság.
216

 

A mitikus paradigma nem ritka a homérosi eposzokban. Ilyen az Iliasban a Meleagros ha-

ragjáról szóló elbeszélés (9.524–605), vagy az Achilleus által felidézett Niobé-történet 

(24.599–620). A paradigmatikus elbeszélések mindig hiányosak, hiszen az elbeszélő számít a 

hallgató előzetes tudására, a mesélés célja nem a történet megismertetése, hanem a tanulság 

felé való irányítás.
217

 Kimutatható, hogy a homérosi paradigmamítoszok mindig túlmutatnak 

azon a tanulságon, aminek kedvéért az elbeszélő epikus szereplő a történetet elmeséli.
218

 Így 

például amikor Phoinix Meleagros történetével meg akarja győzni Achilleust arról, hogy fo-

gadja el az ajándékokat és térjen vissza a harcba, háttérbe szorítja a példaként felhozott hős 

sorsának két olyan elemét, amelyek Achilleus tragikus sorsát vetítik előre. Mindkét hős leg-

szeretettebb társa kedvéért tér vissza a harcba (Meleagros a felesége, Kleopátra kérlelésére, 

Achilleus a barátja, Patroklos halálának a megbosszulására – még nevük is egymásra utal), és 

fiatalon fog meghalni. 

Az Odysseus által felidézett Melampus-történet a mitikus paradigmának ezt a sajátságát is 

mutatja. Az a jóslat, amit Melampus közölt a fogvatartójával, arra vonatkozott, hogy a ház, 

ahol Melampus éppen van, össze fog dőlni, vagyis Melampus lesz annak a háznak utolsó ven-

dége (foglya). A történet így magában rejt egy olyan üzenetet, amelyről elbeszélője sem tud: 

Alkinoosnak eszébe jut egy régi jóslat, amely arról szól, hogy Poseidón, mivel haragszik a 

phaiákokra, mert kíséretet biztosítanak másoknak a tengeren, visszatérő hajójukat és városu-

kat is el fogja pusztítani (13. 172–183). Alkinoos akkor idézi fel ezt a jövendölést, amikor ép-

pen Odysseust készül útjára bocsátani, és hozzáfűzi: „immár mindez beteljesedik” (178). 

Odysseus lett tehát Alkinoos palotájának utolsó vendége. Odysseus elbeszélése, mint mitikus 

paradigma-történet, hasonló azokhoz a homérosi mitikus paradigmákhoz, amelyek esetében 

az elbeszélő szereplő nem tud arról, hogy valójában még többet üzen, mint amiről maga 

tud.
219

 

Theoklymenos genealógiája (15. 222–242) 

A phylakéi marharablás története nem marad befejezetlenül az Odysseiában. Még egyszer 

hallhatunk Melampus és Péró sorsáról, ezúttal Theoklymenos, a 15. énekben fellépő jós le-

származását bemutató szakaszban (Függelék, 2. szöveg). Éppen Télemachos hazautazásának 

előkészületei zajlanak. Odysseus fia hosszú utazást tett Pylosban és Spártában, s most készül 
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 Lásd Richardson kommentárját a homérosi Démétér-himnuszhoz, 9. „He is a ‛host of many’ because his 

realm is thought of as a huge palace.” Richardson (1974) 145. 
216

 Odysseus rögtön a scheriai beszámolója kezdetén kimondja, hogy még a legkiválóbb körülmények sem fe-

ledtetik az emberrel, hogy nincs otthon (… εἴ περ καὶ τις ἀπόπροθι πίονα οἶκον / γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ ναίει ἀπάνευ-

θε τοκήων 9.35–36). 
217

 Edmunds (1997) 419. 
218

 uo. 
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 Edmunds (1997) 419 ezt a jellegzetességet az Ilias paradigma-mítoszai kapcsán mutatja be. A jelenség a 

drámai irónia egy formája, ahol azonban nemcsak a hallgatóság (jelen esetben a phaiákok), hanem maga a (be-

ágyazott) elbeszélő sem tud saját „üzenetéről”. Másképpen fogalmazva ez a többletjelentés ecoi kifejezésekkel 

élve a „mintaszerző” (aki nem azonos sem az epikus elbeszélővel, sem a beágyazott elbeszélővel) üzenete a 

„mintaolvasó” számára, lásd pl. Eco (2007) 16. Más, hasonló értelmű narratológiai fogalmakról és terminusokról 

lásd Bíró (2004) 44–52. 
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visszahajózni Ithakába. Áldozatot mutat be a tengerparton Athénának, s ekkor lép oda hozzá 

egy menekülő férfi, Melampus leszármazottja. Ez alkalmat ad Melampus történetének újra-

mesélésére. 

Ezúttal maga a költő mesél, és több ponton kiegészíti Odysseus 11. énekbeli elbeszélését: 

megtudjuk, hogy a névtelen jós Melampus, és hogy sikerült elhajtania a marhákat, megszerez-

te a lányt, de nem magának, hanem testvérének. Ennek az elbeszélésnek a kiindulópontja nem 

Péró, hanem a Melampus és Néleus közötti viszály. Az elbeszélés íve a jós sorsát pylosi tar-

tózkodásától phylakéi kalandján keresztül Argosba való költözéséig fogja át. Azt magyarázza 

meg, hogy miért jött a Melampus-utód, Theoklymenos Argosból (224), és nem Pylosból. A 

központi probléma Melampus pylosi vagyonának sorsa, Néleus vele szembeni „méltatlan tet-

te” (ἔργον ἀεικὲς 236), majd a konfliktus megoldása: Melampus bosszúja, majd elköltözése 

Argosba. 

A történet sok eleme így is homályban marad: nem teljesen világos, mi váltotta ki a két fél 

viszályát, s miért szerepelnek ezek a súlyos szavak az elbeszélésekben: „isteni végzet” (θεοῦ 

μοῖρα 11. 292), „súlyos csapás” (ἄτη βαρείη 15. 233), „rettenetes Erinys” (δασπλῆτις Ἐρινύς 

15. 234). Mindemellett a phylakéi fogvatartó megnevezése sem következetes: a 11. énekben 

Iphiklοs marháiról, a 15. énekben Phylakos palotájáról hallunk. A mitológiakutatás több meg-

oldással is előállt ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, de a történet „eredeti” összefüggései el-

vesztek a számunkra.
220

 

A 15. énekbeli elbeszélésben a korábban megfigyelt, Melampus és Odysseus közötti párhu-

zam tovább bővül. A legfeltűnőbb hasonlóság a két hős története között itt az, hogy mindket-

tőjük nagy vagyonnal rendelkezik, amelyet távollétükben illetéktelenek élnek fel. A költő két-

szer is említi (227. és 230. sor), hogy Melampus gazdag volt, ahogyan Odysseus gazdagsága 

is sokszor hangsúlyt kap. Nemcsak az 1. énekben, ahol Télemachos beszél erről (232), hanem 

Odysseus későbbi „hazug” beszámolóiban is (14.200; 17.420 és 423; 19.76 és 79), amelyek 

ebben a tekintetben történetesen igazak. Talán az sem véletlen, hogy a Melampus vagyonát 

markában tartó Néleus ugyanazt a jelzőt kapja (ἀγαυότατον „igen csodálatos” 229), amelyik 

az eposzban a kérők egyik leggyakoribb jelzője. A Néleus és Melampus közötti viszály hátte-

re nem derül ki az Odysseia szövegéből és más forrásokból sem. Az sem lehetetlen, hogy ezt 

a motívumot éppen a költő alakítja olyanná, hogy Odysseus történetének világos párhuzama 

legyen. Georg Danek szerint például, aki szisztematikusan végigvizsgálja az Odysseiában elő-

forduló „idézeteket” (vagyis azokat a részeket, amelyek az eposzon kívüli hagyományból 

származnak), a költő itt kifejezetten „átstilizálja” Melampust, hogy Odysseus mitikus előké-

pévé válhasson.
 221

 

Melampusról kétszer mondja ki a szöveg, hogy „idegen földre érkezett” (228. és 238. sor): 

előbb Phylakéba, majd Argosba kellett mennie. Ebben hasonlít leszármazottjára, Theoklyme-

nosra is; de a jövés-menés és bolyongás természetesen Odysseusszal is rokonítja. Hazája elha-

gyásának oka persze más, mint Odysseus esetében: menekült otthonról Néleus elől. Odysseus 

ugyan nem menekül, de egész története egymás utáni „idegen földre” érkezések sora. 

A 15. ének szóhasználata is azt a benyomást erősíti, hogy a Melampus-történet alvilágjárás-

jellege valamiképpen jelen volt a költői hagyományban. Nemcsak a „fájdalmas kötelékek” 
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 Vö. Harrauer (1999) 
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 Danek (1998) 295. 
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(232) mutatnak ebbe az irányba (ezek a szavak a 11. énekben is előfordultak), hanem az is, 

hogy a 235. sorban egyértelműen megfogalmazódik, hogy Melampus „a haláltól menekült 

meg”. Hogy a Phylakéban maradás a halált jelentette volna, az csak ebből a sorból derül ki. 

Ezek a marhák „hangosan bőgők” (235) – ez persze lehet a marhák súlytalan jelentésű epikus 

jelzője, mindenesetre beleillik a marhalopások mitikus mintájába, ahol a marhák és őrzőik is 

félelmetes, erős hangokat adnak ki.
222

 Odysseus „kalandjai” rendre a haláltól való megmene-

külést jelentik (pl. 9. 61 a kykónoktól való megmenekülés; 9. 566 – a Kyklóps kaland után; 

10. 134 – a laistrygónoktól menekülve, stb.), s különösen az alvilági utazásból való vissza-

jövés jelenti ezt, amit Kirké világosan ki is mond (12.21–22): Odysseus és társai „kétszer-

meghalók” (disthanees) lesznek, míg a többi ember általában csak egyszer hal meg. 

Csak itt, a 15. énekben tudjuk meg, hogy mi történt Péróval: Melampus megszerezte ugyan 

a kezét, de a lány nem az övé lett, hanem testvéréé. Nausikaá, a phaiák királylány sem lesz 

végül Odysseusé, eltűnik a történetéből. Utoljára akkor találkoznak, mikor Odysseus még in-

kognitóban, fürdés után a lakomaasztalhoz megy, és tiszteletteljes búcsút vesznek egymástól 

(8. 457–468). Nausikaá további sorsáról semmit sem tudunk, sőt a phaiákok sorsa is tisztázat-

lan marad. Poseidón talán beváltotta fenyegetését, és hegyek mögé zárta (kővé változtatta?) a 

phaiákok egész országát, de a szövegből semmi sem derül ki. Utolsó képünk róluk, amint 

imádkozva körülállják Poseidón oltárát – s mint egy filmszakadás, a sor közepén helyszínt 

vált a költő: a következő kocka már az Ithakán ébredező Odysseust mutatja (13.187). 

Melampus végül, miután Phylakéban „elmondja az isteni rendeléseket”, megkapja a marhá-

kat, amelyekért jött. Hasonlóan, miután Odysseus elmondja a történeteit, ő is ajándékokkal tá-

vozik Scheriáról. A jósnak sikerül hazaérnie, és bosszút áll azon, aki távolléte közben a va-

gyonával visszaélt. A 11. énekben, amikor Odysseus meséli a történetet, mindezekről nem 

esik szó: annak megfelelően, hogy Odysseus sem tudta pontosan, mi vár rá Ithakában.
223

 Az ő 

általa felidézett Melampus-történetben tehát nem is szerepel ez a motívum. A költő „többet 

tud” szereplőjénél: Odysseus szeme előtt csak az lebegett, hogy elszabaduljon végre Scheriá-

ról és hazaindulhasson, a költő azonban messzebbre tekint: a megszabadulás után még, ha ha-

zaér, további nehézségek várnak a hősre. 

A költő tehát a 15. énekben kiegészíti szereplőjének a 11. énekben csonkán maradt elbe-

szélését: Heubeck megmutatja, hogy ebben a tekintetben az Iliasban megfigyelhető eljárást 

követi (egyes mítoszokat több, egymást kiegészítő részletben mesél el).
224

 A költő célja azon-

ban, úgy tűnik, nem az, hogy alapos tájékoztatást adjon egy mitikus hagyomány részleteiről. 

A 15. énekben sem teszi teljessé a történetet, hanem olyan részleteket mond el, amelyek ab-

ban az elbeszélői helyzetben számára fontosak. A „kitűnő jóst” néven nevezi: itt helyezi el 
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 Davies (1988a) 279. n. 16 hangsúlyozza ezt Géryónnal kapcsolatban, akinek neve „bőgő”-t, „ordító”-t je-

lent. Érdekes mindenesetre, hogy a 11. énekbeli alvilági jelenetben is említést kap a halottak által kiadott „is-

teni”, félelmetes hang (θεσπεσίῃ ἰαχῇ 11.42–43). A thrinakiai marhák bőgését is már a tengerről hallani: 12.265–

266. 
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 Tud ugyan Teiresiastól arról, hogy otthon mi vár rá (le kell számolni a kérőkkel 11.115–120), de a jövőjét 

Teiresias nem közli egyértelműen (bántják-e Thrinakia szigetén a marhákat vagy sem 11.110–113; rejtve vagy 

nyíltan fog a kérőkkel leszámolni 11.120). 
224

 Heubeck (1954) 19–22. Ugyanezt mutatja be Thornton (1970) 13. Nestór két nostos-elbeszélése kapcsán: 

„The second tale is in fact a supplement to or explanation of the first tale… This method of piecemeal, supple-

mentary narration is characteristically Homeric.” Az Ilias költőjének ezt a technikáját Schadewaldt (1966) elem-

zi. 
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Melampust a mitikus világban, földrajzi meghatározással és családdal látja el. Ez rímel 

Odysseus helyzetére: a 15. énekben már hazatért mesés kalandjainak színhelyéről, és készül 

visszailleszkedni a mitikus, epikus életébe. A költő a paradigma révén azt üzeni: Odysseus 

nemcsak hazatér (ezt a 15. énekben már tudjuk), hanem bosszút is fog állni. A paradigma köz-

vetlen tanulságán túl azonban ebben az esetben is túlmutat a megcélzott szituáción. Melampus 

hazatér, bosszút áll, és – a történetnek nincsen vége! Tovább kellett mennie Argosba, ahol 

majd családot fog alapítani. Odysseus története sem ér véget az ithakai leszámolással. A me-

sés befejezés a feleségével az lenne, hogy visszatér hozzá, és aztán „boldogan élnek, míg meg 

nem halnak” – de nem ez történik. A bosszúállásnak (az ithakai férfiak legyilkolásának) kö-

vetkezményei vannak, a rokonok számon kérik Odysseuson a vérontást. Az olvasói élményt 

megzavarja, hogy az ithakai hazaérkezés „túl van írva”: Athéna közbelépése állítja csak meg a 

véget nem érőnek tűnő történetet. Ráadásul Odysseus nem maradt Ithakán, Poseidón kien-

gesztelése még hátravan, ahogy erre már Teiresias jóslata is utalt, ráadásul a mitikus hagyo-

mányból tudjuk, hogy további kalandok és újabb házasság vár rá.
 225

 Ezek a történetek már túl 

vannak az eposz keretein. Tehát a Melampus-elbeszélés mint paradigmatörténet azzal, hogy 

jelzi, Melampust tovább hívja a sors Argosba, Odysseusnak már az eposzon túli életére utal. 

Theoklymenos genealógiája – mint a hőseposztól elütő műfaj – a Nekyiához hasonlóan vi-

tatott szakasza az Odysseiának.
226

 Maga Theoklymenos sokak számára „gyanús”, az eposz 

cselekményébe rosszul beillesztett szereplőnek tűnt.
227

 A részletes genealógia azért is külö-

nös, mert e nagyszabású bevezetőhöz képest Theoklymenos alig kap szerepet a későbbiek-

ben.
228

 Az események kifejlését nemigen befolyásolja, és jóslataira sem nagyon hallgat senki. 

Természetesen nem maradt védelem nélkül: „unitáriusok” és a szóbeliség jellegzetességeit 

kutatók rámutattak arra, hogy Theoklymenos a Télemachos felnőtté éréséről szóló történet ré-

sze: miután Télemachost két helyen is vendégül látták (Pylosban és Spártában), úgy kell most, 

útja végeztével, neki is gyakorolnia a vendéglátást.
229

 B. Fenik pontokba szedte a Theoklyme-

nosszal kapcsolatban felmerült kifogásokat, és a szóbeli költészet elbeszélés-technikai sajátsá-

gaival érvelve igyekezett megvédeni Theoklymenost és ezzel együtt a Melampodida-genealó-
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 Odysseus későbbi sorsáról sokféle mítoszváltozatot ismerünk, lásd Gantz (1993) 710–713. 
226

 Ami a genealógia hagyományhoz való viszonyát illeti: általános az a vélemény, hogy Theoklymenos alakja 

az Odysseia költőjének találmánya, lásd Parke (1967b) 172. Hogy a „hagyományos” családfát mennyire változ-

tatta meg, abban eltérnek a vélemények, legvalószínűbb, hogy nem volt szilárdan rögzített formája, lásd Harrau-

er (1999), más véleményen van M. Van der Valk (1986). Ha Theoklymenos (és néhány másik tagja a családfá-

nak) Homéros találmánya, annál érdekesebb, hogy éppen ahhoz a jóshoz köti a Télemachostól oltalmat kérő új 

szereplőjét, akiről néhány énekkel hamarabb Odysseus emlékezett meg. 
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 Merkelbach (1951) 69–70 a „B” költő kezét fedezi itt föl; Page (1955) 83–88 feltételezi, hogy Theoklyme-

nos az Odysseia egy korábbi változatában fontosabb szerepet játszhatott; Kirk (1962) 240: „First is the problem 

of Theoclymenus, the only character in the Iliad or Odyssey – with the possible exception of Phoinix – whom 

one feels to have arrived there almost by mistake.” 
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 Az egyik fő érv Theoklymenos eredetiségével szemben, lásd Page (1955) 84: „His part is very small and 

wonderfully unimportant.” Thornton (1970) 61 éppen ellenkezőleg, úgy véli, a két Melampus-elbeszélés remek-

be szabott, pompás bevezetése Theoklymenos felléptetésének. Trampedach (2008) 222 megállapítja, hogy ez a 

genealógia „nem normális” abból a szempontból, hogy túl sok tagja vándor vagy menekült. 
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 Erbse (1972) 44. n.8. (további irodalommal); Race (1993) 99. Ezt a szempontot hangsúlyozza Parke is 

(1967b) 172: „He was meant to show the noble and generous character of Telemachus in accepting him as a 

suppliant, and also later he provided a convenient foil to the suitors.” 
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gia eposzbeli jelenlétét.
230

 Rámutat arra, hogy az Odysseiában gyakran vannak a szereplőknek 

dublettjei: Theoklymenos mint oltalomkérő a koldus-Odysseus párja ebben a szerepben.
231

 

Erbse ugyancsak „dublettet” lát Theoklymenosban, csak éppen Teiresiasét. „Theoklymenos 

mint figyelmeztető (Warner)… szoros kapcsolatban van Teiresiasszal, aki Odysseusszal és 

társaival szemben hasonló funkciót tölt be, mint Theoklymenos a kérőkkel szemben.”
232

 

Theoklymenos és Télemachos találkozását mindenképpen sajátos módon mutatja be a köl-

tő. Az egyik fontos kifogás, ami felmerült a szakasszal kapcsolatban, hogy Theoklymenos 

„etikettet sért,” amikor oltalomkérő létére ő kérdezi meg Télemachostól, hogy kicsoda és ho-

vá valósi (15.265).
233

 A „homérosi” megoldás az lenne, ha Télemachos tenné föl a kérdést, és 

Theoklymenos maga dicsekedne származásával. A költő azonban nem az oltalmat kereső jós 

szájába adja a bemutatkozást, hanem maga adja azt elő. Ez az egyetlen hely a homérosi epo-

szokban, ahol egy hosszú genealógiát az elbeszélő mond el.
234

 

B. Sammons alapos elemzésnek vetette alá a homérosi katalógusokat abból a szempontból, 

milyen retorikai funkciót tölthetnek be az eposz közegében. Arra következtet, hogy azok 

rendre a költő tudatos elhatárolódását jelzik más költői hagyományoktól és elbeszélői techni-

káktól.
235

 Hogy ezt erre az esetre is érvényesnek tekinthetjük, az is jelzi, hogy a leszármazás 

témája az Odysseia költőjét is foglalkoztatja, de a generációk egymásutánjának és a tulajdon-

ságok öröklésének problémáját egészen másképpen dolgozza fel. 

A genealógia lényege a családi leszármazási kapcsolatok rögzítése. Az arisztokrata csalá-

dok számára azért lehetett hízelgő őseik emlegetése, mert implicit vagy explicit módon azt 

üzeni, hogy nemes és derék férfiak leszármazottai szintén nemes és derék emberek.
236

 A Me-

lampodida-genealógiában hangsúlyos, hogy a jóstehetség öröklődik. Ez az értelme az egész 

szakasznak: megalapozza Theoklymenos jóstekintélyét.
237

 A genealógia-költészetben a gene-

rációk egymást követik: előbb egy ősről mesél el valamit a költő, aztán a fia következik majd 
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 Fenik (1974) 233–244. 
231

 Fenik (1974) 238. 
232

 Erbse (1972) 54: „Als Warner steht Theoklymenos… in enger Beziehung zu Teiresias, der gegenüber 

Odysseus und seinen Gefährten eine ähnliche Funktion hat, wie jener gegenüber den Freiern.” Ezt a felfogást 

Hansen (1972) elemzése is alátámasztja: rámutat, hogy Theoklymenos az ún. pylosi „tárgyalásjelenetben” (con-

ference sequence) ugyanazt a szerepet játssza, mint Teiresias az alvilágban. 
233

 Page (1955) 84. Már Erbse (1972) 44 is „megvédte” ezt a furcsaságot: a menekülőnek tudnia kell, kivel ta-

lálkozott, biztonságban van-e. Fenik hangsúlyozza, hogy ennek a helyzetnek az „etikettjét” nem ismerjük, ti. itt 

nem arról van szó, hogy egy oltalomkérő valakihez elmegy, és a házában kéri a segítségét. „Semleges területen” 

találkoznak: egyikük sem tudja, melyikük honnan érkezett és kicsoda. Hansen a „tárgyalás-jelenetek” (conferen-

ce sequence) elemzése során rámutatott arra, hogy Télemachos és Theoklymenos találkozása ezeknek a jelene-

teknek a mintáját követi. Ahogy pl. az alvilági jelenetben Teiresias (a jós, segítő) szólal meg először és kérdezi a 

hőst, úgy itt is a jós (Theoklymenos) kezdi a beszélgetést. A Teiresias-jelenetben ez a sorrend ugyan indokol-

tabbnak tűnik, mint itt, a 15. énekben, de Hansen felfogásában ez az „inkonzisztencia” az orális költészetben 

megszokott, és nem zavaró. 
234

 De Jong (2001a) 175. Szerinte is „it serves to lend status to the seer Theoclymenos.” A 15. 222–283-hoz 

írt narratológiai kommentárban De Jong azt is megjegyzi, hogy ilyen hosszú explicit narrátori karakterizáció szo-

katlan a homérosi eposzokban, az egyetlen párhuzam: Thersités bemutatása (Ilias 2.212–223.). A részletező ge-

nealógia nem szokás az Odysseiában (de az Iliasban is ritka), vö. Calhoun (1934). 
235

 Sammons (2010) 21–22. 
236

 Van Groningen (1953) 54. 
237

 Finkelberg (2011) II. 502. Megjegyzendő, hogy a homérosi eposzokban ez az egyetlen hely, ahol a jóstu-

dás örökölt képességként van bemutatva. Lásd Parke (1967a) 15. 
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az unokája, és így tovább, kiről többet, kiről kevesebbet tudunk meg. Ez az elbeszélési mód 

figyelmen kívül hagyja, hogy a generációk valójában egymással párhuzamosan is élnek: mi-

közben Melampus még élt, fia már felmutathatta jóstehetségét. 

Az Odysseia egyik központi témája éppen apák és fiak viszonya: öröklődik-e a „nemes-

ség”, harci erő és okosság? Méltó utódja lesz-e Télemachos Odysseusnak? Az Odysseia költő-

je Odysseusról nemcsak mint magányos hősről mesél, hanem apja fiaként és fia apjaként is 

bemutatja, leszármazási sorba ágyazva.
238

 Az Odysseia-költő viszont megfordítja a generá-

ciók bemutatásának a menetét: előbb ismerjük meg Télemachos történetét, aztán Odysseusét, 

és a legvégén találkozunk Láertésszel. Mindezen felül a fiú és az apja történetét párhuzamos 

eseménysorként mutatja be. Bár a pontos időviszonyok nem világosak, az nyilvánvaló, hogy 

Télemachos utazása és Odysseus hányattatásának utolsó napjai párhuzamosan futnak.
239

 Ta-

lán az sem véletlen, hogy éppen ott tár elénk részletes genealógiát a költő, ahol a két párhuza-

mos szálat készül összefűzni.
240

 A genealógia témája tehát az eposzon is végighúzódik, csak 

egészen más költői formában. 

Ezt a motívumot kiemeli a Theoklymenos és Télemachos közötti párhuzam. Maga a mene-

külő jós jelzi Télemachosnak, hogy „ő is” (καὶ ἐγὼν272) távol van otthonától. A párhuzam itt 

a történet szintjén be is fejeződik: hiszen azon kívül, hogy egyikük sincs otthon, semmi nem 

teszi egymáshoz hasonlóvá őket. Theoklymenos sokkal inkább Melampusra hasonlít, amit 

még bizonyos kifejezések is megerősítenek: πατρίδα φεύγων (228) / ἐκ πατρίδος, φεύγω (271, 

276); Ἄργος ἐς ἱππόβοτον (239) / Ἄργος ἀν’ ἱππόβοτον (274); ἔκφυγε κῆρα (235) / κῆρα φεύ-

γω (275–276); αἴσιμον (239) / αἶσα (276). Melampus is menekült otthonról valamilyen csalá-

di viszály miatt, és Theoklymenos is ezt teszi, csak éppen, úgy tűnik, fordított utat tesznek 

meg: Melampus Pylosból Argosba, Theoklymenos Argosból Pylosba érkezik. Theoklymenos 

tehát inkább abban hasonlíthat Télemachosra, hogy mindketten hasonlítanak a saját ősükre.
241

 

Theoklymenos első jóslatának (15.531–534) is ez az üzenete. Miután Télemachos a jóst az 

egyik kérőhöz, Eurymachoshoz utasítja (arra hivatkozva, hogy ő nincs abban a helyzetben, 
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 Tracy (1997) 369. Tracy máshol is kiemeli (365), hogy Télemachos identitáskeresésének fontos eleme az 

apja megismerése. 
239

 Ez nem mond ellent annak, amit Zieliński törvényeként szokás emlegetni, ti. hogy Homéros sosem mesél 

el úgy egyidejű történéseket, hogy visszanyúlna az időben. Az eposz cselekményének kezdő lökést adó istenek 

gyűlése az 1. énekben azt a határozatot hozza, hogy Athéna indítsa útra Télemachost (apjáról hírt szerzendő), 

Hermés pedig szóljon Kalypsónak: engedje el Odysseust, hogy hazamehessen. Az első 4 ének Athéna küldetését 

és Télemachos útját követi végig. Amikor az 5. énekben a költő belekezd a másik cselekményszál, Odysseus tör-

ténetének elbeszélésbe, azt újabb istengyűlés-jelenettel indítja. Tehát nem azt mondja, hogy „miközben Télema-

chost Athéna útjára indította, Hermés meglátogatta Kalypsót Ogygián”, hanem újrameséli az istengyűlést. A Té-

lemacheia és Odysseus Kalypsótól való elindulása az elbeszélésben egymás utáninak tűnik, „valójában” egymás-

sal egy időben zajlik. Zieliński maga így fogalmaz: „a valódi cselekmény szempontjából nézve a két istengyűlés 

egy, … Télemachos útja Odysseus Ógygiáról Ithakába vezető utazásával párhuzamos.” („vom Standpunkt der 

wirklichen Handlung sind die beiden Götterversammlungen eine, … ist die Fahrt des Telemachs mit der Fahrt 

des Odysseus von Ogygia nach Ithaka parallel.” Zieliński 1901: 445) 
240

 A 15. énekben járunk, az eposznak azon a pontján, amikor Odysseus már Ithakában van, Télemachos pe-

dig éppen hazaindul Pylosból: apja és fia huszonnégy órán belül találkozik egymással. 
241

 Érdemes itt még egy párhuzamra felhívni a figyelmet, amely Melampus és Theoklymenos között megfi-

gyelhető: Melampus megjósolta annak a háznak az összeomlását, ahol fogva tartották, és még időben elmenekült 

onnan Theoklymenos utolsó jelenetében (20.350–372) előrejelzi a kérők pusztulását, majd elhagyja az épületet, 

mert „senki sem fogja elkerülni” a bajt, ami következik. 
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hogy vendégül lássa), és hangot ad óhajának, hogy Eurymachos pusztuljon el, mielőtt anyját 

feleségül vehetné (513–524), egy héja közeledik jobbról. Karmai között galambot tart, a kité-

pett tollak a földre hullanak, Télemachos és a hajó közé (525–528). Theoklymenos így szól: 

„Télemachos, ez a madár bizonyosan isteni akaratból repült ide jobbról; felismertem, amint 

megláttam, hogy jelet hordozó madár. Nincs a ti nemzetségeteknél királyibb Ithaka városá-

ban, mindig ti lesztek a legerősebbek.” Theoklymenos nem részletezi, hogyan jutott erre a kö-

vetkeztetésre, de amit mond, ugyanannak az üzenetnek a megfogalmazása, amit a genealógia 

révén a költő is sugallt: a nemzetség tulajdonsága öröklődik, nem szakad meg a lánc.
242

 

Nemcsak a genealógia, hanem a Melampus-történet is kivételes abból a szempontból, hogy 

maga a költő meséli el. Az Ilias ill. az Odysseia szorosan vett cselekményén kívül eső történe-

teket az elbeszélő általában szintén (a genealógiákhoz hasonlóan) hőseivel mondatja el.
243

 Itt 

az a különös eset fordul elő, hogy egy történet kétszer hangzik el, egyszer egy szereplő, má-

sodszor a költő előadásában. 

Ennek a sajátos elbeszélői megoldásnak lesz a következménye az is, hogy Theoklymenos 

nevét és kilétét az eposz szereplői sohasem tudják meg. Télemachos csak annyit tud, hogy a 

jós a hazájából, Argosból menekül, mivel megölte egy rokonát, és oltalomra van szüksége 

(272–278). Később is csak „idegennek”, „vendégnek” nevezik (15. 536; 542; 17. 163; 20. 

360). De Jong szerint ez magyarázza, hogy a jóslatait „langyosan” fogadják (Télemachos, Pé-

nelopé), vagy éppen elutasítják (a kérők).
244

 Ahogy általában meg szokták jegyezni, a genea-

lógia valóban tekintélyt (hírnevet) kölcsönöz Theoklymenosnak, de azzal, hogy a költő mond-

ja el és nem a szereplők, egyszersmind rögtön meg is tagadja tőle ezt a hírnevet. Távol tartja 

őt az eposz világától, ahogyan Odysseus távol tartotta az áldozati gödörhöz érkező halottakat 

az alvilágban, és azáltal rendezte a halott nők rendezetlen és egyforma tömegét, hogy egyen-

ként engedte oda és kérdezte ki őket.
245

 Az Odysseia költője nem engedi meg, hogy hősei kö-

zül valaki megkérdezze Theoklymenostól, hogy kicsoda. Éppúgy, mint ősei a Nőkatalógusban 

(Melampus és Amphiaraos), ő is névtelen marad. 

A katalógusok és genealógiák nemcsak formájuk, hanem tartalmuk révén is emlékeztethet-

nek az eposzétól különböző költői világokra, és ezzel élesebbé tehetik az olvasott (hallgatott) 

eposz világának kontúrjait.
246

 Ha közelről megvizsgáljuk a 15. énekbeli Melampodida-genea-
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 Stockinger (1959) 149 megállapítja, hogy Theoklymenos jelértelmező beszéde (Deutungsrede) megfelel a 

szokott sémának. Nem felelteti ugyan meg a jel elemeit a valóságnak, de úgy véli, hogy a középfokú mellékne-

vekben (βασιλεύτερον 533, καρτεροί 534) érezhető a madárjel hasonlat-jellegű jelentése.  
243

 Edmunds (1997) 417. „Unlike the heroes, Homer is not a storyteller.” Az Odysseiában még egy szakasz 

van, ami kivétel ez alól: Odysseus sebének története a 19. énekben (393–466). Richardson (1990) 99 úgy fogal-

maz, „a homérosi narrátor vonakodik kihasználni azt az előjogát, hogy tetszés szerint utazzon előre vagy hátra az 

elbeszélés idejében.” 
244

 De Jong (2001a) 372 megjegyzi azt is, hogy csak az eposz hallgatói (narratees) tudnak arról a tekintélyről, 

amire Theoklymenos a próféciáit alapozza, és ezért ők tudják teljes mértékben értékelni a jóst kinevető kérők 

őrültségét. 
245

 11.228–235: „Éjszinü vér körül ott gyülekeztek a sűrü csoportok; / tűnődtem: hogyan is szólhatnék mind-

egyikükkel. / És ez a terv látszott lelkemben a leghelyesebbnek. / Hosszú kardom a combom mellől rántva ki tüs-

tént, / nem hagytam, hogy az éjszinű vért egyszerre igyák mind. / Így hát sorba suhantak a nők, s elmondta a tör-

zsét / mindegyikük; s én kérdezgettem mindet egyenként.” (Devecseri Gábor fordítása) 
246

 Sammons (2010) 21–22. Pl. Dióné katalógusa az Ilias 5. énekében (382–405) Aphroditét akarja vigasztalni 

azért, mert Diomédés halandó létére megsebesítette őt a csatában. Dióné három példája (Árés, Héra és Hádés 

megsebesülésének esete) éppenséggel nagyon különbözik Aphroditéétől. Mindhárman valódi sebet kaptak és va-
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lógiát, kiderül, tartalmilag is éles ellenpontját képezi Odysseus és családja epikus életének 

(15. 241–255). 

A genealógia egyik feltűnő vonása, hogy a Melampus-utódok generációi sokszor két-két fi-

úból állnak: Melampus és Bias; Antiphatés és Mantios; Alkmaón és Amphilochos; Polyphei-

dés és Kleitos (15.242–249). A 16. énekben (117–120), ahol Télemachos mesél a koldus-

Odysseusnak a származásáról, feltűnően hangsúlyos (anaforákkal kiemelt), hogy az ő család-

jukban minden generációban csak egy fiú született: 

ὧδε γὰρ ἡμετέρην γενεὴν μούνωσε Κρονίων: 

μοῦνον Λαέρτην Ἀρκείσιος υἱὸν ἔτικτε, 

μοῦνον δ᾽ αὖτ᾽ Ὀδυσῆα πατὴρ τέκεν: αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 

μοῦνον ἔμ᾽ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν οὐδ᾽ ἀπόνητο.
247

 

Melampus történetén kívül három személyről mesél valamivel részletesebben a költő: Am-

phiaraosról, Kleitosról és Polypheidésről. Történeteikben felmerülnek az Odysseia témái, és 

mind a három ellenpontja annak, ami az eposz hősével történik. Amphiaraost elárulja a felesé-

ge és fiatalon meghal (247–249) – éppen ez a sors az, amitől Odysseus tart, de aminek az el-

lenkezője történik vele: Pénelopé a hűséges nő mintája az egész görög mitológiában. Kleitost 

szépsége miatt elragadja egy istennő, Éós (a Hajnal 250–251) – ez a lehetőség felmerült 

Odysseus számára is, amikor Kalypsó fogságába került: az istennő ugyanúgy halhatatlanná 

akarta tenni, mint Éós Kleitost (5.136), Odysseus mégis a hazatérésre vágyott, és Zeus akara-

tából haza is tért. Végül a genealógia utolsó tagjáról, Polypheidésről (Theoklymenos apjáról) 

azt tartja fontosnak a költő egy sorban megemlíteni, hogy összeveszett az apjával és máshol 

telepedett le. Az Odysseia zárása éppen ennek ellenkezője: a hős és apja egymásra találása.
248

 

Narratológiai kommentárjában De Jong megjegyzi, hogy Theoklymenos jelzője, τηλεδαπός 

(távoli, messziről származó) egyébként a szereplők szókincsének része (character language), 

és csak itt fordul elő úgy, hogy nem egyenes idézetben szerepel.
249

 Theoklymenos az Odys-

seia-költő és közönsége számára „távoli.” Mindebből az a benyomás keletkezik, hogy ez a vi-

lág (Melampus és leszármazottainak világa) távol van a homérosi hősök világától. Másfajta 

hagyomány, és talán másfajta költészet az, amelyik róluk szól. Az Odysseia-beli hősök nem 

értik ezt a világot: legfeljebb vendégként tudják magukhoz fogadni, és tisztelettel bánni vele 

(ahogy Télemachos és Pénelopé teszi, bár ők is melankolikus mosollyal fogadják Theoklyme-

nos szavait); rosszabb esetben kinevetik, és teljesen őrültnek tartják (kérők). 

Nem csoda, hogy Theoklymenos az, akinek a 20. énekben elhangzó jóslatát (351–357) a 

kommentárok és értelmezők rendre a homérosi világtól elütőként szokták jellemezni.
250

 Az 

                                                                                                                                                                                                        
lódi fájdalmat éreztek, míg Aphrodité siránkozása komolytalan. Éppen arra mutat rá ezzel a költő – így Sam-

mons – hogy olyan esetek, amiket megemlített, elő sem fordulhatnak az Ilias világában. Dióné katalógusa másik 

világot idéz fel (26–36). 
247

 „Zeus hiszen egy-sarjúvá tett bennünket a földön: / mert Arkeisios egyetlen fia volt Láertés, / s egyetlen fia 

volt Odyseus neki; s engem Odysseus, / egyetlent hagya itt, nem lelhetvén örömére.” (Devecseri Gábor fordítá-

sa) 
248

 Dillery (2005) 175 megjegyzi, hogy Theoklymenos genealógiája, bár jelzi arisztokrata származását, ezeket 

az ősöket mégis „kívülállókként” festi le: Melampus rab volt, Polypheidés száműzött, Theoklymenos menekülő 

gyilkos. Ez szerinte azt sugallja, hogy ezek a harcos-jósok elkülönülnek az elittől. 
249

 Szerinte a költő ezzel Theoklymenos sorsának pátoszát akarta növelni. De Jong (2001a) 372–373. 
250

 Az angol szakirodalom „second sight”-nak, a német olykor „zweites Gesicht”-nek nevezi azt a fajta jóslást, 

amelyet Theoklymenos a 20. énekben produkál. Magyarul leginkább „látnokságnak”, a jelenséget magát „vízió-



II. MELAMPUS TÖRTÉNETEI A GÖRÖG IRODALOMBAN 

— 49 — 

különíti el a többi epikus jóslattól, hogy itt nyilvánvaló vízióról van szó: Theoklymenos „lát-

ja” a kérők pusztulását és a véres falakat, mintegy belelát a Hádésba. 

Az eltávolítás még egy síkon megtörténik. Melampus története és az Odysseia cselekménye 

között genealógiai kapcsolat van. Melampus pylosi, és Pylos hangsúlyosan szerepel az Odys-

seia cselekményének egyik (szimbolikus jelentéssel gazdag) helyszíneként. Melampus ellen-

fele (rosszakarója) Néleus, aki Poseidón fia, azé az istené, aki Odysseus bolyongásainak fő 

előidézője. Odysseus rendre Poseidón leszármazottaiba ütközik (Polyphémos, phaiákok). Nes-

tór, Néleus fia Odysseus harcostársa volt Trójában, az eposz cselekményében pedig Télema-

chos egyik vendéglátója. Melampus ennek a Néleusnak unokaöccse, Nestór húgának (Péró-

nak) megszerzője és sógora. Ez a genealógiai kapcsolat azonban nincs feltárva, nincs kimond-

va az eposzban. Sőt, mintha kifejezetten kerülné a költő ennek a családi kapcsolatnak a bemu-

tatását. A Nekyiában elhangzik Amythaónnak, Melampus apjának neve, de Melampusé nem. 

A Melampodida-genealógiában nincs utalás Melampus apjára, és ami elhangzik, az sem a sze-

replők számára hangzik el.
251

 Melampus és a Melampodidák nemcsak műfajilag különülnek 

el az epikus környezetből, hanem még az epikus szereplőkkel való genealógiai kapcsolataik is 

el vannak hallgatva. Ez az elhallgatás, főként a többi eltávolító hatású költői megoldással 

együtt szintén ezeknek az alakoknak az epikus költészettől való távoliságát hangsúlyozza.
252

 

Melampus története tehát egyrészt párhuzama Odysseusénak, másrészt határozottan el van 

különítve Odysseus világától. Melampus hasonló dolgokat él át, mint Odysseus, lényegileg 

mégis másfajta hős, talán nem is hős abban az értelemben, ahogy az Odysseia hőse az. A leg-

fontosabb különbség kettejük között, hogy Melampus pontosan tudja, mi vár rá. Különleges 

tudásának köszönheti, hogy a halálból megmenekül. Odysseus nem tudja, mi fog vele történ-

ni. Bármilyen okos, nem tudásának köszönheti, hogy élve visszatér az alvilágból. 

Ez a tudásbeli különbség az, ami sajátossá teszi az eposzban előforduló jósalakokat. Jósla-

tok és jóslatértelmezések gyakoriak az Odysseiában, és az ezekkel foglalkozó tanulmányok 

mindig megemlítik, hogy a jóslás és a jelértelmezés nem a szakemberek kiváltsága.
253

 Úgy tű-

nik, a helyes jelértelmezés inkább okosság és tapasztalat függvénye: nous (értelem, intelligen-

cia) kell hozzá.
254

 Számos példa van arra, hogy „egyszerű” szereplők (vagyis nem szakavatott 

jósok) vállalják ezt a szerepet. Halithersést nem nevezi a szöveg mantisnak,
255

 még kevésbé 

                                                                                                                                                                                                        
nak, vizionálásnak”, érzékfeletti észlelésnek lehetne nevezni. A homérosi eposzokban valóban csak itt fordul elő 

ilyesmi. Jósolni sokszor szoktak az eposzok szereplői, de az rendszerint valamilyen jósjel értelmezését szokta je-

lenteni. A szokásos homérosi mintától való eltérést nem mindenki akarta elismerni, pl. Nilsson (1941) 154 („die 

Vision des Theoklymenos…ist dichterisches Schauen, nicht das sogenannte zweite Gesicht”); hasonlóképpen 

Kaufman (1979) 184–185. Parke (1967) 15–16 ellenben hangsúlyozza, hogy „second sight”-ról van szó, és Ho-

méros alkalmi újításának tartja („Homer had branched out into something new”). 
251

 Parke (1967) 165 ebből azt a következtetést vonja le, hogy ekkor még nem voltak Melampusnak rögzített 

elődei és földrajzi kötődése. 
252

 Hasonló ehhez Sammons megfigyelése az Ilias-beli „Zeus szeretői”- katalógus kapcsán (14.315–328): a 

felmerülő nevek mind kötődnek az Ilias különböző szereplőihez, ám ezek a kapcsolatok említetlenek maradnak. 

Sammons általában amellett érvel, hogy a homérosi katalógusok fő funkciója, hogy tematizálják a homérosi epi-

ka és „más” költői hagyományok közti különbséget. Lásd Sammons (2010) 68. 
253

 Pl. Parke (1967) 14. 
254

 Suárez de la Torre (2009) 161. 
255

 Madárjelet értelmez a 2. énekben (157–170), ahol a szöveg „idős hősnek” nevezi, aki „egyedül emelkedett 

ki a kortársai közül madárjelek észrevételében és abban, hogy a végzet dolgait meg tudta mondani” A 24. ének-
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az Helené, aki a 15. énekben (172–178) helyesen értelmez egy madárjelet. Az egyszerű jele-

ket a szereplők könnyen értelmezik: Odysseus kér és kap terast (jelet) Zeustól, mielőtt a ké-

rőkkel való leszámolásba belefog (20.98). 

Fontos ehhez hozzátenni egyrészt, hogy ez a megállapítás más „szakmákra” is igaz: nem-

csak aoidosok énekelnek,
256

 nemcsak hivatásos ács épít hajót,
257

 és nemcsak szakavatott orvos 

érthet a gyógyszerekhez.
258

 Másrészt viszont a homérosi világban gyakran kap megfogalma-

zást, hogy bizonyos tehetségekből több jutott az egyik embernek, mint a másiknak.
259

 Az 

Odysseia szereplői között két olyan jós van, akinek hivatása ez a szakma, és alakjuk a cselek-

ményben részletes kidolgozást nyer: Teiresias és Theoklymenos.
260

 

Teiresias különleges tudás birtokosa, ő az, aki Odysseust segíti az alvilágban, és aki külö-

nösebb eszközök nélkül egyszerűen tudja, milyen sors vár a hősre. Melampus sajátos viszony-

ban van a túlvilággal, és ugyanez érvényes Theoklymenosra.
261

 Nemcsak azért Teiresias meg-

felelője, mert Télemachos „segítőjeként” lép föl, hanem azért is, mert Télemachos pylosi uta-

zása Odysseus alvilágjárásának párhuzamaként értelmezhető. Pylos kaput jelent, és a Hádés 

kapujaként szerepel az Iliasban (5. 397): itt sebesítette meg Héraklés Hádést, amikor az eljött 

a pylosiakhoz, hogy segítsen nekik Héraklés támadásával szemben.
262

 Pylos Néleus városa 

                                                                                                                                                                                                        
ben megpróbálja a kérők rokonait lebeszélni az Odysseus elleni harcról (24.451–462). Mindenesetre azt állítja 

róla a költő, hogy „egyedül ő látott előre és hátra” (451). 
256

 pl. Ilias 18.569–572 (szüretelők között phorminxon játszó fiú); 9.186–189 (magában zenélő és éneklő 

Achilleus); Odysseia 5.61–62 (dalolászó Kalypsó); 10.220–23 (éneklő Kirké); professzionális és nem professzi-

onális aoidosokról l. Thalmann (1984) 117 
257

 Hanem maga Odysseus is: 5.234–261 
258

 Helené ebben is járatos: 4.221–234 
259

 A hősi erényeket mint isteni ajándékokat elemzi Solmsen (1954). Megállapítja, hogy általában nem egye-

sül egyetlen epikus hősben minden hősi erény, hanem azokat különböző mértékben adják kinek-kinek az istenek 

(1). Lásd pl. Polydamas Hektórhoz intézett szavait (Ilias 13.726–734): „Csakhogy nem lehet ám mindent magad-

egynek elérni: / van, kinek isten a harcierényt nyújtotta sajátul; / van, kinek épp táncot, másoknak a dalt meg a 

lantot, / s van, kinek oly okos elmét tesz kebelébe a dörgő / Zeus.” Az okosság (értelmezőtehetség) olykor a ma-

gas életkor velejárója, ám máskor mintha direkt hangsúlyozná a költő, hogy nem az életkor, hanem egyszerűen 

az isteni ajándék számít: Polydamas napra egyidős Hektórral, mégis jóval bölcsebb nála (18. 249). Az Odysseiá-

ban is megfogalmazódik az a gondolat, hogy az istenek nem egyformán ajándékozzák meg az embereket: 

8.167skk. 
260

 Szigorú terminológiát Homérosnál nem kell keresni, mégis érdemes megjegyezni, hogy az Odysseiában 

csak Télemos (aki Polyphémosnak jósolt, 9.508), Teiresias (többször) és a Melampodidák (Melampus, Polyphei-

dés, Theoklymenos) kapják meg a „mantis” megjelölést. Télemos a kyklópsok között jósolt Polyphémos vissza-

emlékezése szerint (9.508), ennél többet azonban nem tudunk meg róla. A Teiresiasról szóló szakasz nyelvileg is 

elkülönül a környezetétől: jóslata a szóhasználata és alakzatai szempontjából egyértelműen kötődik a jóslatiroda-

lomhoz, lásd Fernández-Delgado (1991) 18–29. Szerkezete megfelel a Fontenrose által megállapított sztereotip 

jóslatszerkezetnek, lásd Fontenrose (1978) VI. fejezet, és olyan kifejezésekkel él, amelyek tipikus, visszatérő 

elemei a hagyományos (hexameteres) jóslatoknak. 
261

 Kaufman (1979) 19–20 is megállapítja, hogy vannak olyan szereplők a homérosi eposzokban, akik jelek 

nélkül is tudnak jósolni: ezek vagy istenek, vagy halott, ill. haldokló emberek („nonhuman prophets”). Theokly-

menost és a Melampodidákat nem számítja közéjük, mert úgy véli, Theoklymenos jóslata a 20. énekben valójá-

ban jelértelmezés, csak éppen a jeleket rajta kívül senki sem látja. Az érvelése körkörös: Theoklymenos csak je-

leket értelmezhet, mert ő egy jelértelmező. Nem lehet szó itt „second sight”-ról, mert Homérosnál sohasem for-

dul elő „second sight”. Kaufman (1979) 184–185. 
262

 Néleus Héraklés áldozata lett (több fiával együtt). Pylosról „régi felismerés, hogy az alvilág kapuja,” 

ahogy Nilsson (1932) 203 fogalmaz. Fontenrose (1959) 328 Néleus megölt fiainak nevére is felhívja a figyelmet: 
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(ezt hangsúlyozza az eposz szövege),
263

 „az Irgalmatlané”, és – Pausanias szerint – ez az 

egyetlen környék (ti. Élis), ahol Hádésnak – hálából a Héraklésszal szemben nyújtott segítsé-

gért – szentélye van.
264

 

Nilsson úgy gondolja, Homéros „nem értette ennek a mítosznak az igazi jelentését.”
 265

 Úgy 

tűnik azonban, az Odysseia szövege rájátszik erre a jelentésre. Télemachos Pylosba utazik, és 

hazatérését szinte lehetetlennek tartva aggódnak érte az ithakaiak (Pénelopé, Láertés, Eu-

maios). A „halálból” menekül meg, amikor hazaér. Hádés jelzője az Odysseiában (és máshol 

is) πυλάρτης (kaput záró; 11.277; Ilias 13.277), és Odysseus maga is a Hádés kapuját emlege-

ti Eumaiosnak (14.156): itt találkozott Odysseus Teiresiasszal, és éppen Pylosnál találkozik 

Télemachos Theoklymenosszal. Theoklymenos (a pylosi származású jós) az egyetlen jós a 

homérosi eposzokban, akinek látomása van: amikor a 20. énekben a kérők halálát vetíti előre, 

mintegy belelát a Hádésba (351–357). 

Theoklymenos tudását kiemeli a 17. ének jelenete is, amikor Télemachos Pénelopénak el-

meséli a híreket, melyeket útja során apjáról megtudott (108–149): Nestór nem tudott semmit 

(114–115); Menelaostól csak egy jóval korábban elhangzott jóslatot hallott, amely szerint apja 

Kalypsó fogságában van (142–144). Nem szólhat arról, amit már tud, hogy ti. Odysseus már 

hazatért. Theoklymenos viszont közbeszól: Odysseus otthon van, és már a kérők pusztulását 

tervezi (17.152–161). Nestór, Menelaos és Télemachos az emberi tudás lehetőségeit képvise-

lik. Nestór egyszerűen nem tud semmit; Menelaos csak hírből tud Odysseusról. Bár a forrása 

hiteles (sőt egyenesen a „mindentudó” Próteus), a hír régen nem aktuális. Télemachos tudja, 

hogy Odysseus otthon van, azért, mert maga találkozott vele. Theoklymenos viszont aktuális 

információt tud mondani Odysseusról, egyszerűen azért, mert jóstehetséggel van megáldva. 

Ebben a jelenetben látszik nagyon élesen, hogy Theoklymenos egyrészt mennyire kívülálló: 

mivel nincs beavatva Télemachos és Odysseus terveibe, kimondja azt, amit Télemachos is tud 

(de nem mondhatja el). Másrészt az is látszik, hogy mennyire „érdektelen” az eposz szereplői 

számára. Hiába mondja ugyanis el az igazságot, szavai alig hatnak, hiszen senki sem tudja, ki 

ő, és különben is minden jött-ment menedékkérő azzal bíztatta az elmúlt tíz évben Pénelopét, 

hogy férje úton van, haza fog jönni.
266

 Ha lenne hitele Pénelopé és Télemachos előtt, el is 

ronthatná Odysseusék tervét, de így nem zavarja meg őket a végrehajtásában. 

Az epikus hős hasonlíthat ugyan a jósokra (ahogy Odysseus Melampusra hasonlít), helyze-

te azonban gyökeresen különbözik az övétől, mert nincs emberfeletti tudása. Odysseus sokat 

tapasztal, isteni pártfogója van, és nagyon okos, de nem kap, és nem tud megszerezni különle-

ges látást. Nem nyerhet isteni perspektívát, nem lehet részese az örök életre vonatkozó tudás-

                                                                                                                                                                                                        
Asterios, Pylaon, Phraios, Alastór, „all of which suggest either death spirits or monsters.” Lásd még Burkert 

(1979) 86. és Diels (1922) 240: a halottak világát mindig Nyugaton képzelték el, ami a görög kultúratörténet so-

rán ez egyre nyugatabbra tolódott. Ennek egyik állomása a Peloponnésos nyugati partja, Pylos. 
263

 Pl. 3.4 és 409. 
264

 Pausanias 6.25.2 Megjegyzi, hogy az élisieken kívül senki sem részesíti kultikus tiszteletben Hádést. A 

szentélyt a leírás szerint évente egyszer nyitják ki, és a belépés akkor is csak a papnak engedélyezett. Erről a tör-

ténetről emlékezik meg Pindaros is a 9. olympiai ódában (29–35). Talán érdemes itt hozzátenni, hogy egy sor 

„történeti” jós élisi származású. Hérodotos 5 élisi jóst említ: egyet név nélkül (3.132.2); a többiek: Kallias: 

(5.44.2) Tellias (8.27.3), Tisamenos (9.33.1), Hégésistratos (9.37–38). 
265

 Nilsson (1932) 203. 
266

 Vö. 1.414–416. 
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nak.
267

 Ez az út zárva van előtte, éppen ezért van szüksége az epikus hírnévre. Ebből a szem-

pontból érdekes Gerald K. Gressethnek a hőseposz lényegi műfaji jellemzőjével kapcsolatos 

meglátása. Szerinte a Gilgames eposz, éppúgy, mint a homérosi eposzok, abban különbözik 

más epikus mintáktól, hogy hősük nem tud hozzájutni emberfeletti tudáshoz, isteni titkokhoz 

és örök élethez.
268

 Ezért nincs más választása, mint hírnevet szerezni: ez a továbbélésének 

egyetlen biztosítéka.
269

 A jósnak, a „sámáni” jellegű, halált túlélő hősnek erre a (hír)névre 

nincsen szüksége.
270

 A halandó emberi létnek alapvető velejárója a tudatlanság, a korlátolt 

észlelés és a jövő nem ismerése.
271

 Melampus, Teiresias és Theoklymenos az isteni tudáshoz 

és egyáltalán a túlvilághoz való másfajta viszonyt képviselnek, mint az Odysseia hősei. Az 

Odysseia költője tudomásul veszi ezeknek az alakoknak a mítoszban való jelenlétét, de elhatá-

rolódik tőlük. A leginkább rájuk hasonlító szereplőjét, Odysseust másfajta, földibb, emberibb 

jellegű tudás képviselőjeként mutatja be. Egyetlen olyan jósszereplőjét, aki az epikus jelenben 

és az emberi világban él, Theoklymenost, megfosztja attól, hogy az eposz szereplői előtt be-

mutatkozzék. Neve („isteni hírű”) – ironikus módon – csak az elsődleges hallgatóság (az 

eposz hallgatói/olvasói) számára hangzik el, így a szereplők közegében „névtelen” marad, 

amit a vele szemben tanúsított (mellőző vagy gúnyos) magatartás is jelez. A névtelenség mo-

tívuma tehát nemcsak a mesevilágba való eltűnést, a sors nem vállalását, a feladatok elől való 

menekülést tudja megjeleníteni, hanem ennek ellenkezőjét, az emberi sorson túlnövést is. A 

jósok nem azért nem igényelnek epikus nevet, mert meseszereplők, hanem mert túllépnek az 

emberi lehetőségeken, és az eposz nagyon is emberi hőseinek közegében idegenek marad-

nak.
272

 

                                                                 
267

 Pedig találkozik Teiresiasszal, de nem nyer tőle sem többlettudást. A Nekyiát későbbi betoldásnak tartók 

egyik érve az szokott lenni, hogy Teiresias nem mond többet Odysseusnak, mint amennyit Kirké (lásd pl. Most 

1989: 22–23. n. 39). Gresseth (1975) 13 szerint ez is a történet héróikussá alakításának (ill. korábbi, más jelenté-

sű rétegeinek) nyoma. 
268

 A „más epikus minta” alatt az örök életet kereső, sikerrel járó hősről szóló történetek értendők, pl. a Gilga-

mes-eposz egyik sumer változata, lásd Gresseth (1975) 6. 
269

 Gresseth (1975) 14. 
270

 A héróikus világnak csak a halandóság ad értelmet. Ha az emberek halhatatlanok lehetnének, akkor nem 

lenne szükség hősi teljesítményre. Lásd Thalmann (1984) 90. 
271

 Thalmann (1984) 92–93. 
272

 Trampedach (2008) 223. megállapítása (hogy a költő „autoritatív állításai” a jósról ellentmondásban van-

nak a jósoknak a történetekben játszott szerepével) összecseng a fenti következtetésekkel: a hagyományban nagy 

tekintéllyel bíró jós(család) az eposzba bekerülve idegennek bizonyul. (Viszont hogy a jósok a költőt reprezen-

tálnák, már nem állja meg a helyét.) Sokat mondó ebből a szempontból az a jelenet, ahol Odysseus a kegyelem-

ért könyörgő jóst (Léódést) megöli, a dalnokot (Phémiost) viszont életben hagyja (22.310–377). Mindketten ki-

szolgálták a kérőket, de míg a jós esetében a közönséghez igazodás haszonlesést, tisztességtelenséget jelent, a 

költőnél ez természetes és elvárt dolog (ahogy azt Odysseus mint aoidos jól tudja), lásd Doherty (1992) 172. 
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II.1.2. A pseudo-hésiodosi töredékek 

A mai tudományos közvélekedés szerint biztosan Hésiodosnak tulajdonítható művek, a The-

ogonia és a Munkák és napok nem mesél jósokról, azokban inkább maga a költő jelenik meg 

az isteni tudás elhívatott képviselőjeként:
273

 Hésiodos nyelve és költői magatartása az ihletett 

prófétákéhoz áll közel.
274

 Ezzel függhet össze, hogy az ókori hagyomány szerint Hésiodos 

maga is értett a jóstudományhoz, és, bár Pausanias boiótiai forrásai szerint a Helikón környé-

kének lakói csak az Ergát tartották Hésiodos hiteles művének, az ókorban számos, jóstudo-

mánnyal és jósokkal kapcsolatos epikus alkotást az ő nevéhez kötöttek (9.31.4–5; T 42 Most): 

többek között egy Mantika című, és egy „előjelek magyarázatától” szóló művet (ἐξηγήσεις ἐπὶ 

τέρασιν).
275

 

Az idézetek és papirusztöredékek formájában töredékesen ránkmaradt pseudo-hésiodosi 

korpuszban több helyen találkozunk Melampus történeteivel. A Nőkatalógus két helyen is 

megemlékezik a Proitidákról, és ismeri a Péróért marhacsordát lopó jós történetét; a Megalai 

Éhoiai című műből két idézet tanúskodik arról, hogy Melampus történeteit tartalmazta. Az 

ókorban Hésiodos neve alatt futott továbbá egy egész epikus mű, a Melampodia, amelynek 

igen kevés fennmaradt részlete között egy sem említi a jóst, de joggal feltételezik, hogy híres 

tetteiről ez az eposz is beszámolt. Hogy hol, milyen formában, terjedelemben és milyen válto-

zatokban szerepeltek ezek a történetek, nehezen kibogozható kérdés, és összefügg a (pseudo-

)hésiodosi szövegek eredetiségének, korának és tartalmának igen szövevényes problémájával. 

A Nőkatalógus
276

 

A hősnők katalógusát – a szinte egységes ókori vélekedés szerint Hésiodos, a modern kutatók 

jelentős része szerint más (vagy mások) – a Theogonia folytatásaként alkották meg.
277

 A Nő-

                                                                 
273

 A hésiodosi költői persona és a hőseposz költőjének attitűdje közötti különbségről lásd Ford (1997) 410. 
274

 Deteinne (1996) 50: Hésiodosnál a költői szó autoritatív közlés, a költészet „vallásos cselekedet.” A jóslat-

irodalom és a tanköltészet műfaji rokonságáról lásd Parke–Wormell (1956) II. xxxii–xxxviii; Fernández Delgado 

(1991) 18. A jóslatnyelv és Hésiodos nyelvének viszonyával foglalkozik Fernández-Delgado (1986). A hasonló-

ság érvényesül a metrumban és a szókincsben; továbbá a gnómikus-tanítói beállítottságban. Parke–Wormell fel-

hívják a figyelmet az emelkedettség és a bizalmas stílus sajátos egymás mellettiségére, amely a jóslatköltészetre 

és az Ergára is jellemző. Fernández-Delgado (1991) 30 a hésiodosi költemények jóslatszerű szakaszait vizsgálja 

(Erga 180–201 a vaskori emberek jövőjéről, az Erga záró szakasza): „Den Slussteil dieses Gedichts (724 ff. so-

wie die ‛Tage’) kann man in gewissem Sinne ganz als ‛mantisch’ bezeichnen.” 
275

 Ehhez a költészeti hagyományhoz tartozhattak további, Hésiodos nevéhez kötött művek: Peirithoos alvi-

lágjárása, Astronomia (vagy Astrologia), Cheirón tanításai, és a Madárjelek. 
276

 Ókori források hol Gynaikón Katalogos, hol Katalogos, hol Éhoiai címen emlegetik a művet. Tzetzés két 

helyen a Héroiké genealogia megnevezést használja, Proklos a Héroogonia címet, lásd Hirschberger (2004) 29. 

Schwartz (1960) 23 felveti, hogy a Katalogos az alexandriai, az Éhoiai a Pergamonban használatos cím lehetett, 

lásd alább. 
277

 Az ókorban csak két szerző ad hangot a Hésiodos szerzőségére vonatkozó kételyeknek: Pausanias (9.31.4) 

közli, hogy a Helikón környékének lakói csak az Ergát ismerik el Hésiodos művének, Ailianos pedig futó meg-

jegyzést tesz a problémáról (VH 12.36; F183). A legtekintélyesebb filológusok: Apollónios Rhodios, Aristar-

chos, Kratés mind egyértelműnek tekintik, hogy a Katalógust Hésiodos írta, lásd Cingano (2009) 105; West 

(1985) 127. Modern kutatók – kevés „unitárius” kivételével, mint pl. a nyelvi-statisztikai érvekre alapozó Janko 

(1982) – elvitatják Hésiodostól. A szerzőt és a mű keletkezésének idejét illető álláspontokról alapos összefogla-
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katalógus papirusztöredéken fellelt prooimionja a Theogonia záró soraival kezdődik, ame-

lyekben a költő „nők nemzetségének” megéneklésére kéri a Múzsákat.
278

 A nők és leszárma-

zottaik katalógusa így a kozmogónia és a theogónia közvetlen folytatása lett. Az ókorban min-

den jel szerint igen népszerű mű a Suda lexikon tanúsága szerint öt könyvből állt.
279

 Tartalmát 

jórészt a (pseudo-)apollodórosi Bibliothéké segítségével próbálják rekonstruálni, amelynek 

szerkezete nagy valószínűséggel a Nőkatalógusét követi.
280

 Úgy tűnik, az öt könyv lefedte az 

egész görög héróikus világot:
281

 nem csak híres nők szerelmeit és gyermekeit énekelte meg, 

hanem feltérképezte Hellas hérósainak teljes családi kapcsolatrendszerét.
282

 A mitikus hagyo-

mány, amelyet rögzítettek benne, részben bizonyosan nagyon régi: maguk a hőstörténetek kü-

lönböző helyi hagyományokhoz kötődnek, a genealógiai kapcsolatok összeállítása pedig a ka-

talógusköltészet szintetizáló munkájának átvétele és folytatása.
283

 Ugyanakkor józan feltétele-

zés, hogy rögzítése korának politikai-hatalmi viszonyait is tükrözte.
284

  

A prooimion töredékes 22 sora szerint a hőskor az a korszak volt, amikor még egy asztalnál 

ülhettek az emberek az istenekkel: viszonyuk közvetlenebb, érintkezésük hétköznapibb volt 

(6–7. sor).
285

 Az öt könyv az őstörténet (Deukalión és Pyrrha, továbbá Hellén gyermekei) után 

Aiolos, Inachos, Pelasgos, Arkas, Atlas, Asopus és Pelops leszármazottait vette sorra, és a 

trójai háborút közvetlenül megelőző eseményekkel zárult: Helené kérőivel és Zeus tervével, 

                                                                                                                                                                                                        
lást nyújt Hirschberger (2004) 42–51 és Rutherford (2005) 114–117. Legkorábban a VII. század végére, legké-

sőbb a VI. század utolsó harmadára datálják, lásd Hirschberger (2004) 49; Most (2007) iv. 
278

 Theogonia 1021–1022; F 1 Most. 
279

 A többi Hésiodosnak tulajdonított műhöz képest igen sokszor emlegetik és idézik; összesen több mint 50 

papiruszleleten olvashatók belőle részletek. 
280

 Először Merkelbach–West (1967) tette meg a töredékek könyvekbe rendezésének alapjául Apollodóros 

szövegét. A Bibliothékének bizonnyal más forrásai is voltak, ami nehezíti a rekonstrukciót, lásd Cingano (2009) 

115. és uo. n. 53, és az Apollodórosról szóló fejezetet, 131–132. oldal. A Katalógus bizonnyal forrásul szolgál-

hatott más műveknek is, mint pl. Philodémos Peri Eusebeias-ának, továbbá az athéni Pherekydésnek és 

Hyginusnak is, lásd Hirschberger (2004) 32. 
281

 West (1985) 3. 
282

 A Nőkatalógus költője pánhellén genealógiai rendszert alkotott. Ezért is valószínű, hogy keletkezése abba 

korba helyezhető, amikor a görögöknél kialakult a hellénség közös tudata. Fowler (1999a) ennek egyik döntő fá-

zisaként az amphiktyónia létrejöttét és terjeszkedését jelöli meg, ezért a Nőkatalógus keletkezését az ún. „első 

szent háborút” közvetlenül követő időszakra helyezi, vagyis a Kr. e. 580 körüli évekre (különösen 11–13). 
283

 West (1985) 30 szerint biztosan nem a Nőkatalógus szerzője volt az első, aki a sok helyi görög hagyomány 

egy rendszerbe foglalásán fáradozott, vö. Rutherford (2000) 81. Kakridis (1972) felvázol egy lehetséges Homé-

ros előtti „irodalomtörténetet”: a sok gyökerű (indoeurópai, „pelaszg”, kisázsiai, közel-keleti eredetű) görög 

mondavilágot szerinte ióniai aoidosok generációi („költő-céhek”) rendezték kvázi-történeti keretbe, vagyis hely-

hez és időhöz kötötték a hősöket és tetteiket. Ezt hexameteres katalógusok formájában adták tovább. Költő-cé-

hek és szigorú hagyományozás (különösen a katalógusköltészet esetében) ismert más szóbeli hagyományokból, 

lásd Vansina (1965) 31 és 153. A Homéros előtti katalógusköltészetről lásd továbbá Marót (1953). 
284

 A genealógiák és katalógusok politikai szerepéről általában lásd Vansina (1965) 151–153. A Nőkatalógus-

ról ebben az összefüggésben: West (1985) 11. Ugyanő VI. század végi athéni szerkesztőt feltételez, Rutherford 

(2005) 115–116 West és Fowler (lásd 282. jegyzet) elképzelését ötvözi úgy, hogy a VI. sz. elejére helyezi a 

művet, amikor Athén az amphiktyónia tagja volt. E szerint a Nőkatalógus magva észak-görögországi hagyo-

mányból áll, amit athéni kapcsolatokkal bővítettek ki. Rutherford (uo. 118) Wilamowitz „hólabda”-teóriáját 

eleveníti föl (vagyis egy régi, talán Hésiodos által írt kisebb terjedelmű művet feltételez, amelyet későbbi 

rhapsódos-generációk továbbköltöttek). 
285

 F 1 Most (= 1 MW). P. Oxy. 2354; A 6. sort idézi egy scholiasta (Schol. Arat. 104), és tyrosi Maximus 

(35.1); a 6–7-et Origenés (Contra Celsum 4.79). 
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amely véget fog majd vetni a hérósok korszakának.
286

 A töredékek arra mutatnak, hogy a Nő-

katalógus költője ezt a hőskorszakot jól körülhatárolható és egységes jellegű korszakként mu-

tatta be.
287

 

Ami a műfajt illeti, a genealógiaköltészet (és álatlában a múlt genealógiai megközelítése) 

rendkívül népszerű volt az archaikus és klasszikus kori görögség körében: hasonló felépítésű 

költői és prózai műveket többet is ismerünk.
288

 A mitikus genealógiai kapcsolatok ugyanis 

támpontot nyújtottak a tájékozódáshoz: segítségükkel a történelem és a jelen szereplői helyet 

kaptak a világban.
289

 Martin West éppen azzal magyarázza a genealógiák V. századi népsze-

rűségét, hogy a régi arisztokrata családoknak meg kellett erősíteniük hanyatló tekintélyüket a 

feltörekvő új rétegekkel szemben. A genealógiai kapcsolatok ugyanis a jelen politikai kapcso-

latainak „magyarázatai”, leképezései voltak.
290

 Az ún. katalógusköltészet a homérosi hősepi-

kától legfőképpen abban különbözik, hogy ahhoz képest óriási időközöket tekint át.
291

 A hő-

sök történetei röviden, a genealógia kibővítéseként hangzanak el benne. Ez a szerkesztési 

„elv” tette lehetővé, hogy a katalógusokat – akár genealógiai adatok hozzáadásával, akár tör-

ténetek hozzáfűzésével – a jelen igényei szerint könnyen bővíthessék.
292

 Arra nézve, hogy ho-

gyan, mikor és kiknek adták elő a Nőkatalógust vagy annak részeit, csak nagyon bizonytalan 

feltételezések vannak.
293

 

Melampus történetei a Nőkatalógusban 

A Nőkatalógus töredékei között kettő is beszámol Proitos lányai megőrüléséről és meggyó-

gyulásáról. Sajnos egyik papiruszon sem szerepel Melampus neve. Hogy a gyógyítást ezek a 

szövegek Melampushoz kötötték, azt későbbi szerzők állítják, a fennmaradt szövegkörnyezet 

pedig nagyon valószínűvé teszi.
294

 Ez főként arra a szakaszra érvényes, amelyik a Péróért 

marhacsorda elrablását vállaló hős története után közvetlenül elmeséli, hogy ugyanez a hős 

részt kapott Proitostól az argosi királyságból (F 35 Most).
295

 

                                                                 
286

 Hirschberger (2004) 33, és Hunter (2005) 2. 
287

 West (1985) 3 szerint „világos és sajátos képe” volt a költőnek a hőskorszakról. 
288

 A ma jobbára különálló műnek tartott Megalai Éhoiai (lásd alább) és a Melampodia is alighanem hasonló 

szerkezetű volt. Pausanias rendszeresen fordult genealógialötőkhöz, amikor ilyen jellegű információkra volt 

szüksége (a samosi Asios és a lakedaimóni Kinaithón, lásd West 1985: 4–5). Ismert továbbá néhány mű címe, 

amelyek különböző helyi hérósok leszármazását taglalták (Phorónis, Naupaktia, Eumélos Korinthiakája). Az V. 

század bőven termi a prózai genealógiai műveket, melyek közül némelyik szerkezetében és tartalmában költői 

művek prózai változatának tűnik, lásd West (1985) 6–7.  
289

 Így fogalmaz Fowler (1999a) 1. 
290

 West (1985) 8–10. (Egy Platón-helyre hivatkozik Hippias Maior 285b–e); vö. Hall (1998) 40–41 (a görög 

népcsoportok genealógiájáról és annak történeti értékéről); és 78 (a mitikus genealógiákról mint arisztokrata csa-

ládok politikai legitimációs eszközéről) 
291

 West (1985) 5. 
292

 Cingano (2009) 106–107. 
293

 Cingano (2009) 114: Könnyen lehet, hogy egyes részeit egymástól függetlenül is előadták, akár más költe-

mények bevezetéseként is (ahogyan az Alkméné-éhoié a Pajzs bevezetője lett). Ha a delphoi amphiktyóniához 

kötődik a megszerkesztése, lehetséges, hogy az amphiktyónia gyűlésein adták elő, lásd Rutherford (2005) 115. 
294

 Arról a változatról, amely szerint nem Melampus gyógyította meg a Proitidákat, lásd a Bacchylidés 11. 

epinikionjáról szóló fejezetet. 
295

 Az argosi genealógiákról alapos elemzést nyújt Hall (1997) 67–107. Úgy véli, a Perseida és Proitida gene-

alógiák egymás riválisai voltak (94–95). 
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A 23 hiányos sorból álló papirusztöredékben a marharablás-elbeszélés hossza bizonytalan, 

mivel nem lehet tudni, hogy az erről a történetről szóló első kilenc sor előtt még milyen terje-

delmű szakasz tartozott hozzá (F 35. 1–9) (Függelék, 3. szöveg). 

.[….]ν[ο]ς οὗ κλέος εσ[ 

ἀργαλέα[ς] μοῦνος δ’ ὑπ[εδέξατο μάντις ἀμύμων. 

καὶ τ[ὸ] μὲ[ν] ἐξετέλεσσε, [ 

δεσμὸν ἀεικὲς ἔχων [ 

5 μνᾶτο γὰρ αὐτοκασιγν[ήτωι, ἥρωι Βίαντι, 

ἤνυέ θ[’] ἱμερόεντα γάμ[ον 

βοῦς ἕλικας, καὶ ἄεθλον ἀμ[ύμονα δέξατο κούρην. 

Πηρὼ δ’ [ἠ]ύκομος Ταλα[ὸν 

γείνατο παῖδα Βίαντο[ς 

10 οἳ δὲ καὶ εἰς Ἄργος Προῖ[το]ν πά[ρα δῖον ἵκοντο, 

ἔνθά σφιν μετέδωκ[ε 

ἴφθ[ι]μος Προῖτος κλῆρον [ 

ἱπποδάμωι τε [Βί]αντι [Μελάμποδί θ’ 

μαντοσύνηις ἰήσατ’, ἐπεί σ[φισι πότνια Ἥρη 

15 ἠλοσύνην ἐνέηκε χολωσα[μεν- 

αὕτη μὲν γενεὴ Νηλῆος [ 

αὐτὰρ ὅ γ’ αὐτοῦ μ[ίμνεν ἐν εὐρυχόρωι Ἰαωλκῶι 

σκῆπτρον ἔχων [Πελίης 

τὰς τέκ [ 

20 Ἄλκηστιν μεν[ 

ἠύκομόν τε Μ[έδουσαν 

Πεισιδίκην [ 

] κ[ ] τέκε[ 

(…) akinek a hírneve (…) 

nehezeket; egyedül (a kiváló jós vállalta el) 

És végre is hajtotta, [ 

méltatlan bilincsben [ 

5 leánykérőben volt ugyanis testvé[re, a hős Bias számára 

meg is szerezte a vágyott házass[ágot 

a fényes szőrű marhákat, és jutalmul [megkapta a nagyszerű lányt. 

A széphajú Péró Tala[ost 

szülte Bias gyermekét [ 

10 Ők pedig Argosba is elmentek, [az isteni Proitos udvarába, 

ahol adott nekik belőle [ 

a nagyhatalmú Proitos birtokrészt [ 

a lófékező Biasnak [és Melampusnak 

jóstudományával meggyógyította, miután [Héra, az úrnő 

15 őrültséget bocsátott (rájuk) harag[jában 

Ez Néleus nemzetsége [ 

De ő ott [maradt a tágterű Iólkosban 

a jogar birtokában [Pelias 

akiket szül[t 

20 Alkéstist [ 

és a széphajú M[edúsát 

Peisidikét [ 

…szülte… 
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A 16. sor egyértelművé teszi, hogy ez az elbeszélés a Néleus leszármazottairól szóló rész-

hez, vagyis a Nőkatalógus Aiolidákról szóló első könyvéhez tartozott. Az nem állapítható 

meg világosan, hogy mi a történet kiindulópontja. Logikus lenne, hogy Péró legyen az, mint 

az Odysseia 11. énekében is: Néleus gyermekeinek felsorolása után a költő eljut az egyszem 

lányhoz, akit Néleus nem volt hajlandó másnak adni, csak annak, aki elhozza a marhákat Phy-

lakéból. Ez az Odysseus-féle elbeszélés logikája. Egy ilyen elbeszélésmenetbe viszont nem il-

lik az 5. sor magyarázó jellege: μνᾶτο γὰρ αὐτοκασιγν[ήτωι. Előbb van szó a „méltatlan bilin-

csekről” (δεσμὸν ἀεικὲς ἔχων 4), és valószínű, hogy a 2. sorban olvasható ἀργαλέα[ς] itt is 

(mint Odysseia 11.291) a marhák jelzője, vagyis a kiindulópont mintha nem Néleus feltétele, 

hanem maga a hőstett volna. Az elbeszélés menete tehát így alakulhatott: Melampus arról hí-

res (talán erre utalhat az 1. sorban a „οὗ κλέος”),
296

 hogy elhozta a phylakéi marhákat, ame-

lyeket pedig szinte lehetetlen volt ellopni (ἀργαλέα[ς] 2). Ő volt az egyetlen, aki vállalta, és 

végre is hajtotta ezt a feladatot (2–3),
297

 bár gyalázatos fogságba került (4). Tudniillik, jön a 

magyarázat, azért hozta el a csordát, mert testvére számára kért feleséget (5), akit meg is szer-

zett a marhákért cserébe (6–7).
298

 

Nem tudjuk persze, hogy Péró neve szerepelt-e a számunkra ismeretlen korábbi sorokban. 

(A Néleus gyermekeit felsoroló szakaszból mindenesetre hiányzik, F 31 Most 9–12). Hogy 

ezt a történetet inkább Melampus miatt meséli el a költő, azt a folytatás is valamelyest való-

színűsíti. Péró gyermekéről tudósít (8–9), de további leszármazottait nem követi, ehelyett ide 

kapcsolja Melampus és Bias Argosba költözésének történetét, amely szorosan véve nem tar-

tozna ide. Amikor a költő a 17. sorban visszatér Peliasra: „ő viszont ott maradt” (ti. Thessáliá-

ban), nincs kizárva, hogy előbb lezárta a Tyró-családfa azon részét, akik átköltöztek a Pelo-

ponnésosra, akik közé Amythaón és Melampus is tartozott.
299

 

Az Odysseia változata és a Nőkatalógusé fontos pontokon egyezik, itt-ott szövegszerűen is, 

ami a történet mély, és talán igen régi beágyazottságára utal az epikus hagyományban.
300

 A 

jós az „egyetlen”, aki vállalja a feladatot (F 35.2; Odysseia 11.291), szerepel az ἀργαλέος 

jelző (bár a töredékben nem tudjuk, mihez tartozik, 2), Melampus fogságát mindkét helyen a 
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 Merkelbach–West (1967) szerint Iphiklosról szólhatott a sor (F 37; 25.), vö. Pfeiffer kiegészítését: κ[οίρα]-

νος, οὗ κλέος ἐσθλὸν. 
297

 A Melampusból kiinduló gondolatmenetet támogatja, hogy Apollodóros (1.9.11–12) is az Aiolidák között, 

Krétheus családfájában tárgyalja a történetet (nem pedig a Néleidák kapcsán). Ha megfontoljuk ezt a gondolat-

menetet (hogy ti. Melampusból indulhatott ki az elbeszélés), továbbá azt, hogy az Odysseiában sajátos költői cél 

miatt nem szerepel Melampus neve, nem biztos, hogy meggyőzőnek mutatkozik Vitelli–Norsa kiegészítése a 2. 

sorban: μοῦνος δ’ ὑπ[εδέξατο μάντις ἀμύμων. Pfeiffer (1937) 5 is megjegyzi, hogy a két változat szövegszerű 

egyezései csekélyek, ezért nem biztos, hogy indokolt az egyébként „csábító” kiegészítés a 2. sorban. 
298

 Bár az Odysseia 11. énekének változata Péró kapcsán meséli el a történetet, ne felejtsük el, hogy az előbbi 

esetben Odysseusnak sajátos oka volt arra, hogy az eladó lány történetéből induljon ki. 
299

 Diodóros Siculus ugyan nem mérvadó ebből a szempontból, de Néleus elköltözését szorosan összeköti 

Melampuséval (4.68). Ezt támogathatja az a papirusz is, amelyen (ha helyesek a kiegészítések) az Odysseiához 

fűzött magyarázatként szereplő historia Néleus Messénébe költözését az Amythaonidákkal együtt meséli el. 

Lásd Pfeiffer (1937) 14–15. A Nőkatalógus ugyan hangsúlyt fektet bizonyos ősanyákra, de lényegében patriline-

áris leszármazási rendszert mutat be: a nők akkor kerülnek előtérbe, amikor egy nemzetség szétágazik, ahogy 

Fowler (1999a) 5–6 bemutatja. 
300

 A két szöveg (Od. 11 és F 35) egyezéseit és különbségeit elemzi, és a hésiodosi nyelvezettel való rokon-

ságra rámutat Pfeiffer (1937) 5–6. Az Odysseia 11. énekének és a Nőkatalógusnak az összevetéséhez lásd Page 

(1955) 35–38; Schwartz (1960) 529–548 és Rutherford (2000) 93–96. 
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δεσμός szó fejezi ki (F 35.4; Od. 11.293). Az Odysseia 11.289 ἔλικας βόας formulája megfor-

dítva (βοῦς ἕλικας) szerepel a 7. sor elején (aminek nincs párhuzama az epikus költészet-

ben).
301

 Annál feltűnőbbek a hangsúlybeli különbségek, amelyeket részben éppen a közös 

elemek használata fejez ki. Az „egyedüliség”, láttuk, egészen sajátos hangsúlyt kapott 

Odysseus elbeszélésében, itt viszont inkább a feladat nehézségét, mint a hős magányát emeli 

ki. A katalógustöredék Melampusa kevésbé tragikus szereplő: azt ugyan nem tudjuk, szere-

pelt-e moira vagy, mint a 15. énekben, áté és Erinys ezekben a sorokban, a hős sikeressége 

mindenképpen a középpontban áll: az elvállalásról szóló sor (2) után rögtön megtudjuk, hogy 

végre is hajtotta a feladatot (καὶ τ[ὸ] μὲ[ν] ἐξετέλεσσε 3), és megszerezte a házasságot (6). A 

lány: ἄεθλον, versenydíj. Nincs részletezve sem a fogság, sem a szabadulás, még kevésbé, 

hogy miért engedték őt szabadon: hiányzik ezekből a sorokból az Odysseia-beli elbeszélés 

„sötét”, „alvilági” oldala. Az Odysseia 11. énekének változatával való összehasonlítás kap-

csán természetesen az is igen lényeges, hogy itt a történet be van fejezve: Péró hozzámegy 

Biashoz és gyermeket is szül neki (8–9). 

Azt sem tudhatjuk, hogy a Néleusszal való viszály szóba került-e a Katalógusban, az min-

denesetre látványos, mennyire az Odysseiára szabott változat a hős ideiglenes távolléte alatt a 

vagyonát felélő ellenfél feletti bosszú motívuma. Abban viszont bizonyosan megegyezik a 15. 

ének és a Katalógus, hogy Melampus további sorsát Argoshoz köti. Homéros nem foglalkozik 

ennek körülményeivel (nem lényeges a számára), ám a katalógusköltő, talán éppen azért, 

hogy világossá tegye a marhalopó hős és a gyógyítani tudó jós azonosságát, röviden már itt 

utal a Proitos-lányok történetére, amelyet később, az Inachos leszármazottairól szóló 2. 

könyvben fog részletesen elmesélni.
302

 

Ennek a 6 sornak (F 35. 10–15) a főszereplői tehát nem a Proitidák, hanem a testvérpár, 

akik elmentek Argosba (10), és ott birtokrészt kaptak Proitostól (11–13). A költő a gyógyítás-

ról (14) valószínűleg (a sorok ugyanis hiányosak) a birtokrész elnyerésének magyarázataként 

tesz említést. Ez is arra utal, hogy a szakasz főszereplője Melampus: Péró és az argosi lányok 

is az ő sorsa magyarázata végett kerülnek szóba. Nem csoda tehát, hogy a Proitidák történeté-

ről – a mitológiakutatók nagy bosszúságára – szinte semmi sem derül ki. Két dolog biztos: a 

jóstehetség (μαντοσύνη 14), és a meggyógyítandók őrültsége (ἠλοσύνη 15). A sorok töredé-

kessége miatt még az őrültségben szenvedők pontos kiléte (Proitos lányai/argosi nők), és a 

haragvó istenség személye is bizonytalan.
303

 

Főként az Odysseia-beli változatokkal való egybevetés mutat rá arra, mennyire más költői 

céljai voltak a Katalógus szerzőjének. Az alvilági (sámánutazás-szerű) vonások nem jellem-

zőek erre az elbeszélésre, Melampusról letisztultabb hérós-képet kapunk. A VI. vagy V. szá-

zadi Melampus-utódok számára fontosabb volt a jós hősiessége és jóstudása. A μαντοσύνη 
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 Pfeiffer (1937) 5. 
302

 Csak annyi tűnik biztosnak, hogy a Proitida-történet az Inachos-családfában kapott helyet, amely a 2. 

könyvben kezdődött, és a 3. könyv egy részét is elfoglalta. Inachos lánya Ió, aki Proitos őse (Ió – Epaphos – 

Libyé – Bélos – Danaos – Abas – Proitos). Friedländer (1905) 47–48 szerint a két történet (Péró megszerzése és 

a Proitidáké) egymástól függetlenek, ez utóbbihoz később (a Melampodiában) kapcsolták Melampust és testvé-

rét, ti. Bias már Pylosban megházasodott, ezért nem logikus, hogy egy Proitidát is feleségül vegyen. 
303

 A πότνια Ἥρη Merkelbach kiegészítése; Bartoletti: „χολώσ[αμενος Διόνυσος” (Merkelbach–West ad 15). 

Rapp (1908) 3005 úgy véli, a Nőkatalógusban Aphrodité haragudhatott meg, mivel Ailianos (Varia Historia 

3.42) hasonlóan fogalmaz, mint az egyik Hésiodos-töredék (F 81 Most): „μάχλους δὲ αὐτὰς ἡ τῆς Κύπρου βασι-

λίς εἰργάσατο” és Hésiodos F 81 Most „εἵνεκα μαχλοσύνης στυγερῆς τέρεν ὤλεσεν ἄνθος.”)  
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epikus szó, és inkább utal a veleszületett (istentől kapott) tehetségre, mint a más műfajokra 

jellemző μαντική, ami a szakma tudományos, technikai (vagyis tanulható) jellegét fejezi ki.
304

 

A mítoszelbeszélés nem tanulságos történet itt (mint az Odysseiában), hanem azt a célt szol-

gálja, hogy egy ősről mint hérósról lehetőleg koherens és hiteles képet kapjon az eposz hallga-

tója. 

A Nőkatalógus 2. könyvéből származó töredék részletesen foglalkozik a Proitidák történe-

tével. Itt ők (ill. családjuk) a főszereplők (F 77 Most) (Függelék, 4. szöveg). 

]νον, ἔδωκε[…..]αν[ 

]ων μεγάλην [ἀπετείσα]το λώβην. 

]ἔπειτα ἀμύμ[ονα τίκτ]εν Ἄβαντα 

]. ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν 

5  ἥ εἶδος Ὀλυ]μπιάδεσσιν ἔριζεν· 

πα]τὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 

]καὶ ὁμὸν λέχος εἰσαναβῆναι· 

ἥ δ’ ἔτεκε Προῖτόν τ]ε καὶ Ἀκρίσιον βασιλῆα[ ] 

καὶ τοὺς μὲν διένασ]σε πατὴρ [ἀν]δρῶν τ[ε θε]ῶν τε 

10  Ἀκρίσιος μὲν ἄρ’ Ἄ]ργει ἐυκτί[τ]ωι ἐμβασί[λ]ευεν 

]..ρεν ὀκριόεντ[ 

Εὐρυ]δίκην Λακεδαί[μο]νο[ς  …]ι[ 

καλλι]πάρηον ἐὺ πραπί[δεσσ’] ἀρα[ρυῖα]ν 

ἥ δ’ ἔτεκεν Δανά]ην κ[α]λλίσφυρο[ν ἐν μεγά]ρ[οισιν 

15 ἣ Περσῆ’ ἔτεκεν κρα]τε[ρὸ]ν μ[ής]τωρ[α] φόβοιο. 

Προῖτος δ’ αὖ Τίρυ]νθα ἐυκ[τ]ίμε[νο]ν πτολίεθρον 

νάσσατο καὶ κούρη]ν μεγαλήτορος Ἀρκασίδα[ο 

γῆμεν Ἀφείδαντο[ς καλλιπλόκαμον Σ[θ]ενέβοι[αν 

] ες [ 

20    ].σοι Σθεν[έ]βοια βοῶπις 

γείνατ’ ἐνὶ μεγάροισιν] ὁμὸν λέχος εἰσαναβᾶσα 

κούρη Ἀφείδαντος με]γαλήτ[ο]ρος Ἀρκασίδα[ο 

τρεῖς, οἷας τε θεάς, περικ]αλλέα ἔργ’ εἰδυίας 

Λυσίππην τε καὶ Ἰφινόην καὶ Ἰφιάνασσαν 

25    ]α δώματα πατρός 

]adta[ 

]megbosszulta a nagy gyalázatot 

]aztán a kiváló Abast nemzette 

]a magas házban 

5  aki szépségben az olymposi istennőkkel vetekedett 

]az emberek és istenek atyja 

]és közös ágyba feküdni 

Proitost szülte és Akrisiost, a királyt, 

de széttelepítette őket az emberek és istenek atyja. 

10 Akrisios a jól megépített Argosban uralkodott 

]hegyes[ 

Lakedaimón lányát, Eurydikét 

szép arcút, okos gondolkodásút 

aki a szép bokájú Danaét szülte a palotában 

15 ő pedig Perseust szülte, az erős félelemkeltőt. 
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 A μαντοσύνη az epikus szövegekben összesen ötször, a μαντική egyszer sem fordul elő, lásd Beck 

(2004b). 
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Proitos pedig a jól épült Tiryns városában 

lakott, és Arkas büszke fiának lányát, 

Apheidasét vette feleségül, a gyönyörű hajú Stheneboiát 

… 

20    ]a tehénszemű Stheneboia 

közös ágyba feküdve a termekben megszült, 

a büszke Arkas fiának, Apheidasnak lánya 

három lányt, istennőkhöz hasonlókat, gyönyörű munkákat ismerőket, 

Lysippét, Iphinoét és Iphianassát 

25    ]apjuk házát 

Ió leszármazottain, Danaoson, Lynkeuson és Abason (F 77. 3) keresztül eljutunk Proitos-

hoz és Akrisioshoz (8), akiket Zeus „széttelepített” (9). Akrisios Argosban (10), Proitos Ti-

rynsben (16) élt tovább.
305

 Akrisios leszármazottainak rövid áttekintése után Proitos házassá-

ga, és Stheneboiától született gyermekei kerülnek szóba. Ezután következhetett a Proitos-lá-

nyok megőrülésének hosszabb leírása, amelynek részleteire későbbi szerzők mint Hésiodos 

változatára utalnak (lásd alább). A papiruszról csak az derül ki, hogy három gyönyörű és okos 

lánya volt Proitosnak Stheneboiától: Lysippé, Iphinoé és Iphianassa (23–24).
306

 A töredékek 

kiadói (Most, Merkelbach–West) ebbe az elbeszélésbe illesztik bele azokat az idézeteket és 

adatokat, amelyek a lányok betegségének és gyógyulásának részleteire utalnak. Strabóntól, 

hogy „minden hellén” kérőnek jelentkezett értük (F 78 Most) (Függelék, 5. szöveg): 

„τὸν μὲν περὶ τῶν Προιτίδων λέγοντα ὡς Πανέλληνες ἐμνήστευον αὐτάς…” 

Apollodórostól, hogy „mikor felnőttek, megőrültek” (F 79 Most) (Függelék, 6. szöveg): 

„αὗται δὲ ὡς ἐτελειώθησαν, ἐμάνησαν”
307

 

Egy késői Vergilius-kommentárból pedig szinte a történet egész lefolyását (Probus; F 80 

Most) (Függelék, 7. szöveg): 

„Proeti filiae regis Argivorum. Hesiodus docet ex Proeto et Stheneboea Amphidamantis natas. 

Has, quod Iunonis contempserant numen, insania exterritas, quae crederent se boves factas, 

patriam Argos reliquisse, postea a Melampode Amyhtaonis filio sanatas ita uti***” 

A lányok Héra isteni méltóságát sértették meg, ezért „ijesztette el őket” az istennő úgy, 

hogy megőrültek. Tehénnek hitték magukat, elhagyták Argost, majd Melampus meggyógyí-

totta őket. A Suda lexikon μαχλοσύνη szócikkε azt sugallja, Hésiodos ezzel a szóval jelle-
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 Az elbeszélés logikája (felépítése) megegyezik azzal, ahogyan Néleus és Pelias leszármazottait mutatta be 

a költő. A 9. sor (καὶ τοὺς μὲν διένασ]σε πατὴρ [ἀν]δρῶν τ[ε θε]ῶν τε) megegyezik a F 31 Most 2. sorával, ahol 

Néleus és Pelias szétköltözéséről van szó. Csak ott Néleus nemzetsége sokkal hosszabb szakaszt tölt ki, mint itt 

Akrisiosé. Ezért kell jelezni (F 35.16), hogy lezárult Néleus családfája, és ezért nem egy egyszerű δὲ-vel folyta-

tódik Pelias nemzetsége (mint Proitos esetében). 
306

 Homéros ismeri Proitost, de feleségének Anteiát teszi meg (Ilias 6.160). Proitos feleségének és apósának 

különböző hagyományairól lásd Schwartz (1960) 370. A lányok száma és nevei nem egységesen hagyományo-

zódtak: Pherekydés (F 114) és Ailianos (Varia Historia 3.42) más-más nevekkel két-két lányról beszél (Lysippé 

és Iphianassa ill. Elegé és Kelainé). Servius (Eclogae 6.48-hoz) háromról, de más neveken: Lysippé, Hipponoé 

és Kyrianassa. További változatokról lásd Radke (1957) 121. A lányok nevei jól értelmezhetők az iniciációs 

szertartás értelmezési keretében (lásd Bevezetés, 24. oldal, ill. az Összegzést): a „ló” jelenléte a megszelídítésre, 

a befogásra utal, különösen, ha még Bias hésiodosi jelzőjét (ἱπποδάμωι) is figyelembe vesszük, lásd Calame 

(1977) 416. 
307

 Az apollodórosi közlés folytatását alább tárgyalom. 
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mezte a lányok állapotát: bujaságban szenvedtek, ezért Héra (?) „zsenge virágukat elher-

vasztotta” (F 81 Most) (Függelék, 8. szöveg):
308

 

„μαχλοσύνη· κατωφέρεια, γυναικομανία, Ἡσιόδεος ἡ λέξις· λέγει γὰρ περὶ τῶν Προίτου 

θυγατέρων· ‛εἵνεκα μαχλοσύνης στυγερῆς τέρεν ὤλεσεν ἄνθος.’”
309

 

Többen idézik, és egy papiruszdarab is tartalmazza azokat a mondatokat, amelyek leírják a 

lányok testi tüneteit: viszketegség tört rájuk, bőrüket mindenütt sömörszerű kiütések fedték 

be, hajuk kihullott (F 82 Most; lásd Függelék, 9. szöveg). 

  ]δεο[ 

  ]ἀπείρονα γαῖαν 

καὶ γάρ σφιν κεφαλῆισι κατὰ κν]ύος αἰνὸν ἔχευ[εν 

ἀλφὸς γὰρ χρόα πάντα κατέσχ<εθ>εν, αἱ δέ νυ χαῖται 

5 ἔρρεον ἐκ κεφαλέων, ψίλωτο δὲ καλὰ κάρηνα. 

… 

… a határtalan föld(ön) 

mert fejükre szörnyű viszketegséget öntött, 

és egész bőrüket kiütés lepte el, a hajuk pedig 

5 kihullott a fejükről, megkopaszodott szépséges fejük. 

Philodémos úgy tudja, Héra a Proitidákat előbb bujasággal, majd bőrbetegséggel sújtotta (F 

83 Most) (Függelék, 10. szöveg):
310

 

„καὶ ταῖ[ς Προιτ]ίσιν Ἥρας πρό[τερο]ν μὲν μαχλά[δα, ὕστερ]ον δ’ ἀλφοὺς ἀ[ντεπενε]γκάσης.” 

Apollodóros viszont feloldhatatlan viták magvát vetette el azzal a megjegyzésével, hogy 

Hésiodos szerint Dionysos okozta a lányok megőrülését, mert nem fogadták el az isten szer-

tartásait (F 79 Most) (Függelék, 6. szöveg): 

„καὶ γίνεται Ἀκρισίῳ μὲν ἐξ Εὐρυδίκης τῆς Λακεδαίμονος Δανάη, Προίτῳ δὲ ἐκ Σθενεβοίας 

Λυσίππη καὶ Ἰφινόη καὶ Ἰφιάνασσα. αὗται δὲ ὡς ἐτελειώθησαν, ἐμάνησαν, ὡς μὲν Ἡσίοδός 

φησιν, ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ κατεδέχοντο, ὡς δὲ Ἀκουσίλαος λέγει, διότι τὸ τῆς Ἥρας 

ξόανον ἐξηυτέλισαν.” 

„Akrisiosnak Lakedaimón lányától, Eurydikétől született (egy lánya) Danaé, Poitosnak pedig 

Stheneboiától Lysippé, Iphinoé és Iphianassa. Mikor felnőttek, megőrültek, Hésiodos úgy me-

séli, azért, mert nem fogadták el Dionysos beavatási szertartásait, Akusilaos szerint pedig azért, 

mert nem adták meg a tiszteletet Héra fából készült szobrának.” 

Amíg a részletet megvilágító új papiruszlelet nem kerül a felszínre, nem fogjuk tudni bizto-

san megmondani, Apollodóros itt téved-e, vagy esetleg valamilyen másik Hésiodos-műre 

gondol.
311

 

Melampusról magáról ezekből a töredékekből közvetlenül semmi sem derül ki. A részletek 

azért fontosak, mert támpontot jelentettek a Proitida-mítosz iniciációs szertartás leképeződé-
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 Merkelbach–West hoz még egy helyet ehhez: Schol. A Hom. Ilias 24.25–30 μαχλοσύνη (ii. 276.16 Din-

dorf): Ἡσιόδειος δ’ ἐστὶν ἡ λέξις· ἐκεῖνος γὰρ πρῶτος ἐχρήσατο ἐπὶ τῶν Προίτου θυγατέρων. 
309

 „machlosyné: bujaság, női megőrülés; hésiodosi kifejezés: azt mondja ugyanis Proitos lányairól, hogy ‛fer-

telmes bujaságuk miatt elpusztította zsenge virágukat.’” 
310

 A Philodémos-papiruszról és a szöveg helyreállításának problémáiról lásd Henrichs (1974). 
311

 Nilsson (1941) 580. n. 2 tévedést feltételez. A további elképzelésekről lásd alább (a Melampodiáról szóló 

szakaszt). 
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seként való értelmezéséhez: a lányok házasság előtt állnak, a házasság védőistenségét gúnyol-

ják ki, tehénnek gondolják magukat,
312

 kihullik a hajuk (ami a házasság előtti rituális hajvá-

gásra utalhat), és őrületükben elbolyonganak az atyai házból (átmenti állapot), ahonnan rituá-

lis megtisztulás révén térnek vissza normális életükbe.
313

 

Francis Vian úgy próbálja a történet máshonnan (Hérodotostól és Apollodórostól) ismert 

elemeit a Katalógus-töredékekkel összeegyeztetni, hogy – elsősorban a Philodémos-mondatra 

támaszkodva (F 83 Most) – a két csapást (bujaság és bőrbetegség) a lányok szenvedése két fá-

zisának gondolja, amelyek pedig a Melampus és Proitos közötti tárgyalások két lépcsőjének 

felelnének meg.
314

 Héra e szerint előbb csak bujasággal, majd Melampus ajánlatának elhárítá-

sa után lepraszerű betegséggel sújtja a lányokat. Túl azon, hogy a „εἵνεκα μαχλοσύνης στυγε-

ρῆς τέρεν ὤλεσεν ἄνθος” (F 81 Most) kötőszavát ehhez a szokványostól eltérően kell értel-

mezni, és a F 82. 3. sorának καὶ kötőszavát sajátosan kell felfogni, semmi megfogható bizo-

nyítéka nincs annak, hogy a költő itt elmesélte volna a tárgyalások történetét.
315

 Annyi biztos 

csak, hogy Melampus része volt a történetnek, és hogy a gyógyítást jóstehetsége segítségével 

hajtotta végre. 

Melampus Nőkatalógus-beli szerepéről összességében azt lehet megállapítani, hogy a mar-

harablásról szóló története csak egy alkalommal hangzik el, és csak rövid említést kap, a Proi-

tidák meggyógyítása viszont kétszer, egy rövidebb utalásban, majd részletesebben kidolgozva 

is szerepel.
316

 A marharablás elbeszélésére, amennyire ez megállapítható, jóval kevésbé jel-

lemzőek azok a jegyek, amelyek Melampus alvilági kötődését fejezik ki, mint az Odysseiá-

ban. Úgy tűnik, ez az alapvetően nem héróikus téma az Odysseiában mellékszálon válik ré-

szévé a hőseposznak, majd (vagy egy másik hagyományban) „héróizálódik”.
317

 A marharab-

lás az alvilági-sámáni kontextusban mást jelent, mint a hőseposzban: az alvilág rettenetes urá-

nak legyőzéséről és lelkek megmentéséről van szó.
318

 A hérós-világban mindebből valami 

egészen más lesz: többnyire háborús ok, vagy a hírnévért küzdő hérós egy próbatétele.
319

 A 

Nőkatalógusban a marharablás szimbolikus alvilágjárás-jellege háttérbe szorul, és a marhák 

ellopásából próbatétel lesz, aethlon. Hasonló történik a mezopotámiai irodalomban is. Gerald 

K. Gresseth kimutatja a Gilgames-eposz több epizódjáról, hogy korábbi hagyományokban az 
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 Dowden (1989) 88 párhuzamul hoz fel olyan beavatási rítusokat, amelyekben a lányok (vagy fiúk) állattá 

„változnak át”: az attikai lányok medvévé, a thessáliaiak szarvassá, az ephesosi fiúk bikává. 
313

 Dowden (1989) 81–93. Lásd az Összegzést. 
314

 Hasonlóképpen Henrichs (1974) 300–301 (nem köti a két fázist a két tárgyaláshoz). 
315

 Vian (1965) 26: „A kezdő καί-nak adverbiális jelentése van; azt sugallja, hogy a három idézett sor egy új 

csapásról szól, amely a Proitidákat éri.” 
316

 Ugyanez figyelhető meg Apollodórosnál, lásd 135. oldal. 
317

 Chadwick–Chadwick (1968) 96 a jósokról, rendkívüli tudással bíró személyekről szóló történeteket a héró-

ikus korhoz kötött „nem-héróikus” történetek közé sorolják. 
318

 Nem csoda, hogy a hőseposzban nem talált helyet. Az Odysseián kívül az archaikus és klasszikus korban 

csak Pherekydés (F 33 Jacoby), és a (pseudo-)hésiodosi katalógusok: a Nőkatalógus, a Megalai Éhoiai és a Me-

lampodia mesélik el. A hellénisztikus korban kerül elő újra. Rövid utalást tesz rá Apollonios Rhodios az Argo-

nautika 1. könyvében, és Theokritos (3.43; sajátos értelmezésben, lásd 210–211. oldal). Rajtuk kívül Pausanias 

(4.36.3) és két scholiasta említi, és persze (Pseudo-)Apollodóros. Mindkét scholiasta ugyanarra a kommentárra 

támaszkodhatott (lásd Pfeiffer 1937: 4). 
319

 Pl. Ilias 1.154; Pindaros N 10. 60. Lásd Mader (1991a) „βοῦς” szócikkét a Lexikon des Frügischischen 

Epos-ban (I.6). Héraklés esetében a marharablás a halhatatlansághoz vezető út egyik állomása, és mint ilyen, 

ugyancsak túlvilági utazás-történet. 
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örök élet kereséséről szóltak, de az ismert akkád változatban már mindezek a hírnév megszer-

zésének eszközeivé, hősi kalanddá lettek.
320

 

A töredék nyelvezete arra mutat, hogy Melampus más hősökhöz hasonló, akik egy nő meg-

szerzéséért szállnak versenybe. A Nőkatalógus feltételezett utolsó könyvében, Helené kérői 

között találkozunk Agamemnónnal, aki, mint Melampus, „testvére számára ment lánykérőbe” 

(γαμβρὸς ἐὼν ἐμνᾶτο κασιγνήτωι Μενελάωι F 154b.5 Most).
321

 A leánykérés és a házasság a 

Nőkatalógus egyik legfontosabb témája. Helené kérőin kívül a Proitidákért, Méstráért és Ata-

lantáért versengő férj-jelöltek is szerepeltek benne.
322

 Ez igazán héróikus téma: a hérós nagy-

ságának, megbecsülésének fontos eleme a nő, aki hozzá tartozik (talán elég az Ilias alapkonf-

liktusára utalni). Úgy tűnik, Melampus alakja hordoz magában egy olyan (nem héróikus) réte-

get, amelyikben a jós, mint sámánszerű alak, isteni tudáshoz fér hozzá, le tudja győzni az alvi-

lág urát, sőt, nemet tud váltani (amit Teiresiasról őrzött meg a mitikus hagyomány). Ezeknek 

az alakoknak a történetében a nő kevésbé játszik szerepet. Az alvilágból lelkeket megmentő 

jósból a Nőkatalógus hérósok által benépesített világában leánykérő lesz, aki a marhákat azért 

lopja el, hogy nászajándékként egy nőért ajánlhassa fel. Melampus története talán az által őrzi 

a jósnak a lánykéréstől való alapvető idegenségét, hogy Melampus nem magának, hanem 

testvérének szerez feleséget.
323

 

A jós rendkívüli tudása, amely a nem-héróikus értelmezésben egyenesen a halottakkal, az 

alvilággal való közvetlen érintkezés képességét jelentette, a hérósok világában bölcsességgé 

válik, illetve a gyógyításban és tisztító szertartásokban való jártasság alakját ölti. A Proitidák 

meggyógyítása már pusztán az által nagyobb hangsúlyt kap, hogy kétszer is megemlíti a köl-

tő. A lányok betegségének részletezésére utaló töredékek arra mutatnak, hogy a jós gyógyító-

megtisztító szerepe került előtérbe. 

A Megalai Éhoiai 

Bár vannak, akik a Nőkatalógust és a Megalai Éhoiait ugyanazon mű két címének tartják, a 

Melampus-történetekre vonatkozó közlések és töredékek a két cím alatt arra mutatnak, hogy 

ebben az esetben (mint sok más esetben is) két különböző hagyományt közvetítő elbeszéléssel 

van dolgunk.
324

 A Megalai Éhoiai költője, aki, úgy tűnik, máshol is részletesebb és drámaibb 
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 Gresseth (1975) 13. Vö. az Odysseia-fejezettel, 52. oldal. Gresseth „héróikus realizmusnak” nevezi ezt a 

szemléletet (15), és az akkád Gilgames-eposzt a „humanizmus” első drámai megfogalmazásának tartja (16). 
321

 Agamemnón és Melampus párhuzamára utal Cingano (2005) 135 is, csak Agamemnón szemszögéből. A 

görög fővezért be kellett illeszteni a hősök katalógusába, de mivel már Klytaimnéstra férje volt, csak Menelaos 

nevében jelentkezhetett Helenéért. 
322

 Helené kérői: F 154a–e, 155, 156; Proitidák: F 78; Méstra: F 69; Atalanta: F 47–50 (Most számozása sze-

rint). 
323

 Hasonló „héróizáláson” megy keresztül Amphiaraos is, akinek alvilági vonásai még élesebbek maradtak a 

kultikus hagyományban. (Oróposi szentélyében inkubáció révén kerültek kapcsolatba vele.) A Nőkatalógus (F 

22 Most 34–38) „népek vezetőjének” nevezi, „sok nép irányítójának”, aki nemcsak a tanácskozásban volt kiváló, 

hanem a harctéren is. „Okosan gondolkodott és szerették az istenek.” (38.) Az argosi kötődésű Amphiaraos bizo-

nyára a katalógusköltőknek köszönhetően lett a pylosi jós leszármazottja, hősi karakterét pedig a thébai háború-

ban játszott szerepe révén nyerte el. A Nőkatalógus költője nem mulasztotta el fiait Helené kérői között felsorol-

ni (F 154b. 6). 
324

 A Megalai Éhoiai-hoz összesen 17 részletet sorolnak az azokat idéző ókori szerzők (Most F 185–201). Ma 

általános a vélemény, amely a (Gynaikón) Katalogost és az Éhoiait egy mű két forgalomban lévő címének, a Me-

galai Éhoiait pedig különálló mű címének tartja. Cohen (1986) szerint egy és ugyanazon Nőkatalógusról van 
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mítoszelbeszéléseket alkotott,
325

 jóval hosszabban foglalkozhatott a phylakéi marharablás tör-

ténetével, mint a Nőkatalógus (F 199b Most) (Függelék, 12. szöveg). 

„κλέπτοντα δὲ τὸν Μελάμποδα τὰς βοῦς τοῦ Ἰφίκλου καὶ συλληφθέντα ὑπ’ αὐτοῦ, ἐπειδὴ τὸ 

στέγος ἔμελλεν ὅσον οὔπω πεσεῖσθαι τῆς οἰκίας, κατανενοηκότα ὑπὸ μαντικῆς, ἐν δεσμωτηρίῳ 

κατεχόμενον, εἰπεῖν τῇ θεραπαίνῃ τοῦ Ἰφίκλου. παρ’ ἧς Ἴφικλος μαθὼν τὸ πρόρρημα, αὐτός τε 

ἀπαλλάττεται τοῦ δεινοῦ, καὶ Μελάμποδα αἰδεσθεὶς ἀπέλυσεν, ἐπιδοὺς αὐτῷ καὶ τὰς βοῦς ἅς 

ἀφίκετο κλέψαι.” 

„Amikor Melampus megpróbálta ellopni Iphiklos marháit, és (Iphiklos) rajtakapta, a fogságban 

jóstudománya révén rájött, hogy a ház teteje mindjárt beszakad, és ezt elmondta Iphiklos szolgá-

lólányának. Iphiklos megtudván tőle az előrejelzést, ő maga is megmenekült a szörnyűségtől, és 

Melampust is, megbocsátván neki, elengedte, és ráadásul még a marhákat is odaadta neki, ami-

kért jött, hogy ellopja.” 

Az Apollónios Rhodios eposzát magyarázó scholiasta tehát arról számol be, hogy Melam-

pust rajtakapták a lopás közben, és Iphiklos fogságba vetette.
326

 Eddig teljesen egyezik mind 

az Odysseia, mind a Nőkatalógus változatával. Míg azonban ez utóbbiak csak röviden utal-

nak, ha a Nőkatalógus elveszett sorrészei egyáltaán utaltak, a megszabadulás körülményeire 

(θέσφατα πάντ᾽ εἰπόντα az Odysseiában, a Nőkatalógusban nem tudjuk, de részletező elmesé-

lésre nem kerülhetett sor),
327

 a Megalai Éhoiai Melampus jövőbe látó képességének tulajdo-

nítja megszabadulását: egy igazán jóshoz illő tulajdonságnak.
328

 Az Odysseia utalása kicsit 

többet sejtet („minden isteni rendelés”), de abban megegyeznek, hogy Melampus mondott va-

lamit, ami miatt Iphiklos hazaengedte.
329

 A Megalai Éhoiai költője szerint, úgy tűnik (bár azt 

                                                                                                                                                                                                        
szó. Schwartz (1960) 17–23 azt feltételezi, hogy az Éhoiai bővebb, könyvekre nem osztott és lazább szerkezetű 

változatát (Megalai) Éhoiai cím alatt Pergamonban, a rövidebb, könyvekre osztott kiadását Gynaikón Katalogos 

címmel Alexandriában őrizték. (Hasonlóképp Vian 1961: 270; ellenérvek D’Alessionál, 2005: 177–178). Felme-

rült az a lehetőség is, hogy a Megalai Éhoiai a Nőkatalógus kibővített változata (Casanova 1979). Hirschberger 

(2004) kommentárja bevezetőjében részletesen bemutatja a különböző elképzeléseket a címek és művek viszo-

nyáról (26–28.), és hosszan érvel a communis opinio mellett (29–31). A Megalai Éhoiai-t különálló műnek tartja 

– tartalma, tematikája és narratív technikájának különbözősége miatt – D’Alessio (2005) 176 is, és „mítosz-poli-

tikai” megfontolások alapján (óvatosan) a keletkezését a VI. századra ajánlja tenni (201 és 205). 
325

 Pl. Héraklés haláláról, lásd D’Alessio (2005) 188–190. Héraklés és a Hérakleidák úgy tűnik, fontosak vol-

tak a ME költője számára, ami alapján D’Alessio (2005) 192 a ME-t más, Héraklésszel foglalkozó pseudo-hésio-

dosi művekkel egy költői hagyományban helyezi el. 
326

 Schol. Ap. Rhod. 1.118–121. P. 
327

 D’Alessio (2005) 205 is úgy látja, hogy a Nőkatalógusban nincs hely a történet hosszabb kifejtésére. 
328

 A Nőkatalógus és a Megalai Éhoiai elkülönítése mellett szóló egyik fontos érv, hogy bizonyos mítoszok-

nak különböző válltozatait hozzák, lásd Cingano (2009) 120. Ebből a szempontból a Melampus-töredékek eseté-

ben szerencsés a helyzet, más esetben gyakran nem lehetünk biztosak abban, hogy egy „hésiodosi” katalógustö-

redék melyik műhöz tartozik (Cingano 2009: 121; D’Alessio 2005: 206). A Nőkatalógus és a Megalai Éhoiai el-

térő hagyományokat közvetítő szakaszairól lásd D’Alessio (2005) 179–188. (a Melampus-történettel csak érintő-

leg foglalkozik, 205), és Casanova (1979) 228–236. 
329

 Ha az elbeszélésben valóban megszólaltak a szereplők (ahogy erre az „εἰπεῖν τῇ θεραπαίνῃ” és a „παρ’ ἧς 

Ἴφικλος μαθὼν τὸ πρόρρημα” következtetni enged), a Megalai Éhoiai-ban Melampus megszólalt. A Nőkataló-

gusra nem jellemző a szereplők beszéltetése, amint az a töredékekből is látszik. Egy latin grammatikus, Diomé-

dés a költői művek felosztását fejtve ki a „narratív” („enarrativum vel enuntiativum”), vagyis csak elbeszélést al-

kalmazó („in quo poeta ipse loquitur sine ullius personae interlocutione”) művek között, azon belül is a „histori-

kus” alkotásokra a Nőkatalógust hozza fel példaként. („Historice est qua narrationes et genealogiae conponun-

tur, ut est Hesiodu γυναικῶν κατάλογος). (Grammatici Latini I. 482–483). 
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nem tudhatjuk, milyen mértékben vesz át fordulatokat tőle a scholiasta),
330

 Iphiklos azért „bo-

csát meg” Melampusnak, mert a jós csapástól (δεινόν) menti meg: a ház összeomlása magát 

Iphiklost is fenyegette ebben a változatban.
331

 Nincs tehát szó Iphiklos meggyógyításáról, 

ahogy a történetet Apollodóros ismeri, és hiányzik Phylakos is (aki pedig az Odysseiában is 

szerepelt). 

A Megalai Éhoiai másik Melampusról szóló töredéke tartalmazza a legkorábbi ismert uta-

lást Melampus jóssá válására (F 199a Most).
332

 

„ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις Ἠοίαις λέγεται, ὡς ἄρα Μελάμπους φίλτατος ὤν τῷ Ἀπόλλωνι ἀποδημήσας 

κατέλυσε παρὰ Πολυφόντῃ. βοὸς δὲ αὐτῷ τεθυμένου, δράκοντος ἀνερπύσαντος παρὰ τὸ θῦμα, 

διαφθεῖραι αὐτὸν τοὺς θεράποντας τοῦ βασιλέως· τοῦ δὲ βασιλέως χαλεπήναντος τὸν Μελάμπο-

δα λαβεῖν καὶ θάψαι, τὰ δέ τούτου ἔγγονα τραφέντα ὑπὸ τούτου λείχειν τὰ ὦτα καὶ ἐμπνεῦσαι 

αὐτῷ τὴν μαντικήν.” 

„A Megalai Éhoiaiban az áll, hogy Melampus, aki Apollónnak igen kedves volt, elment otthon-

ról, és Polyphontésnál szállt meg. Amikor épp ökröt áldozott, odakúszott az áldozathoz egy kí-

gyó, amit a király szolgái megöltek. A király megharagudott, Melampus fogta (a tetemet) és elte-

mette, a kígyó gyerekei pedig, mivel (Melampus) felnevelte őket, kinyalták a fülét és jóstudást 

leheltek belé.” 

A rövid összefoglalás többféleképpen mondja el ugyanazt: Melampus „igen kedves volt” 

Apollónnak, ami Melampus jósképességének egy, az eddigiektől különböző megfogalmazása. 

Ugyanezt magyarázza a történet is: Melampus elment otthonról, és Polyphontésnál talált szál-

lást. Ezt a nevet, amennyiben királyról van szó, abból a messénéi történetből ismerjük, amely-

ben a Hérakleida királyt, Krésphontést egy rokona, Polyphontés megölte, feleségét, Meropét 

elvette, gyermekeitől is megszabadult, és átvette a hatalmat.
333

 Jelentése, „sokakat megölő”, a 

történet chthonikus elemei, továbbá, hogy Melampus máshol is félelmetes nevű királyhoz 

megy (aki „haragszik”, hogy kire és miért, az nem derül ki), amikor „elmegy otthonról”, eb-

ben a történetben is alvilági, sámánszerű utazást enged megpillantani. Melampus itt áldozatot 

mutat be (ami előfordul a phylakéi történet Melampodia-beli változatában is, lásd alább). A 

kígyó megölése, eltemetése, a kígyó-fiak felnevelése és ezek hálája elterjedt motívumok a vi-

lág folklórjában.
334

 A scholiasta összefoglalásának utolsó mondata további kettőzéssel szol-

gál: a fül tisztára nyalása és a mantiké belélehelése egy és ugyanazt jelenti – Melampus képes-

sé válik olyan dolgok megértésére, amelyeket közönséges halandó nem foghat fel. A fül ki-

nyalása sem egyedülálló motívum: Kassandráról és Helenosról ugyanezt mesélték.
335

 A kígyó 

mint chthonikus állat és egyszersmind fallikus szimbólum, valamint az állatokkal való bizal-

mas kapcsolat megjelenik Teiresias történeteiben is – ezek az elbeszéléselemek a jósok olyan 
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 Sok minden szól amellett, hogy ez a pár mondat egy hosszabb cselekmény összefoglalása. Az οἰκία, κατα-

νοέω, μαντική, δεσμωτηρίον, πρόρρημα mind prózai szavak, nem valószínű, hogy az eposz soraiban előfordul-

hattak. 
331

 Az L kódex változatában ez egyértelmű: τοῦ οἴκου μέλλοντος πεσεῖν, ἐν ᾧ ἦν ὁ Ἴφικλος. 
332

 = 261 MW (Schol. Ap. Rhod. 1.118–21). 
333

 Ezt a történetet Hyginus 137. fabulája meséli el, amely valószínűleg Euripidés Krésphontés c. darabjának 

cselekményét foglalta össze. Lásd Gantz (1993) 735–736. 
334

 Lásd Frazer (1921) 87. és Frazer (1888) 166–167. 
335

 Szöveghelyeket lásd Costanzánál (2010) 210. 
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oldalát világítják meg, amely a hősi epikába nem találhatott utat.
336

 A Megalai Éhoiai a jelek 

szerint nagyobb teret engedett ezeknek a nem-héróikus vonásoknak, mint a Nőkatalógus, 

amelyik mintha tartaná magát a hőskor „alapszabályaihoz”: az istenek és emberek sokkal kö-

zelebbi kapcsolatban voltak egymással, mint később, de a hérósok világán belül nincs igazi 

különbség – egyikük sem emelkedik tudásban a többiek fölé. 

A Melampodia 

A Bibliothéké szerzője (2.2.2) azt állítja, hogy Hésiodos szerint a dionysosi szertartások eluta-

sítása volt az oka a Proitidák megőrülésének (lásd fent, F 7 Most). Ez ellentmond az összes 

többi adatnak, amely a Nőkatalógus változatára vonatkozik: Philodémos és Probus szerint is 

Héra a sértett istenség, ami jobban is illik a lányok beavatási rítusához. Ráadásul az említett 

helyen pseudo-Apollodóros Hésiodos véleményét Akusilaoséval helyezi szembe, az argosi 

genealóguséval, akiről pedig általában azt lehet tudni, hogy Hésiodost követte, sőt Alexandri-

ai Kelemen azt álltja róla, hogy „Hésiodos költeményeit prózába írta át.”
337

 Sok konkrét eset-

ben biztos, hogy kettejük változata megegyezik: hasonlóan számolnak be Apollón szolgaságá-

ról (F 59 b Most), Ió származásáról (F 72 Most) és más mitológiai részletekről.
338

 Lehetséges 

ugyan, hogy Akusilaos itt-ott eltér a Nőkatalógustól,
339

 de éppen ebben az esetben a többi adat 

miatt ez nehezen elképzelhető. Talán arról van szó, hogy Apollodóros, amikor Hésiodost em-

legeti, nem a Nőkatalógusra, hanem egy másik műre utal, ezért többen feltételezik, hogy a 

dionysosi változat nem a Nőkatalógusban, hanem a Melampodiában szerepelt.
340

 

A Melampodiáról nagyon kevés biztos információnk van. A cím és a kevés töredék alapján 

úgy tűnik, hogy Melampus, leszármazottai, és más, nem az ő nemzetségébe tartozó jósok 

(Teiresias, Kalchas, Mopsos) történeteit tartalmazta, talán katalógus vagy genealógia formájá-

                                                                 
336

 Az állatok nyelvének értése a „paradicsomi” állapot egyik eleme. Ez a képesség jelenik meg Orpheus tör-

téneteiben is, és a sámánok egyik legfontosabb tulajdonsága, vö. Eliade (2006) 92–96. Teiresiasról lásd Apollo-

dóros 3.6.7. 
337

 T 5 FGrH (Alexandriai Kelemen, Strom. 6.2.26) Akusilaosról és művéről, amelyet Genealogiae vagy His-

toriae címen emlegettek, áttekintést nyújt Fritz (1967) 80–82. Jacoby (FGrH I. 381) szerint Akusilaos változata 

(tehát Héra elutasítása) a régebbi. Úgy véli, Bakchylidés (c. 11) őrizte meg az „eredeti” (epikus) történetet: ez 

Héra régi (nem emberformájú) xoanonjára utalhat, amelynek emléklét a Phorónis c. eposz egyik töredéke őrizte 

meg (Phorónis F 3 Davies). (A régi Héra-szobor sorsáról lásd Jacoby 1923: 381). Ugyanígy Friedländer (1905) 

31–32, szemben Rohde-val (1898 II. 50. n. 1), aki a Héra-változatot tartja későbbinek. 
338

 Pl. hogy a „régen élt emberek” ezer évig éltek: F 296 Most (Josephus, Antiqu. Iud. 1.108.) 
339

 Josephus (Contra Apionem 1.16) utal arra, hogy Akusilaos bizonyos helyeken kijavította Hésiodost (Hé-

siodos T 122 Most; Akusilaos T 6 FGrH). Apollodóros még egy helyen (3.8.1) szembeállítja véleményüket (F 

110b Most). 
340

 Robert (1920) I. 246–247; Schwartz (1960) 369–377; 545–548. Ugyanezen a véleményen van Nilsson 

(1932) 62, Pley (1932) 396, Radke (1957) 123, Vian (1965) 30; Henrichs (1974) 300; és Löffler (1963) 38. n. 48. 

Ezzel szemben Bethe (1891) 174. és Pfeiffer (1937) 8 úgy vélik, a Nőkatalógusban Dionysos szerepelhetett a lá-

nyokra megharagudó istenként. Pfeiffer egyik érve, hogy az ἠλοσύνη (illetve ugyanezen tővel bíró szavak) a 

„dionysosi szférához” tartoznak (n. 14). Henrichs (1974) 300. n. 13. és Casadio (1994) 53 n. 2 sem tartja meg-

győzőnek Vian érvelését. Merkelbach–West nem foglalnak állást, de kiemelik, hogy a többi töredék Hérára utal 

(ad F 131 [= F 79 Most]; 64.o.). Dowden (1989) 74 a Nőkatalógus és Apollodóros közti megfelelések miatt véli 

úgy, hogy az előbbiben Dionysos kellett, hogy szerepeljen, amit sokan átvesznek tőle, pl. Cairns (2010) 115. 

Apollodóros forrásmegjelöléseiről és forráshasználatáról lásd az Apollodórosról szóló fejezetet, 132. oldal. 
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ban, legalább három könyvben.
341

 Költője különböző helyekről (és különböző epikus hagyo-

mányokból) származó jósok történeteit fűzte egybe, igen nagy időtávot fogva át.
342

 A tartalma 

rekonstrukciójára tett kísérletek, Friedländeré és Löffleré, tetszetős, de igazolhatatlan feltéte-

lezéseken alapulnak.
343

 

Valószínű, hogy a Melampodia részletesen beszámolt Melampus életének eseményeiről, de 

a rendelkezésünkre álló, biztosan ebből az eposzból származó töredékek közül csak egy köt-

hető Melampus egyik híres történetéhez (F 208 Most), amelyben a phylakéi marharablás sze-

replőinek neve olvasható (Függelék, 13. szöveg).
344

 

„καὶ τότε μάντις μὲν δεσμὸν βοὸς αἴνυτο χερσίν, 

Ἴφικλος δ’ ἐπὶ νῶτ’ ἐπεμαίετο· τῷ δ’ ἐπ’ ὄπισθεν 

σκύπφον ἔχων ἑτέρῃ, ἑτέρῃ δὲ σκῆπτρον ἀείρας 

ἔστειχεν Φύλακος καὶ ἐνὶ δμώεσσιν ἔειπεν” 

„Akkor a jós kezébe fogta az ökör kötelét, 

Iphiklos pedig rávert a hátára, mögötte meg 

egyik kezében kupát fogva, másikkal jogarát tartva 

Phylakos haladt, s így szólt a szolgákhoz” 

Láttuk, a Nőkatalógus nem foglalkozott a marhák megszerzésének részletezésével (hogy 

hogyan szabadult meg a fogságból Melampus). A Melampodia-fragmentum keveset árul el: 

áldozat bemutatásának előkészületei zajlanak ezekben a sorokban. A Megalai Éhoiai változa-

tához képest különbség, hogy itt Iphiklos mellett Phylakos is szerepet kap. Nem kizárt, hogy 

arról az áldozatról van szó, amelyről Apollodóros is beszámol – ekkor gyűltek Melampus kö-

ré a madarak, akiktől megtudta Iphiklos betegségének okát. Biztosat nem lehet állítani, de 

Friedländer következtetése, hogy a phylakéi történetet a Melampodia költője részletesebben 

                                                                 
341

 Cingano (2009) 122; Most (2006) lx. Athenaios a Deipnosophistai-ban (13.89, 609e) idéz a harmadik 

könyvből: „Ἡσιόδος δ’ ἐν τρίτῳ Μελαμποδίας τὴν Εὺβοίᾳ Χαλκίδα ‛καλλιγύναικα’ εἶπεν.” A genealogikus tár-

gyalás Friedländer (1905) 44 szerint egyenes haladást feltételez az időben. Ebben a tekintetben kisebb nehézsé-

get okoz, hogy Athénaios (Deipnosophistai 11.99) mintha a második könyvből idézné a phylakéi kalandhoz tar-

tozó sorokat (lásd Friedländer 1905: 44–45). Friedländer (1905) 61 sok hipotézis alapján arra következtet, hogy a 

szerzője korinthosi illetőségű volt. 
342

 Talán úgy, ahogy Friedländer (1905) 44 véli: alapvetően a Melampodidák genealógiája szerint haladt, más 

jósok történeteit pedig úgy fűzte bele, hogy azok történetével összekapcsolta. Például Kalchas és Mopsos versen-

gésének történetét úgy, hogy a Melampodida Amphilochost a trójából hazafelé vezető úton Kalchas társává tette 

(43). Teiresias a thébai háború révén kerülhetett az eposzba (amelyben a Melampodidáknak fontos szerep jutott, 

44). Pfeiffer (1937) 7 feltételezi, hogy fontos témája lehetett a Melampodidák Thébával való kapcsolata. Fried-

länder (1905) 42 az eposz tartalmának részletes rekonstrukciójára vállalkozik. 
343

 Friedländer (1905) és Löffler (1963). Löffler abból indul ki, hogy minden, Melampusról és leszármazottai-

ról szóló történet, amelyek a mitográfusoknál előfordulnak, benne voltak a Melampodiában, egyszerűen, mert 

„nem feltételezhető, hogy a későbbi korokban (in späterer Zeit) újabb mítoszok születtek volna a jósokról” (30). 

Nem kevésbé önkényes az a megállapítása, hogy a Melampodia a hőskor háborúit a jósok szemszögéből mutatta 

be, azokban felerősítve a jósok szerepét (46). 
344

 A Melampodiához sorolt további tíz töredék közül egyik sem utal egyértelműen Melampusra. Háromnak a 

szövegkörnyezete tisztázhatatlan (F 206, 207 és 213 Most), három Teiresiasszal kapcsolatos (F 211a és b, 212 

Most), egy Amphilochos haláláról szól (F 215 Most), egy Kalchas és Mopsos versenyéről (F 214 Most). A pon-

tos összefüggések és az eposz szerkezete ismeretlenek. A F 206-ot Löffler 32 (Morel 1928: 349-re támaszkodva) 

az eposz elejére helyezi, ahol a kígyókat kifüstölik a fészkükből a szolgák, hogy aztán megöljék őket. 
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mesélte el, mint más költemények, plauzibilis.
345

 Talán itt nyerhetett részletes megfogalma-

zást Iphiklos meggyógyításának története.
346

 

Láttuk, a phylakéi marharablás történetének milyen mély gyökerei vannak: az alvilágjárás 

nyomát többek között éppen a két név, Iphiklos és Phylakos (ill. Phylaké) őrzi.
347

 Könnyen le-

het, hogy az Odysseia változata, amelyben a jós „minden isteni rendelés elmondása” miatt 

szabadul meg, más hagyományból merít, mint amit a scholionokból és Apollodórostól isme-

rünk. Az Odysseia-költőnek így jobb volt: Melampus ebben a megvilágításban jobban hason-

lított Odysseusra.
348

 A Nőkatalógus nem foglalkozik a részletekkel, a Megalai Éhoiai csak a 

tetőbeomlás előrejelzéséről számol be, egy másik változatban pedig előbukkan Iphiklos meg-

gyógyítása, ahol Phylakos is szerepet játszik, talán éppen a Melampodiában. Ezeknek a válto-

zatoknak az epikus előzményeit nem lehet feltárni.
349

 Annyi megállapítható, hogy a három ál-

talunk többé-kevésbé ismert változat a hagyomány más-más elemeit teszi elbeszélésének épí-

tőköveivé. Ebből a szempontból az Odysseia és a Megalai Éhoiai változata közelebb áll egy-

máshoz (közlésről, előrejelzésről van bennük szó), a Melampodia talán a gyógyítástörténetet 

dolgozza ki. 

A hésiodosi töredékek esetében az Odysseiához képest kevesebb lehetőség van arra, hogy a 

kontextus segítségével megértsük, miért ezt vagy azt a változatot választotta a költő. A Mega-

lai Éhoiainak sem terjedelméről, sem keletkezéséről nem tudunk semmi biztosat.
350

 A Melam-

podiáról sejthető, hogy a VI/V. századi (és későbbi), magukat Melampus utódainak tartó jó-

sok tekintélyének megalapozásában játszott szerepet.
351

 Ennek köze lehet ahhoz, hogy a mar-

                                                                 
345

 Friedländer (1905) 45–46. 
346

 Merkelbach–West így fogják föl (F 272; 134.o.). Huxley (1969) 56–57. még két, Athénaios által közvetle-

nül a fenti töredék előtt idézett sort ehhez a jelenethez köt (F 207 Most = F 271 MW): τῷ δὲ Μάρης θοὸς ἄγγε-

λος ἤλθε δι' οἴκου, / πλήσας δ' ἀργύρεον σκύπφον φέρε, δῶκε δ' ἄνακτι. A kehely ugyanaz lenne, mint ameyet 

Phylakos az áldozati jelenetben visz. 
347

 Lásd az Odysseia-fejezetet, 37. oldal 
348

 Lásd az Odysseia-fejezetet. 
349

 Friedländer (1905) 46 sztemmát állít föl: a három változat (Odysseia 11, Megalai Éhoiai, Melampodia) 

mind egy „milétosi” műből merítenének. 
350

 Címe miatt általában azt feltételezik, hogy nagyobb terjedelmű volt, mint a Nőkatalógus, lásd West (1985) 

3. 
351

 Friedländer (1905) 53 feltételezi, hogy maga a Melampodia költője a kortárs (VI/V. századi) jóscsaládokig 

vezette le a Melampodidák családfáját. Ebből a hipotézisből kiindulva a Melampodia költőjének tulajdonítja a 

pylosi történet (Péró megszerzése) és az argosi hagyomány (Proitidák/argosi nők) összekapcsolását: így válhatott 

Melampus Amphiaraos leszármazottainak (akarnaniai és élisi jósoknak) ősatyjává. Továbbá feltételezi, hogy az 

Alkmaiónról (Amphiaraos fiáról) szóló akarnaniai hagyomány is szerepelt a Melampodiában, amely – mivel az 

akarnaniai gyarmatokat a Kr. e. VII. században alapították – nem lehet Kr. e. 600-nál régebbi történet. Mindezek 

alapján magának a Melampodiának a keletkezését 600 utánra teszi, és az Odysseia 15. énekében szereplő Me-

lampus-történetet és -genealógiát egy kompilátornak tulajdonítja, aki a Melampodiából merítette anyagát. Me-

lampus Argosba költözésének hagyománya tehát szerinte nem része az eredeti Odysseiának. Érvei egymásra épí-

tett hipotézisek. Még ha valóban szerepelt is az akarnaniai hagyomány a Melampodiában (amit nem tudunk), és 

így az valóban VI. századi, ez akkor sem jelenti, hogy az eposz tartalma mindenestül VI. századi találmány. Me-

lampus több helyi hagyományhoz való hozzákapcsolása régebben is megtörténhetett a hosszú múltra visszatekin-

tő katalógusköltészetben. E miatt a feltételezése miatt nem veszi észre Friedländer, hogy a Néleus-szál (feléli 

Melampus vagyonát, aki ezért bosszút áll) mennyire az Odysseiára szabott, ezért azt gondolja, ez is a (kései) Me-

lampodia része lehetett. (Hasonló a helyzet Kleitosszal, akinek a családfába szövését Friedländer szintén a Me-

lampodia költőjének számlájára írja.). 
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halopás történetében a jós nem annyira héróikus színben tűnik fel (mint a Nőkatalógusban), 

nem is pusztán a jövő előrejelzésének képességét csillogtatja meg (mint a Megalai Éhoiai-

ban), hanem a tudományának a korban oly fontos és vonzó oldalát mutatja fel: gyógyítani tud. 

A gyógyító Melampus alakja válik az érdeklődés tárgyává – előbb a Proitida-történet előtérbe 

kerülésével, majd a marharablás gyógyítás-történetté alakításával. 

A jós ebben a költői hagyományban (amelyet szoktak mantikus költészetnek is nevezni)
352

 

éppoly hasznos és kedves tagja az emberi társadalomnak, mint a költő. Athénaios és Alexan-

driai Kelemen megőriztek a Melampodiából egy-egy sorpárt, amelyekben – ha az egyházatya 

szavait helyesen értjük – Melampus (először és utoljára a görög irodalomban) megszólal (F 

209 és 210 Most). A két idézet függetlenül hagyományozódott, de igen valószínű – ahogy elő-

ször Meineke javasolta –, hogy összetartoznak.
353

 

„ἡδύ ἐστιν 

… ἐν δαιτὶ καὶ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ 

τέρπεσθαι μύθοισιν, ἐπὴν δαιτὸς κορέσωνται” 

„ἡδὺ δὲ καὶ τὸ πυθέσθαι, ὅσα θνητοῖσιν ἔνειμαν 

ἀθάνατοι, δειλῶν τε καὶ ἐσθλῶν τέκμαρ ἐναργές.” 

„Kellemes dolog a roskadozó vacsoraasztalnál történetekben gyönyörködni, ha jóllaktunk a va-

csorával.” 

„De kellemes dolog az is, ha az ember ismeri, amit a halhatatlanok ajándékoztak a halandóknak, 

rossz és jó dolgok biztos jeleit.” 

Ebből a rövidke szakaszból messzemenő következtetéseket levonni nem lehet, mindeneset-

re érdekes, hogy „kellemesnek” minősülnek mind a történetek, mind a halhatatlanoktól szer-

zett jóstudás. Messze vagyunk attól az ambivalens légkörtől, amely a jósokat a hőseposzban 

(vagy éppen a drámában) körülveszi. 

Még ennél is bizonytalanabb annak a két sornak a szövegkörnyezete, amelyben „Hésiodos” 

az Amythaonidákat a hőskor más nagy nemzetségei mellé helyezi (F 249 Most): 

ἀλκὴν μὲν γὰρ ἔδωκεν Ὀλύμπιος Αἰακίδῃσι, 

νοῦν δ’ Ἀμυθαονίδαις, πλοῦτον δ’ ἐπορ’ Ἀτρεΐδῃσι. 

„Az olymposi (isten) az Aiakidáknak bátorságot adott, 

az Amythaonidáknak értelmet, az Átreidáknak pedig gazdagságot.” 

Nem tudjuk, melyik Hésiodosnak tulajdonított műre utal a damaszkuszi történetíró. Az 

Amythaonidák (ami a Melampodida jósokat jelenti) mint elismert és körülhatárolható nemzet-

ség bizonyára a görög mitikus hagyományokat rendező katalógusköltészetben formálódott 

ki.
354

 Az Odysseia 15. énekének leszármazási során kívül egy papirusztöredékről másik ha-
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 Cingano (2009) 121. Huxley (1969) 51–59 az Alkmaiónist és a Melampodiát nevezi „mantikus költemé-

nyeknek.” Úgy véli, mindkettőt jós írhatta (54). Pavese (1972) 222 a „mantikus és sámánisztikus” költemények 

csoportjába sorolja a Melampodiát. 
353

 Most ebben sorrendben hozza, vö. Peppmüller kiegészítését az Athénaios-idézethez: ἡδὺ μέν ἐστ’ ἐν δαι-

τὶ… (Merkelbach–West F 274 [134.o.]). Meineke (1866) 327 fordítva javasolta: szerinte előbb egy „ἡδὺ μέν…” 

kezdetű sor(pár) állhatott, erre következett az Alexandriai Kelemen által hozott idézet (ἡδὺ δὲ καὶ…), majd 

Athénaios idézete kijavítva (ἥδιστον δ’…).  
354

 A hosszú múltra visszatekintő katalógusköltészetről lásd Marót (1953) és Kakridis (1972). (Vö. Odysseia 

fejezet, 31–32. oldal.) 
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gyományt rögzítő Melampodida-genealógiát is ismerünk (F 242 Most).
355

 Az Aiakidák és az 

Átreidák társasága jól illik a Nőkatalógus Melampust héróizáló világához, nem kevésbé a Me-

lampodia költőjének ahhoz a törekvéséhez, hogy a jósokat egyszerűen intellektuálisan tehet-

ségesebb emberekként mutassa be.
356

 

II.2. Próza 

II.2.1. Az athéni Pherekydés 

Az „első athéni prózaíró” genealógiai összefoglalást alkotott a kor „tudományos” stílusában: 

ión prózában.
357

 Teljesítményével nem állt egyedül: a milétosi Hekataios is hagyott az utókor-

ra Genealogiai című művet, ám céljaik és szemléletük, úgy tűnik, gyökeresen különböztek. A 

műről nagyon kevés biztos információnk van. Az athéni Pherekydés a ma elfogadott nézet 

szerint az V. század első felében alkotott, tehát kb. egy generációval idősebb volt Hérodotos-

nál.
358

 Művének pontos tartalma és szerkezete nem tisztázott. Az biztos, hogy tíz könyvből 

állt, vagyis hosszabb volt, mint a hérodotosi mű. Amikor ókori szerzők idézik, Historiae, Ge-

nealogiae vagy Autochthones címen emlegetik: az átfogó koncepció valószínűleg egy hatal-

mas leszármazási rendszer lehetett, amelybe minden mitológiai adatot beleillesztett, amihez 

csak hozzáfért.
359

 Már a genealógia műfaja is arra utal, hogy arisztokrata családokhoz kötőd-

hetett. A Miltiadés (a chersonésosi oikistés) családfájának Aiasig való visszavezetése (F 2 Ja-

coby), és a családfa aktuális politikai viszonyokhoz történő igazítása miatt feltételezik, hogy 

Kimón köréhez, vagyis az athéni arisztokrata érdekcsoporthoz állt közel.
360
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 P. Oxy. 2501. További változatok a Melampodida-genealógiára: Pherekydés 3 F 115 in Schol. T Hom. 

Ilias 13. 663; Pausanias 1. 43. 5 és 6.17. 6; Diodóros 4.68.5. A papirusztöredék genealógiája egyikkel sem egye-

zik. A töredék 8–14. sora Merkelbach–West kiegészítése szerint Polyidos fiairól szól, akik apjuk figyelmeztetése 

ellenére elmentek a trójai háborúba. 
356

 Huxley (1969) 59 értelmezésében az intelligencia mindig is nagyra értékelt tulajdonság volt, Melampus és 

családja „igazi intellektuális elődei a korai Iónia úttörő filozófusainak.” Megjegyzése a Melampodiára nem any-

nyira helytálló, hiszen az ión filozófusokkal egy időben élt jósok tekintették magukat Melampus leszármazottjá-

nak. Volt viszont, aki ezt az „intellektuális őst” az archaikus (és klasszikus) kori filozófusok és kutatók őseként 

fogja föl, lásd erről a Hérodotosról szóló fejezetet. 
357

 A Pherekydés nevű írók elkülönítése és koruk meghatározása az ókori források ellentmondásossága miatt 

problémát okoz. A Suda három Pherekydésről tud (athéni, syrosi és lerosi), de adatai mintha összekeveredtek 

volna: Laqueur (1938) 1991–1992. Jacoby (1947) a fenti hármat tartja valóban létezett személyeknek. 
358

 Fritz (1967) 2 az V. század elejére, Huxley (1973) 62 valamivel későbbre, Kimón korába helyezi (Kr. e. 

480 és 460 közé). Fowler (1996) 68 Pherekydés művét azok közé a történeti munkák közé sorolja, amelyeket 

Hérodotos ismerhetett. A syrosi és az athéni Pherekydés elkülönítésének jogosságát Wilamowitz (1937) és Geff-

cken véleményét felfrissítve megkérdőjelezi Toye (1997), az érveit visszautasítja és a Jacoby által rögzített com-

munis opiniót megvédi Fowler (1999b). 
359

 A mű tartalmára és szerkezetére nézve szélsőségesen eltérő vélemények láttak napvilágot. Wilamowitz 

(1937) minden értelmes szerkesztési elvet megtagadott tőle (úgy véli, a syrosi Pherekydés neve alatt különböző 

ión mitológiai prózai művek hagyományozódtak, amelyeket Alexandriában kötöttek egy athéni szerzőhöz), Jaco-

by (1947) 41 genealógiai rendet feltételezett. A vita részleteire nézve összefoglalást nyújt Fritz (1967) 2. Fritz 

(1967) 1. 63–64. szintén genealógiák szerinti előrehaladást képzel el, úgy, hogy egyes hősök híres történeteit 

közben kidolgozza, majd visszatér a családfához. Így egyes mitológiai szereplők egymástól távol eső könyvek-

ben többször is előfordulhattak. 
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 Huxley (1973) 141. Jacoby (1947) 32 a Philiadák (Kimón és felmenői) Pherekydés által közölt genealógiá-

ja alapján biztosnak tartja, hogy a szerző közeli viszonyban volt ezzel a családdal. Schmid–Stählin (1929) 711. 
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Melampus két történetének Pherekydés-féle változatát az Odysseiához írt scholionok őriz-

ték meg. Nem idézetekről van szó, tehát abban sem lehetünk egészen biztosak, az elbeszélé-

sek mely elemei származnak a genealógia-szerzőtől.
361

 Egy biztos: mind a phylakéi marhalo-

pás, mind a Proitidák meggyógyításának története szerepelt a nagyszabású műben. Ez azért 

fontos, mert jelzi, hogy az Odysseiában csak érintőleg említett, a Nőkatalógusban egyértelmű-

en jelzett kapcsolat a két történet között az V. századra szilárdan beágyazódott a hellén mito-

gráfiai hagyományba. A marhalopás történetét eddig nem tapasztalt részletességgel meséli el 

(F 33) (Függelék, 14. szöveg).
362

 

„Νηλεὺς ὁ Ποσειδῶνος ἔχων θυγατέρα Πηρὼ τοὔνομα κάλλει εὐπρεπεστάτην οὐδενὶ ταύτην 

ἐξεδίδου πρὸς γάμον, εἰ μὴ πρότερον ἐκ Φυλάκης τὰς τῆς μητρὸς Τυροῦς ἐλάσειέ τις βοῦς παρ’ 

Ἰφίκλου. πάντων δὲ ἀπορουμένων Βίας ὁ Ἀμυθάονος μόνος ὑπέσχετο δράσειν τοῦτο, καὶ πείθει 

τὸν ἀδελφὸν Μελάμποδα ῥέξαι τὸ ἔργον. ὁ δὲ, καίπερ εἰδὼς ἅτε δὴ μάντις ὅτι ἁλώσεται ἐνι-

αυτὸν, εἰς τὴν Ὄθρυν ἀφικνεῖται ἐπὶ τὰς βοῦς. οἱ δὲ φύλακες ἐνταῦθα καὶ οἱ βουκόλοι κλέπτοντα 

αὐτὸν λαμβάνουσι καὶ παραδιδόασιν Ἰφίκλῳ. καὶ δεθεὶς ἐφυλάσσετο παραζευγμένων αὐτῷ θε-

ραπόντων δύο, ἀνδρὸς καὶ γυναικός. καὶ ὁ μὲν ἀνὴρ αὐτὸν ἐπιεικῶς ἐθεράπευεν, ἡ δὲ γυνὴ φαυ-

λότερον. ἐπεὶ δὲ ὁ ἐνιαυτὸς ὀλίγου πρὸς τὸ τελειωθῆναι περιῄει, Μελάμπους ἀκούει ὕπερθέν τι-

νων σκωλήκων διαλεγομένων ὅτι καταβεβρώκοιεν τὴν δοκόν. καὶ τοῦτο ἀκούσας καλεῖ τοὺς 

διακόνους καὶ κελεύει αὐτὸν ἐκφέρειν, τῆς κλίνης λαμβανομένους τὴν μὲν γυναῖκα πρὸς ποδῶν, 

τὸν δὲ ἄδρα πρὸς κεφαλῆς. οἱ δὲ αὐτὸν ἀναλαβόντες ἐκφέρουσιν. ἐν τοσούτῳ δὲ καὶ ἡ δοκὸς κα-

τακλᾶται καὶ ἐπιπίπτει τῇ γυναικὶ καὶ κτείνει αὐτήν. ὁ δὲ ἀνὴρ ἐξαγγέλλει τῷ Φυλάκῳ, ὁ δὲ Φύ-

λακος Ἰφίκλῳ, τὰ γενόμενα. οἱ δὲ ἐλθόντες παρὰ τὸν Μελάμποδα ἐρωτῶσιν αὐτὸν τίς ἐστιν. ὁ δὲ 

ἔφη μάντις εἶναι. οἱ δὲ αὐτῷ τὰς βοῦς ὑπισχνοῦνται δώσειν, ἐὰν μηχανήν τινα εὕρῃ παίδων γενέ-

σεως Ἰφίκλῳ. καὶ πιστοῦνται ταῦτα. ὁ δὲ Μελάμπους βοῦν ἱερεύσας τῷ Διΐ διαιρεῖ μοίρας πᾶσι 

τοῖς ὄρνισιν. οἱ δὲ ἔρχονται πάντες πλὴν ἑνὸς αἰγυπιοῦ. ὁ δὲ Μελάμπους ἐρωτᾷ πάντας τοὺς ὄρ-

νιθας εἴ τις οἶδε μηχανὴν πῶς ἂν Ἰφίκλῳ γένοιντο παῖδες. ἀποροῦντες δὲ ἐκεῖνοι κομίζουσι τὸν 

αἰγυπιόν. οὗτος δὲ τὴν αἰτίαν τῆς ἀπαιδίας καὶ <μηχανὴν> τῆς σπορᾶς εὐθέως εὗρεν. διῶξαι γὰρ 

τόν Φύλακον μετὰ μαχαίρας τὸν Ἴφικλον ἔτι νεογνὸν ὄντα διὰ τὸ ἰδεῖν αὐτὸν ἄτοπόν τι ποιοῦν-

τα, ἔπειτα τὸν Φύλακον μὴ καταλαμβάνοντα πῆξαι τὴν μάχαιραν εἴς τινα ἄχερδον καὶ περιφῦναι 

αὐτῃ τὸν φλοιόν, τὸν δὲ Ἴφικλον διὰ τὸ δέος μηκέτι παῖδας ποιῆσαι. ἐκέλευσεν οὖν ὁ αἰγυπιὸς 

τὴν μὰχαιραν τὴν ἐν ἀχέρδῳ κομίζειν καὶ ἀποσμήξαντα τὸν ἰὸν διδόναι ἀπ’ αὐτοῦ πιεῖν ἐν οἴνῳ 

δέκα ἡμέρας Ἰφίκλῳ· γενήσεσθαι γὰρ αὐτῷ παῖδας ἐκ τούτου. ποιήσας δὲ ὁ Ἴφικλος τοῦτο τὴν 

γονὴν ἀναρρώννυσι καὶ ἴσχει Ποδάρκην παῖδα. καὶ δίδωσι τὰς βοῦς τῷ Μελάμποδι, ἅς λαβὼν 

<καὶ ἀγαγὼν> εἰς Πύλον δίδωσι Νηλεῖ ἕδνα τῆς Πηροῦς. καὶ λαμβάνει αὐτὴν τῷ ἀδελφῷ Βίαντι 

πρὸς γάμον. καὶ αὐτῷ γίνονται παῖδες Περιάλκης καὶ Ἄρητος καὶ Ἀλφεσίβοια. ἡ δὲ ἱστορία παρὰ 

Φερεκύδει ἐν τῇ ἑβδόμῃ.” 

„Néleusnak, Poseidón fiának volt egy Péró nevű, igen szép lánya. Csak ahhoz volt hajlandó férj-

hez adni, aki előbb elhajtja Phylakéból anyjának, Tyrónak marháit Iphiklostól. Mindenki meg-

oldhatatlannak gondolta a feladatot, egyedül Bias, Talaos fia vállalta, hogy teljesíti, és rávette 

testvérét, Melampust, hogy hajtsa végre. Melampus, bár jós lévén tudta, hogy egy évre fogságba 

fog kerülni, elment az Othrys (hegyhez), ahol a csorda volt. Amikor megpróbálta ellopni a csor-

dát, az őrök és a pásztorok elfogták, és átadták Iphiklosnak. Megkötözve őrizetben tartották, és 

két szolgálót rendeltek mellé, egy férfit, meg egy nőt. A férfi jóindulatúan, a nő viszont durván 

viselkedett vele. Kevéssel azelőtt, hogy letelt volna az egy év, Melampus hallotta, amint fölötte a 

                                                                                                                                                                                                        
n.1 szerint a Pherekydéséhez hasonló történetírói tevékenység a periklési Athénban elképzelhetetlen lett volna, 

de Themistoklés korában is csak „als Ausstrahlung der aristokratischen Opposition.” 
361

 Fowler (1996) 78. A scholionok végén gyakran olvasható „ἡ ἱστορία παρὰ Φερεκύδει” mondatot gyakran 

úgy értelmezik, hogy az idézett történetnek csak egyes részletei származnak Pherekydéstől. Laqueur (1938) 

2000–2001 cáfolja ezt a nézetet. 
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 Nem tudjuk persze, mennyi szerepelt ebből a Melampodiában. 
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szúvak egymással arról beszélgetnek, hogy megeszik a mestergerendát. Ezt meghallva odahívta a 

szolgákat, és azt kérte tőlük, hogy a nő a lábánál, a férfi a fejénél fogva az ágyát vigyék ki. Fog-

ták, s ki is vitték. Eközben a gerenda beszakadt, ráesett a nőre, aki meg is halt. A férfi hírül vitte 

a történteket Phylakosnak, Phylakos pedig Iphiklosnak. (Iphiklos és Phylakos) odamentek Me-

lampushoz, és megkérdezték tőle, hogy kicsoda, ő pedig közölte velük, hogy jós. Erre megígér-

ték neki, hogy megkapja a marhákat, ha rájön arra, hogyan lehetne Iphiklosnak gyermeke. Ünne-

pélyesen megegyeztek tehát. Melampus ökröt áldozott Zeusnak. Az állat részeit szétosztotta, 

hogy az összes madárnak adjon belőle. Azok mind eljöttek, az egy saskeselyű kivételével. Me-

lampus megkérdezte az összes madarat, hogy tudnak-e valami megoldást arra, hogy Iphiklosnak 

gyermeke lehessen. Mivel nem volt ötletük, odahívták a saskeselyűt. A keselyű nyomban feltárta 

a gyermektelenség okát és a gyermeknemzés (meggyógyításának) módját. Amikor Iphiklos még 

kisgyermek volt, Phylakos egyszer késsel üldözte, mert látta, hogy valami illetlent csinál. Aztán, 

mivel nem kapta el, a kést beledöfte egy vadkörtefába, amelyet azóta körbenőtt a kéreg, Iphiklos 

pedig a félelme miatt nem tud gyermeket nemzeni. A saskeselyű tehát meghagyta (Melampus-

nak), hogy vegye ki a kést a vadkörtefából, kaparja le róla a rozsdát, és azt borba keverve tíz na-

pig itassa vele Iphiklost. Ettől majd lesz gyereke. Így tett hát Iphiklos, és meg is gyógyult a nem-

zőereje, született egy fia, Podarkés. Odaadta a marhákat Melampusnak, aki fogta, elvitte őket Py-

losba, és odaadta Néleusnak jegyajándékul Péróért. Megkapta a lányt, és hozzáadta Biashoz fele-

ségül. Születtek gyermekeik: Perialkés, Arétos és Alphesiboia. Ez a történet Pherekydésnél ol-

vasható, a hetedik könyvben.” 

Az eddigi elbeszélések rögzítik Néleus feltételét: el kell hozni Iphiklos marháit, de homá-

lyos marad, hogy miért éppen ez a csorda kell Néleusnak. Ha figyelembe vesszük a Hésiodos 

és az Odysseia kapcsán feltárt összefüggést, hogy a marhacsorda ellopása szimbolikus alvi-

lágjárás, érthető, hogy ez a kapocs nem tisztázott: a jósnak egyszerűen marhacsordát kell lop-

nia. Pherekydés viszont, úgy tűnik, a mítosz logikusabbá tétele felé halad: közli, hogy ez a 

csorda eredetileg Tyróé volt, vagyis Néleus anyai öröksége. Hogy hogyan került Iphikloshoz, 

azt nem tudjuk meg, mindenesetre „érthetőbbé” válik Néleus feltétele. 

A feladat elvállalása drámaibb színezetet kap, mint az eddigi változatokban. A scholiasta 

(Pherekydés?) úgy fogalmaz, Bias volt az egyetlen, aki elvállalta a feladatot. Mintha ismét 

logikusabbá válna a történet. Hiszen Bias lesz Péró férje, ő az az „egyetlen”, aki megkapja a 

lányt. Ebben a megfogalmazásban elhalványul Melampus „magányos hős” jellege, ami az 

Odysseiában az elbeszélővel (Odysseuszal) való párhuzam egyik fontos eleme volt. 

Melampust itt a testvére ráveszi arra, hogy menjen el a marhákért: nem ő a kezdeményező. 

Mivel jós, tudja, hogy mi vár rá (egy év fogság), mégis elvállalja. A jós, aki előre tudja a sötét 

jövőt, mégis elindul a veszélyes feladatot teljesíteni: utódjának, Amphiaraosnak a történetét 

juttatja eszünkbe, akit szintén rávettek a háborús részvételre, pedig tudta, hogy rossz vége 

lesz. (Az egy év fogság persze kevésbé tragikus következmény, mint egy teljes hadsereg pusz-

tulása.) 

A fogság és a kiszabadulás története az eddigiekhez képest teljesen új közegben játszódik. 

A két szolga, akik közül az egyik jóindulatúan, a másik durván bánik vele, valamint az ezért 

fizetett bosszú novellaszereplőnek mutatják Melampust.
363

 Jósképessége ebben a történetben 
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 A férfi és a nő szolga nemének hangsúlyozása lehet az alvilágjárásból örökölt elem: Odysseus is előbb 

nőkkel majd férfiakkal találkozik odalenn, és a phaiák udvarban (amit szintén lehet alvilágként értelmezni) 

ugyancsak hangsúlyt kapnak a nemi szerepek. A férfi és női lét ismerete a Teiresias-mítosznak is fontos eleme. 

A szolgák viselkedésének számon tartása és a gonosz szolgán való bosszúállás az ithakai jelenetek párhuzama. A 

bibliai József-történettel való párhuzamról lásd fent, 200. jegyzet. Az utóbbiban a fáraó két szolgája szintén 

ellentétes sorsú (de viselkedésüket a bibliai elbeszélő nem mutatja be ellentétesként). 
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egészen különleges módon mutatkozik meg: mind a ház beomlását, mind Iphiklos betegségé-

nek okát azért tudja megmondani, mert ért az állatok nyelvén. Ez a képesség nemcsak a hős-

eposzban elképzelhetetlen, hanem még az Odysseia mesés helyszínein is. Az állatokkal kom-

munikálni tudó jós tökéletesen a népmesék világába és a sámánszerű alakok közegébe tarto-

zik. Mikor kiderül a jósképessége, megkérik, találjon megoldást Iphiklos betegségére.
364

 

A leírt áldozatbemutatásnak nem sok köze van ahhoz, amit az áldozatról a görög vallás 

bármely korszakából ismerhetünk. Mellékesnek tűnik, hogy kinek jár az áldozat (Zeusnak).
365

 

Az áldozati húst madarak közt osztja föl, mintegy lakomára, gyűlésre hívja a madarak népét, 

hogy beszéljen velük: tombol a mesevilág. Mind az áldozat, mind a „madárjóslat” jelentése 

teljesen átértelmeződik.
366

 Ilyesmi egyetlen epikus jóssal sem történhetett volna. Nem azért, 

mintha ők csak „jelértelmezők” lennének, hanem mert ez a fajta jóstudás „kategórián kívüli”: 

sem nem jelértelmezés, sem nem inspiráció. Melampus itt nem isteni tudás birtokosa, vagy 

isteni tanács értője. Az istenek az egész történetben semmilyen szerepet nem játszanak. Igaz 

ez magára a gyógyításra is. Iphiklos nem tud gyermeket nemzeni, és ennek oka nem isteni 

harag, hanem egy gyermekkori trauma és abból adódó szorongás (félelem). A gyógyításnak 

sincs ily módon köze az istenekhez. Nem engesztelés a megoldás, hanem egy mágikus jellegű 

kúra. 

Az elbeszélésnek vannak következetlen elemei: nem világos, kicsoda Phylakos, és milyen 

szerepe van a történetben. Néleus feltétele úgy szól, hogy hajtsák el a marhákat Iphiklostól, az 

őrök és pásztorok is Iphiklosnak adják át a tolvajt. Az életben maradt szolga viszont már 

Phylakosnak viszi hírül a történteket (aki aztán továbbítja Iphiklosnak). Ezután ketten együtt 

mennek Melampusszal beszélni. Phylakos ezután a „trauma-történetben” játszik kulcsszere-

pet: kiderül, hogy közvetve ő az oka Iphiklos betegségének. Ezután ismét eltűnik az elbeszé-

lésből: a kúrát Iphiklos csinálja végig. Jacoby éppen e miatt a következetlenség miatt sejtett 

másodlagosan betoldott forrást a szövegben. Laqueur megoldása nem meggyőző: szerinte 

Melampus fogsága, jóslata, majd a madarakkal folytatott beszélgetése más forrásból való, 

mint az „eredeti” történet, amelyben „Melampus nem jós, … hanem a kiemelkedően okos 

ember,” aki maga rájön a betegség okára.
367

 Ezzel nem válik világosabbá Phylakos szerepe 

(Laqueur szerint a pásztorok ajánlották fel a csordát Melampusnak, ha rájön Iphiklos nemző-

képtelenségének okára). Sajnos nem tudhatjuk, hogy mi veszett el Pherekydés változatának 

szövegösszefüggéséből. Valószínűbbnek tűnik, hogy a valamikori alvilági utazás során ját-

szott szerepet egy (vagy több) őr, akin Melampusnak túl kellett jutnia, hogy Iphiklost megra-

bolhassa. A phylax, phylakes, mint őrök, a Phylakos, mint a csorda tulajdonosának vagy ez 

utóbbi apjának a neve, a Phylaké mint helységnév váltakozva fordulhatott elő az elbeszélé-

sekben, amelyeket ki-ki igyekezett logikussá tenni.
368

 Pherekydésnél a helyszín az Othrys 
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 Ez a cselekmény-szerkezet Polyidos történetére hasonlít: ott is előbb kiderül a jós különleges tudása, aztán 

kap további, a királyi család életét érintő feladatot. 
365

 Costanza (2010) 211. n. 47 szerint azért Zeusnak, mert ő az istenek atyja, és így a nemzés védelmezője. 

Ugyanezért szerepelnek szerinte Apollodórosnál bikák áldozati állatként. 
366

 Costanza (2010) 214 nem a masárjóslat átértelmezéseként interpretálja a madarak összehívását, hanem a 

madarak „híres szexuális étvágyát” sejti az eljárás mögött: ahogyan a feláldozott bikák, úgy maguk a madarak is 

az impotencia szimpatikus meggyógyításának eszközei lennének. 
367

 Laqueur (1938) 2011. 
368

 Phylakost és Phylakét beszélő neveknek tartja Costanza (2010: 210) is, de – bár utal katabasis-jellegére – 

iniciációval hozza összefüggésbe. 
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hegység,
369

 a marháknak azonban logikusan vannak őreik, és Iphiklos Phylakos révén szerez 

tudomást arról, hogy egy jóst tart fogságban.
370

 

A Pherekydés-mű tehát nem marad a hérós-világ keretei között. Maga a genealógiai rende-

zés és az elbeszélés logikusságára való törekvés egyféle „racionalizálás”, de nem úgy, ahogy 

Hekataios teszi. Nem iktatja ki a csodálatos elemeket a történetekből, sőt: széles teret enged a 

mesés hagyománynak.
371

 Melampus itt sámánszerű figura, aki ért az állatok nyelvén. A másik 

történet, a Proitidák meggyógyításáé annyiban párhuzama ennek, hogy a gyógyító szerep ke-

rül előtérbe. Az Argosban tevékenykedő Melampus azonban más, mint a szúvak beszélgetését 

kihallgató és a keselyűvel társalgó Melampus (F 115) (Függelék, 15. szöveg).
372

 

„Μελάμπους ὁ Ἀμυθάονος παῖς πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα διὰ τῆς μαντικῆς τεράστια ἐποίησεν, οὐχ 

ἥκιστα δὲ αὐτῷ καὶ οὗτος ἐνδοξότατος ἆθλος ἐγένετο. τῶν γὰρ Προίτου θυγατέρων τοῦ 

βασιλέως τῶν Ἀργείων Λυσίππης καὶ Ἰφιανάσσης διὰ τὴν ἐκ νεότητος ἀνεπιλογιστίαν 

ἁμαρτουσῶν εἰς Ἥραν (παραγενόμεναι γὰρ εἰς τὸν τῆς θεοῦ νεὼν ἔσκωπτον αὐτὸν λέγουσαι 

πλουσιώτερον μᾶλλον εἶναι τὸν τοῦ πατρὸς οἶκον) καὶ διὰ τοῦτο μανεισῶν παραγενόμενος ὁ 

Mελάμπους ὑπέσχετο πάντας θεραπεύειν, εἰ λάβοι κατάξιον τῆς θεραπείας μισθόν. ἤδη γὰρ ἡ 

νόσος δεκαετὴς καὶ ὀδύνην φέρουσα οὐ μόνον αὐταῖς ταῖς κόραις ἀλλὰ καὶ τοῖς γεγεννηκόσιν. 

ἀπαγγειλαμένου δὲ τοῦ Προίτου τῷ Μελάμποδι καὶ μέρος τῆς βασιλείας καὶ μίαν τῶν 

θυγατέρων ἥν ἂν θέλῃ εἰς γάμον δώσειν, ἰάσατο τὴν νόσον ὁ Μελάμπους διά τε ἱκεσιῶν καὶ 

θυσιῶν τὴν Ἥραν μειλιξάμενος. καὶ λαμβάνει πρὸς γάμον Ἰφιάνασσαν ἕδνον αὐτὴν τῶν 

ἰατρειῶν καρπωσάμενος. ἡ δὲ ἱστορία παρὰ Φερεκύδει.” 

„Melampus, Amythaón fia jóstudománya segítségével sok rendkívüli dolgot hajtott végre, de kü-

lönösen nevezetes a következő teljesítménye. Amikor Proitosnak, az argosiak királyának lányai, 

Lysippé és Iphianassa fiatalos meggondolatlanságukban vétkeztek Héra ellen (tudniillik elmen-

tek az istennő templomába, és gúnyt űztek belőle, mondván, hogy az apjuk háza sokkal pompá-

sabb), és ezért megőrültek, odajött Melampus, és megígérte, hogy meggyógyítja mindannyiukat, 

ha méltó fizetséget kap a gyógyításért. A betegség ugyanis már tíz éve tartott, és nemcsak a lá-

nyoknak okozott fájdalmat, hanem a szüleiknek is. Mivel Proitos azt üzente Melampusnak, hogy 

odaadja a királysága egy részét, és még az egyik lányát is feleségül, amelyiket szeretné, 

Melampus meggyógyította a betegséget, könyörgésekkel és áldozatokkal megbékítve Hérát. Az-

                                                                 
369

 Ezen a helyen kívül csak Theokritosnál szerepel az Othrys hegység a marhák „hazájaként.” (3.43) 
370

 További következetlenség, hogy Iphiklos, még „újszülött volt”, amikor a dolog történt, apja pedig késsel 

üldözte, de nem érte utol. Laqueur (1938) 2011–2012 szerint két történet keveredett: az egyikben Iphiklos gyer-

mek, a másikban felnőtt, aki csak ideiglenesen veszítette el potenciáját. (Ezzel magyarázza a „οὗτος δὲ τὴν 

αἰτίαν τῆς ἀπαιδίας καὶ <μηχανὴν> τῆς σπορᾶς εὐθέως εὗρεν” következetlenségét is: az ἀπαιδία a gyermek-

történethez, a σπορά a felnőtt-történethez kapcsolódna.) 
371

 Szemben sok kortársával (Hekataios, Hellanikos, Hérodóros) Pherekydés az egyetlen, akinél semmi nyoma 

a racionalizálásnak, lásd Fowler (1996) 71–72. Wilamowitz (1937) 141 részben éppen a „naiv mese-stílus”, az 

eposszal ellenkező „színes gazdagság és bőbeszédűség” miatt kételkedik abban, hogy az athéni Pherekydésnek 

tulajdonított szövegek egyetlen meghatározható szerzőtől származnának. Jacoby (1947) 39 elismeri, hogy 

Pherekydés „különböző eredetű és különböző értékű” történeteket mesél, ez pedig a tündérmese stílus tipikus 

jellemzője (n. 69), de ezt nem tartja érvnek Pherekydés létének megkérdőjelezése mellett. Ezek a történetek az 

arisztokrata pedigré részei voltak (40). 
372

 Laqueur (1938) 2012–2013 a marharablás történetén belül is két fajta Melampust különít el: az egyik a 

maga képességeire támaszkodó okos ember, a másik a természetfeletti hatalmakkal kapcsolatban lévő, madarak-

kal beszélni tudó jós. Ezt a kettős szemléletet a Pherekydés-történetekben általa máshol is elkülönített két rétegre 

vezeti vissza: az egyikben mindig önállóan cselekvő hősök, a másikban az isteneknek alávetett, az ő segítségükre 

szoruló emberek cselekszenek. Melampus esetében ezt azért is nehéz belátni, mivel a marharablás-történetben 

nincsenek isteni szereplők. 
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tán feleségül vette Iphianassát, akit ajándékul szerzett a gyógyításért. A történet Pherekydésnél 

olvasható.” 

A Proitidákról szóló töredék első része jelentős egyezést mutat Bacchylidés 11. 

epinikionjával, ezért Robert és Jacoby is úgy gondolták, a scholiasta a két szerzőből készített 

kivonatot közli.
373

 Itt először kapunk egyértelmű magyarázatot arra, miért őrültek meg a lá-

nyok: Héra sértett isteni méltósága áll a történések hátterében.
374

 Először találkozunk azzal a 

motívummal, hogy Proitos és Melampus tárgyalásokat folytattak a gyógyítás feltételeiről, 

nem szerepel viszont az a történetelem, hogy Melampus kérését először túlzottnak tartották 

volna, és később egyeztek volna bele a még súlyosabb feltételekbe. Ezen a ponton Pherekydés 

(ha valóban ő fogalmazott így) ismét „racionalizál”: kihagyja Melampus testvérét, Biast. Ami 

érthető, különösen, ha a két részlet egymás után szerepelt a művében: Hiszen Bias már kapott 

feleséget (Pérót), három gyermeke is született tőle, így nem lenne logikus, ha most ismét fele-

séget kapna. Melampus „üzleties” magatartása sem jelenik meg (mint majd Hérodotosnál). 

Úgy tűnik, itt maga Proitos ajánlja föl a jutalmat a gyógyításért: a királyság egy részét és az 

egyik lánya kezét. A történet így egyszerűbb, a másik történethez jobban illeszkedik, és 

Melampus is egyszerűbb szerepet játszik benne. 

Fontos különbség a marhalopás-történethez képest viszont, hogy itt a betegségnek és a 

gyógyításnak isteni oka és háttere van. A lányok nem gyerekkori trauma miatt őrülnek meg, 

hanem Héra haragszik rájuk (ahogy ez a Nőkatalógusban is már nagy valószínűséggel szere-

pelt), a gyógyítás pedig „könyörgések és áldozatok” révén, Héra kiengesztelésével valósul 

meg.
375

 Pherekydés tehát az elbeszélés logikája szempontjából rendezi a történeteket, de nem 

alkotja egységessé a Melampus-figurát. A két történet két különböző világban játszódik. 

Melampus Iphiklosnál szimpatikus mágiával gyógyító „orvosságos ember”, Argosban isteni 

haragot feltáró és lecsillapító pap-szerű figura.
376

 Ebből a következetlenségből is látszik, hogy 

az athéni Pherekydés nem teológus. A Nőkatalógus szerzője ebből a szempontból, amennyire 

meg lehet ítélni, jóval következetesebb volt: a Theogonia folytatásaként körülhatárolta a hős-

kort, és annak „szabályai” szerint mutatta be történeteit. Pherekydés minden jel szerint nem 

                                                                 
373

 Robert (1917) 308, és Jacoby ad loc. Utóbbi egészen leszűkíti azt a részt, amely szerinte Pherekydésre 

megy vissza. Lásd a Bakchylidésről szóló fejezetet. 
374

 Azok a kutatók, akik a gyógyítástörténetben két eltérő mítoszt látnak, Pherekydés elbeszélését vagy kon-

tamináltnak tartják, vagy úgy vélik, a genealógust idéző scholiasta valójában nemcsak őt, hanem Bakchylidés 

változatát is beleszőtte tudósításába (Robert, Jacoby). A „két változat” problémájáról lásd a Bevezetést és az 

Összegzést. Casadio (1994) 62–63 (aki egyébként ellenzi a két változat éles elkülönítését) úgy fogalmaz, 

Pherekydés „az olymposi ortodoxiához igazította a pylosi próféta által alkalmazott katartikus eljárásokat”. Az 

„olymposi ortodoxia” létezésével kapcsolatban, továbbá a Héra képviselte olymposi világ és a „pylosi jós” éles 

szembeállításáról lásd szintén az Összegzést. 
375

 Így visszatekintve érthető, miért ez a történet kapott nagyobb teret a Nőkatalógusban: a hőskor jellemzője 

az istenek beavatkozása az emberi világba. A marhalopás-történet szinte teljesen isten-mentes. Laqueur (1938) 

2013–2014 a Proitida-történetben is két Melampust lát: egy mantikéval bíró, saját képességére támaszkodó jóst, 

aki a lányokat valamilyen terápiával meggyógyítja, és egy istenek alá vetett „közvetítőt” (Mittelsmann), akinek 

el kell érnie, hogy Héra meggyógyítsa a lányokat. Arra nem ad magyarázatot, hogy az előbbi esetben mi lett 

volna a lányok megőrülésének oka. 
376

 Costanza (2010) e két kategóriát egynek tekinti, és nem lát különbséget a két gyógyítástörténet között, sőt 

szerinte a lányok és Iphiklos meggyógyítása „tökéletesen megfeleltethetők” egymásnak (206). Az valóban közös 

motívum, hogy a gyógyítás célja mindkét esetben a család továbbélésének biztosítása: Iphiklos nemzőképes lesz, 

a Proitidák férjhez mennek. 
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foglalkozott theogoniával és istentörténetekkel: erre utal, hogy az első könyvből származó 

töredékei is hősökről szólnak.
377

 Lehet, hogy igazít az örökölt genealógiákon, de ez nem je-

lenti, hogy a mitológia szemléleti megújítója lett volna, mint névrokona, a syrosi 

Pherekydés.
378

 Éppen a mitográfiai anyag sokszínűsége jelzi, hogy nem teológiai koncepciók 

mentén dolgozott.
379

 

Mindehhez fontos hozzátenni, hogy Pherekydés Melampodida-családfát is közölt (F 116). 

Ebben kiegészítette a Homérostól ismert genealógiát azzal, hogy továbbvezette Kleitos le-

származottait: ide illesztette a korinthosi jósokat, Kleitos fiaként Koiranost, majd ennek fiát, 

Polyidost. Ezáltal keletkeztek ugyan kronológiai problémák, de egy újabb arisztokrata jós-

család vált a Melampodida-nemzetség részévé.
380

 Pherekydés fő célja átfogó görög genealó-

gia megalkotása volt, és ebben minden bizonnyal az arisztokrata családok érdekét szolgálta. A 

mítoszracionalizálás azért sem érdekelhette, mert a csodálatos tetteket végrehajtó ősök sokkal 

jobban megfelelnek az arisztokrata szemléletnek.
381

 A magukat Melampus utódainak mondó 

argosi, élisi, akarnaniai arisztokrata jósoknak egyáltalán nem jött volna jól, ha ősükről „kide-

rül”, valójában nem rendelkezett semmilyen emberfeletti képességgel. A történeteikben ki-

bontakozó kép a jóstudásról lehet eltérő, de hogy nem hétköznapi, egyszerűen tanulható mód-

szereken alapszik a tekintélyük, hanem valamilyen rendkívüli (és öröklődő) képességen, az 

nem lehet kérdés. 

A jelek arra mutatnak, hogy Pherekydés művét széles körben ismerték és használták forrás-

ként, nemcsak a hellénisztikus kor grammatikusai és kommentátorai, hanem az V. és IV. szá-

zad költői is.
382

 Hérodotos nagy valószínűséggel ismerhette. Nincs kizárva, hogy bizonyos 

családfákat és „athéniaktól” származó történeteket tőle vett át.
383

 Hérodotosnál azonban a 

                                                                 
377

 A Melampus-történetben megfigyelhető „teológiai” következetlenség is alátámasztja azt a nézetet, amely 

szerint a Genealogiai szerzője különbözik a syrosi Pherekydéstől, akinek a nevéhez világos kozmogóniai kon-

cepció fűződik. A Pherekydés-töredékeken belüli következetlenségeket Laqueur (1938) 2020–2021 a szerző két 

életszakaszának feltételezésével oldja fel: a korai Pherekydés (aki szerinte azonos lenne a lerosi Pherekydésszel) 

„ión” szemléletű volt, vagyis az istenekkel nem számolt; a kései, Athénba költözött Pherekydés az isteni világot 

komolyan vette és fiatalon írt művét ennek az új világképnek megfelelően dolgozta át. Laqueur koncepciója 

fantáziadús, de nem igazolható. A pherekydési anyag nagyon széttartó, ami persze nem kell azt jelentse, hogy 

teljesen iránytalan és világnézetileg körülhatárolhatatlan „Berichterstatter” volt, ahogy Schmid-Stählin (1929) 

711 nevezik. 
378

 Az „újítást” közös vonásként állítja be Toye (1997) 554, és a két szerző azonosságának egyik bizonyítéka-

ként fogja föl. 
379

 Toye (1997) 551 a hésiodosi minta (theogónia és héroogonia egymásutánja) követését tulajdonítja 

Pherekydésnek. Fowler (1999b) 10 röviden utal arra, hogy egy világ választja el a két szerzőt egymástól, ami a 

filozófiai igényt és mítosz-szemléletet illeti. 
380

 Fowler (2013) 178. Polyidos fiai (Euchénór és Kleitos) Trójánál harcoltak (Ilias 13.663–772), de a 

Pherekydés-féle genealógia szerint nagyapjuk, Koiranos élt egy időben Theoklymenosszal, aki a trójai háború 

után találkozott Télemachosszal. Koiranos és Polyidos abban a Melampodida-genealógiában is szerepel, amely 

valamelyik hésiodosi mű papiruszon fennmaradt töredékén olvasható (Hésiodos F 242 Most). A pontos családi 

viszonyok a sorok hiányossága miatt nem tisztázhatók. 
381

 Thomas (1989) 155–156. 
382

 Jacoby (1947) 43–44. 
383

 Jacoby (1947) 44 szerint nem lehet bizonyítani, hogy Hérodotos használta az athéni genealógust. 

Ruschenbusch (1995) hat Hérodotos-helyet vezet vissza rá, de tény, hogy alapvető érve a Pherekydéstől való 

függésre, hogy ő az egyetlen olyan általunk ismert genealógia-szerző, aki a jelenkorig vezetett le a családfákat 
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genealógiának egész más funkciója van: számára a családfa „segédanyag” a múlt tisztázásá-

hoz,
384

 míg Pherekydés (aki csaknem egy időben alkothatott vele) a „genealógiai gondolko-

dás” örököse, amit az is mutat, hogy a családfái (mint éppen a Melampodidáké is) kronológi-

ailag nincsenek összehangolva.
385

 A szóbeli hagyományt tárja a dísztelen és tényszerű ión 

prózanyelven közönsége (olvasói?) elé. Írói teljesítménye a hatalmas kiterjedésű anyag fel-

dolgozásában áll, és abban, hogy teljes, a saját koráig vezetett leszármazási sorokat alkot 

meg.
386

 Szemében a genealógia hatékony legitimáló eszköz. Úgy válik azzá, hogy az ős jelen-

tős személyként jelenik meg benne: Melampus, a klasszikus kori jósok legendás ősatyja kü-

lönleges tudású, csodálatos tetteket végrehajtó, hasznos tevékenységet űző szakember. 

II.2.2 Hérodotos 

A Historiae az első olyan fennmaradt mű, amelyben „történeti” jósok, kortárs Melampodidák 

szerepelnek: azok, akik számára a Melampustól való származás önmeghatározásuk része, te-

kintélyük alapja volt. Bár mint az elbeszélés részei, természetesen ők is a történetíró által 

formált alakok, történeteik és világuk mégis lényegesen különbözik a mitikus jósétól. Kocká-

zatos persze „mitikus” és „történeti” szereplőkről beszélni Hérodotos művében, de a különb-

ségtételre maga a szöveg szolgáltat alapot. Az nem kérdés, hogy Hérodotos a múltat folya-

matos egészként látja: kronológiai okfejtései és genealógiai közlései ezt egyértelművé te-

szik.
387

 Ám az is egyértelmű, hogy érveléséből száműzi azokat a történeteket, amelyeknek az 

igazságát ellenőrizhetetlennek tartja (pl. a prooimionban, 1.5.3), és hogy valamilyen különb-

séget feltételez a mitikus hagyományból ismert szereplők és a saját korát csak néhány generá-

cióval megelőző emberek között. Ezt legvilágosabban ott fogalmazza meg, ahol Polykratés 

haláláról számol be (3.122.2): „Az általunk ismert (emberek) közül Polykratés volt az első, 

aki tengeri uralomra tört, eltekintve a knóssosi Minóstól, és ha még valaki őelőtte uralkodott a 

tengeren. Az emberinek nevezhető korszakban mindenesetre ő volt az első.”
388

 A régmúlt 

történetei azért másak Hérodotos szemében, mert nem tud róluk biztos információt szerezni 

(lásd: „τῶν ἡμεῖς ἴδμεν”), és alighanem azért nem sorolja például Minóst az „emberi nemzet-

ségbe”, mert úgy mesélték, istentől született. Ebben az értelemben különíti el Hérodotos azt a 

világot, amelyet mi általában „mítosznak” nevezünk, az emberi történelem világától.
389

 

                                                                                                                                                                                                        
(141–142). (Ugyanő Kr. e. 500 körülre teszi a mű keletkezésének idejét, anélkül, hogy Huxley 1973 érveit a 

későbbi datálásra figyelembe venné.) Hérodotos széleskörű olvasottságáról lásd Schmid–Stählin 553–554. 
384

 Fowler (1999a) 19. 
385

 A „genealógiai gondolkodás” Fowler (1999a) megfogalmazása. 
386

 Ennyiben Pherekydés a szóbeliség és írásbeliség határán mozog, lásd Simon (2009) 209–210. Thomas 

(1989) 159–160 figyeli meg, hogy „teljes” (tehát a hőskortól a jelenig köztes generációkat is felsoroló) genealó-

giákat csak prózaíróknál találunk. 
387

 Harrison (2000) 202; Asheri (2007) 30–32. Kronológia pl. Dionysos és Héraklés korára nézve: 2.145; a 

mitikus alakokat is tartalmazó genealógiára példa Leónidasé 7.204 (Héraklésig). 
388

 „Πολυκράτης γὰρ ἐστὶ πρῶτος τῶν ἡμεῖς ἴδμεν Ἑλλήνων ὃς θαλασσοκρατέειν ἐπενοήθη, πάρεξ Μίνωός τε 

τοῦ Κνωσσίου καὶ εἰ δή τις ἄλλος πρότερος τούτου ἦρξε τῆς θαλάσσης: τῆς δὲ ἀνθρωπηίης λεγομένης γενεῆς 

Πολυκράτης πρῶτος…” 
389

 A spatium mythicum és a spatium hsitoricum elkülönítése Hérodotosnál vita tárgyát képezi. Asheri (2007) 

30 és Fornara (1983) 7 egyértelműnek látja az elkülönítést. További hasonló megállapításokat idéz Harrison 

(2000) 197. A vitáról részletesen: Harrison (2000) 196–207; Boedeker (2002) 110. és n. 43. Marincola (2006) 
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Melampus az egyiptomi logosban (Historiae 2.49) 

A Historiae leghosszabb „exkurzusában”, az Egyiptom leírásáról szóló szakaszban járunk 

(Függelék, 17. szöveg). Az elbeszélő felfüggesztette a perzsa uralkodók történetének elbeszé-

lését, miután rögzítette Kambysés trónra kerülését, és a tényt, hogy Egyiptom ellen indított 

hadjáratot (2.1). Az eddigiek során is szokása volt néprajzi-antropológiai kitérőket tenni
390

, 

ezúttal azonban jóval nagyobb teret enged földrajzi és etnográfiai „kutatásai bemutatásának”. 

Indoklása szerint sokkal több érdekes elmesélnivaló van Egyiptommal kapcsolatban, ezért 

nyújtja hosszabbra a beszámolót (2.35.1). Az ország méretének, tájegységeinek, majd a Nílus 

összes érdekességének a leírása után tér rá az egyiptomiak szokásainak (ἤθεά τε καὶ νόμους) 

bemutatására (2.35-től). Bár korábban jelezte, hogy nem szívesen tárgyalja az istenekkel kap-

csolatos dolgokat, és csak annyiról számol be, amennyi elbeszéléséhez szükséges (2.3.2), el-

sőként az istentiszteleti szokásokat veszi számba (2.37–65). Az egyiptomiak ugyanis „a 

legistenfélőbbek a világon” (2.37.1), és ami még inkább érdekessé teszi őket: ők voltak az 

elsők, akik néven nevezték az isteneket, és oltárokat, istenszobrokat, templomokat emeltek 

nekik (2.4.2). Az áldozati szokások között merül fel, hogy az egyiptomiak tisztátalannak tart-

ják a disznót, és csak két isten van, akinek disznóáldozat jár: Seléné és Dionysos (2.47.2). 

Előbb a Selénének, majd a Dionysosnak szentelt ünnep leírása következik (2.47.3 és 2.48). Az 

utóbbi – így Hérodotos – nagyon hasonlít arra, ahogyan a hellének rendezik Dionysos ünne-

pét. Erre vonatkozik a következő mondat: „úgy gondolom, hogy Melampus, Amythaón fia 

számára ez az áldozati szokás nem volt ismeretlen, ellenkezőleg: járatos volt benne. Tudniillik 

Melampus volt az, aki a helléneknek megtanította Dionysos nevét, a neki járó áldozatot és a 

phallosmenetet.” 

Ez új. Sem az epikus hagyományban, sem máshol nem merült fel eddig, hogy 

Melampusnak köze lenne Dionysoshoz, azt az egyetlen, Apollodórosnál olvasható utalást 

leszámítva, hogy a Proitidák „Hésiodos szerint” Dionysos haragja miatt őrültek meg.
391

 Az 

adat ott is gondot okoz, és nem találtak a problémára eddig jobb megoldást annál, mint hogy 

ez a változat a Melampodiában szerepelhetett, vagy, hogy Apollodóros itt egyszerűen össze-

keveri forrásait. Hérodotos közlése viszont egyértelmű, ugyanakkor nem a Proitidák megőrü-

lésének történetére vonatkozik. Nem is beszélhetünk ebben az esetben egyáltalán történetről. 

Leíró szakasszal van dolgunk, ahol Melampus tevékenysége annak az érvrendszernek az 

egyik elemét alkotja, amely a görög vallási hagyományok egyiptomi eredetét hivatott iga-

zolni. 

A szöveg azt sugallja, hogy közszájon forgott a nézet, mely szerint Melampus volt a 

Dionysos-kultusz görög alapítója, és Hérodotos ezt a nézetet egészíti ki véleményével: 

Melampus Egyiptomból szerezte kultikus műveltségét. Ezt a meggyőződést igyekszik alátá-

                                                                                                                                                                                                        
16–17 is egyértelműként kezeli a mitikus kor leválasztását Hérodotosnál, ugyanakkor kiemeli, hogy nincs minő-

ségi szakadás a mitikus múlt és a történeti kor között. Hérodotos maga természetesen nem használja így a „mí-

tosz” kifejezést (a mythos, mythologein, mythódes jelentéséről a különböző történetíróknál, lásd Fowler 2000: 

xxviii.), de ez nem jelenti, hogy ne lett volna fogalma erről a különbségtételről. Ahogyan a „vallásra” sincs meg-

felelő görög vagy hérodotosi kifejezés, mégis kutathatjuk Hérodotos „vallását” vagy viszonyát más népek „val-

lásaihoz”, mint olyan jelnséghez, ami számunkra értelmezhető kategória (mégha nehezen definiálató is). (Harri-

son 2000: 221, akinek könyve alcíme: „The Religion of Herodotus”, maga jelzi: „There is, of course, no Greek 

word for, no tidy conception of, anything approximating to our ‘religion’.” (Kiemelés tőlem.) 
390

 Pl. a lydekről (1.93–94), a perzsákról (1.131–140), az iónokról (1.141–148) 
391

 F 79 Most (= 131 MW) (Pseudo-Apollodóros 2.2.2) 
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masztani az a szigorú logikus érvelés, amely a Melampusra vonatkozó mondatok után követ-

kezik (2.49.2–3):
392

 

„Nem gondolnám ugyanis, hogy az, amit Egyiptomban, illetve amit a hellléneknél szoktak csi-

nálni ennek az istennek a tiszteletére, véletlenül esik egybe: ebben az esetben ugyanolyan lenne, 

mint (a többi) hellén szokás, nem pedig újonnan behozott (jellege) lenne. Azt sem gondolom, 

hogy az egyiptomiak vették át a görögöktől akár ezt a szokást, akár bármely másikat.” 

Nem marad más logikai út, mint hogy a görögök vették át az egyiptomiaktól, és akiről azt 

mondják, hogy a Dionysos-kultusz bevezetője Hellasban, az egyiptomiaktól kellett, hogy ta-

nulja. Hérodotos még egy ötletet hozzáfűz érveléséhez: minden bizonnyal „a tyrosi 

Kadmostól, és a vele együtt Fönciából a ma Boiótiának nevezett területre érkezett emberek-

től” értesült Melampus a Dionysosszal kapcsolatos szokásokról. 

A Melampusról szóló beszámoló a Historiae önálló következtetésekkel leginkább zsúfolt, 

logikai érvelésekkel legsűrűbben teletűzdelt szakaszának egy része.
393

 Közvetlenül utána az 

istennevek egyiptomi eredetének igazolása következik, hasonlóan szigorú logikával. 

Hérodotos ebben a könyvben nem enged bennünket kételkedni afelől, hogy tudósítása saját 

kutatáson alapszik, a szerzett információkat (legyenek bár autopsia vagy hallomásból való 

értesülés eredményei)
394

 összehasonlításnak és szigorú kritikának veti alá,
395

 és beilleszti őket 

abba az általános kultúratörténeti koncepcióba, amelyben az egyiptomiak játsszák a prótos 

heuretés szerepét, a görögök pedig ennek az ősi civilizációnak a tanítványai. 

Hérodotos világosan jelzi, hogy arról a Melampusról beszél, akiről az epikus költemények 

mesélnek: Amythaón fiáról. Kivételes szerepet tulajdonít neki: „Ő volt az, aki a helléneknek 

megtanította mind Dionysos nevét, mind a neki járó áldozatot és a phallosmenetet.” A 

Historiae-ban összesen két helyen fordul elő, hogy valaki „a helléneknek” tanít meg valamit, 

„a hellének” számára alkot és ad nekik kulturális javakat. Melampuson kívül a másik eset 

Hésiodos és Homéros (2.53.2): ők alkották meg a görögök számára az istenek származását, 

adtak az isteneknek mellékneveket (ἐπωνυμίας), ők osztották ki közöttük a tisztségeket és 

feladatokat, és ők határozták meg a kinézetüket is.
396

 

Melampus tehát a két, egész Hellasnak szinte prófétai tekintéllyel bíró, kanonikus és meg-

kerülhetetlen költőjével kerül egy sorba. Nemcsak azért, mert ő is a „helléneknek” tanít meg 
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 Az érvelésmód eszközeiről lásd Zographou (1995) 190–191. 
393

 R. Thomas (2000) 217 is kiemeli, hogy a szakasz hangsúlyosan polemizáló jellegű, Hérodotos saját elmé-

leteit tartalmazza (mind Hésiodos és Homéros, mind Melampus kapcsán). A 2. könyv vitázó hangvételéről lásd 

Marincola (1987); Darbo-Peschanski (1987) 112; Dewald (2002). 
394

 2.29.1: „Elephantiné városáig magam mentem el, hogy megnézzem (αὐτόπτης ἐλθών), onnantól hírek 

alapján tájékozódtam (ἀκοῇ ἤδη ἱστορέων).” 
395

 Pl. 2.3.1: megkérdezte a thébaiiakat és a héliopolisiakat is, „mert tudni akartam, hogy egyeznek-e a 

Memphisben mondottakkal.” Arról a vitáról, hogy Hérodotos valóban járt-e Egyiptomban, és forráshivatkozásai 

megbízhatóak-e, lásd alább, 619. jegyzet. 
396

 Koning (2010) 69 fogalmazza meg, hogy a két költő itt úgy jelenik meg, mint „a görögök nemzeti (azaz 

városállamok fölötti) identitásának formálói. Az igenevek, amelyek Hésiodos és Homéros tevékenységét jelölik, 

olyan jelentésmezővel bírnak, amelyek szinte uralkodói, sőt isteni szerepekkel rokonítják őket 

(τιμάς…διελόντες, εἴδεα…σημήναντες.). Koning fehívja a figyelmet Melampusszal való párhuzamukra: ő is 

„kvázi-történeti” személy, egyszerre jós és király. Olyan funkciók ezek, amelyekhez illik a kiemelt két participi-

um. (Koning 2010: 69. n. 44 által felhozott párhuzam azonban erőltetettnek tűnik: szerinte Melampus is „felosz-

totta” az argosi királyságot. De nem Melampus osztotta fel az argosi királyságot, hanem kapot belőle egy részt.) 
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valamit, hanem azért is, amit tanít.
397

 Ahogy Hésiodos és Homéros, ő is vallási szakértőként, 

alapítói funkcióban lép fel. Isteni nevet tanít a görögöknek (ahogyan a költők). Tőlük eltérően 

azonban nem az isteni funkciók és a teológiai rendszer tisztázásában van szerepe, hanem a 

rítus terén. Míg a költők „alkotnak” (ποιήσαντες), nevet „adnak” (δόντες), tisztségeket „osz-

tanak szét” (διελόντες) és „jelzik/megmutatják” (σημήναντες) az istenek kinézetét, Melampus 

– többször ugyanolyan mondattani szerkezetben
398

 – „kifejt” (ἐξηγησάμενος), „feltár” 

(ἔφηνε), „megtanít” (κατηγησάμενος), „megszerez” (συστῆσαι), „értesül” (πυθόμενον), „be-

vezet” (ἐσηγήσασθαι). 

A ἡγέομαι háromszori, sűrűn egymás után következő használata feltűnő. Melampus, mint a 

Helenét kereső Tyndaridáknak útat mutató Dekelos,
399

 vagy idegen földön felvonuló hadsere-

geket vezető szövetséges,
400

 „feltárta”, „elmagyarázta” Dionysos nevét a helléneknek,
401

 majd 

„megmutatta” nekik a phallosmenetet (hogy hogy kell csinálni). Melampus státusza hangsú-

lyosan a vezetőé, hasonlóan a történetíróhoz is. Hérodotos az ἐξηγέομαι-t használja saját te-

vékenységére (pl. 2.3.2), és más, logosokat „végigmondó” szereplők esetében is.
402

 Több „ta-

nácsadó” szerepe, hogy részletesen kifejtse, hogyan kell valamilyen tervet végrehajtani.
403

 Az 

ἐξηγέομαι és a ϰατηγέομαι tehát azokkal az emberekkel összefüggésben használatosak, akik 

hozzáértésük folytán szellemi vagy gyakorlati értelemben másoknak utat mutatnak.
404

 A 

hégemón-szerep két szöveghely tükrében is figyelemre méltó: egyrészt ebben a szerepben 

mutatja be az Ilias költője Kalchast: καὶ νήεσσ᾽ ἡγήσατ᾽ Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω (1.71); másrészta 

hégemón szerepére kérik a spártaiak Teisamenost is, az élis jóst (9.33.3), akiről alább lesz 

részletesen szó. 

A következő mondatban Hérodotos valamelyest szűkíti Melampus szerepét: „A teljes tant 

ugyan (az egész történetet) minden részletét összefogva nem tárta fel pontosan, hanem az utá-

na jövő bölcselők fejtették jobban ki, de a Dionysos tiszteletére rendezett phallosmenetnek 

Melampus volt a meghonosítója, és tőle tanulták a görögök azt, amit akkor csinálnak.” Úgy 
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 Különös, hogy a mitikus jós nem jóslási technikákat hoz Egyiptomból Görögországba, holott ezekről is azt 

állítja Hérodotos – közvetlenül a Melampusról ill. az istenek átvételéről szóló szakasz után, hogy a görögök az 

egyiptomiaktól tanulták (2.54–57). A Dionysos-kultusz és Melampus kapcsolatáról lásd alább. 
398

 A két mondatban megfigyelhető ismétlések és asszonáncok Zographou (1995) 200 szerint Hérodotos tézi-

sének (hogy ti. Melampus hozta be a kultuszt Hellasba) hangsúlyozását szolgálják.  
399

 Dekelos „elmagyarázta” (ἐξηγησάμενον) a Dioskurosoknak „az egész dolgot” (ti. hogy mi történt Helené-

vel és hol van), majd elvezette őket (κατηγήσασθαι) Aphidnaiba (ahol Helené tartózkodott): 9. 73. Macan szerint 

itt a két ige közeli használata „stylistic incongruity” (ad loc.). 
400

 A ϰατηγέομαι gyakran jelöli azt a „vezetést”, amikor egy (általában kívülálló vagy szövetséges) személy 

utat mutat az idegen földön felvonuló hadseregnek. Pl. 6.102 és 6.107.1 (Hippias vezeti a perzsákat Marathón-

hoz); 7.215 (malisiak megmutatják az ösvényt a thessaliaiaknak); 6.134.6 (Démokédés alkalmas lenne arra, hogy 

Hellasban eligazítsa Dareiost); 7.130.1 (Xerxés vezetői Thessáliában); 7.183 (a skyrosi Pammón megmutatja a 

perzsáknak a zátonyt). 
401

 Abicht ad loc. „die Anleitung gebend zu der Benennung”; Stein (1871) ad loc. „praeire, docere, ‘anleiten’. 
402

 Xerxés vezetői (ϰατηγεμόνες) „mindent el akartak neki mondani,” elmeséltek neki egy helyi legendát, és 

elmagyarázták neki az ehhez fűződő szokást is (ἐξηγέοντο) (7.197.1–2). Hasonlóképpen Paris szolgái „elmesél-

ték az egész történetet” Parisról és Helenéről (2.113.3 és 2.115.3). Ez az ige szerepel azok esetében is, akik a 

Föld térképét rajzolták meg, és Hérodotos szerint nem túl okosan „magyarázták el” (4.36.2). 
403

 Pl. Dareios a hatalomátvétel módját magyarázza el az összeesküvés résztvevőinek (3.72.1); Démaratosnak 

el kell mondania, hogyan győzheti le Xerxés a spártaiakat (7.234.3); Paros elfoglalásának módját is akad, aki 

elmagyarázza Miltiadés számára (6.135.2). 
404

 Az ἐσηγέομαι csak itt szerepel a Historiae-ban. 
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tűnik, Melampust éppannyira szűkszavúként mutatja be Hérodotos az isteni logost illetően, 

mint saját magát.
405

 További sophistés-generációkra várt, hogy Dionysos logosát, a kultusz-

hoz kötődő misztikus tant kifejtsék a helléneknek. De mit jelent a sophistés kifejezés? A szó 

jelentése „bölcs”,
406

 és Melampus utódain kívül két alkalommal fordul elő a Historiaeban: 

Solón és Pythagoras esetében. Solón azok közé a sophistések közé tartozik, akik a virágkorát 

élő Sardisba látogattak – a szöveg azt sugallja, számos ilyen „bölcselő” járta a vidéket, és 

mintha szokásuk lett volna virágzó városokat meglátogatni (1.29.1). Ezt a mondatot olvasva 

nehéz nem a Hérodotos korabeli Athénra gondolni, a virágzó városra, ahol sűrűn megfordul-

tak a kor intellektuális életének ünnepelt alakjai. A sophistés Hérodotos szövegében biztosan 

nem bír azzal a körülhatárolt jelentéssel, amelyet később elnyert. Itt alig jelent többet „böl-

cselőnél”, és semmiképpen sincs negatív konnotációja, hiszen Solón a valódi bölcs mintapél-

dánya a Historiae-ban.
407

 

Hogy tág fogalom, azt éppen az jelzi, hogy Pythagoras is ezt a meghatározást kapja 

(4.95.2): bizonyos görög informátorok szerint Salmoxis, a thrákok istene, valójában ember 

volt, és Samoson Pythagoras rabszolgájaként élt. Miután felszabadult, hazament a thrákokhoz, 

és népének tanítója lett, miután „a hellének nem éppen legjelentéktelenebb sophistésétől” volt 

alkalma tanulni. A szó, úgy tűnik, minden olyan emberre alkalmazható, aki intellektuális tel-

jesítmény tekintetében kiemelkedik, esetleg bölcselő életmódját hivatásszerűen űzi. A szö-

vegből egyértelmű, hogy Melampus utódai, vagyis munkájának folytatói sophistések voltak. 

Azért érdekes ez, mert Melampus az epikus hagyományban jós volt, mantis, és utódai is mind 

mantisok. Hérodotos azonban – a mitikus genealógiát nem megkérdőjelezve – jelzi, hogy a 

munkát, amelyet Melampus végzett, nem jósok folytatták, hanem Solón- és Pythagoras-forma 

bölcselők. 

A sophistések, mint azt a Solónról szóló mondatból láthatjuk, jelentős városokat látogató, 

utazó „értelmiségiek”. Az epikus világban utazó szakembernek – az orvosok, ácsok és költők 

mellett – a mantisok számítanak.
408

 A mitikus mantisok egyik legjellemzőbb vonása, hogy 

„nemzetközi” életet élnek. Maga Melampus is, ahogy azt az Odysseiában láttuk, mindig „ide-

gen országba” kell hogy menjen: Pylosból Phylakéba, majd hazatérése után Argosba. A 9. 

könyvben szereplő Melampus-történet éppen erről az argosi látogatásról szól. Argos pedig, 

ahogy azt minden Hérodotosolvasó hamar megtudja, a mitikus időkben Hellas legkiemelke-

dőbb városa volt (1.1.1).
409

 Felfedezhető egy paradigmatikus sor, amelybe Melampus és 

Argos, Solón és Sardis, illetve Hérodotos és Athén beleilleszkedik. 

                                                                 
405

 Az ἀτρεκέως-t Hérodotos számatalanszor használja saját tudosításával kapcsolatban, mindig tagadva: 

„nem tudom pontosan megmondani” (pl. 1.57.1, és még 23 alkalommal). 
406

 Powell (1938) s. v. 
407

 A sophistés Platón előtti jelentéséről lásd Thomas (2000) 284: “sophistai might at this period be 

synonymous with sophoi, wise men, seers, poets, lawgivers, leaders of some intellectual, spiritual or ethical 

superiority, probably all together.” A sophistés jelentéséről és jelentésváltozásairól lásd Lloyd (1989) 92–93., 

különösen 92. n. 153. (szöveghelyekkel); továbbá Kerfeld (1981) 24–25. Kerfeld (1950) 8 részletes listát közöl a 

sophistésként megjelölt személyekről, és kimutatja, hogy a szó eredetileg „bölcset” jelent, és minden olyan em-

berre használatos, aki bölcsességével van közössége hasznára (jós, költő, stb.). 
408

 Odysseia 17.383–385. Burkert (1992) hosszan elemzi a vándorló mesterembereket. 
409

 Erre a valamikori szerepre hivatkozva kérik az argosiak maguknak a szövetséges görög sereg vezérletének 

felét (7.148.4), és a sikyóni Kleisthenést is az zavarja, hogy a homérosi eposzok mindig csak Argos dicsőségét 
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Hogy szabad-e Melampust magát is ilyen sophistésnek tekinteni, az nem világos a szöveg-

ből. Az viszont igen, hogy Hérodotos Melampust „okos embernek” tartja. Összesen öt ember 

kapja a „sophos anér” megjelölést Hérodotos szövegében,
410

 sokszor olvasunk továbbá arról, 

hogy valaki (vagy valakik) sophos-ként járt(ak) el vagy sophiában felülmúlt(ak) másokat.
411

 

Többé-kevésbé körülhatárolható az a jelentéskör, amelyre a sophos és a sophia használatos: 

leginkább okosságot, hozzáértést, vagy ravaszságot, ügyességet jelent. Bencsik részletesen 

foglalkozik a Historiae-ban szereplő „ravasz emberekkel” (trickster-figurákkal). A történetek 

lényegi eleme, hogy a sophos szereplő valamilyen csel kieszelése és végrehajtása révén poli-

tikai hatalomhoz jut (vagy juttat másokat).
412

 A politikai hatalommal való összefüggés még 

Melampus esetében is fennáll: hozzáértése révén fog argosi királysághoz jutni, ahogy azt a 9. 

könyvben olvassuk.
413

 A „ravasz ember”, ha szükséges, hazudik, sőt, politikai előnyért ha-

zudni éppenséggel tanácsos dolog. Erről szónokol Dareios, amikor a mágus elleni összeeskü-

vés sikere és a hatalom megszerzése forog kockán: „Ahol hazugságra van szükség, ott ha-

zudjunk.” (3.72) Hovatovább Hérodotos maga is ügyetlennek tartja – az egyébként okos 

(sophos) – Aristagorast amiatt, hogy amikor hazudnia kellett volna, igazat mondott, így elesett 

a spártaiak támogatásától (5.50.2). 

A trickster-figurák egyik fontos eszköze a nyelv manipulációja.
414

 Nemcsak a hazugságot, 

hanem a kétértelmű beszédmódot is bevetik céljaik eléréséhez.
415

 A sophos ember egyik fon-

tos tulajdonsága, hogy jártas a nyelvi értelemképzésben, és nagyon érzékeny a nyelvi meg-

formálásra.
416

 Ezzel összefüggésben a jelentések sokrétűségét is felismeri, ezért érti a jóslato-

kat.
417

 Tanulságos ebből a szempontból az a jelenet, amikor a szkíták szimbolikus ajándéko-

                                                                                                                                                                                                        
zengik (5.67.1). Az sem érdektelen, hogy Hérodotos éppen Argos médismosa kapcsán fejti ki legvilágosabban 

történetrói alapelveit (7.152). 
410

 Ilyen Déiokés, a médek első, igazságos királya (1.96.1), Oibarés, Dareios lovásza, (3.85), aki ravasz cselé-

vel hozzásegíti urát a hatalomhoz, Histiaios, Milétos tyrannosa, Dareios politikai ötletekből ki nem fogyó szövet-

ségese majd ellenfele (5.23.2), Chilón, a spártai bölcs, aki a hét bölcs listáján is szerepelni szokott (5.23.2), s 

végül Themistoklés (8.110 és 8.124). 
411

 Sandanis, a lűd bölcs, aki le akarja beszélni Kroisost a Kyros elleni hadjáratról (1.71.2); az egyiptomiak 

(2.160); a szkíták (4.130); a thessáliaiak (Xerxés szerint) (7.130); sophié-ja van, azzal él: Phanés (3.4); az isteni 

gondviselés (3.103); Bagaios (3.127–128); Anacharsis (4.76); a makedón Alexandros (5.21.2); a föníciaiak 

(7.23.3); a görögök általában (7.102 és 9.62.3); nem nevezi a szöveg sophosnak, de Bencsik “trickster”-

típusának képviselője (lásd következő jegyzet): az egyiptomi tolvaj (2.121); továbbá Démokédés (3.130–137) és 

Zópyros (3.154). 
412

 Bencsik (1994) Ez kétségkívül hangsúlyos és visszatérő téma. Mindenképpen illik Oibarésra, Histiaiosra, 

Themistoklésre, és más, sophiáról híres emberekre, mint Amasis (2.172) vagy Aristagoras (5.50.2). 
413

 Bár Bencsik őt nem tárgyalja. Abból a szempontból joggal, hogy nem igazán „csel” az, aminek a politikai 

hatalmat köszönheti. 
414

 Dewald (2006) 154. 
415

 Dewald (2006) 152 példája Hermotimos (8.105–106). 
416

 A leglátványosabb példa Themistoklés, aki a Delphoi-ból kapott jóslat egyetlen jelzőjére alapozza a 

chrésmologosokéval ellenkező értelmezését (7.143): „Ha valóban az athéniakra vontakozna ez a kijelentés, ak-

kor szerinte (ti. Themistoklés szerint) nem ilyen szelíden fejezte volna ki magát (az isten), hanem így: ‘Ó, rette-

netes Salamis’, az ‘Ó, isteni Salamis’ helyett.” 
417

 A spártai Lichasnak például sikerült rájönnie a Delphoiból kapott jóslat jelentésére (1.68). Ezt a képességet 

mutatja fel Themistoklés is, aki – mint azt az események igazolták – helyesen interpretálta a nevezetes „deszka-

fal-jóslatot.” Peisistratosra is érvényes ez a megállapítás: ravaszsága mellett a jelértelmező tehetsége is hangot 

kap (1.63.1). Lásd Burkert (2005): „…the ability to observe and learn from signs is a token of intelligence.” A 
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kat küldenek Dareiosnak (4.131). A követ csak átadja a rábízott tárgyakat (egy madarat, egy 

egeret, egy békát és egy nyilat), a perzsák kérdésére – mit jelentsen ez? – azonban nem haj-

landó válaszolni: „Azzal bíztatta a perzsákat, hogy ha elég okosak (εἰ σοφοί εἰσι), rájönnek, 

mit akarnak üzenni ezek az ajándékok.” A folytatásból kiderül, hogy a helyes megoldást az 

találja el, aki megtalálja a megfelelő analógiát.
418

 A sophosok tehát jelek, jóslatok értelmezé-

sében tűnnek ki, ennyiben hasonlítanak a jósokra. A Melampusról szóló mondat („okos ember 

lévén magának szedte össze a jóstudományt”) ebbe a gondolatkörbe illeszkedik bele: a 

mantiké megtanulásához csak erős intellektusra van szükség.
419

 

A sophossághoz mindenesetre nem rendelődik hozzá erkölcsi minőség. Minden tréfa, ra-

vasz csel és politikai trükk olyan teljesítmény, ami kiérdemli a történetíró figyelmét, és azok 

közé a jeles tettek, csodálni való teljesítmények közé tartozik, amelyek a prooimium szerint 

rögzítésre, hírnévre érdemesek.
420

 Vannak viszont olyan sophosok is, akik nem játszanak 

trickster-szerepet, és valamilyen nagyobb tekintély, szélesebb körű bölcsesség képviselői. 

Ilyen Chilón, akit Démaratos (a spártai száműzött Xerxés udvarában) a „legokosabb” spártai-

nak tart (7.235).
421

 Xerxés azt kérdezi Démaratostól, hogyan kerekedhetne felül a spártaiakon. 

Démaratos így válaszol: „Van (Spárta) közelében egy sziget, a neve Kythéra. Chilón, aki a 

legokosabb férfi volt közöttünk, azt mondta, nagyobb hasznára lenne a spártaiaknak, ha ez a 

sziget inkább elsüllyedne a tengerben, mintsem hogy a felszínén maradjon. (Azért mondta 

ezt), mivel mindig számított valami olyasmire onnan (ti. a sziget felől), amit most magyará-

zok neked. Nem mintha előre tudott volna a hadjáratodról, hanem mert egyformán tartott bár-

kinek a hadjáratától.”
422

 

Ez a fajta „okos ember” nem azért tud a jövőre nézve tanácsot adni, mert „előre tudna” va-

lamit (οὔτι…προειδώς), hanem mert számít bizonyos dolgokra (προσδοκῶν), és tart a fenye-

getéstől (φοβεόμενος). Tudása a jelek alapján történő általános következtetésekben áll, nem 

speciális események előre tudásában. Chilónnál plasztikusabb figura a Historiae-ban Solón. 

Tudása hangsúlyozottan tapasztalaton alapszik, sokat utazik és megfigyel (θεωρία 1.29.1 és 

1.30.2), következtetéseit a már megtörtént dolgok alapján vonja le. Tudása – mint Chilóné – 

                                                                                                                                                                                                        
kérdés, hogyan tudja valaki megítélni egy jel relevanciáját és jelentését. Igazi „intellektusverseny” bontakozik ki 

Athénban a delphoi-i jóslatok értelmezése körül; lásd Burkert (2005) 39. és Parker (2000) 80. n. 14. 
418

 A rosszul következtető Dareios és a megfelelő jelentést kitaláló Gobryés esetében is az εἰκάζω ige szere-

pel. 
419

 Az egyik legsokoldalúbb sophos-figura Amasis. Szimbolikus tettel fejezi ki saját sorsát. 

(Lábmosóedényből istenszobrot készít, ezzel jelzi, hogy alacsony sorból kerülhet valaki egészen magasra – 

2.173.) Hasonlattal igazolja életmódját (az ember olyan, mint az íj, nem szabad állandóan feszíteni – 2.173). Az 

emberi élet változékonyságát is jól ismeri, és tudja, hogy a sors ellen nem lehet tenni semmit (3.43). 
420

 Lásd Bischoff (1932) 6; ill. 11–14: Az erga megala körébe tartoznak a remek gondolatok is. A gnómét is 

felmutatja az ember (apodechomai), pl. 1.171.1 és egyéb helyeken.  
421

 Okossága részben szintén jelértelmezésben mutatkozik meg: megérti annak a csodajelnek (terasnak) az 

üzenetét, amely az athéni Hippokratésnek, Peisistratos apjának mutatkozik Olympiában (1.59). 
422

 „ἔστι δὲ ἐπ᾽αὐτῇ νῆσος ἐπικειμένη τῇ οὔνομα ἐστὶ Κύθηρα, τὴν Χίλων ἀνὴρ παρ᾽ ἡμῖν σοφώτατος 

γενόμενος κέρδος μέζον ἂν ἔφη εἶναι Σπαρτιήτῃσι κατὰ τῆς θαλάσσης καταδεδυκέναι μᾶλλον ἢ ὑπερέχειν, αἰεί 

τι προσδοκῶν ἀπ᾽ αὐτῆς τοιοῦτο ἔσεσθαι οἷόν τοι ἐγὼ ἐξηγέομαι, οὔτι τὸν σὸν στόλον προειδώς, ἀλλὰ πάντα 

ὁμοίως φοβεόμενος ἀνδρῶν στόλον.” 
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általános tudás.
423

 A Kroisosszal való dialógusban Hérodotos kiemeli, hogy „nem akart híze-

legni, hanem az igazat mondta” (οὐδὲν ὑποθωπεύσας ἀλλὰ τῷ ἐόντι χρησάμενος 1.30.3).  

A Historiae-ban újra és újra megjelennek az igazsághoz ragaszkodó, hallgatóságuk ítéleté-

től nem félő, megvesztegethetetlen bölcsek. Részben ők azok, akiket a szakirodalom „bölcs 

tanácsadóként” (wise adviser) vagy „figyelmeztetőként” (Warner) tart számon.
424

 A 

Lattimore által „tragikusnak” nevezett tanácsadók csaknem mind kívülállók. Azok, akik a 

tanácsot kapó uralkodó és a tanácsadó szerepét is betöltik, mind úgy válnak bölccsé, hogy 

kívülállóvá válnak:
425

 úgy tűnik, ez a bölcs tanácsadás alapfeltétele,
426

 és ez a mitikus 

mantisok rokonaivá teszi őket: értik a jeleket, pártatlanok és megvesztegethetetlenek.
427

 Aho-

gyan például Kalchas – amint Trampedach rámutat – azért alkalmas az Agamemnónnal szem-

beni fellépésre, mert nem függ egyetlen görög vezetőtől sem (még származási helyét sem tud-

juk meg az eposz szövegéből), és nem érdekelt a hatalmi versengésben, úgy teszi alkalmassá 

az érdekmentesség a bölcseket a tanácsadásra.
428

 Teiresiasnak hagyományos szerepe az igaz-

                                                                 
423

 Nem Kroisos személyes életére vonatkozik, amit mond, hanem minden emberre (1.86.5 ἐς ἅπαν τὸ 

ἀνθρώπινον), de épp ezért válik jóslatszerűvé. Kroisos felismeri, hogy „isteni ihletésre” (σύν θεῷ) mondta, amit 

mondott. 
424

 Az alapvetés: Bischoff (1932) és Lattimore (1939). Lásd továbbá Asheri (2007) ad 1.59; Immerwahr 

(1966) 74. Lattimore a „bölcs tanácsadókat” egy „tragikus” és egy „praktikus” csoportra osztja. Maga is hangsú-

lyozza, hogy nem mindig különíthető el világosan a két kategória, és vannak, akik mindkettőbe beleesnek. A 

kritériuma ugyanis az, hogy hallgatnak-e a tanácsadó tanácsára vagy sem. 
425

 Lattimore is megállapítja, hogy csak hatalmuk elvesztése után vagy uralkodásuk végén válnak bölcs ta-

nácsadóvá (Lattimore 1939: 31.), de nem vonja le azt a következtetést, hogy éppen kívülállásuk teszi lehetővé, 

hogy bölcs tanácsadóvá váljanak. Kigazításra szorul az a megállapítása, hogy Hérodotosnál a királyok és hadve-

zérek rendszerint nem rendelkeznek „eredeti intelligenciával” (32), és ezért van szükségük tanácsadóra. Úgy 

tűnik, Hérodotos nem tulajdonságként mutatja be ezt a fajta bölcsességet, hanem helyzettől függő emberi lehető-

ségként. Több király és hadvezér is bölccsé válik, miután „messziről” tudja szemlélni az eseményeket. A legjobb 

példa erre Amasis, aki fáraóként tanácsadó-szerepet tud játszani vendégbarátja, Polykratés mellett. 
426

 Ezt az „alapelvet” nyíltan megfogalmazza Xerxés, amikor a Thermopylai után követendő stratégiáról kér-

dezi tanácsadóit (7.237.2–3): „Polgártárs a jósorú polgártársával szemben titkon irigy és rosszindulatú, s ha an-

nak tanácsra van szüksége, nem fogja neki azt javasolni, amit a legjobbnak gondol, hacsak az erény igen magas 

szintjére nem jutott: az ilyen ember azonban felettébb ritka. Az idegen (vendégbarát) viszont a jósorú idegen 

(vendégbarátja) iránt jóindulatú, és ha arra kerül sor, a legjobb tanácsot adja neki.” („πολιήτης μὲν πολιήτῃ εὖ 

πρήσσοντι φθονέει καὶ ἔστι δυσμενὴς τῇ σιγῇ, οὐδ᾽ ἂν συμβουλευομένου τοῦ ἀστοῦ πολιήτης ἀνὴρ τὰ ἄριστά οἱ 

δοκέοντα εἶναι ὑποθέοιτο, εἰ μὴ πρόσω ἀρετῆς ἀνήκοι: σπάνιοι δὲ εἰσὶ οἱ τοιοῦτοι: ξεῖνος δὲ ξείνῳ εὖ πρήσσοντι 

ἐστὶ εὐμενέστατον πάντων, συμβουλευομένου τε ἂν συμβουλεύσειε τὰ ἄριστα.”) A τῇ σιγῇ-vel szövegkritikai 

probléma is van (τῇ τε γῇ olvasat a d kódexben), és a fordításában sem egyeznek meg a kommentárok. How–

Wells és Macan azt javasolja, hogy értsük instrumentalisnak: „hallgatásával fejezi ki rosszindulatát.” A mondat 

kiegyensúlyozottabbnak tűnik a fenti értelmezés esetében. 
427

 Lattimore (1939) 24 és 33 ugyan megjegyzi, hogy a „wise adviser” funkciója hasonló a jóslatokéhoz, de 

nem ismeri föl a jósszerep leválasztását Hérodotosnál. Jelzi is (28. n. 10), hogy nem foglalkozik a jósok adta 

tanácsokkal, mivel nekik „az a dolguk, hogy tanácsot adjanak.” Nem figyeli viszont meg, hogy a hérodotosi 

jósok nem játszanak tanácsadó szerepet. (Erről lásd alább.) Burkert (2011) 175 a mantist a „bölcs” ősformájának 

nevezi („eine Urform des Weisen Mannes”). 
428

 Trampedach (2008) 210–211. Az kevésbé állja meg a helyét, hogy Kalchas tudása nem játszana szerepet 

ebben a helyzetben, és hogy „bármelyik másik vezető felállította volna ugyanazt a diagnózist” (209). A kívülál-

lás nem elégséges feltétele a tanácsadásnak, kell hozzá bölcsesség is. A különbség a hérodotosi bölcs és az epika 

mantisa között, hogy az előbbi tapasztalatból, az utóbbi isteni forrásból veszi tudását. 
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ság képviselete az uralkodóval szemben,
429

 de láttuk Theoklymenost is az Odysseiában, aki a 

kérők megvetésével mit sem törődve mondta szemükbe a rettenetes igazságot. 

A Historiae-ban ezt a független bölcsességet nem a mantisok képivselik, hanem a kívülálló 

tanácsadók.
430

 Ilyen Sardisban Solón, Kyros számára Kroisos (1.89.1).
431

 Ha túlságosan érde-

kelt valaki egy ügyben, akkor félreérti, a maga szájíze szerint értelmezi a történéseket: ez tör-

ténik Kroisos és a delphoi-i jóslatok esetében, Dareios és a már emlegetett szimbolikus szkíta 

ajándékok alkalmával, és Astyagés mágusaival is (1.107–108 és 120).
432

 A pártatlanság elő-

feltétele a dolgok objektív szemlélésének és az igazság felismerésének.
433

 Ebben is megfi-

gyelhető a mitikus jósok (ill. a jósdák) és a hérodotosi bölcsek rokonsága.
434

 Azért érdemes 

távoleső, esetleg éppen idegen jósdát felkeresni, hogy ezzel a lehetőségig kiküszöböljék a 

jóslatadó érintettségét. Ezt fejezi ki Delphoi (és általában a jósdák) félreeső elhelyezkedése:
435

 

a nagyobb városoktól való távolság megóvja a jósdát a hatalmi konfliktusokban való részvé-

                                                                 
429

 Teiresias tragikus “Warner”-szerepéről lásd Ugolini (1995). Az uralkodó és a jós összeütközését általános 

toposznak tartja, amiből a tragikus Teiresias-figura is kifejlődött (25.) A politikai (uralkodói) tekintély és a 

mantikus tekintély elméleti megközelítését (az Oidipus király kapcsán) lásd Paparizos (1990). Megállapítja, 

hogy mind Oidipus, mind Teiresias tekintélyének végső alapja a tudása. Utal arra is, hogy nem ugyanazzal a 

típusú tudással rendelkeznek, következtetése azonban, hogy itt Oidipus a modernebb, racionális gondolkodás 

képviselője a Teiresiasban megtestesülő „mitikus” tudással szemben (318), kevéssé védhető. 
430

 A jósintézmények közül csak Delphoi és néhány más jósda játssza az igazság letéteményesének (és ezzel 

együtt az erkölcsök őrének) szerepét, lásd
 
Parke (1967) 99. Arról, hogy a “Warner”-ek és Delphoi ugyanazt a 

típusú bölcseséget képviselik, lásd Bischoff (1932) 19; Friedman (2006) 168–169. Ariónt és Démokédést elemzi 

ebből a szempontból. Ő is hivatkozik az Odysseia híres soraira (17.382–386), és megemlíti a jóst is, mint utazó 

szakembert. Érdekes, hogy felfedezhető a rokonság Hérodotos és az orvos vagy a költő között, de a mantisokkal 

való rokonságtól Hérodotos távoltartja magát. Nagy (1987) az aoidos szerepet tartja meghatározónak, Thomas 

(2000) és (2006) az orvosét. Friedman a tágabb fogalmat, a démiourgost jelöli meg Hérodotos szerepmintája-

ként. Rámutat arra, hogy az utazó szakember alapélménye nemcsak a tudásszerzés, hanem a nosztalgia is. 
431

 Vö. Asheri (2007) 43. Tanácsadó szerepet játszik Kyros mellett (1.155; 1.207) és Kambysés melett is 

(3.36). Hasonló a helyzete Psamménitosnak (3.14). Mindketten általános, minden emberre érvényes bölcsesség-

gel válaszolnak. 
432

 Vö. Corcella ad loc. (in Asheri 2007): „Darius’ interpretation is little more than wishful thinking.” Ez a 

magatartás az Iliasból is ismerős: Hektór figyelmen kívül hagyja azokat a jósjeleket, amelyek ellentmondanak 

saját érdekének (13.821–32 és 16.853). Astyagés már azzal teszi fel a kérdést, hogy olyan tanácsot vár, amely 

„neki és nekik is a legbiztonságosabb”; majd maguk is kifejtik, hogy érdekük Astyagés és a médek uralmon 

maradása (1.120.5–6). Hasonló rossz tanácsadó Mardonios Xerxés számára (7.8–9). Bischoff (1932) 55–56. úgy 

látja Mardonios ezen szerepe fiatalságával (és ezzel összefüggésben) zabolátlan indulatával magyarázható. Sze-

rintem itt is az érintettség a fontosabb szempont. Artabanos ugyanis (aki valóban öregebb), bár perzsa, de nem 

fűződik érdeke Xerxés hadjáratához: belőle már (részben éppen öregsége folytán is) nem lesz uralkodó vagy 

sikeres hadvezér. 
433

 Friedman (2006) 167 felhívja a figyelmet arra, hogy Solón bölcsessége és helyhez-nem-kötöttsége (plané) 

szoros kapcsolatban vannak, és ez érvényes Hérodotos saját szerzői magatartására is. „Herodotus, like Solon, is 

capable of a certain ability to see human affairs in the broadest of possible contexts. It is an ability that is linked, 

for both of them, with their experience of travel.” 
434

 Bischoff (1932) 3. n. 4. kimutatja, hogy homérosi eposzokban a bölcshöz a formulák szintjén is kötődik a 

pártatlan ítélkezés képessége. 
435

 Ugyan sok ismert jós Élisből vagy Arkádiából származik, az nem igaz, hogy a nagyobb polisok ne adtak 

volna jósokat, lásd Pritchett (1979) 52. A távoli, félreeső helyről való származás és a helyhez-nem-kötöttség nem 

a jósok feltétlen jellemzője, hanem kívülállásuk szimbolikus kifejezője. A görög jósok származási helyeiről 

térkép Kettnél (1966: 83). 
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teltől.
436

 Ugyanez az egyik jelentése a jós vándorlásának is: nem kötődik senkihez, így pártat-

lan tud lenni. 

A bölcsesség helyes tanácsadásra való felhasználása erkölcsi kérdés. Xerxés imént idézett 

szavai is ezt támasztják alá („csak az ad a polgártársának jó tanácsot, aki az areté magaslataira 

jutott”), s még világosabban Xerxés „bölcs tanácsadója”, Artabanos. Szavaiból világos, hogy 

a jó tanács fokmérője nem a siker, hiszen azt a szerencse is befoyásolja.
437

 Az (erkölcsileg 

elkötelezett) sophos tanácsa nem a politikai-hatalmi haszonra tekint.
438

 

Összegezve tehát, amit a hérodotosi sophosokról megállapítani lehet: Az „okos” önmagá-

ban erkölcsileg minősítetlen kategória, mégis elkülöníthetők a szövegben azok a sophosok, 

akik nem érdekből, hanem független igazságokat hangoztatva beszélnek és cselekszenek, mint 

Chilón, Solón és Artabanos. Solón közismerten Hérodotos szerzői personájának egyik párhu-

zama,
439

 és ugyanez érvényes a többi, „erkölcsileg elkötelezett” sophosra is. Melampus intel-

ligenciája okán minősül sophosnak, de nem dönthető el, melyik kategóriába tartozik. 

Kultúrhérósi szerepe és az argosi nők meggyógyításának ténye és Solónnal való párhuzama 

miatt inkább az „erkölcsileg elkötelezett sophosok” közé illik, az argosiakkal folytatott tár-

gyalása során felmutatott ravaszsága és hatalomszerzése a trickster-figurákhoz viszi közel.
440

 

Melampus, tudjuk, mitikus világ egyik legnevesebb mantisa. Hérodotos azonban nem ne-

vezi őt ezen a néven. Nem mintha a történetíró szótárából hiányozna ez a kifejezés. Mantist az 

egész Historiae tizenkét esetben említ.
441

 Ezek közül nyolc különböző történeti beszámolók-

ban tűnik fel, egy kivételével nevén nevezve.
442

 Úgy tűnik, mantisnak Hérodotos csak az ál-

tala leírt események (perzsa háborúk és az azt megelőző egy-két generáció) idején élt, főként 

a hadseregeknél alkalmazott jósokat nevezi. 

Egyetlen hely van, ahol a mantis szó egy „mitikus” jós összefüggésében szerepel. 

Mardonios elküldi egy emberét, Myst, hogy jóslatokat kérjen a görögországi jósdáktól. Mys 

többek között Thébába is elmegy, és ott előbb Apollón Isménios jósdáját, majd Amphiaraosét 

                                                                 
436

 Burkert (2005) 37; hasonlóképpen Parker (2000) 79. „the most convincing prophecy comes from afar.” 
437

 Az okos tanács okos akkor is, ha a tyché közbeszól, és más irányba fordulnak a dolgok (7.10. δ 2). Vö. 

Bischoff (1932) 57: „die richtige βουλή erscheint als Eigenwert, als eine sittliche Tat.” 
438

 Bischoff (1932) 59 megjegyzi, hogy Artabanos és Xerxés vitájában Xerxés érvényes politikai igazságokat 

hoz fel szándéka megalapozására. A bölcs azonban nem politikus, („wesentlich unpolitische Weisheit des 

Warners”). Xerxés politikusi bölcsessége (7.11.2–3): „ha mi nyugton maradunk, ők bizony nem, hanem hadjára-

tot fognak indítani ellenünk… nem húzódhat vissza egyikünk sem; vagy mi cselekszünk, vagy eltűrjük (hogy a 

másik fél kezdeményez)” – a hatalmi és háborús logika egyszerű megfogalmazása. Hasonlóan igaz praktikus 

(politikusi) bölcsesség Xerxés részéről, hogy ha túl sokat mérlegel az ember, végül semmit sem fog csinálni 

(7.50.1). 
439

 Friedman (2006) 167. Llásd Redfield (1985), és Shapiro (1996). 
440

 Jellegében így annak a bölcs-típusnak felel meg, akit Detienne (1996) ír le az archaikus korra vonatkozó-

an: „Az igazság mestere egyben a félrevezetés mestere is” (86). 
441

 Három helyen többes számban szerepel a kifejezés: Polykratést mások mellett jósai is fel akarják tartóztat-

ni (3.124.1); Démaratos anyjának jósok is véleményt adnak (6.69.3.); egy hosszabb szakaszban pedig a szkíta 

jósokról van szó (4.68–69). 
442

 A kivétel: egy élisi jós, akit Démokédés mentett meg (3.132.2). A többiek: élisi Kallias, aki a krotóniaknak 

segített háborúban (5.44.2); az arkadiai Kleandros, aki az argosi szolgákat bíztatta háborúra (6.83.2); a 

Thermopylainál elesett akarnaniai Megistias (7.119, 221, 228); az élisi Tellias, aki a phókisiakat segítette egy 

hadicsellel (8.27.3); az élisi Tisamenos, a plataiai csatánál a görög seregnél működő jós (9.33.1); Hégsistratos, a 

perzsa oldalon alkalmazott, szintén élisi mantis (9.37–38); és Hippomachos, a Plataiainál a perzsák oldalán har-

coló görögök saját mantisa (9.38). 
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keresi föl (8.134.2). Az utóbbi jósda megkérdezésére idegent kell felbérelnie, mert a thébaiak 

nem kérhetnek jóslatot Amphiaraostól (Θηβαίων δὲ οὐδενὶ ἔξεστι μαντεύεσθαι αὐτόθι). 

Amphiaraos ugyanis jóslat útján (διὰ χρηστηρίων ποιεύμενος) választás elé állította őket: 

vagy mantisként vagy harcostársként vehetik csak igénybe a segítségét (ἑωυτῷ ἢ ἅτε μάντι 

χρᾶσθαι ἢ ἅτε συμμάχῳ), és a thébaiak az utóbbit választották. Sajnos nem világos, mikor 

történt ez a döntés, az azonban kitetszik a történetből, hogy Argos híres jósa, a mitikus thébai 

háború résztvevője nem tud egyszerre szövetségese és jósa lenni Thébának. Mintha az csen-

gene ki a szavakból, amit korábban is láttunk: az érintettség kizárja a valódi jós szerepének 

betöltését. Nem mellékes, hogy Amphiaraos – az epikus hagyomány szerint – Melampus le-

származottja volt. Az ő jósdája az, amelyik Kroisos jósdatesztelésekor Delphoi mellett egye-

düliként bizonyult igazmondónak (1.49). 

Meglepő tény, hogy a hatalmas anyagot felvonultató Historiaeban nem szerepel több miti-

kus jós. Trophonios jósdája kétszer kap említést (1.46 – Kroisos ezt a jósdát is próbára teszi; 

és 8.134 – Mys itt is kér jólatot), de róla mint személyről nem esik szó. Az jósistenek közül 

találkozunk Próteussszal és Tritónnal. Próteus a 2. könyvben szerepel (2.112 és a következő 

fejezetek), de nem jósistenként, hanem Egyiptom királyaként, aki magánál tartja Egyiptomban 

Helenét, miután Parist a hazafelé vezető úton odavetette a szél. Külön érdekesség, hogy 

Próteus itt a nyomozó és bíró szerepét játssza: kikérdezi Parist és a szolgáit az eseményekről 

(2.115), majd a vendégbarátság intézményének sérthetetlenségét többször hangsúlyozva Parist 

kiutasítja az országából.
443

 Tritón – cserébe egy tripusért – útba igazítja Iasónt és jóslatot is 

mond neki (4.179). Tritón valódi jós és tanácsadó minőségben segíti a tanácstalan (ἀπορέοντι) 

Iasónt: megmutatja a kijáratot a tritónisi öbölből (τόν τε διέκπλοον τῶν βραχέων δεικνύναι), 

és a kapott tripusra ülve (ἐπιθεσπίσαντά τε τῷ τρίποδι) a „teljes történetet” elmondta nekik 

(σημήναντα τὸν πάντα λόγον), ami a jövőt illeti. Tritón a legendás múlt egy történetének sze-

replője itt (lásd a történet felvezetését: ἔστι δὲ καὶ ὅδε λόγος λεγόμενος). Hérodotos tehát alig 

számol be mitikus (hőskori) jósokról vagy jósistenségekről, s ha megteszi, akkor is kerüli a 

mantis kifejezést: mintha nem tekintené Melampust egy kategóriába tartozónak azokkal, aki-

ket az ő korában mantisnak hívtak.
444

 

Melampus nem volt járatlan (ἀδαὴς), hanem jól ismerte (ἔμπειρος) az egyiptomi Dionysos-

kultuszt.
445

 Nem maga alkotta tehát meg ezt az istentiszteleti formát, hanem megtanulta má-

soktól. A jóstudományt – így Hérodotos – „maga szerezte meg saját magának” (ἑωυτῷ 

                                                                 
443

 Azért is fontos ez a szakasz, mert mutatja Hérodotosnak a homérosi eposzokban való jártasságát. Idéz az 

Iliasból és az Odysseiából is (2.116), ez utóbbiból azt a szakaszt, ahol Helené Egyiptomban kapott gyógyszerei-

ről van szó (Odysseia 4.227–230). Hogy az egyiptomi logos írásakor Hérodotos fejében tartotta az epikus ha-

gyományt, és ezen belül is kifejezetten az Odysseia szövegét, azért fontos, mert innen is ismerhette Melampus 

történetét. Hérodotos és az epika kapcsolatáról lásd Boedeker (2002), bőséges további bibliográfiával. Hérodotos 

“homérosi” vonásainak összefoglalásához lásd Asheri (2007) 49. és Lloyd (2007) 234. 
444

 A Historiae-ban előforduló mantisok részletes vizsgálatát lásd alább. 
445

 A két szó hasonló szembeállításban a 9.46.2-ben szerepel, ahol Pausanias, a spártai hadvezér a plataiai 

hadszíntéren azt javasolja az athéniaknak, hogy cseréljenek helyet a csatarendben, hogy így az athéniak harcol-

janak a perzsákkal szemben, a spártaiak pedig a biótiaiakkal szemben, hiszen a spártaiak járatlanok és tapaszta-

latlanok (ἄπειροί τε εἰμὲν καὶ ἀδαέες) a perzsákkal való harcban, a boiótokat és thessáliaiakat azonban jól isme-

rik (ἔμπειροι εἰμέν). A két kifejezés, és főleg az utóbbi a gyakorlati tapasztalatot hangsúlyozza. 
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συστῆσαι).
446

 Az epikus hagyomány ismeretének tükrében, főként ami a Megalai Éhoiai be-

számolóját illeti, ez a kijelentés a Melampus-alak gyökeresen új szemléletére utal. Az eredeti, 

más véleményekkel szembeni állásfoglalást jelzi a rövidke fejezetben többször előforduló, 

egyes szám első személyre vonatkozó, vélekedést kifejező igék egész sora: „δοκέει μοι”, „ἐγὼ 

μέν νυν φημὶ”, „φήσω”, „οὐδὲ φήσω”, „μοι δοκέει”.
447

 Hérodotos tagadja azt a hagyományt, 

amely Melampust isteni eredetű tudással ruházta fel, és amely a perzsa háborúk korának jósai 

számára tekinélyt kölcsönzött. 

Nem jelentéktelen a hérodotosi mondat folytatásának szóválasztása sem: Melampus Egyip-

tomból szerzett tudomást (πυθόμενον) sok mindenről. Ez az ige igen gyakran szerepel 

Hérodotos mondataiban.
448

Kroisos sokszor „érdeklődik”, például a phrygiai menekült kiléte 

felől (1.35.2),
449

 vagy Amphiaraos sorsáról (πυθόμενος αὐτοῦ τήν τε ἀρετὴν καὶ τὴν πάθην) 

(1.52).
450

 A πυνθάνομαι az udvari kihallgatások és a hírszerzés alapszava,
451

 de Hérodotos 

maga is πυνθάνεται, pl. amikor az arábiai szárnyas kígyók felől érdeklődik (ἐς τοῦτο τὸ 

χωρίον ἦλθον πυνθανόμενος περὶ τῶν πτερωτῶν ὀφίων 2.75.1), még hangsúlyosabban az 

Elephantinén túli területekről való kutatakodása kapcsán (2.29.1): „Senki mástól nem tudtam 

információkat szerezni (ἄλλου δὲ οὐδενὸς οὐδὲν ἐδυνάμην πυθέσθαι
 
).

452
 Ennyi többet sike-

rült megtudnom (ἐπυθόμην), amennyire csak lehetséges volt. Elephantiné városáig magam 

mentem el, hogy megnézzem (αὐτόπτης ἐλθών), onnantól szóbeli közlések alapján szereztem 

értesüléseket (ἀκοῇ ἤδη ἱστορέων).” 

Úgy tűnik, az „információszerzés” (πυνθάνεσθαι) egyik lehetséges módja az autopsia, a 

másik a (lehetőleg szemtanúktól való) kérdezősködés (ἱστορίη). A πυνθάνομαι tehát a 

ἱστορέω-val csaknem szinonim jelentésű szó. Hérodotos, amiről csak tud, saját tapasztalatá-

ból, „mint szemtanú” igyekszik beszámolni (lásd 2.99.1-et is), aminek maga nem járt utána, 

arról hallomás alapján szerez értesülést. A látás előbbrevaló, mint a hallás (ahogy Kandaylés 

                                                                 
446

 Ez a kifejezés még egy helyen szerepel (1.103.2): Kyaxarés „az egész Halyson túli Ázsiát megszerezte 

magának” (συστήσας ἑωυτῷ). Az uralkodó és a kutató-tudós párhuzamára alább kitérek. Maga a mantiké (ti. 

techné) kifejezés is utal a jóslás szakma-jellegére, szemben az epikában (és Pindarosnál) előforduló 

mantosynével, vö. Jouanna (1997) 304. 
447

 Lásd Zographou (1995) 200. 
448

 A Perseus statisztikája szerint összesen 447-szer szerepel, jóval nagyobb gyakorisággal, mint bármelyik, 

az adatbázisban feldolgozott szerzőnél. 

(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/wordfreq?lang=greek&lookup=punqa%2Fnomai) (2014.07.08.) 

Powell (1938) szótára szerint alapvetően két jelentésben használatos: 1. „érdeklődik, kérdezősködik” 

(inquire); 2. „érdeklődés útján megtud, értesül” (learn by inquiry). 
449

 ἐπυνθάνετο ὁκόθεν τε καὶ τίς εἴη – az imperfectum kifejezi az egymás után feltett több kérdést, a kitartó 

érdeklődést, utánajárást. 
450

 Nagyon sok esetben egyáltalán nem tisztázott, hogy miyen úton, kinek a közvetítésével szereznek tudo-

mást az egyes szereplők máshol történt eseményekről, jóslatokról vagy bármi egyébről. Különösen érdekes ez 

abban az esetben, amikor az elrabolt papnőkről van szó a 2. könyvben (54). Itt Hérodotos rákérdez arra, honnan 

tudják olyan pontosan a thébai papok, mi lett a papnőkkel. A válasz pedig az, hogy „nagy erőkkel keresték 

ezeket a nőket, de nem voltak képesek megtalálni őket, később viszont megtudták ezeket a dolgokat, amelyeket 

el is meséltek.” Vagyis az érdeklődő történetíró nem kap választ a kérdésére. A történet forrása tökéletesen 

homályban marad. (Számos ilyen esetet lehet idézni még.) 
451

 Hosszan lehet sorolni azokat a szöveghelyeket, ahol egy uralkodó érdeklődik, értesül valamiről. Az ural-

kodók „kutató” magatartása és a történetíró hasonló tevékenyésge közti párhuzamról lásd alább. 
452

 Ti. a saisi írnokon kívül, akinek voltak információi a Nílus forrásáról (2.28). 
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is megállapítja, amikor Gygés nem hisz neki felesége szépségét illetően 1.8.2): hiteles infor-

máció csak attól származhat, aki maga látta az adott dolgot vagy eseményt.
453

 

A jós az eposz világában azért tudott hiteles lenni, mert különleges látás birtokában volt. 

Ezt a látáson alapuló hitelességet képviseli a történetíró is, de információit nem egy 

mindentlátónak (mindentudónak) feltételezett istentől nyeri, hanem a maga szemtanúi megfi-

gyeléséből.
454

 A tudást, amit közvetít, a maga személyes utánajárása hitelesíti, és a mitikus 

jósnak (Melampusnak) hasonló módszert tualjdonít. 

Melampus ebből a szempontból is a többi hérodotosi „bölcs” sorába illeszkedik. Az ő tudá-

suk is tapasztalati alapú. Igaz ez Solónra: utazása nemcsak a kívülállásának biztosítéka és 

kifejezője, hanem bölcsességének alapja is. Bár a θεωρίη-t előbb „ürügynek” (πρόφασις) ne-

vezi Hérodotos (1.29.1), Kroisos szavaiból mégis világos, hogy azért vár tőle ilyen komoly 

kérdésben választ, mert sokfelé járt és sokmindent látott már életében (1.30.2): „(Hallottam 

hírét), hogy mivel szereted a bölcsességet, sok földet bejártál, hogy megnézd (θεωρίης 

εἵνεκεν). Így most elfogott a vágy, hogy megkérdezzem, hogy láttál-e valakit (εἴ τινα… 

εἶδες), aki mindenkinél boldogabb volt.” 

Több bölcs esetében csak valószínűsíteni lehet, hogy kora és ebből adódó élettapasztalata 

az, aminek bölcsességét köszönheti (Sandanis 1.71; Chilón 7.235),
455

 máshol kifejezetten 

hangsúlyozzák, hogy tanácsaik múltbéli tapasztalataikon alapulnak (pl. Artabanos vagy 

Sókleés).
456

 Hekataios nyilvánvalóan kutatásaira alapozva óvja az iónokat a lázadástól (és 

játssza itt a tragikus figyelmeztető szerepét 5.36.2),
457

 Kroisost pedig drámai tapasztalatai 

vezetik rá arra a bölcsességre, amit korábban Solóntól hallott (1.207 τὰ δὲ μοι παθήματα 

ἐόντα ἀχάριτα μαθήματα γέγονε).
458

 

                                                                 
453

 Ugyanazt a különbségtételt látjuk itt, mint már az Odysseiában: a szemtanú beszámolója az igazi. Müller 

(1981) 313. n. 42 ezt az elvet (a látás előbbre való a hallásnál) kézenfekvő népi bölcsességnek nevezi, melynek 

bizonyítására két Odysseia-helyet hoz fel (3.93; 4.324). Az eposz ismeretelméleti alapfeltevései azonban éppany-

nyira nem „népiek”, mint Hérodotoséi. Jól érzékelteti ezt Bassi (1997) 323, aki a szemtől szembeni közlés kultu-

rális jelentéssel való telítettségére hívja fel a figyelmet (az eposzban): a közvetlen kommunikáció az „igaz”, 

megbízható, férfias (hőshöz illő) érintkezés, szemben a közvetett kommunikációval. (Az Ilias követség-jeleneteit 

elemzi, ahol igen hangsúlyos a személyes jelenléttel összefüggő igazmondás és a közvetett üzenetben rejlő félre-

vezetés lehetősége, lásd Bassi 1997: 332. A n. 53-ban utal Hérodotos ezzel kapcsolatos szemléletére is.) 
454

 De Ste. Croix (1977) 137.úgy véli, a szemtanúságnak a hallomással szembeni felértékelése Hérodotos ko-

rának vívmánya. Müller (1981) 314 rámutat arra, mennyire különbözik Hérodotos „implicit ismeretelmélete” a 

kortársaiétól (mind a preszókratikusokétól, mind a szofistákétól): „Er nimmt damit im philosophischen Denken 

seiner Zeit einen durchaus selbständigen und neuartigen Standpunkt ein…” Azt a következtetést vonja le, hogy 

Hérodotos maga fejlesztette ki ezeket az empirikus alapelveket. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy a látásra alapozó 

tudás fogalma nem új, és nem Hérodotos találmánya, hanem éppenséggel igen régi: az epikából örökölt, a jósok 

tudásáról való képzetekkel rokon. 
455

 Bölcsesség és idős kor az epikában együtt járnak, lásd Bischoff (1932) 3. n. 4. Az Iliasban Kalchas (1.69), 

Polydamas (18. 250), Priamos (3.109), trójai öregek (3.160); az Odysseiában Halithersés (24. 452). „Der Weise 

beherrscht durch Erfahrung und Erlebnis die vergangene und kennt durch Analogieschluss die kommende Zeit.” 
456

 Artabanos (πάθος 7.10γ.1); A korinthosi Sókleés is a zsarnokságról szerzett tapasztalatokra hivatkozik 

(5.92α.2) 
457

 Felsorolja a népeket, akiken Dareios uralkodik, és bemutatja a perzsa haderőt (καταλέγων τά τε ἔθνεα 

πάντα τῶν ἦρχε Δαρεῖος καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ). Lattimore (1939) 26 a tragikus „wise adviser”-ek közé sorolja. 
458

 Lásd Bischoff (1932) 4–5: “Weise aber wird man… nur durch die notwendige passive Auseinandersetzung 

mit dem, was die lange Zeit nacheinander heranbringt, durch das lange geübte Sehen und Sehenmüssen (ἰδεῖν), 
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A tárgyalt fejezet (2.49) fő mondanivalójához tartozik, hogy Hérodotos szerint Melampus 

volt Dionysos nevének
459

 és kultuszának bevezetője Görögországban.
460

 Ez az jelenti, hogy az 

egyiptomi vallás egyik központi történetét (Osiris-mítosz)
461

 és az ehhez kapcsolódó rituális 

gyakorlatot ismertette volna meg a görögökkel.
462

 Hérodotos fogalmazásmódja egyértelművé 

teszi, hogy Melampus kulturális jelentősége Kadmoséval és a vele érkezett föníciaiakéval ér 

fel, akik egyéb „didaskalia” mellett a betűírást hozták be (ἐσήγαγον) Hellasba.
463

 Ami 

Hérodotos véleményét illeti (hogy ti. Melampus Egyiptomból ismerte meg az isten tisztelét), a 

manapság sem tartják kizártnak, hogy a görög Dionysos-ünnepek formálódásában az egyip-

tomi Osiris-vallás terjedése is szerepet játszhatott.
464

 Hérodotos közlései arról tanúskodnak, 

hogy a Dionysos-tisztelet nemcsak a polis-ünnepségeket (áldozat, phallosmenet), hanem a 

beavatási szertartásokat is jelentette a számára.
465

 Egyértelmű ez a (fél-)szkíta Skylés történe-

téből (4.79), de abból is kiviláglik, amiket Hérodotos az egyiptomi lélek-halhatatlanság hitről 

(2.123) és a halottak lenruhába öltöztetésének egyiptomi szokásáról és annak görög 

párhuzanairól mond (2.81). 

Hérodotos, bár sokat ír az istenekről, nem „teológus” abban az értelemben, hogy elméleti-

leg tisztázni akarná az istenek mibenlétét, lényegét, vagy feladatait.
466

 Nehezen leírható, még-

is körülhatárolható az istenségről alkotott felfogása. Harrison meggyőzően mutatja be a törté-

netíró „inkonzisztens” képzeteit az emberi történések mögötti isteni működéssel kapcso-

latban:
467

 Az embert érő sorscsapásnak lehet oka a mindig biztosan bekövetkező (legfeljebb 

                                                                                                                                                                                                        
das Analogien liefert. … Wer diese Erfahrung dichter haben will, muss dem Strom der Geschehnisse 

entgegengehen, das heisst, er muss wandern, wie Solon und Herodot und Anacharsis (Hdt. 4,76,2).” 
459

 Hogy mit jelent a „név” ebben az összefüggésben (és általában Hérodotos azon tézisének összefüggésében, 

mely szerint a görögök az istenek neveit az egyiptomiaktól vették át), komoly problémát okoz a modern kutatás-

ban. Mögötte egész bizonyosan a moderntől nagyon különböző nyelvfelfogás húzódik meg, vö. Harrison (2000) 

263. és a teljes Appendix II. Hogy mennyire tudatos nyelvelméleti tájékozottságot feltételezhetünk Hérodotosról, 

lásd Burkert (1985) 130–132. 
460

 Dionysos Melampusszal való összekapcsolása nem Hérodotos ötlete, ez a fogalmazásból is kiviláglik, lásd 

Zographou (1995) 200. n. 57. Burkert (1985) 121–122 úgy véli, Melampus és Dionysos kapcsolata az argosi nők 

meggyógyításának mítoszán alapul. 
461

 Hérodotos Osirist azonosítja Dionysosszal: 2.42. és 2.144. 
462

 A Dionysos-kultusz mérhetetlen jelentősége a görög kulturában itt nem tárgyalható. Legfrissebben lásd 

Burkert (2011) 172–174; 249–257; 339–343; 249. n. 386, további bibliográfiai tájékoztatással. A Dionysosszal 

és kultuszával kapcsolatos modern tudományos elképzelések változásaira nézve lásd a Bevezetést. 
463

 A betűírás meghonosításának leírása ugyanazt a mintát mutatja, mint a Dionysos-tiszteleté. A föníciaiaktól 

átvették (παραλαβόντες) az iónok, és keveset változtattak rajta (μεταρρυθμίσαντες σφέων ὀλίγα ἐχρέωντο). 

(5.58.2) 
464

 Burkert (2011) 251. A későbbi századokból származó aranylemezkék feliratai, amelyek a Dionysos-

misztérium beavatottjainak hitébe engednek bepillantani, párhuzamot mutatnak a Halottak Könyve kérdés-

feleleteivel: Burkert (2011) 437. n. 32. Dionysos és kultusza eredetéről alkotott modern tudományos koncepci-

ókkal kapcsolatban lásd Burton (1972) 97–99; Zographou (1995) 201. n. 62; Isler-Kerényi (2007) 235–254. Vö. 

Összegzés, 220. oldal. 
465

 A phallosmenet eredetéről és értelmezéseiről lásd Casadio (1994) 75. n. 36. Casadio (74–75) úgy véli, 

Melampus a dionysosi vallás reformátora volt, aki misztikus módon értelmezte át a (korábban is meglévő) kul-

tuszt. 
466

 Harrison (2003) 237. 
467

 Harrison (2000), különösen a 4. fejezetben (“Divine Retribution” 102–121). 
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késedelmes, vagy váratlan módon lecsapó) isteni bosszú;
468

 de az élet viszontagságai egysze-

rűen az istenség „irigységével”, kiszámíthatatlan önkényével is magyarázhatók.
469

 Az isteni-

nek van egy rend-szerű és egy ellenőrizhetetlen, „zavaros” (ταραχῶδες 1.32.1) megjelenése. 

A történetíró, amikor az események okait keresi, ez utóbbi magyarázathoz is fordulhat, és bár 

ez a szigorú logikai (és erkölcsi) igényeket nem elégíti ki, pusztán megnevezésével már vala-

milyen rendbe, a maga logosának rendjébe illeszti. (Számíthatunk arra, hogy vannak kiszá-

míthatatlan dolgok.) 

A solóni (hérodotosi) tarachódes és az „dionysosi” természetesen nagyon eltérő fogalmak. 

Ez utóbbi ráadásul túlságosan megragadhatatlan ahhoz, hogy ilyen összefüggésbe helyezzük, 

és az irigység és zavarosság, amiről Solón beszél, nem egy isten tulajdonsága (szemben más 

istenekkel), hanem általában az emberi sors fölött álló erők jellemzője. Annyit viszont lehet 

állítani, hogy Hérodotos számára Dionysos a többi istenhez képest később megismert, az 

egyiptomi Osirisszel azonos, tehát az alvilág uraként tisztelt isten, akihez misztikus tanításo-

kat tartalmazó logosok és polison kívüli ünnepek fűződnek, és aki beavatottjait mámoros ön-

kívületbe ejti.
470

 Dionysos nevének és rítusainak megismertetése az alvilág „elismertetését”, a 

polison kívüliségnek a polis rendjébe illesztését jelentette, és ezzel – ahogy Kerényi Károly 

fogalmaz – ezeknek a jelenségeknek a kultúrába illesztését.
471

 Melampus teljesítménye azért 

is érdekelhette Hérodotost, mert a mania mint emberi cselekvést motiváló jelenség őt is erő-

sen foglalkoztatja, és az „értelmetlenül” feltörő erő nagyobb dimenziókban (a városok, népek 

történetének szintjén) is működni látszik.
472

 

Összegzésül: Az egyiptomi logosban Hérodotos olyan bölcsnek mutatja be Melampust, aki 

saját okosságának köszönheti, hogy elsajátította a jóstudományt. A rituális ismereteket, ame-

lyeket mint a görögség egyik nagy tanítója, és Kadmoshoz, Homéroshoz mérhető kultúrate-

remtője, bevezetett Hellasban, tapasztalatok és utánajárás révén szerezte meg. Megnevezése 

(sophos anér) és utódainak megjelölése (sophistés), továbbá a tény, hogy a szöveg nem nevezi 

őt mantisnak, arra engednek következtetni, hogy Hérodotos nem tekinti őt a korabeli jósok 

elődjének, hanem sokkal inkább a hozzá (Hérodotoshoz) hasonló kutatók és bölcselők ősének 

tartja.
473

 Magának a szakasznak a nyelvezete és stílusa éppen Hérodotos kutatói énjét emeli 

                                                                 
468

 Legátütőbb bizonyítéka Hérodotos e hitének Pheretimé története és az ehhez fűzött megjegyzései: 4.205; 

vö. Harrison (2000) 102. 
469

 Ez a “solóni”, “amorális” magyarázat, lásd Harrison (2000) 113. és uo. n. 36; továbbá de Ste Croix (1977) 

140. 
470

 Később érkezett: 2.52; Osiris = Dionysos: 2.42 és 2.144; alvilág: 2.123; logos: 2.48.3 és 2.49.1; polison 

kívüli ünnep: 1.150; beavatottak önkívülete: 4.79 
471

 Kerényi (1984) 197: „Törvényeit (ti. a dionysosi világrendét) magunkban működni hagyni egyszersmind 

kultúra is.” (Kiemelés az eredetiben.) 
472

 A mania Melampus 9. könyvben paradigmaként felidézett történetében központi szerepet játszik (lásd 

alább). Bár Hérodotos nem tér ki arra, hogy az argosi nők miért őrültek meg, és arra sem, hogy Melampus ho-

gyan gyógyította meg őket, a más beszámolókban olvasható leírások a nők meggyógyításáról rokoníthatók bizo-

nyos dionysosi szertartásokkal. Az újkori vallástörténeti kutatásban sokan képviselték a nézetet, mely szerint 

Melampus „eredetileg” Dionysos-pap volt, s később tagolódott be az apollóni világba. (Lás erről a Bevezetést.) 
473

 A mantis és belőle képzett szavak irodalmi használatát elemzi Jouanna (1997). Megállapítása szerint a 

mantis szót Aischylos magára Apollónra is használja, míg Sophoklés ezt kerüli (303–304). A manteion 

Homérosnál a jósok, Sophoklésnél a jósdák (Delphoi) válaszait jelöli. 
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ki: az Egyiptomba utazás, az utánajárás, az adatok összevetése, a belőlük levont logikus kö-

vetkeztetések magát a történetírót is Melampushoz hasonló sophosként mutatják be.
474

 

Melampus mint példakép (Historiae 9.34) 

A Historiae utolsó nagy felvonásának központi jelenete zajlik ezekben a fejezetekben (Függe-

lék, 18. szöveg). Túl vagyunk Thermopyaion és Salamison, túl Xerxés hazatérésén. 

Mardonios Hellasban maradt hadereje és a szövetséges görögök szárazföldi összecsapásra 

készülnek. Hérodotos bemutatja a két sereg összetételét és számadatait (9.29–32). A hellének 

az Asópos folyótól délre, a perzsák attól északra helyezkednek el: minden készen áll. A per-

zsa lovasság első támadása azonban csak a 49. fejezetben következik be, a csatára pedig az 

59. fejezetig kell várni. Tizenhárom nap telik el a seregek felállása és a döntő összecsapás 

között. A hosszú várakozás oka, hogy mindkét sereg kedvező áldozati előjelekre vár. a hadse-

reg jósai egyik oldalon sem javasolják a támadás megkezdését (9.36–37.1 és 9.38.2). Mind-

eközben gyarapszik a görög tábor, és Mardonios egyre türelmetlenebb. Hérodotos az esemé-

nyek megtorpanását és az idő múlását az elbeszélése megakasztásával is érzékelteti. Olvasója 

figyelmét, míg telnek az eseménytelen napok, érdekes történetek elbeszélésével köti le.
475

 

Kézenfekvő, hogy a reflektorfényt a seregek visszatartásáért felelős szereplőkre irányítsa: 

azokra a jósokra, akik az áldozati jeleket értelmezték. Előbb a görögök áldozójósát, 

Tisamenost mutatja be (9.33–36), majd a perzsáknál görög módra alkalmazott Hégésistratost 

(37–38). A két jóshoz egy-egy olyan történet kapcsolódik, amely számot tarthat a „nagy és 

csodálatos” emberi tetteket rögzíteni akaró történetíró érdeklődésére. Tisamenos különleges-

sége, hogy bár eredetileg élisi származású, testvérével együtt spártai polgárjogot kapott, már-

pedig „az összes ember közül egyedül ők lettek spártai polgárok” (9.35.1); a szintén élisi 

Hégésistratos pedig hallatlanul merész tettet hajtott végre, hogy a spártaiak fogságából elme-

nekülhessen (9.37.2). 

A két jós története a Hérdotostól megszokott „exkurzusok”
476

 „gyűrűsen” szerkesztett for-

máját ölti: a kezdő mondat tartalma az elbeszélés végén megismétlődik,477
 tartalmukat tekint-

ve pedig ellentétpárt alkotnak. Tisamenos spártai polgár lett (9.33.1: Λακεδαιμόνιοι 

ἐποιήσαντο λεωσφέτερον; 9.35.1: μοῦνοι δὲ δὴ πάντων ἀνθρώπων ἐγένοντο οὗτοι 
                                                                 

474
 Vernant (1991) a jóslás társadalmi szerepének változásait elemezve utal arra, hogy a jósok és más „a tudás 

ugyanazon területére lépő” gondolkodók (szofisták, filozófusok, történetírók, orvosok) az V. sz.-ban egymás 

riválisaivá váltak. Ez utóbbiak másfajta raciionalitást (gondokodásmdot, logikát) képviseltek, és elhódítottak 

kompetenciákat a jósoktól.  
475

 Hasonló eljárás máshol is megfigyelhető Hérodotosnál, pl. az első könyvben (81–84): míg Kroisos követei 

Spártába érkeznek és átadják az üzenetet, legalább két hét telik el. Hérodotos „ezalatt” elmeséli a spártaiak és az 

argosiak ellenségeskedésének történetét és a Kroisos megsegítésére tett előkészületeiket, míg azt a hírt nem kap-

ják, hogy Sardis már elesett. Lásd Lang (1984) 7. és 153. n. 19 („time-filling digressions”). 
476

 Az „exkurzus” (az angol szakirodalomban: „digression”) kifejezés helyességét többen megkérdőjelezték. 

Azt implikálja ugyanis, hogy a „fő” témához képest a „kitérő” a lényeghez nem tartozó, mellékes anyag, lásd 

Immerwahr (1966) 61; Harrison (2000) 7: „digression from what?”; De Jong (2004c) 112 szerint minden „törté-

neti exkurzus” funkcionális: vagy háttér-információt ad, vagy analógiát nyújt az értelmezéshez. Az etnográfiai 

kitérők is szervesek (De Jong 2001b: 106), mert nélkülük nem lennének értelmezhetőek a politikai döntések. Sőt 

maga a Historiae funkciója, hogy olyan történelmi és földrajzi/etnográfiai tudást nyújtson, amelynek alapján a 

jelenben (a történetíró jelenében) megalapozott döntéseket lehet hozni (De Jong 2004c: 115). 
477

 A „Ringkomposition” Hérodotosnál: Immerwahr (1966) 54–59. További irodalmi tájékoztatás uo. n. 28; 

De Jong (2002) 260–261. 
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Σπαρτιήτῃσι πολιῆται), Hégésistratos a spártaiak engesztelhetetlen ellensége volt (9.37.1: τὸν 

δὴ πρότερον τούτων Σπαρτιῆται λαβόντες ἔδησαν ἐπὶ θανάτῳ ὡς πεπονθότες πολλά τε καὶ 

ἀνάρσια ὑπ᾽ αὐτοῦ; és 9.37.4: κατεστήκεε ἐκ τῆς ἰθέης Λακεδαιμονίοισι πολέμιος.). A két 

jós-elbeszélés olyan sajátságokat is felmutat, amelyek nem minden exkurzusra jellemzők. 

Egyrészt a Tisamenosról szóló elbeszélés még egy betéttörténettel bővül, Melampuséval, aki 

hasonlóan viselkedett a mitikus időkben az argosiakkal, mint Tisamenos a spártaiakkal.
478

 

Másrészt Tisamenos története túlnyúlik az éppen tárgyalt események idején: utolsó háborús 

győzelmeit bőven a perzsa háborúk után aratta (9.35.2). Ugyanez figyelhető meg 

Hégésistratos esetében: Hérodotos beszámol a haláláról is, ami természetesen a plataiai csata 

után következett csak be, amit a történetíró, bár evidens tény, fontosnak tart kiemelni (9.37.4–

38.2).
479

 

A jós-elbeszélések tehát az idősíkok kezelését tekintve bonyolult, de kiegyensúlyozott 

szerkezetet mutatnak. A fő elbeszélői síkról (plataiai csata) először Tisamenos történetére 

tekint vissza az elbeszélő (hogyan került a jós a spártaiak szolgálatába). Ezen belül egy újabb, 

a mitikus időkre való visszatekintés (Melampus története), majd egy, a fő elbeszélésen túlra 

nyúló előretekintés kap helyet (az öt megnyert ütközet). Ezután visszatér a fő elbeszéléshez 

(plataiai események 9.36‒37.1), majd újra visszatekint, ezúttal Hégésistratos múltjára, de éle-

tének és halálának elbeszélésével ismét túllép a fő elbeszélés időkeretein. 

A jósok története tehát az azt átlátó történetíró szempontjából mesélődik el, mégpedig úgy, 

hogy a történet idősíkját elhagyva a jövő eseményei tárulnak fel. Hérodotos elbeszélése ritkán 

lép túl időben a perzsa háborúk korán.
480

 Ezzel az elbeszélői technikával nemcsak a mitikus 

múlt minta-jellegét domborítja ki, hanem azt is, hogy ő, a jósokhoz hasonlóan átlátja az ese-

ményeket és kezeli az időt. A 2. könyvtől eltérően, ahol Hérodotos kutatói personája és az 

érvelő beszédmód volt a meghatározó, itt a mindentudó narrátor csillogtatja meg profi elbe-

szélői technikáját. Ismeri a két jós múltját, jelenét és jövőjét: ezzel túlszárnyalja az általa be-

mutatott mantisokat, és egyszersmind a mitikus jósok rokonaként mutatkozik meg. 

Kik ezek a mantisok? Tisamenos élisi jós az Iamidák nemzetségéből, aki a spártai sereget 

„kíséri” (εἵπετο τῷ στρατεύματι τούτῳ).
481

 Mivel Tisamenos genealógiája a szöveg tisztázat-

lansága miatt nem egészen világos, kénytelenek vagyunk azt a kérdést mellőzni, hogy 

Tisamenos Melampus leszármazottja volt-e.
482

 Fontosabb, hogy a szöveg mantisnak nevezi, 

                                                                 
478

 A többszörösen beágyazott elbeszélésekről Hérodotosnál lásd Immerwahr (1966) 13. n. 28.  
479

 Az ún. „external prolepsis”-ről, vagyis az elbeszélés időkeretén túllépő előreutalásokról lásd De Jong 

(2001b). A régebbi szakirodalomban ezek a mű befejezésének datálása miatt voltak fontosak. Lásd Macan meg-

jegyzését (ad 9.33.2 γὰρ-jához): „Herodotus here inserts a pure digression on the biography of Teisamenos, 

which, though interrupting the story of Plataia, contains very important matters bearing upon Laconian law, the 

history of the Pentekontaeteris, the date of the composition of his own work, and other matters.” 
480

 Összesen kb. hússzor fordul elő, hogy a pentékontaeteiára utal. Griffiths (2008) 134 azzal magyarázza a 

prolépsisek ritkaságát Hérodotosnál, hogy a történetíró kerülni akarja annak látszatát, hogy a jós, az ihletett költő 

vagy maga Apollón szerepét veszi magára: „In spite of his deep interest in oracles, Herodotus himself projects a 

more modest persona than that of the omniscient time-lord.” Példái prolépsisekre: Ameinoklés (7.190); Ephialtés 

(7.213–214); Thermopylét túlélő spártaiak (7.229–232); Leontiadas (7.233). 
481

 Élisi jósok máshol is előfordulnak a Historiae-ban: Démokédés megment egy élisi jóst (3.131); a krotóniak 

az éisi Kalliast vették maguk mellé a Sybaris elleni háborúban (5.44); Tellias, élisi jós eszel ki egy hadicselt a 

phókisiak számára a thesszáliaiak ellen (8.27). 
482

 A kirekesztett Κλυτιάδην azért okoz problémát, mert a Klytiadák Melampodidák voltak (Pausanias 

6.17.6), az Iamidák pedig a mitikus Iamos leszármazottjai, az olympiai jósda örökös jósdinasztiája. Erről részle-
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és hogy Melampusszal hozza párhuzamba. Érdekes továbbá, hogy Tisamenos „követte”, „kí-

sérte” a sereget, holott a spártaiak hégemónnak kérték föl (9.33.3). Tisamenos nem abban ha-

sonlít mitikus elődjére, hogy vezetőként működne. A polgárjog megszerzésében is – leg-

alábbis a nyelvi megformálás szintjén – passzív szerepet játszik: Λακεδαιμόνιοι ἐποιήσαντο 

λεωσφέτερον. 

Melampust a 2. könyvben így vezeti föl a történetíró: Ἕλλησι γὰρ δὴ Μελάμπους ἐστὶ ὁ 

ἐξηγησάμενος τοῦ Διονύσου τό τε οὔνομα καὶ τὴν θυσίην καὶ τὴν πομπὴν τοῦ φαλλοῦ 

(2.49.1). A „hellének” itt népként, kulturális egységként értendő, Melampus az egész hellén-

ség egyik tanítója. Az ἐστὶ jelenideje a teljesítmény jelenig tartó érvényét fejezi ki: Melampus 

a (máig gyakorolt) szertartások bevezetője. Melampus „megmagyarázza” a Dionysos-kul-

tuszt, vagyis egyértelműen vezető, élenjáró funkciója van, az egész görög nép tanul tőle: ἀπὸ 

τούτου μαθόντες ποιεῦσι τὰ ποιεῦσι Ἕλληνες. Tisamenos is a „helléneknek” szolgál: Ἕλλησι 

μὲν Τισαμενὸς Ἀντιόχου ἦν ὁ θυόμενος: οὗτος γὰρ δὴ εἵπετο τῷ στρατεύματι τούτῳ μάντις 

(9.33.1), de itt a „hellének” a Plataiainál felállt görög szövetséges sereget jelenti. Tudjuk (az 

előző fejezetből, ha máshonnan nem), hogy nem az összes görög harcolt ezen az oldalon a 

perzsák ellen. Tisamenos szerepe részlegesebb a görögség viszonylatában. Ő „volt” az, aki 

áldozatot mutatott be: időben is behatároltabb, amit tesz. Feladata az áldozás, áldozati jelek 

értelmezése. Szakértelme korlátozottabb, mint mitikus mintájáé. Már a bevezető mondatokból 

világos, hogy Tisamenos funkciója különbözik a legendás jósokétól. 

Tisamenos tehát egyszer jóslatért fordult a Pythiához. Nehéz nem észrevenni ebben a törté-

netben valamennyi iróniát. A jós jóslatot kér Delphoiban: miért van erre szüksége?
483

 „Utód 

ügyében” (περὶ γόνου) fordul a Pythiához, holott éppen utánzott őse, Melampus egyik leghí-

resebb történetében pontosan ebben a kérdésben tud segítségére lenni Iphiklosnak: jóstudo-

mányával gyógyuláshoz segíti a nemzőképességét elvesztett hőst.
484

 A válasz ráadásul, amit 

kap, nem a kérdésre vonatkozik, hanem valami másra (első pillantásra legalábbis semmi köze 

a kérdéshez).
485

 

Hovatovább félreértelmezi a jóslatot. Szemlátomást nem jártas a kétértelműségek felisme-

résében és értelmezésében, éppoly kevéssé, mint Kroisos a Historiae első könyvében, akiről 

csaknem ugyanezekkel a szavakkal közli az elbeszélő, hogy „elvétette a jóslatot” (ἁμαρτὼν 

                                                                                                                                                                                                        
tesen lásd Schachter (2000). Schachter szerint – aki véleményét egy V. századi feliratra alapozza – elírás van a 

szövegben. Tisamenos eszerint az Iamida nemzetség Kydadai családjából származott volna, s a Κλυτιάδην ké-

sőbbi javítás a szövegben. A Klytiadák ugyanis valószínűsíthetően csak a római korban lettek fontos szereplői az 

olympiai kultusznak. 
483

 A messénéi háborúk narratíváit elemzi Fontenrose (1978) 103–107, és rámutat arra, hogy a korábbi verzi-

ókban Delphoi nem szerepelt. Később azonban, Diodórosnál az aggódó messénéieket valaki figyelmezteti, hogy 

ne törődjenek a mantisok által mondottakkal, akik a saját jövőjüket sem látják, inkább küldjenek Delphoiba. 

(8.8.1–2) „The elder’s admonition is a device for introducing the Delphic Oracle into the story of the wars, a pro-

Delphian effort to enhance the Oracle’s reputation.” (105.) A messénéi mantisok nem tudják értelmezni a jósla-

tot: „serves the same purpose as the elder’s recommendation against manteis in Diodoros’ account…: Apollo and 

Delphi has knowledge that the seers lack.” 
484

 Tipikus jóslatkérési helyzet, lásd Fontenrose (1978) 24. 
485

 Fontenrose a delphoi jóslatokat feldolgozó munkájában rámutat arra, hogy az „irreleváns jósdai válasz” ti-

pikusan a legendás jósda-konzultációk eleme. Fontenrose (1978) 122: „Like spontaneous response, irrelevant 

response is a feature of narrative consultations; that is, the Pythia does not answer the question asked, but tells 

the enquirer something else.” A Hérodotosnál előforduló irreleváns jósdai válaszokról lásd még Harrison (2000) 

125. 



II. MELAMPUS TÖRTÉNETEI A GÖRÖG IRODALOMBAN 

— 95 — 

τοῦ χρησμοῦ, 1.71.1).
486

 Félreértésének következménye, hogy megszégyenül az olympiai 

játékokon.
487

 Mindennek tetejébe mások, a teljesen kívülálló spártaiak jönnek rá a jóslat jelen-

tésére.
488

 Teljesen homályban marad, miképpen szerezhettek tudomást egy magánember jós-

latkéréséről a spártaiak, és az is, voltaképpen kik is ők, és hogyan jönnek rá a jóslat értel-

mére.
489

 

Fontenrose épp ezek alapján az elbeszéléselemek alapján sorolja a történetet a „legendás” 

jóslatkérések közé.
490

 Tisamenos és a spártaiak egész története „történetileg” ellenőrizhetet-

len, és könnyen lehet, hogy valóban kevés valóságalapja van.
491

 Hérodotos (történet)írói céljai 

azonban másutt keresendők. Az egész Historiae egyik alapmotívuma az emberi tettek mögötti 

isteni szándék, és az, ki és hogyan juthat hozzá ezek megismeréséhez. A Tisamenos-történet 

az elbeszéléselemek szintjén azt mutatja, nem a jós az, aki az isteni szándék feltárásához iga-

zán ért. 

Hérodotos az elbeszélés szintjén megfogalmazódó ellentmondást a szóhasználatával is 

megjeleníti. Τισαμενῷ γὰρ μαντευομένῳ – azt várnánk, hogy a μαντεύομαι ige egy mantis 

esetében „jóslatot ad”, „jósként működik” jelentésben fog szerepelni, amire bőven van példa a 

Historiae-ban: ezt jelenti a szkíta jósok esetében (4.67.1–2 és 4.68.1); és maga a delphoi-i 

isten is használja első személyben, amikor Lykurgosnak válaszol (1.65.3). A 9. könyvben 

ötször szerepel ez a szó aktív értelemben, egyszer Tisamenos esetében is (9.35.1).
492

 Hasonló-

képpen a τὸ Τισαμενοῦ μαντήιον („Tisamenos jóslata”) jelenthetné, hogy Tisamenos jósolt 

valamit, de világos, hogy nem az ő jóslatáról, hanem a rá vonatkozó jóslatról van szó. 

A kettős jelentéssel való játék a mondatban tovább folytatódik: ugyanaz az ige fejezi ki a 

Pythia „válaszolását” (ἀνεῖλε) és Tisamenos versenygyőzelmét (ἀναιρήσεσθαι). Az ἀναιρέω 

mindkét használata bevett,
 493

 és általános Hérodotos nyelvében is.
494

 Az élisi jósra vonatkozó 

két ige egyszer sem jelenti, hogy a jós jósolna. A kettős jelentések játéka ezzel nem ér véget. 

                                                                 
486

 Az „elvéteni” a célbalövésből vett kép: „mellélőni”, „nem találni el”, vagyis Teisamenos és Kroisos nem 

találja el, mire vonatkozik a jóslat. Más szóval, amikor megpróbálja „összehozni” (symballein) a jelölőt és a 

jelöltet, ezt hibásan hajtja végre.  
487

 A kifejezés kissé homályos, de valószínűleg arról van szó, hogy az „öt győzelmet” pentathlonra értette, és 

csaknem öttusa-bajnok lett, de a bírkózásban kikapott az androsi Hieronymostól. (lásd Macan és How–Wells, ad 

loc.) Pausanias (3.116) szerint Tisamenos és ellenfele két-két számban győzött, és az utolsó (a birkózás) döntötte 

el a versenyt. 
488

 Akik „nem intellektuális éleslátásukról híresek” – így Fontenrose (1968) 95 („not famous for intellectual 

perspicacity”). 
489

 Lásd Lang (1984) 13: Hérodotos egyik jellemző, egyszerű eljárása a történetelemek összekapcsolására a 

„megtudást” jelentő participiumok használata, amelyek az időbeli összekötést és a motivációt is látszólag bizto-

sítják. 
490

 Fontenrose (1968) 94. Tisamenos történetében is kimutatja a hérós-mítoszok bizonyos tipikus vonásait. 
491

 Ha van is, a szóbeli hagyományozás során (ami Hérodotos történeteiről általában feltételezhető) műfaji je-

gyeket felmutató elbeszéléssé formálódott, lásd Griffiths (2008) 137. 
492

 További helyek: 9.36; 9.37.4; 9.92.2 és 9.95. („jósként működik”, „jós-szolgálatot teljesít”) 
493

 További helyek, ahol ἀναιρέω jósdaválaszt jelent: 1.13 (Gygés uralmával kapcsolatban Delphoi válaszadá-

sa); 2.139 (egy egyiptomi jósda válasza); 6.34 (Delphoi válasza a dolonkosoknak); 6.52 (Pythia válasza a spárta-

iaknak Démaratos és Kleomenés ügyében); 7.148 (Pythia válasza az argosiaknak) 
494

 Lásd Powell (1938) s. v. Mindkettő a „magához vesz”, „felvesz” jelentésből ered. A jóslatadás esetében 

valószínűleg a sorshúzásos jóslás szókincséből származik: a Pythia (vagy más) „választ” a lehetséges válaszok 

közül. Lásd Fontenrose (1978) 220. Flacelière (1965) 17; a delphoi-i jóslás változatairól és lefolyásáról a leg-

részletesebben Amandry (1950). A versenyek esetében a versenydíj elnyeréséről van szó. 
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A Pythia ugyanezzel a nyelvi ravaszsággal él, mint Hérodotos. Az ἀγῶνα ἀναιρεῖσθαι minden 

további nélkül jelentheti az atlétikai versenyek és a háborús küzdelem megnyerését, és 

Hérodotos szívesen használja ki ezt a gazdag jelentésű metaforát.
495

 

Amikor Tisamenos „látja” a spártaiak rászorultságát, és „üzen” nekik (9.33.4), a megfelelő 

participiumok (ὁρέων, σημαίνων) főként így, egymáshoz közel a jóslás terminológiáját idézik 

fel. A σημαίνω („jelez, jelt ad”) ünnepélyes üzeneteket, hivatalos információátadást vagy ka-

tonai jeladást szokott jelenteni, de gyakran vonatkozik az „isteni” szférából származó üze-

netre.
496

 A bölcs tulajdonsága az, hogy többet „lát”, mint a többiek, és ezt jelzi: Kroisos, 

Kyros foglyaként ezekkel a szavakkal ajánlja fel szolgálatait a perzsa királynak: δικαιῶ, εἴ τι 

ἐνορέω πλέον, σημαίνειν σοί (1.89.1). Tisamenos üzenetében a sorsszerűségre utaló (és 

Hérodotos által ebben a jelentésben gyakran használt) δεῖν („kell” 9.33.5) is a jóslás szókincs-

ének része. 

Hasonlóképpen több jelentést felidéző szó a χρησμοσύνη (9.33.5), amelyet a kommentárok 

és szótárak „kérés”-nek fordítanak (χρῄζω – szüksége van valamire, kíván, kér valamit), de 

ugyanez a szó „jóslatot adni, megjósolni” jelentésű is lehet, és a belőle képzett főnevek: 

χρησμός, χρησμολογία „jóslatot” jelentenek.
497

 

Hérodotos egy jós történetének elbeszélésekor tehát olyan szavakat használ, amelyek a jós-

láshoz szoktak kapcsolódni, ám ezekben a mondatokban egyszer sem vonatkoznak arra, hogy 

a jós jóstevékenységet végezne. Ezzel a történetíró egyszersmind azt is jelzi, hogy ő maga 

viszont ügyesen bánik a többjelentésű szavakkal, éppúgy, ahogyan a Pythia. A poliszémiával 

való játék máshol is megfigyelhető Hérodotosnál, az ἀναιρέω igével ráadásul nem ez az 

egyetlen eset. A pelasgok megkérdezik a dódónai jósdát, hogy „átvegyék-e” (ἀνέλωνται) a 

barbároktól származó istenneveket, és a jósda azt „válaszolja” (ἀνεῖλε), hogy használják a 

neveket (2.52.3). Amikor Démaratos, az elűzött spártai király, kikérdezi az anyját a fogantatá-

sáról, az válaszában egymáshoz közel nagyon különböző jelentésben használja ezt az igét. 

Először a „jósválasz” (6.69.3: οἱ μάντιες … ἀναίρεον), majd „foganás” értelemben (6.69.4: 

ἀναιρέομαι). 

Mindennek az irónián túl további jelentősége van. Hasonló poliszémiával Hérodotos több 

helyen él. Ilyen például az ἐξαιρέω két különböző jelentésben való használata (8.121): „Miu-

tán a hellének nem tudták elfoglalni (ἐξελεῖν) Androst, Karystos felé mentek, és miután fel-

dúlták a földjüket, visszatértek Salamisra. Először kiválasztották (ἐξεῖλον) a zsákmány javát 

az isteneknek…”
498

 Macan nem tartja szerencsésnek a szóválasztást, és nem tudatos szóismét-

                                                                 
495

 A két jelentés (atlétikai és háborús) egyértelműen összefonódik, amikor a perzsák arról érdeklődnek, hogy 

mit csinálnak éppen a hellének, és megtudják (az arkadiaiaktól), hogy az olympiai játékok zajlanak, ahol a győz-

tesnek olajágkoszorú jár (8.26). A görögök versenyzési morálja (a perzsa Tritanaichmés/Tigranés szavai szerint) 

ijesztő: hiszen ugyanezt (a dicsőségért való küzdelmet) várhatják el tőlük a háborúban is. 
496

 Lásd 78.2 (teras állítmányaként); 1.34.2 (álom); 1.108.2 (álomértelmezés); Powell (1938) s. v. „foretell”-

nek fordítja ezeket az eseteket, holott mindig lehet egyszerűen „üzenni”-nek fordítani. Tritón a jövőt tárja fel 

Iasónnak (4.179.3); 7.142.2 (a Salamisszal kapcsolatos deszkafal-jóslat kapcsán: „hajókat ért rajta az isten”); és 

9.120 (Prótesilaos „üzen” Artayktésnek egy teras révén). 
497

 Schweighäuser (1824) 377 (s. v.) jóstudományként érti („ars et munus vatis”). Bár a szótárak külön kezelik 

a két χρῄζω-t (vö. LSJ s. v.; az elsőt a χρή-re, a másodikat a χράω-ra vezeti vissza), eredetük közös: mindkettő a 

χρή származéka, lásd Beekes (2010) s. v. χρή, ill. Chantraine (2009) s. v. χρή. 
498

 οἱ δὲ Ἕλληνες ἐπείτε οὐκ οἷοί τε ἐγίνοντο ἐξελεῖν τὴν Ἄνδρον, τραπόμενοι ἐς Κάρυστον καὶ δηιώσαντες 

αὐτῶν τὴν χώρην ἀπαλλάσσοντο ἐς Σαλαμῖνα. πρῶτα μέν νυν τοῖσι θεοῖσι ἐξεῖλον ἀκροθίνια. 
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lésnek tekinti (ad loc.). Sok más hely alapján azonban úgy tűnik, Hérodotos tudatosan bánik a 

többjelentésű szavakkal.
499

 A fenti esetektől némileg eltérő, de egy szó konkrét és metaforikus 

jelentésével játszó szakasz található a 8. könyvben (52.2–53.1): az athéni Akropolis ostroma-

kor olyan ügyesen védekeztek az otthon maradt athéniak, „hogy Xerxés hosszú ideig bajban 

volt, mivel nem tudta őket elfoglalni. Idővel azonban kiút mutatkozott a zavarból.” (ὥστε 

Ξέρξην ἐπὶ χρόνον συχνὸν ἀπορίῃσι ἐνέχεσθαι οὐ δυνάμενον σφέας ἑλεῖν. χρόνῳ δ᾽ ἐκ τῶν 

ἀπόρων ἐφάνη δή τις ἔξοδος τοῖσι βαρβάροισι.) A megoldás az, hogy az Akropolisnak azon 

az oldalán, „a kapuk és a felvezető út mögött, ahol senki sem őrizte és senki sem számított 

volna arra, hogy ott valaha valaki feljön”, sikerült néhány ellenségnek felkapaszkodnia, „pe-

dig meredek volt ott a terep”. Xerxés „kiúttalanságát” (aporiáját) egy „járhatatlan” (aporos) 

terep oldja meg. Fontos hozzátenni, hogy a kódexek olvasata nem ἔξοδος, hanem ἔσοδος, így 

a mondat úgy is olvasható: „később azonban járhatatlan terepről mutatkozott bejutási lehető-

ség a barbároknak” (ti. az Akropolisra). Akárhogy is, az aporia két jelentése mindenképpen 

érvényesül ezekben a mondatokban. 

A szavak több jelentésével való játék a többértelmű jóslatok legalapvetőbb eszköze.
500

 

Hérodotos, aki sok ilyen többértelmű jóslatot idéz, maga is szívesen alkalmazza ezt a fo-

gást.
501

 A tárgyalt szakaszban (9.33) az irónia eszközeként, ami szintén nem áll távol a „del-

phoi-i stílustól”.
502

 Szójátékot nemcsak a többjelentésű, hanem az azonos vagy hasonló alakú 

szavakkal is szívesen űz a Pythia. Egy kommentátor megjegyzi, hogy a Tisamenos kérdésére 

(γόνου) adott válasza (ἀγῶνας…) „rossz szóviccnek” hat.
503

 A delphoi-i jóslatok stílusától ez 

a fajta nyelvi játék sem idegen. Sok ilyen helyet lehet idézni, csak a szemléltetés végett álljon 

itt az Athénnak szóló első jóslatból (Salamis előtt, 7.140) néhány, hasonló alakú szavakon 

alapuló szójátékot szemléltető példa:
504

 

οὔτε πόδες νέατοι οὔτ᾽ ὦν χέρες, οὔτε τι μέσσης 

λείπεται, ἀλλ᾽ ἄζηλα πέλει: κατὰ γάρ μιν ἐρείπει 

πῦρ τε καὶ ὀξὺς Ἄρης, Συριηγενὲς ἅρμα διώκων. 

πολλὰ δὲ κἆλλ᾽ ἀπολεῖ πυργώματα κοὐ τὸ σὸν οἶον, 

πολλοὺς δ᾽ ἀθανάτων νηοὺς μαλερῷ πυρὶ δώσει, 

οἵ που νῦν ἱδρῶτι ῥεούμενοι ἑστήκασι, 

δείματι παλλόμενοι, κατὰ δ᾽ ἀκροτάτοις ὀρόφοισι 

                                                                 
499

 Hasonló szójátékokat gyűjt csokorba Powell (1937). Gyakori bizonyos igék két különböző (sokszor konk-

rét és elvont) jelentésben való, egymáshoz közeli használata. 
500

 Lásd Parke–Wormell (1956) II. Bevezetés. 
501

 Hérodotos a maga történetmesélésében is szívesen játszik a poliszémiával és az ezáltal közvetíthető mé-

lyebb jelentésekkel. Tetszetős Friedman (2006: 171) értelmezése, amely az Arión-történetben szereplő nomos 

(Apollónnak előadott dal) kifejezést a szó gyakoribb, a Historiae-ban általános és gyakran használt jelentésével 

(szokás, törvény) hozza összefüggésbe. „The poet is represented as autonomous, alone with his song/nomos in 

the middle of the sea; because he is not bound to one particular place, his song is also his nomos.” 
502

 Lásd Parke–Wormell (1956) II. xxv: a delphoi-i jóslatok stílusa az emelkedett és a személyeskedő (bizal-

mas, ironikus) hangnem keveréke. Parker (2000) 79 szerint ez a durva, megvető stílus is annak biztos jele volt, 

hogy az isten beszél az egyszerű nőn keresztül. 
503

 Macan ad loc. 
504

 Példa még: 9.114.1 ὁρμηθέντες és ὅρμεον; egyértelmű az utalás két jóslatban is arra, hogy a perzsák nevét 

a πέρθω igével hozzák kapcsolatba (7.220.4 és 8.77.1). Ugyanez Aischylosnál is, lásd Couch (1931). Harrison 

(2000) 263. n. 48: beszélő nevek a Historiae-ban. A nevek (szavak) ókori felfogásáról és az etimologizáló gon-

dolkodásról lásd Clay (1983) 54–55. 
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A Tisamenosról szóló elbeszélés még legalább két helyen hasonló szójátékkal él: A spárta-

iak „felhagynak” (μετίεσαν) a kérésükkel, majd, amikor nagy veszedelem fenyegeti őket, utá-

namenve (μετιόντες) beleegyeznek az ajánlatba. A μετίημι és a μέτειμι egymáshoz közeli, 

nagyon hasonló alakú használata nem valószínű, hogy véletlen ügyetlenség.
505

 

A történet lezárásakor, az öt megnyert ütközet felsorolása után feleslegesnek hat Hérodotos 

megjegyzése: „Ez volt utolsó az öt csata közül.” (οὗτος δὲ ὕστατος κατεργάσθη τῶν πέντε 

ἀγώνων 9.35.2) A mondat utolsó szava (ἀγώνων) nemcsak az első szójátékot idézi fel, hanem 

rímre is talál a következő mondatban: „Ez a Tisamenos volt tehát a hellének jósa Plataiánál, 

mivel a spártaiak magukkal hozták” (ἀγόντων τῶν Σπαρτιητέων). 

Az ilyen típusú szójátékra bőven akad példa Hérodotosnál. Sokan felfigyeltek a nevekkel 

kapcsolatos etimologizálásra/szójátékokra is.
506

 Írói fogásként sokszor bizonyosan az irónia 

eszközei,
507

 Harrison viszont Hérodotos nevekkel kapcsolatos megjegyzéseit elemezve arra a 

megállapításra jut, hogy ezek a szójátékok túl gyakoriak ahhoz, hogy pusztán irodalmi ékít-

ményeknek tekintsük őket: mögöttük a nyelvnek valamely mélyebben gyökerező sajátos fel-

fogása sejthető.
508

 

Tisamenos üzenetében tehát folytatódik a hasonló alakú és a többértelmű szavak révén elért 

ironikus hatás: Tisamenos csak hasonlít a valódi jósokra. Hérodotos stílusa a jósszó stílusára 

hasonlít, miközben a mantisnak nevezett Tisamenos úgy tűnik, járatlan a nyelvi élcek értel-

mezésében. A spártaiak tehát (nem tudni, pontosan kikről van szó) nem atlétikai, hanem hábo-

rús küzdelmekre vonatkoztatják a Pythia szavait. Megpróbálják Tisamenost megszerezni há-

borús „vezetőül” (ἡγεμόνα) a Hérakleida királyok mellé. A kommentároknak problémát okoz 

a kifejezés: nem lehet szó arról, hogy Tisamenos a királyokkal egyenrangú vagy fölöttük álló 

hadvezérként jön szóba. 

Tisamenos feltételhez köti a spártaiak kérésének teljesítését. Kérésével – állapítja meg 

Hérodotos– Melampust utánozta, aki hasonlóképpen előbb csak magának, később már test-

vérének is részt kért az argosi királyságból.
509

 Tisamenosnak nem jó a „szövetséges” (φιλός) 

                                                                 
505

 Macan (1908) ad loc. „inelegancy by ‘unconscious iteration.’” 
506

 Immerwahr (1966) 156–158; 250; 260–261; 294–295. és máshol; Myres (1953) 208. Kallimachos nevéről, 

aki a marathóni csata fővezéréül választottak (‘fine fighter’). Néhány ilyen esetet Powell (1937) is felsorol. 
507

 Powell (1937) is ezt a funkciót emeli ki. 
508

 Harrison (2000) 263: „Such word-plays appear too frequently to be merely the self-conscious product of 

literary artists, but are rather the reflection of a more deep-rooted idea of language.” 
509

 ταῦτα δὲ λέγων οὗτος ἐμιμέετο Μελάμποδα, ὡς εἰκάσαι βασιληίην τε καὶ πολιτηίην αἰτεόμενος. A mondat 

értelme nem világos, arról ugyanis nem volt szó, hogy Tisamenos királyságot kért volna magának. Ezért Stein 

(1871) a kódexek egyöntetű olvasatát (αἰτεόμενος) αἰτεομένους-ra javítja. Így a mondat jelentése: „Ezeket 

mondva Melampust utánozta, ha össze akarom hasonlítani azt, aki királyságot, azzal, aki polgárjogot kért magá-

nak.” Kommentárjában párhuzamul egy Thukydidés-helyet hoz fel (4.36): ὡς μικρὸν μεγάλοις εἰκάσαι, csak-

hogy a hérodotosi mondatban két tárgy szerepel. Hérodotos is, ha az εἰκάζω-t „összehasonlít” értelemben hasz-

nálja, tárgyat és dativust használ mellette (2.69). A ὡς εἰκάσαι pedig általában azt jelenti: „amint arra következ-

tetni lehet”, „ahogy sejthető”, „feltehetőleg” (pl. 1.34). Masaracchia (1978) ad loc. megvédi a kódexek olvasatát: 

úgy értelmezi, a polgárjog ráadásképpen járul a hégemóni tiszthez (vö. Masaracchia 1975–1977: 151). Értelme-

zése védhető a szövegösszefüggéssel. Az ἀνετίμα jelentése „magasabb árat kért”, vagyis a spártaiak által ajánlott 

lehetőségnél (pénzért legyen hégemónjuk) többet: a hégemónság mellé a polgárjogot is kérte magának. A szöveg 

folytatása: „annak minden velejárójával együtt” (τῶν πάντων μεταδιδόντες) ezt az értelmezést erősíti. Más szö-

veghelyek azt mutatják, nem jelenti a spártai hégemónság egyben a basileusi tisztséget is: amikor a théraiak 
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státusz, minden előnyével együtt spártai szeretne lenni. A spártai polgárjog és a basileusi 

tisztségben való részesedés olyannyira két különböző minőségű dolog, hogy amikor a Spár-

tába befogadott minyasok minden polgárjoggal járó előjog megszerzése után a királyságból is 

részesedést kérnek, azt Hérodotos elvetemült dolognak nevezi (οἱ Μινύαι ἐξύβρισαν, τῆς τε 

βασιληίης μεταιτέοντες καὶ ἄλλα ποιέοντες οὐκ ὅσια. – 4.146).
510

 

Nem lehetetlen, hogy maga Tisamenos utalt a híres történetre, amikor a spártaiakkal tár-

gyalt, az ἐμιμέετο (utánozta) megengedi ezt az értelmezést. Hasonlóképpen „utánozta” az 

athéni Kleisthenés anyai nagyatyját, a sikyóni Kleisthenést, amikor átnevezte az athéni 

phyléket és helyi hérósokról nevezte el őket (5.67.1): ταῦτα δέ, δοκέειν ἐμοί, ἐμιμέετο ὁ 

Κλεισθένης οὗτος τὸν ἑωυτοῦ μητροπάτορα Κλεισθένεα τὸν Σικυῶνος τύραννον. Else elemzi 

a μιμέομαι V. századi használatát, és arra a következtetésre jut, hogy az „egy modell tudatos 

követését” foglalja magában.
511

 Connor felhívja a figyelmet arra, hogy az archaikus kori Gö-

rögország politikai életét milyen mélyen meghatározták a rituális és mitikus minták: az ügyes 

politikus jól ismeri és alkalmazni tudja az örökölt mintákat, ezáltal ki tud alakulni közte és a 

polispolgárok között egy olyan kommunikációs tér, amelyben mindenki tudja a maga szere-

pét. A mimézis azt üzeni, hogy „amit csinálok, nem új”, vagyis a cselekvésnek hagyományban 

gyökerező (mitikus, történelmi vagy rituális) igazolása van.
512

 

Hogy a Historiae világában mennyire élő és mennyire gyakorlati funkcióval bíró dolog a 

mitikus vagy a közeli múlt, számos példával meg lehet világítani. A történelmi szereplők szí-

vesen hivatkoznak „régi dolgokra” (παλαιὰ ἔργα 9.26),
513

 és szívesen bújnak mitikus elődjeik 

bőrébe, hogy az eseményekben betöltött szerepüket saját maguk és mások számára értelmez-

zék.
514

 Az argosiak például a trójai háborúban betöltött szerepükre hivatkozva szabják szövet-

ségesi részvételük felételéül, hogy az egyesült görög sereg felének vezetését ők kapják meg 

(7.184.4). Xerxés követe Argosban szintén a mitikus múltból vesz érvet amellett, hogy 

Argosnak és a perzsáknak nem illő ellenségeknek lenniük (ti. a perzsák Perseus és Andro-

                                                                                                                                                                                                        
gyarmatosaikat kiküldik Plateára, Battos lett „mind királyuk mind hégemónjuk” (εἶναι δὲ σφέων καὶ ἡγεμόνα καὶ 

βασιλέα Βάττον) (4.153). 
510

 Hérodotos részletesen bemutatja a spártai királyok feladatait és előjogait: 6.56–60. 
511

 Else (1958) 86. 
512

 Connor (2000) 74. 
513

 A plataiai síkon tegeaiak és athéniak vitatkoznak arról, kié legyen „a másik” szárny (9.26). Mindketten 

„újabb és régi eseteket hoznak fel (indoklásul) (καινὰ καὶ παλαιὰ παραφέροντες ἔργα). A tegeaiak arra hivatkoz-

nak, hogy amikor a Hérakleidák jöttek vissza a Peloponnésosra, akkor is így volt… „ahogyan az régebben is 

volt” (9.26.6). Erre válaszul az athéniak is („ha már a tegeaiak feldobták a labdát”) felsorolják sok hőstettüket, 

aztán hozzáteszik: „de semmi haszna ezeket felidézni, hiszen akik akkor (régen) jók voltak, ugyanazok ma hit-

ványabbak lehetnek (és fordítva).” 
514

 A mítosznak erről a funkciójáról lásd Fontenrose (1968) 87. n. 21: „The historical person steps into the 

shoes of a traditional hero”; és Buxton (1994) 196: „In all these instances, myths function like shoes: you step 

into them if they fit. Old shoes…are usually the ones you feel most comfortable with.” Ortega y Gasset Kerényi 

Károly által idézett hasonlata – általánosítva – ugyanerre a jelenségre világít rá: „Az antik ember, mielőtt tesz 

valamit, egy lépést hátralép, mint a torero, mikor a halálos döfésre készül. Példaképet keres magának a múltban, 

hogy azután abba, mint egy búvárharangba belebújhasson, és így, védve és álcázva, vesse magát a jelenvaló 

problémába.” (Kerényi 1988: 14.) A hétköznapi vagy politikai cselekvés mint jelzés (jeladás), amit értelmezni 

kell: Hollmann (2011) 1. („Human actions…, as Herodotus shows, need decoding and whose meaning is 

conventionally and culturally determined.”) 
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méda fiának, Persésnek az utódai, 7.150).
 515

 Éppenséggel Tisamenosról is feltételezhető, 

hogy maga utalt üzenetében az előképére (l. a σημαίνω és a δεῖν használatát). 

Mi ben utánozza tehát Tisemanos Melampust? A két történet találkozási pontja az üzleti 

tárgyalások egymásutánja, amelyet a jósok megrendelőikkel folytatnak, még pontosabban az, 

hogy Tisamenos és Melampus is, felismerve a másik fél szorult helyzetét magas, majd még 

magasabb árat kér szolgálataiért. Mindkettőjük a testvérének próbál előnyöket szerezni. Tör-

téneteik többi eleme is mutat párhuzamot, ezek a párhuzamok azonban éppen különbözősé-

gükre világítanak rá. Ami a legfontosabb: Tisamenost biztosan nem mantikus képességei mi-

att hívják segítségül a spártaiak. Szerepe alig több, mint a szerencsehozóé: ahol ő ott van, ott 

öt csatát meg fognak nyerni. A spártaiak „magukkal vitték” a csatába: ἀγόντων τῶν 

Σπαρτιητέων (9.36) –kiemelése annak, hogy nem Tisamenos volt az, aki  spártaiakat „ve-

zette”, hanem éppen fordítva. 

További fontos különbség a két történetben, hogy Melampus a gyógyítás jutalmaként (az 

argosi nők meggyógyítása után) kapja meg a királyság egy részét, míg Tisamenos előbb spár-

tai polgár lesz, és ebben a minőségében vesz részt a háborúkban. Tisamenos kérésével a miti-

kus jósok és a hérodotosi bölcsek legfontosabb jellemzőjét, kívülállását veszíti el. Melampus 

viszont mint külföldi (ἐκ Πύλου) érkezik, és a feladat végrehajtásához szakértelmére van 

szükség, nem csupán a szerencséjére. Láttuk a 2. könyvben, hogy Melampus szerepe – 

Tisamenoséval ellentétben – vezetői, irányítói szerep, és hogy Melampus a hozzáértő ember 

tipikus képviselője. Mindezek azt mutatják, hogy Tisamenos a Hérodotos által nagyrabecsült 

bölcsek kimondott ellentéte, akkor is, ha praktikus értelemben sikeresnek mondható.
516

 

Ami a Melampus-történetet mint mítoszváltozatot illeti: Hérodotos nem meséli el részlete-

sen Melampus történetét. Épphogy tájékoztat a tárgyalások körülményeiről („az argosi nők 

megőrülésekor” 9.34.1), és nem is fejezi be a történetet. A történet – amint az előző fejezetek-

ből kiderülhetett – jól ismert lehetett a hallgatósága számára. Hérodotos nem tartja fontosnak 

közölni, hogy mikor történt az eset, sem, hogy miért őrültek meg az asszonyok.
517

 

                                                                 
515

 Mitikus és történeti paradigmákra való hivatkozás máshol is előfordul: Xerxésnek a Görögország elleni 

hadjáratát megelőző perzsa tanácskozáson több felszólaló is hivatkozik régi előzményekre. Xerxés Pelops hadjá-

ratát hozza föl (7.11.4: a Peloponnésos elfoglalására); Artabanos történeti előképekkel indokolja ellenvéleményét 

(7.18); Hérodotos pedig, amikor azt írja, hogy Xerxés hadserege a valaha volt legnagyobb hadsereg, összehason-

lításképp felidézi Dareios skythák elleni seregét, a kimmereket üldöző szkítákét, a trójai hadjáratot (Átreidák 

serege), végül a mysök és teukrosok hadjáratát Európa felé (7.20). A Delphoi jósda is „mitikus” előzményekre 

hivatkozik, amikor a krétaiak tanácsot kérnek tőle: a többi görög nem segített a krétaiaknak Minós haláláért 

bosszút állni, pedig ők segítettek Trójánál. Minós ezért haragszik, sok gyászos dolgot küldött rájuk. Ez érv amel-

lett, hogy a krétaiak segítsenek a görögöknek a perzsák ellen (7.169). Még a peloponnésosi háború idején is, 

Hérodotos tanúsága szerint, azért nem bántották Dekeleiát a spártaiak, mert réges régen Dekelos (vagy a 

dekeleiaiak) mutatták meg a Dioskurosoknak, hogy hol találják Helenét (akit Théseus rabolt el). (9.73) 
516

 Flower (2008a) például rendre őrá hivatkozik, amikor a jósok nagy tekintélyéről beszél (38. 40. 42, 177.) 

és őt nevezi meg mint a görög történelem „legsikeresebb jósát” (15). Flower azt is mondja (19. és 93.), hogy 

Tisamenos (mint más jósok) a mitikus jósok szerepét (konkrétan Kalchasét) játssza. Hozzá kell tennünk, hogy 

Hérodotos szerint ez nem nagyon sikerült neki. (Flower nem ügyel a hérodotosi szóhasználatra, ezért azt gondol-

ja, Tisamenos igazi vezető szerepet játszott – 95.) 
517

 Jellemző, hogy a XIX–XX. századi mítoszkutatás el akarta dönteni, Hérodotos melyik királyra, Proitosra, 

vagy Anaxagorasra „gondol”: Bethe (1891) 174 egyszerűen közli, hogy itt is Protios lányairól van szó, 

Friedländer (1905) 32. n. 3 kijavítja: „in cuius contextu Anaxagoras potius quam Proetus subaudiendus est… 
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A feladat világos: az „argosiak” arra kérik a pylosi jóst, hogy gyógyítsa meg őrjöngő asz-

szonyaik. Ehhez hasonló szerkezetű történettel többször is találkozhatunk a Historiae-ban. A 

történet váza a következő: 1) valaki megbetegszik/csapás éri; 2) súlyosbodik a helyzet; 3) 

ezért jósdához/jóshoz folyamodnak; 4) a háttérben egy isten megsértése/ szentélyének fel-

égetése, megalázása stb. áll; 5) az istent kiengesztelik; 6) az illető meggyógyul/rendbe jön. 

Az első ilyen történet a mű legelején Kroisos apjával, Alyattésszel kapcsolatban hangzik el 

(1.19–22). A Milétos elleni háború idején égett le Athéna Assésia temploma. Alyattés beteg 

lett (ἐνόσησε), s amikor súlyosbodott az állapota (μακροτέρης δέ οἱ γινομένης τῆς νούσου), 

Delphoiba küldött. A Pythia azt mondta, hogy addig nem válaszol, amíg helyre nem állítják 

Athéna templomát. A templomot helyreállították (sőt, kettőt emeltek helyette), Thrasybulos 

cselének köszönhetően kibékültek Milétosszal, és Alyattés meggyógyult. 

A jósok és jósdák lényegi funkciója volt, hogy kiutat mutassanak a csapásokból.
518

 Isteni 

oka nemcsak betegségnek, rossz termésnek, aszálynak vagy viharnak lehetett, hanem belvi-

szályoknak, katonai vereségeknek is.
519

 Tisamenos történetében a csapás, ami a spártaiakat a 

jós fetételeinek elfogadására kényszeríti, a perzsa hadjárat volt. Fontenrose számos egyéb 

történet mellett Tisamenos történetében is kimutatja a hérós-mítoszok bizonyos tipikus voná-

sait, és a perzsa invázió motívumát más történetek különféle csapásaival helyezi egy sorba.
520

 

A csapás a legtöbb hasonló történetben egy megbántott hérós személyes bosszúja, vagy a 

megbántott személy miatt haragos istenek büntetése szokott lenni.
521

 Melampus dolga az 

argosi történetben a hagyományos jósé: rá kell jönnie, mi az oka az argosiakat ért szerencsét-

lenségnek, és meg kell gyógyítani az asszonyokat. Hérodotos nem említi, de az epikus forrá-

sokból és Pherekydéstől is úgy tudjuk, a nők őrjöngésének oka egy istenség haragja volt. 

Melampus nem tudja másképp meggyógyítani őket, csak ha felismeri a háttérben a haragvó 

isten személyét és a haragot kiváltó okot. Tisamenos ezzel szemben nem a hagyományos jós-

szerepet játssza: nem keresi a perzsa háború okát, csak az a dolga, hogy biztosítsa a spártaiak 

győzelmét öt csatában (és nem többen). Míg más történetekben (pl. a fent idézett 

Alyattésében) a csapás értelmezésére felkért jósda Delphoi szokott lenni, az argosi nők eseté-

ben ezt a feladatot Melampus látja el. Melampus tudása Delphoiéval ér fel, míg Tisamenosé 

messze alatta marad. 

Tisamenos tehát nem keres okokat. A perzsa háború okának keresője nem a mantis, hanem 

a történetíró. Egész művének egyik célja ennek a felderítése (1.1: δι᾽ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν 

ἀλλήλοισι). Az αἰτία Hérodotos szótárában mindenekelőtt „felelősséget”, „okolhatóságot” 

jelent. Az „ok”-ra való rákérdezés elsősorban azt a kérdést jelenti, hogy „Ki a hibás?”, „Mit 

csinált rosszul?” Myres az αἰτιᾶσθαι-ból vezeti le az αἰτία jelentését, vagyis az αἰτία keresése 

a számonkérhető személy, a vádként felhozható tett utáni kutatást jelenti.
522

 A történések mö-

                                                                                                                                                                                                        
Proetides non nominantur.” (Valóban nincsenek megnevezve a Proitidák, de Anaxagoras sem.) Az istenséget 

illetően Bethe (uo.) és Friedländer (uo.) is Dionysost feltételezi (hiszen Melampus az ő „tisztelője”). 
518

 Lásd Parker (2000) 82–83; Parker (1983) 257–258. 
519

 Parker (1983) 257. 
520

 Fontenrose (1968) 94. 
521

 Lásd Fontenrose (1968) számos pédáját (73–75). 
522

 Myres (1953) 55: „A person is αἴτιος when you may ask from him that he shall recompense you for the 

consequences of an act of his; when you impute initiative, responsibility, and most commonly blame.” A követ-

kező oldalakon (56–57) áttekinti a szó használatát más archaikus szövegekben. 
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gött valakinek a számonkérhető tette, hibája, igazságtalansága (ἀδικία-ja) áll. Amikor 

Hérodotos az első mondatban megkérdezi: δι᾽ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι, azt kérdezi, 

ki volt a hibás abban, hogy a két nép háborúba keveredett egymással. Ha ezt most párhu-

zamba állítjuk a jóslatkérési szituációkkal, amikor egy közösség azért fordul jósdához, hogy 

kiderítse, mi az oka a csapásnak, ami érte, kiviláglik, hogy a múlt feltárásának alapvető moti-

vációja Hérodotos esetében is valamilyen válsághelyzet. A válsághelyzetek mögött pedig 

mindig isteni működés tételeződik fel. 

A múltfeltárás mint bűnfeltárás gyönyörűen kiolvasható Kambysés történetéből. Az „őrült” 

Kambysés fékevesztett rombolásának és egyben uralkodásának is akkor szakad vége, amikor 

két kellemetlen esemény „kijózanítja” az uralkodót (ἐσωφρόνησε – 3.64.5): a mágusok (ál-

Smerdis) lázadása és a szíriai Ekbatanában szerzett életveszélyes sérülése. Beszédet tart, 

amelyben elmondja: „elhamarkodottan cselekedtem és nem bölcsen” (ἐποίησα ταχύτερα ἢ 

σοφώτερα), „bolond voltam” (μάταιος), „tévedtem” (ἁμαρτὼν) (3.65). Egyértelműen elismeri, 

hogy hibázott, és siratja testvérét (3.64.2 ἀπέκλαιε Σμέρδιν), majd – sérülése után és a halál 

közeledtének tudatában – egész életét (ἀπέκλαιε πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ πρῆξιν 3.65.7). Kambysés 

akkor idézi fel és tárja fel mások előtt is a múltat, amikor az számára a jelen helyzete értelme-

zéséhez nélkülözhetetlenné válik. Csapás éri: egyrészt az ál-Smerdis lázadása, másrészt halá-

los megsebesülése. Ez a rendkívüli helyzet teszi szükségessé a számára, hogy tisztázza, miért 

történik mindaz, ami történik. Az esemény mögötti ok felfedése tehát a cél, de nem történészi 

érdeklődésből, hanem erkölcsi értelemben: milyen bűn lehet az oka annak a csapásnak, ami 

most engem ér? 

A Tisamenos-Melampus párhuzam rávilágít arra a Historiae gondolatmenetének mélyén 

meghúzdó meggyőződésre, hogy a perzsa háború a görögöket (és a perzsákat) valamilyen 

isteni szándékból ért csapás. Az istenekkel való viszonyban keletkezett törések vizsgálata és 

azok gyógymódjainak keresése kifejezetten a jós (vagy jósda) dolga a görög kultúrában. 

Hérodotos történészi alkata a mitikus jóséhoz áll közel. Jan Assmann-nak a „jog szelleméből 

született történetírásra” vonatkozó megállapításai érvényesek itt: „Az események összekap-

csolódásában nem valami elvont történelmi okság ölt testet, hanem egy haragra gerjedt isten-

ség büntető szándéka jelentkezik… Az emlékezés rekonstruktív munkáját nem ‘történeti’, 

hanem jogi és teológiai érdeklődés vezérli.”
523

 

Aláhúzza ezt a Kambysés-történet még egy szempontból. Ismét Assmannt idézve: „A bűn, 

kiderítendő, nyilvánosan megvallandó és meggyónandó lévén, emlékezésre és önreflexióra 

késztet.”
524

 Mi mást tesz Kambysés, ha nem „nyilvános önreflexiót” végez, úgy, ahogyan 

például az Assmann által idézett Mursilis, hettita urakodó a viharistenhez intézett imájá-

ban?
525

 A Hérodotos által elmesélt Kambysés-történet egésze az uralkodó és az istenség vi-

szonyának töréseiről, Kambysés hybriséről és az isteni igazságszolgátatásról szól.
526

 Jóslatok, 

bűnök, szentségtörések, őrültség és végül kijózanodás a halál kapujában: ez Kambysés törté-

nete, nem pedig a történésztől elvárt okfejtő elemzés egy világbirodalom uralkodójának bel-és 

külpolitikájáról, háborúiról és törvényhozásáról. Nyilvánvalóan ilyen szemszögből íródott 

                                                                 
523

 Assmann (1999) 245. 
524

 Uo. 
525

 Assmann (1999) 243. 
526

 Kambysés története, mint tragikus minták alapján megírt logos: Brown (1982) 388. (Ugyanitt a 

Kambysésről szóló különböző hagyományok és Hérodotos forrás-válogatásának elemzése.) 
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Kroisos, Amasis, Psamménitos, Dareios és Xerxés története is a Historiae-ban. Hérodotos 

történetírói personája sok szempontból a bűnöket feltáró és a haragvó istenséget kiengesztelni 

kívánó jós szerepének örököse.
527

 

Hogy a görög-perzsa konfliktus mögötti okok keresése Hérodotos szemében „teológiai” 

kérdés, szöveghelyek egész sora mutatja. A jogtalanság-megtorlás logikáját követi Kroisos 

bukása (1.91), Kambysés egyiptom elleni (3.1) és Dareios szkíták elleni hadjárata (4.1), nem 

kevésbé Dareios görögök elleni fellépése is (5.105).
528

 Mindezek mögött pedig az isteni igaz-

ságszolgáltatás elve érvényesül: „megszálltátok a perzsák földjét, amíg az isten adta nektek, 

ők pedig, mivel őket ugyanaz az isten ösztökéli erre, csak ugyanazt fizetik nektek vissza” – 

mondják a szövetségesül felkért népek a szkítáknak, be nem avatkozásukat indokolandó 

(4.119.3).
529

 Úgy tűnik, mind a jogtalanság, mind annak megbosszulása isteni engedéllyel, 

isteni ösztönzésre történik. 

További párhuzam Melampus és az argosi nők történetével, hogy az isteni bosszúért kiáltó 

legfőbb vétek a szentélyek megszentésgtelenítése. Ez az első számú indoka Xerxésnek a bosz-

szúállásra (πρῶτα μὲν … ἐνέπρησαν τά τε ἄλσεα καὶ τὰ ἱρά 7.8.β.2), majd ő maga is ezt teszi 

Phókisban (8.33), Athénban (8.53), és Eleusisban (l. 9.65) is. Themistoklés, amikor a Salamis 

utáni stratégiát tárgyalják, az athéniakhoz intézett beszédében szintén a szent helyek semmi-

bevételét nevezi meg, mint Xerxés legnagyobb bűnét (8.109.3).
530

 A téma fontosságát alá-

húzza a Historiae záró története is: Artayktésnek Prótesilaos szentélyének megszentségtele-

nítéséért kell megbűnhödnie (9.116–120). 

Hogy ez a gondolkodás éppannyira Hérodotosé is, mint szereplőié, világosan mutatja 

Palléné ostromának története és annak Hérodotos-féle értelmezése (8.129). A poteidaiaiak 

szerint a váratlan árhullám azért sodorta el az ostromló perzsákat, mert azok korábban 

Poseidón templomát megszentésgtelenítették: „szerintem helyesen beszélnek, amikor ezt az 

okot jelölik meg” (αἴτιον δὲ τοῦτο λέγοντες εὖ λέγειν ἔμοιγε δοκέουσι) – teszi hozzá a törté-

netíró. 

                                                                 
527

 Munson (1991) 51 is kiemeli, hogy a teológiai értelmezés van előtérben Hérodotosnál („The theological 

code is such a prominent part of Herodotus’ sytem of explanation throughout the Histories…”), de nem hozza 

összefüggésbe a jósokkal. Platón szerint (Állam 364b–e; Phaidros 244d-e) bizonyos betegségek gyógyítására 

vállalkozó jósok (agyrtai kai manteis) „régi haragot” tárnak fel, hogy a betegek megtisztíthassák. Burkert (1983) 

116 ebben a közel-keleti (asszír) ráolvasó papok gyakorlatának párhuzamát, sőt hatását látja. Epimenidés is ha-

sonlóképpen, „nem a jövőről, hanem a múltról jósol” (uo.). 
528

 Egy szolgájának kellett rendszeresen emlékeztetnie őt az athéniak bűnére (az ión felkelésben való részvé-

telére). Ez azért is érdekes, mert eszerint, ha Dareios megfeledkezett volna az athéniakról (nem tartotta volna 

számon a bűnüket), nem lett volna perzsa hadjárat. A perzsa hadjárat mint bosszúhadjárat Xerxés és Mardonios 

indoklásaiban is szerepel: 7.4;. 7.5.2; 7.8.α–β; 8.76; 8.100.2; és fordítva is: a perzsák kudarca az istenek bosszúja 

(8.114). 
529

 „γῆν … ἐπεκρατέετε Περσέων ὅσον χρόνον ὑμῖν ὁ θεὸς παρεδίδου, καὶ ἐκεῖνοι, ἐπεί σφεας ὡυτὸς θεὸς 

ἐγείρει, τὴν ὁμοίην ὑμῖν ἀποδιδοῦσι.” 
530

 Az attikai templomok felégetése mint bosszú a sardisi Kybaba-templom feégetéséért: 5.102.1; további he-

lyek: 6.32 (felégették a városokat a templomokkal együtt); 6.96 (Naxoson). 6.97.2 (józan ember nem bántja az 

istenek szülőhelyét); 6.101 (Eretriában). Az athéniak a szentélyek felégetését hozzák fel a perzsák legnagyobb 

bűneként, amikor elutasítják Mardonios szövetségi ajánlatát (8.143.2). A spártaiaknak adott válaszban megismét-

lik ugyanezt (8.144.2): „legelőször is és legfőképpen az istenek szobrainak és házainak a felgyújtása és elpusztí-

tása [akadálya annak, hogy szövetséget kössünk a perzsákkal], akikért [ti. az istenekért] szükséges bosszút áll-

nunk.” 
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Az argosi nők megőrültek, ezt a „betegséget” kellett Melampusnak meggyógyítania. A 

mania több helyen téma a Historiaeban.
 
Hérodotos maga Kambysés, Kleomenés

531
 és a 

dionysosi elragadtatottság esetében nevezi őrültnek szereplőit, vagyis ő maga diagnosztizálja 

a mentális betegséget.
532

 Kambysés és Kleomenés esetében is felmerül az isteni bosszú a be-

tegség háttereként, még pontosabban mindketten szent helyek és tárgyak semmibevételével 

vádolhatók.
533

 Őrültségben elkövetett tetteik váltják ki az istenek haragját, majd a büntetésük 

őrültségük fokozódása, és további istentelen tettek elkövetése lesz. Hogy mindezek az őrült 

argosi nők esetével együtt valóban párhuzamai a perzsa veszedelemnek (ahogy azt a 

Tisamenos-Melampus párhuzam sugallja), azt egy Hérodotos által hitelesnek tekintett Bakis-

jóslat mondja ki: „őrjöngő reménykedésben” (ἐλπίδι μαινομένῃ) dúlják fel (πέρσαντες) a per-

zsák Athént (8.77.1). Xerxés éppúgy „megy tovább”(7.30; 7.57), mint az őrült Kambyés 

(3.25.5).
534

 

Kambysés történetében ráadásul az „őrült” az „okos” (sophos) ellentéteként szerepel.
535

 

Hérodotos többször őrültnek nevezi a perzsa uralkodót, és nem egy helyen ellentétet állít fel a 

sophos anér és az őrült között. „Ha mármost … Kambysés meggondolta volna magát és visz-

szafordította volna a seregét, a kezdeti tévedése ellenére okos ember lett volna, ám nem vetve 

számot semmivel, ment egyre tovább.” (εἰ μέν νυν … ὁ Καμβύσης ἐγνωσιμάχεε καὶ ἀπῆγε 

ὀπίσω τὸν στρατόν, ἐπὶ τῇ ἀρχῆθεν γενομένῃ ἁμαρτάδι ἦν ἂν ἀνὴρ σοφός: νῦν δὲ οὐδένα 

λόγον ποιεύμενος ἤιε αἰεὶ ἐς τὸ πρόσω.) (3.25.5)
 
A sophos anér az „őrült” ellentéte. Az „okos 

embert” az teszi, hogy „számot vet”, „elgondolkodik” a dolgokon.
536

 

Az őrjöngő argosi nőket a sophos Melampus gyógyítja meg, az őrült Kambysés és általában 

az őrült perzsák tetteit pedig Hérodotos elemzi és értelmezi. Selden a Kambysés őrültségéről 

szóló szakaszt elemezve azt állapítja meg, hogy maga az elbeszélés jellege egyfajta ellen-dis-

kurzusa („counter-discourse”) az elbeszélés tartalmának.
537

 Kambysés őrült, vagyis minden 

világos ok nélkül semmibe veszi az emberi és isteni intézményeket. Ezek a jelenségek a törté-

                                                                 
531

 Kettejük története szinte egymás tükre, kivéve a végüket: Kleomenés egyre rosszabb állapotba kerül, míg 

végül megöli magát, Kambysés az utolsó pillanatban kijózanodik. Még a szókincs is nagyon hasonló, ahogyan 

Hérodotos bemutatja őket. Lásd erről Munson (1991) 50. Figyelemre méltó, hogy a perzsa és a görög oldalon is 

van egy-egy őrült. A Párhuzamukról lásd Griffiths (1989). 
532

 Egyéb esetek azok, amikor az egyik szereplő a másikat tartja őrültnek, de ezeken a helyeken arról van szó, 

hogy valaki teljesen várakozás és józan logika ellenére cselekszik, pl. 6.112 (a marathóni csatában a perzsák 

őrültnek tartják a görögöket); 8.10 (Artemisionnál hasonlóképpen); stb. Erről és az ehhez kapcsolódó egyéb 

hérodotosi szóhasználatról lásd Munson (1991) 50. 10. és n. 11. 
533

 3.30.1; 3.33: Kambysés az Apis bika megölése miatt őrült volna meg; 6.75: Kleomenés halála (mely őrült-

ségének következménye) különböző források szerint más és más, de mindegyik valamilyen szentségtörésről szól 

(Pythia megvesztegetése; eleusisi szentély feldúlása; szentélybe menekült argosiak megölése). 
534

 Az „αἰεὶ ἐς τὸ πρόσω” visszatérő motívuma (ha nem is mindig pontosan ezzel a kifejezéssel) az okos ta-

nácsra nem hallgató, elvakult uralkodók történetének (Kroisos, Kambysés, Dareios, Xerxés), lásd Bischoff 

(1932) 61. 
535

 Ez összecseng Burkert megállapításával, mely szerint a mania a menosnak, a belső (lelki) erőnek a felfo-

kozottságát jelenti. (Burkert 2011) 249. Bischoff (1932) 1–2 az epika egyik motívumaként mutatja be, hogy míg 

a bölcsesség az öregkor „velejárója”, a fiatalságban túlteng az életerő, ezért nem tud bölcs lenni. A dionysosi 

őrjöngés felfogható a menos szándékolt szabadonengedésének, a megfontolás háttérbe szorításának. 
536

 Ez utóbbi jellegzetesség, mondhatni, definíció ugyanebben a fejezetben, néhány mondattal előbb is szere-

pel: „nem számolt azzal, hogy a föld szélére akar hadjáratot vezetni: s minthogy őrült volt és nem volt eszé-

nél…” (3.25.1–2) 
537

 Selden (1999) 50. 
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netíró számára jelek, és arra szolgálnak, hogy egyrészt felállítson egy diagnózist,
538

 másfelől 

példát jelentenek számára általános tételéhez, mely szerint „a szokás mindennek ura,” s az 

nevezhető joggal őrültnek, aki saját népének szokásait teszi nevetségessé (3.38.4). Ezzel 

Hérodotos saját tevékenységét az őrültséggel ellentétesként mutatja be. Arra vállalkozik, hogy 

„számot adjon”, „logost” alkosson abból, amit Kambysés csinált, vagyis az őrültséget (eszte-

lenséget, oktalanságot) az értelem, az okság (okosság) keretei közé helyezi.
539

 

Ezt teszi Melampus is: az őrültséget megy „kezelni” Argosba, és okainak feltárásával a 

gyógyuláshoz vezeti az abban szenvedőket. Ebben az összefüggésben újabb megvilágítást kap 

a 2. könyvben hangsúlyozott vélemény Melampusról. Sophos anérként ő a legalkalmasabb 

arra, hogy a maniában szenvedő nőket meggyógyítsa. Mellőzhetetlen a megjegyzés: a mantis 

szót görög szerzők (a mai nyelvészeti állásponttal összhangban)
540

 a mainomai szóval hozták 

összefüggésbe. Ha a jós, mint sophos anér az őrjöngő ellentéte, talán nem véletlenül kerüli 

Hérodotos, hogy az általa valóban okosnak tartott Melampust ezzel a névvel illesse. 

Melampus alakjából teljesen kiiktatja az isteni ihletettséget (ami okán mantisnak lehetne ne-

vezni), a maniát pedig romboló dologként mutatja be, miközben utal annak valószínű isteni 

eredetére. 

De Melampust nemcsak sophos mivolta, hanem a Dionysosszal kapcsolatos ismeretei is al-

kalmassá teszik az őrült nők kezelésére. Munson megfigyelte, hogy a Hérodotos által leírt 

őrültségek (Kambysés, Kleomenés), nem tartalmazzák az orvosi szövegekben előforduló (epi-

lepsziás) tüneteket.
541

 Hérodotos számára a mania más összefüggésekben nyer értelmet. Úgy 

tűnik, Hérodotos szemléletében a dionysosi őrjöngés és a Kambysés-féle mania tüneteiket 

tekintve párhuzamos jelenségek. Kambysés is a nomosok felforgatója (és ebből a szempontból 

az ideális uralkodó ellentéte),
542

 és éppúgy családtagjainak gyilkosa, mint a dionysosi őrjön-

gésben szenvedő nők szoktak lenni.
543

 A nomos elhagyása, a megszokott és szentesített élet-

keretek áttörése, figyelmen kívül hagyása jellemzi az őrült perzsa uralkodót éppúgy, mint a 

dionysosi őrjöngéssel sújtott nőket.
544

 A mítoszból ismertek apák, akik gyermekeiket megölik 

– Dionysos befolyására,
545

 és olyan is, akit a gyilkosságból egy jós tisztít meg: Alkathoost 

                                                                 
538

 Felvillantva ezzel tájékozottságát a korabeli orvostudományban (3.33); Ezt az esetet elemzi Thomas 

(2000) 34–35. Hérodotos orvostudományi érdeklődése szempontjából. Vö.; Nestle (1908) 12–14, Munson 

(1991), Erbse (1992) 58, Georges (1994) 187. 
539

 Bár a szótárak külön kezelik a logos „számadás” és „történet” jelentését, a kettőnek szoros jelentésbeli 

kapcsolata van. A „történet” (beszámoló) bizonyos értelemben számadás, magyarázat valamilyen fennálló hely-

zetre, tehát a logon didonai éppúgy illik egy tervezett hadjárat kockázatainak felmérésére (számot vetni azzal, mi 

következhet be), mint a fennálló helyzet megmagyarázására, amit Hérodotos csinál. Ráadásul a szó Melampus 

összefüggésében is szerepel: a Dionysos-kultusszal kapcsolatos „tudnivalókat” a szöveg logos-nak nevezi 

(2.49.1) 
540

 Lásd pl. Chantraine (2009) s. v.; Roth (1988) 9–18. 
541

 Munson (1991) 54. 
542

 Munson (1991) 55. Az ideális uralkodó: Déiokés (1.99). 
543

 Meggyilkolja születendő gyermekét: 3.32.4 
544

 Kambysés hasonlít a tragédiából ismert mainasokra, amennyiben végérvényesen tönkreteszi a családját 

(3.32.3: τὸν Κύρου οἶκον ἀποψιλώσας), és kijózanodásakor miatta elpusztult hozzátartozóit siratja (3.64). Lásd 

Seaford (1993) 125 (a mainasi őrületből kijózanodott, ill. a mainasokhoz hasonlított tragédiahősnők elpusztult 

családjukat siratják). 
545

 Lykurgos és Héraklés (lásd Euripidés, Héraklés 966, 1085, 1119, 1122.) 
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Polyidos, Melampus leszármazottja purifikálja, s egyszersmind templomot is emel 

Dionysosnak.
546

 

A népenként különböző nomosokat Kambysés éppúgy kutatja, mint Hérodotos,
547

 csak ép-

pen míg az uralkodót ez a nomos semmibevételére ösztönzi, a történetíró a nomos létezését 

magát (legyenek bár olyannyira különbözőek) törvényszerűnek, és ezért a nomosokat sérthe-

tetlennek tartja. Ráébred (és ráébreszt) saját életszabályaink viszonylagos, esetleges voltára 

azzal, hogy mint utazó és elbeszélő kilép a saját keretei közül, de felismeri és elismeri ezek-

nek a szabályoknak az emberi közösség életében betöltött nélkülözhetetlen szerepét és sért-

hetetlenségét. Az őrület a nomos felrúgását jelenti, de rituális, szabályozott megélése – a 

dionysosi mania – a nomosok megerősítését szolgálja. Melampus Dionysos nevének és kultu-

szának megismertetőjeként a szokások megkérdőjelezés általi megerősítésének kultúráját ala-

pozza meg Hellasban, és így ő az, aki a kereteket szétvető női őrületet elismerése által megál-

lítani képes.
548

 

A mainasok kivonulása a női életszabályok ideiglenes felfüggesztése. A harcosan és ke-

gyetlenül a vadonba rohanó nők a férfiak életszférájába törnek, ősszekeverik a férfiak és nők 

elkülönített terét és tevékenységét.
549

 A háború és a menádikus őrültség rokon jelenségek: 

Dionysos a bakchánsnők hadvezérének nevezi magát Euripidésnél (Bacchae 52.),
550

 és a hír-

nök is katonákhoz hasonlítja őket (752.). Seaford kimutatja, hogy a dionysosi őrjöngés lehet 

előzménye vagy következménye is az otthon pusztulásának.
551

 A harci düh a dionysosi őrület 

rokona,
552

 a háború felforgatja a normális életet és feje tetejére állítja a világot. Ha a mainasok 

győznek (ami csak a mítoszban fordul elő), a férfiak elveszítik irányító szerepüket,
553

 női sze-

repbe kényszerülnek (amennyiben a leigázottság, a valaki uralma alatt levés, mint az uralom 

antitézise, női dolog). Az otthon felfordulása és az uralom elvesztése fenyegeti a spártaiakat, 

amikor a perzsa veszély közeleg, éppúgy mint az argosiakat fenyegette, amikor asszonyaik 

őrjöngeni kezdtek. 

A menádikus és harci őrület rokonságán túl még egy motívum gazdagítja a párhuzamot, 

amely a Historiae-ban fellelhető. A férfi és női jelleg és szerep mint metafora újra és újra 

felbukkana műben. A perzsák nemcsak azért megfelelői az argosi nőknek, mert „őrültek”, 

                                                                 
546

 Pausanias 7.19–21. 
547

 Munson (1991) 59. 
548

 Hérodotos éppen Kambysés őrültségének bemutatásához kapcsolja hozzá saját nomosokról alkotott véle-

ményét (3.38.4): „Úgy gondolom, igaza van Pindarosnak, amikor költeményében azt mondja, mindennek ura a 

nomos.” (ὀρθῶς μοι δοκέει Πίνδαρος ποιῆσαι νόμον πάντων βασιλέα φήσας εἶναι.) Ezzel húzza alá azt az ellen-

tétet, ami a Kambysés-féle, szokásokat viszonylagosnak látó és azokat kinevető, és a saját, szokások különböző-

ségét konstatáló, de azokat tisztelő kultúraszemlélete között áll fenn. 
549

 Seaford (1993) 116. Dionysos, mint a nemek közötti határokat feloldó, a- ill. biszexuélis isten: Jameson 

(1993), főként 44–45. Az argosi nők történetének rituális értelmezése szerint ez a mítosz olyan ünnepek narratív 

lecsapódása, amelyek a férfiak és nők harcát jelenítették meg a Dionysos-kultusz keretein belül, lásd Dowden 

(1989) 84. 
550

 Vö. Aischylos Eumenisek 25. (Βάκχαις ἐστρατήγησεν θεός). lásd Seaford (1993) 116. n. 5 (utal olyan vá-

zaábrázolásokra, amelyeken a bakkhánsnőket karddal jelenítik meg). 
551

 Az utóbbira példa nála többek mellett Antigoné a Phoenissae-ban (1485–1492) és Hekuba (Hekuba 686–

687). 
552

 Lásd Seaford (1993) 133. idézi a Heten Thébai ellen egy hasonlatát (497–498): a hírnök az Áréstól meg-

szállt (ἔνθεος δ᾽ Ἄρει) Hippomedónt hasonlítja bakkhánsnőhöz (βακχᾷ πρὸς ἀλκὴν Θυιὰς ὣς φόβον βλέπων). 
553

 Lásd Seaford (1993) 
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hanem mert rendre megfogalmazódik nőiességük. A helléspontosi átkelés után említett, de 

még Sardisban esett csodajel mintha erre utalna (7.57.2): kétnemű öszvér születik, amelynek a 

hím nemi szervei a női fölött vannak (κατύπερθε). Nehéz elképzelni, mit is jelent ez (hogy 

néz ki az ilyen), de annyi biztos, hogy a κατύπερθε kifejezés a háborúban a felülkerekedést 

jelenti.
554

 Macan (ad loc.) írja: „bár az előjel talán a gyengébb alulmaradását jelzi, ki dönthet-

te el előre, hogy az melyik oldal?” Hérodotos viszont szemlátomást ugyanolyan értelműnek 

tekinti ezt a csodajelet, mint azt, amelyről ezelőtt számol be, vagyis úgy tűnik, neki egyértel-

mű, hogy a perzsák bukását jelzi előre. Hogy a perzsák számítanak a „női” oldalnak, a görö-

gök pedig a férfi jelleg képviselői, azt több szöveghely is megerősíti.
555

 Elpuhulnak, elnőie-

sednek azok, akik valamilyen okból hozzászoknak a nyugodt és kényelmes életformához.
556

 A 

milétosi Aristagoras, amikor az iónok nevében segítséget kér a spártaiaktól a perzsák elleni 

háborúhoz, így festi le az ellenséget (5.49.3–4): „A barbárok nem bátor emberek. … íjjal és 

rövid dárdával (harcolnak). … úgyhogy könnyű őket legyőzni.”
557

 Az íjászat mint a közelharc 

ellentéte gyáva harcmodornak számít. Az Iliasban (11.385) így szidja Diomédés Parist: „Íjász, 

gazfickó, fürtös szépfiú, szoknyavadász”, és nőhöz hasonlítja a közelharcot vállani nem merő 

ellenfelét.
558

 Ugyanebben az asszociációs körben értelmezhető az is, ahogyan Hérodotos a 

görögök illetve a perzsák kommunikációs szokásait mutatja be. A héróikus világban leg-

alábbis a szemtől szembeni kommunikáció számít „férfiasnak,”
559

 a közvetettség (üzenés, 

levélírás) a nőiesség képzetét kelti.
560

 A spártai jelenetben, ahol Aristagoras és Kleomenés 

tárgyalnak (5.49), a görög városállamok képviselői szemtől szemben beszélgetnek egymással, 

míg a perzsa uralkodók, akik hatalmas alávetetett birodalom felett uralkodnak, írásban (köz-

vetve) kommunikálnak alattvalóikkal.
561

 

A férfi-női szerepek viszonya különös hangsúllyal és bonyolultsággal jelenik meg az 

Artemisiáról szóló fejezetekben. A salamisi ütközetet megelőzően Xerxés kikéri hadvezérei 

véleményét. Mindenki a tengeri összecsapás vállalását javasolja, Artemisiát kivéve, aki bátran 

megüzeni a királynak, hogy rosszul jár, ha ott és akkor csatát vállall (8.68).
 562

 „Ezek a férfiak 

(ti. a görögök) a te embereidnél annyival erősebbek a tengeren, mint amennyire a férfiak erő-

                                                                 
554

 Így pl. 8.136.3: Mardonios arra számít, ha az athéniakat szövetségesnek megyneri, akkor felülkerekedik a 

Hellénken (ἐλογίζετο κατύπερθέ οἱ τὰ πρήγματα ἔσεσθαι τῶν Ἑλληνικῶν). 
555

 A korabeli képzőművészetben a perzsák ábrázolásában hangsúlyos az elpuhultság érzékeltetése. Perzsákat 

– szemben a görög hoplitákkal – sosem ábrázolnak meztelenül, és mivel sokszor szakálltalanok is, ikonográfiá-

juk összemosódik az amazónokéval. Lásd Raeck (1981), különösen 103–105; 110–111; és 157–159. 
556

 1,71: a perzsák nem ismerték a luxust, mielőtt meghódították volna a lydöket; lydök férfiasak voltak vala-

mikor (1.79.3), aztán elnőiesedtek (1.155.4 és 157.2) 
557

 „οὔτε γὰρ οἱ βάρβαροι ἄλκιμοι εἰσί, … ἥ τε μάχη αὐτῶν ἐστὶ τοιήδε, τόξα καὶ αἰχμὴ βραχέα: … οὕτω 

εὐπετέες χειρωθῆναι εἰσί.” 
558

 „τοξότα λωβητὴρ κέρᾳ ἀγλαὲ παρθενοπῖπα / εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης, / οὐκ ἄν τοι 
χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί: / νῦν δέ μ᾽ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως. / οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με 
γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄφρων” (11.385–389) 

559
 Lásd Bassi (1997) elemzését. 

560
 Bassi (1997) 325–326 az Ilias-beli Bellerophón-történetet elemezve mutat rá arra, hogy az írásbeli (közve-

tett) kommunikáció a női félrevezetéssel kapcsolódik össze. További példái 326. n. 37. 
561

 Bassi (1997) 328 és uo. n. 43. 
562

 Macan (1908) megfigyelése (ad 8.102.1), hogy Artemisia mondatában jelen van a férfi-nő problematika: 

„Nehéz dolog egy tanácsot kérő férfi számára jó tanácsot adni egy nőnek.” (χαλεπὸν μὲν ἐστὶ συμβουλευομένῳ 

τυχεῖν τὰ ἄριστα εἴπασαν.) 
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sebbek a nőknél.” (8.68.1) Artemisia hasonlata azért érdekes, mert ő maga egyrészt görög, 

másrészt nő: az egyetlen női hadvezér, akiről a Historiae tud. Ráadásul – maga mondja el – 

nem csekély mértékben tüntette ki magát az artemisioni csatában. Xerxés, amikor látja 

Artemisia harci ügyességét (bár rosszul látja, mert azt hiszi, hogy ellenséges hajót süllyesztett 

el, holott az szövetséges volt), így szól: „A férfiak (nekem) nőkké váltak és a nők férfiakká.” 

(8.88.3)
563

 

Tisamenos végül, valóban részt vett öt fontos ütközetben a spártaiak oldalán. Hérodotos 

igazolja a delphoi-i jósda beteljesedését („valóban …megnyert” 9.35.1), de rámutat arra, hogy 

ez a teljesedés nem teljesen úgy történt, ahogy azt első hallásra értenénk. Megváltoztatja a 

jóslatban használt kifejezést. A jóslat így hangzik (9.33.2): „μαντευομένῳ ἐν Δελφοῖσι περὶ 

γόνου ἀνεῖλε ἡ Πυθίη ἀγῶνας τοὺς μεγίστους ἀναιρήσεσθαι πέντε.” A beteljesedésről szóló 

beszámolóban az „ἀναιρήσεσθαι” helyett „συγκαταιρέει” szerepel, vagyis Hérodotos a szó-

választással, továbbá a mondatot kezdő „οὕτω δὴ”-vel, majd a „spártai polgárrá válván” be-

ékelésével hangsúlyozza, hogy Teisamenos nem „győzött”, hanem a „spártaiakkal együtt ré-

szesült a győzelemben,” és ez is azért mondható el róla, mert spártai lett. (Máskülönben nem 

tekinthetnénk győztesnek, hiszen a csatákat a spártaiak nyerték meg.) A μαντευόμενος betol-

dása sem felesleges: kiemeli, hogy Teisamenos nem mint ἡγεμών nyerte meg a csatákat, ha-

nem jós-minőségében. 

Az öt csata felsorolása több elbeszélői célt is betölt. Azon túl, hogy Delphoit igazolja, elő-

reutalásra is lehetőséget ad. Hérodotos ritkán nyúl előre a pentékontaeteia történéseibe, itt 

megteszi: mi történt Plataiai után? A négy további ütközet megnevezése megmutatja, hogy a 

perzsa hadjárat után Spárta peloponnésosi belharcokkal volt elfoglalva, ami magyarázatot ad 

arra, miért tudott Athén az Égei-tengeren szabadon terjeszkedni.
564

 Hérodotos tanúja volt az 

athéni hatalom terjeszkedésének, a túlnövekvő birodalmak sorsát pedig mind Kroisos, mind a 

perzsa uralkodók történetével előrevetítette. 

Ami az eddig kibontakozó összeképet illeti, Melampus a Historiae-ban nem a 

Melampodidák különleges képességekkel megáldott őse, hanem Hérodotoshoz hasonló 

sophos, aki utánajárással, tanulással szerzi ismereteit, és az okok feltárása révén, pártatlan 

kívülállóként tudja értelmezni a jelent és előrevetíteni a jövőt. Azok, akik Hérodotos korában 

mantisként működtek, és a mitikus jós leszármazottainak mondták magukat, valami mást csi-

nálnak. 

A „történeti” jósok a Historiae-ban 

A perzsa háborúk korának – a Historiae tanúsága szerint is – szerves része a jóslás. Görögök 

és barbárok is rendre tanácsot kérnek, első sorban Delphoitól, de más jósközpontoktól vagy 

éppen szabadúszó jósoktól.
565

 Elbeszélési módja világossá teszi, hogy maga Hérodotos alap-

vetően feltételezi az isteni világot és az istenek által elrendelt sorsot.
566

 Különbség van viszont 

                                                                 
563

 Artemisiára újra kitér Hérodotos, amikor a csatát összegzi: külön díj volt kitűzve annak az athéni hadve-

zérnek, aki őt elfogja, ugyanis nagyon méltatlannak (deinon) tartották, hogy egy nő harcoljon Athén ellen 

(8.93.2). 
564

 How–Wells, ad loc. 
565

 A jóslásba vetett hit, ill. a görög és nemgörög jóslás különbségeinek elemzését Hérodotosnál lásd Klees 

(1965). 
566

 Hérodotos sorshitéről röviden: De Ste. Croix (1977) 138–147. 
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abban, kiről feltételezi, hogy ehhez a világhoz hozzáfér. Delphoi tekintélye ebből a szempont-

ból a Historiae-ban megkérdőjelezetlen. Miután Kroisos próbára tette a jósdákat és csupán 

kettőt (Delphoit és Amphiaraos jósdáját) találta igazmondónak, gazdag ajándékokat küld ne-

kik. A követek, akikre rá van bízva a perzsa hadjárattal kapcsolatos kérdések feltevése, a kö-

vetkezőt mondják: „Kroisos, a lydök és más népek királya, miután meggyőződött arról, hogy 

ezek az egyetlen (valódi) jósdák a világon, és okos válaszotokhoz méltó ajándékokat adott 

nektek, most hozzátok fordul azzal a kérdésssel, hogy vállaljon-e háborút a perzsák ellen, és 

hogy tegyen-e valakiket szövetségesévé.” (1.53.2) A mondat logikája azt sugallja, hogy a jós-

dáknak figyelembe kell venni Kroisos ajándékait. Túl azon, hogy mennyire mértéktévesztett 

Kroisos egész eljárása (amennyiben magát teszi meg a jósdák bírájává),
567

 azt képzeli, hogy 

megnyerheti magának az igazmondó jósdákat azzal, hogy mintegy „megdicséri” és lefizeti 

őket. Tudjuk, hogy ez nem sikerül neki. 

A „szabadúszó” mantisok nem kapnak ilyan kedvező bemutatást Hérodotostól. Egyrészt a 

tevékenységük jóval szűkebb, mint azoké a jósoké, akikről az epikus költemények meséltek: 

nemigen foglalkoztak madárjelekkel, nem beszélték az állatok nyelvét, nem mutattak különö-

sebb „természetfeletti” képességeket. Működésük leggyakrabban az áldozathoz kötött: az ál-

dozati állatok beleit tudták jó vagy rossz jelként értelmezni. Másrészt megkérdőjeleződik az 

igazmondásuk, és a haszonlesés gyanúja veszi körül őket. Tisamenos történetéből láttuk, hogy 

amiben hasonlítani tudott a hőskor nagy jósára, az az üzleti érzék: remekül ki tudta használni 

a nyereséget ígérő helyzetet. 

A Plataiainál jelen lévő, csak éppen a perzsa oldalon szolgáló Hégésistratos nemkülönben. 

Mindkettőjük helyzete eleve kizárja, hogy a pártatlan kívülálló szerepét játsszák: Tisamenos 

spártai polgár lett, Hégésistratos a spártaiak esküdt ellensége volt. Hérodotos azt is fontosnak 

tartja kiemelni, hogy a perzsa oldalon alkalmazott (szintén élisi) Hégésistratos „az Asópos 

partján Mardonios szolgálatában nem csekély bérért áldozott, és (még) lelkes (is) volt a spár-

taiakkal szembeni gyűlölete miatt, (no) meg a haszon miatt (is)” (9.38).
568

 Az elbeszélő két 

egymás utáni mondatban nyomatékosítja Hégésistratos nyereségvágyát.
569

 

Hégésistratos neve feltűnően beszélő név. Éppen az a tő van benne, amely az eddigi elem-

zés alapján úgy tűnik, kulcskifejezés a jósok világában: a hégésistratos a hadsereg vezetője. 

Flower azt írja, a jósok névválasztása propagandacélú – a jó előjelű nevet hordozó jósokat 

szívesen alkalmazzák a hadseregeknél.
570

 Tisamenos neve épp ennyire beszél: ő a „bosszuló” 

– egy hadsereg szerencsehozójának nem rossz elnevezés, főleg, ha felidézzük, hogy a görög 

szövetség egyik (az athéniak spártaiaknak adott válaszában a fő) célja a perzsa szentségtöré-

                                                                 
567

 Kroisos tettének szentségtörő tiszteletlenségéről lásd Dobson (1979), különösen 356–359. 
568

 Macan megjegyzi (ad loc.), hogy Hégésistratos története hézagos, időviszonyai pedig nem stimmelnek. 

Valószínűbbnek tartja, hogy a spártaiakkal szembeni ellenséges viszonya Hégésistratos perzsabarátságából kö-

vetkezhetett, nem pedig megelőzte (ahogyan Hérodotos írja) a plataiai eseményeket. Valószínűvé teszi ezt az is, 

hogy Spárta és Tegea ellenséges viszonyáról Plataiai után lehet tudni (előtte nem). 
569

 S mintha itt is szójátékot űzne: ἐθύετό τε καὶ προεθυμέετο. Talán nem túlzás szándékoltnak tartani a há-

romszoros belső rímet, ami megerősti a szójáték gyanúját: ἐθύετό τε καὶ προεθυμέετο κατά τε τὸ ἔχθος τὸ 

Λακεδαιμονίων καὶ κατὰ τὸ κέρδος. 
570

 Flower (2008a) 47; hasonlóan Immerwahr (1966) 295. n. 164. Hogy maga a Hégésistratos név mennyire 

tud tetszeni egy hadvezérnek, azt a 9.90 története is mutatja. Leutychidas, a görög flotta parancsnoka, amikor 

megtudja, hogy így hívják a samosi követet, aki a perzsák elleni harc vállalására kéri-buzdítja őket, megörül, és 

ezt mondja: „elfogadom a jósjelet” – vagyis isteni jelként értelmezi a követ nevét, és így vállalja a harcot. 
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sek megbosszulása volt.
571

 Hogy Tisamenos esetében ez a héroikus név mennyire ironikus 

hatású, a fentiek alapján már nem szorul elemzésre. Hégésistratos, a „hadseregvezető” pedig a 

hérodotosi elbeszélésben egy féllábú (lábfejek nélküli?) jós, akinek a legnevezetesebb tette 

saját maga megcsonkítása és a spártaiak elől való sikeres menekülése volt. Arról nem szól a 

fáma, hogy Tegeában vagy Zakynthosban eredményes vezető szerepet játszott volna, az pe-

dig, hogy Plataiainál nem hozott Mardoniosnak szerencsét, minden olvasó számára eleve is-

mert tény. 

Hégésistratos tehát épp annyira nem vezető, amennyire a görög táborban szolgáló szak-

társa, és éppúgy mint ő (és más hasonló alakok), kiemelten nem pártatlanságáról híres. Rossz-

ban volt a spártaiakkal, majd nyílt ellenségükké vált – hogy ez pontosan mint jelent, nehéz 

megmondani, de ami fontos: ő sem a kívülálló böcs szerepét játssza. Nevezetes tette nem egy 

pontosan bevált jóslat vagy egy remek tanács, hanem az ellenségeitől való megmenekülése. 

Még azt is feltételezik, hogy a két élisi jóscsalád, az Iamidák (akiktől Tisamenos származik) 

és a Telliadák (Hégésistratos nemzetsége) riválisok voltak, és egyikük a görög, másikuk a 

perzsa oldalon igyekezett érvényesülni.
572

 

Rajtuk kívül Hérodotos még hét mantisról emlékezik meg. Az első az az élisi jós, akit 

Démokédés mentett meg (3.132): „Másrészt egy élisi jóst is megmentett, aki Polykratés kísé-

retében érkezett, és a rabszolgák között felejtették.”
573

 Sokatmondó, hogy az elbeszélőnek a 

kudarcot vallott egyiptomi orvosok mellett jut eszébe őt is megemlíteni azok között, akiket 

Démokédés (a perzsa udvarban nagy befolyást szerzett krotóni orvos) „megmentett”. Nem 

szerepel a neve, csak az, hogy „Polykratés kíséretében” érkezett: itt is megfigyelhető, hogy a 

jós „követi” (ἐφέπω) az uralkodót. Teljesen megfeledkeztek róla (ἀπημελημένον) a hadifog-

lyok között. Egy mantist mégsem illett ennyire figyelmen kívül hagyni: volt olyan társadalmi 

megbecsültsége, mint egy orvosnak. Ugyanakkor, amint azt Démokodés esete mutatja (aki 

szintén ἀπημελημένος volt a samosi foglyok között – 3.129), a szakmai hozzáértés felmuta-

tása kimenthette az embert a mellőzöttségből. Az élisi jós, éppúgy, mint az egyiptomi orvo-

sok, nem hozzáértésének köszönhette megmenekülését. 

Az élisi Kallias Iamida volt,
574

 és Krotónban szolgált, miután „Télys, a sybarisi tyrannos 

elől elmenekült, mivel amikor a Krotón elleni háború ügyében áldozott, nem sikerült kedvező 

előjeleket felmutatnia.” (5.44.2)
575

 Nagy nyomás lehetett rajta, hogy kedvező előjeleket pro-

dukáljon.
576

 Az áldozati előjeleket nem értelmezte rosszul, és nem is hajolt meg a zsarnok 

nyomása alatt, viszont elmenekült (nyilván, hogy az életét mentse). Valóban Krotón nyert 

ebben a háborúban, és, mint később (5.45.2) megtudjuk, jutalmul tekintélyes méretű földbir-

tokot kapott tőlük. Nem az volt tehát a feladata, hogy tanácsot adjon az uralkodónak, még 
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 8.144.2 
572

 Macan (1908) ad loc. 
573

 „τοῦτο δὲ μάντιν Ἠλεῖον Πολυκράτεϊ ἐπισπόμενον καὶ ἀπημελημένον ἐν τοῖσι ἀνδραπόδοισι ἐρρύσατο.” 
574

 Az Iamidák Olympia egyik örökletes jósdinasztiája volt. lásd Flower (2008a) 39. n. 46, további bibliográ-

fiával. Részletesebben: Flower (2008b). 
575

 „παρὰ Τήλυος τοῦ Συβαριτέων τυράννου ἀποδράντα ἀπικέσθαι παρὰ σφέας, ἐπείτε οἱ τὰ ἱρὰ οὐ 

προεχώρεε χρηστὰ θυομένῳ ἐπὶ Κρότωνα.” 
576

 Flower (2008a) többször hangsúlyozza, hogy nagy pszichológiai nyomás lehetett a hadseregnél alkalma-

zott jósokon. Következtetése azonban – különösen az éppen tárgyalt esetet, Kalliásét figyelembe véve – nem 

állja meg a helyét: „Given the high stakes involved, it would not be surprising if seers, to one degree or another, 

subconsciously interpreted the sacrifices in accordance with what the situation demanded” (153). 
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kevésbé, hogy pártatlanul, örökérvényű igazságokra alapozva adjon véleményt. Szerepe tö-

kéletesen elüt a szabadon mozgó és hatalmi érdekek szempontjából semleges bölcsekétől. 

Nem lényegtelen az sem, hogy Hérodotos nem felejti el megemlíteni azt a bőséges földado-

mányt, amelyet Kallias utódai „máig” élveznek. 

Az arkadiai Kleandros története arról tanúskodik, hogy egy mantis éppenséggel a „rossz ta-

nácsadó” szerepét tudja játszani. Miután Kleomenés (a spártai király) jóformán kiirtotta az 

argosiakat, szolgák vették át az irányítást a városban. A szabad argosiak gyermekei felnővén 

kiűzték a szolgákat, akik elfoglalták Tirynst, és ott telepedtek meg. „Egy darabig barátságos 

viszonyban voltak egymással, de aztán eljött a szolgákhoz egy Kleandros nevű jós, az arkadiai 

Phigaleából való. Ez az ember rávette a szolgákat, hogy támadják meg az uraikat. Ebből aztán 

elhúzódó háború lett, míg végül az argosiak nagy nehezen felülkerekedtek rajtuk.” (6.83.2)
577

 

Szűkszavú az elbeszélés, úgyhogy nem derül ki, mivel vette rá a szolgákat Kleandros a hábo-

rúra, és az sem, mi lett későbbi sorsa. De hogy nem bizonyult jövőt ismerő, igazszavú 

mantisnak, az egész biztos. 

A Historiae „történeti” jós-szereplői közül talán egyedül az akarnaniai Megistias az, akit 

Hérodotos érezhető szimpátiával kezel.
578

 A megbecsülés alapja nem annyira Megistias 

mantikus tekintélye, mint inkább hősies magatartása és övéi irányában mutatott hűsége. 

Hérodotos a thermopylai csata körülményeiről értekezve amellett a történetváltozat mellett 

érvel, hogy Leónidas maga volt az, aki a szövetségeseket hazaküldte (7.219–222). Ennek 

egyik „bizonyítéka” (μαρτύριον) az a történet, amely szerint Leónidas Megistiast, az 

akarnaniai jóst is hazaküldte, hogy ne pusztuljon ott a spártaiakkal együtt (7.221). 

„μαρτύριον δέ μοι καὶ τόδε οὐκ ἐλάχιστον τούτου πέρι γέγονε, ὅτι καὶ τὸν μάντιν ὃς εἵπετο τῇ 

στρατιῇ ταύτῃ, Μεγιστίην τὸν Ἀκαρνῆνα, λεγόμενον εἶναι τὰ ἀνέκαθεν ἀπὸ Μελάμποδος, 

τοῦτον εἴπαντα ἐκ τῶν ἱρῶν τὰ μέλλοντά σφι ἐκβαίνειν, φανερός ἐστι Λεωνίδης ἀποπέμπων, ἵνα 

μὴ συναπόληταί σφι. ὁ δὲ ἀποπεμπόμενος αὐτὸς μὲν οὐκ ἀπέλιπε, τὸν δὲ παῖδα 

συστρατευόμενον, ἐόντα οἱ μουνογενέα, ἀπέπεμψε.” 

„Nem csekély súlyú bizonyíték erre a következő is: hogy tudniillik azt a jóst is, aki ezzel a se-

reggel vonult együtt, az akarnaniai Megistiast – aki állítólag a felmenőire nézve Melampus le-

származottja volt –, miután az áldozati jelekből előre jelezte, hogy mi fog velük történni, 

Leónidas nyílvánvalóan hazaküldte, hogy ne pusztuljon el velük együtt. Ő viszont, bár elküldték, 

mégis maradt, a fiát viszont, aki a hadseregben szolgált, mivel egyszülöttje volt, hazaküldte.” 

Megistias „a sereggel együtt jött” (εἵπετο τῇ στρατιῇ). Származását a történetíró nem tá-

masztja alá genealógiával, csak mint közvetett információt közli (λεγόμενον). A „λεγόμενον” 

nem kell feltétlenül azt jelentse, hogy Hérodotos kételkedik értesülése hitelességében,
579

 min-

denesetre szembeszökő a különbség ahhoz képest, ahogyan nem sokkal korábban Leónidas 

leszármazását mutatta be (7.204): 
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 „τέως μὲν δή σφι ἦν ἄρθμια ἐς ἀλλήλους, ἔπειτα δὲ ἐς τοὺς δούλους ἦλθε ἀνὴρ μάντις Κλέανδρος, γένος 

ἐὼν Φιγαλεὺς ἀπ᾽ Ἀρκαδίης: οὗτος τοὺς δούλους ἀνέγνωσε ἐπιθέσθαι τοῖσι δεσπότῃσι. ἐκ τούτου δὴ πόλεμός 

σφι ἦν ἐπὶ χρόνον συχνόν, ἐς ὃ δὴ μόγις οἱ Ἀργεῖοι ἐπεκράτησαν.” 
578

 Akarnaniai volt Peisistratos chrésmologosa is (1.62.4), aki megjósolta Peisistratos sikerét. Hérodotos két 

soros hexameteres jóslatot tulajdonít neki. 
579

 Lateiner (1989) 22 szerint a „λέγεται” az egyik módja annak, hogy Hérodotos jelezze a közölt információ-

val szembeni fenntartását. Harrison (2000) 25 támadja ezt a nézetet: “neither of these phenomena necessarily 

suggests doubt or distance on Herodotus’ part.” (Kiemelés az eredetiben.) 
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…ὁ δὲ θωμαζόμενος μάλιστα καὶ παντὸς τοῦ στρατεύματος ἡγεόμενος Λακεδαιμόνιος ἦν 

Λεωνίδης ὁ Ἀναξανδρίδεω τοῦ Λέοντος τοῦ Εὐρυκρατίδεω τοῦ Ἀναξάνδρου τοῦ Εὐρυκράτεος 

τοῦ Πολυδώρου τοῦ Ἀλκαμένεος τοῦ Τηλέκλου τοῦ Ἀρχέλεω τοῦ Ἡγησίλεω τοῦ Δορύσσου τοῦ 

Λεωβώτεω τοῦ Ἐχεστράτου τοῦ Ἤγιος τοῦ Εὐρυσθένεος τοῦ Ἀριστοδήμου τοῦ Ἀριστομάχου 

τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου τοῦ Ἡρακλέος, κτησάμενος τὴν βασιληίην ἐν Σπάρτῃ ἐξ 

ἀπροσδοκήτου. 

„… de akire a leginkább fölnéztek, az az egész sereg vezetője, Leónidas volt, Anaxandridés fia, 

ez peidg Leóné, ez Eurykratidésé… ez Hyllosé, aki pedig Héraklés fia volt. (Leónidas) váratlan 

módon szerezte meg a királyságot Spártában.” 

A genealógia bemutatása minden közvetettséget nélkülöz, Hérodotos tényként közli, hogy 

Leónidas végső soron Héraklés fiától, Hyllostól származik. Az akarnaniai jóst viszont a nem-

zetség ősatyjának tartott Melampushoz elnagyoltabb kifejezéssel (τὰ ἀνέκαθεν – felmenőkre 

nézve) kapcsolja.
580

 Tudománya az áldozati jelek értelmezésében áll („megmondta az áldoza-

tok alapján, hogy mi fog velük történni”). Erről Hérodotos valamivel hamarabb is beszámolt 

(7.219): „A Thermopylainál (táborozó) helléneknek először a jósuk, Megistias jelezte előre, 

beletekintvén az áldozatba, hogy hajnalban meg fognak halni…”
581

 Ez után a mondat után 

további két előrejelzésről számol be Hérodotos: másodikként a perzsáktól átjött dezertőrök 

szóltak a görögöknek a perzsák megkerülő hadmozdulatáról, harmadikként a hegytetőkről 

leszaladó őrök jelentették a hírt. Megistias jelezni tudta, hogy meg fognak halni, de ugyanezt 

az információt szemtanúk is biztosítani tudták. Biztos tudást az elkerülhetetlen végről (és pon-

tosabb információkat) a sereg tőlük szerez. 

Az is kiderül, hogy a kortársak nagyra becsülték Megistiast. Hérodotos idézi Simonidés 

epigrammáját, amelyet az ő emlékére írt (7.228.3–4). 

“μνῆμα τόδε κλεινοῖο Μεγιστία, ὅν ποτε Μῆδοι 

Σπερχειὸν ποταμὸν κτεῖναν ἀμειψάμενοι, 

μάντιος, ὃς τότε κῆρας ἐπερχομένας σάφα εἰδώς 

οὐκ ἔτλη Σπάρτης ἡγεμόνα προλιπεῖν.” 

A négysoros sírfelirat azt mondja a híres (κλεινοῖο) Megistiasról, hogy „bár pontosan tudta 

(σάφα εἰδώς), hogy jön a halál (κῆρας ἐπερχομένας), mégsem tudta elviselni, hogy Spárta 

vezéreit magára hagyja.” Hogy egy mantis „pontosan tudja” (σάφα εἰδώς) a jövőt, illik az 

epigramma epikát idéző nyelvéhez. Legkézenfekvőbb mitikus párhuzama Amphiaraos, aki 

tudta, mi lesz a thébai hadjárat következménye, mégis részt vett benne. Megistias tudása 

azonban nem olyan exkluzív jövőbelátás, mint Amphiaraosé. Súlyát az csökkenti, hogy 

Hérodotos elmondása szerint mindannyian, akik ott voltak, – részben Megistias jóslata, rész-

ben a dezertőrök és az őrszemek értesítése folytán – tisztában voltak azzal (ἐπιστάμενοι), 

hogy halál vár rájuk: τὸν μέλλοντα σφίσι ἔσεσθαι θάνατον ἐκ τῶν περιιόντων τὸ ὄρος 

(7.223.4). (Ami a thébai háború többi résztvevőjéről nem mondható el). Éppen ezért tudtak a 
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 Ugyanez a kifejezés található 5.55-ben, ahol Harmodiosról és Aristogeitónról mondja Hérodotos, hogy 

nemzetségükre nézve (γένος) „τὰ ἀνέκαθεν” Gephyraiosok voltak. Rövidesen visszatér a problémára (5.57): a 

Gephyraiosok azt állítják, hogy eredetileg eretriaiak, de „ahogy nekem sikerült kiderítenem” (ὡς δὲ ἐγὼ 

ἀναπυνθανόμενος εὑρίσκω), föníciaiak voltak, akik először (Kadmosszal együtt) Boiótiában, majd Athénban 

telepedtek meg. Ami a „τὰ ἀνέκαθεν” kifejezést illeti, itt is megfigyelhető, hogy nem kapunk részletes genealó-

giát, csak nagyjábóli (és kissé bizonytalan) meghatározást, egy genos nevét. 
581

 „τοῖσι δὲ ἐν Θερμοπύλῃσι Ἑλλήνων πρῶτον μὲν ὁ μάντις Μεγιστίης ἐσιδὼν ἐς τὰ ἱρὰ ἔφρασε τὸν 

μέλλοντα ἔσεσθαι ἅμα ἠοῖ σφι θάνατον” 
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thermopylai görög hősök olyan elszántan harcolni. A mondat első fele Megistias szavainak 

megismétlése (7.219.1: ἔφρασε τὸν μέλλοντα ἔσεσθαι ἅμα ἠοῖ σφι θάνατον), a második a 

szemtanúktól származó pontosabb információkra utal (hogy ti. honnan fog érkezni az ellen-

ség). Megistias hősiessége és legendás mantisokhoz való hasonlósága szépen kitetszik a 

Simonidés-epigrammából, a hérodotosi szövegkörnezetben egyedisége azonban nem tudásá-

ban, hanem abban áll, hogy – a többiekkel ellentétben – volt választása: elhagyhatta volna a 

sereget, mégsem tette. Hérodotos még azt is hozzáfűzi, hogy míg a két előző sztélét (a teljes 

thermopylai görög haderőnek ill. külön a spártaiaknak) az amphiktyónok állíttatták, a 

Megistiasra emlékezőt maga Simónidés „vendégbarátságukra való tekintettel” (κατὰ ξεινίην 

7.228.4) – ezzel is jelezve, hogy Megistias epigrammája nem az összgörögség megbecsülésé-

nek, hanem egy barát figyelmességének az emléke.
582

 

Az élisi Tellias története szintén háborúhoz kötődik, szerepe azonban nem az eddigi 

mantisokéhoz, hanem inkább a korábban megismert tricksterekéhez hasonló. A phókisiaknak, 

a thessáliaiak elleni háborújukban ad tanácsot. Hadicselt eszel ki (σοφίζεται) (8.27.3): „Miu-

tán a phókisiakat beszorították a Parnassosra, Tellias, az élisi jós, aki velük volt, kieszelte 

számukra a következő (ravaszságot). A hatszáz legjobb phókisi harcost gipsszel bekente, őket 

is és a fegyvereiket is, majd éjszaka megtámadta velük a thesszáliaiakat, miután parancsba 

adta, hogy mindenkit, akit csak látnak és nem fehér, öljék meg.”
583

 A hadicsel sikerült, a 

thessáliaiak megijedtek, és a phókisiak négyezer elesett thessáliai fegyveréhez jutottak hozzá. 

Tellias is élisi, nincs kizárva, hogy ugyanabból a családból való, ahonnan a többi élisi jós, és 

hogy jós-szakmájának az olympiai áldozati jósláshoz lehet köze. A történetben betöltött sze-

repe viszont inkább a tricksteré: az ellenség ravasz becsapása, ami ráadásul a természetfölöt-

tivel játszik. A thessáliaiak ugyanis terasnak, csodajelnek hitték a fehérre mázolt katonákat. 

Tellias tehát hamis csodajelet produkál. Szerepe nem a kívülálló jósé, hanem a sikerben érde-

kelt szövetségesé. 

A leukasi Hippomachosról csak annyit tudunk meg, hogy a perzsa seregben harcoló görö-

gök saját jósa volt (9.38 „ἐπ᾽ ἑωυτῶν”). Leukasból jött, amelynek katonái éppenséggel 

egyébként a görög tábort gyarapították (9.28.5). Az, hogy Hérodotos nem közöl róla ennél 

többet, nem biztos, hogy jelentéktelenségét jelzi. Láttuk, milyen kimunkált szerkezete van a 

csatát megelőző beszámolónak és a két jóstörténetnek. Hippomachos nyilván ugyannyira 

jónevű (és jó nevű: „lovon harcoló”) jós lehetett, és éppannyira híven végezte a munkáját, 

mint a másik két megismert görög jós (neki is ugyanazok a jelek mutatkoztak az áldozatban, 

mint Hégésistratosnak). 

Déiphonos neve mellett nem áll a mantis megjelölés, de egyértelmű, hogy a görög hadi-

flottánál szolgáló „áldozójós”-ról van szó: οἱ δὲ Ἕλληνες … ἐκαλλιερέοντο, μαντευομένου 

σφι Δηιφόνου τοῦ Εὐηνίου ἀνδρὸς Ἀπολλωνιήτεω (9.92.2). Déiphonos arról nevezetes, hogy 

                                                                 
582

 „Az epigrammákat és a kőtáblákat az amphiktyónok állíttatták a tiszteletükre, kivéve a jós epigrammáját: a 

jós Megistiásét Simonidés, Leóprepás fia iratta föl, mivel a vendégbarátja volt.” („ἐπιγράμμασι μέν νυν καὶ 

στήλῃσι, ἔξω ἢ τὸ τοῦ μάντιος ἐπίγραμμα, Ἀμφικτύονες εἰσὶ σφέας οἱ ἐπικοσμήσαντες: τὸ δὲ τοῦ μάντιος 

Μεγιστίεω Σιμωνίδης ὁ Λεωπρέπεος ἐστὶ κατὰ ξεινίην ὁ ἐπιγράψας.”) 
583

 „ἐπείτε γὰρ κατειλήθησαν ἐς τὸν Παρνησσὸν οἱ Φωκέες ἔχοντες μάντιν Τελλίην τὸν Ἠλεῖον, ἐνθαῦτα ὁ 

Τελλίης οὗτος σοφίζεται αὐτοῖσι τοιόνδε.  γυψώσας ἄνδρας ἑξακοσίους τῶν φωκέων τοὺς, ἀρίστους, αὐτούς τε 

τούτους καὶ τὰ ὅπλα αὐτῶν, νυκτὸς ἐπεθήκατο τοῖσι Θεσσαλοῖσι, προείπας αὐτοῖσι, τὸν ἂν μὴ λευκανθίζοντα 

ἴδωνται, τοῦτον κτείνειν.” 
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állítása szerint annak az Euéniosnak a fia volt, aki az istenektől kapott jóstehetséget (ἔμφυτον 

μαντικὴν 9.94.3). Hérodotos sokatmondóan hozzáteszi: „viszont azt is hallottam, hogy 

Déiphonos csak bitorolta Euénios nevét, és úgy vállalt el megbízatásokat szerte Hellasban, 

miközben nem is Euénios gyereke volt” (9.95). Íme, egy felmenőjével dicsekvő, kétes szár-

mazású és szakértelmű jós. Bár másról ilyet Hérodotos nem állít, mégis felmutatja azt a lehe-

tőséget, hogy egy mantis karrierje meglendítése céljából visszaélhet egy legendás jós nevé-

vel.
584

 

Euénios nem mitikus jós (a perzsa háborúkat megelőző generáció idején élt), mégis „belé-

ültetett jóstudással” rendelkezett a történet szerint. A története is elég különös, mitikus színe-

zetű – azoknak a hérósoknak a történetéhez hasonlít, akiket valamilyen sérelem ér, és bosz-

szújuk kiengeszteléseképpen részesülnek végül kultikus tiszteletben.
585

 Az elbeszélés továbbá 

tartalmaz olyan elemeket, amelyek „igazi” mitikus motívumoknak mondhatók: 1) a Nap nyá-

jának őrzése Euénios feladata; 2) büntetése szeme világának elvesztése, amiért „cserébe” jós-

tehetséget kap. Az előbbi Odysseusék egyik kalandját, a másik Teiresias jóssá válását idézik 

fel. Euénios történetében úgy sejlik fel a mitikus jós (Teiresias) története, ahogyan 

Tisamenoséban Melampusé. Egyetlen motívum (ott az áremelés, itt a megvakulás és jóstudás) 

köti össze a mitikus mintaképpel. Fontos különbség, hogy Euénios nem játszik szerepet a per-

zsa háborúkban, nevével visszaélő utódja azonban igen.  

A Historiae mantisai tehát szakmájukhoz értő alkalmazottak, akik azonban több oknál fog-

va nem tarthatnak igényt a mitikus jósok utódainak nevére. Ha családi kapcsolatokat tekintve 

hozzájuk tartoznak is (ezt Hérodotos egyedül Déiphonos esetében vonja nyíltan kétségbe), 

semmiképpen nem rendelkeznek sem azzal a mély bölcsességgel, sem azzal a felelősséggel és 

társadalmi szereppel, amivel Melampus vagy Amphiaraos. Legtöbbjük személyiségét – talán 

a hősi halált halt Megistiast kivéve – nem övezi olyan megbecsülés, mint a mitikus jósokét. 

Politikai elkötelezettségük és önérdekük űzése lehetetlenné teszik, hogy a kívülálló tanácsadó 

szerepét játsszák. Tevékenységük az áldozati állatok jeleinek értelmezésére korlátozódott.
586

  

Nem arról a szkepszisről és tekintélyrombolásról van itt szó, amelyre az V. századi iroda-

lomban sok példát lehet találni, és amely „a jóslás lehetőségébe vetett hitet inkább megerősíti, 

mint lerombolná”.
587

 Már csak azért sem, mert Hérodotos számára a divináció, az isteni tudás 

és üzenet léte és érvényessége nem kérdés. Inkább az a kérdés, hogy kik azok, akik ezekhez 

az isteni üzenetekhez hozzáférnek, értelmezni tudják, és akik a legszélesebb értelemben vett 

bölcsességgel, igazságismerettel rendelkeznek. Hérodotos implicit válasza erre a kérdésre az, 

hogy nem a magukat mantisnak nevezők, hanem a sophosok, köztük is azok, akik – a mitikus 

jósok mintájára – politikai érdekektől függetlenül „gyakorolják az igazságot.”
588

 

                                                                 
584

 Flower (2008a) egyik fő mondanivalója, hogy a görög jósok „önreklámának” egyik fontos eleme volt, 

hogy jósdinasztiákhoz tartozónak mondták magukat. (különösen 37–38. és passim). Flower alapvető tétele azon-

ban az, hogy a jósok nagy tekintélyű szereplői voltak a görög társadalomnak. Nem foglalkozik azzal az ambiva-

lenciával, ami (például) Hérodotos jósokról formált képében felfedezhető. A leszármazás „önreklámnak” minősí-

tése pedig nem veszi figyelembe a genealógia általános legitimációs szerepét: ezek a családi hagyományok jóval 

többek puszta „piaci” fogásnál. Euénios történetéhez lásd Griffiths (1999). 
585

 Ilyen történeteket elemez Fontenrose(1968). 
586

 A görög divinációt tárgyaló munkák rendre hangsúlyozzák, hogy az archaikus és klasszikus kori jóslás 

központi terepe a hadviselés volt, lásd Parker (2000) 87. 
587

 Parker (2000) 80. 
588

 A „τὴν ἀληθείην ἀσκέειν”-ről lásd alább. 
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Hérodotos és Melampus 

A szakma családon belüli öröklése Hérodotos szerint, úgy tűnik, nem garanciája a hozzáértés-

nek. Ez a megfigyelés tükröződik abban a leírásban, amely a spártai társadalom öröklött 

szakmáit mutatja be (6.60). A hírnökök, a fuvolások és a szakácsok apjuktól veszik át a szak-

májuk művelését, és „hangja erőssége” (λαμπροφωνίη) révén senki sem „szoríthatja ki” 

(παρακληίουσι) a kéryxöket, mert azok születési jogon látják el feladatukat (κατὰ τὰ πάτρια 

ἐπιτελέουσι). Láttuk, a történetíró távolságtartóan szólal meg a mantisok genealógiájával kap-

csolatban (pl. λεγόμενον εἶναι τὰ ἀνέκαθεν ἀπὸ Μελάμποδος – 7.221), vagy egyenesen két-

ségbe vonja állítólagos származásukat (mint Déiphonosnál). 

Az igazság képviselése, a pártatlan tanácsadás, a jelek értelmezése olyan szerepek, amelyek 

nem családon belül öröklődnek. Ezek a Historiae világában a sophosok, s köztük éppen a 

történetíró által felvállalt feladatok.
589

 A Tisamenos történetében hangsúlyos „ἀγών” nemcsak 

atlétikai és háborús küzdelmeket tud jelenteni, hanem szellemi erőfeszítést is.
590

 Démaratos, 

Xerxés spártai tanácsadója, bár tart Xerxés tekintélyétől, bátran válaszol a király görögöket 

érintő kérdéseire (7.209): „ἐμοὶ γὰρ τὴν ἀληθείην ἀσκέειν ἀντία σεῦ βασιλεῦ ἀγὼν μέγιστος 

ἐστί.” („Az a legfőbb küzdelmem, hogy az igazságot gyakoroljam a színed előtt, király.”) Az 

igazságot „gyakorolni” megterhelő lelki „küzdelem” valakivel szemben, aki nemtetszése ese-

tén könnyen rendelkezik az „igazságot gyakorló” életével. Démaratos szerepe is a mitikus 

jósokéhoz hasonló „bölcs tanáccsadóé”. Az ellenkező véleményekkel szembeni bátor igazság-

kimondásban Hérodotos maga is gyakorolja magát: legvilágosabban ott ad ennek hangot, 

amikor az athéniaknak a perzsa veszély elhárításában játszott döntő szerepéről (proléptikusan) 

beszél: „Kénytelen vagyok kinyilvánítani a véleményemet, amely a többség szemében visz-

szatetsző, de én akkor sem fogom visszatartani, mivel igaznak tartom.” (7.139)
591

 

Hérodotos a jelértelmezésben is örököse a jósoknak.
592

 Szívesen vállalja egy-egy jóslat, 

előjel vagy álom értelmezését,
593

 történeti beszámolóit át- meg átszövik a jelek és az azokból 

levont következtetések.
594

 Érdemes megfigyelni, hogyan azonosul a történetíró mint narrátor 

jelértelmező szereplőjével a Kambysés észhez téréséről szóló jelenetben. Amikor a perzsa 

uralkodó meghallja a trónbitorló mágus, Smerdis nevét, „szíven üti az igazság” (3.64.1): „fe-

leslegesen” (matén) ölte meg hasonló nevű testvérét amiatt az álom miatt, amelyben Smerdis 

uralkodását hozták neki hrül. Lóra pattanva Susába akar sietni, s véletlenül megsebesíti magát 

a kardjával. Mivel felismeri, hogy halálos sebet kapott, s megkérdezi, melyik városban van-

                                                                 
589

 Hérodotos mint sophos: Thomas (2000) 284. és (2006) 73; Fowler (1996) 87; Hartog (1988) 361: 

„Herodotus occupied a position half way between the sophist, who sold knowledge, and the rhapsode who sang 

Homeric verse.” Solón és Hérodotos rokonsága feltűnő: tapasztalatszerzés végett utazik, megfigyeléseiből szűr 

le következtetéseket, példákon keresztül mutatja be nézeteit a hízelgést mellőzve beszél. 
590

 Szellemi küzdelmek párhuzamai a háborús küzdelmeknek. A görögök között nagy szócsaták zajlanak 

(ἔπεσι ἀκροβολιςάμενι 8.64; ὠθιαμὸς 8.78). 
591

 „ἐνθαῦτα ἀναγκαίῃ ἐξέργομαι γνώμην ἀποδέξασθαι ἐπίφθονον μὲν πρὸς τῶν πλεόνων ἀνθρώπων, ὅμως 
δὲ τῇ γέ μοι φαίνεται εἶναι ἀληθὲς οὐκ ἐπισχήσω.” 

592
 Hollmann (2011) egy egész könyvet szentelt a jeleket értelmező Hérodotosnak. „He is… a master of signs, 

asserting his control over the transmission of them and calling attention to his skill (sophié) at interpreting 

them.” (2) 
593

 Jóslat: 3.58.1; előjel: 7.57.1; álom: 3.125.4 (lásd Hollmann 2005: 310–311.) 
594

 „However, when Herodotus, rather than a character, introduces an oracle, Herodotus is an oracle-

performer…” (Maurizio 1997. 326). 
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nak éppen. A válasz – „Ekbatana” – egy jóslat helyes értelmezéséhez segíti hozzá. Azt jósol-

ták neki ugyanis, hogy Ekbatanában fogja érni a halál. „Ő ugyan (ὃ μὲν) azt hitte (ἐδόκεε), 

hogy öregkorában a médiai Ekbatanában, birodalmi székhelyén fog meghalni, ám (δὲ) a jóslat 

úgy látszik (ἄρα) a szíriai Ekbatanáról beszélt.” (3.64.4)
595

 

A mondat első felében a narrátor számol be Kambysés gondolatáról, de a mondat végére il-

lesztett ἄρα („úgy látszik”) az uralkodó fejében lejátszódó következtetésre utal: szabad függő 

beszéd ez, vagy, ahogy a német terminus még érzékletesebben kifejezi: átélt beszéd (erlebte 

Rede). A narrátor itt összemosódik a szereplővel, két irányban is: egyrészt a szerző azonosul a 

jóslatértelmző uralkodó szerepével, másrészt Kambysés éppen ezekben a mondatokban alakul 

át „őrült”, „oktalan” hódítóból értelmes, összefüggéseket észrevevő, az emberi sorsot megértő 

„kutatóvá” (3.64.5). „Akkor már, amint megkérdezte és megtudta a város nevét (καὶ δὴ ὡς 

τότε ἐπειρόμενος ἐπύθετο τῆς πόλιος τὸ οὔνομα), a csapástól, amely a mágustól érte, és a sé-

rülésétől megrettenve (ἐκπεπληγμένος „kb. „sokkhatás alatt”) észhez tért (ἐσωφρόνησε), és 

megértvén a jóslatot (συλλαβὼν δὲ τὸ θεοπρόπιον) így szólt: ‛itt kell (a sors rendelése szerint, 

πεπρωμένον) Kambysésnek, Kyros fiának meghalnia.’”
596

 

Hérodotos azzal, hogy jeleket értelmez, egy sorba helyezi magát műve „bölcseivel”.
597

 A 

jelértelmezés mindenekelőtt analógiák felefedézesét jelenti. Az áldozati jelek, a madárjelek, a 

különböző teras-ok jövőbeni események prefigurációi: ugyanaz lesz a mintázata az eljövendő 

történésnek, ami a jelben látható. Hérodotos úgy fedez fel és közvetít érvényes igazságokat, 

hogy analóg lefolyású történeteket helyez egymás mellé.
598

 Az egyik eset igazolja a másikat, a 

harmadik mindkettőt, és így tovább – a felsorolt példák a történelem nyilvánvalóan nem lát-

ható, de sok példa révén felfedezhető mintázatait mutatják, és így a jövő prefigurációi is.
599

 

A hérodotosi világban a megértés útjának egyik alapvető módja az „összevetés”.
600

 

Hérodotos egy rövid mellékmondatban jelzi módszerét a Nílussal kapcsolatban (2.33.2): ὡς 

ἐγὼ συμβάλλομαι τοῖσι ἐμφανέσι τὰ μὴ γινωσκόμενα τεκμαιρόμενος („ahogy összevetem a 

látható dolgokkal az ismeretlen dolgokat, és ez alapján következtetek”). Ez a módszer érvé-

nyes nemcsak a természet jelenségeire, hanem az emberi és isteni dolgokra is.
601

 A συμβάλλω 

ige sok kontextusban, de kiemelten a jóslatok, jelek értelmezésénél azt jelenti: „dolgok össze-

                                                                 
595

 „ὃ μὲν δὴ ἐν τοῖσι Μηδικοῖσι Ἀγβατάνοισι ἐδόκεε τελευτήσειν γηραιός, ἐν τοῖσί οἱ ἦν τὰ πάντα πρήγματα: 

τὸ δὲ χρηστήριον ἐν τοῖσι ἐν Συρίῃ Ἀγβατάνοισι ἔλεγε ἄρα.” 
596

 Vö. 3.143 (szabad függő beszéd). A történetíró és az uralkodó hasonlóságáról lásd alább. 
597

 Az azonosulás nyelvileg is megragadható pl. Kroisos esetében (1.207). 
598

 Amit a hexameteres költészet parataktikusságáról el lehet mondani, érvényes Hérodotosra is: a különböző 

egységek egymás mellé helyezése olyan összefüggésekre mutat rá, amelyek nem nyilvánvalóak – éppen az egy-

más mellé helyezés sugallja az összefüggést, anélkül, hogy explicit kimondódna. Lásd Thalmann (1984) 6. 
599

 Thalmann (1984) beszél hasonlóról Hésiodos Theogoniája kapcsán (41–42): a világ sokfélesége felett át-

ível Zeus szuverenitása. Hésiodos Zeus uralmával kezdi és zárja a művet, közben előre és visszautal többször. 

Az idősíkok összefűzése kelti azt a benyomást, hogy „each event is shown to be significant, not in itself, but by 

virtue of the progress toward the world in which we now find orselves.” (42.) A jövőre is utal azáltal, hogy közli, 

hogyan akadályozta meg Zeus a további lényegi változások lehetőségét (azzal, hogy lenyelte Métist) – ebből 

következik, hogy a világ a jövőben is ugyanolyan lesz, mint amilyen most. 
600

 Az analogikus gondolkodásról Hérodotosnál: Corcella (2013). Az ismeretlenről való tudás szerzésének 

legelemibb eszköze az összehasonlítás. Az összevetés és a hasonlat tehát nem retorikai eszközök csupán, hanem 

„mental categories, tools for a cognitive approach to the world” (55). 
601

 Corcella (2013) elemzi részletesen, hogy ilyen „láthatatlan” (aphanés) kategóriába tartozik már eleve ma-

ga a múlt (hiszen opsis révén elérhetetlen), de a jövő is. 
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vetése révén való (analógiás) következtetés”.
602

 Két, egymástól időben vagy térben távol eső 

dogot összevet (egymás mellé helyez, συμβάλλω), és így ismeri föl az összefüggésüket.
603

 

Hérodotos ugyan csak nagyon ritkán bocsátkozik jövendölésbe, de tesz implicit politikai elő-

rejelzéseket
604

 Az egész Kroisos történet „prefigurációja” a későbbi uralkodó-történeteknek, 

és ilyen értelemben próféciának tekinthető.
605

 

Az analógia és a kapcsolódás pedig minden hasonlat, metafora, metonímia és rejtvény alap-

ja: azoké az eszközöké, amelyek a delphoi-i jósdához kötött (és Hérodotos által előszeretettel 

idézett) hexameteres jóslatok legalapvetőbb „költői” eszközei. Hérodotos maga is alkalmaz 

ilyen eszközöket, sőt olykor mintha szándékoltan kétértelműen fogalmazna. Barker hívja fel a 

figyelmet arra, hogy Kroisos jósdatesztelésének történetében ellentmondóan rögzíti az ered-

ményt, és végül tisztázatlan marad a kérdés.
606

 Azt mondja, Delphoi vot az egyetlen, amelyik 

tudta az igazat (1.48.1–2), majd közli, hogy Amphiaraos jósdája is igazmondónak bizonyult 

(1.49.1). „Frustrating a facile reading of his text, his account of the oracular responses 

reproduces something of their ambiguity.” (25.) Saját szövegét a jósdaszöveghez hasonlóan 

értelmezésre szorulónak mutatja be.
607

 

A történetíró okokat keres, a történések mögötti rendezőelvet kutatja,
608

 és az istenire kö-

vetkeztet, legalábbis Solón révén,
609

 de a 9. könyv végén is: δῆλα δὴ πολλοῖσι τεκμηρίοισι 

ἐστὶ τὰ θεῖα τῶν πρηγμάτων
610

 – isteni beavatkozás van az események mögött, amire jelek 

alapján következtet. A plataiai csata és előzményeinek leírása is az isteni szféra 

közreműkédésének igazolása (főként, ha Mykaléval együtt szemléljük), sőt, az egész perzsa 

                                                                 
602

 Természetesen nem mindig lehetne így fordítani. Összehasonlítás (mindegyik esetben arról van szó, hogy 

valamit nem lehet semmi mással összehasonlítani): 3.125 (Polykratés és más tyrannosok); 4.42 (Európa mérete); 

4.53 (Nílus); 3.160.1 (Kyros). Összeadás, kiszámolás: 4.101 (egy napi járóföd hány stadion); 6.63 (terhesség 

hónapjainak számolása); 7.184.1 és 7.187.2 (perzsa sereg létszámának kiszámolása). Jóslat vagy jel megértése 

(annak megtalálása, hogy mire vonatkozik): 6.80; 6.107; 7.142–143 (Salamisszal kapcsolatos jóslat); 7.189 (Bo-

reasszal kapcsolatos jóslat); 8.94; 7.57 (εὐσύμβλητον – könnyen értelmezhető egy jel). Következtetés: 4.45; 

7.24.1; 8.30. Valamire rájövés, valaminek megértése: 4.87; 4.111; 5.92α. 
603

 Barker (2006) 16 másképp értelmezi a συμβάλλω igét. Szerinte kirakósjáték összerakásáról van szó. 

„Herodotus relates how a certain Lichas ‛brings together’ the various pieces of the jigsaw to solve the puzzle” 

(1.68.3–5 kapcsán). Az 58. jegyzetben összegyűjti az ige használatának helyeit, és megállapítja, hogy 

„symballesthai appears to be a key index to interpretation: applied by Herodotus to his own reasoning (…), and 

to the reasoning of others (…).” Immerwahr (1966) 5. n. 11. jelzi, hogy a συμβάλλω használatos a különböző 

beszámolók összevetésére. Ugyanezt a szerepet tölti be az εἰκάζω is. Ebben az összefüggésben a sokat idézett 

Euripidés-töredék („μάντις δ’ ἄριστος ὅστις εἰκάζει καλῶς” F 973 N) nem tűnik ironikusnak, inkább egy egysze-

rű igazság megfogalmazása: a legjobb mantis az, aki ügyesen tud a látottak (párhuzamai) alapján következtetni. 
604

 “(He) does, however, make implicit political predictions for the situation of his time.” (Corcella 2013: 49.) 
605

 Kindt (2003) 110: „The story of Croesus’ fall can…be read as a ‛prophecy’ of what we will find happening 

time and again in the Histories.”  
606

 Barker (2006) 24–25. 
607

 Barker (2006) 12. A figyelmes olvasó észreveheti, hogy Hérodotos egy-egy szóval is előrejelez. Bischoff 

(1932) 36 „ominózus” szónak nevezi a „ἥσθη”-t (1.56.1): sejteti, hogy baj lesz. (További helyek uo. n.1.) 
608

 1.1 és 1.5.3 
609

 1.32.1 
610

 9.100.2 
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hadjárat (mint a történelem minden eseménye) jel, amely a világ működésének elveit engedi 

meglátni.
611

 

Euripidés egyik töredéke a historié művelőjéről, mint „boldog emberről” szól (F 910): 

ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας 

ἔσχε μάθησιν 

μήτε πολιτῶν ἐπὶ πημοσύνην 

μήτ’ εἰς ἀδίκους πράξεις ὁρμῶν 

ἀλλ’ ἀθανάτου καθορῶν φύσεως 

κόσμον ἀγήρων, πῇ τε συνέστη 

καὶ ὅπῃ καὶ ὅπως. 

A historié gyakorlója, a „kutató”
612

 éppen mint a Historiae bölcs tanácsadói, kívül vannak a 

politika világán, nem törnek senki kárára, nem ellenségei senkinek. Ebből adódik, hogy „átlát-

ják” a „természet rendjét”, ami itt egyszersmind a világ erkölcsi rendjét is jelenti. Különös, 

hogy éppen az olbios szó szerepel itt: az a fogalom, amely Hérodotos emblematikus Solón-

Kroisos párbeszédének központi kérdése. Solón megtagadja a gazdag uralkodótól ezt a megje-

lölést, és annak tartja fönn, akinek az élete boldog bevégzése is megadatott. 

Hogy milyen ez a szinte isteni tudás, arra legalkalmasabb idézni Apollón Kroisosnak adott 

válaszát (1.47.3). Egyrészt a világ adatszerű (számszerű – arithmon, metra) ismeretét jelenti, 

másrészt az értelmezésnek a művészetét (syniémi, akouó). A néma megértése és a meg nem 

szólaló hallása azt jelenti, az isten a ki nem mondott dolgokat is érti: nemcsak Kroisos teknős-

főzetének az illata jut el hozzá, hanem annak mély értelmét és motivációját is érti.
613

 A látszat 

mögötti lényeg, a metaforikus beszéd és a szimbolikus cselekvés értése jelenti a sophiát. A 

lepel alatti, feltáruló alétheia teljes ismerete kizárólag az isten sajátja, de ennek az igazságnak 

a kutatója a történetíró is: éppen azokkal a módszerekkel, amelyeket a jóslatszöveg megnevez: 

a világ számszerű adatainak felkutatásával és az emberi események mögötti mélyebb okok és 

mintázatok feltárása révén.
614

 

Az argosi nők megőrülése és a perzsa invázió közti párhuzam arra is rámutatott, hogy a tör-

ténetíró a válsághelyzetben segítségül hívott, múltbéli hibát feltárni hívatott jósnak is párhuza-
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 Bischoff (1932) 19. „Herodot selbst ist der Weise, der den Weltlauf deutet, den wirren Stoff der 

mündlichen Überlieferung sinnvoll ordnet, und zwar nach ihm selbst innewohnenden Kategorien des Betrachtens 

und der Überzeugung.” 
612

 de Ste. Croix (1977) 132. 
613

 Dobson (1979) 
614

 Dobson (1979) 352 megfigyelése szerint hasonló kijelentésre a Pythiának tulajdonított jóslatok között 

nincs példa (bár sok más kultúrában és korban előfordul). A formula (ἀριθμὸν καὶ μέτρα θαλάσσης) az Odysse-

iában előforduló két jóslattal mutat párhuzamot: Próteuséval és Teiresiáséval (ὁδὸν καὶ μέτρα κελεύθου 4.389 és 

10.539). Hérodotos, amikor leír egy vidéket, beszámolójának egyik fontos alkotóeleme a számszerű adatok köz-

lése: ezt teszi a Fekete-tenger leírásánál, a Nílus különböző szakaszainak feltárásakor, a leglátványosabban pedig 

a Sardisból Susáig vezető királyi út mérföldatainak közlésével. Kroisos, amikor tesztelte a Pythiát, éppen a per-

zsák elleni hadjáratra készült. Kiderült később, hogy alaposan elszámolta magát: nem volt tisztában a perzsa bi-

rodalom valódi nagyságával. Ezzel szemben Hérodotos pontosan számot tud adni a perzsák által meghódított né-

pekről és a birodalom kiterjedéséről, vö. Corcella (2013) 57. Ebből a szempontból kevéssé lényeges, hogy Héro-

dotos adatai valóban pontosak-e. Az a fontos, hogy saját magát ezen „számszerű” adatok ismerőjeként prezentál-

ja. 
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ma.
615

 Úgy tűnik Hérodotos célkitűzése nem kevésésbé teológiai és erkölcsi, mint pl. az Ószö-

vetség történeti szerzőié.
616

 Hérodotos műve nem „szekuláris történetírás”, amennyiben az 

csak az emberi eseményekkel foglalkozik. Nála az emberi történés mindig összeér és átfedő-

dik az isteni cselekvéssel.
617

  

A mitikus jósok (éppúgy, mint a perzsa háborúk korának jósai) jellemző módon vándorol-

nak, utaznak. Az utazás egyszerre értendő valóságosan és szimbolikusan. A mitikus jósok tör-

téneteiben valóságos utakról van szó (pl. Melampusé Pylosból Phylakéba, majd vissza, onnan 

Argosba), ahogyan a történeti világból ismert jósok (pl. Tisamenos) és maga a történetíró is 

utazik: valószínű, hogy Hérodotos azoknak az „utazó értelmiségieknek” az egyike volt, akik 

az ötödik században a görög világ minden tájára eljutnak, és akiket részben mint „szofistákat” 

a Platón-dialógusokból ismerünk.
618

 A Hérodotos (vagy legalábbis a Historiae elbeszélője) ál-

tal beutazott tér ráadásul még tágabb az utazó-tanító szofistákénál: a görög világon kívüli tá-

jakra is eljutott.
619

 

Az út mint metafora alapvető eleme a történetelbeszélésnek és a történetírásnak. Nemcsak 

az epikus költészet világában, ahol a Múzsák „mindenhol jelen vannak”, ezért mindent tud-

nak, és ahol Odysseus azért tud beszámolni a mesebeli tájakról és lényekről, mert ott járt, ha-

nem a történetíró nyelvezetében is. Ez az útmetafora nagyon természetes: az írásban is lehet 

haladni, előresietni, valahol hosszabban ottmaradni, előreszaladni és visszatérni. A kutatás-

ban visszatérő megállapítás, hogy Hérodotos, amikor először jelzi szerzői céljait, az utazás 

metaforájával él: „προβήσομαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου, ὁμοίως σμικρὰ καὶ μεγάλα ἄστεα ἀνθ-

ρώπων ἐπεξιών” (1.5.3). A „városok” emlegetése minden figyelmes olvasóban felidézi az 
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 A szkíta jósoknak is ez a dolguk (4.68): a király betegsége esetén kideríteni, hogy ki volt az, aki hamisan 

esküdött a király tűzhelyére. Fontos megemlíteni, hogy vannak jósok, akik rossz választ adnak, őket pseudoman-

tisnak nevezi a szöveg. 
616

 Erre a szempontra rámutat Harrison (2003) 238 is, amikor azt a tézist állítja fel, hogy „a történetírás erede-

te (jelentős mértékben) teológiai jellegű.” 
617

 „Human contingencies…are frequently the means through which divinity or fate are manifested.” (Harri-

son 2003: 249.) Az isteni okozatok fontosságáról Hérodotos történetszemléletében lásd Gould (1994) 93. Gould 

azzal a Lateiner (1989) által képviselt nézettel vitatkozik, amelyik Hérodotost vallásos magyarázatokat nélkülöző 

„történésznek” tekinti. Számos példát felhoz annak igazolására, hogy Hérodotos komolyan vette az isteni ténye-

zőt és annak jeleit az emberi eseményekben (95–97). 
618

 Ezt az életstílust mutatja be Thomas (2000) 11–13. 
619

 A Hérodotos-kutatás egyik legvitatottabb kérdése, hogy Hérodotos valóban elutazott-e azokba az orszá-

gokba, amelyekről „szemtanúi” beszámolókat ad. A „hazug” (fiktív forráshivatkozásokat költő) Hérodotos-kép 

legmarkánsabb megfogalmazója – XIX. századig visszamenő előzmények folytatójaként – Detlev Fehling 

(1971) (az utazásaira nézve különösen 168–169). (Módszertani előfeltevéseinek hibáira rámutat Cobet 1974). 

Fehling nyomán több kutató kétségbe vonta Hérodotos utazásainak valódiságát (S. West, O. Kimball Armayor), 

akiket Pritchett (1993) a „liar school” megnevezéssel illetett. Utazásairól lásd még Asheri (2007) 6; szóbeli és 

írásos forrásairól uo. 16–18. 
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Odysseia kezdő sorait.
620

 Asheri fogalmazása szerint Hérodotos „annak az intellektuális ma-

gatartásnak az örököse, amely az archaikus kaland-eposzokat is ihlette.”
621

 

Az életrajzi hagyomány utazóként tartja számon Hérodotost, sőt: az első mondat híres szö-

vegkritikai problémája rögtön a szerző eldöntetlen földrajzi-politikai hovatartozását jelzi.
622

 A 

„halikarnassosi Hérodotos” földrajzilag és kulturálisan Kelet és Nyugat határáól származik.
623

 

Szülővárosa flottája a perzsa hadsereget erősíti (7.99). Kívülálló ő is, mint bölcs hősei: azon 

számos alkalommal, amikor egy-egy történet több változatát kommentár nélkül elmeséli, az 

események pártatlan bemutatójának pozíciójába helyezkedik. 

A Historiae szerkezete is az úton való előrehaladást imitálja: a parataxis a legtermészete-

sebb kifejezője annak a szemléletnek, amely úgy meséli el az anyagát, ahogyan azt mintegy 

útközben, egymás után látta.
624

 Hérodotos ott meséli el a történeteit, ahová azok helyileg tar-

toznak (akármilyen sorrendben is látogatta meg ezeket a helyeket, amennyiben meglátogatta): 

katalógusszerűen számol be a párhuzamokat mutató sorsokról. 

Hérodotos együtt „vonul” Xerxésszel Görögországba.
625

 A 8. könyvben (90.4) Hérodotos 

szóhasználata, amivel Xerxést bemutatja, egybeesik azokkal a kifejezésekkel, amelyekkel a 

maga tevékenységét szokta kifejezni: az uralkodó figyeli (a salamisi csatában az Aigialeós 

fokról), ki mutat föl valamilyen jelentős tettet (ἔργον τι ἀποδεικνύμενον), megkérdezi, ki az 

(ἀνεπυνθάνετο), és az írnokaival felíratja az apja nevével és városával együtt az illetőt. Héro-

dotos is messziről szemlélve az eseményeket, azt figyeli, hol „mutat föl” valaki valmilyen je-

lentős tettet (ἔργα μεγάλα … ἀποδεχθέντα),
626

 utánaérdeklődik (számtalan helyen a πυνθάνο-

μαι igével kifejezve), és összeírja, amit talált (amit éppen olvasunk). A prózaírás – figyeli meg 
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 Friedman (2006) 166: „Herodotus introduces his authorial persona as that of a traveller.” Hérodotos és 

Odysseus párhuzamosságáról lásd Boedeker (2002) 99, Friedman (2006) 176, további irodalommal. Griffiths 

(2006) 135: az első 4 könyvben Hérodotos Odysseusra, aztán az Ilias-költőre hasonlít, vö. Marincola (2006) 14. 

A prooimion homérosi elemeiről lásd Harrison (2000) 32. n. 3. 
621

 „Herodotus is the heir of those intellectual attitudes which inspired the archaic adventure epic (the Odys-

sey, the Herakleiai, the Argonautika, the Arimaspeia) and the first prose works on geography (the Περίοδος γῆς, 

attributed to Hesiod, and those by Hecataeus and Scylax).” (Asheri 2007: 14.) 
622

 Friedman (2006) 166–167. ezt az utazó-personát a közfelfogásban rögzített territóriumok képzetével állítja 

szembe. Hérodotos – írja – „mint a konfliktus narrátora és értelmezője, szabad kell, hogy legyen azoktól a hatá-

roktól, amelyek művének szereplőit korlátok közé szorítják.” vö. Dewald (2002) és Munson (2001) 272. 
623

 Barker (2006) 5. Szerinte az V. század intellektuális forradalmának egyik „avantgárd” szereplőjeként Hé-

rodotost egész kutatói magatartása kívülállóvá teszi. Mindemellett Hérodotos mint író is „kilóg” az alapvetően 

szóbeli környezetéből (így Barker 2006: 5), és mint prózaíró a költői teljesítményt értékelő közegből. „In fact, 

we might say that no institutional context exists for what he is doing or – equally as importantly – for how that 

work is to be received.” Barker (2006) 5. További irodalom: uo. n. 23. 
624

 Hasonlóan szemléli Hérodotos elbeszélői magatartását Lang (1984) 4. Szerinte Hérodotos nem úgy dolgo-

zott, ahogyan Immerwahr elképzeli (készen volt egy kauzális váz, amit narratívával töltött fel – Immerwahr 

1966: 42–45; 59–78.), hanem „ahogyan Hérodotos saját kifejezése, az „út” sugallja”, elbeszélése úgy halad, aho-

gyan az ember az úton egyik lépést teszi meg a másik után. Az út mint írás-metafora: 1.95.1; 1.117.2; 2.20.1; 

2.22.1. 
625

 Barker (2006) 6: „Herodotus, in his practice of observing and recording, sets himself in danger of treading 

similar path to the despot, who maps out the world under his possession.” Hérodotos a vonulás rendjében mutatja 

be a perzsa király hadseregét, majd azokat a tájakat és városokat, amelyeket a perzsa sereg vonulás közben érint. 

A történetíró végigvezeti az olvasóját (hallgatóját) azokon a területeken, ahol a perzsa hadsereg felvonult. 
626

 A közvetlenül ezután következő fejezetben használja ugyanazt a kifejezést: „az aiginaiak… említésre mél-

tó tettet mutattak föl” (8.91). 
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Barker – a közösségi ellenőrzés alatt formálódó (szóbeli) költészethez képest „zsarnokibb” al-

kotói attitűdöt közvetít.
627

 A Historiaeban szereplő nagy uralkodók (Kroisos, Kyros, Kamby-

sés, Dareios, Xerxés, de tyrannosok is, pl. Periandros az Arión-történetben) érdeklődnek, nyo-

moznak, kérdezősködnek. Rendszerint a hódítás szándékával teszik ezt (l. pl. a Dareios által 

küldött felderítőket Hellasba), de hódító útjaik egyben felfedezőutak is, hiszen a viág határait 

keresik, hogy az egész föld urai lehessenek. A jóspersonát magára öltő V. századi értelmiségi 

így érdekes kettősségben alkot: egyrészt a plurális vitakultúrában dolgozik és érvényesül,
628

 

másrészt, mint az igazság kutatója, nem engedheti meg a feltárt igazság megkérdőjelezését.
629

 

Az igazság képviselete, a jóslatok tekintélye és az ellentmondást nem tűrés motívuma exp-

licit megfogalmazást nyer a 8. könyvben. A 77. fejezetben, megszakítva a salamisi csata elő-

készületeinek leírását, Hérodotos Bakis egy jóslatát közli. Kétszer kiemeli, hogy a jóslat vilá-

gosan beszél (ἐναργέως), és az igazat mondja (ἀληθέες). A jóslat közlése után kijelenti, hogy 

sem ő nem mer (τολμέω) ellentmondani a jóslatnak, sem nem engedi (ἐνδέκομαι), hogy más 

ezt tegye! Ebben az esetben Hérodotos kizárja a véleményeket, úgy, hogy saját meggyőződé-

sét sem véleményként, hanem kényszerű meggyőződésként mutatja be.
630

 

Hérodotos számára a kutatás erkölcsi kérdés: ezt sugallják egyrészt Artabanos szavai 

(7.10.η), másrészt maga Hérodotos hangsúlyozza, amikor arról beszél, hogy nem lehet érvé-

nyes ítéletet alkotni valamiről, amíg alaposan meg nem vizsgáltuk (7.152). Az utánajárás és a 

megismertek közlése kötelesség (ὀφείλω). Hérodotos nagy témája, a világban működő isteni 

kiegyensúlyozás elve (a bosszúé, a bűnhődésé) találkozik a saját tevékenységével: igazságta-

lanságot követne el (adikiát), ha utánajárás nélkül véleményt alkotna a dolgokról. 

Végül hadd utaljak itt még egy dologra, ami Hérodotost Melampushoz köti. A Hérodotos 

által felidézett történetben Melampus gyógyít. A későbbi hagyományban is több helyen 

iatromantisként szerepel, és nemcsak a jóstudomány, hanem az orvoslás feltalálójának is 

számít, s ilyen értelemben az orvosoknak is mitikus őse. A hippokratési orvostudomány és a 

hérodotosi történetírás nemcsak kortársak, hanem bizonyos mértékben céljaikban és eszköztá-

rukban is rokonok.
631

 A Historiae szövege több helyütt tanúskodik a szerző orvostudományi 

érdeklődéséről.
632

 

A mitikus jós tehát a hérodotosi világban annak a konfliktusnak a kifejezését teszi lehetővé, 

amely a hagyományosnak nevezhető bölcsességről őrzött képzetek és a „modern” böcsesség-

ideál között feszül. Hérodotos kettősségét gyakran hangsúlyozza a kutatás: egyszerre érzékel-

                                                                 
627

 Barker (2006) 6. 
628

 Hosszan fejtegeti ezt az intellektuális környezetet Hérodotos kapcsán Fowler (1996) 79–80. 
629

 Érdemes itt megjegyezni, hogy a perzsákat úgy mutatja be Hérodotos, mint akik egyrészt egyeduralom 

alatt élnek, másrészt szigorúan igazmondásra vannak nevelve. 
630

 Radermacher (1898) 501 –2. szerint itt Hérodotos Prótagorasnak a híres homo mensura-tételével kezdődő, 

Kataballontes logoi címen emlegetett művére reagál. 
631

 Momigliano (1985) 767: „They shared the descriptive approach, the minute observation of sequences of 

events, the search for natural causes.”. Ugyancsak ő hangsúlyozza, hogy mindkét „kutató” (autopsia és historia 

mindkét szak számára kulcsfogalom – uo.) érdekelt a biográfiában (768), és mindkettőjük számára kulcskérdés 

az isteni beavatkozás, ill. a természetes okok feltételezésének problémája (769). 
632

 Thomas (2000) 29–42. tárgyalja a Historiae orvostudománnyal kapcsolatos szakaszait. Lásd még Dawson 

(1986), Althoff (1993). 
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hető az archaikus tradícióban való mély beágyazottsága és V. századi „modernsége”.
633

 

Hérodotos a szofisták felvilágosodottságával helyezi emberi értelmezési keretbe, amit a val-

lásról tud, de teljesen világos, hogy nem adja föl az isteni igazságba és igazságszolgáltatásba 

vetett hitét. Ennek megfelelően bánik a jósokkal is a Historiaeban: megrendülés nélkül szá-

mol be némely mantisok alkalmatlanságáról vagy a Pythia megvesztegethetőségéről, de sem a 

mitikus hagyomány jósainak tekintélyét, sem a delphoi-i isten mindentudását nem hajlandó 

kétségbe vonni. Amit tesz: szétválasztja a hagyományból és a tapasztalatból ismert jelenségek 

között azokat, amelyek számára hitelesek, és amelyek nem; saját magát pedig a hiteles igaz-

ságkeresés és -közvetítés hagyományába illeszti bele. 

II.2.3. Diodóros Siculus 

A késő-köztársaságkori szerző óriási terjedelmű művének első hat könyve a trójai háború 

előtti eseményeket és „mítoszokat” tekinti át (τὰς πρὸ τῶν Τρωικῶν πράξεις καὶ μυθολογίας 

1.4.6): előbb a „barbár” őstörténetet (1–3), majd a görögökét (4–6).
634

 A mitikus anyag bele-

foglalása a világtörténetbe nem kézenfekvő választás. A 4. könyv (a görög mitikus történetek 

első könyve) prooimionjában a következőt mondja témájával kapcsolatban:
635

 

„οὐκ ἀγνοῶ μὲν ὅτι τοῖς τὰς παλαιὰς μυθολογίας συνταττομένοις συμβαίνει κατὰ τὴν γραφὴν ἐν 

πολλοῖς ἐλαττοῦσθαι” 

„Pontosan tudom, hogy azok, akik a régi mitikus történeteket próbálják rendezetten előadni, az 

írás során sok tekintetben hátrányt szenvednek.” 

Ennek több okát is felsorolja. Egyrészt az anyag régisége okoz gondot, ami miatt nehéz ku-

tatni (ἀρχαιότης δυσεύρετος οὖσα), másrészt nem lehet az eseményeket időben pontosan 

meghatározni.
636

 Ráadásul nehéz kiigazodni (δυσέφικτον ἔχει τὴν ἀπαγγελίαν) a hérósok, 

                                                                 
633

 Thomas (2000) 2. kiemeli kettősségének néhány elemét: egyszerre követi és kritizálja Homérost, egyszerre 

hisz az istenekben és próbálja datálni „feltalálásukat.” Harrison (2000) 9. és n. 37. kritika alá veti ezt a látásmó-

dot, éspedig azért, mert ez a szemlélet sokszor annak eszköze, hogy „kimagyarázzák” Hérodotosban azt, ami 

nem felel meg a XX–XXI. századi elvárásoknak. 
634

 A Bibliothéké 40 könyvéből az első öt és a 11–20. könyvek maradtak fönn. Felépítéséről lásd pl. Meister 

(1990) 172–173; Sulimani (2010) 1–3. A mű az áttekintett időtávhoz képest (Diodóros saját adata szerint a miti-

kus időket nem számítva 1138 év) kifejezetten rövidnek tekinthető, lásd Rubincam (1987) 314–315. A 7–17. 

könyv a trójai háborútól Nagy Sándor koráig terjedő korszakot, a 18–40. az ez után következő időket tartalmazta 

Caesar koráig. Saját közlése szerint Diodóros harminc éven át dolgozott a világtörténetén (1.4.1), valószínűleg 

kb. Kr. e. 60 és 30 között, magát a fogalmazást a 40-es évek közepén kezdhette, lásd Rubincam (1987) 324–325. 

Sulimani (2011) 31–36 amellett hoz fel érveket, hogy Kr. e. 30 után is írt még. Az egyes könyvek tartalmáról 

lásd Meister (1990) 173–175. 
635

 Diodóros majdnem minden ismert könyve elé prooimiont illesztett (kivéve a 2., a 3. és a 11. könyvet), né-

hány elveszett könyv prooimionjáról is tudunk. Elemzésük: Kunz (1935), aki Ephorostól átvett anyagnak tekinti 

a prooimionokat; Canfora (1990) Poseidónios és Ephoros hatását mutatja ki az 1. ill. a 4. könyv prooimionjában. 

Sacks (1990) 9–22 eredetiségüket hangsúlyozza. A prooimionokról – a kutatástörténet összefoglalásával – lásd 

Landucci (2008) 108–113. Az első könyv prooimionjának eredetiségére nézve lásd Sacks (1990) 10–11; és 11. n. 

9 (az eredetiség mellet érvelő álláspont bibliográfiájával). 
636

 A kronológia elsődleges szempont Diodóros számára. A trójai háború utáni történelmet annalisztikusan 

mutatja be, athéni arkhónok, később római konzulok, olympiasok és stadionfutás-győztesek megnevezésével, 

lásd Meister (1990) 175. A diodórosi kronológia problémáiról lásd Landucci (2008). 
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félistenek és emberek színes tömegében (ἡ ποικιλία καὶ τὸ πλῆθος). A legnagyobb nehézséget 

pedig az okozza, hogy a mitikus korról beszámoló szerzők ellentmondanak egymásnak.
637

 

Ezért van, mondja Diodóros, hogy az „újabb” történetírók nem foglalkoznak mitológiával, 

és inkább a közelmúltjuk történetét írják meg. Így tett Ephoros, Kallisthenés és Theopompos 

is. „Mi viszont az ellenkező véleményen lévén vállaltuk a megírással járó fáradságot, és a 

legnagyobb gondot fordítottuk az őstörténet (archaiologia) megírására.”
638

 (4.1.4) Miért? 

„μέγισται γὰρ καὶ πλεῖσται συνετελέσθησαν πράξεις ὑπὸ τῶν ἡρώων τε καὶ 

ἡμιθέων καὶ πολλῶν ἄλλων ἀνδρῶν ἀγαθῶν: ὧν διὰ τὰς κοινὰς εὐεργεσίας οἱ 

μεταγενέστεροι τοὺς μὲν ἰσοθέοις τοὺς δ᾽ἡρωικαῖς θυσίαις ἐτίμησαν, πάντας δ᾽ 

ὁ τῆς ἱστορίας λόγος τοῖς καθήκουσιν ἐπαίνοις εἰς τὸν αἰῶνα καθύμνησεν.” 

„Mert a hérósok, félistenek és sok derék ember igen sok és nagyszerű tettet hajtott végre, és az 

utókor a közösség javára elvégzett jótetteik miatt közülük némelyeket isteneknek, másokat héró-

soknak járó áldozatokkal tisztelt meg, a történetírás pedig illő dicsérettel énekelte meg nevüket 

örök időkre.” 

Diodóros számára tehát a mitikus hagyomány, bár „történészi” szempontból igen problema-

tikus, mégsem hagyható ki egy olyan műből, amelyik az egész világ történetéről akar számot 

adni. Abban a korban, amikor Diodóros alkotott, a mitológia iskolai tudás volt, a műveltség 

eleme, de, amint éppen az ő példájából is látszik, a legkevésbé sem volt „halott” anyag.
639

 Élő 

emlékezetként bánik a mítoszokkaal, csak éppen „tudományos” szemlélettel közelít hozzájuk. 

Az istenek és hérósok ebben a szemléletben – amivel Diodóros természetesen nincs egyedül – 

a történelem részévé válnak, mégpedig úgy, hogy az utókor megbecsülését kiérdemlő „nagy 

emberek” lesznek belőlük.
640

 A mitikus alakoknak ebben az idealizált világában jelenik meg 

Melampus, talán nem meglepő módon a Tyró-családfáról szóló beszámoló részeként. Diodó-

ros tömör elbeszélésébe csak Melampus Argosba költözésének története fért bele (Függelék, 

19. szöveg). 

„Κρηθέως δὲ τελευτήσαντος ἐστασίασαν περὶ τῆς βασιλείας Πελίας τε καὶ Νηλεύς: τούτων δὲ 

Πελίας μὲν Ἰωλκοῦ καὶ τῶν πλησίον χωρίων ἐβασίλευσε, Νηλεὺς δὲ παραλαβὼν Μελάμποδα καὶ 

Βίαντα τοὺς Ἀμυθάονος καὶ Ἀγλαΐας υἱοὺς καί τινας ἄλλους τῶν Ἀχαιῶν [καὶ] Φθιωτῶν καὶ τῶν 

Αἰολέων ἐστράτευσεν εἰς Πελοπόννησον. [4] καὶ Μελάμπους μὲν μάντις ὢν τὰς Ἀργείας 

γυναῖκας μανείσας διὰ τὴν Διονύσου μῆνιν ἐθεράπευσεν, ἀντὶ δὲ ταύτης τῆς εὐεργεσίας χάριν 

ἔλαβε παρὰ τοῦ βασιλέως τῶν Ἀργείων Ἀναξαγόρου τοῦ Μεγαπένθους τὰ δύο μέρη τῆς 

                                                                 
637

 „τὸ δὲ μέγιστον καὶ πάντων ἀτοπώτατον, ὅτι συμβαίνει τοὺς ἀναγεγραφότας τὰς ἀρχαιοτάτας πράξεις τε 

καὶ μυθολογίας ἀσυμφώνους εἶναι πρὸς ἀλλήλους.” Egy másik helyen (4.8) a mítosz igazságtartalmának prob-

lémáját is felveti, és óv attól, hogy saját korunk mércéjével ítéljük meg a mitikus hősök tetteit, mert akkor hihe-

tetlennek bizonyulnak, lásd erről Veyne (1988) 47–48. 
638

 „ἡμεῖς δὲ τὴν ἐναντίαν τούτοις κρίσιν ἔχοντες, καὶ τὸν ἐκ τῆς ἀναγραφῆς πόνον ὑποστάντες, τὴν πᾶσαν 

ἐπιμέλειαν ἐποιησάμεθα τῆς ἀρχαιολογίας.” Ebben a koncepciójában, hogy ti. őstörténetként mitológiai fejeze-

tekkel kezdi világtörténelmét, valóban eredetinek tűnik Diodóros módszere. Lásd Mariotta–Magneli (2012) viii. 

Meister (1990) 173 áttekintést közöl a 4–6. könyv tartalmáról: a 4. könyv a görög mitológiával, az 5. a földközi-

tengeri szigetek (köztük Szicília) földrajzával és mitikus történetével foglalkozott, a 6. újra görög mítoszokat 

tárgyalt. 
639

 Veyne (1988) 45. 
640

 Azok közé a gondolkodók közé tartozott, akik a kritikus gondolkodás számára problematikussá vált miti-

kus történeteket nem vetették el egészében, hanem azok mögött „valós alapot”, „igazságmagvat” kerestek, lásd 

erről Veyne-nek (1988) a „hitek sokféleségéről” szóló 4. fejezetét („Social Diversity of Beliefs and Mental 

Balkanization”, 41–57). Az euhémerizmusról lásd alább. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29soqe%2Fois&la=greek&can=i%29soqe%2Fois0&prior=me/n
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βασιλείας: κατοικήσας δ᾽ ἐν Ἄργει κοινὴν ἐποιήσατο τὴν βασιλείαν Βίαντι τῷ ἀδελφῷ. [5] γήμας 

δὲ Ἰφιάνειραν τὴν Μεγαπένθους ἐτέκνωσεν Ἀντιφάτην καὶ Μαντώ, ἔτι δὲ Βίαντα καὶ Προνόην: 

Ἀντιφάτου δὲ καὶ Ζευξίππης τῆς Ἱπποκόωντος Οἰκλῆς καὶ Ἀμφάλκης ὑπῆρξαν, Οἰκλέους δὲ καὶ 

Ὑπερμνήστρας τῆς Θεσπίου Ἰφιάνειρα καὶ Πολύβοια καὶ Ἀμφιάραος ἐγένοντο. [6] Μελάμπους 

μὲν οὖν καὶ Βίας καὶ οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων οὕτω τῆς ἐν Ἄργει βασιλείας μετέσχον, Νηλεὺς δὲ μετὰ τῶν 

συνακολουθησάντων παραγενόμενος εἰς Μεσσήνην πόλιν ἔκτισε Πύλον, δόντων αὐτῷ τῶν 

ἐγχωρίων.” 

„Amikor pedig Krétheus meghalt, Pelias és Néleus összevesztek a királyságon: Pelias Iólkosban 

és környékén kezdett uralkodni, Néleus viszont maga mellé véve Melampust és Biast – 

Amythaón és Aglaia fiait –, és néhány más akháj, phthiótisi és aiol férfit, és hadjáratot indított a 

Peloponnésosra. [4] Melampus, aki jós volt, meggyógyította a Dionysos haragja miatt megőrült 

argosi nőket, és ezért a jótettéért cserébe az argosiak királyától, Anaxagorastól, aki Megapenthés 

fia volt, ajándékba megkapta a királysága kétharmadát. Letelepedvén tehát Argosban a királyi 

hatalmat megosztotta testvérével, Biasszal. [5] Feleségül vette Iphianeirát, Megapenthés lányát, 

és nemzette Antiphatést és Mantót, továbbá Biast és Pronoét. Antiphatésnak és Zeuxippénak – 

Hippokoón lányának – Oiklés és Amphalkés voltak a gyermekei, Oiklésnak és Hypermnéstrának 

– Thespios lányának – Iphianeira, Polyboia és Amphiaraos. [6] Melampus tehát és Bias, és az ő 

leszármazottaik az argosi királyságon osztoztak, Néleus pedig a kíséretével együtt Messénébe 

érkezve megalapította Pylos városát, miután a helyiek neki adták (a területet).” 

Az eddig megismert változatokkal összevetve az első feltűnő eleme, hogy a történetíró, úgy 

tűnik, döntött a haragvó istenség kérdésében: a nők megőrülését egyértelműen Dionysoshoz 

köti. Továbbá: az argosiak királya nem Proitos, hanem Anaxagoras, Megapenthés fia (vagyis 

Proitos unokája). Ami a megfogalmazást illeti, a jós itt az argosi nők meggyógyításáért hálá-

ból, ajándékként (ἀντὶ δὲ ταύτης τῆς εὐεργεσίας χάριν) kapja meg az argosi királyság kéthar-

madát. Az elbeszélés menete arra utal, hogy Néleus pylosi letelepedése és Melampusék 

Argosba költözése párhuzamosan, vagy legfeljebb egymás után zajlik le. Vagyis szó sincs az 

Odysseiából ismert viszályról, s nem jön szóba Péró és a phylakéi marhalopás története sem. 

Diodóros egész biztosan tisztában volt azzal, hogy sok más változata is volt a Melampus-tör-

ténetnek. A 4. könyvben, ahol a görög mitikus történelem legfontosabb eseményeit és hőseit 

veszi sorra, „rendet rak”. 

Mit jelent az ő szempontjából a rendrakás? Egyrészt a kronológiai összefüggésekhez iga-

zítja a mitikus anyagot:
641

 Anaxagoras az argosi király, nem Proitos, amikor Melampus meg-

gyógyítja az argosi nőket (tehát nem Proitos lányait), hiszen Proitos Bellerophón kortársa volt 

(akinek történetéről a 6. könyvben olvashatunk), és Bellerophón unokája, Sarpédón kortársa 

Nestórnak (a trójai háború idején), és így Melampusnak is. A genealógiák egymáshoz illeszté-

se tökéletes: Proitos unokája (Anaxagoras) Bellerophón unokájának (Sarpédónnak) és 

Melampusnak kortársa.
642

 Mindez azzal is jár, hogy a világtörténet-író nem emlegeti a 

„Proitidákat” – nem emlegetheti, hiszen az időrend kedvéért itt legfeljebb „Anaxagoridák” 

szerepelhetnének, de ennek semmilyen hagyománya nincs. Így egyszerűen „argosi nők” lesz-

nek Melampus páciensei, de azért Melampus megnősül: elveszi „Iphianeirát.” Csak sejthető, 

                                                                 
641

 A „racionalista” beállítottságú történetírókra jellemző a mitikus genealógiák kronológiai tisztázása, vö. 

Hall (1997) 78. 
642

 Az argosi királyok genealógiájának változásairól lásd Friedländer (1905) 33–34: szerinte Proitos mélyeb-

ben gyökerezik az epikus hagyományban (több története van, szentélyalapításokat kötnek a nevéhez), 

Anaxagoras későbbi találmány. Dowden (1989) 75 szerint az Anaxagoras-változat Akusilaoshoz köthető, aki így 

igazítottt a Hésiodoson. 
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hogy a király lányáról van szó, mint ahogy sok más helyen Melampus az argosi király veje 

lesz. Iphianeira ugyan nem szerepel sehol Proitos lányainak felsorolásában, de a név igen kö-

zel áll azokhoz a nevekhez, amelyek a Proitida-névsorokban szoktak felbukkanni: Lysippé, 

Iphioné, Iphianassa.
643

 Hogy volt-e ilyen Proitida-név (Iphianeira) a hagyományban, vagy 

Diodóros esetleg tudatosan nevezte át, hogy őt is megkülönböztesse a korábbi generációktól, 

nem eldönthető, mindenesetre azt jelzi, hogy a Proitidák ill. az „argosi nők” története nem 

válik el annyira élesen egymástól, ahogyan azt sok kutató feltételezte.
644

 

Másrészt földrajzilag világosan akarja látni és láttatni a peloponnésosi viszonyokat.
645

 Mi-

vel Pylos Néleus városaként ismert a hagyományban, „logikus”, hogy ő alapította, ehhez vi-

szont el kellett jönnie eredeti hazájából, Thessáliából, ahol Tyró és családja élt. A legegysze-

rűbb magyarázat az ikertestvérével való összeveszés: Pelias Thessáliában maradt, Néleus el-

jött a Peloponnésosra. Ha ő vitte magával unokaöccseit, és még meg sem volt Pylos, amikor 

odaérkeztek, akkor miért is lenne szükség Melampus és Néleus pylosi viszályára? Sokkal 

egyszerűbb, ha Melampus egyetlen lendülettel Thessáliából egyenesen Argosba érkezik meg, 

és ezzel párhuzamosan zajlik Néleus honfoglalása. 

Harmadrészt: A hagyomány két Melampus-története ellentmondással terhes. Ha a Péróért 

vállalt kalandot és az argosi gyógyítás történetét egymás mellé helyezzük, abba az ellentmon-

dásba ütközünk, hogy Bias Néleus veje lett, utána (?) mégis elment Melampusszal Argosba, 

és – bár erről Diodóros nem számol be, de forrásai minden bizonnyal – beházasodott az argosi 

királyi családba. Ez így nem stimmel. Mit lehet tenni a Péró-történettel? Diodóros művének 

jelentős részei vesztek el, és sajnos a még mindig görög mitikus történetet tárgyaló 6. könyv is 

csak töredékesen maradt ránk, mindenesetre a fennmaradt anyagban nem találkozunk Péró 

nevével. Úgy tűnik, Diodóros jobbnak látta az egész marhalopás-történetet zárójelbe tenni. A 

Péró-történet kiiktatása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Néleus és Melampus viszálya ne jöj-

jön szóba. Ha Melampus letelepszik Argosban, Néleus pedig (vele párhuzamosan) Pylosban, 

akkor nincs helye a pylosi viszálynak és a phylakéi kalandnak. Diodóros hűen követi azt a 

genealógiát, amit az Odysseia Nőkatalógusában is olvasunk (4.68.1–3; lásd Függelék 19. szö-

veg), de Nestór gyermekei között nem említi meg a szépséges Péró nevét (4.68.6): 

„ταύτης δὲ βασιλεύων καὶ γήμας Χλῶριν τὴν Ἀμφίονος τοῦ Θηβαίου, παῖδας ἐγέννησε δώδεκα, 

ὧν ἦν πρεσβύτατος μὲν Περικλύμενος, νεώτατος δὲ Νέστωρ ὁ ἐπὶ Τροίαν στρατεύσας. περὶ μὲν 

οὖν τῶν Νέστορος προγόνων ἀρκεσθησόμεθα τοῖς ῥηθεῖσι, στοχαζόμενοι τῆς συμμετρίας.” 

„Itt (ti. Pylosban) uralkodván feleségül vette Chlórist, a thébai Amphión lányát, és tizenkét 

gyermeke született, akik közül a legidősebb Periklymenos volt, a legfiatalabb pedig Nestór, aki 

Trójába indított hadsereget. Legyen elég ennyit mondani Nestór felmenőiről, hiszen arányos (el-

beszélésre) törekszünk.” 

Melampus tehát, mint fentebb megjegyeztük, ajándékba kapja meg az argosi királyság két-

harmadát. Bár a történetíró „arányos” tárgyalásra törekvésének is be lehetne tudni, hogy nem 

szán időt a két fél közötti tárgyalások elmesélésére, amelyekről Hérodotosnál olvasunk, való-

színűbb, hogy mélyebb elvi megfontolások húzódnak meg a közlése mögött. Megfigyelhetjük, 

                                                                 
643

 A nevekről lásd a Hésiodos-fejezetet, 306. jegyzet. Vö. Rapp (1908) 3002: „während bei Diod. 4.68 eine 

Iphianeira erscheint, die wohl auch als Proitide zu verstehen sein wird.” 
644

 A két mítosz éles szétválasztásáról lásd a Bevezetést, ennek kritkájáról pedig az Apollodóros-fejezetet 

(125. oldal) és különösen az Összegzést (212. oldal). 
645

 Sulimani (2011) 8 tézise, hogy Diodóros az első könyveket egyben „földrajzi bevezetőnek” is szánta. 
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hogy Néleus a helyiektől kapta meg Pylos területét. Bár „hadjáratot indított” a 

Peloponnésosra, ilyen mitikus peloponnésosi háborúról semmilyen forrás nem tud. Ha nem 

volt háború, akkor békés területfoglalásoknak kellett történniük. Ami pedig Argost illeti, mi-

vel már régóta létezett, és Pylosszal ellentétben nagyon hosszú mitikus történelemre tekintett 

vissza, ezért alapításról itt nem lehet szó, csak beházasodásról, ami pont olyan békésen zajlott 

le, mint Néleus pylosi letelepedése. 

Az sem mellékes, hogy egész más misthost emlegetni (ahogy Hérodotos teszi: ὥς μιν οἱ 

Ἀργεῖοι ἐμισθοῦντο ἐκ Πύλου, mint láttuk, célzattal, Historiae 9.34.1), mint charisról be-

szélni: a mantis ebben a diodórosi világban nem bérért dolgozik, és nem bocsátkozik üzleti 

tárgyalásokba. A tárgyalásokról szóló történet kihagyása valamelyes következetlenséget is 

eredményez a beszámolóban: Melampus a királyság kétharmadát kapja meg – ennek az 

aránynak így nincsen semmilyen megokolása. Diodóros nemcsak időbeli és földrajzi rendet 

igyekszik teremteni, hanem erkölcsileg is világos vonalakat akar húzni: „Egész történeti mű-

vünkben az a szokásunk, hogy a derék emberek hírnevét a róluk elmondott dicsérő szavakkal 

öregbítsük, a rosszakról pedig haláluk után elmondjuk a megfelelő elítélő szavakat” 

(11.46.1).
646

 Egy korábbi szakaszból teljesen világos, hogy Melampus a derék emberek közé 

tartozik: azon görög költők és bölcsek társaságában szerepel, akik Egyiptomban jártak és ta-

nultak (1.96) (Függelék, 20. szöveg).
647

 

„οἱ γὰρ ἱερεῖς τῶν Αἰγυπτίων ἱστοροῦσιν ἐκ τῶν ἀναγραφῶν τῶν ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις 

παραβαλεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ παλαιὸν Ὀρφέα τε καὶ Μουσαῖον καὶ Μελάμποδα καὶ Δαίδαλον, 

πρὸς δὲ τούτοις Ὅμηρόν τε τὸν ποιητὴν καὶ Λυκοῦργον τὸν Σπαρτιάτην, ἔτι δὲ Σόλωνα τὸν 

Ἀθηναῖον καὶ Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον, ἐλθεῖν δὲ καὶ Πυθαγόραν τὸν Σάμιον καὶ τὸν 

μαθηματικὸν Εὔδοξον, ἔτι δὲ Δημόκριτον τὸν Ἀβδηρίτην καὶ Οἰνοπίδην τὸν Χῖον.” 

„Az egyiptomi papok ugyanis szent könyveik feljegyzéseiből úgy tudják, hogy annak idején el-

jött hozzájuk Orpheus, Musaios, Melampus és Daidalos, továbbá Homéros, a költő, a spártai 

Lykurgos, és még az athéni Solón és Platón, a filozófus is, volt náluk a samosi Pythagoras, 

Eudoxos, a matematikus, sőt, az abdérai Démokritos és a chiosi Oinopidés is.” 

Melampus kulturális teljesítménye egészen rendkívüli (1.97) (Függelék, 21. szöveg): 

„Μελάμποδα δέ φασι μετενεγκεῖν ἐξ Αἰγύπτου τὰ Διονύσῳ νομιζόμενα τελεῖσθαι παρὰ τοῖς 

Ἕλλησι καὶ τὰ περὶ Κρόνου μυθολογούμενα καὶ τὰ περὶ τῆς Τιτανομαχίας καὶ τὸ σύνολον τὴν 

περὶ τὰ πάθη τῶν θεῶν ἱστορίαν.” 

„Azt mondják, Melampus hozta át Egyiptomból azokat a szertartásokat, amelyeket a helléneknél 

Dionysos tiszteletére végeznek el, illetve a Kronosról és a Titanomachiáról szóló elbeszéléseket, 

és az összes istenekről szóló történetet.”
648

 

Nagyon ismerős ez a szemlélet Hérodotostól.
649

 Nemcsak azért, mert Egyiptomból szár-

maztatja a görögök bölcsességét, hanem azért is, mert egy sorba helyezi Melampust, Homé-

                                                                 
646

 Nagyjából ugyanez a gondolat van kifejtve több helyen, pl. 37.4; 1.1; 2.2.1–2; 11 38.5–6; 23.15.1; 31.15.1; 

38/39. 18.1; további helyek az ítélkezésről és a történetírás morális céljáról Sacks (1990) 25. n.5. 
647

 A görög bölcseknek a szövegben említett emlékművei hiteles adat lehet: Egyiptomban ténylegesen voltak 

szobraik. Memphisben a Serapeumban félkörben állt 11 szobor, középen Homérosszal, melyet I. Ptolemaios 

idején emeltek, lásd Burton (1972) 275–276. 
648

 Az adatot Hekataiosra vezetik vissza (FGrH 264 F 25). Nem sokkal korábban (1.23) Diodóros még azt ál-

lította, hogy Orpheus volt a kultusz meghonosítója Görögországban. 
649

 A hagyományt, hogy Melampus Egyiptomból Hellasba hozta a Dionysos-kultusz ismeretét, Hérodotoson 

kívül itt és Alexandriai Kelemennél találjuk meg (Eusébios, Praeparatio evangelica 2. 363b). Burton (1972) 280 
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rost, Solónt és Pythagorast. De itt már nemcsak azért hasonlóak, mert „sophosok”, hanem 

mert mind jártak Egyiptomban. A lényeges különbség viszont az, hogy Diodóros szemében az 

emberiséggel jót tevő emberek jók, akiknek hála jár. Aki bölcs, számára egyszersmind jó is. 

Nem látja olyan összetetten az okosságot (sophos-ságot), mint Hérodotos, aki tudta, és bemu-

tatta, milyen sokféle célra használhatja eszét az, aki okosabb a környezeténél. Nem beszélve 

arról az erkölcsi ítéletalkotásban mutatott messzemenő óvatosságról, ami Hérodotost jellemzi 

– elég, ha az argosiakkal kapcsolatos történelemszemléleti leckére gondolunk (7.152). 

Nem arról van szó tehát, hogy Diodóros a másik változatot ne ismerte volna Melampus 

argosi történetéről.
650

 Elhihetjük, hogy az alatt a harminc év alatt, amíg munkáját írta-szer-

kesztette, találkozott más variációkkal, ahogy erre fent idézett véleménye is utal a mitikus tör-

ténelem forrásainak ellentmondásosságáról. Mindent átfogó történetírói igénye számára az eu-

hémerosi mítosz-szemlélet felelt meg: az isteni vagy hérósi tiszteletben részesülők valamikor 

az emberiséggel jót tevő nagy emberek voltak.
651

 A „félistenek, hősök és jó emberek” igazá-

ból egy kategória, hiszen alapvetően mind az emberiség jótevői, akik később isteni vagy héró-

si tiszteletben részesültek. A görög őstörténetről szóló könyvekben (4–6) olyanokról van szó, 

akik a hellén hagyomány szerint vagy nevezetes háborús tettet mutattak fel, vagy „békés idő-

ben a közösségi élet szempontjából valamilyen hasznos dolgot találtak föl vagy törvényt ve-

zettek be.” (ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἐν εἰρήνῃ τι χρήσιμον πρὸς τὸν κοινὸν βίον εὑρόντων ἢ νομο-

θετησάντων.) 

Melampus, úgy tűnik, ebbe az utóbbi kategóriába tartozik, hovatovább a Dionysos-kultusz 

megismertetése miatt a görög kultúra legnagyobb hérósainak egyike.
652

 Teljesen természetes, 

hogy teljesítményéért hála jár. Diodóros műve bevezetőjében kifejti, hogy célja az, hogy 

használjon: jó és rossz példákat állítson az olvasó elé.
653

 Ebbe a szemléletbe nem fér bele az a 

fajta részben sötét, de legalábbis homályos Melampus-kép, amelyik Hérodotosnál megjelenik. 

Feltételezhetünk-e ilyen „elvi” következetességet Diodórosról? Bár lekicsinylő megítélése 

a historiográfiában nagyon sokáig tartotta magát,
654

 a XX. század közepétől előbb a stílus-

                                                                                                                                                                                                        
szerint az asszociációra az egyiptomiak Melampodes elnevezése adhatott alkalmat, vö. Antonetti–Lévêque 

(1990) 202. 
650

 Schwartz (1905) 673 azt feltételezi (állítja), hogy Diodóros a görög mitikus történeteket tárgyaló könyvek-

ben (3.52-től) Dionysios Skytobrachion mitográfiai regényét és egy „mitológiai kézikönyvet” kompilált. A 

„Nestór elődeiről” szóló szakaszt (4.68) a mitológiai kézikönyvnek tulajdonítja (674). Azt, hogy Diodóros nem 

genealógiai, hanem „történeti” rendben halad, szintén a „kézikönyv” számlájára írja, nemkülönben a 

Diodórosnál érzékelhető (de pl. Apollodóros és Hyginus szemléletétől távol álló) „racionalizáló pragmatizmust.” 

Úgy látja, Diodóros azzal, hogy a mitográfiai regényt, a kézikönyvet és Euhémerost kombinálta, „rokon eleme-

ket fűzött össze, és a korszellemnek engedett.” De nem feltételez önálló mítoszformálást Diodórosnál. Jellemző, 

hogy Nothers (1993) 595 kommentárjában semmit sem fűz a fejezethez, csak 67.7-hez említi a forrás feltétele-

zett szándékát („a trójai háború mitológiai bevezetése”). 
651

 Diodóros euhémerizmusáról lásd Sacks (1990) 71–72. Diodórosra jellemző értelmezésnek tartja, hogy tör-

vényhozókat és feltalálókat is isteni részesített a hálás emberiség (nemcsak hadvezéreket és királyokat, ami a 

„klasszikus” euhémerizmus tétele). 
652

 A mitikus korszakról szóló könyvek nagy jótevőiről alkotott képet elemzi Sulimani (2011). Felhívja a fi-

gyelmet, arra, hogy korának példái (mindenekelőtt Julius Caesar) hogyan hatottak a mitikus alakok megformálá-

sára (9). A mítoszfogalom tisztázását célzó vázlata azonban sok kívánnivalót hagy maga után (10–13). 
653

 Diodóros didaktikus céljairól lásd Chamoux (1993) xv; Ambaglio (2008) 45. 
654

 Elég E. Schwartz szócikkét (1905) elkezdeni olvasni, máris elmegy az érdeklődő kedve attól, hogy 

Diodóros művét (amit „műnek sem lehet nevezni” 663), a kezébe vegye. („Csak szerencsés véletlennek köszön-
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elemzés, később – főleg a nem elbeszélői szakaszok alapján – a gondolati-tartalmi vizs-

gálódások is arra mutattak, hogy önálló koncepcióval rendelkező, és ha nem is minden tekin-

tetben eredeti, de koherens szemléletű alkotóval van dolgunk.
655

 A műben felfedezhetők visz-

szatérő fogalmak, olyan központi gondolatok, amelyek, mivel nagyon különböző forrásokat 

felhasználó szakaszokban is felbukkannak, Diodóros saját történetírói koncepciójának tudha-

tók be.
656

 Ezek közé tartozik a Melampus-történet szempontjából is fontos ópheleia, a jótett, 

hasznosság. Az őstörténet nagy kultúrhérósai jótettükért hálából részesülnek isteni tisztelet-

ben. Osiris tevékenységét (a földművelés és a bortermelés elterjesztését), Héraklés örökségét 

(4.53.7), Dionysos adományait (4.16) éppúgy euergesiának nevezi, mint Melampusét (1.17.1–

2).
657

 

Ez nemcsak a nagy emberek jellemző vonása, hanem a történetíróké is. Diodóros nem egy 

helyen hangsúlyozza, hogy műve célja: használni az olvasónak.
658

 A jó és rossz erkölcsi pél-

dák állítása (nyílt dicsérettel vagy elítéléssel)
659

 különösen a történeti könyvekre jellemző, de 

a mitológiát tárgyaló szakaszban is fontos szempont.
660

 Sőt, a mitológia különösen alkalmas-

nak látszik azoknak a céloknak a megvalósítására, amelyekre Diodóros törekszik.
661

 Számára 

a világtörténelem megírása azt jelenti, hogy időben és térben is átfogó beszámolót nyújt a 

                                                                                                                                                                                                        
hető, hogy egy ilyen könyv fennmaradjon.” uo.). Az elmarasztaló vélemény hagyománya természetesen régebbi, 

lásd Wirth (1992) 3; Meister (1990) 177–180. Sacks (1990) 3. n. 3. Elítélő véleményeket (a frissebb szakiroda-

lomból is) gyűjt csokorba Sulimani (2011) 4.  
655

 A kutatás középpontjában korábban a Quellenforschung állt. Mivel az elveszett történeti művek után kutat-

tak, Diodóros maga puszta kompilátornak számított, és nem kapott külön figyelmet. Sokáig azt feltételezték, 

hogy hosszú szakaszokat egyetlen forrásból változtatás nélkül vett át. Lásd Meister (1990) 176–180. (178–179: 

összefoglalás a feltételezett forrásokról). Stílusa egyediségét Palm (1955) mutatta ki, de mint gondolkodót, ő sem 

tartotta sokra. Kompozíciós technikáját értékeli Lefèvre (2002), különösen 519–525. A Quellenforschung előíté-

letes gyakorlatát kritizálja és alapos elemzésekkel Diodóros gondolkodói attitűdjének önállósága és koherenciája 

mellet érvel Sacks (1990), nála kevésbé határozottan, és rövidebben Meister (1990) 180–181. 
656

 Sacks (1990) 20–21. 
657

 A kultúrhérósok régóta foglalkoztatták az ókoriak fantáziáját. Momigliano (1982) 534 szerint a világtörté-

net szemlélésének egyik alapvető módja (a világkorszakok, emberi életkorok és a birodalmak váltakozása mel-

lett) az emberiség fejlődésének sémája. Az emberiség technikai fejlődéséről szóló két legfontosabb ókori érteke-

zésnek Diodóros művét és Lucretius 5. énekét tartja (540). Valószínű, hogy Poseidóniosnak is hasonló elképze-

lése volt, de pontos hatását Diodórosra nem lehet ellenőrizni (541). Poseidónios hatásáról lásd Wirth (1992) 8 és 

Canfora (1990) 316–317. Dodds (1973) 10–11 doxográfiai kézikönyvre, közvetve pedig Anaxagoras tanítványá-

ra, Archelaosra vezeti vissza Diodóros gondolatmenetét. Az V. században listák készültek a kultúrhérósokról, 

lásd Sacks (1990) 61. n. 33. Diodóros egyik legfontosabb forrásának szerzője, Ephoros külön könyvet is írt a 

felfedezésekről (Peri heurématón; FGH 70 F 2–5, 104–106). A Bibliothékéban máshol is előfordul, hogy egy 

jótétemény jutalma királyi hatalom: így történt ez pl. az egyiptomiaknál (1.43.5–6). 
658

 A történetírás az emberi tudás akkumulálásának egy formája, így a történetíró is a fejlődés előmozdítója. 

Ennek a gondolatnak gyönyörű kifejtését találjuk pl. Polybiosnál (10.47). A történelem „pragmatikus” szemléle-

téről más antik szerzőknél lásd Burton (1972) 35 (szöveghelyek: n. 4). Ennek a történetírói célnak az alakulásá-

ról a görög történetírásban: Sacks (1990) 23–24. 
659

 Ezt a jegyét Ephorosra vezetik vissza (lásd Canfora 1990: 314), ill. rajta keresztül Isokratésra, az 

„isokratési iskolára.” Sacks (1990) 31–32 szerint a történetírás ilyen irányultsága korábban is felfedezhető, és a 

hellénisztikus korban általános jelenség. 
660

 Sacks (1990) 31. pl. a Hádésról szóló tanítások hasznáról 1.2.2, Héraklés tetteiért örök dicsőséget nyert, 

Iasón pedig méltó büntetést (4.85, 53.6–7, és 4.55.1). 
661

 Mariotta–Magneli (2012) ix. A kiemelkedő személyiségek életrajzának jelentőségéről Diodóros művében 

lásd Lefèvre (2002); Ambaglio (2008) 79–82. 
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világról olvasójának.
662

 Tisztában van a mitikus történetek történeti forrásként való kezelésé-

nek problémáival, de attól még a mitikus időket egyszerűen nagyon régi korszaknak tekinti.
663

 

Az őstörténet ugyanazokra a célokra használható, mint a történelem. Itt is érvényesíteni lehet 

azt a szempontot, amelyet a történelem esetében: nagy emberek nagy tettein keresztül lehet az 

olvasóközönséget tanítani. 

A (világ)történet-írás és annak célja (az erkölcsi tanítás) hozza magával tehát azt a „racio-

nalizálási”, vagy inkább „egyértelműsítési” hajlamot, amely a Melampus-történet előadásában 

is felfedezhető. Ezért maradhat ki Melampus phylakéi kalandja és az egész Péró-történet az 

elbeszélésből, és ezért válik Melampus a „jó” (vagy mondhatnánk „nagy”) emberek típusának 

egyik tiszta megtestesítőjévé.
664

 Van még egy, sajnos kontextus nélkül fennmaradt mondat az 

egyébként elveszett 6. könyvből, ahol Melampust „kivételesen istenfélő” embernek nevezi, 

aki ezért Apollón barátja lett.
665

 Nem tudjuk, miért említi ezt meg a történetíró, és azt sem, 

hogy az elveszett kontextusban mit jelenthetett pontosan Apollón barátsága, de hogy 

Diodóros szemében Melampus makulátlan hírnevű jós volt, azt ez a mondat is alátámasztja. 

Nem kizárt az sem, hogy a Melampusról szóló beszámoló megfogalmazásában az a 

Diodórosnál máshol is megfigyelhető gondolat is szerepet játszott, amely szerint a mértékle-

tesség és a méltányosság (epiekeia) a helyes politikusi magatartás.
666

 Athén vagy Spárta addig 

tudta a hatalmát megtartani, amíg „mértékletesen” (ἐπιεικῶς) bánt az alattvalóival, és ugyanez 

érvényes a diadochosokra.
667

 A legtöbb kultúrhérósra jellemző ez a tulajdonság: emberbarátok 

és méltányosak.
668

 Miután Melampus megkapja az argosi királyság kétharmadát, megosztja 

testvérével, Biasszal: ebből is látszik, mennyire példaszerű, hatalomvágytól mentes lelkű em-

ber volt. 

Mindemellett az írói kvalitásait elismerő kutatók is hangsúlyozzák, hogy Diodóros forrás-

kezelése és rendszerező munkája hagy kívánnivalót maga után.
669

 Abban nem lehetünk bizto-

sak, hogy az első könyv (az Egyiptomról szóló rész) és a 4. könyv Melampusról szóló adatait 

összehangolta. Nem ad Melampusról „életrajzot”, amibe összes utazását beleillesztette vol-

na.
670

 De abban egyezik a két szakasz szemlélete, hogy Melampus az emberiség jótevői, 

vagyis a követendő jó emberek közé tartozik. Diodóros azért is mutathat ebben a szemléletben 

ilyen feltűnő következetességet, mert a jótétemények közé tartozik maga a világtörténet-írás 
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 Mariotta–Magneli (2012) vii; 3 (ad 4.1.1). 
663

 Számára az archaiologia és a mythologia szinonimák (uo.). 
664

 Máshol veszi a fáradságot, hogy részleteiben „racionalizálja” a mítoszt (pl. Phrixos és Hellé esetében, 

4.47.2–6), itt csak leegyszerűsíti, azzal, hogy nem beszél róla. Egy másik eljárása, hogy valóban megtörtént 

eseményekhez köti a mitikus eseményeket, lásd Mariotta–Magneli (2012) x. 
665

 6.8.2: Ὅτι Μελάμπους εὐσεβείᾳ διενεγκὼν φίλος ἐγένετο Ἀπόλλωνος. 
666

 Lásd Sacks (1990) 42–45. Diodóros meg is fogalmazza a hatalomszerzésről és –megtartásról alkotott el-

képzelését (32.2): A mások feletti hatalom megszerzéséhez bátorság és okosság kell, kiterjesztéséhez pedig mér-

séklet és emberbarátság. A jó példák Philippos és Nagy Sándor (32.4.1–3). 
667

 Athén: 11.70.3–4. 
668

 Sacks (1994) 217. 
669

 Pl. Sacks (1994) 229, aki egyébként teljes mellszélességgel kiáll Diodóros eredetisége és megbízhatósága 

mellett. Bár az utóbbi évtizedek kutatása ebben is több eredetiséget fedezett föl, l. Mariotta–Magneli (2012) xi, 

további irodalommal. 
670

 Diodóros „feledékenységéről”, és „szintézisre való képtelenségéről” lásd Càssola, (1982) 727, és uo. n.11; 

728. n. 12. Többször előfordul, hogy kétszer mesél el valamit két különböző forrás alapján, anélkül, hogy ezt 

jelezné, illetve az is, hogy valamiről azt állítja, már beszélt róla, holott először tárgyalja. 
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is: „Méltányos dolog, hogy minden ember nagy hálával viseltessen azok iránt, akik világtör-

ténelmet írnak, mivel szívügyük, hogy fáradozásaikkal az emberi közösség javát szolgálják.” 

(τοῖς τὰς κοινὰς ἱστορίας πραγματευσαμένοις μεγάλας χάριτας ἀπονέμειν δίκαιον πάντας 

ἀνθρώπους, ὅτι τοῖς ἰδίοις πόνοις ὠφελῆσαι τὸν κοινὸν βίον ἐφιλοτιμήθησαν) – írja műve 

bevezető mondatában.
671

 

A világtörténet-írók bizony – folytatja ugyanott – „mintegy az isteni gondviselés szolgái” 

(ὥσπερ τινὲς ὑπουργοὶ τῆς θείας προνοίας γενηθέντες).
672

 Számos helyen tanúbizonyságát 

adja az isteni irányításba (és igazságszolgáltatásba) vetett hitének: hosszan számol be azoknak 

a phókisiaknak az elrettentő sorsáról, akik (a harmadik szent háború idején) megszentségtele-

nítették a delphoi jósdát (16.61), Philippos hatalmának növekedését pedig isteni jutalomként 

állítja be (16.64.3).
673

 A gondviselésbe vetett hitét, az összetartozó emberi közösségről vallott 

elképzelését, éppúgy, mint a történelem hasznosságával kapcsolatos nézeteit sztoikus hatásra 

szokták visszavezetni.
674

 Valószínűleg ebben az összefüggésben látja a jós alakját és a jóslást 

is, kortársához, Ciceróhoz hasonlóan, aki, bár elismeri a jóslás „hanyatlását”, de a jóslás le-

hetőségét filozófiai szükségszerűségnek tartja.
675

 

A történetíró nemcsak abban hasonlít hőseire, hogy „hasznos” dolgot végez, hanem a jó és 

gonosz tettek méltó értékelésében is. Dionysos jót tesz a jámborakkal (4.18.3), és megbünteti 

az istenteleneket (4.2.6).
676

 A történetíró harminc éves küzdelme, utazásai és kutatásai a nagy 

kultúrhérósok önfeláldozó küzdelmeivel érnek fel.
677

 Diodóros tehát éppúgy egy sorba helyezi 

magát a régi kor bölcseivel és a mítosz nagy jósalakjával, mint Hérodotos, csak éppen a per-

zsa háborúk megörökítőjének világához képest maga a bölcs és a jós típusáról alkotott felfo-

gás változott meg. Ebben a közegben nem értelmezhető a bölcsnek az az ambivalens fogalma, 

amely a rejtett igazság ismerésével együtt a mások becsapásának lehetőségét is magában fog-

lalta.
678

 A jóslás „szükségszerű” eleme ennek a világnak, következésképpen a jóslásba vetett 

                                                                 
671

 Sulimani (2011) 21 az 1. könyv prooimionjának elemzése nyomán mutat rá arra, hogy Diodóros saját ma-

gát az emberiség jótevőinek körébe sorolja. 
672

 A világtörténet-író szerepének ezt a felfogását Poseidóniosra vezeti vissza Canfora (1990) 317. 
673

 A peloponnésosi földrengéssel kapcsolatban is utal az isteni gondviselés működésére (15.48.4). 
674

 Ezeket emeli ki Sulimani (2011) 25 is, mint Diodóros gondolatvilágában észrevehető, tipikusan sztoikus 

vonásokat. Ugyancsak ebbe a gondolatkörbe illeszkedik az asztrológiára való utalása is (ugyanabban a mondat-

ban). Az első könyv prooimionját korábban Ephorosra (Jacoby), vagy Poseidóniosra vezették vissza. Burton 

(1972) 36–37 kifejti, hogy Diodóros korában az „emberiség egységének” sztoikus eszménye éppen megvalósulni 

látszott. „The time was rapidly approaching when a man might travel half across the world without being unable 

to make himself understood, and without feeling himself a stranger in an alien land.” Ezért nem szükséges, hogy 

valamilyen konkrét forrást feltételezzünk Diodóros prooimionjának, amelyből „átvette” volna gondolatmenetét. 

Sulimani (2011) 25 alátámasztja ezt azzal, hogy kimutatja a prooimion fogalmainak jelenlétét a mű különböző 

helyein. Diodóros „szükségszerűen” sztoikus felfogásáról lásd Wirth (1992) 11–12. 
675

 Cicero, De legibus 2.33, vö. De divinatione 1.117. 
676

 Erre a párhuzamra Sulimani (2011) 22 hívja fel a figyelmet. Bár a mitikus hősök „eredendően” nem morá-

lis lények, mégis előfordul a görög irodalomban jóval Diodóros előtt is, hogy félig-meddig azzá válnak: mint pl. 

a lelkiismeret-furdalástól gyötört Helené az Iliasban, vagy a rettenetes Erinysök Aischylosnál (Eumenisek), lásd 

erről Horváth (2015a). A mitikus alaknak ez a „megváltozása” zajlik le Diodórosnál. Az eredmény immár min-

den ambivalenciától mentes. 
677

 Héraklés és a történetíró párhuzamáról: Sulimani (2011) 23. Utal a damaskosi Nikolaosra, aki (FGrH II. A 

90 F 135) szerint ha Eurystheus olyan történeti munka megírásával bízta volna meg Héraklést, amit neki kell 

megírnia, bizony felemésztette volna az erejét (n. 4). 
678

 Amit Detienne (1996) fejt ki, 85–87. 
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hit és a jóslatok tiszteletben tartása a jámborságnak és a nagyságnak is alapeleme.
679

 Diodóros 

tovább viszi a valamikori jós-költő funkcióját, amennyiben dicsérni és elítélni akar, de célja és 

feladata nem a hírnév biztosítása, hanem az erkölcsi példaadás, amiben nem ismer átmene-

tet.
680

 Míg Hérodotos megőrizte a jós ambivalens képét, Diodóros elsimította a mítosz ellent-

mondásait.
681

 

II.2.4 (Pseudo-)Apollodóros 

A Bibiliothéké elbeszéléseit rendszerint a görög mítoszok standard megfogalmazásaiként 

szokták idézni. Legtöbbször ezekhez a változatokhoz fordulnak azok az elemzők, akik egy-

egy mitikus történetről átfogó értelmezést szeretnének nyújtani.
682

 Holott a Bibliothéké szer-

zője nem kevésbé sajátos elbeszélői helyzetben írta művét, mint más alkotók: adott közönség-

nek, specifikus céllal, leírható mesélői magatartással, tehát az interpretáció első sorban az ő 

esetében is a kontextus és az elbeszélések narratológiai jellemzőinek vizsgálatával kell, hogy 

kezdődjön. A Bibliothéké kontextusa, ami a kort, a közönséget és a műfajt illeti, nagyon ne-

héz, részben megválaszolhatatlan kérdéseket vet föl. 

Túl azon, hogy a szerző kiléte a ma rendelkezésre álló adatok alapján tisztázhatatlan, a szö-

veget magát a kutatók széles kronológiai sávban helyezik el: a Kr. u. I–III. századra kelte-

zik.
683

 Ennél is bonyolultabb kérdés, hogy „Apollodóros”
684

 milyen forrásokat és hogyan 

használt fel. Bár egyes népszerűbb művek ismeretét többen feltételezik a szerzőről, általában 

mégis gyanakvással szokták kezelni forrásmegjelöléseit. Már Carl Robert is mitológiai 

összefogalálásokat sejtett a Bibliothéké több variánst felsorakoztató szakaszai mögött,
685

 s az 

ókori mitográfiával kapcsolatos frissebb kutatások is arra mutatnak, hogy a szerző olyan, a 
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 Lefèvre (2002) 527. 
680

 A dicséret és elítélés mint költői feladat: Detienne (1996) 47–48. 
681

 Detienne (1996) 79 szerint a „költői gondolkodás” még érzékeny a mítosz ambivalens asszociációira. Eny-

nyiben Hérodotosnak is „költői” a gondolkodása. Szerinte a költői-jós-királyi beszéd kettőssége ugyanaz, mint a 

mitikus „logika” általában megfigyelhető ellentmondásossága: 81–87. 
682

 Mactoux (1989) 248–249: E mögött a megközelítés mögött az a feltételezés húzódik meg, hogy egy-egy 

mítosznak van „eredeti” változata. 
683

 A Bibliothéké szerzőjéről és a mű eredetéről alkotott véleményeket a XVI. századig visszamenőleg össze-

foglalja Robert (1873) 1–3. Phótios „Apollodóros grammatikust” jelöli meg a Bibliothéké szerzőjeként, a kóde-

xekben „Ἀπολλοδώρου Ἀθηναίου γραμματικοῦ” szerepel. Robert (1873) a szemléletbeli különbözőség, a krono-

lógiai következetlenségek, az athéni grammatikus filológiai képzettségével össze nem egyeztethető adatok és a 

stílus alapján is kizárja, hogy a Bibliothéké szerzője az athéni grammatikus lehetne. Ezt az eredményt támasztja 

alá a rhodosi Kastór kronológiai művére való hivatkozás (2.1.3), ez a mű ugyanis az athéni Apollodóros koránál 

bizonyosan később, a Kr. e. I. század első felében íródott. Egyszersmind ez jelenti a mű keltezésének terminus 

post quem-jét (lásd Robert 1873: 38). Robert (1873) 41 későbbi források (mindenekelőtt scholionok) említései 

alapján leghamarabb Tiberius korára, legkésőbb a Kr. u. II. századra helyezi a művet. Nyelvi jellemzői is a csá-

szárkorra utalnak (lásd Carrière–Massonie 1991: 9 és 152. n. 11). A szerzőről vagy azt feltételezik, hogy a nagy 

grammatikus neve alatt adta ki művét (pl. Diels 1876: 8), vagy, hogy Apollodórosnak hívták, és csak a későbbi 

források mosták össze az athéni Apollodórosszal (így Robert 1873: 34). Robert (1873) 34 athéninak, Carrière–

Massonie (1991) 9 kis-ázsiainak tartja. 
684

 Mivel a szerző neve lehetett valóban Apollodóros, nincs több okunk „pseudo-Apollodóros”-ként emlegetni 

őt, mint egyszerűen „Apollodóros”-ként (vö. Fowler 2000: xxvii. n. 2), ezért a továbbiakban így fogok utalni rá, 

idézőjel nélkül. 
685

 Robert (1873) 58–60; hasonlóképpen Bethe (1887), ill. Wendel (1935) 1365–66. 
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hellénisztikus kor óta forgalomban lévő mitográfiai kézikönyveket használt, amelyekből a 

mítoszváltozatokat forrásaik megnevezésével együtt át lehetett venni.
686

 

A források problémája szoros összefüggésben van a Bibliothéké műfaji hovatartozásával és 

azzal a kérdéssel, hogy milyen céllal íródott. A műfaj meghatározását megnehezíti az a kö-

rülmény, hogy csak ez az egy teljes körű prózai mitográfiai összefoglalás maradt ránk az 

ókorból.
687

 A mitográfia – ami alatt itt mitikus történetek tudós-antikvárius, rendszerező 

szemléletű összegyűjtése és lejegyzése értendő – hosszú múltra tekint vissza. Ám a Kr. e. V. 

századi mitográfiai művek (gondoljunk pl. Pherekydésre vagy az argosi Akusilaosra) egészen 

más társadalmi közegben és más közönség számára íródtak, mint akár a hellénisztikus kori 

költő-tudósok által szerkesztett történet-gyűjtemények, akár pl. Diodóros „őstörténeti” átte-

kintése, vagy a mi operakalauzainkhoz hasonlítható tragédia-hypothesisek.
688

 A mitográfia 

mint műfaj messze nem egységes tehát. Az apollodórosi mű megközelítéséhez kiindulópont-

ként szolgálhat, hogy a korai császárkor szellemi közegében keletkezett. Olvasói a Római 

Birodalom alattvalói közül kerültek ki, akiknek a görög mitológia egészen mást jelentett, mint 

pl. Pherekydés athéni arisztokrata közönségének. 

Általában úgy tartják, a Bibliothéké és a hozzá hasonló művek a művelt rétegek tankönyve, 

segédkönyve lehetett.
689

 Carl Robert egyenesen úgy vélte, iskolai használatra, gyermekek 

számára íródott.
690

 Bizonyára játszhatott hasonló szerepet, amilyent a mitológiai lexikonok és 

kézikönyvek töltenek be a mai olvasók (és mitológiakutatók) gyakorlatában, de ha a 

Bibliothékét akár a császárkori klasszicizmus, akár az I–II. századi vallási változások kontex-

tusában szemléljük, sajátos fényben tűnik föl. A mitológiai „könyvtár” a görög mitikus „tör-

ténelem” átfogó elbeszélése, és mint ilyen, komplett világképet is nyújt, a görög-római poli-

teizmus „bibliáját”
 691

 – abban a korban, amikor egyrészt a görögök számára mitikus hagyo-

mányuk és múltjuk szellemi ellensúlyt jelentett a római politikai hatalommal szemben, más-

részt a görög (antik) vallás gyakorlói gyökeresen más világ- és istenszemlélettel találkoz-

hattak a zsidók és keresztények részéről.
692

 A görög kulturális örökségre való koncentrálást 
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 Cameron (2004) vii. Robert (1873) 66–80 azt feltételezi, hogy a szerző első kézből ismerte és használta 

Pherekydést, Akusilaost és a tragilosi Asklépiadés Tragódoumena-ját, továbbá Apollónios Rhodios eposzát. 
687

 Van der Valk (1958) 100. 
688

 Wendel (1935) alapos és jól áttekinthető összegzést nyújt a mitográfia irodalomtörténetéről a Kr. e. IV. 

században élt tragilosi Asklépiadéstől a császárkori „Buntschriftsteller”-ekig. 
689

 Croiset (1928) 689–690. 
690

 Ezt a véleményét a szerinte gyermeteg stílusra („puerilis dictio”), és azokra a megfogalmazásokra alapoz-

ta, ahol az író kerüli a „felnőtteknek való tartalmak” nyílt közlését (Robert 1873: 35–38). Egyik példája ez utób-

bira éppen a Melampus-történet, lásd alább. Van der Valk (1958) 101–2 osztja Robert véleményét: az „illendő-

ségre” (decency) törekvés jelét fedezi föl több helyen. Maga jegyzi meg (104), hogy a szerző nem teljesen kö-

vetkezetes ebben a tekintetben (sok ellenpéldát lehet felhozni), de ezt azzal magyarázza, hogy a mitológiai anyag 

előadásakor nem könnyű „decensnek” maradni.  
691

 Frazer (1921) xxxii–xxxiii a Bibliothékét a Genezishez hasonlítja: mindkét mű a kezdetektől addig a korig 

meséli a világ történetét, amikor a szerző népének ősei megjelentek későbbi hazájukban. Mindkettő „a mítosz és 

legenda dicsfényében” láttatja az eseményeket; végül mindkettő kompozit alkotás: viszonylag kései szerkesztő 

sokféle forrásból állította össze, anélkül, hogy megpróbálta volna forrásat harmonizálni. vö. Scarpi (2008) xi 

(„Genesi pagana”). 
692

 Mactoux (1989) hangsúlyozza a birodalomban élő görög alattvalók szempontjait (248) és a különböző val-

lási diskurzusok „versenyét” (252). Hasonlóképpen Scarpi (2008) x. Ugyanő (xi) a keresztény szókincs nyomaira 

is utal, sőt, még azt a lehetőséget is felveti, hogy a Bibliothéké válaszul születhetett Tertullianusnak az antik 
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jelzi, hogy az egész Bibliotékében egyetlen árva utalás sincs Rómára vagy a görög mitikus 

alakok (pl. Aineias) római kötődésére.
693

 

A megcélzott közönség és a mű funkciója a narrátori hang megfigyelése révén is megköze-

líthető. A Bibliothéké narrátora nem szól olvasóihoz előszóban. Nem közli írásának sem indí-

tékait, sem célját, hacsak a Phótios pátriárka által hagyományozott epigrammát nem tekintjük 

„előhangnak”, amely a következőképpen hangzik: 

αἰώνων σπειρήματ’ ἀφυσσάμενος ἀπ’ ἐμεῖο 

παιδείης, μύθους γνῶθι παλαιγενέας, 

μηδ’ ἐς Ὁμηρείην σελίδ’ ἔμβλεπε, μηδ’ ἐλεγείην, 

μὴ τραγικὴν Μοῦσαν, μηδὲ μελογραφίην, 

μὴ κυκλίων ζήτει πολύθρουν στίχον· εἰς ἐμὲ δ’ ἀθρῶν 

εὑρήσεις ἐν ἐμοὶ πάνθ’ ὅσα κόσμος ἔχει.
694

 

„A kígyóként tekergő idő (ismeretét) belőlem merítsd, 

és ismerd meg a régen született mítoszokat, 

ne a homérosi papiruszt olvasgasd, hagyd az elégiákat, 

a tragikus Múzsát és lírai dalt is, 

ne keresd az epikus ciklus lármás sorait! Ha énbelém pillantasz, 

bennem mindent megtalálsz, ami csak a világban van.” 

A cél tehát valamiféle helyettesítés, a művelődni vágyó dolgának megkönnyítése: nem kell 

a régi költőket olvasni, egyszerűbben hozzá lehet jutni a mitológiai ismeretekhez. De ezek a 

sorok ennél valami többet is ígérnek: az egész világ megismerését. Az αἰῶν és κόσμος ünne-

pélyes, súlyos atmoszférát teremt. Világos viszont, hogy itt nem a „narrátor” szólal meg, ha-

nem a könyv maga: „csak pillants belém, és megtalálsz mindent.” A Bibliothéké első mondata 

pedig minden további magyarázat nélkül belevág az istenek történeteibe: „Uranos volt az első, 

aki uralkodott az egész világon.” (Οὐρανὸς πρῶτος τοῦ παντὸς ἐδυνάστευσε κόσμου.) A 

παντὸς és a κόσμου az epigramma utolsó sorát visszhangozza, a mondat pedig tárgyilagossá-

gával tacitusi távolságtartást idéz.
695

 A világ adott; az, hogy valaki uralkodik rajta, nem igé-

nyel magyarázatot, a Gével kötött házasság (a második mondatban: γήμας δὲ Γῆν) elindítja a 

nemzések és születések végtelen sorát, amely majd az emberi történelembe torkollik. Narrátor 

szinte nincs is, ahogy körülhatárolható közönség is alig: az epigrammában a könyv maga szó-

lítja meg olvasóját. A felszólító módokba öltöztetett egyes szám második személy még körül-

határolatlanabbá teszi a címzettet, mint ha harmadik személyben, „olvasóként” lenne megne-

                                                                                                                                                                                                        
(pogány) világ mitológiáját elítélő műveire (xiii). Johnston (2008) 151 kiemeli, hogy bár a Mediterráneum a 

kulturális kölcsönhatásoknak mindig is ideális közege volt, a római birodalom terjeszkedése és a római kolonizá-

ció nyomán a kultúrák és vallások találkozása „eszkalálódott”. Ezzel együtt pedig – folytatja Johnston – a vallá-

sok fogalmi megragadása sokkal tudatosabb lett, mint a korábbi korszakokban. A vallásra és közelebbről a jós-

lásra vonatkozó tudatos reflexiók, kritikák, vagy éppen apologetikus érvelések megszaporodásáról a császárkor-

ban lásd alább. 
693

 Lásd Frazer (1921) xii. E tekintetben történetesen a második szofisztika általános irányát követi: az I–II. 

században a rétoroktól a történetírókon át az antikvárius szerzőkig jellemző a kortárs viszonyok és a közelmúlt 

mellőzése, lásd Bowie (1970), Apollodórosra nézve különösen 22–24. 
694

 Az 1. sorban az egyik kódexben (A) αἰῶνος πείρημα szerepel, a többiben αἰῶνος σπείρημα. A fenti válto-

zat (αἰώνων σπειρήματ’) Salmasius javítása, lásd Bekker kiadását (Berlin, 1824. 1. kötet, 142), idézi Robert 

(1873) 4–5 is. 
695

 Az Annales első mondata bír hasonló erővel: Urbem Romam a principio reges habuere. 
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vezve. A könyv (írója), mint a világ avatott ismerője, a paideia kincseit tárja a tudásra szom-

jas olvasó elé.
696

 

A narrátornak ez a háttérbe húzódása majdnem végig jellemző az elbeszélés menetére. Rit-

kán, de olykor mégis megjelenik az elbeszélő, alapvetően kétféleképpen: Egyrészt bizonyos 

pontokon előre- vagy visszautalással jelzi az olvasónak, hogy ő nem veszítette el a fonalat.
697

 

Másrészt egy-egy történet elbeszélésekor némely részlet különböző változataira utal. Ezek 

azok a helyek, amelyek miatt a Bibliothéké a modern olvasóban a mitológiai referenciamű 

benyomását kelti: stílusa a leginkább közelíti meg azt, amit ma tudományos stílusként érzé-

kelünk. Például: 

„Triptolemosnak, Metaneira idősebb fiának szárnyas sárkányok vontatta kocsit készített (ti. Démétér)… 

Panyasis azt álítja, hogy Triptolemos Eleusis fia volt, … Pherekydés viszont Ókeanos és Gé fiának ne-

vezi.” (1.5.2) 

Saját elbeszéléséhez fűz tudós „széljegyzeteket”, mintegy bevonva olvasóit kutatómunkájá-

nak folyamatába. 

Ezek a helyek még élesebbé teszik azokat a megfogalmazásokat, amelyek nem tartalmaz-

nak variációkat és forrásmegjelöléseket (mint az idézett első mondat). Mintha – sugallja a 

szöveg – nem lenne semmilyen nézeteltérés abban, hogy ki uralkodott először a világon, hogy 

hívták a hekatonkheireket (3. mondat), stb. A hangnem a szenvtelen ismeretterjesztőé, aki itt-

ott, ahol némi bizonytalanság van az adatokra nézve, nyíltan közli az eltérő véleményeket, de 

egyébként megkérdőjelezetlen tényként közvetíti a tudnivalókat.
698

 

A többféle változat közlése és az auktorok megnevezése nemcsak a tudományosság érzetét 

kelti (bennünk). Azt is üzeni, hogy a szerző (a könyv) régi és gazdag hagyományból merít – 

bevonja az olvasót azoknak a közösségébe, akik századokon keresztül a görög mitikus törté-

netek mesélői, alakítói, értelmezői voltak. Ezzel együtt erősíti annak a sokféleségnek az ér-

zetét is, amelyet a sokágú mitikus genealógiák és színesebbnél színesebb történetek is közve-

títenek: a politeizmus kaleidoszkóp-szerű világát.
699

 

Bár kritikusai kevés szépírói erényét ismerik el,
700

 abban általában megegyeznek – és bárki 

meggyőződhet róla, aki végigolvassa a (hiányosan fennmaradt) művet –, hogy a 

Bibliothékének világos koncepciója és áttekinthető szerkezete van: a világ kezdetétől a trójai 

hősök hazatéréséig átfogja a görög mitológiai hagyományt, az egyes mondaköröket és 

                                                                 
696

 A 2. személyt és az epigramma stílusát elemzi Mactoux (1989) 250. 
697

 Pl. a 3. könyv legelején: „Miután áttekintettük Inachos nemzetségét Bélostól a Héraklés-leszármazottakig, 

beszéljünk Agénór családjáról. Amint mondottuk, Libya két fiút szült Poseidónnak, Bélost és Agénórt. Bélos az 

egyiptomiak királya volt, gyermekeit már korábban felsoroltuk, Agénór pedig…” (3.1.1) 
698

 Az „ismeretterjesztői” personát ismeri fel Mactoux (1989) 250–252 és Scarpi (2008) x. Diller (1935) 301 

csak röviden érinti a kérdést, de hasonló irányba mutat: „whose (sc. the author’s) aims are plainly more popular 

than scholarly”. 
699

 Mactoux (1989) 259 hangsúlyozza, hogy a forráshivatkozásoknak nem igazolás a céljuk: a szerző nem tesz 

köztük különbséget, nem érvel egy változat mellett sem. Pusztán egymás mellé halmozza a különböző vélemé-

nyeket, ezzel jelezve, hogy saját műve része a sok évszázados „mitológiai diskurzusnak”. „A mitológiai polifó-

nia éppen a politeizmusban lel modelljére, megfelelést feltételez a diskurzus gyakorlata és a pantheon sokfélesé-

ge között.” 
700

 Szepessy (1977) 163; vö. Croiset (1928) 690: „Le seul mérite de l’ouvrage était d’être commode.” Frazer 

(1921) xxxiii: „The Library of Apollodorus is the dull compilation of a commonplace man, who relates without 

one touch of imagination or one spark of enthusiasm the long series of fables and legends…” 
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hérósztörténeteket genealógiai sorba illesztve.
701

 Gyakran követik a genealógiai adatokat (pl. 

gyermekek felsorolását) az egyes személyekkel kapcsolatos rövidebb vagy terjedelmesebb 

információk, hosszabb történetek. Egy-egy leszármazási sor végére érve az elbeszélő vissza-

kanyarodik a kiindulóponthoz, és onnan meséli más leszármazási „irányban” a mitikus csalá-

dok kapcsolatait és történeteit.
702

 Összességében a mű inkább bőséges jegyzetekkel ellátott 

mitikus genealógiai táblázat jellegét ölti. Az elbeszélés ideje nem lineáris, hanem mindig visz-

szatérő, spirálszerű ívet követ, mint a Phótiosnál olvasott epigramma aiónón speirématá”-ja: 

egymáson fekvő időkörökön halad végig.
703

 

A genealógiai szerkezetet a (pseudo-) hésiodosi epikus költeményekre vezetik vissza (a 

Theogoniára és a Nőkatalógusra), de biztos, hogy Apollodóros nem követte szorosan a 

hésiodosi szövegeket. Sokat merített – akár közvetve, akár közvetlenül – Pherekydéstől és 

Akusilaostól is. A Kr. e. V. században keletkezett genealógiai szerkezetű művek császárkori 

adaptációja azonban egészen más jelentéssel bír, mint forrásai. A leszármazástan akkor rész-

ben rendszerezést, részben a fennálló viszonyok mitikus megerősítését jelentette: a hallgatók a 

pánhellén mitológiai szisztémában saját őseik hőstetteit fedezhették fel. A Kr. u. II–III. szá-

zadban ugyanez már elvont információ.
704

 A genealógiai rend nem szolgál aktuális politikai 

célokat, sokkal inkább azt a világszemléletet közvetíti, amely szerint egyrészt nemzés révén 

jönnek létre a világ jelenségei, másrészt nincs hierarchikus különbség a mitikus történelem 

szereplői között: a világ nagy családi táblázatának egy-egy rubrikáját foglalják el.
705

 

Ebben a szinte geometrikus keretben kell tehát értelmeznünk azokat a történeteket, amelye-

ket Apollodóros Melampusról mesél el. A Nőkatalógushoz hasonlóan két helyen kerülnek elő 

történetei: előbb az Aiolida-családfa részeként (1.9.11–12),
706

 majd az argosi uralkodók kap-

                                                                 
701

 A Bibliothéké világos szerkezetéről lásd Szepessy (1977) 159; Carrière–Massonie (1991) 10. A ma olvas-

ható szöveg töredékes: Théseus kalandjainak mesélése közben megszakad. Phótios is beszámol róla, hogy a 

Bibliothéké a trójai háborút és a hősök hazatérését is elmesélte. Az 1880-as években két kézirat vált ismertté, 

amelyek a Bibliothéké-ből merített mitológiai anyagot tartalmaztak: egy vatikáni kódex (lásd Wagner 1891), és 

egy jeruzsálemi (lásd Papadopulos-Kerameus 1891, a Rheinisches Museum ugyanezen kötetében további kiegé-

szítésék ill. tanulmányok olvashatók az Apollodóros-fragmentumokhoz). Mindkettő tartalmaz kivonatot, ill. 

részleteket a Bibliothéké elveszett utolsó szakaszából (trójai háború, Odysseus kalandjai). A három könyvből álló 

felosztás az első kiadónak köszönhető (Aegius, Róma, 1555; ókori Ilias-kommentárok alapján, amelyek 3 köny-

vet emlegetnek). A szöveg történetéről lásd Diller (1935) és Carrière–Massonie (1991) 18–19. 
702

 Lásd pl. a 697. jegyzetben idézett szakaszt a 3. könyv elejéről. 
703

 Ezért mondja Mactoux(1989) 255, hogy nem annyira elbeszélésről, mint inkább leírásról beszélhetünk. 
704

 Hall (1997) 78: Bár a Bibliothékében megadott genealógiák nem nagyon különböznek a hésiodosi Nőkata-

lógusban találhatóktól, az előbbiek „megkövesedettek és antikvárius jellegűek”, mert már el vannak szakadva 

eredeti, élő közegüktől. 
705

 Lásd Mactoux (1989) 252–253. Scarpi (2008) x kiemeli, hogy a genealógia a görög kultúra alapvető legi-

timációs elve. 
706

 Deukaliónnal kezdődik a hős-genealógia (1.7.2). Az ő fia Hellén, akinek három fia születik: Dóros, 

Xouthos és Aiolos (1.7.3). Előbb Xouthos, majd Dóros, végül Aiolos leszármazottait sorolja fel: ez utóbbinak 

hét fiát és öt leányát. A következő szakaszban az Aiolos-lányok házasságai és gyermekei következnek (1.7.3 

végétől az 1.8 végéig, ahol a kalydóni vadkanvadászat és Meleagros története is helyet kap, lévén Oineus végső 

soron az egyik Aiolos-lány nyolcadik ízbeli leszármazottja). Ez után következnek az Aiolida fiúk: Athamas és a 

családjával kapcsolatos történetek (1.9.1–2), Sisyphos (1.9.3), Déión (1.9.4), Periérés (1.9.5), Magnés (1.9.6), 

Salmóneus (1.9.7–10: itt meséli el Tyró történetét), és végül Krétheus (1.9.11-től az első könyv végéig). 

Krétheus fiai közül először Amythaón családjához kötődő történetek következnek (benne Melampusszal), majd 
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csán (az Inachida-családfában, Danaos leszármazottai között, 2.2.2). A marharablás története 

– szemben a Nőkatalógussal – nem Tyróból indul ki, hanem Aiolos fiainak egymás után el-

mesélt történetei között jutunk el Krétheus házasságáig, amelyből Amythaón és testvérei szü-

lettek. Így részletes beszámolót olvasunk Melampus jóssá válásáról (amiről úgy tűnik, a Nő-

katalógus nem beszélt), s ez után közvetlenül kerül sor a phylakéi marharablás elmesélésére. 

Melampus történetei így „életrajzzá” állnak össze: születés, jóssá válás, phylakéi kaland, 

Argosba költözés. Ez utóbbit is már itt hozzáfűzi az elbeszélő (1.9.12 utolsó mondata), de a 

gyógyítástörténetet csak később meséli el részletesen. Ebben az esetben jól megfigyelhető 

Apollodóros sajátos narrátori magatartása. Az 1.9.12 végén így emlékezik meg Melampus 

argosi ténykedéséről: 

„Egy darabig még Messénében lakott, de amikor Dionysos tébolyba kergette az argosi asszonyokat, a 

királyság egy részéért cserébe meggyógyította őket, és Biasszal együtt ott telepedett le.” 

A történet lényege kiderül a rövid összefoglalásból, de tökéletesen homályos marad, hogy 

pontosan mi is történt az argosi asszonyokkal, hogy kerül a képbe Dionysos, s hogy 

Melampus miért telepedett végül testvérével együtt Argosba. A történet váza feláll, de a törté-

net-elemek indokolatlanok maradnak. Apollodóros nagyon sokszor jár el így. Csak illusztrá-

cióképpen – így hangzik például Orpheus halálának története (1.3.2): 

„Orpheus találta fel a Dionysos-misztériumokat is. Miután a mainasok szétszaggatták, Píeriában temet-

ték el.” 

A teljesen avatatlan olvasó számára nem derül ki, hogy függnek össze egymással a 

Dionysos-misztériumok, a mainasok, Orpheus széttépése és Píeria. Úgy is fogalmazhatunk, 

hogy Apollodóros „gyorsan” mesél: az elbeszélés időtartama messze rövidebb a történés idő-

tartamánál, már-már az érthetetlenségig. Alig követhető például Inó és Melikertés története 

(3.4.3): 

„Hermés a csecsemőt (ti. Dionysost) Inóhoz és Athamashoz vitte, és arra kérte őket, hogy úgy neveljék 

fel, mintha leány volna. Héra haragjában mindkettőjüket őrülettel sújtotta: Athamas szarvasnak nézte 

legidősebb fiát, Learchost, üldözőbe vette és megölte, Inó pedig forró vízzel teli üstbe hajította 

Melikertést, az üstöt a gyermek tetemével együtt magához vette és a tengerbe ugrott. Inó neve 

Leukothea lett, Melikertésé Palaimón, így nevezték el őket az arra hajózó tengerészek. Egyébként pedig 

mind a ketten segíteni szoktak azokon, akik viharba kerülnek.” 

Ha visszalapozunk, megtaláljuk, hogy Inó Athamas második felesége volt, aki Melikertést 

szülte neki, de többet nem. Nem érthető, Hermés miért viszi hozzájuk Dionysost, miért kéri, 

hogy leányként neveljék, és a többi – az olvasó kapkodja a fejét, és újraolvassa a pár monda-

tot, hogy valami ködös képe legyen erről a rettenetes tragédiáról. 

Melampus jóssá válása 

Apollodóros elbeszélői tempója tehát igen gyors, csak néha lassít le, vagy áll meg, hogy jele-

netté szélesítse egy-egy történetét. Ilyen ritka eset Melampusé. A Krétheusról és Amythaónról 

szóló mondatokat még a szokásos sietség jellemzi (Függelék, 22. szöveg): 

                                                                                                                                                                                                        
Pherés (1.9.14), s legvégül Aisón, akinek fiához, Iasónhoz kötve kerül sor az Argonautika elbeszélésére (1.9.16–

28). 
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„Krétheus megalapította Iólkost, és feleségül vette Salmóneus lányát, Tyrót, akitől fiai születtek, Aisón, 

Amythaón és Pherés. Amythaón Pylosban lakott, elvette Pherés lányát, Eidomenét, és gyermekei szü-

lettek: Bias és Melampus.” 

Amythaón Pylosba költözését például egyáltalán nem tartja szükségesnek megmagyaráz-

ni.
707

 Ezután olvasunk Melampusról: 

„Melampus vidéken élt, a háza előtt állt egy tölgyfa, benne kígyófészek. A szolgái megölték a kígyókat, 

erre ő fát hordott össze, és elégette az állatok (tetemeit), a kígyók kicsinyeit pedig felnevelte. Amikor 

felnőttek, egyszer, mikor (Melampus) aludt, mellékúsztak, s a két vállán felágaskodva nyelvükkel tisz-

tára nyalták mindkét fülét. Melampus felriadt álmából, és értette a felette elrepülő madarak hangját.” 

Összehasonlításképpen – Kassandra jóssá válásának története így hangzik Apollodóros el-

beszélésében (3.12.5): 

„Apollón együtt akart hálni Kassandrával, ezért megígérte neki, hogy megtanítja a jóslás tudományára. 

Kassandra meg is tanult jósolni, de nem hált együtt az istennel, aki bosszúból megvonta a hitelt 

Kassandra jósszavától.” 

Oinónéról (Paris feleségéről) pedig csak ennyi hangzik el (3.12.6): 

„Oinóné, aki Rheától megtanult jósolni, azt tanácsolta Alexandrosnak, hogy ne hajózzon el Helenéért.” 

Melampust ezzel szemben vidéki házának udvarán látjuk, amint kígyótetemeket éget el. Az 

elbeszélés itt is gyors („felnevelte”), de mind a kígyók elégetése, mind Melampus fülének 

tisztára nyalása egy-egy jelenetként tárulnak a szemünk elé. Melampus fontos 

Apollodórosnak. Olyannyira, hogy ezzel a részletező történettel sem elégszik meg. A madarak 

nyelvének értése mellett megemlíti, hogy a béljóslást is elsajátította, sőt, Apollónnal is talál-

kozott személyesen. 

„Melampus felriadt álmából, és értette a felette elrepülő madarak hangját. Megtudva tőlük a jövőt, előre 

megmondta az embereknek (hogy mi fog történni). Ehhez megtanulta még az áldozati jóslást is, egyszer 

pedig az Alpheios partján találkozott Apollónnal, s ettől kezdve kiváló jós volt.” 

A háromféle motívum (kígyók, tanulás, Apollón) különböző megfogalmazásai ugyanannak: 

Melampusból elsőrangú jós lett. A jóslást a való életből ismerő császárkori olvasó kap előbb 

egy „hihetetlen történetet” (amelyek akkoriban igen népszerűek voltak), majd egy „racionális” 

magyarázatot (a jóslási technikák valóban tanulhatók voltak), végül egy „misztikus” indoklá-

sát Melampus kiválóságának: egy epifánia-történetet.
708

 

Érdekes, hogy Apollodóros itt nem úgy jár el, mint sok más helyen, ahol különböző forrá-

soknak tulajdonít különböző történetváltozatokat. A Melampusról szóló hagyományt egybe 

szövi. A mitikus történeteket mesélő költők és prózaírók mind mítoszváltozatok sokaságát 

ismerhették, és nemegyszer nem mondtak le arról, hogy a különböző hagyományokat akár 

egyetlen elbeszélésen belül megőrizzék. Különböző alkotók más és más szempontok szerint 

és eltérő eszközökkel formálhattak eggyé különböző mitikus képzeteket.
709

 Arra is van példa, 

hogy egyes mitikus szereplők egymástól független történetváltozatai „életrajzzá” állnak ösz-
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 Szemben Diodórosszal, aki szerint Néleus hozta magával az Amythaón-fiakat a Peloponnésosra (4.68). 
708

 Az istenséggel való személyes találkozás a császárkori mágikus-jósló rituálék jellemző eleme. Johnston 

(2008) 152: „Quite a few of divinatory spells of the [magical] papyri follow this trend insofar as they are 

intended to establish a face-to-face encounter (sustasis) with one of these gods, who would then give information 

to the magician.” 
709

 A különböző mítoszvariánsok együttes elmesélésének módjait elemzi Horváth (2015b). 
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sze.
710

 Az apollodórosi Melampus-történetnek költői párhuzama például Pindaros 6. olympiai 

ódája, amelyben Iamos jóstudása többszörösen is megfogalmazódik. Nagyapja Poseidón (29; 

a tenger és a jóstudás kapcsolata bevett képzet), apja Apollón (35), csecsemőként anyja a 

földre fekteti (45; a földdel való érintkezés szintén a jóstudás egyik forrása), kígyók táplálják 

mézzel (45–47; mindkettő emberfeletti tudás szimbóluma), majd ifjúvá serdülve az Alpheios 

folyó vizében találkozik Apollónnal (58), aki megajándékozza őt a jóslás „kettős kincsével” 

(64–67).
711

 Míg Pindarosnál a jóstudás megszerzésének különféle szimbolikus kifejeződései a 

gyermek kivételes tehetségének és nagy jövőjének egyre biztosabb jelei, amelyek a patetikus 

alpheiosi jelenetben kulminálnak, Apollodóros nem teremt ilyen költői ívet Melampus törté-

netéből. Egymás mellé (egymás után) helyezi a jóstudás elnyerésének különböző módjait, de 

nem „enciklopédikus” stílusban (ahogyan például a fentebb idézett szakaszban Triptolemos 

esetében tette),
712

 hanem életrajz-szerűen. Mintha biztosítani akarná olvasóját arról, hogy 

Melampus minden kétségen felül szakmája eszményi mestere volt. A széleskörű jártasság a 

császárkori jósok (mágusok) gyakorlatában igen jellemző, és sikerességük elengedhetetlen 

feltétele volt.
713

 Apollodóros beszámolóját Melampus jóstudásának sokoldalúságáról tehát 

nem csupán a mítoszváltozatok tudós összegyűjtése motiválhatta, hanem a hozzáértő jósról 

alkotott korabeli elképzelések is.
714

 

A kígyós történet ismerős – egy Apollónios Rhodios eposzához írt scholion idézi a Megalai 

Éhoiai változatát erről a történetről.
715

 Felfedezhetők különbségek a két előadásban: a 

Megalai Éhoiai költője szerint Melampus „elment otthonról”, és egy Polyphontés nevű ki-

rálynál szállt meg. Apollodóros ezzel szemben saját otthonába helyezi Melampust (οὔσης πρὸ 

τῆς οἰκήσεως αὐτοῦ δρυὸς), a kígyókat pedig a háza előtt álló tölgyfa ártatlan lakóiként ölik 

meg a szolgái, míg a másik történetben Polyphontés szolgái ölik meg az ököráldozatot „meg-

zavaró” kígyót. A Megalai Éhoiai változata – bár a scholiasta elég szűkszavú összefoglalást 

nyújt – kerekebb, indokoltabb történet: Úgy tűnik, a király mutat be áldozatot, amelyet meg-

zavar egy kígyó, ezt a király szolgái (talán szolgálatkészségükben) megölik, ám a király meg-

haragszik (mi mást is tehetne valaki, akit Polyphontésnak hívnak?). Melampus, aki vendég-

ként (számkivetettként?) tartózkodik az udvarnál, eltemeti a kígyókat (és talán a király paran-

csára?) felneveli a kicsinyeket. Ez az elbeszélés szimbolikájában is koherensebb: a „sokakat 

megölő” király, mint Hádés egy alakváltozata, valószínű „vendéglátója” az otthonról eljött 
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 Így a sziréneké (lásd Horváth 2015b, különösen 184), vagy Thetisé (lásd Peszlen 2015) Apollónios 

Rhodios keze alatt. 
711

 A 6. olympiai ódáról lásd Adorjáni (2014), a mantikus szimbólumokról (és a költő-jós párhuzamról) külö-

nösen 71–109, bőséges bibliográfiai tájékoztatással. A fent említetteken kívül a jóslás (és költészet) jelképrend-

szerébe tartozónak látja az ibolyát is (83–84). 
712

 Vagy a Peszlen (2015) 233 által felhozott példa, Thetis esetében (3.13.5–6). 
713

 Melampus sokféle jóstechnikát ötvöző tudása emlékeztet arra a jelenségre, amely a császárkori mágikus 

papiruszokon rögzített jóslási eljárásokat jellemzi: nemcsak sok (különböző kultúrkörökből származó) istennevet 

kombinálnak ezekben, hanem sok különböző rituális cselekményt is, lásd Johnston (2008) 151. 
714

 Érdemes itt megjegyezni, hogy a Kr. u. II. századi álomfejtő-jós, Artemidóros Oneirokritika című művé-

ben a számos akkoriban divatban lévő jóslási módszer közül csak az áldozati jóslást, a madárjóslást, a csillagjós-

lást és a haruspiciumot tekinti megbízhatónak az álomfejtésen kívül: Ὑπολείπεται δὴ μόνα ἀληθῆ εἶναι τὰ ὑπὸ 

θύτων λεγόμενα, καὶ οἰωνιστῶν, καί ἀστεροσκόπων, καὶ ὀνειροκρίτων, καὶ ἠπατοσκόπων (2.69). A Melampus-

képből a császárkorban igen népszerű, de nem „klasszikus” görög jóslástípus, az asztrológia hiányzik. Az asztro-

lógia népszerűségéről a császárkorban összefoglólan lásd Bloch (1984) 122–123. 
715

 Lásd Függelék, 11. szöveg. 
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Melampusnak, akinek – amint a kígyók és a marharablás-történet mutatja – szoros kapcsolata 

volt az alvilággal.
716

 

Az apollodórosi változat, amelyet Pherekydéstől származónak gondolnak,
717

 egyszerűen 

„vidékre” helyezi Melampust. Megőrzi tehát a jós távoliságát (Melampus nem a pylosi palo-

tában tartózkodott), de valamelyest „bukolikussá” színezi. Hogy Apollodóros színezi-e át, 

vagy már forrása (Pherekydés, vagy az ő változatát közvetítő későbbi forrás), nem eldönthető, 

mindenesetre illik a hellénisztikus-császárkori környezetbe.
718

 Apollodóros változatában to-

vábbá kevésbé indokolt a „szolgák” eljárása (miért ölték meg a tölgyfában fészkelő kígyó-

kat?). A lényeg mindkét elbeszélésben ugyanaz: Melampus kígyóknak köszönheti jóstudását. 

Ez az összefüggés (kígyók és jóstudás között) mintha nem lenne egyértelmű – gyanús, hogy a 

Megalai Éhoiai-ról szóló összefoglalásban is a scholiasta fűzhette hozzá, hogy „belélehelték a 

jóstudást” (ἐμπνεῦσαι αὐτῷ τὴν μαντικήν). Nemcsak azért, mert a μαντική nem epikus szó (és 

kifejezetten a tanulható technére utal), hanem azért is, mert magyarázatnak tűnik: a fül kinya-

lása a jóstudás ajándékozását jelenti. Hasonlóképpen Apollodórosnál: mivel a fül kinyalásá-

nak története teljesen kielégítő módon magyarázza Melampus jóstudását, a következő két 

megjegyzés (megtanulta az áldozati jóslást és találkozott Apollónnal) a mítosz logikája szem-

pontjából „fölösleges”. Ha már a kígyóknak köszönhetően „előre megmondta az embereknek 

a jövőt”, mi szükség van tanulásra és Apollónra? 

Apollón szerepe a Megalai Éhoiai változatában logikusabb: ott megelőzi a kígyós történetet 

a megjegyzés, hogy Melampus „igen kedves volt Apollónnak” – mintegy indokolva, hogy ez 

a csodálatos dolog fog vele történni.
719

 A „φίλτατος Ἀπόλλωνι” könnyen elképzelhető az 

eposz eredeti szövegében is, és lehet a kiváló jós tehetségének abundáns kifejezése. 

Apollodóros jóval „ügyetlenebbül”, kevésbé szervesen fűzi hozzá a történethez az Apollónnal 

való találkozást. Ez utóbbit úgy is értették, mint a „dionysosi” kötődésű Melampus integráló-

dását az apollóni világba.
720

 Ám a szöveg egyáltalán nem köti Melampust Dionysoshoz, to-

vábbá az Alpheios partján való találkozás feltűnően emlékeztet Iamos történetére, ahogy azt 

Pindaros a 6. olympiai ódában előadja. Bouché-Leclercq a két történet hasonlóságát azzal 

magyarázza, hogy „a pythói hagiográfia” az Iamidákat éppúgy, ahogyan a Melampodidákat 

így tette Apollón leszármazottaivá.
721

 A Melampus és Apollón közötti kapcsolat ugyan való-

ban „mesterségesnek” hat (ahogy Bouché-Leclercq fogalmaz, uo.), ez az epifánia-jelenet 
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 Lásd az Odysseiáról szóló fejezetet, 37. oldal. 
717

 Carrière–Massonie (1991) 171; Robert (1873) 53; 68. 
718

 Hasonlót olvasunk Iasónról (1.9.16): „szenvedélyes földművelő lévén vidéken lakott” (ὁ δὲ πόθῳ 
γεωργίας ἐν τοῖς χωρίοις διατελῶν). Van der Valk (1958) 119 megjegyzi, hogy a Bibliothéké Iasónja Theokritos 

szereplőire hasonlít, akik szentimentális rajongással viseltetnek a vidéki élet iránt. 
719

 Hasonlóan a 6. olympiai ódához, ahol Apollón apasága előrevetíti a későbbieket, és az Alpheiosban való 

találkozás tökéletesen indokolt. 
720

 Rohde (1894) 340 ezzel a szöveghellyel, a Megalai Éhoiai fent említett töredékével és Diodóros megjegy-

zésével (6.7.7) támasztja alá ezt az értlemzését. Pedig maga is megjegyzi (uo. n. 2), hogy a homérosi világban 

minden jós „apollóni”. Az epikus világban ez („igen kedves Apollónnak”) szinte a jós-lét szinonimája. Megjegy-

zendő, hogy Bouché-Leclercq (1880) 16 azzal is alátámaszthatónak véli nézetét (hogy ti. Melampus Dionysos 

„apostola” volt, tehát az apollóni vallástól független), hogy Hérodotos nem köti őt Apollónhoz, csak bölcs em-

bernek nevezi. A Hérodotos-szöveg fenti elemzéséből kitűnik, hogy ez a tény erre a tételre nem bizonyíték: 

Hérodotos tapasztalati tudással bíró bölcsként akarja Melampust bemutatni. 
721

 Bouché-Leclercq (1880) 16. 
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azonban nem annyira az archaikus görög vallástörténet egy mozzanatáról tanúskodik, inkább 

a császárkori olvasó számára helyezi a jóst „megfelelő” helyre: a gyógyító és jós isten szférá-

jába.
722

 Mintha a megcélzott olvasóközönségtől nem lenne elvárható, hogy a kígyók szimboli-

káját értsék, és világossá kellene tenni, hogy miről is van szó. 

A phylakéi marharablás 

Ezt a történetet követi közvetlenül a Péró kezéért vállalt kaland (Függelék, 22. szöveg). Meg-

jegyzendő, hogy a phylakéi marharablás történetét részletesen „utoljára” az athéni Pherekydés 

mesélte el: a klasszikus és hellénisztikus korból csak két rövid irodalmi utalást találunk róla, 

képzőművészeti ábrázolása nem maradt fönn.
723

 Sőt, a császárkorban is, Apollodóroson kívül 

csak egyetlen szerző említi meg, Pausanias (4.36.3). Ez is oka lehetett annak, hogy az 

apollodórosi elbeszélés mögött Pherekydést sejtették forrásként. A (talán) kortárs 

Pausaniasszal való összevetés igen tanulságos Apollodóros elbeszélői magatartására nézve. 

Jól példázza azt, amit fentebb „ismeretterjesztő” célzatnak neveztünk. Szemben a „tudomá-

nyosnak” nevezhető Pausaniasszal, aki a messéniai Pylosban járva hallja, hogy az ottani bar-

langról azt mesélik, valamikor Nestór (ill. Néleus) marháinak istállójaként szolgált. A 

periégétésnek erről mitológiai ismeretei jutnak az eszébe:
724

 

„Ezek a marhák valószínűleg Thessáliából származtak, és Iphikloséi, Prótesilaos apjáéi voltak. Néleus 

ugyanis ezeket a marhákat követelte a kérőktől jegyajándékként a lányáért, s Melampus ezek miatt ment 

a testvére, Bias kedvéért Thessáliába, ahol Iphiklos pásztorai megkötözték, mégis megkapta (a marhá-

kat) bérül azért, hogy (Iphiklos) kérésére jóslatot adott neki.” 

Feltűnő, hogy Pausanias nem foglalkozik a phylakéi történettel úgy, ahogy Pherekydés és 

Apollodóros teszi. Mondata mintha az Odysseia beszámolójának összefoglalása lenne: Me-

lampust megkötözték, de jósolt Iphiklosnak, ezért végül hazaengedték. Tudományos szemlé-

lete még inkább kiérződik a folytatásból: 

„Úgy látszik, az akkori emberek ilyen jellegű vagyontárgyak összegyűjtésére törekedtek: méneseket és 

csordákat szereztek, ha egyszer Néleus is azt szerette volna, hogy Iphiklos marhái az övéi legyenek, és 

az ibériai szarvasmarhák hírneve miatt Héraklésnek is azt parancsolta Eurystheus, hogy hozza el Géryo-

nés csordáját.” 

Pausaniast nem Melampus jós-nagysága vagy jóstudásának bizonyítékai érdeklik, hanem 

az, hogy miért lehetett Néleusnak olyan fontos az a phylakéi marhacsorda. Ebben a mondatá-

ban példaszerűen megragadható az, hogy Pausanias világában a marharablás szimbolikus je-
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 Rómában Apollón elsősorban orvos- és jósistenségként tisztelték (medicus, medicinalis, salutaris). Sokáig 

egyetlen római templomát a Kr. e. V. század második felében emelték, egy járvány elhárításáért (Livius 4.25.3–

4), lásd Graf (2009), és Furtwängler (1884–1890) 448. Apollón jelentőségéről a császárkori vallási életben lásd 

Randén (2013) 189; Graf (2009) 126–129. Sokat mondó Kaltio (2013) 202 megfigyelése: Lactantius a keresz-

tény igazság pogány tanúságtevői között az apollóni jóslatokat szánja a legmeggyőzőbbnek, mivel a pogányok 

Apollónt minden jövendőmondó tekintély fölé helyezik („Apollo enim, quem praeter ceteros divinum 

maximeque fatidicum existimant…” Divinae institutiones 1.7.1). Apollón mint Napisten, úgy tűnik, kései fejle-

mény, legkorábban a Kr. e. V. században datálható; a római korra – főként a sztoikus szemlélet hatására – széles 

körben elterjedt, lásd Wernicke (1896) 19–20, Furtwängler (1884–1890) 448. 
723

 Theokritos 3.43–45 és Apollónios Rhodios 1.121–122. Lásd az Összegzést. 210. oldal. Szemben a 

Proitida-történettel, amelynek hellénisztikus kori jelenlétéről tudunk, lásd 204. oldal. A phylakéi kaland lehetsé-

ges ábrázolásáról lásd az Ikonográfia fejezetet. 
724

 A barlang a városban van, és Musti–Torelli (2000) 270 (ad loc.) szerint ma is látható. 
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lentése teljesen elfelejtődött. A párhuzam, amely neki is eszébe jut (Géryón marháinak el-

rablása), pontosan ugyanaz a séma, mint Melampus történetéé, de a távoli Ibéria (a messze 

Nyugat) és a gyarmatosítás előtti görögség számára nyugati peremvidéknek számító Pylos 

párhuzamát nem érzékeli, még kevésbé evidens a számára mindennek túlvilági utazás-jelen-

tése.
725

 Pausanias a mítoszt nem azzal a közvetlenséggel meséli, mint Apollodóros. Számára a 

görög irodalmi (mitikus) hagyomány reflexió tárgya, nem pedig „a” tudnivaló, ahogyan a 

Bibliothéké bevezető epigrammája üzeni. 

Apollodóros elbeszélése igen részletes, és sok tekintetben valóban hasonlít a Pherekydéstől 

ismert változatra. A motívumokat tekintve egy olyan elem fedezhető fel benne, amely a ko-

rábbi forrásokban nem fordult elő, de régi hagyományból származónak tűnik. A kutya, ame-

lyik a marhacsordát őrzi, olyan, „akit sem ember, sem állat nem tudott még megközelíteni 

sem”. A megközelíthetetlenül félelmetes eb tökéletesen illik a marhalopás-történetek sémá-

jába – gondolhatunk a Géryonés teheneit őrző kétfejű Orthosra, vagy éppen a Hádés bejáratát 

őrző Kerberosra is. Apollodóros ezzel a motívummal emeli ki a feladat nehézségét, sőt, lehe-

tetlenségét. Amit a homérosi és hésiodosi szövegekben a marhák jelzője (ἀργαλέος) fejezett 

ki, itt képszerűbb megfogalmazást kap. A feladat lehetetlensége sehol máshol nem fejeződik 

ki ennyire érzékelhetően, mint Apollodórosnál.
726

 A császárkori mitográfus nemcsak a marha-

lopás nehézségét illetően részletezőbb Pherekydésnél (és más forrásoknál). A szúvak kihallga-

tott beszélgetését is megjeleníti: „az egyikük kérdezi, mennyit rágtak már át a mester-

gerendából, a többiek meg válaszolnak, hogy nagyon kevés van már csak hátra belőle.” 

A phylakos szócsalád körüli zavar itt is érzékelhető: a kódexek egyöntetű olvasatában 

„Phylakos marháiról” van szó Apollodórosnál.
727

 Phylakos, az „Őr” már az Odysseia szöve-

gében is felbukkant (15.231: ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο – Melampus Phylakos palotájában volt 

bilincsbe verve),
728

 Pherekydésnél már, úgy tűnik, Iphiklos apja, de egyértelmű, hogy a csor-

dát mind az Odysseia, mind Pherekydés Iphiklos tulajdonaként említi. Korábban felmerült 

már,
729

 hogy az őr, ill. őrök a marharablás-történet olyan eleme, amely az alvilágjárás motí-

vumaihoz tartozik. Ismét a Géryón-történet kínálkozik párhuzamként, ahol a kutya mellett a 

pásztorral is meg kell küzdenie Héraklésnak. Az alvilág-sémában Phylakos inkább alárendelt 

Iphiklosszal szemben, de már nagyon régen Iphiklos apjává „vált”.
730

 A viszonyok így nem 

                                                                 
725

 Két további párhuzamot sorol fel (4.36.4): Eryxöt, aki szintén megkívánta az erytheiai ökröket, és 

Iphidamast, akiről Homéros mondja (Ilias 11.244), hogy apósának nászajándékul száz ökröt adott. „Ez a tény is 

megerősíti véleményemet, hogy az akkori emberek legnagyobb örömüket a marhatartásban lelték.” (Muraközy 

Gyula fordítása) 
726

 Kutyákat említ Eustathios kommentárja is (1685): „ἐπεχείρει δὲ οὐδείς· ἦσαν γὰρ ἄμαχοι τῷ Ἰφικλῷ 

βουκόλοι τε ἀγροιῶται καὶ κύνες.” A thessaloniki érsek Homéros-kommentárjait a XII. században írta. Ez a 

megjegyzése, ha nem Apollodórosra, más, biztosan archaikus változatot közlő forrásra egy vissza. Az is jól lát-

szik belőle, hogy a csorda (és az őrök) Iphiklos tulajdona. Még különlegesebb az az Odysseia-scholion (11.290), 

amelyben Melampusnak magával Iphiklosszal kell megküzdenie. 
727

 Amelyet sok kiadó a XVI. század óta Iphiklosra javít, lásd Carrière–Massonie (1991) 172. 
728

 Biztosan benne volt a Melampodiában, de nem tudjuk, milyen szerepben. A Melampodia-töredéket lásd a 

Függelékben, 13. szöveg. 
729

 Lásd a Pherekydésről szóló fejezetet, 73. oldal 
730

 Az alárendelt szerep érződik ki abból is, hogy Pherekydésnél ő viszi a hírt Iphiklosnak a ház összeomlásá-

ról. Az Ilias hajókatalógusában szerepelnek a nevek (2.695–710): Prótesilaos és Podarkés (aki testvérétől annak 

halála után átvette a phylakéiak vezetését) Iphiklos fiai voltak, aki pedig Phylakos gyermeke (Ἰφίκλου υἱὸς 

πολυμήλου Φυλακίδαο, 2.705). Egy hésiodosi műre hivatkozó Odysseia-scholion (11.326-hoz; Hésiodos F 61 
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túl logikusak, hiszen az apja háztartásában élő, gyermektelen Iphiklos mellett kézenfekvőbb, 

hogy apja legyen a csorda tulajdonosa. Ezt a (logikus) változtatást Apollodórosnál leljük fel 

először, aki eleve „Phylakos marháiról” beszél, és akinél Iphiklos sokkal mellékesebb, aláren-

deltebb szerepet játszik. Ráadásul a marhák Phylakéban vannak, ami szintén előfordult már 

Homérosnál is (ἐκ Φυλάκης 11.290 és 15.236), Pherekydésnél viszont némileg ellentmondá-

sosan: Phylakéból kell elhozni a csordát, amely, mint később kiderül, az Othrys hegyen tar-

tózkodik.
731

 

Lényeges különbség, hogy míg Pherekydés változatában Iphiklos (és Phylakos) ajánláják 

fel Melampusnak a csordát, ha meggyógyítja Iphiklost, Apollodórosnál Melampus szabja a 

feltételt: 

„(Phylakos) felszólította, árulja el, hogyan lehetne gyermeke fiának, Iphiklosnak. Melampus megígérte, 

hogy megmondja, ha cserébe megkapja a marhákat.” 

Melampus úgy viselkedik itt, mint az argosi nők történetében Hérodotosnál: kihasználja a 

királyi család rászorultságát, hogy (anyagi) előnyhöz jusson. Alább látni fogjuk, Hérodotoson 

kívül Apollodóros az, aki az argosi tárgyalások két körét egyáltalán elmeséli, és ahol 

Melampus ügyes üzletemberként jelenik meg. Talán a Hérodotos-féle argosi történet járulha-

tott hozzá itt a phylakéi történet átformálásához. 

A történetnek az a része, amely Iphiklos meggyógyításáról, ill. betegsége okának felderíté-

séről szól, lényegében megegyezik a két szerzőnél. 

„Feláldozott két bikát, feldarabolta őket, majd mágához hívta a madarakat. Amikor a keselyű megérke-

zett, megtudta tőle, hogy Phylakos egyszer kosokat herélt, és a még vértől csöpögő kést Iphiklos mellé 

tette. A gyermek megijedt és elszaladt, (Phylakos) pedig a szent tölgyfába döfte bele a kést, amelyet 

(azóta) a fakéreg körbenőtt, és maga alá rejtett.” 

Az Iphiklos gyermekkori traumájáról szóló történet egyik szerzőnél sem teljesen világos. 

Pherekydésnél nem indokolt, miért van az apa kezében kés, a gyermek késsel való üldözése 

pedig kissé valószínűtlen jelenet: egy gyermekről, sőt egészen kicsi gyermekről van szó 

(Ἴφικλον ἔτι νεογνὸν ὄντα).
732

 Apollodóros jelenete érthetőbb: Phylakos éppen kost herél 

(keze ügyében van tehát a kés), nála viszont a gyermek ijedtsége kevésbé motivált. 

Pherekydés azzal indokolja az apa dühét, hogy a kisfiú „valami illetlent csinált”. Emiatt gon-

dolta Carl Robert és nyomában mások, hogy Apollodóros – ugyan Pherekydést használta for-

                                                                                                                                                                                                        
Most, a Nőkatalógushoz sorolva) szerint Klymené (Minyas lánya) szülte Iphiklost Phylakosnak (aki pedig Déión 

fia volt). A fiú lábai hihetetlen gyorsaságáról volt híres (uo., ill. F 62 Most). A Nőkatalógus egy másik helyén, 

Helené kérőinek felsorolásánál is felbukkan Phylakos neve Podarkés nagyapjaként: ἐκ Φυλάκης δ’ ἐμνῶντο δύ’ 

ἀνέρες ἔξοχ’ ἄριστοι, / υἱός τ’ Ἰφίκλοιο Ποδάρκης Φυλακίδαο… (F 154.34–35 Most). A családfa tehát régi, de 

van párhuzamos hagyomány is. Pausanias azt közli, hogy a Nostoi-ban Déión fia Kephalos, ő vette feleségül 

Klymenét, és az ő fia Iphiklos (10.29.6). Apollodórosnál Déiónnak Kephalos és Phylakos is a fia (1.9.4). Gantz 

(1993) 182 úgy véli, Pausanias tévedett a Nostoi idézésekor, mivel a Péró-történetben Iphiklos minden forrás 

szerint Phylakos fia. Ez az állítás azonban, mint láthatjuk, nem állja meg a helyét: sem az Odysseia, sem a 

Hésiodos-töredékek, sem Pherekydés nem nevezi Phylakost Iphiklos apjának. Ezért Pausanias adata egyáltalán 

nem valószínűtlen (hogy ti. nem volt egységes a hagyomány Iphiklos apját illetően). 
731

 Dowden (1989) 100 is megjegyzi, hogy Phylaké szimbolikus név lehet, és nem biztos, hogy „eredetileg” 

köze volt a thessáliai Phylakéhoz. 
732

 Bár az Iphiklos elképesztő gyorsaságáról szóló hagyomány talán magyarázhatja, hogy az apja nem érte 

utol csecsemő gyermekét, de erre Pherekydés nem hivatkozik. Laqueur (1938) mutat rá a pherekydési elbeszélés 

ellentmondásosságára. 
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rásként – a gyermekeknek nem való részletet kihagyta belőle.
733

 Lehet úgy is tekinteni – 

ahogy a Carrière–Massonie kommentár javasolja –, hogy a két történet komplementer:
734

 

Phylakos kost herélt, a kisfiú ezt látta, és saját nemi szervével játszott, mire az apa késsel a 

kezében megfenyegette, a gyermek ijedtében elszaladt, Phylakos pedig a legközelebbi fába 

(vadkörtefába vagy a „szent” tölgyfába) döfte a kést. 

Ez az a történet, amelyik a pszichoanalitikus értelmezéseket ihlette.
735

 Az analógia adja ma-

gát, hiszen egy gyermekkori trauma hosszú távú pszichoszomatikus következményeiről van 

szó. Azt azért érdemes hozzátenni, hogy Melampus nem pszichoanalitikus terapeuta módjára 

viselkedik: nem kérdezi ki páciensét. Szoros értelemben véve nem is ő jön rá a megoldásra, 

hanem a (talán az annak idején is élő, és az eseményt felülről megfigyelő) keselyű tárja föl 

neki. Melampus tudása nem pszichoanalitikus tudás, hanem a kígyóktól kapott tiszta fül, a 

madarakkal való társalgás képessége. A terápia még kevésbé emlékeztet a modern pszichoa-

nalízis módszereire: homeopatikus „mágia” segítségével gyógyul meg a késtől (ill. kiherélé-

sétől) félő, immár felnőtt Iphiklos.
736

 A „kutyaharapást szőrivel” módszere emberemlékezet 

óta ismert volt a népi gyógyászatban, és itt-ott a görög mitológiába is utat talált.
737

 Különös-

nek hat, mert sem a betegségben, sem a meggyógyulásban, de még Melampus jós-működésé-

ben sem játszik szerepet egyetlen istenség sem. 

A Melampusról szóló hagyomány ezen szakaszának zárómondata jelzi, hogyan lehet az 

argosi gyógyítástörténetet „apollodórosi” tömörséggel megfogalmazni: 

„Egy darabig még Messénében lakott, de amikor Dionysos tébolyba kergette az argosi asszonyokat, a 

királyság egy részéért cserébe meggyógyította őket, és Biasszal együtt ott telepedett le.” 

De amikor újra felveszi ennek a történetnek a fonalát (2.2.2), kitöltögeti a fenti mondat hiá-

nyait, s egy-egy részletet alaposan elmesél. 

A Proitidák meggyógyítása 

Melyek ezek a részletek? Először is a Proitos-lányok nevei, amelyek igen nagy valószínűség-

gel, ebben a sorrendben a Nőkatalógusból származnak (lásd F 77.24 Most).
738

 Ami a lányokat 

tébollyal sújtó istenséget és haragjának okát illeti, Apollodóros két eltérő hagyományt és for-

rást említ (Függelék, 23. szöveg): 

„Mikor felnőttek, megőrültek, Hésiodos úgy meséli, azért, mert nem fogadták el Dionysos beavatási 

szertartásait, Akusilaos szerint pedig azért, mert nem adták meg a tiszteletet Héra fából készült szobrá-

nak.” 

                                                                 
733

 Robert (1873) 36–37. Van der Valk (1958) 102–103 úgy véli, a Pherekydés elbeszélése sokkal nyíltabb le-

hetett, és mind a scholiasta, mind Apollodóros finomított rajta. „The archaic stories are often somewhat crude 

and realistic and offer details which are objectionable to a later more cultivated public. … both Hellenistic 

authors who made use of him (sc. of Pherecydes), took exception at some of the details.” Van der Valk amellett 

érvel, hogy a Bibliothéké szerzője nem mitológiai kézikönyvekből, hanem eredeti forrásokból dolgozott. 
734

 Carrière–Massonie (1991) 171. 
735

 Lásd a Bevezetést, 22–23. oldal 
736

 Costanza (2010) 214. 
737

 Achilleus megsebesítette Télephost (Héraklés és Augé fiát, aki Mysia királya volt) a combján. Télephos 

jóslatot kapott, mely szerint az tudja meggyógyítani a sebét, aki ejtette. Argosba ment, megígérte a görögöknek, 

hogy megmutatja nekik Trójába az utat, ha Achilleus meggyógyítja. Achilleus meggyógyította, mégpedig úgy, 

hogy a dárdájáról lekapart rozsdát tette a sebére (Apollodóros, Kivonat 3.17–20). 
738

 Függelék, 4. szöveg 
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A Nőkatalógus elemzésekor láttuk, sokkal valószínűbb, hogy ott Héra lehetett a haragvó is-

tenség, éppen ezért a Dionysos-féle változatot a Melampodiához kapcsolják.
739

 Argos Héra 

városa, és nagyon is valószínű, hogy az argosi Akusilaos elbeszélésében a királylányok az ő 

haragját vonták magukra.
740

 Dionysost Apollodóros Hésiodosra való hivatkozásán kívül csak 

Diodórosnál találjuk a büntető istenség szerepében. 

Két következtetés adódik a fentiekből: 

1. Nem valószínű, hogy ha Apollodóros a kezében forgatta a Nőkatalógus tekercseit (amely 

művet egyébként szerkezetét tekintve követni látszik), ebben a kérdésben ne a Nőkatalógust 

idézné. Ebből vagy az következik, hogy a Nőkatalógusban Dionysos szerepelt, vagy az, hogy 

Apollodóros nem tartotta kezében azokat a tekercseket.
741

 A Bibliothéké forráshasználatára 

irányuló kutatások arra mutatnak, hogy sokkal valószínűbb ez utóbbi eset. Apollodóros néha 

úgy dönt, hogy közöl mítoszváltozatokat (forrásmegjelöléssel), de ezt sokkal kevesebb helyen 

teszi, mint tehetné. Ha csak a Melampus-elbeszéléseket tekintjük, nem csinál ügyet például 

abból, hol legelt a csorda. (Pedig Pherekydést szokta név szerint idézni, aki más helyszínt 

jelöl meg, mint ő.) Szintén nem tartja fontosnak annak közlését, hogy bizonyos források 

Iphiklos, és nem Phylakos marháiról beszélnek; nem említi, hogy egyes szerzőknél 

Anaxagoras az argosi király, stb. Felmerül a gyanú, hogy csak azért told be ilyen változatokat, 

mert „néha kell”. Ezzel igazítja a művét a műfajhoz, és ezzel teremti meg a régi és sokágú 

hagyományozás közegét, ami lényeges eleme a Bibliothéké világának. 

2. A Dionysos-változatot talán nem lehet annyira világosan elkülöníteni, mint ahogyan azt 

sok kutató vélelmezte. Diodóros forrását nem ismerjük. Általános feltételezés szerint egy bi-

zonyos Dionysios Skytobrachion „mitológiai regényéből” és egy mitográfiai kézikönyvből 

dolgozott.
742

 Hérodotost fel szokták hozni a dionysosi változat egyik forrásaként,
743

 holott a 

Historiae szövege semmit sem árul el a nők megőrülésének okairól. A mítoszkutatásban el-

különítették az „argosi nők” történetét, amelynek Dionysoshoz van köze, és a Proitidákét, 

akik Héra haragja miatt tébolyodtak meg az „eredeti” változatokban. „Argosi nőkről” az ar-

chaikus és klasszikus kori szövegek közül egyedül Hérodotos beszél, másutt mindenhol 

Proitos lányairól van szó.
744

 A hellénisztikus vagy későbbi források közül Diodóros említ 

„argosi nőket”, aki egyszersmind Dionysoshoz is köti a történetet. Róla viszont fontos tudni, 

hogy művében Dionysos kiemelkedő szerepet játszik: vele kezdődik a görög mitikus őstörté-

                                                                 
739

 Lásd a Hésiodosról szóló fejezetet, 66. oldal 
740

 Ha a Nőkatalógust figyelmen kívül hagyjuk, Akusilaos a legrégebbi forrás a Héra-változatnak. 
741

 Természetesen elvileg az is lehet, hogy mind a Nőkatalógus, mind a Melampodia egy-egy példánya az asz-

talán hevert, és nem tartotta fontosnak, hogy a művek között különbséget tegyen. 
742

 Lásd a Diodórosról szóló fejezetet, 650. jegyzet. 
743

 Pl. Friedländer (1905) 32, így tesz Dowden (1989) 74 is. 
744

 Dowden (1989) 74 igazoltnak véli, hogy a hésiodosi Nőkatalógusban (F 35 Most) „argosi nők” szerepel-

tek, azon az alapon, hogy Apollodóros szorosan követi Hésiodost. De Apollodóros és a Nőkatalógus viszonya, 

ahogy fentebb láttuk, nem ilyen egyszerű. Dowden (1989) 75 úgy véli, a Nőkatalógus-töredékben a 

gyógyítástörténet azért ilyen utalásszerű, mert jól ismert volt egy általa „dionysosi forrásnak” nevezett műnek 

köszönhetően. Ebben a töredékben szerinte Hésiodos „hozzáadta Proitost” ehhez az utaláshoz, mert a később 

elmesélendő Proitida-történettel társította. Dowden elemzésének (és általában a rítus-alapú elemzésnek) a kriti-

káját lásd az Összegzésben. 
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net bemutatása a 4. könyvben, történetei pedig öt teljes fejezetet foglalnak el.
745

 A kifejezés 

(„argosi nők”) Hérodotosnál azonban lehet a kontextus által meghatározott megfogalmazás is. 

Hiszen ott nemcsak a megőrülő nők, hanem a király sincs név szerint meghatározva. Nem az 

argosiak uralkodója, hanem „az argosiak” tárgyalnak Melampusszal, éppen úgy, ahogyan „a 

spártaiak” Tisamenosszal.
746

 

A kétféle variáns ettől függetlenül természetesen létezhetett, de talán nincs ilyen elvágóla-

gos különbség a Héra-féle és a Dionysos-féle változat között. Héra éppúgy „tud” őrültséget 

küldeni (lásd például Héraklés esetét), mint Dionysos. A Héra-változat jól illik Argoshoz: a 

magukat tehénnek képzelő (tehénné változó) Proitidák bolyongása ősanyjuk, Ió történetét 

idézi. Ráadásul Héra és Dionysos nem jelentenek annyira más szférát, sőt: az égei szigeteken 

kívül történetesen éppen Argosban volt Héra és Dionysos szoros kultikus kapcsolatban egy-

mással.
747

 Nem kizárt, hogy a Dionysos-féle változat Melampus révén nyert formát, miután őt 

– Hérodotos tanúsága szerint – a Dionysos-kultusz meghonosítójának tartották. 

Akár létezett tiszta formájában a két változat, akár nem, Apollodóros – a haragvó istenség 

kilétét leszámítva – nem szálazta szét a hagyományt.
748

 A Hérodotos által elmesélt két tárgya-

lási fázist a két változat között „szétosztotta”: előbb csak Proitos lányai őrjöngtek, később a 

többi „argosi nő” is megbolondult, és igazi dionysosi őrjöngésnek megfelelően „megölték 

saját gyermekeiket”.
749

 Apollodóros elbeszélésében feltűnő, hogy milyen részletessséggel 

számol be a lányok ill. a nők állapotáról: 

                                                                 
745

 Azért kezd vele, mert „igen régen élt”, és mert „hatalmas jótéteményekkel ajándékozta meg az emberisé-

get”. (ποιησόμεθα δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ Διονύσου διὰ τὸ καὶ παλαιὸν εἶναι σφόδρα τοῦτον καὶ μεγίστας εὐεργεσίας 

κατατεθεῖσθαι τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, 4.1.6). 
746

 Dowden (1989), amikor elkülöníti a két mítoszt (73–76), az „argosi nők”-változatra a következő forrásokat 

hozza föl: Hérodotost, Apollodórost, a Nőkatalógus töredékét (F 37 M = F 35 Most), Diodórost, és Pausaniast 

(2.18.4). A két régi forrás közül Hérodotos nem részletezi a történetet (és nem említ istenséget), a pseudo-

hésiodosi töredékben pedig egyáltalán nem szerepelnek „argosi nők”, sőt, éppenséggel Proitos udvarában zajlik a 

történet (és istennevet itt sem találunk). Diodóros szintén összefoglalóan beszél a történetről, és neki különösen 

fontos Dionysos; Apollodórosnál a csapás súlyosbodásakor „ἔτι μᾶλλον ἐμαίνοντο αἱ παρθένοι καὶ προσέτι μετὰ 

τούτων αἱ λοιπαὶ γυναῖκες”, tehát a lányokon kívül, a „többi nő” is megőrül (nála sincs „argosi nők”-változat, a 

Proitidákról leválasztva). Pausanias esetében szintén rövid összefoglalásról van szó (μανία ταῖς γυναιξὶν 

ἐνέπεσεν). Dowden azért sorolja ezeket a változatokat egy kategóriába, mert mindegyikben a γυνή valamelyik 

alakja szerepel, és nem a κόρη, παρθένος, vagy (Προίτου) θυγάτηρ. Az utóbbiak a lány-beavatás mítoszát (Hérá-

val) képviselnék, az előbbiek mind a női ünnepét (Dionysosszal). A γυναῖκες azonban lehet általános jelentésű 

gyűjtőfogalom (nők, tehát mindenki, aki nem férfi), nem feltétlen szakkifejezésként használják („férjes asszo-

nyok”). Vö. Összegzés. 
747

 Lásd Simon (1998) 48 és 251. Lesboson Zeus – Héra – Dionysos triászt tiszteltek; Olympiában ugyanaz a 

16 nő szőtte Héra peplosát, akik Dionysos kartáncát is alkották. Simon is úgy véli, hogy a Proitidák történetének 

két verziója nem választható szét élesen egymástól. 
748

 Fordtíva is lehetséges persze: a két változatot összedolgozta, csak egy helyen nem tudta ezt tökéletesen 

megoldani, a haragvó istenség kérdésében. Ezért ezt nyitva hagyja, a két változat többi elemét pedig összeszövi. 

Ez esetben viszont a királyokra vonatkozó hagyomány többrétűségét is megemlíthette volna. Valószínű azonban, 

hogy az Anaxagoras-változat kifejeztten Diodóros kronológiai szigorúságának köszönhető. Pausanias szintén 

Anaxagorast említi, egy olyan helyen, ahol kimondottan genealógiai-időrendi felvilágosítást igyekszik adni az 

argosiak „hármas királyságáról” (2.18.4), lásd alább. 
749

 Később (3.5.2) megemlíti, hogy Dionysos, miután Thébaiban „sikerült bebizonyítania isteni mivoltát”, 

Argosban is őrületbe kergette az asszonyokat, mert nem részesült isteni tiszteletben. Ez a megjegyzés Dionysos 

történetében szerepel, és Apollodóros nem hozza összefüggésbe korábbi beszámolójával, ahol nyitva hagyta a 

haragvó isten kérdését. 
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„Megtébolyodva bolyongtak szerte egész Argolisban, majd keresztülmentek Arkadián és a 

Peloponnésoson, és teljesen illetlen módon nyargalásztak fel-alá a pusztaságban.” 

Majd: 

„a lányok még súlyosabb őrjöngésbe estek, és ráadásul velük együtt még a többi asszony is (megtébo-

lyodott): elhagyták otthonaikat, megölték saját gyermekeiket, és a pusztaságban kóboroltak.” 

A baj leírásával eddig csak a Nőkatalógusban találkoztunk (Függelék 8–9. szöveg): 

„εἵνεκα μαχλοσύνης στυγερῆς τέρεν ὤλεσεν ἄνθος.” (F 81 Most) 

„καὶ γάρ σφιν κεφαλῆισι κατὰ κν]ύος αἰνὸν ἔχευ[εν 

ἀλφὸς γὰρ χρόα πάντα κατέσχ<εθ>εν, αἱ δέ νυ χαῖται 

ἔρρεον ἐκ κεφαλέων, ψίλωτο δὲ καλὰ κάρηνα.” (F 82 Most) 

A Nőkatalógus költője érezhető szimpátiával jeleníti meg a lányok szenvedését: a „zsenge 

viráguk” (τέρεν ἄνθος), a „szépséges fejük” (καλὰ κάρηνα), és talán még az αἰνὸν jelző is a 

lányok iránti együttérzést, sajnálatot váltja ki a hallgatóból. Apollodóros fogalmazása ezzel 

szemben távolságtartó, sőt, mintha a botrányosságot hangsúlyozná. Nem annyira együttér-

zésre, mint inkább elborzadásra indítja az olvasót. A nyomaték nem a lányok szenvedésén, 

hanem a baj súlyosságán van, amit Melampusnak orvosolnia kell. Fentebb is láttuk, hogy 

Apollodóros hangsúlyt fektetett a csorda elhajtásának lehetetlenségére. Az elborzasztás, a 

szörnyű részletek kiemelése kifejezetten jellemző rá. Legszélsőségesebb példája ennek 

Typhón leírása (1.6.3): 

„…aki termetével is, erejével is felülmúlta Gé valamennyi sarját. Combtól felfelé emberi alakja volt, de 

akkora, hogy bármelyik hegy eltörpült volna mellette, fejével pedig olykor a csillagokat súrolta. Egyik 

keze napnyugatig ért, a másik napkeletig, s mindkettőből száz-száz kígyófej nőtt ki. Két combja irdat-

lan, gyűrűző kígyótestben végződött; a kinyújtózó kígyók egészen a fejéig értek, és közben hangosan 

sziszegtek. Egész testét szárnyak borították, fején és arcán mocskos sörényt cibált a szél, szeme lángo-

kat lövellt. Typhón tehát, az idomtalan szörnyeteg sziszegés és üvöltözés közepette üszkös sziklákat ha-

jigált az égre, száján keresztül pedig tüzes lávát okádott.” 

Aligha illik erre a szakaszra, hogy szerzője minden szépírói erényt és fantáziát nélkülöz.
750

 

Ehhez a részletekbe való belefeledkezéshez mérhető szakasz talán nincs még egy, de 

Apollodóros láthatóan szívesen ecsetel rettenetes és elképesztő dolgokat. Például Ótost és 

Ephialtést (1.7.4), a Symplégades-sziklákat (1.9.22), Talóst, a krétai bronzembert (1.9.26), a 

chimairát (2.3.1), vagy éppen Héraklés külsejét (2.4.9). Az egyébként gyorsan és szárazon 

mesélő mitográfus ilyen esetekben előszeretettel festi meg rettentő tárgyait.
751

 

                                                                 
750

 Lásd Frazer véleményét fent, 700. jegyzet. 
751

 Van der Valk (1958) 116–117 más összefüggésben szintén rámutat a Bibliothékének erre a jellegzetes-

ségére: Apollodóros az Argonauták történetének elmesélésekor nagyrészt Apollónios Rhodiosra támaszkodik, bi-

zonyos helyeken azonban eltér tőle, valamilyen „archaikusabb”, hatásosabb változat kedvéért. Ilyen például Ap-

syrtos feldarabolásának története. Van der Valk úgy véli, ez is annak köszönhető, hogy Apollodóros fiatal olva-

sóközönségnek szánta művét: „To their minds the story of a child cut to pieces was no doubt more fascinating 

than the more sophisticated version of Ap. Rh.” (Apollónios Rhodiosnál Apsyrtos már felnőtt férfi, aki a mene-

külő Iasón és Médea után megy. Sikerül is bekerítenie őket, de tőrbe csalják, és végül Iasón végez vele az Istros 

egyik szigetén. Argonautika 4.450–470). Van der Valk ezáltal némileg ellentmondásba keveredik, hiszen egyéb 

helyeken éppen a Bibliothéké visszafogottságával érvelt amellett, hogy a mű gyermekeknek íródott. (Mennyivel 

inkább „gyerekeknek való” egy fiú feldrabolásának története, mint bizonyos erotikus részletek?) 
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A feladat tehát ezúttal is ijesztően nehéz, a vadonban tomboló gyermekgyilkos anyákat kell 

lecsillapítani. A marhalopás-elbeszéléshez hasonlóan itt is Melampus szabja a gyógyítás fel-

tételeit: „vállalta, hogy meggyógyítja a lányokat, ha megkapja érte a királyság egyharmadát.” 

Proitos egyenesen attól tart, „hogy ha tovább halogatják a gyógyítást, még többet fog köve-

telni”. Melampus itt nem a Diodórosnál megismert önzetlen jótevő, hanem a hérodotosi le-

íráshoz hasonlóan ténykedő okos, saját érdekét szem előtt tartó szakember. Hiszen ő „a 

gyógyszeres és tisztító szertartásokkal végzett gyógyítás feltalálója”, és sikeresen végre is 

hajtja a feladatot. A hérodotosi Melampushoz hasonlít, de itt nincs további irodalmi funkciója. 

Nem előképe vagy ellenpontja senkinek, pusztán széleskörű szaktudással bíró (madárjóslás, 

béljóslás, gyógyítás, tisztító szertartások), bérét megérdemlő jós. Ezt tudja egy igazi mantis. 

Melampus a gyógyításért a királyság egyharmadát kéri. Minden elbeszélés más arányt ne-

vez meg. A Nőkatalógus csak „birtokrészről” (κλῆρον) beszél, Pherekydés a királyság egy 

részét (μέρος τῆς βασιλείας) említi, Hérodotosnál előbb a királyság fele (τῆς βασιληίης τὸ 

ἥμισυ), majd további harmada (τὸ τριτημόριον τῆς βασιληίης) Melampus feltétele. Diodóros 

szerint a jós eleve a királyság kétharmadát kérte (τὰ δύο μέρη τῆς βασιλείας), amelyet aztán 

megoszt testvérével. Az utóbbi változat az igazságos, „jó” Melampus képéhez illeszkedik, 

Apollodórosé pedig mintegy kiigazítja, érthetővé teszi a hérodotosi változatot. Hérodotosnál 

nem kristálytiszta, hogy mekkora részt is kér – nagyvonalú a fogalmazás, de egyszerűen arról 

van szó, hogy Melampus először a királyság kettős, majd hármas felosztását követeli. 

Apollodóros matematikailag érthetőbbé formálja a szöveget, ami illik a szinte mértani szerke-

zetű Bibliothékéhez.
752

 

Az összkép Melampusról: ért a gyógyításhoz és minden jóstechnikához, okos és eredmé-

nyes. Talán történeteinek ez a világosan pozitív (vagyis sikeres) végkicsengése az oka annak, 

hogy Melampus nem tudott a tragédiairodalom témájává válni. A görög politeizmus 

paideiáját közvetítő mitológiai műnek viszont egyértelműen, és szinte magától értetődően 

kiemelkedő hőse. A Bibliothéké főhősei elsősorban a civilizáció nagy megmentői: Héraklés 

(2.4.8–2.7.8) és Théseus (akinek történetei jórészt a Bibliothéké kivonatából ismertek, Kivo-

nat 1.). Rajtuk kívül hosszabb egybefüggő szakaszt az Argonautika elmesélése (1.9.16–28), és 

a Kivonatból ismert trójai történetek (3–5), ill. a hazatérések és Odysseus kalandjai (6–7) fog-

lalnak el. Egyébként a genealógiai táblázat csak itt-ott szélesedik rövidebb-hosszabb törté-

netté. Melampusé ezek között kifejezetten részletesnek tűnik föl. 

Összehasonlításul: láttuk korábban, milyen érintőlegesen számol csak be Orpheus történe-

téről (1.3.2). Persephoné elrablásának története mindössze egy mondat („Plutón beleszeretett 

Persephonéba, és Zeus segítségével titokban elrabolta.” 1.5.1). Apollodóros a folytatásban 

egyáltalán nem tartja fontosnak, hogy a lányát kereső Démétért közelebbről megrajzolja, vagy 

különböző mítoszváltozatokról adjon számot („Démétér fáklyái világánál éjt nappallá téve 

kereste a leányát, s már az egész földet bebolyongta érte, amikor Hermión lakóitól végre meg-

tudta, hogy Plutón rabolta el a leányt.” uo.).
753

 A példákat még folytatni lehetne, hogy érzé-

keljük, a Bibliothéké mennyire nem kiegyensúlyozott arányokkal rendelkező mű. Ez előtt a 

háttér előtt jobban látszik, hogy a Melampusról szóló elbeszélések mennyire részletesek. 
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 Carrière–Massonie (1991) 179. Pausanias ebből a történetből vezeti le az argosi „hármas királyság” intéz-

ményét (2.18.4), lásd alább. 
753

 Pedig több változata van többek közt annak is, hogy kitől tudta meg Démétér, hogy mi történt a lányával, 

lásd Gantz (1993) 65–66. 
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Ha az Apollodóros által tárgyalt jósalakokat tekintjük, legtöbbjük esetében kapunk infor-

mációt arról, honnan van a jóstudása.
754

 Fentebb láttuk Kassandra (3.12.5) és Oinóné (3.12.6) 

esetét. Apollón maga Pántól tanulta a jóstudományt (1.4.1), Hermést pedig ő tanítja meg a 

„kavicsokból jósolni” (3.10.2). A jóstudás (mindentudás) nem tulajdonsága eleve az istenek-

nek – nekik maguknak is olykor jóslatokra (jóslatadókra) van szükségük. A Gigantomachia 

történetében például ezt olvassuk (1.6.1): 

„Az istenek pedig jóslatot kaptak, hogy isteni kéz egyetlen gigászt sem képes elpusztítani, de halandó 

segítségével végezhetnek velük. Amikor Gé értesült a jóslatról…”
755

 

Ez természetesen felfogható az antropomorf ábrázolás következményeként. Nem nagyon 

lennének istentörténetek, ha minden isten mindent előre tudna. A világ nincs az istenek kezé-

ben. Az első mondat: „Uranos volt az első, aki uralkodott az egész világon.” (Οὐρανὸς 
πρῶτος τοῦ παντὸς ἐδυνάστευσε κόσμου.) Ez után az uralomváltások következnek, az istenek 

sorban uralkodnak a világon, vagy egy-egy szeletén, de nem ők alkotják meg és nem is ren-

delkeznek olyan ismerettel róla, mint a Biblia Mindenhatója. Egyetlen dologról állítja a szö-

veg, hogy  isteni alkotások: az emberekről. „Prométheus vízből és földből embereket gyúrt.” 

(1.7.1)
756

 

Bizonyos emberek jóstudásra tesznek szert, de nem mindegyikük az istenek jóváhagyásá-

val. Phineus például, a vak jós, aki az Argonautákat igazította útba (1.9.21–22), akaratuk elle-

nére gyakorolja a jósmesterséget: vaksága egyes változatok szerint (ahogy erről Apollodóros 

beszámol) az istenek büntetése volt, „ὅτι προέλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα”. Melampus 

ugyanezt csinálta (προύλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα, 1.9.11), de őt Apollón védelme alá 

fogadta. Melampus kígyós története is arra utal (ahogy Phineusé), hogy az istenektől függet-

lenül is hozzá lehet jutni a jóstudáshoz.
757

 

Teiresias története nagyon hasonló az övéhez. Apollodóros ezt is feltűnő részletességgel 

meséli el, még idézettel is ékesíti, ami felettébb ritkán fordul elő (3.6.6–7).
758

 A Melampus 

történetében fellelhető motívumok visszatérnek az ő történetében is, csak más elrendezésben 

és más jelentésrétegek érvényesülésével. A vakság új elem, de az Apollodóros által közölt 

egyik változatban a jó hallás ellenpontja, ami a Melampus-történetben is fellelhető: 

„Pherekydés viszont úgy tudja, hogy Athéna vakította meg… Athéna ugyanis igencsak vonzódott 

Chariklóhoz [Teiresias anyja], miért is a betoppanó Teiresias egy ízben meztelenül látta meg az isten-

nőt, aki erre kezével bedöfte Teiresias két szemét, és így világtalanná tette. Charikló kérlelni kezdte az 
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 Egyedül Kalchas jóstudásának eredetéről nem található semmilyen információ a Bibliothéké fennmaradt 

szövegében. 
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 Sőt, maga Apollón kap jóslatot arra nézve, ki lopta el a teheneit (3.10.2). 
756

 Az anthropogónia nem következetes. Ez után nem sokkal Deukalión Prométheus fiaként szerepel (1.7.2), 

Pyrrha pedig Epimétheus és Pandóra gyermekeként. Ez a szakasz egyébként is nagyon vázlatos. Pandóráról csak 

egy mondat szól: „Pandóra az istenek első asszonyteremtménye volt.” (Újabb példa a kidolgozatlanul hagyott 

mitikus történetre.) A folytatás: „Amikor Zeus elhatározta, hogy kiirtja a vaskori nemzedéket…” alig érthető, ha 

az olvasó nem ismeri a Hésiodos-féle fémkorszakokat. A vízözön után pedig a kőből született emberekről olva-

sunk – ez már a harmadik változata az ember létrejöttének. 
757

 A Melampus-utódok aztán már „természetesen” öröklik a jóstudást: Amphiaraos (3.6.2) és Polyidos (3.3.1) 

nem kell, hogy megszerezze vagy megtanulja.  
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 Az idézetet a Melampodia töredékei közé sorolják (F 211a Most). A két sor a nők, ill. férfiak szerelmi él-

vezetének összehasonlításáról szól: „οἴην μὲν μοῖραν δέκα μοιρῶν τέρπεται ἀνήρ, / τὰς δὲ δέκ᾽ ἐμπίπλησι γυνὴ 

τέρπουσα νόημα.” Lásd alább. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29%2Fhn&la=greek&can=oi%29%2Fhn0&prior=*(/hran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn3&prior=oi)/hn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=moi%3Dran&la=greek&can=moi%3Dran0&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fka&la=greek&can=de%2Fka1&prior=moi=ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=moirw%3Dn&la=greek&can=moirw%3Dn1&prior=de/ka
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te%2Frpetai&la=greek&can=te%2Frpetai0&prior=moirw=n
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mpi%2Fplhsi&la=greek&can=e%29mpi%2Fplhsi0&prior=de/k%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gunh%5C&la=greek&can=gunh%5C0&prior=e)mpi/plhsi
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istennőt, hogy adja vissza a látását, Athéna azonban ezt nem tudta megtenni, hanem hallását annyira ki-

tisztította, hogy Teiresias ezután még a madarak beszédét is értette.” 

Ebben az elbeszélésben keveredik az istentől kapott és a tisztán „természetes” (istenektől 

független) jóstudás motívuma. A fülét neki nem kígyók nyalják tisztára, de a másik történet-

ben, amelyet szintén közöl Apollodóros, már szerepet játszanak: Teiresias párzó kígyókat 

sebesített meg, minek következtében nővé változott, majd mikor legközelebb párzó kígyókat 

látott, visszaváltozott férfivá. „Ezért mikor Zeus és Héra azon vitatkoztak, vajon a férfiak 

vagy az asszonyok élvezik-e jobban a szerelmet, Teiresiashoz fordultak.” Teiresias azt vála-

szolta, hogy a nők élvezete tízszerese a férfiakénak, ezért Héra dühében megvakította őt, Zeus 

viszont jóstudással ajándékozta meg. 

A történet abundáns: hiszen a nemváltás és az ebből fakadó tudás már több mint az istenek 

tudása (amiért Zeus és Héra hozzá fordulnak egy vitában), mégis aztán Zeus ajándékozza meg 

jóstudással, s a Héra általi megvakítás is minden bizonnyal ugyanúgy a jó hallás ellenpontja. 

Tehát a kígyókkal való találkozás, a megvakítás és Zeus ajándéka ugyanazt a mozzanatot fe-

jezik ki: Teiresias jóstudáshoz jut. A kígyók fallikus szimbólum-volta, nemiséghez való kötő-

dése Teiresias történeteiben explicitté válik (míg a Melampus-elbeszélésekben ez rejtettebb 

marad, bár mindkét gyógyítástörténet ehhez a szférához kötődik: Iphiklost nemzőképtelensé-

géből gyógyítja meg, Argosban a házasságba vezeti Proitos szűz lányait).
759

 

Az, hogy a Bibliothékében a jósok és a jóslás fontos szerepet játszanak, nem különösebben 

sokat mondó megfigyelés, hiszen a görög mitikus történetekben ezek a motívumok gyakran 

szerepelnek, és így az egész görög mitológiát áttekintő műben ez természetes következmény. 

Az viszont már figyelmet érdemel, hogy – főként más mítoszokkal, mítoszelemekkel összeha-

sonlítva – a jóstudás megszerzése ilyen nagy hangsúlyt kap, és a jósok történetei kiemelke-

dően hosszú elbeszélésekké terebélyesednek. Ez a téma iránti különös érdeklődés jele, és a 

Bibliothéké ebben a tekintetben a kor trendjébe illeszkedik. Elsősorban nem azért, mert a jós-

lás kiterjedt gyakorlat volt a császárkorban – így volt ez a korábbi korszakokban is. Hanem 

mert ezekben az évszázadokban a jóslás olyan szempontjai váltak kiemelkedő fontosságúvá, 

amelyek korábban egyáltalán nem, vagy csak csekély mértékben játszottak szerepet:
760

 egy-

részt a jóslás politikai hatalomhoz való viszonya, másrészt elméleti megalapozása. 

Ami az előbbit illeti, a Római Birodalom hatalmi struktúrájában a jóslásnak és a jósoknak 

egészen más státuszuk volt, mint az archaikus vagy klasszikus kori Görögországban.
761

 A 

görög gyakorlathoz képest – ahol a jóslás kívül esett az állami ellenőrzésen
762

 – a római állam 

                                                                 
759

 Melampus és Teiresias családfája találkozik: Alkmaión (Amphiaraos fia) Mantóval (Teiresias lányát) 

nemz gyermekeket (3.7.7). 
760

 Johnston (2008) 150–153 elemzi a Kr. u. 100–500 közötti időszakban a jóslás tekintetében megfigyelhető 

változásokat. Kiindulópontja, hogy ebben az időben sokkal jelentősebbé vált a kulturális csere. További fontos 

változásnak tekinti a szóteriológiai irányultságú vallási képzetek elterjedését, és az államhatalom (majd a keresz-

ténység) fellépését a jóslással szemben. 
761

 Róma és a görög polisok jósláshoz való viszonyát összehasonlítja Bouché-Leclercq (1882) 319–321. Esze-

rint Róma mind állami szinten, mind a magánszférában mindig is szigorúbban ellenőrizte a jóslást, mint a görög 

városállamok. A rómaiak jósláshoz való viszonyának sajátos vonásait tárgyalja röviden Bloch (1984) 76–78 is. 

Úgy fogalmaz, a rómaiak bizalmatlanok voltak az intuitív jóslás iránt (77). 
762

 Mind a jósdák, mind az önállóan működő jósok politikailag függetlenek voltak, nem képezték részét a 

polis hivatalos vallási rendszerének. Delphi függetlenségéről lásd Price (1985) 131. A jósok polis-valláson kívü-

liségéről Kindt (2012) 17–18. Beerden (2013) a római és a mezopotámiai gyakorlattal összehasonlítva kiemeli a 



KULIN VERONIKA: A JÓS ÉRTELMEZÉSEI – A MELAMPUS-MÍTOSZ TÖRTÉNETE 

— 150 — 

mindig is éberebben ügyelt azokra, akik az isteni akarat kifürkészésével foglalkoztak. A római 

politikai vezetés rendszerint csak hivatalosan elismert jósoktól kért tanácsot, és nagyon gya-

nakvó volt az idegen jóslási szokásokkal szemben: a második pun háború idején ellenőrizetlen 

eredetű jóskönyvek állami begyűjtésére is sor került.
763

 A köztársaságkori állami vezetés épp-

úgy, mint a császárok többször tiltottak be idegen jóslási szokásokat, üldözték ki a mágusokat, 

asztrológusokat az állam területéről.
764

 Suetonius beszámolója szerint Augustusnak pontifex 

maximusi minőségében első dolga volt, hogy „minden névtelen vagy jelentéktelen tekintélyű 

szerzőtől való, mintegy kétezer görög vagy latin nyelvű jóskönyvet mindenfelől egybehorda-

tott és elégetett.”
765

 A principátus idején az állami életre vonatkozó, és főképpen a princeps 

életére (illetve halálára) irányuló jóslást szigorúan tiltották.
766

 

A mindenre kiterjedő uralkodói hatalom igénye nem engedi meg, hogy a princepshez ké-

pest valamilyen többlettudással rendelkező egyének vagy intézmények felülírják, és így aláás-

sák a tekintélyét.
767

 A jóslás, főként az intuíción alapuló, az emberek és az isten(ek) közti 

kommunikáció független, ellenőrizhetetlen csatornája, és mint ilyen, a politikai hatalom szá-

mára (melynek legitimációja szintén természetfeletti erők támogatásán nyugszik)
768

 veszélyes 

tevékenység.
769

 Ahogy bővült a „világértelmezők” köre és szaporodott a számuk, úgy kerültek 

egyre inkább a hatalom figyelemének fókuszába.
770

 A császárkor századaiban egyre sűrűbben 

hoznak törvényeket az asztrológusok, a jóslás különböző fajtáit és a mágiát gyakorlók el-

                                                                                                                                                                                                        
görög jósok politikai függetlenségét, és a jós-hivatás hivatalosságot nélkülöző, „rendkívül kompetitív” jellegét 

(103–105). 
763

 Livius 25.1 számol be arról, hogy ekkoriban (a rómaiak szorongatottsága és állandó háborúskodása idején, 

a 210-es években) rendkívüli mértékben népszerűvé váltak a különböző jövendőmondók és az újfajta áldozati 

szokások. Ez ellen végül a szenátus határozatban lépett fel. 
764

 Kiűzésről szóló határozatok születtek Tiberius, Claudius, Vitellius, Vespasianus, Domitianus alatt (forrá-

sokat lásd Bouché-Leclercqnél, 1882: 324–329). 
765

 Csak a Sibylla-könyvek egy válogatott gyűjteményét hagyta meg: Suetonius, Octavianus Augustus 31. 

(Postquam vero pontificatum maximum… suscepit, quidquid fatidicorum librorum Graeci Latinique generis 

nullis vel parum idoneis auctoribus vulgo ferebatur, supra duo milia contracta undique cremavit ac solos 

retinuit Sibyllinos, hos quoque dilectu habito; condiditque duobus forulis auratis sub Palatini Apollinis basi.) A 

fenti magyar nyelvű idézet Kis Ferencné fordítása, kiigazítással. 
766

 Bouché-Leclercq (1882) 330–331; Johnston (2008) 152. 
767

 Johnston (2008) 153. 
768

 A „természetfeletti” természetesen anakronisztikus kifejezés erre a korra nézve, lásd Fögen (1993) 49. n. 

65. Itt egyszerűen az isteni, az emberi ellenőrzésen túl lévő, hatalmasabb értendő alatta. 
769

 Potter (1994) 3. Potter terminológiájában a jóslás és más, az isteni szférával való kommunikációs formák a 

vallások „aktív” elemét képviselik (6), vagyis azt az oldalát, amely a fennálló vallásos rendszert a változó kö-

rülményekhez igazítja valamilyen „új”, az istenektől érkező információ révén. (A „passzív” elemek azok, ame-

lyek a meglévő gyakorlatokat ismétlik és erősítik meg, például az előírás szerinti áldozatok, stb.) Ugyanő a jós-

lásban inherensen meglévő politikai-társadalmi erjesztő erőről a következőképpen ír: „The gods were manifestly 

not under human control, and it was this simple fact that made prophecy a vehicle for social disturbance and 

social commentary as well as one for social order.” (15) 
770

 Fögen (1993) 11–12. 
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len,
771

 mígnem Diocletianusnak köszönhetően maga az ars mathematica mint tudomány vált 

illegálissá.
772

 

Másfelől, a jóslásra vonatkozó tudatos, elméleti reflexió vált sokkal fontosabbá, mint ko-

rábban. Igaz ez a kor intellektuális köreinek vitáira és a – nehezebben megragadható – hét-

köznapi életre is. Korábban is létezett mantikus irodalom,
773

 és a jóslással foglalkozó filozó-

fiai diskurzus sem ekkoriban kezdődött,
774

 de a Kr. u. II–III. század irodalmi és filozófiai 

könyvtermése a jóslással kapcsolatos viták fokozott élénkségéről tanúskodik. Hosszan lehet 

sorolni az erre vonatkozó irodalmat Plutarchos értekezéseitől Artemidóroson át az 

újplatonizmus nagy rendszerőziig, mint Iamblichos, Porphyrios vagy Proklos.
775

 A jóslás 

gyakorlatát a pogány kultúrán belülről is érték támadások,
776

 majd a téma a keresztényekkel 

folytatott vitának és a keresztény apologetikának is központi jelentőségű elemévé vált.
777

 A 

jóslásról szóló viták ugyanis – ahogy Sarah Iles Johnston fogalmaz – az istenek és a világ 

működésére vonatkozó általánosabb kérdések hatalmas jéghegyének csúcsát jelentették.
778

 

Jóllehet, a filozófiai érvek kevéssé jutottak el a tömegekhez vagy akár a művelt közönséghez, 

mégis sok jel arra mutat, hogy a kor emberét különös mértékben foglalkoztatta, melyek a 

                                                                 
771

 Fögen (1993) 20 erről szóló fejezetének címe „Die Invasion der Gesetze”. Ugyanitt (n.1.) tájékoztatást ad 

az ide vonatkozó fontosabb szakirodalomról. 
772

 Fögen (1993) 22 kiemeli, hogy a Diocletianus rendelete (mely a Codex Iustinianusban, rövidített formában 

maradt fenn) az első, amely magát a tudományt nyilvánítja törvénytelenné („ars autem mathematica damnabilis 

interdicta est”). 
773

 Ide sorolható a Munkák és napok „napokról” szóló része (765–821), amelyhez a szöveghagyományozás so-

rán az Ornithomanteia című művet is hozzácsatolták. Hésiodos neve alatt más hasonló műveket is hagyomá-

nyoztak (Astrologia, Praecepta Chironis). A klasszikus és hellénisztikus korból ismert több jóslási kézikönyv 

(vagy tankönyv) címe: a Kr. e. III. században élt például egy Melampus nevű szerző, aki izomrángásokról és 

anyajegyek jelentéséről írt értekezést, lásd Beerden (2013) 144. 
774

 Már Hérodotos nyomatékos kijelentése mögött szkeptikus ellenfelekkel folytatott viták sejlenek föl (8.77). 

A filozófiai reflexió megjelenik Platónnál (a daimónok elmélete a Symposionban, 202e–203a; a mania elmélete 

a Phaidrosban, 244b–e). A legigényesebben kidolgozott elmélettel a sztoikusok szolgáltak: Cicero összefoglalá-

sa szerint (De divinatione 3.5–4.7) Chrysippos összesen három művet írt a témában, követői közül pedig a babi-

lóniai Diogenés, Antipater és Poseidónios foglalkoztak a jóslással egy-egy művükben. Ugyancsak ebben a sza-

kaszban Cicero (illetve az itt érvelő Quintus) betekintést enged a peripatetikusokkal, epikureusokkal és az aka-

démiai szkeptikusokkal (Karneadés) folytatott filozófiai vitákba. A sztoikusok sympatheia-elméletéről és az 

újplatonizmus jóslással kapcsolatos tanairól röviden lásd Johnston (2008) 10–17. 
775

 Plutarchosnak kifejezetten a jóslásról, illetve Delphoiról három értekezése van (De E apud Delphos, De 

Pythiae oraculis, De defectu oraculorum). Artemidóros az álomértelmezésről írt kézikönyvet, amelyben a kü-

lönböző jóslási módszerek hitelességét is érinti (Oneirokritika, II. sz.). Szintén II. századi Ptolemaios asztrológi-

ai kézikönyve (Tetrabiblos). 
776

 Főként az akadémiai szkepszis, az epikureusok és a cinikusok részéről, mint például a II. századi gadarai 

Oinomaos „csalókat leleplező” munkájában, amelynek részletei caesareiai Eusebiosnál maradtak fönn (Detectio 

Praestigiatorum; Eusebios, Praeparatio Evangelica 5.18–36; 6.7) 
777

 A legnevezetesebb talán Kelsos, akinek kereszténységet támadó művét Órigenés vitairatából ismerjük 

(Contra Celsum). A keresztény egyházatyák általában elismerték a jóslás lehetőségét, csak éppen démoni erede-

tűnek tartották. A keresztény kritikáról és a pogány ellenérvekről lásd Potter (1994) 47–57. A pogány jósok és 

jóslatok központi szerepéről a keresztény apologetikában lásd Kaltio (2013) 199–200. 
778

 Johnston (2008) 5. Fögen (1993) 22 az asztrológiával kapcsolatos vitákra utalva jegyzi meg, hogy itt végső 

soron egyenesen a sorsba vetett hit, a természet törvényszerű vagy önkényes működése, az emberi cselekvés 

szabadsága van terítéken. „In der Praxis und Theorie der Astrologie offenbart sich das gesamte Angebot an 

antiken Welt- und Menschenbildern.” 
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megbízható módjai (és kik a hiteles szakemberei) az istenekkel való kapcsolattartásnak.
779

 

Sok császár kifejezett érdeklődést mutatott a jóslás iránt,
780

 minél veszélyeztetettebb volt a 

pogány vallás, annál hangsúlyosabban: Julianus Apostata a didymai Apóllón-jósda prophétése 

is volt.
781

 Az elméleti érdeklődés magában a jóslási gyakorlatban is korábban nem tapasztalt 

jelenségekhez vezetett: többször előfordult, hogy egy-egy jósdának teológiai jellegű kérdésre 

kellett válaszolnia.
782

 

Hogy ezek a teoretikus problémák mennyire a levegőben lehettek, jól érzékelteti a Kr. u. I. 

század végén keletkezett eposz, Statius Thebaisának 3. éneke, ahol a hadjáratra készülő 

argosiak jósaikhoz fordulnak tanácsért, és a jóslást bemutató több mint 100 soros szakaszban 

előbb Amphiaraos elmélkedik a madárjóslás eredetéről, majd a költő mereng hosszan a jövő 

kifürkészésének elvi problémáiról (3.450–568).
783

 Ez az eposz-jelenet azért is fontos, mert 

Statius – minden ismert mitikus genealógiát a feje tetejére állítva – Melampust is fellépteti, 

sőt, az olvasónak abban a ritka élményben lehet része, hogy Melampust beszélni hallja! 

Amphiaraosszal ketten vizsgálják meg először az áldozati jeleket, majd fordulnak a madár-

jóslás tudományához, hogy végül elborzadva vonuljanak vissza a hadsereghez, és elhallgassák 

a rettenetes üzenetet. 

Melampus a császárkori görög és római irodalomban 

Ebből az is világos, hogy nemcsak a jóslás volt közkézen forgó téma a római olvasóközönség 

körében, hanem maga Melampus is igen jól ismert volt. Nem Statius az egyetlen, aki a miti-

kus múltból előhozza a pylosi vatest. Cicero felsorolja a hőskor tekintélyes jósai között, akik-

nek hírneve annak bizonyítéka, hogy a jóslás igenis létező dolog, nem csupán politikai érdek-

ből kitalált befolyásolási eszköz (ahogy Marcus, illetve az általa említett szerző felveti, De 

legibus 2.33).
784

 Vergiliusnak is eszébe jutott, amikor a noricumi marhavészről mesélt a 

Georgica 3. énekében. Részletezve olvasunk az állatok (ökrök, kutyák, disznók, lovak, vadak, 

halak, kígyók, madarak) szenvedéseiről és pusztulásáról, akiken semmi sem segít, az sem, ha 

mást adnak nekik enni (iam nec mutari pabula refert, 548). Az orvosi módszerek (quaesitae 

artes) is csak ártanak,
785

 a nagy tudású mesterek tanácstalanok: „cessere magistri, Phyllirides 
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 Potter (1994) 3. 
780

 Lásd Randén (2013) különösen 173, további irodalommal. Vö. Bouché-Leclercq (1882) 326–330. 
781

 Ahogy arról egy káriai papot halálra ítélő bíróhoz írt feddő levelében beszámol (Epistulae 451b–c) 
782

 Potter (1994) 38–39. Johnston (2008) 78–79 a klarosi Apollón-jósda ismert jóslatai közül két olyat említ, 

amelyik az istenség természetére vonatkozó kérdésre válaszol (Zeus, Hádés, Hélios és Dionysos egy és ugyanaz; 

ill. egy háromsoros jóslat, amely több forrásban és feliraton is fönnmaradt, és Isten megnevezhetetlenségére és 

az ember isteni természetére vonatkozik.) Didymából is ismertek teológiai jellegű kérdések, lásd Johnston (2008) 

89–90. 
783

 A jóslás persze Homéros óta eleme az epikus világnak. Két különlegessége van a statiusi elbeszélésnek: 

egyrészt a hossza (ilyen részletes madárjóslás-jelenet a görög eposzokban nem fordul elő), másrészt a 

divinációra való rákérdezés. Potter (1994) 64–70 röviden áttekinti a jóslás témáját a római irodalomban, és azt 

állapítja meg, hogy mind Vergiliusnál, mind a későbbi epikus szerzőknél (Lucanus, Silius Italicus, Statius) jóval 

nagyobb teret kapnak a jóslatok, mint a görög epikus költészetben. Ebből vonja le a következtetést, hogy ez a 

téma széles körű érdeklődésre tarthatott számot. 
784

 A névsorban szerepelnek Melampuson kívül: Polyidos, Mopsos, Amphiaraos, Kalchas és Helenos. 
785

 Az artes a Georgicában ennél szélesebb jelentésű: minden emberi cselekvés és gyakorlat, ami a problémák 

megoldására alkalmas. Lásd Clare (1995) 97. Clare (uo.) arra is felhívja a figyelmet, hogy ezekben a sorokban, 
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Chiron Amythaoniusque Melampus” (550).
786

 A sorokból kiderül, hogy Melampus gyógyító 

tudásának híre szilárdan jelen volt a római irodalmi hagyományban, és Vergilius nem jobb 

híján választotta az ő nevét Cheiróné mellé: a költő által megrajzolt képhez több szállal is 

hozzákapcsolódik. 

Melampus itt „mester”, „tanár”
787

 – a megjelölés Cheirónra talán jobban illik, lévén, hogy 

jeles görög hősök tanítója volt, sőt, amint Servius megjegyzi ehhez a sorhoz fűzött magyará-

zatában, Asklépiosé is. Melampus pontosan azért kerülhet Cheirón mellé ebben a sorban, mert 

ő is az orvostudomány feltalálójának számít. Az egész szövegkörnyezet eltéveszthetetlenül 

utal Melampus leghíresebb „orvosi” eredményére, a Proitidák meggyógyítására. Nemcsak az 

állatok szenvedése és természetellenes viselkedése (ahogy az őrült lányok is elhagyják meg-

szokott otthonukat és nem lány módjára viselkednek) idézi ezt föl, hanem a közvetlenül 

Melampus nevét követő szó is: saevit, „őrjöng” az alvilágból szabadult Tisiphone. A költő 

máshol (a 6. eclogában) hosszabban (47–50) megemlékezik a Proitos-lányokról, akik üszőnek 

képzelve magukat „hamis bőgéssel töltötték be a mezőket.”
788

 Az állatok témája természetes 

az eclogában és a Georgicában is, Cheirón és Melampus felidézése pedig azért is adja magát, 

mert az egyikük félig állat lény, a másikuk pedig az állatok nyelvének értője.
789

 Ki más is 

„taníthatna” meg bennünket jobban az állatok viselkedését megérteni, mint ők?
790

 

                                                                                                                                                                                                        
ahol az emberi munka és minden mesterség csődöt mond, meginganak az 1. könyvben lefektetett morális alapel-

vek („labor omnia vincit”). 
786

 A járvánnyal szemben tehetetlen orvostudomány a kommentárok szerint toposznak számít. Párhuzamos 

helyként Thukydidést (2.47.4) és Lucretiust szokták felhozni (6. 1179). Vö. Frentz (1967) 130–131 és Stok 

(1987) 454. 
787

 Clare (1995) 101 a Georgica-beli szóhasználat alapján azt javasolja, értsük a magistert itt „állatok felügye-

lőjének.” 
788

 Az álmából ébresztett Silénos kozmikus távlatú költeményében Pasiphaéról énekel, akinek őrültségét 

(dementia) a Proitidákéhoz hasonlítja. Bár ők is tehénnek képzelték magukat, olyen szörnyű nászra, mint 

Pásiphaé, nem adták a fejüket. 
789

 Clare (1995) 99 is kiemeli, hogy Cheirón félig állat mivolta folytán, Melampus pedig a nyelvük értése mi-

att tud együtt érezni a szenvedő állatokkal. 
790

 A járvány egésze az értelmetlenség benyomását kelti. Bár vannak esetek, amikor meg lehet mondani a be-

tegségek okait és jeleit (morborum quoque te causas et signa docebo, 440), és vannak biztos módszerek a keze-

lésre (445–463 sorig különféle gyógymódokat tanít a költő). Sőt, ilyenkor ne is várjon az ember isteni segítségre, 

hiszen maga orovosolhatja a bajt (alitur vitium vivitque tegendo, / dum medicas adhibere manus ad vulnera 

pastor / abnegat et meliora deos sedet omina poscens 454–6). De a noricumi vész nem valamilyen megragadha-

tó, „egyes” betegség volt, hanem az egész vidéket megfertőző, égi (időjárási, morbo caeli 479) eredetű járvány. 

Ilyen körülmények között még az istenekkel való kommunikáció is ellehetetlenül: az áldozati állatok elhullanak, 

mielőtt feláldoznák őket, beleik nem alkalmasak a haruspiciumra (nec responsa potest consultus reddere vates 

491). A madarak lezuhannak az égből (ami a madárjóslást is lehetetlnené teszi). A ló elfeledkezik (immemor 

498) a legelésről, és a máskor hasznos bor nem segít, hanem árt: saját húsát kezdi széttépni az állat. Ez az őrület 

jele, ugyanezt teszi Hérodotos lerása szerint az őrült Kleomenés is (6.75). Az ökrök pusztulása nem „logikus”: 

nem rontották el egészségüket borivással vagy nagy lakomákkal (526–7), épp ellenkezőleg, a legtisztább takar-

mányt és vizet fogyasztják (528–30). A levegő alkalmatlanná válik a madaraknak (ipsis est aër avibus non 

aequus 546), az elpusztult állatok helyett az emberek maguk állnak igába (536) – felfordult a világ. A noricumi 

járvány okai nem világosak (bár Servius szolgál magyarázattal), következményei hosszú távúak: „ma is” elha-

gyatottak a legelők arrafelé (476–7). Cheirón és Melampus, a mitikus világból a járvány korába idézett két miti-

kus alak tehetetlensége jelzi, itt más zajlik, mint annak idején, a Proitidák meggyógyításakor. Cessere – háttérbe 

húzódnak, átegendik a terepet ezek a mesterek másnak. A költő, aki boldognak mondja a „dolgok okát” ismerő-

ket (2. 490), csak beszámol a rettenetes noricumi pusztításról, de aztán otthagyja olvasóját a beteg állat szőréből 
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Érdekes módon a római irodalomban nem ez az egyetlen hely, ahol Cheirón és Melampus 

mint ős-orvosok együtt szerepelnek. Columella (Kr. u. I. század) úgy tudja, Melampus maga 

is Cheirón tanítványa volt, s mindketten az állattartás (állatorvos-tudomány) alapító atyáinak 

számítanak.
791

 Nem kizárt, hogy Vergilius (ahogy Columella is) számunkra elveszett 

hellénisztikus kori hagyományból merít, amelyben szilárd volt Cheirón és Melampus kapcso-

lata és mindkettőjük orvostudományhoz való kötődése.
792

 

Ovidius is utal röviden a Proitidák meggyógyításának történetére (Metamorphoses 15.322–

328), s a császárkori orvosi irodalomban lépten-nyomon találkozunk Melampus nevével. A 

Kr. u. I. században működő orvos, Pedanios Dioskoridés az európai farmakológiát évszázad-

okra meghatározó művében (De materia medica) a sok száz gyógynövény között azt is meg-

említi, amelyik Melampusról kapta a nevét. Igaz, a Melampusról szóló mondat felettébb meg-

lepő (4.151): 

ἐλλέβορος μέλας, οἱ δὲ Μελαμπόδιον, οἱ δὲ ἔκτομον, οἱ δὲ πολύρριζον καλοῦσι. Μελαμπόδιον δέ, 

ἐπειδὴ δοκεῖ Μελάμπους τις αἰπόλος τὰς Προίτου θυγατέρας μανείσας αὐτῷ καθῆραι καὶ θεραπεῦσαι. 

„Fekte hunyor: mások melampodion, ektomon (kivágó), vagy polyrrhizon (sokgyökerű) néven emlege-

tik. Azért nevezik melampodionnak, mert a monda szerint egy Melampus nevű kecskepásztor ezzel tisz-

tította meg és gyógyította ki Proitos őrjöngő lányait.” 

Hogy Melampus „valami kecskepásztor” lenne, nem arról árulkodik, hogy a szerző széles-

körű mitológiai ismeretekkel rendelkezett volna. Holott egy másik, Kr. u. II. századi orvos-

szerző, a minden más ókori medikusnál nagyobb tekintélyű Galénos szerint 

„nincs olyan műveletlen görög neveltetésű ember, aki ne olvasta vagy ne hallotta volna, hogy Proitos 

őrjöngő lányait Melampus ezzel a tisztítási eljárással gyógyította meg.” 

A tisztítási eljárás pedig ugyanarra a növényre vonatkozik, amiről Dioskoridés is beszél, 

bár nem a „fekete”, hanem a „fehér” elleborosra.
793

 Melampus olyannyira kézenfekvő mitoló-

giai alak volt Galénos szótárában, hogy példának lehetett felhozni az extrém jó hallásra: 

„(Valamely testrész) gyenge működése nem feltétlenül betegség jele… hanem mindenkinek a maga 

természetéhez képest (kell egészségesnek lennie). Mert mindannyian életlenül látunk, ha a sasokkal 

                                                                                                                                                                                                        
készült ruhától bőrbajt kapó ember képével. A noricumi járványnak nincs lezárása, vége, megoldása. A mindent 

értő mitikus bölcsek tudása sem érvényes itt. (Mindennek a 4. énekben megfogalmazódó kontrasztjára utal Clare 

1995: 104–6, ahol Aristaios – Cheirón tanítványa – sikeresen küzd meg a méheit érintő „betegséggel”.) 
791

 De re rustica 10.1.1.348–350 („Hinc Amythaonius, docuit quem plurima Chiron…”); és 1. pr. 33. Itt a 

szerző arra int, hogy ha a földművelő minden téren képzett és minden tudományban jártas lenne, akkor is hasz-

nára válna, ha gyakorlati tudása a római földművelés szaktekintélyeiével érne fel. A felsorolt tudományok között 

szerepel a pecoris cultus, melynek tekintetében Cheirón és Melampus tudománya (doctrina Chironis ac 

Melampodis) a mérvadó. 
792

 Frentz (1967) 131 szerint a Georgica idézett sora hellénisztikus mintákat idéz: „egy egész sort csengő-

bongó görög nevekkel tölt ki.” A „Phillyra fia” ugyan már a Theogoniában (1001) előfordul, de Cheirón 

matronymikonnal társított neve Apollonios Rhodios egyik sorának (1.554) első felét ékesíti (fordított sorrend-

ben). Frentz szerint Columella a Georgica-helyből vezette le a maga adatát. Ami a hellénisztikus kori forrásokat 

illeti, a Proitida-történetről tudjuk, hogy IV. századi komédiák tárgya volt (lásd 204. oldal), és hogy Theokritos 

egy elveszett művében megénekelte (Suda, s. v. Θεόκριτος). A marharablás-történet hellénisztikus kori jelenlété-

ről lásd az Összegzést, 210–211. oldal. 
793

 „οὐδεὶς γὰρ οὕτως ἀπαίδευτός ἐστι τῶν ἐν Ἕλλησι τεθραμμένων, ὡς μήτ’ ἀνεγνωκέναι μήτ’ ἀκηκοέναι 
τὰς Προίτου θυγατέρας μανείσας ὑπὸ Μελάμποδος ἰαθῆναι καθαρθείσας οὕτως.” (De atra bile 5.132.16 Kühn) 
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vagy Lynkeusszal hasonlítanak bennünket össze, és rosszul hallunk, ha Melampus a mérce, és bizony 

gyengécskék a lábaink, ha Iphikloshoz mér bennünket valaki, s a kezünk is, ha Milónhoz.”
794

 

De a „latin neveltetésű” művelt közönség körében is ismerős volt. Az idősebb Plinius (Kr. 

u. I. század) egyenesen Görögország leghíresebb jósának tartja: 

„Az isteni természet és az égiekkel való szoros közösség leghíresebb példája a görögöknél a nők közül 

Sibylla, a férfiak közül Melampus, a rómaiaknál pedig Marcius.”
795

 

Plinius egy másik helyen (ahol a különböző állatokról szóló, szerinte valótlan hagyomá-

nyokat sorolja) közismertként utal a Melampus és a fülét kinyaló kígyók történetére (mint 

nyilvánvalóan abszurdra!),
796

 a fekete és fehér elleborosról szóló kimerítő ismertetése pedig 

arra utal, hogy a kecskepásztor Melampust nem lehet Dioskoridés felületességének számlájára 

írni. 

„Melampus jóstudományáról híres. Róla nevezték el a hunyor egyik fajtáját melampodionnak. Egyesek 

úgy mesélik, hogy egy ugyanilyen nevű pásztor fedezte föl, amikor észrevette, hogy a kecskéi ennek a 

növénynek a fogyasztása következtében megtisztultak. Ezeknek a kecskéknek a tejével gyógyította meg 

az őrjöngő Proitidákat.”
797

 

Melampus helye tehát biztosítva volt a császárkori görög-római műveltségben, különös-

képpen, ami gyógyító képességeit illeti. A Proitidák történetére költők és szakírók is mint 

ismertre utalnak, de Pausaniasnak hála arról is tudunk, hogy a II. században helyi hagyomá-

nyokban is élő mítosz volt (Függelék, 24–31. szöveg). A Peloponnésoson több helyszínhez is 

kötötték a lányok megtisztulását. Élisben az Anigros folyó kellemetlen szagát többek között 

azzal is magyarázták, hogy Melampus ennek vizébe dobta bele a szertartás során felhasznált 

gyógyszereket (5.5.8–10).
798

 Árkádiában egy barlangról mesélték, hogy ott húzták meg ma-

gukat a tébolytól sújtott lányok, Melampus innen vezette le őket Lousoiba, és az ottani 

Artemis-szentélyben gyógyította meg őket (8.18.7–8). Az egykori Lousoiban (amely a csá-

szárkorban már a szomszédos Kleitórhoz tartozott) Augustus korában az arra járók még ol-

vashatták azt az epigrammát, amely szerint Melampus a tisztítás során használt kathartikus 

szereket a lousoi forrás vizébe dobta.
799

 Hovatovább az attikai Aigosthenában magának 

Melampusnak szentélye volt, és kultuszának rendszeres áldozat és évente megrendezett ünnep 
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 „οὐδὲ γὰρ ἡ τῶν ἐνεργειῶν ἀσθένεια νόσου γνώρισμά ἐστιν, οὕτως ἁπλῶς εἰποῦσιν, ἀλλὰ ἡ παρὰ τὴν 

ἑκάστου φύσιν. ὡς ἅπαντες γε κακῶς ὁρῶμεν, εἰ τοῖς ἀετοῖς τε καὶ Λυγκεῖ πραβαλλοίμεθα, καὶ δὴ καὶ ἀκούομεν 

οὐκ ὀρθῶς, εἰ Μελάμποδι, καὶ τοῖς ποσὶν ἀρρωστοῦμεν, εἴ τις ἡμᾶς Ἰφίκλῳ παραβάλλοι, καὶ ταῖς χερσίν, εἰ 

Μίλωνι.” (De sanitate tuenda 6.20.1 Kühn) 
795

 „Divinitas et quaedam caelitum societas nobilissima ex feminis in Sibylla fuit, ex viris in Melampode apud 

Graecos, apud Romanos in Marcio.” (Naturalis Historia 7.119) 
796

 „Qui credat ista, et Melampodi profecto aures lambendo dedisse intellectum avium sermonis dracones non 

abnuat.” (Naturalis Hsitoria 10.137) Az „ista” a Pégasosra, a griffmadarakra, és az egyes szerzők szerint Indiá-

ban élő szirénekre vonatkozik. 
797

 „Melampodis fama divinationis artibus nota est. Ab hoc appellatur unum hellebori genus Melampodion. 

Aliqui pastorem eodem nomine invenisse tradunt, capras purgari pasto illo animadvertentem, datoque lacte 

earum sanasse Proetidas furentes.” (Naturalis Historia 25.47) 
798

 Pausanias világossá teszi, hogy meggyőződése szerint a bűz oka a talajban keresendő, majd közli a mitikus 

hagyományokat is, rögtön hármat, melyek között utolsóként említi meg a Melampushoz kötődő okmagyarázatot. 
799

 Vitruvius 8.3; lásd erről alább a Bakchylidésről szóló fejezetet, 174. oldal. 
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is a részét képezte (1.44.5).
800

 Kr. e. III. és II. századi feliratok a Melampus-ünnepen tartott 

versenyjátékokról is tanúskodnak.
801

 De Melapus emlékével találkozunk Tegeában és a 

messénéi Pylosban is.
802

 

A Melampodida-genealógia emlékezete, úgy tűnik, a II. században még teljes virágjában 

volt. Pausanias genealógiai adatai talán irodalmi forrásokra mennek vissza: a megarai 

Dionysos-templom alapítója, Polyidos, és az argosi hármas királyság kapcsán is rögzíti az 

általa ismert Melampodida-leszármazást.
803

 Olympiában azonban a Klytiada jóscsalád száza-

dos genealógiai hagyománya még ekkor sem volt a múlté. Pausanias is olvasott egy epigram-

mát, amelyben egy olympiai győztes Melampustól való leszármazásával dicsekedett,
804

 de 

mindennél többet mond az olympiai jósok feliratos névsora, amely egészen Kr. u. 265-ig 

majdnem hiánytalanul tartalmazza az Iamida és Klytiada család jósként szolgáló tagjainak 

nevét.
805

 

Ez utóbbi adat különösen sokat mondó arra nézve, mennyire voltak személyes érintettjei a 

mitológiai elbeszéléseknek a császárkorban. Visszakanyarodva itt Apollodórosra: meg kell ál-

lapítani, hogy a Bibliothéké olvasói, ha nagy többségükben a görög arisztokrata hagyomá-

nyokhoz valóban nem kötődő „művelt emberek” voltak is, éppenséggel egy birodalomban és 

egy világban éltek azokkal, akik számára Melampus emlékezete családi emlékezet volt. To-

vábbá: ez a birodalom politikai és jogi tekintetben nem biztosította ugyanazt a közeget a jósok 

(köztük Melampus leszármazottai) számára, mint az a görög polisvilág, amelyben a mantisok 

szabadon mozoghattak és vállalhattak akár aktív politikai (és katonai) szerepet. Az a világ, 

amely a császárkori görög jósokat körülveszi, vallási és világnézeti szempontból sokkal sok-

színűbb, forrongóbb, és bizonytalanabb, mint az, amelyikben a Melampus-történetek először 

megfogalmazódtak. Hérodotos ugyan kritikusan bánik mind a jósokkal, mind a mítosszal, de 

az ő felfogásában teljesen világos, hogy mi idegen szokás és mi nem az. A perzsa háborúk 
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 „Azt mondják, sem álomlátásokkal, sem semmilyen egyéb módon nem ad jóslatokat.” (1.44.5) Mintha a 

jegyzeteit készítő Pausanias mitológiai ismeretei alapján feltételezné, hogy egy Melampus-szentélyben jósdának 

kellene működnie, s megkérdezte volna a helyiektől, hogy működik-e a templomban ilyen szolgáltatás. 

Melampushoz azonban jósszentély nem kötődik, ahogyan haláláról sem számol be egyetlen ismert forrás sem. 

Musti–Beschi (2000) 440 (ad loc.) szerint helyi gyógyító kultusz lehetett itt, amelynek Melampusa nem azonos 

az argosi kultikus hagyományok Melampusával, csak később olvadt össze vele. Valószínűleg az aigosthenai 

templomot ábrázolja Geta egyik pénzérméje: kerek épületből fa nő ki, amelyen kígyó tekereg, lásd Imhoof-

Blumer (1885) 58; Postolaccia (1866) 336. Nr. 21. Feliratos forrás utal arra, hogy az arkadiai Orchomenosban is 

volt Melampodeion, lásd Picard (1933) 391; a feliratot közli és bő kommentárral látja el Plassart (1915) 71–72. 

Melampus megarisi jelenlétéről lásd Antonetti–Lévêque (1990) 200–205. 
801

 IG VII. 207; 208; 219; 223. 
802

 8.47.3: Tegeában Melampus alapította Athéna Alea oltárát. Sikyónban Apollón Lykios templomában álló 

női szobrokat a Proitidákkal is azonosították (Pausanias 2.9.8), a korabeli agorán álló Peithó-szentélyt pedig a 

helyi hagyomány szerint Proitos építette, mert „lányai itt gyógyultak meg az őrültségből” (2.7.8). Apollodóros 

változatát (Melampus Sikyónban gyógyította meg a lányokat) összefüggésbe szokták hozni ezekkel az adatokkal. 

Radke (1957) 124 egy (sikyóni) Kleisthenés-korabeli helyi „anagraphét” feltételez mögötte. A Pausanias által 

emlegetett „Proitos lányainak hálószobái” (Tiryns közelében, 2.25.9) valószínűleg azok a labirintus-szerű bar-

langok lehettek, amelyekről Strabón Nauplia közelében emlékezik meg (Geógraphika 8.6.2) 
803

 1.43.5: Melampus – Abas – Koiranos – Polyidos – Astykrateia és Mantó. (Polyidos Koiranos nevű fiáról is 

tud, akinek fia, Euchénór alapította a másik Dionysos-szentélyt Megarában.) 2.18.4: Melampus utódai hat gene-

ráción át uralkodtak Argosban, Amphilochosig. 
804

 6.17.5–6. A leszármazási sor: Melampus – Mantios – Oiklés – Amphiaraos – Alkmaión – Klytios. 
805

 Weniger (1915) 
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emlékének rögzítője szintén élénk szellemi viták atmoszférájában alkotott, de a jóslat-hit mö-

gött húzódó világszemléletet akkor nem a politikai hatalom, és nem monoteista vallások felől 

érték támadások. A Kr. u. II–III. század politikai és szellemi közegében a függetlenül mű-

ködő, tekintéllyel bíró, a közösség (és az uralkodók) szempontjából hasznos tevékenységet 

végző, nagy tudású és sikeres görög (mitikus) mantis történetei a görög vallási (és „valláspoli-

tikai”) hagyományokat közvetítették.
806

 

II.3 Kardal 

II.3.1 Pindaros 

Talán nem okoz meglepetést, hogy az az egyetlen Melampusra vonatkozó, mindössze három 

soros utalás, amelyik Pindarostól ránk maradt, teljesen felforgatni látszik a hősről eddig kiala-

kult képet. Jóformán minden sorának interpretációja problémás, és vagy gyökeresen más mí-

toszváltozat, vagy teljesen eredeti szempont feltételezhető mögötte. A papirusztöredéken fel-

lelt 4. paiánról van szó, melynek editio princepse az oxyrinchusi papiruszok 1908-ban megje-

lent, 5. kötetében látott napvilágot.
807

 Az első strófa és az első antistrófa, továbbá a második 

epódos csak töredékesen maradt meg, az első epódos, és a második strófapár majdnem hiány-

talanul olvasható. Datálása közvetett támpontok ellenére bizonytalan.
808

 

A bevezető szakasz után, amelyben valószínűleg a paián címzettjéről (1–2), az előadás ide-

jéről és talán helyéről (11–12) lehetett szó, a kórus szülővárosa iránti ragaszkodásának ad 

hangot: bár hazája kicsiny földdarab, nem cserélné a gazdag Babilonra. Ezekből a sorokból 

                                                                 
806

 Vö. Beerden (2013) elemzését a görög jósok sajátos jellemzőiről a római és mezopotámiai gyakorlattal 

szemben (különösen 82. és 103–105). Johnston (2008) 152 erre a korszakra (császárkor, késő antikvitás) jellem-

zőnek tartja azt a tendenciát, hogy egyre inkább az egyént tekintik – a helyekkel szemben –spirituális hatalom 

forrásának. „Local diviners had always offered convenience, but during the period under discussion, they 

increasingly claimed power equal or superior to oracles as well.” A császárkor vallási világának jellemző figurái 

voltak a „szent emberek”, akik széles körben (a társadalom magasabb köreiben is) tisztelőkre találtak. Ilyen volt 

tyanai Apollónios az I. században, Proteus Peregrinus (II. sz.), abonuteichosi Alexandros (II. sz.); a Vörös-tenger 

partján élő látnok, akiről Plutarchos számol be (I. sz.), lásd Potter (1994) 29–37. Órigenés idézi Kelsost, aki az 

akkoriban lépten-nyomon fellépő önjelölt prófétákra és istenfiakra panaszkodik (Contra Celsum 7.9) (II. század 

vége). Scarpi (2008) xi: „La Biblioteca si rivela in ultima istanza portatrice dell’ ultimo messaggio della 

classicità declinante, soffocata dall’ imperialismo romano e dalle spinte disgregatrici dei numerosi movimenti 

esoterici e filosofico-religiosi.” 
807

 Nr. 841. coll. 15–9. Maehler 1989-es kiadásában az 52.d töredékként szerepel. (Bowra oxfordi kiadásában 

38; az ő sorszámozása szerint a Melampusról szóló sorok: 25–7) A papiruszt a Kr. u. II. század első évtizedeire 

datálják. A szerzőség és a műfaji besorolás részben máshol fennmaradt idézetekkel való egybeesések alapján, 

részben a szöveghez fűzött széljegyzetekből bizonyos. Lásd Grenfell–Hunt (1908) 12. Pindaros 17 kötetes ale-

xandriai kiadásából 1 paián-kötetet említ a scholiasta (Schol. Pind. I. 3,6. Drachmann) és a Suda lexikon (s.v. 

Πίνδαρος), lásd Irigoin (1952) 35–7. és Lowe (2007). A paián-papiruszokról: Irigoin (1952) 77–84 
808

 Az egyik támpont (terminus post quem) Simonidés halálának éve lenne (Kr. e. 468), ami mögött az a felté-

telezés áll, hogy a keósiak nem rendelhettek paiánt Pindarostól, amíg világhírű költőjük még élt. Hasonló a logi-

kája annak a megoldásnak, mely szerint a 4. paián Bakchylidés számüzetése idején keletkezhetett. Mindez spe-

kuláció: nem sokat tudunk a kultikus énekek megrendelésének módjáról és elveiről. További datálási fogódzó 

lehetne az 1. isthmosi óda, amelyben Pindaros keósi megrendelését említi meg (lásd alább), de történetesen ezt 

az ódát sem tudjuk időben pontosan elhelyezni, lásd Rutherford (2001) 284–285. 
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sejthető, hogy a költemény keósi, és talán éppen karthaiai kórus számára íródott (13) (Függe-

lék, 33. szöveg).
809

 

str. A [ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ]Ἄρτεμιν 

[ᴗ--χορε]ύσομαι 

--ᴗ--ᴗᴗ]ος αὐδάν· 

ᴗᴗᴗ--ᴗᴗγυν]αικῶν ἑδνώσεται 

5 ᴗ-ᴗ-x-]ωδ’ ἐπέων δυνατώτερον· 

---ᴗᴗ]α κατὰ πᾶσαν ὁδὸν 

ᴗᴗ-ᴗ- 

ἡ]συχίαν Κέῳ -ᴗᴗ-ᴗᴗ- 

-ᴗᴗ--ᴗᴗ- 

10 ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ]άλλεται 

ant. A ᴗᴗ-ᴗᴗ-]ν χρόνον ὀρνύει 

--ᴗ-] Δᾶλον ἀγακλέα 

--ᴗ--] Χάρισι· Κάρθαι- 

[α μὲν ᴗ-- ἐλα]χύνωτον στέρνον χθονός 

15 ᴗ-ᴗ-x-]νιν Βαβυλῶνος ἀμείψομαι 

---ᴗᴗ-]έχεται πεδίων 

ᴗᴗ-ᴗ- 

-ᴗᴗ]οι θεῶν [-ᴗᴗ-ᴗᴗ- 

-ᴗᴗ--ᴗᴗ-]ρη· 

20 ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ]ν ἰχθύσιν. 

1. strófa 

…Artemist 

…(körtáncokkal) fogom (dicsőít)eni 

… a hang(om)at 

… nők… fog nászajándékot kapni
810

 

5 … szavak(nál) hatalmasabb. 

…az egész úton
811

 

… 

…békességet
812

 Keósnak 

… 

10 … 

1. antistrófa 

… idő(t) …sarkall 

…a híres-neves Délost/-ra 

…a Charisok(kal): Karthaia 

(bár) keskeny mellű földdarabon (fekszik)
813

 

                                                                 
809

 Hogy karthaiaiak alkották a kórust, vagy a négy keósi polis lakóiból állt, lásd Wilamowitz (1922) 325. és 

Käppel (1992) 102. Karthaia politikai berendezkedéséről lásd Rutherford (2001) 283. és n. 1. „Karthaia” a 13. 

sorban mindenesetre lehet metonímia (ahogyan Babylon sem konkrét értelmű). Babylon mint a gazdag, hatalmas 

(világ)város mintaképe Hérodotos leírásán kívül (1.178–87), Alkaios fr. 48.10 LP. 
810

 A szövegben ἑδνώσεται áll, a scholion ἑδνώσατο alakot hoz (lásd Bona 1988: 74, ad loc.) Jelentése általá-

ban a „menyasszonyért v. a menyasszonnyal (nász)ajándékba adni” (ἕδνον: nászajándék). A széljegyzet szerint = 

ὑμνήθη[σεται]. Az egyszerű „megajándékozni” jelentés (ill. a nászajándék metaforikus értelmű használata) mel-

lett érvel párhuzamos helyekkel Käppel (1992) 96–7. 
811

 Käppel (1992) 98–9 és Rutherford (2001) 285 szerint az útról metaforikusan van szó (a dal útja / a bölcses-

ség útja). 
812

 A ἡσυχία Pindarosnál az állam belső békéjét szokta jelenteni (Käppel 1992: 99. n. 42), ezt visszhangozhat-

ják az 52–3. sorok. Lásd különösen a 8. pythói óda első sorait (1–5). 
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15 (mégsem fogom) Babilonra cserélni.
814

 

…a sikságok(ról) 

… 

… az istenek(től) 

… 

20 … halak(kal). 

Délos említése miatt feltételezik, hogy a paiánt délosi előadásra szánták, címzettje Artemis 

és valószínűleg Apollón lehetett.
815

 Mivel Pindaros az 1. isthmosi óda bevezető soraiban keósi 

kardalról beszél, amelyet az aktuális (hazai) megrendelése miatt elhalasztott, és a hozzá fűzött 

scholion ezt a költeményt paiánként jelöli meg, az utalását a 4. paiánra szokták vonatkoztat-

ni.
816

 A biztosan olvasható sorokban a keósi kórus a sziget népe nevében (egyes szám első 

személyben) szólal meg.
817

 

ep. A ἤτοι καὶ ἐγὼ σ[κόπ]ελον ναίων δια- 

γινώσκομαι μὲν ἀρεταῖς ἀέθλων 

Ἑλλανίσιν, γινώσκ[ο]μα[ι] δὲ καὶ 

Μοῖσαν παρέχων ἅλις· 

25 [ε]ἰ καί τι Διω[νύσ]ου ἄρο[υρ]α φέρει 

βιόδωρον ἀμαχανίας ἄκος, 

ἄνιππός εἰμι καὶ βουνομίας ἀδαέστερος· 

1. epódos 

Bizony, bár én is sziklán lakom,
818

 

híres vagyok
819

 a görög versenygyőzelmeimről 

és arról is ismernek, hogy 

elegendő alkalmat adok a múzsai művészeteknek.
820

 

25 Bár a földem termi Dionysos életadó, 

gondot gyógyító orvosságát, 

nincsenek lovaim, és nem értek a marhatartáshoz. 

                                                                                                                                                                                                        
813

 Käppel (1992) 101. n. 46 felhívja a figyelmet a jelzős szerkezet merészségére: a στέρνον szélességet, kiter-

jedést asszociál, miközben itt kicsiny földről van szó. 
814

 Sokféle kiegészítési javaslat született, mindegyik nagyjából ezt a jelentést feltételezi. Felsorolja: Käppel 

(1992) 101. n. 47. 
815

 Az 1. isthmosi óda utalása alapján (lásd alább) az első sort annak 7. sorából az Apollónra vonatkozó „τόν 

ἀκεριρόκομάν τε καὶ” kezdettel egészíti ki Blass, lásd Bona (1988) 73 ad loc. Az előadás helyszíne is bizonyta-

lan, lásd Grandolini (1984/5) 49. és Rutherford (2001) 292–293. 
816

 Lásd Bona (1988) 63–64; Rutherford (2001) 284 és 292–293; Grandolini (1984/5) 48. Schroeder (1908) 

164 és Bona (1988) 65 megjegyzi, hogy a két szakasz ( az 1. isthmosi óda prooimionja és a 4. paian) témájában 

összecseng: a haza előbbre való minden másnál. 
817

 Wilamowitz (1922) 326. és Schroeder (1908) 164 egyértelműnek veszi, hogy az E/1 a kórus hangja. 

(Egyikük sem foglalkozik a paián gondolatmentével, értelmezésével, sem Melampusszal.) Lefkowitz (1991) 9–

12 elemzi részletesen a 4. paian első személyű mondatait. Elkülöníti a kórus-ént (paiánok, partheneionok) és a 

„személyes” ént (epinikionok); vitatja Grandolini (1984/5) 59. 
818

 A καὶ ἐγὼ vonatkozhat a ναίων-ra, ebben az esetben az előző sorokban általánosságban lehetett szó a sík-

ságokat nélkülöző (széljegyzetben Snell kiegészítésével: οὐδὲν γὰρ ὑπάρχει πεδίων ἐπὶ τῶν νήσων), halakban 

gazdag szigetekről; vagy a διαγινώσκομαι-ra, ebben az esetben egyszerűen általában jelenti, hogy „(nemcsak ti, 

meg más görögök, hanem) én is híres vagyok.” lásd Käppel (1992) 103–4. és 104. n. 58. 
819

 A 21. sor végén megszakad a papirusz, ezért voltak, akik itt folytatást feltételeztek: διάσαμον (Housman); 

διαπρεπέα (Sandys). 
820

 Cassio (1972) értelmezése, lásd alább. 



KULIN VERONIKA: A JÓS ÉRTELMEZÉSEI – A MELAMPUS-MÍTOSZ TÖRTÉNETE 

— 160 — 

A sziget szellemi természetű értékeit (versenygyőzelmek, múzsai művészetek) mezőgazda-

sági fogyatékosságaival állítja szembe.
821

 Keós kicsi, nem lehet rajta lovat nevelni, sem mar-

hát tartani, földje is csak valamennyi bort terem.
822

 A rossz természeti adotttságokkal bíró ki-

csiny sziget toposznak mondható: Télemachos hasonlóan írja le Menelaosnak a lótartásra al-

kalmatlan Ithakát (Odysseia 4.601–8).
823

 A keósiak sem dicsekedhetnek jó állattartási lehető-

ségekkel, és ahogyan Ithaka hőse is szellemi értékeiről és hősi (atlétikus) erejéről nevezetes, 

úgy a keósiak is ezekben jeleskednek.
824

 Ehhez a gondolatmenethez kapcsolódik az a Melam-

pusról szóló három sor, amelyek súlyos értelmezési problémát jelentenek (28–31). 

ἀλλ’ ὅ γε Μελάμπος οὐκ ἤθελεν 

λιπὼν πατρίδα μο[να]ρχεῖν Ἄργει 

30 θέμενος οἰ[ω]νοπόλον γέρας. 

ἰὴ ἰὴ, ὤ ἰὲ Πα[ιάν.] 

Alig van olyan szó a három sorban, amelyiknek mondattani helye világos lenne, többnek a 

szótári jelentése sem egyértelmű. Ami biztosnak tűnik: Μελάμπος οὐκ ἤθελεν … μο[να]ρχεῖν 

Ἄργει, vagyis „Melampus nem akart Argosban (egyedül) uralkodni.” Hogy? Melampus mi-

tológiájának egyik szilárd elemének tűnt eddig (az Odysseia óta: τόθι γάρ νύ οἱ αἴσιμον ἦεν / 

ναιέμεναι πολλοῖσιν ἀνάσσοντ᾽ Ἀργείοισιν, 15.239–240), hogy a jós Argosban telepedett le, 

és a királyi családba beházasodva részt kapott a királyi hatalomból. Több elbeszélésben 

(Hérodotos, Pherekydés, Apollodóros) éppen Melampus kéri az argosi királyság egy részét a 

Proitidák (argosi nők) meggyógyításáért cserébe. További galibát okoz a θέμενος participium. 

A lexikai adatok alapján éppúgy lehet „letesz” vagy „felvesz” jelentése. Melampus „letette” 

volna jós-hivatását? Vagy „magához vette” volna? Esetleg a θέμενος-t is a tagadószó hatálya 

alá kell vonni, tehát „nem tette le” vagy „nem vette fel”? S milyen összefüggésben van mind-

ez (a jóstudomány) az argosi uralkodással? 

A tisztázásban – amennyire ez ilyen töredékes szöveg esetében lehetséges – a szövegkör-

nyezet tud támpontot nyújtani. A Melampusról szóló sorok előtti szakaszban a keósiak szülő-

földhöz való ragaszkodásáról van szó, és a téma központi eleme a problémás három sornak is: 

                                                                 
821

 A 24. sort sokan Keós múzsai művészetére, egész pontosan Simonidésre és Bakchylidésre vonatkoztatták, 

sőt Wilamowitz (1922) 325 lekicsinylő véleményt érzett benne. Cassio (1972) a παρέχω és a költészetre vonat-

kozó főnevek (μοῖσαν, μέλος, ὕμνον) pindarosi használata alapján javasolta, hogy a „Μοῖσαν ἅλις” kifejezést 

„bőséges költői témaként” értsük, vö. Rutherford (2001) 286. n. 17. Keós versenygyőzelmeiről feliratos forrás is 

tanúskodik (IG XII/5. 608; lásd Körte 1918: 113–123), és hogy bőven adott alkalmat költemények írására, azt 

Bakchylidés számos keósi győztes tiszteletére írt epinikionja is igazolja (1, 2, 6, 7 és talán a 8. is). A 2. 

epinikionban 70 keósi győzelmet említ (9—10). 
822

 A „bor” bonyolult körülírásának akadnak még példái Pindarosnál, lásd Dornseiff (1921) 28–32. 
823

 Odysseus hasonlóképpen írja le Alkinoosnak (9.21–28), és Athéna Odysseusnak (13.242–249). Käppel 

(1992) 107 és 139 tudatos rájátszást feltételez; vö. Rutherford (2001) 285. 
824

 Megjegyzendő, hogy a hazához (a lovat nevelni nem tudó, kicsiny Ithakához) való ragaszkodás az 

Odysseiának egyik fő motívuma. Käppel (1992) 105–108 Keós bemutatását túlnyomóan negatívnak érzékeli, és 

úgy látja, a felütésben elhangzó mondat („nem cserélném el Babylonra”) a 21–27. sorokban nem kap alátámasz-

tást, és érthetetlennek tűnik. Käppel értelmezésének kritikáját lásd alább. 
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Μελάμπος οὐκ ἤθελεν λιπὼν πατρίδα μο[να]ρχεῖν Ἄργει.
825

 Az ezt követő gnóma (32–5) 

mindenesetre, úgy tűnik, a kórus hazájához való ragaszkodását hivatott alátámasztani.
826

 

τὸ δὲ οἴκοθεν ἄστυ κα[ὶ -ᴗ- 

καὶ συγγένει’ ἀνδρὶ φ[ᴗ-ᴗ- 

στέρξαι· ματ[αί]ων δὲ [ᴗᴗ-- 

35 ἑκὰς ἐόντων· 

A hazai város, és (a tűzhely) 

és a rokonság az embernek … 

hogy elégedett legyen: ostobák, (akik vágynak?) 

35 a távol lévő dolgokra. 

Ha üresen hagyjuk a lakúnákat, akkor is bizonyos, hogy a hazáról és a rokonságról szól, és 

valószínű, hogy ezek az értékek a „távol lévő dolgokkal” vannak szembeállítva.
827

 A gnóma 

bizonyára megerősíti a kórus magatartását: a keósiak hazájukhoz való ragaszkodása normális, 

hiszen mindenki így van ezzel.
828

 A család és az ismerős otthon kedvesebb a (talán szebb és 

jobb, de) távoli, idegen dolgoknál. Ebbe a keretbe helyezve úgy tűnik, Melampus is ugyanen-

nek a gondolkodásnak a példája: ő sem akarta hazáját elhagyni. Gyanút ébreszt viszont a 28. 

sor ellentétes kötőszava (ἀλλ’).
829

 Ha a kórus, Melampus és általában az ember egyformán 

ragaszkodik a szülőföldjéhez, akkor miért kell Melampus esetét a kötőszó révén szembeállí-

tani azokkal, akik egyébként párhuzamai lennének. Miért nem úgy szól a sor, hogy „hiszen 

Melampus sem akarta elhagyni hazáját…”? Ennél nagyobb probléma természetesen, ahogy 

már fentebb jeleztük, hogy Melampus nem a hazájához való ragaszkodásáról híres. 

Hérodotosnál éppenséggel a hazát váltó (élisiből spártai polgárrá váló) Tisamenos előképe 

lesz! Az interpretációs gubanc feloldható úgy, hogy a λιπών participiumot kivonjuk a tagadás 

hatálya alól: a „nem akarta” csak a μοναρχεῖν Ἄργει-re vonatkozna. Így tesz Käppel, és a ta-

gadás hangsúlyát az „egyeduralkodásra” helyezi: „De Melampus, miután elhagyta hazáját, 

nem akart egyeduralkodó lenni Argosban…”
830

 Szerinte a Melampusról szóló mondanivaló 

lényege, hogy a pylosi jós nem akart egyedül uralkodni – ami szerencsés módon összhangban 
                                                                 

825
 Thummer (1957) 15 is kiemeli, hogy a paián gondolatmenete azt kívánja, hogy Melampus is a hazához va-

ló ragaszkodás példája legyen. 
826

 A sorok értelmezése messze nem egyértelmű. A 32. sort Wilamowitz ἑστία-val egészíti ki; a 33-at 

φερέγγυα-val. Grenfell és Hunt a 33. sor végére φιλ’ ὥστε καὶ-t javasol. A στέρξαι-ig még elég valószínű a je-

lentés: a szülőföld és a rokonság örömöt, elégedettséget okoznak. Hogy a ματαίων Genitivus proprietatis-e („a 

balgák szoktak”), vagy az ἐόντων-nal tartozik össze („hiábavaló dolgok”), már nem olyan könnyű eldönteni, 

ennek megfelelően a fordítások is többfélék. Grenfell–Hunt: „In happiness remote from foolish men”. Ruther-

ford: „But to foolish men [belongs the love] for things afar.” Käppel: „Toren aber (sind sie, die streben nach?) 

Dingen, die weit entfernt sind.” Housman: ματαίων δ’ ἔπλετ’ ἔρως τῶν; Wilamowitz: ματαίων δ’ἔρον ἐπίσχων. 
827

 A kiegészítéseket lásd Rutherford (2001) 282. Ez a gondolat gnómikus toposz, a 3. pythói ódában is fel-

bukkan (20–22): ἤρατο τῶν ἀπεόντων· οἷα καὶ πολλοὶ πάθον. / ἔστι δὲ φῦλον ἐν ἀνθρώποισι ματαιότατον, / 

ὅστις αἰσχύνων ἐπιχώρια παπταίνει τὰ πόρσω. 
828

 A „nem cserélném el” szintén toposznak mondható, lásd Rutherford (2001) 286 n. 14. és Bona (1988) 81, 

ad loc. Käppel (1992) 110 szerint a gnóma elvszerű meggyőződést fejez ki (nem pedig általános tapasztalatot). 

Azért látja így, mert az ő olvasatában a Keósról szóló sorok (21–27) kifejezetten előnytelen helyként mutatják be 

a szigetet. Ezért elvi alapú hűség kell ahhoz, hogy a keósi polgár ne akarja hazáját másra (jobbra) cserélni. 
829

 Käppelnek (1992) 135 is felhívja a figyelmet erre a problémára, és megállapítja, hogy nem egyszerű pár-

huzamról van szó, hiszen az ἀλλ’ ὅ γε ellentétet sugall. 
830

 Käppel (1992) 90. Indoklása (ti. hogy a tagadószó és az állítmány közé beékelődhet participium, amelyre 

nem vonatkozik a tagadás): 134. 
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van a mitológiai hagyománnyal: előbb az argosi királyság felét kérte Proitostól, majd további 

egyharmadot juttatott testvérének, Biasnak is. A mitológiai harmóniát így megmenti, de a 

költemény gondolatmenetén mégis csak erőszakot tesz. Miért lenne itt érdekes az, hogy 

Melampus egyedül vagy harmadmagával uralkodik Argosban? 

A paián gondolatmenete nem áll meg a gnómánál. A 35. sortól újabb mitikus exemplum 

következik: Euxantios, Keós mitikus királya. 

35 …λόγον ἄνακτος Εὐξαν[τίου 

ἐπαίνεσα [Κρητ]ῶν μαιομένων ὅς ἀνα[ίνετο 

αὐταρχεῖν, πολίων δ’ ἑκατὸν πεδέχει[ν 

μέρος ἕβδομον 

Πασιφ[ά]ας <σὺν> υἱοῖσ]ι· τέρας δ’ ἑὸν εἶ- 

40 πέν σφι· τρέω τοι 

πόλεμον Διὸς Ἐννοσίδαν τε βαρ[ύ]κτυπον. 

ant. B χθόνα τοί ποτε καὶ στρατὸν ἀθρόον 

πέμψαν κεραυνῷ τριόδοντί τε 

ἐς τὸν βαθὺν Τάρταρον ἐμὰν μα- 

45 τέρα λιπόντες καὶ ὅλον οἶκον εὐερκέα· 

ἔπειτα πλούτου πειρῶν μακάρων τ’ ἐπιχῶριον 

τεθμὸν π[ά]μπαν ἐρῆμον ἀπωσάμενος 

μέγαν ἄλλοθι 

κλᾶρον ἔχῳ; λίαν μοι [δέο]ς ἔμπεδον εἴ- 

50 η κεν. ἔα, φρήν, κυπάρισ- 

σον, ἔα δὲ Περιδαῖον νομόν. 

2. strófa 

…Euxantios király szavait 

dicsérem,
831

 aki, bár a krétaiak
832

 nagyon akarták, visszautasította, 

hogy egyedül uralkodjék, vagy hetedrészt kapjon 

a száz városból Pasiphaé fiaival együtt. 

Elmondta nekik a csodajelet, ami vele történt: 

40 „Félek bizony Zeus háborújától 

és a mélyen dörgő Ennosidastól. 

2. antistrófa 

Egyszer a földet és az egész népet 

a villámmal és a szigonnyal 

a Tartaros mélyébe küldték, az anyámat 

45 hagyták csak meg, és az egész jól bekerített házat. 

Hát ezek után gazdagság után vágyjam, és ne törődjek azzal,  

a boldog istenek miként rendelkeztek erről az országról, és 

(hazámat) elhagyva máshol legyen nagy birtokrészem? Túlságosan is 

nagy félelem lenne bennem mindig. 

50 Hagyd, lelkem, a ciprusfát, 

és hagyd az Ida legelőit.
833

 

                                                                 
831

 Az aoristos „emfatikus” jelentéséről itt lásd Käppel (1992) n. 106, Kühner–Gerth nyelvtanára hivatkozva 

(Kühner, G.–Gerth, B., Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, Zweiter Teil: Satzlehre I. 
3
1898). 

832
 A kiegészítés [Κρητ]ῶν Housmané (1908), amit minden későbbi kiadó elfogadott. 

833
 Housman (1908) 10 a περιδαῖον-t metrikai okokból περιδάϊον-ra változtatja, hasonlóképp Wilamowitz 

(1922: 475, a δάιος-ból vezeti le, és „ellenségek közötti terület”-nek fordítja); ezt támogatja Grandolini (1984/5) 

64. Lloyd-Jones (1993) 2 περινάιον-t javasol. 
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Euxantiost meghívják a hatalmas és gazdag szigetre uralkodni, de ő visszautasítja a kérést a 

családjával történt különleges eseményre hivatkozva. Ezt a történetet meséli el Bakchylidés 

egy keósi győztes számára írt, nagyon töredékesen megmaradt epinikionjában (c.1.).
834

 A 

keósi mítosz összetett, legalább két fontosabb részre tagolható: 

(1) Zeus egyszer villámával elpusztította a telchineket (a keósi, vagy máshol rhodosi, tech-

nikai ügyességéről híres mitikus népet), hybrisük (vagy irigységük) miatt. Az egész sziget 

elpusztult, királyukkal, Démonaxszal együtt, és csak Dexithea, és egyes források szerint any-

ja, Makeló, máshol rajta kívül még nővérei maradt(ak) életben, mert ők szívélyesen vendégül 

látták Zeust. 

(2) A(z egyik) túlélő lánnyal, Dexitheával nemzette Minós Euxantiost, aki a keósi 

Euxantidák ősatyja lett.
835

 

Pindaros elbeszélése abben tér el a többi ismert változattól, hogy Zeus mellett Poseidón is 

jelen van a sziget elpusztítójaként.
836

 A 4. paián Euxantiosa arról nem ad felvilágosítást, hogy 

Dexitheán kívül még kik maradtak életben, a ὅλον οἶκον talán inkább Dexithea utódaira (a 

család fennmaradására) vonatkozik.
837

 

A rettenetes katasztrófa, de leginkább az, hogy egyes egyedül az ő családja maradt életben, 

Euxantios számára jel (τέρας) – csak úgy tudja értelmezni, hogy a szigetet az istenek az ő 

családjának adták, ezért semmiképpen sem hagyhatja el.
838

 Euxantios tehát egy eseményt, 

amely számára jelnek tűnik, értelmez, mégpedig azért, hogy az egy fontos döntéshez segítse 

hozzá (ill. ennek a döntésnek a megalapozása legyen). Euxantios fél az istenektől (τρέω 40). 

A szörnyű történet arra is figyelmeztet, hogyan bánnak az istenek az ellenségeikkel: a 

Tartarosba lökik őket (42–44). Euxantios esetében tehát a hazájához való ragaszkodás oka 

nem pusztán az emberekre általában jellemző (szentimentális) hazaszeretet (amit a gnóma 

hangsúlyozott),
839

 hanem az istenek félreérthetetlen akaratához való alkalmazkodás. Ők dön-

töttek arról, hogy kinek hol van a hazája. A gazdagság ígérete (πλούτου πειρῶν 46) nem lehet 

fontosabb az istenek megértett akaratánál. Vagyis itt (Euxantios történetében) az idegen or-

                                                                 
834

 A mítosz forrásaira nézve lásd Käppel (1992) 110–5. és Maehler (1982). Kallimachos a keósi Xenomédést 

idézve (Aitia fr. 75, 64–69. Pfeiffer) úgy meséli, Zeus (és talán Poseidón) valamilyen közelebbről meg nem hatá-

rozott hybris miatt villámával pusztítja el a telchineket, csak Makelót és lányát, Dexitheát hagyják meg. Egy 

Ovidius Ibiséhez írt scholion (475) Nikandrosra hivatkozva a telchinek bűneként a termés megmérgezését nevezi 

meg. Erre a történetre látszik utalni néhány sor Nonnos Dionysiaka-jában (18.35–8), ahol azonban a 35. sor utáni 

lakúna hosszúsága bizonytalan, ezért nem lehet a szövegösszefüggést biztonsággal megállapítani, lásd Käppel 

(1992) 113–5. 
835

 Maehler (1982) érdekes módon a mítosz mögött valós történeti eseményeket feltételez: egy bronzkori föld-

rengést csak néhány papnő élt túl, akik elhagyták az elpusztult bronzkori települést, és új várost alapítottak a 

tengerparton, melynek neve, Koréssia, a „lányok” emlékét őrzi. Käppel (1992) 115 csatlakozik Maehler vélemé-

nyéhez. „Nur angemerkt sei…, dass der Mythos von der Vernichtung von Keos und der Verschonung von 

Dexithea und ihrer Schwestern offenbar einen historischen Hintergrund hat.” 
836

 Käppel (1992) 116 szerint Pindaros találmánya. Grenfell–Hunt (1908) 90 a Nonnos-féle változatot (ahol 

szintén megjelenik Poseidón, de nem biztos, hogy ugyanehhez a történethez kapcsolódva, lásd fentebb, 834. 

jegyzet) Pindarosra, ill. közös forrásra vezetik vissza. Egy másik történet szerint Poseidón elpusztította a 

phlegysöket (Nonnos 18, 36–8; Servius, Aen. 4.618). 
837

 Így Käppel (1992) 116. 
838

 Wilamowitz (1922) 475. Ez a csodajel az „övé”, szemben a 9. paiánban szereplő πάγκοινον τέρας-szal, 

ahogy Housman (1908) 9 és Käppel (1992) 120. n. 112 rámutat. 
839

 Bowra (1964) 365. Hangsúlyozza Käppel is (1992) 137. 
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szágbeli gazdagság és az ott szerezhető előnyök nem az egyszerűbb (de szeretett) otthonnal 

vannak szembeállítva, hanem az istenek akaratával (bármi legyen is az). Euxantios beszéde 

azzal zárul, hogy megismétli, nagyon félne, ha átköltözne Krétára, majd saját lelkét beszéli le 

az egyébként vonzó országról.
840

 Az 52–3. sorok nagyon romlottak, de éppen ezek azok, ame-

lyek alapján biztosak lehetünk abban, hogy Pindaros költeményéről van szó. Plutarchos 

ugyanis a Száműzetésről szóló művében idézi ezeket a sorokat.
841

 Az idézet nyilvánvalóan 

eltér a papiruszon található változattól, de a különbségek (az 50–51. sorra nézve) könnyen 

magyarázhatók,
842

 a jelentés pedig nagy biztonsággal rekonstruálható: a kevés, de biztonságos 

van összevetve azzal, ami talán több (ez nincs a szövegben), de gyásszal és viszállyal jár. 

Euxantios királysága (vagy a kórus hazája) kicsiny, de legalább békés. 

ep. B ἐμοὶ δ’ ὀλίγον δέδοται θά[μνου 

οὐ πενθέων δ’ ἔλαχον, <οὐ> στασίων 

(54–57. sor hiányzik) 

ᴗ-ᴗ-ᴗ--ᴗᴗ-ᴗᴗ-]πέρι 

(59–61. sor hiányzik) 

ἰὴ ἰὴ ὦ ἰὲ Παιάν. 

2. epódos 

Csak kevés (bokrot) kaptam… 

de nem volt részem bánatban, sem viszályban. 

… (54–57) 

…-ről 

…(59–61) 

ié, ié, ó, ié Paian. 

Euxantios példájának fényében tekintsünk vissza a Melampusról szóló sorok problémájára. 

A költemény fókuszában a szülőföld és az idegen földön szerezhető előnyök közti választás, 

ill. mindennek az isteni akarathoz fűződő viszonya áll. A keósiak, Melampus és Euxantios 

párhuzamai egymásnak, amennyiben szeretik a hazájukat, és nem szívesen cserélik másra. 

Abban különböznek – itt nyer értelmet a 28. sor ellentétes kötőszava –, hogy Melampusnak el 

kellett mennie otthonról. Melampus a hazát cserélő ember mitikus mintaképe.
843

 Így meséli a 

mitikus hagyomány, és nem valószínű, hogy Pindaros „rosszul emlékezett” a történetre, vagy 

költeményét hanyagul szerkesztette volna meg.
844

 Bizonyító ereje ugyan nincs, de valame-

lyest nyom a latban, hogy Pindaros nemcsak itt emlékezik meg Melampusról. A 4. pythói 

ódában ő is eljön Iólkosba, hogy kifejezze Iasón iránti jóindulatát: Melampus, Admétos és 

Iasón ugyanis unokatestvérek voltak. Az óda soraiból világos egyrészt az, hogy Melampus 

családja Thessáliából származik: „(Aisón) mindkét testvére eljött, mikor hírét vették 

(Iasónnak)”; másrészt, hogy Amythaón és családja onnan igen messzire költözött: „Pherés a 

                                                                 
840

 Nem biztos, hogy itt zárul a beszéd, az is lehet, hogy a költemény végéig folytatódik, lásd Bona (1988) 84, 

ad 40. és Rutherford (2001) 288 és n. 26. 
841

 De exilio 602f: ἔα, φρήν, κυπάρισσον [φιλέειν], ἔα δέ νομὸν [Κρήτας] περιδάιον. ἐμοὶ δ’ ὀλίγον μὲν γᾶς 

δέδοται, ὅθεν ἄδρυς, πενθέων δ’ οὐκ ἔλαχον <οὐδε> στασίων. 
842

 Lásd Bona (1988) 86, ad loc. és Käppel (1992) 123–4. n. 126. 
843

 Farnellnek (1930–1932: II. 397) igaza van abban, hogy Melampus az egész görög mitológiában a legke-

vésbé alkalmas arra, hogy a hazáját előnyösebb pozícióért elhagyni nem akaró hős példája lehessen. 
844

 Farnell (1930–1932) I. 303–4. A másik lehetőség, amelyet Farnell felvázol és elvet, az, hogy Pindaros di-

rekt kicsavarta a történetet, hogy illeszkedjen a gondolatmenetébe, a keósiaknak úgysem tűnik fel. 
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közelben lakott, Hyperéis forrását hagyta ott, Amythaón viszont Messénéből érkezett, s hamar 

ott volt Admétos és Melampus is, hogy unokatestvérük mellé álljanak.” (P. 4. 124–7). Egy 

rövid töredék (P.Oxy. 426. 12) Melampust „Argosból” említi, ami, ha a kiadók sejtése igaz, és 

valóban Pindarostól származik, még valószínűtlenebbé tenné, hogy a költő a 4. paiánban mást 

tud a jós sorsáról. 

Mindez arra enged következtetni, hogy Pindaros nem forgatja fel gyökerestül Melampus 

„életrajzát”, hanem csak sajátos fényben értelmezi. Melampus elment Argosba uralkodni, de – 

itt festi újjá sajátos módon Pindaros az örökölt Melampus-alakot – nem jószántából, és nem is 

a csalogató előnyök kedvéért. A gondolatmenet tehát a következőképpen alakulna: a keósiak 

(a kórus) nem cserélné szebbre, jobbra kicsiny, de értékes szigetét (14–26); „dehát Melampus 

sem akart, hazáját elhagyva, egyeduralkodó lenni Argosban” (28–29), ami érthető is, hiszen 

ezzel mindenki így van (gnóma, 32–35). 

Az Euxantios-történet viszont eggyel tovább lép, mint a gnóma: az istenek akaratát helyezi 

a középpontba, és a tőlük való félelmet, amely nemcsak Euxantios magatartását, hanem az 

ellenkezően cselekvő Melampusét is megmagyarázza. Euxantios és Melampus mindketten 

példák, de nem abban, hogy nem hagyták el a hazájukat, hiszen Melampus elhagyta, hanem 

abban, hogy az istenek akaratát követték.
845

 Az egyikük sorsa az volt, hogy elmenjen, és elfo-

gadja az argosi királyságot, hátrahagyva hazáját, amelyet szeretett (és nem akart elhagyni), a 

másikuknak pedig, hogy otthon maradjon, bár nemcsak járt neki (örököse volt) a krétai király-

ság, hanem sokkal nagyobb gazdagsággal és hatalommal járt volna. 

Melampus az által válik jó példává, hogy bár szerette szülőföldjét, ő is – mint Euxantios – 

az istenek akaratát követte: Argosba települt. Bár a kommentátorok és fordítók többsége az 

„οὐκ ἤθελεν λιπὼν πατρίδα μο[να]ρχεῖν Ἄργει” mondatot úgy érti, Melampus nem is ment el 

Argosba (ami ugyebár botrányos ellentmondásban van a mitikus hagyománnyal),
846

 a mondat 

különösebb nehézség nélkül jelentheti csupán azt, hogy nem akart, „and yet he did” – ahogy 

Slater minden magyarázkodás nélkül megjegyzi a Pindaros-lexikona „ἐθέλω” szócikkében.
847

 

Az sem mellékes, hogy éppen a gnóma által döntő értékként bemutatott rokonság az, ami mi-

att – az Odysseia tanúsága szerint legalábbis – Melampusnak mégis el kellett hagynia a hazá-

ját. (És nem ő az egyetlen példa a görög mitikus világban, akinek a rokonai ellenségeivé let-

                                                                 
845

 Ezt a párhuzamot Melampus és Euxantios között Käppel is felismeri (1992: 136–7), de nem teszi interpre-

tációja lényegi részévé. Melampus istenek iránti tiszteletét abban látja, hogy azért ment Argosba, hogy a tőlük 

kapott tehetségét gyakorolja, és kiterjeszti rá is Euxantios isteni haragtól való félelmét. Eszerint (uo. 137.) ha 

Melampus az egész királyságot elfogadta volna, azzal hybrist követett volna el. Erről azonban (ti. hogy 

Melampus visszautasította volna a teljes argosi királyságot) nem tud az általunk ismert hagyomány, sem arról, 

hogy a hybris lehetősége Melampusnál fölmerült volna. Vagyis a költő nem visszafelé gondolkozik, és teszi 

Melampust Euxantios párhuzamává, hanem előrefelé, és nem alkot ilyen szoros párhuzamot kettejük között. 

Grandolini (1984/85) 61 szintén abban látja Melampus érdemét, hogy önmérsékletet gyakorolt. (Ez összefügg a 

θέμενος értelmezésével is, lásd alább.) 
846

 Amint azt a szöveg első kiadói, Grenfell–Hunt (1908) 89 is megjegyezték; de természetesen utána mások 

is, pl. Wilamowitz (1922) 327. 
847

 Slater (1969) s. v. ἐθέλω. Käppel (1992) 133. n. 151 azzal az érvvel utasítja el Slater értelmezését, hogy 

Melampus maga „szokta” kérni az argosi királyságot, nem hogy nem akarná megkapni. Az igaz, hogy bizonyos 

elbeszélésekben maga kérte az ellenszolgáltatást a lányok meggyógyításáért, de ez egyrészt nem minden válto-

zatban van így, másrészt nem is arról van szó, hogy esetleg ne maga kérte volna, hanem hogy nem „akarta”, nem 

szívesen ment oda. 
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tek.) Ha otthon marad, rá nem az a békesség várt volna, amiről a paián 52–53. sorai beszél-

nek. 

Ezzel azonban még nem értünk a három sor értelmezési problémáinak végére. Ha eddig 

csak mondattani kombinációk kipróbálására volt szükség, most lexikai kérdéssel állunk szem-

ben: Mit jelent a τίθημι mediális participiuma? Az sem világos, hogy „letesz” vagy „felvesz” 

értelmet tulajdonítsunk az alaknak, a görög irodalomban mindkettőre van példa.
848

 A kutatók 

többsége az előbbi mellett foglal állást, és jobb híján ezt is az οὐκ ἤθελε alá vonják, ahogy 

például Käppel is teszi: „Melampus nem akarta… letenni a madárjóslás adományát” (vagyis 

az istenektől kapott tehetségét).
849

 Farnell jogos kérdésére viszont, „ki kérte, hogy tegye le?” 

– nem kapunk választ.
850

 

A hagyományban nem nagyon találjuk nyomát annak, hogy Melampus számára a királyság 

elfogadása a jós-hivatás elhagyását jelentette volna.
851

 A paián másik mitikus elbeszélésében 

ráadásul azzal találkozunk, hogy Euxantios egy teras értelmezésével utasítja el a krétai király-

ságot, tehát pontosan azt teszi, ami egyébként jósok dolga szokott lenni: csodajelet értelmez. 

A királyi és jós-szerep nem kell, hogy kizárja egymást.
852

 

A τίθημι mediális alakjai a Liddle–Scott szótár adatai szerint igen gyakran „magához vesz”, 

„maga számára elhelyez” (pl. δίφρον Odysseia 20.387), „magára vesz” (pl. ἀμφ’ ὤμοισι … 

ἔντεα Ilias 10.34) értelemben használatosak. Különösen tanulságosnak tűnnek azok a kifeje-

zések, amelyekben pénz, vagyontárgy, ellenérték, biztosíték „letételéről” van szó.
853

 A ὅπλα 

θέσθαι töbnnyire nem a fegyverletételt, hanem csatarendbe állást, készültséget jelent, a fegy-

verek harci bevetését. Általában arról van szó, hogy aki „tesz” valamit (valahová), azt valami-

lyen formában használni akarja. Ilyenek azok az esetek is, amikor a τίθεσθαι a háztartás, vagy 

kéznél lévő dolgok ügyes elrendezését jelenti (οἶκον εὖ θέσθαι, Hésiodos, Erga 23), vagy ép-

pen bizonyos eszközök saját haszonra való felhasználását: τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα θήσο-

μαι – „ki fogom használni az uram jó szerencséjét” (Aischylos, Agamemnón 32). Pindaros 

maga két másik helyen szintén „felvesz, magára vesz” értelemben használja a mediális ala-

                                                                 
848

 Vö. Grenfell–Hunt 89 (ad loc.). Párhuzamul a „letesz” értelemre a θέσθαι τὰ ὅπλα kefejezést hozzák („to 

lay down one’s arms”), de az LSJ τίθημι szócikke szerint ez a kifejezés igen gyakran nem a fegyverletételt jelen-

ti, lásd alább. További példájuk Aristophanés, Lysistraté 312. θώμεσθα δὴ τὸν φορτίον. Ugyanők hozzák Bury 

megoldását, aki a participiumot kivenné a tagadás hatálya alól, és a τίθεμαι-t „felvesz, magához vesz” jelentés-

ben érti, mint a παῖδα θέσθαι kifejezésben. 
849

 Käppel (1992) 135. Hasonlóképpen Bona (1988) 72: „deposto l’onore profetico”; és Rutherford (2001) 

287, lásd alább. Van der Kolf (1923) fordítása: „Aber Melampus wollte nicht das Vaterland verlassen und in 

Argos herrschen unter Preisgabe seines Amtes als Vogeldeuter.” Szerinte Pindaros ezen a ponton (is) jámbor-

ságból fakadóan alkított a mítoszon: a papi hivatás előbbre való az uralkodásnál (idézi Thummer 1957: 14–15). 
850

 Käppel ide vonatkozó kritikáját lásd d’Alessionál (1994) 64. Bona (1988) 80–81 ad loc. úgy magyarázza, 

hogy a királysággal az járt volna, hogy nem tudja gyakorolni jóshivatását. Bona uo. szintén a θέσθαι τὰ ὅπλα 

kifejezést („leteszi a fegyvert” értelemben) tekinti mintának. 
851

 A mítoszban nem ritka, hogy valaki jós és király is egyben. Sőt, az archaikus gondolkodásban a király 

igazságot szolgáltató, törvényadó funkciójában igen közel áll a jósszerephez, lásd Detienne (1996) 61–2; 66. 
852

 Ebben az irányban gondolkodik Grandolini (1984/5) 58 is; a 30. sor fordítása nála: „avendo il privilegio 

d’augure.” Rutherford (2001) 290 is észrevételezi a Melampus és Euxantios közötti párhuzamot: „In portraying 

the decision of Euxantius Pindar presents him as a seer (one thinks of Melampus)”. 
853

 Példák: „τὰ ἡμίσεα τῆς οὐσίης θέσθαι παρά τινα” (Hérodotos 6.86α); ἐγγύην θέσθαι (kezességet vállalni, 

Aischylos, Eumenisek 898); ὁ θέμενος (hitelező). 
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kot.
854

 Ennyi példa talán elég annak érzékeltetésére, hogy a θέμενος οἰ[ω]νοπόλον γέρας külö-

nösebb erőltetés nélkül jelentheti, hogy Melampus „bevetette”, „felhasználta” jóstehetségét.
855

 

Ez az értelmezés ráadásul összhangban van az ismert argosi történettel, ahogyan a Nőkataló-

gus szerzője is fogalmazott: Melampus jóstehetsége segítségével meggyógyította a lányokat, 

és így jutott hozzá a királyság egy részéhez. A 28–31. sor fordítása tehát így alakulna: 

Dehát Melampus sem akart volna 

hazáját elhagyva egyeduralkodó lenni Argosban, 

30 felhasználva jóstehetségét. 

ié, ié, ó, ié Paian. 

Melampus tehát a paiánban a hazáját akarata ellenére elhagyni kényszerülő jósként jelenik 

meg. Úgy érez ő is, ahogyan a paiánt éneklő „én”, a keósi karénekes: ő is ragaszkodna a szü-

lőföldjéhez, de neki nincs olyan szerencséje, hogy a rokonai szeretetét élvezze. Melampus ar-

gosi uralomra jutásának történetét sokféleképpen beszélik el a források. Homérosnál egysze-

rűen a „sors akarata volt”, hogy Argosban kell uralkodnia, ami értékelés nélkül hagyja a Me-

lampusszal történteket. A paián által rajzolt Melampus-kép annyiban egyezik az Odysseia 

Melampus-képével, amennyiben ott is nyilvánvalóan sértettként jelenik meg, és a 11. énekbeli 

elbeszélő (Odysseus) is önmagához hasonítja. Ott, az eposz keretei között a költő ezzel együtt 

bizonyos távolságtartással viszonyult Melampushoz. Itt ez a távolságtartás nem tapasztalható. 

Melampus mellékzönge és második szólam nélkül pozitív, szimpatikus, szenvedő szereplő. 

Külön hangsúly kerül arra – közvetve, az Euxantios-történeten keresztül – hogy nem a gaz-

dagság vágya vitte őt rá, hogy elmenjen Argosba: pedig ott aztán (szemben Keósszal) lehet lo-

vat nevelni! (Ἄργος ἱππόβοτον, Odysseia 4.239). A „hanem” nincs kimondva a paiánban, de a 

30. sor (madárjós volt) utal a feladatára: a jósnak az a dolga, hogy oda menjen, ahol szükség 

van rá. Argosban éppen az a feladata, hogy a családi házat elhagyó lányokat visszavezesse 

otthonukba, és így az argosiak (Proitos) améchaniájának orvoslója legyen.
856

 

                                                                 
854

 θηκάμενος alakban (P 4.29 és 113) 
855

 Slater (1969 s. v. τίθημι) a kérdéses helyet a „put upon oneself, assume” jelentés alatt hozza. Farnell meg-

oldása is a fent javasolthoz közelít: „having established his prerogative of divination” (II. 397), ezt támogatja 

Grandolini (1984/5) 61 is. Thummer (1957) 15 a μετατιθέναι (áthelyez) értelmet ajánlja: „Aber M. wollte nicht 

nach Preisgabe des Vaterlandes in Argos herrschen und dort sein Seheramt ausüben.” Rutherford (2001) 287 a 

„laying down” jelentés mellett foglal állást, de a másik esetben („assuming”) is úgy véli, hogy a királyság és a 

jósszerep nem egyeztethető össze. Az előbbi esetben a mondat azt jelentené, „nem akart király lenni, letéve jós-

tudományát”; az utóbbiban: „nem akart király lenni, (és) vállalta jóstudományát”. A „letesz” jelentésre felhozott 

példái (uo. n. 20) közül kettő meglehetősen bizonytalan kontextusú Sapphó-töredék (103.4V és 103.9V); az LSJ 

τίθημι szócikkéből pedig a fegyverletételre (A II. 10. a, c), és a szavazásra (A II. 5) vonatkozót idézi. A ὅπλα 

θέσθαι azonban nem a legmeggyőzőbb példa (az LSJ A II. 10. a. nem is ezt jelenti); a θέσθαι τὴν ψῆφον pedig 

nem „félretesz” jelentésű: a szavazat leadása szintén valamilyen (remélt) előnyös következményekkel jár a „le-

adóra” nézve, vö. Fraenkel (1950) 20. Rutherford (uo.) úgy véli, a „letesz” jelentés gyakoribb, de ez nehezen 

védhető állítás. 
856

 A Melampust említő sorok előtt van szó a keósi borról, mint „az améchania életadó orvosságáról”, amit 

Dionysos földje terem (25–26). Rutherford (2001) 287 megemlíti, hogy a „gyógyítás gondolata” a paián műfajá-

hoz illik, „bár Dionysos jelenléte zavaró”. Maga Melampus azonban, mint már sokszor láttuk, apollóni és 

dionysosi minőségében is gyógyító szakember, sőt pont a Proitidák történetében Artemisszel is együttműködik. 

A Proitida-történet ábrázolásain (egy vázaképen és két gemmán) Melampus Apollón pózában purifikálja (malac-

cal) az őrült lányokat, egy lucaniai vázán pedig Artemis szobra és Dionysos együtt vannak jelen, lásd az Ikono-

gráfia fejezetet, 190. és 193. oldal. 
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II.3.2 Bakchylidés 

A Pherekydést idéző Odysseia-kommentár úgy fogalmaz, Melampus egyik leghíresebb tette 

(ἐνδοξότατος ἆθλος) volt a Proitidák meggyógyítása Argosban. Úgy tűnik, így mesélte a tör-

ténetet a hésiodosi Nőkatalógus, bizonyosan így ismerte az athéni Pherekydés, de a pylosi jós 

Argosba költözését rögzítette már az Odysseia is. Azok a kutatók, akik két független mitikus 

hagyomány összekeveredését látták a mítoszban, úgy vélték, az „eredeti” argosi történethez 

Melampus nem tartozott hozzá:
857

 a mitikus jósokat úgy illesztették egyetlen családfába, hogy 

Melampust Argosba „költöztették”, hogy Amphiaraos (és leszármazottai) őse lehessen.
858

 En-

nek az elképzelésnek egyik fő támasza Bakchylidés 11. epinikionja, amelyben a híres pylosi 

mantis nem szerepel (Függelék, 32. szöveg).
859

 Hogy honnan merítette az általa elmesélt vál-

tozatot, nem deríthető ki bizonyossággal.
860

 Egy biztos: az V. században a Melampus-

hagyománynak része volt az argosi gyógyítástörténet, tehát ennek elbeszélője, még ha léteztek 

is más hagyományok, választhatta volna, hogy a történetet a jóssal meséli el. Bakchylidés 

azonban nem így döntött.
861

 A lányok itt is megőrülnek (mégpedig Héra haragja miatt), de 

meggyógyulásuk Artemis istennő jóindulatából, apjuk közbenjárására történik meg. 

A győztes, akinek a tiszteletére a győzelmi óda íródott, egy Alexidamos nevű metapontumi 

bírkózó volt.
862

 Az atléta családja – úgy tűnik – nem adott lehetőséget mitikus történet felidé-

zésére,
863

 ehelyett a költő inkább a várost és annak egyik fontos istenségét, Artemist választot-

ta dicsőítése tárgyául.
864

 Metapontumról több alapítási legenda is ismert volt. A polisz erede-

tét a hőskorba visszavezető mitikus hagyomány szerint Nestór seregéhez tartozó pylosi „akhá-

jok” alapították a trójai háború után, egy másik változat szerint viszont az akháj (észak-pelo-

ponnésosi telepsek által aalpított) Sybarisból szervezték a gyarmatváros létrehozását.
865

 Azon 
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 A források adatait szétválogatja Maehler (1982) 196–202; vö. Dowden (1989) 71–113. 
858

 Friedländer (1905) 53. A két változat problémáját és Dowden kritikáját és az Összegzésben. 
859

 Valószínűleg őt követi Kallimachos az Artemis-himnuszban (3. 233–236): e szerint Proitos két templomot 

emelt az istennőnek, azegyiket Artemis Koriának, „mert egybegyűjtötte az Azania hegyeiben bolyongó lányait”; 

a másikat Artemis Hémerának, mert „elvette gyermekei elvadult lelkét.” Maehler (1982) 198 szerint Kallima-

chos helyi argosi hagyományból merít. 
860

 Pherekydés és Bakchylidés változata ettől az egy elemtől (ti. Melampus szerepétől) eltekintve nagyrészt 

egyezik. Időbeli viszonyuk teljesen bizonytalan, főként, mivel Pherekydést nem lehet pontosan datálni (lásd a 

Pherekydésről szóló fejezetet, 70. oldal). 
861

 Jebb (1905) 211–212: „Whether Bacchylides had or had not mythological warrant for ignoring Melampus, 

he certainly had a poetical motive.” Hasonlóképpen Cairns (2005) 43–44. és (2010) 112; 119; 126. Casadio 

(1994) 65 Bakchylidés változatát nem „eredetinek”, hanem „letisztítottnak”, moralizálónak látja. vö. Savignoni 

(1913) 155. 
862

 Az óda datálása bizonytalan. A felmerülő érveket lásd Cairnsnél (2010) 101. A száműzetés témája miatt 

Dowden (1989) 73 feltételezi, hogy a költő peloponnésosi száműzetése idején íródhatott, tehát a Kr. e. 450-es 

években. 
863

 Maehler (1982) 202. 
864

 Az epinikionköltészetben ez a megoldás nem párhuzam nélküli, lásd Köhnken (1976) 49 és Carey (1980) 

230. Artemis választása nem egyértelmű. Apollón éppoly fontos istensége Metapontumnak (vö. Hérodotos 4.15), 

a győzelem ráadásul a pythói játékokon született. 
865

 Strabón 6. 15. Vö. Jebb (1905) 209–210 és Burnett (1985) 191. n. 28. Schwartz (1904) 634 a lakón Taren-

tummal szembeni ellensúlyt lát a sybarisi kolóniában. Szerinte az óda utolsó strófájában nem az alapítókról van 

szó, hanem a Néleidák kultuszának magyarázatáról. Más eredettörténetek is ismertek, lásd Maehler (1982) 195. 



II. MELAMPUS TÖRTÉNETEI A GÖRÖG IRODALOMBAN 

— 169 — 

túl, hogy kiváló termőföldekkel rendelkezett (amire pénzeinek ábrázolásai is utalnak), kevés 

adat áll rendelkezésre a városról, de több jel arra mutat, hogy nagyon korai időktől kezdve de-

mokratikus kormányzata volt.
866

 Az ókori várostól néhány kilométerre fakadó forrásnál feltárt 

szentély igen nagy valószínűséggel Artemis kultuszhelye lehetett.
867

 

Bakchylidés, mikor az óda utolsó szakaszában megszólítja az istennőt, nagyvonalúan azo-

nosítja a Trójából hazatérő „akhájokat” a peloponnésosiakkal (akik Metapontumot alapítot-

ták), és a mitikus Argos lakóival (113–123):
868

 

ἔνθεν καὶ ἀρηϊφίλοις 

ἄνδρεσσιν <ἐς> ἱπποτρόφον πόλιν Ἀχαιοῖς 

ἕσπεο· σὺν δὲ τύχαι 

ναίεις Μεταπόντιον, ὦ 

 χρυσέα δέσποινα λαῶν· 

ἄλσος δέ τοι ἱμερόεν 

 Κάσαν παρ’ εὔυδρον †πρόγο- 

νοι ἑσσάμενοι† Πριάμοι’ ἐπεὶ χρόνωι 

βουλαῖσι θεῶν μακάρων 

πέρσαν πόλιν εὐκτιμέναν 

χαλκοθωράκων μετ’ Ἀτρειδᾶν. 

Innen (ti. Lousosból) indulva kísérted 

a lónevelő városba a harcias akhájokat, 

és laksz most jó szerencsével 

Metapontumban, 

népek aranyló királynője. 

Kedves ligetet (alapítottak neked?) 

a szépvízű Kasa partján 

miután nagy sokára 

feldúlták Priamos jól épült városát 

a boldog istenek akarata szerint, 

a bronzvértes Átreidákkal. 

Mítoszelbeszélése kiindulópontjául azt az arkadiai (lousoi) Artemis-szentélyt teszi meg, 

amelyhez a helyi hagyomány a Proitidák meggyógyulását kötötte (40–42):
869

 

τ]ᾶι ποτ’ Ἀβαντιάδας 

β]ωμόν κατένασσε πολύλ- 

λ[ι]στον εὔπεπλοί τε κοῦραι, 

τὰς… 

                                                                                                                                                                                                        
A régészeti adatok archaikus kori alapításról tanúskodnak: valószínűleg peloponnésosi akhájok érkeztek ide, lásd 

Maehler (1982) 196. 
866

 Robinson (1997) 126–128; Fox (2006) 91. Írásos forrás és közvetlen bizonyíték nincs, de demokratikus 

jellegű berendezkedésre utal az a Kr. e. 550 körül létre jött kör alakú épület, amely 8000 fő befogadására volt 

alkalmas. Jogi egyenlőségre enged következtetni az is, hogy a város lakóterületét egyforma méretű parcellákra 

osztották. Metapontum politikai berendezkedésével kapcsolatos irodalomról tájékoztatCairns (2010) 126. n. 90. 
867

 Ma S. Biagio, a Basento folyó mellett. Olbrich (1976) (különösen 379) fő érve a potnia thérón típusú fo-

gadalmi szobrok tanúságán túl a forrás és a szentélykörzetben feltárt csatornák és medencék nyomai, amelyek 

tisztító szertartásokra utalnak. Artemis kultuszában éppen azokon a területeken jellemzőek a gyógyító források, 

ahonnan a metapontumiak elődei érkeztek. S. Biagióról és a metapontumi kutuszról további irodalom Cairnsnél 

(2010) 120. 
868

 Ami nem a történeti Achaia része, ahogyan Lousoi sem, lásd Cairns (2005) 36 és (2010) 107–111. 
869

 Pausanias 8.18.7–8; lásd az Apollodórosról szóló fejezetet, 155–156. oldal. 
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neki (ti. Artemis Hémerának) alapított egykor 

sokszor körül-könyörgött oltárt 

Abantiadés (=Proitos) és szépruhájú lányai, 

akiket…
870

 

Az óda gondolatmenete szerint ezt a lousoi Artemist vitték magukkal az „akhájok” Dél-Itá-

liába. A költemény szerkezete feltűnően kerek és kiegyensúlyozott.
871

 A Nikéhez szóló himni-

kus bevezető részt követően (1–9) három, egymásba illesztett „gyűrű” alkotja:
872

 

× legkívül a győztes városa, Metapontum (és a győzelem leírása, 10–39; 112–126); 

× ezen belül a Proitidák története (40–58; 82–112);
873

 

× ami újabb betéttörténetet foglal magába: Tiryns alapításáét (59–81). 

Bár a „Ringkomposition” megjelölés ebben az esetben problematikus,
874

 mégis világosak a 

szöveg utalásai az egyes szakaszok kezdetét és lezárását illetően:
875

  

× Metapontum: (10) και νῦ[ν Μετ]απόντιον – (116) ναίεις Μεταπόντιον 

× Proitidák története: 

× oltáralapítás 

(41) β]ωμόν κατένασσε – (110) ταὶ δ’ αὐτίκα οἱ τέμενος βωμόν τε τεῦχον 

× lányok őrültsége: 

(55–57) φεῦγον δ’ ὄρος – (84) φεῦγον ἄδματοι θύγατρες 

× Tiryns alapítástörténete: (60) θεοφιλὲς λιπόντες Ἄργος – (81) Ἄργος ἥρωες 

περικλειτοὶ λιπόντες 

A szimmetrikus szerkezetet valamelyest megbontja, hogy ez a költemény eltér a mítoszt 

tartalmazó ódák szokásos szerkezetétől, amennyiben a végén a gondolatmenet nem kanyaro-

dik vissza a győztes dicséretéhez. Bár a szülőváros rövid említése lezárja az óda legkülső kö-

rét (10. és 116. sor), az alkalom, amire íródott, valóban nem kap helyet az utolsó sorokban: a 

                                                                 
870

 A vonatkozó névmással történő átvezetés a mitikus elbeszélésbe igen gyakori megoldás, lásd Slater (1983) 

127. 
871

 Bár ez a régebbi filológusok egy része számára nem volt feltűnő. Farnell (1898) 345–346. például alig tart-

ja menthetőnek az óda zavaros szerkezetét, hasonlóképpen Romagnoli (1898) 278–279. Jebb (1905) 57–58 kriti-

zálja a mítosz és kerete közti laza kapcsolatot. 
872

 A koncentrikus szerkezetet bemutatja és Maehler (1982) 202–205 és Cairns (2010) 101–106. Burnett 

(1985) 109–110 és n. 22 (189.o.) további kisebb körszerkezetekre is rámutat. Cairns (2010) 102 részletezi a 

beveztő és a záró szakaszom belüli gyűrűs szerkezetet. 
873

 A Proitida-szakasz maga is gyűrűsen tagolt: Eltávozás a városból (43–45) – őrültség (45–46) – oka: Héra 

megsértése (47–53) – örültség (54) – elindulás a vársoból (55–58). 
874

 Lásd Nünlist (2007) 241. és 250. Szerinte sok, Pindaros és Bakchylidés epinikionjaiban előforduló, „gyű-

rűs kompozíciónak” nevezett szakasz valójában nem az, mert időbelileg nem, csak tematikus értelemben tér 

vissza a költő a kezdőponthoz. Szerinte a 11. epinikionban pl. a Proitida-történet valójában nem ring-szerkezetű, 

hanem abba a típusba tartozik, amelyet ő „summary-elaboration”-nak nevez. Vagyis az oltárépítés első említése 

valójában nem része az elbeszélésnek, csak „összefoglalás”, mintegy a téma megjelölése, ami után a kidolgozás 

következik, ami Héra haragjával kezdődik. 
875

 Kiegyensúlyozott, már-már kimért szerkezet jellemzi a 3. epinikiont is, lásd Maehler (1982) 38–40. Itt is 

centrális szerkezetet lehet megfigyelni. Középen a mítoszelbeszélés, azon belül Kroisos beszéde (imája), melyet 

a máglyán vele együtt halálba menő lányai (és felesége) képe keretez. A mítoszelbeszélés előtt és után a győztes 

dicsérete kap helyet, melyben további szimmetriák, keretes (chiasztikus) szerkesztés figyelhető meg (pl. az iste-

nek sorrendjében). 
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mítosz világában maradunk.
876

 További sajátos vonása az ódának, hogy nem tartalmaz 

gnómikus szakaszt, sem olyan részt, amely a költő feladatáról szólna.
877

 

Bakchylidés elbeszélésének kiindulópontja a történet vége: oltár állítása Lousosban Arte-

mis tiszteletére (40–41). A költő a történetet nem a válsághelyzet mélypontján ragadja meg, 

ahogy pl. Hérodotosnál láttuk, vagy ahogyan egy nagyon hasonló szerkezetű történetet az Ili-

ás költője mesél az eposz legelején: pusztító ragály terjed a seregben. Az eposzban a válság 

mélyén találkozunk a szereplőkkel, a történetmesélést a csapás okának felderítésére irányuló 

szándék indítja el. A történet kimenetele nagyon hasonló a Proitida-történethez: megtudják a 

haragvó isten kilétét és haragjának okát, kiengesztelik, és a járvány nem pusztít tovább. Az 

epinikion költője azonban nem törekszik ilyen feszültségkeltésre. A jelenben fennálló meg-

nyugtató, békés helyzetből idézi fel a régmúltat. Az oltár említése után, mely apropót biztosít 

a mítoszmeséléshez, még mindig megtehetné, hogy a lányok őrjöngésével kezdi a mesélést, és 

az iliási elbeszéléshez hasonlóan az oknyomozás folyamatára fűzi fel a történetét. De nem ezt 

teszi. Nemcsak az oltár adott, hanem a lányok megőrülésének oka is már az első mondatban 

kiderül: Héra üldözte el őket apjuk otthonából (44–45), mert megsértették isteni méltóságá-

ban: 

τὰς ἐξ ἐρατῶν ἐφόβησε<ν> 

παγκρατὴς Ἥρα μελάθρων 

Προίτου, παραπλῆγι φρένας 

καρτερᾶι ζεύξασ’ ἀνάγκαι. 

παρθενίαι γάρ έτι 

ψυχᾶι κίον ἐς τέμενος 

πορφυροζώνοιο θεᾶς· 

φάσκον δὲ πολὺ σφέτερον 

πλούτωι προφέρειν πατέρα ξανθᾶς παρέδρου 

σεμνοῦ Διὸς εὐρυβία. 

ταῖσιν δὲ χολωσαμένα 

στήθεσ<σ>ι παλίντροπον ἔμβαλεν νόημα 

φεῦγον δ’ ὄρος ἐς τανίφυλλον 

σμερδαλέαν φωνὰν ἱεῖσαι, 

Τιρύνθιον ἄστυ λιποῦσαι 

καὶ θεοδμάτους ἀγυιάς. 

akiket elűzött 

a nagyhatalmú Héra 

Proitos szeretett termeiből, elméjüket 

az őrület erős kényszerével igázva le. 

Mert még szűzi lelkülettel 

mentek 

a bíborövű istennő szentélyébe, 

és azt mondogatták, hogy apjuk 

gazdagságban messze megelőzi 

a hatalmas és nagy erejű Zeus 

szőke feleségét. 

Megharagudott hát rájuk, 

és keblükbe felfordult gondolatot vetett. 
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 Hamilton (1974) 81. 
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 Hamilton (1974) 81. Bakchylidés összes többi győzelmi ódájában van gnómikus szakasz és költészetről 

szóló rész is. 
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Futottak a sűrű lombú hegyekbe, 

rettenetes bőgésekkel, 

elhagyva Tiryns városát 

és az istenek építette utcákat. 

A belső elbeszélést γὰρ vezeti be (59–63): 

ἤδη γὰρ ἔτος δέκατον 

θεοφιλὲς λιπόντες Ἄργος 

ναῖον ἀδεισιβόαι 

χαλκάσπιδες ἡμίθεοι 

σὺν πολυζήλωι βασιλεῖ. 

ugyanis már tíz éve 

laktak ott irigyelt királyukkal 

a csatazajtól nem félő, 

bronzpajzsú félistenek, 

miután elhagyták az isten-szerette Argost. 

A magyarázó kötőszó ugyan részben azt magyarázza, miért Tirynsből jöttek el a lányok, s 

miért nem Argosból,
878

 a betéttörténetben a hangsúly kissé eltolódik az elköltözésről és annak 

okáról Tiryns megalapítására és a Kyklópsok által épített falakra (64–81): 

νεῖκος γὰρ ἀμαιμάκετον 

βληχρᾶς ἀνέπαλτο κασιγνήτοις ἀπ’ ἀρχᾶς 

Προίτωι τε καὶ Ἀκρισίωι 

λαούς τε διχοστασίαις 

ἤρ<ε>ιπον ἀμετροδίκοις μάχαις τε λυγραῖς, 

λίσσοντο δὲ παῖδας Ἄβαντος 

γᾶν πολύκριθον λαχόντας 

Τίρυνθα τὸν ὁπλότερον 

κτίζειν, πρὶν ἐς ἀργαλέαν πεσεῖν ἀνάγκαν· 

Ζεὺς τ’ ἔθελεν Κρονίδας 

τιμῶν Δαναοῦ γενεὰν 

καὶ διωξίπποιο Λυγκέος 

παῦσαι στυγερῶν ἀχέων. 

τεῖχος δὲ Κύκλωπες κάμον 

ἐλθόντες ὑπερφίαλοι κλεινᾶι π[όλ]ει 

κάλλιστον, ἵν’ ἀντίθεοι 

ναῖον κλυτὸν ἱππόβοτον 

Ἄργος ἥρωες περικλειτοὶ λιπόντες, 

Elháríthatatlan viszály támad ugyanis 

csekélyke okból, a testvérek, 

Proitos és Akrisios között. 

Mértéktelen meghasonlással 

és gyászos összecsapásokkal döntötték romlásba népüket. 

Azok viszont könyörögtek Abas fiainak, 

hogy ha már árpát bőven termő földet örököltek, 

a fiatalabbik alapítsa meg 

Tirynst, mielőtt még fájdalmas nyomorúságba esnek. 

Kronos fia Zeus is véget akart vetni 

a rettenetes szenvedésnek, 
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 így Maehler (1982) ad. loc. (226–227.) 
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mivel szerette Danaos 

és a lóhajtó Lynkeus nemzetéségét. 

Jöttek is az erőtől duzzadó Kyklópsok, 

és gyönyörű falat építettek a híres városnak, 

ahol az istenekhez hasonló 

híres hősök laktak, 

elhagyva a nevezetes, lónevelő Argost. 

A belső történet ugyanúgy egy épület emelésére fut ki, mint a Proitidáké, amely az oltárállí-

tásban kulminál. Ráadásul a γὰρ közvetlenül a „θεοδμάτους ἀγυιάς”-t, az „istenek építette ut-

cákat” követi: Tiryns falait bizony istenek építették. Így valamivel érthetőbb a lányok dicsek-

vése is (50–51): elmentek Héra szentélyébe (τέμενος 48), és azt mondták Hérának, hogy ap-

juk sokkal gazdagabb az istennőnél (φάσκον δὲ πολὺ σφέτερον / πλούτου προφέρειν πατέρα 

ξανθᾶς παρέδρου / σεμνοῦ Διὸς εὐρυβία – az alliterációk is kifejezik megvető gőgjüket). Ti-

ryns városa valóban igen impozáns építmény (τεῖχος… κάλλιστον), bárhogy is nézett ki a 

(képzelt) Héra-szentély. 

Az elköltözés oka ezekből a sorokból nem válik teljesen világossá. Nem derül ki, pontosan 

min veszett össze a két testvér, csak hogy „jelentéktelen kezdete” (βληχρᾶς ἀπ’ ἀρχᾶς 65) volt 

a viszálynak. A költő a két γὰρ bevetésével (59 és 64) úgy tesz, mintha magyarázna, valójá-

ban teljesen magyarázat nélkül hagyja az elköltözést, és e helyett a válság megoldására (nép 

könyörgése, elköltözés), és Tiryns falainak felépítésére koncentrál.
879

 

Ezután visszatérünk az őrjöngő, bolyongó lányokhoz, és a fókuszba most Proitos kerül (82–

91):  

ἔνθεν ἀπεσσύμεναι 

Προίτου κυανοπλόκαμοι 

φεῦγον ἄδματοι θύγατρες. 

τὸν δ’ εἵλεν ἄχος κραδίαν, ξεί- 

να τέ νιν πλᾶξεν μέριμνα· 

δοίαξε δὲ φάσγανον ἄμ- 

φακες ἐν στέρνοισι πᾶξαι. 

ἀλλά νιν αἰχμοφόροι 

μύθοισί τε μειλιχίοις 

καὶ βίαι χειρῶν κάτεχον. 

Innen rontottak ki 

és futottak Proitos járomba nem fogott 

sötéthajú leányai. 

(Proitos) szívét fájdalom fogta el, 

s idegen gondolat szállta meg: 

kétélű kardot akart 

mellébe döfni. 

De testőrei 

szelíd szavakkal 

és karjuk erejével visszatartották. 

Proitos öngyilkosságot akar elkövetni, de hívei ebben megakadályozzák. Miért jutott 

az öngyilkosság gondolatára? „Idegen gondolat” szállta meg (ξείνα μέριμνα) – a magyarázat 
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 Vö. Carey (1980) 231: „The mention of Tiryns prompts a further tale explaining, or at least purporting to 

explain…” (kiemelés tőlem) 
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éppoly homályos, mint korábban a testvérek viszálya esetében. Egy éve tart már a lehetetlen 

állapot, a lányok Árkádia hegyeiben bolyonganak (92–96): 

τρισκαίδεκα μέν τελέους 

μῆνας κατὰ δάσκιον ἠλύκταζον ὔλαν 

φεῦγόν τε καὶ Ἀρκαδίαν 

μηλοτρόφον· ἀλλ’ ὅτε δή 

Λοῦσον ποτὶ καλλιρόαν πατήρ ἵκανεν, 

tizenhárom egész 

hónapig bolyongtak az árnyas erdőkben, 

és még a juhokat tápláló Árkádiába is 

elfutottak, de amikor 

a szép vízű Lousoshoz ért az apa 

Hogy is került Proitos Lousosba? A mondat első felében (μὲν 92) még a lányok bolyongá-

sáról volt szó (φεῦγόν τε καὶ Ἀρκαδίαν 94), a másodikban, a μὲν-re felelő ἀλλὰ- val kezdődő-

ben (95) az alany immár „az apa”, Proitos. A jelenség nemcsak mondattanilag furcsa, köny-

nyebben átsiklanánk fölötte, ha előtte kiderült volna, hogy Proitos elindult otthonról. De az 

elbeszélésben itt lyuk tátong: Proitost utoljára Tirnynsben láttuk, ahol testőrei visszatartották 

az öngyilkosságtól (91), és most (96) hirtelen Lousosba érkezik (ἵκανεν).
880

 A költő teljesen 

mellőzi annak elbeszélését, hogyan jutott Proitos a kétségbeesésből a cselekvésig, mikor, mi-

ért indult el otthonról, honnan tudta, hogy Lousosban kell megállnia és ott éppen Artemis se-

gítségét kérnie. 

Képzeletünkkel kiegészíthetjük: Proitos egyszerűen lányai keresésére indult, és amikor nem 

találta őket (vagy ott találta őket Lousosban), kimerülve az ottani istenség, vagy éppen „logi-

kusan” a szűz lányokat oltalmazó Artemis segítségét kérte. Az elbeszélés hézagossága azért is 

feltűnő, mert más változatokban, mint láttuk, Melampustól kapott segítséget, aki – Hésiodos 

megfogalmazásában (F 35.14 Most, Nőkatalógus) – „jóstudománya segítségével meggyógyí-

totta” a lányokat. Pausanias idejében ismertek olyan történetet, amelyben Melampus hozza el 

a lányokat egy hegyi barlangból (ahová őrült állapotukban menekültek) Lousoiba, és az ottani 

Artemis-szentélynél gyógyítja meg őket (Pausanias 8.18.7–8).
881

 A hagyományt egy kései for-

rásban fennmaradt felirat is megőrizte. Vitruvius, a kora császárkori építész-szakíró a De ar-

chitectura vízellátásról és vízvezetékekről szóló 8. könyvében számos, különleges tulajdon-

sággal (ízzel, szaggal, hatással) bíró forrás között megemlíti a „nevezetes” Kleitór városában 
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 A bakchylidési elbeszélés újramesélői általában nem figyelnek föl erre a kihagyásra. Radke (1957) például 

így mesél: „Als Proitos, der ihnen (sc. den Proitiden) offenbar folgte, dort an die Lusosquelle gekommen 

war…”. Carey (1980) szintén átugorja a lukat, miközben végigmegy az óda szövegén: „In contrast to this brief, 

almost perfunctory, account of the wanderings of the daughters, in vv. 95 ff. Bacchylides gives a full, clear ac-

count of Proetus’ prayers to Artemis” (234–235). Casadio (1994) 64 is adottnak veszi, hogy Proitos Lousoiban 

talált rá a lányaira. 
881

 A Kr. u. VI. századi bizánci Stephanos is ezt az információt közli a „Λουσοί” szócikkében: „Λουσοί, πόλις 

Ἀρκαδίας, ὅπου Μελάμπους ἔλουσε τὰς Προίτου θυγατέρας καὶ ἔπαυσε τῆς μανίας.” Lousoiban ki is ástak egy 

nagy méretű (5,2 m x 2,6 m-es) medencét, lásd Ginouvès (1962) 383. Artemis és a források, különösen termálvi-

zek kapcsolatáról lásd uo. 366–367. 
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található (vagyis a lousoi) forrást.
882

 Kőbe vésett epigramma közölte az arra járókkal, hogy 

jószágait ugyan megitathatja belőle, de fürdeni nem ajánlatos a forrásban, mert: 

…ἔνθα Μελάμπους 

λυσάμενος λύσσης Προιτίδας ἀρτεμέας 

πάντα καθαρμὸν ἔβαψεν ἀπόκρυφον, <εὖτ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾽ Ἄργους 

οὔρεα τρηχείης ἤλυθεν Ἀρκαδίης>. 

„Melampus, miután őrültségüktől megtisztítva józanná tette a Proitidákat, összes titkos tisztítószerét ide 

(=ebbe a forrásba) merítette bele.”
883

 

Az epigramma szövege éppúgy játszik a λύω – λύσση és Λουσοί hasonló alakjával, mint 

Bakchylidés (96 és 102), sőt, mintha Artemis és a „józanság” (ἀρτεμέας) is szójáték alapja 

lenne benne.
884

 Nagyon úgy tűnik, hogy a helyi hagyományban (legalább is a későbbi száza-

dokban) az, aki „megmosta” a lányokat, Melampus volt (és nem Proitos vagy Artemis ma-

ga).
885

 Hésychiosnál fennmaradt az emléke annak is, hogy Argos közelében, az Akron nevű 

hegyen Melampus alapított szentélyt Artemisnek, miután megtisztította a lányokat.
886

 

Proitos tehát Lousosba érkezik, megmosakszik (vagyis nem a lányokat mossa meg!), és 

Artemishez imádkozik. Ez az egyik legterjedelmesebb jelenet az ódában, még két sornyi 

egyenes idézet is aláhúzza fontosságát (97–105). 

ἔνθεν χρόα νιψάμενος φοι- 

νικοκ[ραδέμνο]ιο Λατοῦς 

κίκλη[ισκε θύγατρ]α βοῶπιν, 
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 Lousoi Pausanias korában már nem volt önálló település. De „valamikor állítólag város volt, és az 

amphiktyonia tagállamai által megrendezett tizenegyedik Pythói Játékok alkalmával [Kr.e. 546] a lusoibeli 

Agésilas lett a lóverseny győztese.” (Pausanias 8. 18. 8) Lousoi olympiai győztest is feljegyeztek (Kr.e. 708-ból), 

lásd Nielsen (2004) 516 (n. 279). A XIX. század végén osztrák régészek egy Kr. e. IV. századi Artemis-szentélyt 

tártak föl, de feltételeznek korábbi templomot, lásd Jost (1985) 47; Voyatzis (1990) 36. Kultikus tárgyak már a 

Kr.e. VIII. századból is felszínre kerültek (Lafond 1999), feliratos források igazolják az Artemis-kultuszt a Kr.e. 

III. századból, a római korban a város Kleitórhoz tartozott. lásd Nielsen (2004) 515; 517. 
883

 Az epigramma szövegét (kevés eltéréssel) egy bizonytalan datálású (császárkori) mű is megőrizte, amely 

különleges tulajdonsággal bíró „kutakról, tavakról, forrásokról és folyókról” szól. Westermann a 

Paradoxographi Graeci-ben (1839: 186) Sótión töredékei között hozza (fr. 24). Vitruvius romlottabb szövegé-

nek kiegészítése innen származik. Page (1981) 451 az epigrammát a Kr. e. III/II. századra helyezi. A névtelen 

mű szerzője és Vitruvius is ellentmondásban van az epigramma szövegével, és más forrásokkal is, mivel azt 

állítják, a forrásból inni nem szabad (az epigramma a fürdést nem javasolja). A hagyományt ismeri Ovidius 

(Metamorphoses 15.322–323), Plinius (Historia naturalis 31.16), Athénaios (Deipnosophistae  2.43 f Kaibel, 

Phylarchost idézi) és a bizánci Stephanos is (s. v. Ἀζανία, μέρος τῆς Ἀρκαδίας,… Εὔδοξος δὲ ἐν ἕκτῃ γῆς 

περιόδου φησίν ἔστι κρήνη τῆς Ἀζηνίας, ἥ τοὺς γευσαμένους τοῦ ὕδατος ποιεῖ μηδὲ τὴν ὀσμὴν τοῦ οἴνου 

ἀνέχεσθαι, εἰς ἣν λέγουσι Μελάμποδα, ὅτε τὰς Προιτίδας ἐκάθαιρεν, ἐμβαλεῖν τὰ ἀποκαθάρματα.) 
884

 Olbrich (1976) 379 utal rá, hogy Artemis Apollón mellett gyógyítóistenség szerepét is betöltötte. Nevének 

az ἀρτεμής („egészséges”) szóból való levezetése elterjedt etimológia volt. Ebben a tekintetben analógnak mu-

tatkozik a thébai Nagy Anyaistennővel (Rheával), aki betegségek adója és elvevője volt, különösképpen a 

maniáé. Lásd Calame (1977) 248 (Pindaros 3. pythói ódájához írt scholionra hivatkozva). 
885

 A Melampus általi gyógyítást, és a gyógyítószerek vízbe dobását az élisi Anigros folyóhoz is kötötték 

(Pausanias 5. 5. 8–10). 
886

 Hésychios, s. v. ἀκροῦχει „ἄκρον ἔχει. Ἄκρον δὲ ὄρος τῆς Ἀργείας, ἐφ’ οὗ Ἀρτέμιδος ἱερὸν ἱδρύσατο 

Μελάμπους καθάρας τὰς Προιτίδας.” A Peloponnésoson több templomalapítást is fűztek Proitos nevéhez: Peithó 

templomát Sikyónban (Pausanias 2.7.8); Titané és Sikyón közötti út mentén Héráét (Pausanias 2.12.2); Oinoéban 

Artemisét (bizánci Stephanos s. v. Οἴνη). Casadio (1994) 69 arra a következtetésre jut, hogy „az egész mitikus 

esemény” Melampus személye körül forog. 
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χεῖρας ἀντείνων πρὸς αὐγάς 

ἱππώκεος ἀελίου, 

τέκνα δυστάνοιο λύσσας 

πάρφρονος ἐξαγαγεῖν· 

‛θύσω δέ τοι εἴκοσι βοῦς 

ἄζυγας φοινικότριχας. 

Ott megmosakodva 

a bíborfátylú Létó 

tehénszemű leányához könyörgött, 

kezeit a gyors lovú nap 

sugarai felé nyújtva, 

hogy gyermekeit szabadítsa meg 

a nyomorúságos, tébolyult elmebajukból: 

„Áldozok neked húsz 

bíborszőrű, befogatlan üszőt.” 

Artemis meghallgatja őt, és miután Hérát „meggyőzi”(107), meggyógyítja a lányokat. A 

lányok oltárt építenek, megalapíttatik a lousoi-i Artemis-kultusz (106–112): 

τοῦ δ’ ἔκλυ’ ἀριστοπάτρα 

θηροσκόπος εὐχομένου· πιθοῦσα δ’ Ἥραν 

παῦσεν καλυκοστεφάνους 

κούρας μανιᾶν ἀθέων· 

ταὶ δ’ αὐτίκα οἱ τέμενος βωμόν τε τεῦχον, 

χραῖνον τέ μιν αἵματι μήλων 

καὶ χοροὺς ἵσταν γυναικῶν. 

Meghallgatta imáját a vadakra leső istennő, 

a legkiválóbb isten leánya, s meggyőzve Hérát 

megszabadította a virágkoszorús lányokat 

az istentelen őrültségből. 

Azok nyomban szentélyt és oltárt alapítottak neki, 

s azt juhok vérével festették meg, 

majd asszonyi tánckart állítottak. 

Az óda utolsó szakaszában visszatérünk Metapontumhoz: Lousosból ment Artemis az 

akhájokkal Itáliába, miután azok Trója falait az istenek akaratából feldúlták (113–123). 

Hogy miért hagyta ki a költő a jóst az elbeszélésből, arra többféle magyarázat is felmerült a 

kutatásban. Megértéséhez mindenképpen a mítoszelbeszélés keretét és tágabb kontextusát kell 

figyelembe venni. Az epinikion ünnepeltje a pythói játékokon győztes ifjú metapontumi 

bírkózó, Alexidamos. A 24–36. sorok arról számolnak be, hogy már korábban, Olympiában is 

győzhetett volna, ha „valaki” el nem ferdítette volna az igazságot:
887

 

φάσω δὲ καὶ ἐν ζαθέοις 

ἁγνοῦ Πέλοπος δαπέδοις 

Ἀλφεὸν πάρα καλλιρόαν, δίκας κέλευθον 

εἰ μή τις ἀπέτραπεν ὀρθᾶς, 

παγξένωι χαίταν ἐλαίαι 

γλαυκᾶι στεφανωσάμενον 

πορτιτρόφον [….]ί[……]ραν θ’ ἱκέσθαι· 

[     ] 
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 Az elszalasztott győzelem toposznak számít, lásd Cairns (2010) 120. 
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παῖδ’ ἐν χθονὶ καλλιχόρωι 

ποικίλαις τέχναις πέλασσεν· 

ἀ]λλ’ ἢ θεὸς αἴτιος, ἢ 

γ]νῶμαι πολύπλαγκ<τ>οι βροτῶν 

ἄ]μερσαν ὑπέρτατον ὲκ χειρῶν γέρας. 

Állítom, hogy a szent nevű Pelops 

isteni síkján, 

az Alpheios szép vize mellett is, 

ha az igazság egyenes útját valaki 

el nem görbítette volna, 

haját a szürkén csillogó, minden vendéget 

szívesen látó olajággal koszorúzva 

tért volna haza (?) a borjakat nevelő …. 

… 

(hiszen) a tánckarokkal ékes vidéken 

ügyes fogásokkal a földre terített egy (másik) fiút. 

De vagy isten az oka, vagy a halandók 

gyakran tévedő ítéletei 

ragadták ki kezéből a legbecsesebb díjat. 

Most viszont (νῦν δ’ 37) Artemis győzelemhez segítette (37–39): 

νῦν δ’ Ἄρτεμις ἀγροτέρα 

χρυσαλάκατος λιπαράν 

Ἡμ]έρα τοξόκλυτος νίκαν ἔδωκε. 

Most viszont a vadon istennője, az arany orsójú Artemis, 

a szelíd íjász, 

megadta neki a ragyogó győzelmet. 

Az istennő az összekötő kapocs a jelenbeli ünneplés és a mitikus történet között: neki állí-

tott egykor oltárt Proitos (τᾶι ποτ’ Ἀβαντιάδας βωμὸν κατένασσε 40-1), amelynek története a 

lányai megőrüléséhez kötődik. Felettébb szokatlan módon felhalmozott négy jelzője is kieme-

li központi szerepét, egyben azt, hogy az ő személyében találkozik a civilizálatlan vadság (ἀγ-

ροτέρα, τοξόκλυτος) és az elvárt női szerepet felvállaló szelídség (χρυσαλάκατος, ἡμέρα), 

ami miatt a vadonba menekülő szűz lányok „meggyógyítója” lehet.
888

 

Herwig Maehler éppen Artemis központi szerepével magyarázza azt, hogy Melampus nem 

szerepel az elbeszélésben: szerinte ezt az egyértelmű központi szerepet megbolygatta volna 

Melampus jelenléte.
889

 Richard Seaford a Proitidák történetének rituális hátterét elemezve arra 

a következtetésre jut, hogy Melampus szerepeltetése más jelentést adna a mítosznak: a jós a 

dionysosi őrjöngés ismerője és gyógyítója, nem pedig a lányságból az asszonyi létbe átlépő 

Proitidák „beavatója”. Ha Melampus szerepelne, az a dionysosi világ megjelenését jelentené, 

és a történetet ambivalenssé színezné, ami távol áll a költő céljaitól.
890
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 Lásd Segal (1976) 122; Stern (1965) és Cairns (2010) 123. Bakchylidés különleges jelzőhasználata régóta 

tárgya a Bakchylidés-kritikának, vö. Jebb (1905) 61–63; Kirkwood (1966) 100–101; Stern (1970) 295–297. 
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 Maehler (1982) 202. „Die dichterische Ökonomie legte es nahe, Melampus aus der Erzählung ganz zu 

eliminieren und durch Artemis zu ersetzen. Für beide Teile des Liedes, das ‛Programm’ und den Mythos, ist 

Artemis der Integrationsfaktor, auf dem die dichterische Einheit des Liedes beruht.” 
890

 Seaford (1988). Casadio (1994) 63 odáig megy, hogy Melampust az „olymposi” Héra fennséges világához 

képest outsidernek nevezi – ezért nem „tetszhetett” Bakchylidésnek, hogy az elbeszélésébe bevonja. 
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Ez ellen felhozhatóak Douglas Cairns érvei, aki szerint a Proitidák története Melampusszal 

együtt elmesélhető anélkül, hogy az Dionysos világának behatolását jelentené az elbeszé-

lésbe.
891

 Sokkal inkább arról van szó – érvel Cairns –, hogy Melampus beillesztése a törté-

netbe azzal kellett volna, hogy járjon, hogy akkor el kell mesélnie a lányok házasságának tör-

ténetét is (Melampus ill. Bias elvett egy-egy Proitidát feleségül, és részt kaptak a királyság-

ból), és ezzel felbomlott volna az a csodálatos egység és harmónia, ami Tiryns állapotát 

egyébként jellemezte, és ez által rossz paradigmává vált volna Metapontum számára.
892

 Chris 

Carey az óda szerkezetével érvel: Az óda három témája – az ünnepelt győztes, a Tiryns ala-

pításáról szóló mítosz és a Proitidák meggyógyítása – párhuzamos történetek: ahogyan 

Alexidamos el nem ismert győzelmét meggyógyítja Artemis, és ahogyan az argosi viszályt 

„meggyógyítja” Zeus, úgy gyógyítja meg Artemis az őrjöngő Proitos-lányokat.
893

 A minta így 

tökéletes, Melampus szerepeltetése felbomlasztaná a párhuzamokat. 

Maehler magyarázatával szemben fel lehet hozni, hogy ha a jós közvetítő szerepet játszana, 

mint teszi azt például Kalchas az Ilias 1. énekében, vagy Polyidos Pindaros 13. olympiai ódá-

jában, az semmit sem vonna le Artemis dicsőségéből vagy központi szerepéből.
894

 Cairns ma-

gyarázatával hasonló a probléma: a mitikus elem (a jós beavatkozása) igen szabadon ke-

zelhető, és éppúgy igazíthatja a költő a jós bevonásával a történetet úgy, hogy az jó paradigma 

maradjon. Ami pedig a párhuzamokat illeti (Carey érveit), egyrészt nehéz belátni, miért ron-

taná el egy jós a párhuzamot, ha az lenne a szerepe, hogy Artemis felé irányítsa a szereplők 

figyelmét,
895

 másrészt az a bizonyos analógia, amelyet Melampus „megzavarna”, a lányok és 

Alexidamos párhuzama, ami egyáltalán nem ilyen egyértelmű.
896

 

Abban egyetértés van a kutatásban, hogy a lányok megőrülésének és meggyógyulásának 

története valamiképpen analóg Alexidamos történetével. Ahogyan Artemis meggyógyította 

valamikor a Proitos-lányokat, úgy „most” az Alexidamost ért sérelem „gyógyítója” lett.
897

 Így 

értelmezi legalábbis Burnett, és részben Cairns.
898

 Az analógia tovább vezethető a belső törté-

netre: Proitos és Akrisios viszálya is olyasféle anomália, mint a győzelem elvevése vagy a 

lányok őrjöngése, és a háborús állapotot itt is isteni beavatkozás „gyógyítja” meg (mindkét 

esetben a παύω igével: 76 és 108). 
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 Cairns (2005). 
892

 Hasonló a gondolatmenet (kevésbé kidolgozottan) Burnettnél (1985) 109. Meiser (1904) 17 szerint azért 

marad ki Melampus, mert nem „akháj hős”, hanem idegen. Bakchylidés igyekszik kiiktatni a történetből min-

dent, ami tragikus, vagy kétértelmű. 
893

 Carey (1980) 235. Ugyanezeket a párhuzamokat emeli ki Burnett (1985) 111–112 is. 
894

 Pitotto (2011) 293 is úgy véli, hogy Melampus játszhatott volna közvetítő szerepet Proitos és az isten(ek) 

között. 
895

 Az Ilias első énekében Kalchas segít a görögöknek Apollón haragjának elhárításában, de ez semmit sem 

von le Apollón jelentőségéből. Az isten marad a járvány okozója és gyógyítója. 
896

 Carey (1980) 233. n. 24 maga is utal arra, hogy Proitos is és a lányai is párhuzamai az atlétának. 
897

 Artemis hozza helyre Alexidamos korábbi sérelmét, de az óda szövege nem él a gyógyítás metaforájával. 

Hogy „gyógyulásként” értelmezik Alexidamos győzelmét, az már abból fakad, hogy a Proitidákat tekintik 

Alexidamos párhuzamának. Ezért fordított logikájú Carey érvelése, amennyiben abból indul ki, hogy a költő 

gyógyító szerepet adott Artemisnak Alexidamos történetében. (Carey 1980: 235: „Earlier, Bacchylides 

atttributed a healing role to Artemis in relation to the victor. The same role is played by Artemis in the myth of 

the Proetides…”). Hasonlóan Cairns (2010) 107: „This setback (sc. Alexidamus’), the poet affirms, has now 

been remedied by the intercession of Artemis.” 
898

 Burnett (1985) 107; Cairns (2005) 37 és (2010) 127; de már Blass (1901) 280–281 is. 
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Az analógiák nagyjából világosak, csupán egy valamivel érdemes kiegészíteni (kijavítani) a 

fenti elemzést. Richard Garner már felhívta a figyelmet arra, hogy a tirynsi lányok és 

Alexidamos párhuzamba állítása „elhibázott”:
899

 míg a lányok bűnösek Héra megsértésében, 

Alexidamos nyilvánvalóan ártatlan. És bár nagy szégyen lehetett vesztesként hazatérni 

Olympiából, semmi sem utal arra, hogy a lányok őrültségéhez hasonló bajban szenvedett vol-

na. Garner úgy látja, hogy Alexidamos párhuzama valójában Proitos: „The loss of his 

daughters is his Olympian defeat.” 

Garner érvelése elfogadhatónak tűnik a lányok és Alexidamos páhuzamba állításának kriti-

káját illetően. Nem teljesen meggyőzőek viszont a Proitosszal való párhuzamot alátámasztani 

hívatott érvei. Szerinte a szégyen vette majdnem rá Proitost arra, hogy öngyilkos legyen (uo.) 

– erre azonban a szöveg sehol sem utal. Az igaz, hogy Proitos központi figurája az elbeszélés-

nek, és az is, hogy van valamiféle párhuzam Proitos és Alexidamos történetében a szenvedés-

sel eltöltött idő és az isteni segítség elérkezése szempontjából. De nem biztos, hogy a párhu-

zamot Alexidamosszal kell keresni, illetve hogy a két történet (a mitikus és az aktuális) egy-

másnak hézagmentesen megfeleltethető. 

Mert az igen lényeges, hogy Artemis nem Proitost gyógyítja meg, hanem a lányokat 

(Proitos kérésére). Az aktuális történetben pedig, aki gyógyításra szorul, az nem Alexidamos, 

hanem a versenybírák. Feltűnő, hogy az óda egyik központi motívuma (és részletesen kidol-

gozott képe is) a bolyongás, tévelygés.
900

 A Proitidák bolyongásának párhuzama nem 

Alexidamos sértettsége, hanem „a halandók sokfelé bolygó gondolatai” (γνῶμαι 

πολύπλαγκτοι βροτῶν 35), Proitos kétségbeesése (δοίαξε 87), és az argosiak közti megha-

sonlás (διχοσταςίαις 67).
901

 A bírák tévednek, ahogyan a lányok tévelyegnek. Amikor Artemis 

megadja a győzelmet Alexidamosnak, akkor a bírák „gondolatait” teszi helyre, nem 

Alexidamos sérelmét „gyógyítja meg”.
902

 Ha valakivel, Alexidamos inkább Hérával analóg, 

hiszen az istennőnek éppúgy nem adták meg a lányok a neki járó tiszteletet, ahogyan 

Alexidamosnak a bírák a neki járó versenydíjat. 

Visszatérve tehát Melampus kihagyására: ha a történetben közvetítőként szerepelne a jós, 

valóban súlyosan megzavarná-e Artemisnek a jelenben tapasztalt gyógyító hatalmával felál-

lítható párhuzamot? Mint a fenti Pausanias-helyekből is látszik, elképzelhető olyan változat, 

ahol Melampus és Artemis is szerepet játszik.
903

 

A kérdést egyelőre hagyjuk nyitva, mindenesetre úgy tűnik, Melampus nem nyom nélkül 

tűnt el a történetből. Más beszámolókból (Hérodotos, Apollodóros) úgy tudjuk, Melampus a 
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 Garner (1992) 524. 
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 Vö. Stern (1965) 280; Cairns (2010) 106 valamelyest más megfogalmazásban, de hasonlóra mutat rá: „az 

„elindulás”, és a „vándorlás” motívumáról beszél, ami az olympiai bírák „vándorló” gondolatinak képében is 

megjelenik, „and this itself is an element in the theme of correct versus disordered states of mind that permeates 

the ode”. 
901

 Ezeket a párhuzamokat emeli Cairns (2010) 122 is. 
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 Közvetve utal erre Cairns (2010) 106, a következő oldalon mégis Alexidamos olympiai kudarcának 

Artemis általi gyógyításáról beszél. 
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 Lásd a Hésychios-szócikket (s. v. ἀκροῦχει, 886. jegyzet). Egy másik lexikonszerkesztő, a bizánci 

Stephanos „Oiné” szócikkében Proitos által emelt szentélyt említ (Οἰνωᾶτις Ἄρτεμις, ἡ ἐν Οἰνώῃ τῆς Ἀργείας 

ἱδρυμένη ὑπὸ Προίτου). Egy lucaniai vörösalakos vázaképen Melampus, Artemis és Dionysos együtt szerepel-

nek, lásd az Ikonográfia fejezetet, 190. oldal. Pitotto (2011) 293 arra is felhívja a figyelmet, hogy Melampus a 

metapontumiak (egyik) eredetmítosza okán is (pylosiak alapították) beleillesztehtő lett volna az elbeszélésbe. 
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királyság felét kérte Proitostól a lányok meggyógyításáért, amit Proitos visszautasított, de 

amikor már igazán nagy volt a baj (további asszonyok őrültek meg), mégis hajlandó volt be-

lemenni az üzletbe. Melampus kihasználta a király szükséghelyzetét, és még nagyobb árat 

kért: testvére, Bias is kapjon egy részt az országból. Ekkor Proitos már beleegyezett ebbe is. 

Az alkudozás-történetben benne van, hogy Proitos először Melampus nélkül gondolja megol-

dani a helyzetet, és csak akkor lesz hajlandó elfogadni a segítségét (és feltételeit), amikor már 

nagyon nagy bajban van, hiszen teljesen tehetetlen. A magasabb ár elfogadása fejezi ki 

Proitos tehetetlenségét és kétségbeesését. Bakchylidésnél Proitos nem tárgyalhat 

Melampusszal, a helyzet súlyosságát és Proitos kétségbeesését ezért a költő másképpen érzé-

kelteti: belefűzi az elbeszélésébe, hogy Proitos öngyilkos akart lenni. Ez a részlet egyedül nála 

szerepel, sehol máshol. Bakchylidés – mondhatjuk – szereti a patetikus jeleneteket,
904

 de a 

jelenet legfontosabb funkciója a király tehetetlenségének és kétségbeesésének ábrázolása, 

amelyet más változatokban a Melampusszal folytatott tárgyalások juttatnak kifejezésre. Test-

őrei beszélik le a szörnyű tettről, majd – mint fentebb megfigyeltük – a köztes lépéseket telje-

sen kihagyva egyszer csak Lusosban látjuk viszont a királyt. 

Lusos és Tiryns messze van egymástól. Nem érthető, Proitos hogy kerül oda. Tudta, hogy a 

lányai merre mentek és utánuk ment? Tudta, hogy Lusosban segítségre fog találni? A kardal-

költészetben persze gyakori az ilyen kihagyás,
905

 a különleges itt az, hogy a költő úgy tesz, 

mintha folyamatosan mesélne (μὲν… ἀλλά…), valójában hézagot hagy az elbeszélésben. Te-

hát lehet, hogy Cairnsnek vagy Carey-nek igaza van abban, hogy Melampus kihagyásával 

tökéletesebb a paradigma és a párhuzamok „rendje”, de amit nyertünk, nem kevésbé „rendet-

len” elbeszélés, mintha Melampus benne maradt volna. 

Nem ez az egyetlen bökkenő: teljesen egyértelmű, hogy a lányokra haragvó istennő Héra. 

Így kezdődik az egész elbeszélés. Mégis: a megoldás nem Héra kiengesztelése, hanem egy 

Artemishez intézett ima. Artemis „meggyőzi” Hérát egy fél mondatban (participiummal kife-

jezve: πιθοῦσα δ’ Ἥραν, 107), és Héra rettenetes haragja el is van felejtve. A két istennő szo-

ros kapcsolata rituális okokkal jól magyarázható, de az elbeszélésen (mint elbeszélésen) csor-

ba esik.
906

 Isteni tekintély megsértésének (istennel szembeni dicsekvésnek) ennél sokkal sú-

lyosabb következménye szokott lenni. Gondoljunk csak Niobé történetére, vagy Marsyaséra. 

Itt, a metapontumi győztesnek szóló epinikionban elég néhány tehén (vagy juh) feláldozása – 

Artemisnek. Pherekydés, akinek az elbeszélése igen közel áll Bakchylidéséhez, úgy meséli, 

hogy Melampus engeszteli ki Hérát áldozatokkal és imádságokkal. Bakchylidés változatából 

kimarad a közvetítő, pontosabban az emberi közvetítő helyét egy isteni közvetítő veszi át, a 

két istennő pedig (egy participiumba sűrített olymposi jelenetben) egymás között intézi el az 

ügyet.
907
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 Mint Kroisos máglyára lépése a 3. (33–34), vagy Héraklés könnyei az 5. epinikionban (156–157). 

Bakchylidés érzelmesebb, pátoszt kedvelő attitűdjéről lásd pl. Fränkel (1962) 515; Stern (1970) 299; Segal 

(1985) 235. 
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 Burnett (1985) 9. vö. Rengakos (2000), különösen 108. 
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 Héra és Artemis mint a női élet komplementer szféráot uraló istennők: Scarpi (2007) 492. 
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 Casadio (1994) 66 a közvetítő kihagyását Bakchylidés azon szándékával magyarázza, hogy Metapontum 

védőistenének érdemeit tisztábban juttassa kifejezésre. A „tisztábban” azt is jelenti, hogy nincsenek gyógyszerek 

és nincs „mágia” a történetben. Savignonival (1913) egyetértésben ezt a vallásosságot „emelkedettebbnek” tartja.  
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A költő persze magyarázat nélkül hagyhat bizonyos eseményeket, történetelemeket. Meg-

teheti, hogy ami nem fontos számára, azon továbbsiklik.
908

 Bakchylidés nem akarta bevonni 

Melampust az elbeszélésébe. Az óda több pontján megfigyelhető, hogy vagy névtelen sze-

mélyek, vagy emberek közössége felelős a problémákért és azok megoldásáért. Alexidamos 

olympiai versenyzésekor „valaki” (27) elferdítette az igazságos ítéletet. Nem tudjuk, ki tehet 

róla, és a költő nem is akarja tisztázni: „ἀλλ’ ἢ θεὸς αἴτιος, ἢ γνῶμαι πολύπλαγκτοι βροτῶν 

ἄμερσαν…” (35–36). Az olympiai versenybírák tévedtek akkor, s most Pythóban győztesnek 

ismerték el Alexidamost: „πολέες δ’ ἀμφ’ Ἀλεξίδαμον ἀνθέων ἐν πεδίωι στέφανοι Κίρρας 

ἔπεσον” (17–21). Proitos és Akrisios viszályát a nép közbeavatkozására oldják föl: „λαούς τε 

διχοστασίαις ἤρειπον ἀμετροδίκοις μάχαις τε λυγραῖς. λίσσοντο δε…” (67–68).
909

 A nép ké-

résére költözik át Proitos Tirynsbe, Zeus közbeavatkozása ez után következik, mintegy mellé-

kesen, utólagos jóváhagyásként: „Ζεὺς τ’ ἔθελεν…” (73). Majdnem úgy, ahogyan az olympiai 

igazságtalanság oka is választható: az emberek és/vagy az isten cselekszik. Proitos öngyilkos-

sági kísérletét névtelen testőrei akadályozzák meg: „ἀλλά νιν αἰχμοφόροι μύθοισι δε 

μειλιχίοις καὶ βίαι χειρῶν κάτεχον” (89–91). Amikor Artemis, a „népek úrnője” (δέσποινα 

λαῶν 117) Metapontumba költözik, egyszerűen „férfiakkal” érkezik (ἀρηϊφίλοις άνδρεσσιν 

113–114), és a Proitidák is végig név nélkül maradnak. 

A költő Melampus kiiktatásával a „segítő”, a közvetítő funkciót távolította el a történetből. 

Az istenség közvetlenül, „a pap közbenjárása nélkül” avatkozik bele az eseményekbe.
910

 A 

konfliktusokat és válsághelyzeteket emberi közösségek oldják meg (Proitos és Akrisios vi-

szálya, Proitos kétségbeesése). A város, a közösség élete és jelentősége színezi át az egész 

ódát: Tiryns és Metapontum alapítása, a lányok visszavezetése a városba, a város lakóit fe-

nyegető háború elhárítása.
911

 Visszatérő motívum az „istenektől szeretett város képe: 

θεότιμον ἄστυ (12, Metapontumról), θεοφιλὲς λιπόντες Ἄργος (60), a kyklópsok által épített 

Tiryns (58 θεοδμάτους ἀγυιάς; 77–79), és a Metapontionban „szerencsével” lakó Artemis 

(115–116).
912

 

Bakchylidés bizonyos dolgokat másképp mesél el, mint azt a mitikus hagyományból tud-

juk, sok részlet kidolgozásával pedig egyáltalán nem törődik. Nem fontos számára az argosi 

testvérviszály pontos oka és lefolyása,
913

 sem a lányok betegsége és a gyógyítás módja.
914

 

Külön érdekes, hogy Bakchylidés nem jelzi az elterjedt változattól való eltérését, sőt, ebben 

az ódában egyáltalán nem reflektál saját költői tevékenységére. 
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 Vö. Goldhill (1991) 154 (Pindaros 6. olympiai ódájának motiválatlan elbeszélés-elemeiről.) 
909

 Más változatokban itt is van segítség: lykiai apósa segít Proitosnak elfoglalni Tirynst: Apollodóros 2.2.1. 

A Proitos-Akrisios viszály többi változatára nézve lásd Cairns (2010) 112. 
910

 Meiser (1904) 20. 
911

 A közösség kiemelését látja az óda egyik fő motívumának Cairns (2005) 38 és (2010) 107; 121–122. Sze-

rinte az óda szerkezete Metapontum alapítására fut ki, ez lenne az egész költemény kulminációs pontja, ám a fent 

bemutatott koncentrikus szerkezet miatt ez a véleménye nem meggyőző. 
912

 A motívumot kiemeli Cairns (2010) 120 is. 
913

 Egyes források szerint a viszály oka az volt, hogy Proitos erőszakoskodott Danaéval. Schol. Ab in Iliadem 

14.319 (Pindarosnak tulajdonítva), lásd Gantz (1993) 300. Proitos ezután elment Lykiába, majd később apósa 

kíséretében, hadsereggel tért vissza, és elfoglalta Tirynst (Apollodóros 2.2.1). 
914

 Az előbbi a Nőkatalógusban és Apollodórosnál van részletesen elmesélve, az utóbbi Apollodórosnál 

(2.2.2). Burnett (1985) 111 hívja fel a figyelmet ez utóbbi kihagyásra Bakchylidésnél. 
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Pedig a költői persona előtérbe tolása és a költészetre való reflexió az epinikion műfajának 

egyik jellemző eleme. Hátterében a műfaj sajátos hitelességi problematikája áll: a költemé-

nyek megrendelésre készülnek, ezért igazságtartalmukkal kapcsolatban kétségek merülhetnek 

föl – a költőnek el kell hárítania a túlzás, torzítás vagy a valóságtól való elrugaszkodás gya-

núját. Fontos, hogy mondanivalójának igazságát ne kérdőjelezhessék meg, ezért szavainak 

valamilyen módon – esküvel, isteni forrásra történő hivatkozással vagy másképp – hitelesí-

tésre van szüksége.
915

 Az ünnepeltnek a közösség fölé, szinte isteni magasságba emelése in-

doklásra szorul;
916

 a kiemelkedő egyén és a többiek (polgártársai) között feszültség keletke-

zik, ami az egyént dicsőítő költőt sem hagyja érintetlenül. Ebben a helyzetben a költő a kö-

zösség kedvéért nem mondhat le az egyén dicsőítéséről, de az egyénnek a közösséghez való 

tartozását is minduntalan hangsúlyoznia kell.
917

 

Pindarosszal összehasonlítva fogalmazza meg Glenn W. Most, hogy Bakchylidés „kommu-

nikációs stratégiáját” – az individuum hangsúlyozása felé elmozduló Pindarosszal szemben – 

az ünneplő közönséggel való közösségvállalás jellemzi.
918

 A két költő ugyanarra az alkalomra 

készült egy-egy ódájának elbeszélői magatartását veszi górcső alá: az aiginai Pytheas számára 

írt 13. epinikiont és Pindaros 5. nemai ódáját. Bakchylidés jól ismert homérosi hasonlatot vesz 

át (124–132), ám míg az Iliasban a felkerekedő szélvihar Hektór felülkerekedésének képe 

(15.624–629), az ódában az elülő fergetegre a visszavonuló Achilleus hasonlít. Az eposzban a 

görögök úgy rettegnek Hektór támadásától, mint a viharba került hajósok, Bakchylidés sorai-

ban a trójaiak hasonlítanak a vihar elülésekor megkönnyebbülő tengerészekre. Mivel a közön-

ség pontosan tudja, hogy a trójaiak megkönnyebbülése ideiglenes, és Achilleus távolmaradása 

miatt felbuzduló harci kedvük csak a végső vereséghez viszi őket közelebb, a vihar-hasonlat 

fájdalmas drámai irónia eszközévé lesz: a trójaiak nem tudják, de mi tudjuk, hogy hogyan 

végződik a történet. Az óda költője úgy éri el ezt a drámai hatást, hogy bevonja a hallgatósága 

tudását az Ilias történetéről.
919

 

Az 5. nemeai óda mítoszelbeszélése éppen ellenkező viszonyulást vár el közönségétől. 

Péleus visszautasította vendéglátója feleségének közeledését, és jámborsága jutalmául Zeus a 

Thetisszel kötött házassággal jutalmazza meg. A vendégség hátterét azonban, hogy ti. 

Péleusnak gyilkosság miatt kellett otthonról elmenekülnie, a költő kihagyja az elbeszélésből, 

ráadásul közli, hogy erről nem akar beszélni (14–18). Péleus az istenfélelem mintaképévé 

válik az ódában, azon az áron, hogy a közönségnek el kell tekintenie a történetnek az erkölcsi 

paradigmába nem illő részleteitől.
920

 

Így értendő tehát az, hogy Bakchylidés közösséget vállal a hallgatóságával, Pindaros vi-

szont kimondottan elutasítja (elhallgatja és elfelejtését kéri) a közös mitológiai tudás bizonyos 

elemeit. Hasonló figyelhető meg a szintén egy és ugyanazon alkalomra, Hierón Kr. e. 476-ban 

szerzett olympiai győzelmére írt 5. epinikion és az 1. olympiai óda összehasonlításakor. 

Bakchylidés a közönsége tudására számítva nem meséli el Héraklés és Déinaiera házasságá-
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 Bundy (1962) 3–4. Az igazságigény megerősítésének számos konvencionális formáját tárgyalja. Az isteni 

forrásra történő hovatkozásnak természetesen sok egyéb aspektusa is van. 
916

 Burnett (1985) 42; hasonlóképpen Gerber (1997) 283. 
917

 Lásd Burnett (1985) 49–51; Kurke (2000) 82–83 és Most (2012) 271. 
918

 Most (2012) 
919

 Most (2012) 256–259. 
920

 Most (2012) 261–264. 
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nak és egyben Héraklés életének végét. A tragikus iróniát itt is azzal teremti meg, hogy csak 

Héraklés nem tudja, hogy szinte minden mozdulat és történet-elem az ő halálának körülmé-

nyeit vetíti előre: ő is egy nő áldozata lesz majd, mint Meleagros, akinek története könnyekre 

fakasztja.
921

 Pindaros ugyanerre az alkalomra írt ódája az előbbihez (az 5. nemeai ódához) 

hasonlóan zavarba hozza a Pelops történetét ismerő hallgatót. Ráadásul a költő itt nem csupán 

elhallgat, hanem erkölcsi okokból kimondottan tévesnek (hazugságnak) nevezi a mindenki 

által ismert mitikus hagyományt. Míg Pindaros kijavít és saját magát autentikus információ 

forrásának állítja be, Bakchylidés megerősíti közönsége tudását, és az értelemképzésben 

együttműködik velük.
922

 

Az, hogy a 11. epinikionban a költő szinte egyáltalán nem jelenik meg (az egyetlen egyes 

szám első személyű megszólalása a 24. sor φάσω-ja), úgy tűnik, összhangban van a fenti 

megállapításokkal: Bakchylidés kevésbé szereti magára irányítani a figyelmet, és kevésbé 

hajlamos felölteni a többieknél többet tudó vates jelmezét, mint Pindaros.
923

 Itt, a 11. 

epinikionban ő is eltér a hagyományos változattól, de nem lép föl a helyreigazító szerepében. 

Épp ellenkezőleg, a változtatásaira nem hívja fel a figyelmet. Azt a pózt (funkciót) vonja meg 

saját magától, amelyet ebben a történetben a jós játszhatna: a közvetítőét, aki az igazságot 

(jobban) ismeri (mint mások).
924

 

Mindazonáltal Bakchylidés bizonyos alkalmakkor képes a Pindaroséhoz hasonló vatesi 

pózba helyezkedni.
925

 A Hierónhoz írt 3. epinikionban, úgy tűnik, Apollón szerepével azono-

sul. Kroisost Apollón viszi a hyperboreusok országába, és teszi ezzel halhatatlanná őt, Hierón 

aretéjának halálon túl is fennmaradó hírnevét pedig a „keósi csalogány” énekli meg.
926

 Ez a 

párhuzam elmélyül azáltal, hogy a két hosszabb gnómikus szakasz egyikét Apollón mondja 

(Admétosnak, 78–84), a másikat (közvetlenül Apollón szavai után) a költő közli (85-től). Még 

különlegesebb, hogy itt találjuk Bakchylidés kevés egyes szám első személyű megszólalásá-

nak egyikét (γαρύω 85), ráadásul maga a gnómikus mondanivaló eltéveszthetetlenül rájátszik 

Pindaros 1. olympiai ódájának kezdősoraira. Ez utóbbi költemény ugyanennek a Hierónnak 
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 Most (2012) 265–267. 
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 Most (2012) 270–271. 
923

 Mind Pindaros erőteljes narrátori jelenléte, mind vates-szereppel való azonosulása közismert. A költői 

személyiség, amelyet kialakít magáról, erkölcsi tekintéllyel bír, a tanító pózát veszi magára, vö. Lefkowitz 

(1991) 115. Szívesen azonsul a prófétai szereppel, pl. jósszereplőinek és saját költői tevékenységének párhu-

zamba állításával, lásd pl. Hurst (1983) 165. Saját személyének a közönségtől való eltávolítását hangsúlyozza 

Hadjimichael (2010) 336 is. Bakchylidés viszont az epinikion egyik kötelező elemét, a gnómikus kijelentéseket 

is sokszor szereti szereplői szájába adni, de ha saját nevében közli őket, akkor sem kerül akkora hangsúly a köl-

tői tekintélyre, mint Pindarosnál, lásd Hadjimichael (2010–2011) 337–338. Előfordul ugyan, hogy saját szemé-

lyére utal, de a legtöbb esetben harmadik személyben és metaforikusan (uo. 347–351). Egy paiántöredékében 

arról beszél, hogy tudását más költőktől tanulta: „ἕτερος ἐξ ἑτέρου σοφός / τό τε πάλαι τό τε νῦν.” (F 5 

Campbell). 
924

 Bakchylidés visszahúzódó narrátori pózát szokták „homérosinak” is nevezni, lásd Kirkwood (1966) 106. 

Az epithetonok használatára (100) és a hasonlatokra (107) is felhívja a figyelmet. Más kérdés, hogy nem nevez-

nénk (ahogy Kirkwood) Homéros elbeszélését sem egyszerűnek (Fearn 2012: 332), vö. Hadjimichael (2010–

2011) 337. 
925

 Most (2012) 273. n. 61. 
926

 Maehler (1982) 59 érdekes módon nem a párhuzamra helyezi a hangsúlyt. Szerinte ez mutatja a különbsé-

get Kroisos és Hierón között. Carson (1984) 119 abban is felfedezi Apollón és a költő párhuzamát, hogy mind-

ketten charist, hálát, hálából fakadó szívességet tesznek, Apollón Kroisosnak, a költő Hierónnak. 
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íródott, nyolc évvel korábban – a rájátszás egész biztosan felismerhető volt a hallgatóság 

(köztük Hierón) számára.
927

 A 3. epinikion költői personája nem ódzkodik annyira a tanács-

adó szerepétől, és attól sem, hogy saját költői tevékenységének nyomatékot adjon. A megren-

delő tyrannos, a kor leghatalmasabb görög uralkodója – talán az uralkodóval szemben a költő 

szívesebben veszi fel a jós „archetipikus” (tanácsadó, problémamegoldó) szerepét.
928

 Közre-

játszhat az is, hogy ez az a költemény, amely Hierón olympiai kocsiverseny-győzelmére író-

dott, és nincs pindarosi „párja” (szemben az 5. epinikionnal): ezúttal egyedül Bakchylidés 

kapott megbízást. Mondhatni lehetetlen volt, hogy ne utaljon Pindarosra,
929

 aki nyolc évvel 

korábban Hierón lóversenygyőzelmének mitikus előképéül Pelops kocsiverseny-győzelmét 

választotta, ami most, a Hierón kocsiverseny-győzelme alkalmából még odaillőbb lett vol-

na.
930

 

A demokratikus Metapontum győztes atlétájának ünneplésébe ez a tanácsadói szerep nem 

illik bele – a költő teljesen eltűnik az elbeszélése mögött, a mítoszt pedig úgy alakítja, hogy az 

istenek és az emberek közötti közvetítőnek nem juttat szerepet benne. Az epinikion-költő te-

hát nemcsak azzal igazítja a mítoszt megrendelője igényeihez, hogy a város fontos istenségét 

helyezi a középpontba, hanem azzal is, hogy nem szerepeltet az emberi közösség és az isten-

ség közötti, tekintéllyel bíró közvetítőt.
931

 Az istenség, a vadul kóborló lányokat megszelídítő 

Artemis emberi beavatkozás nélkül is helyre tudja hozni a bírák eltévelyedett ítéletét, és meg 

tudja adni a győzelmet annak, akinek jár (37–39). Ahhoz, hogy a nagy tetteket felismerjük, 

nem kell más csak „helyes gondolkodás” (123–126), ami, úgy tűnik, az óda világában nem a 

jós, a költő vagy a király privilégiuma. 
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 Maehler (1982) 56–63. Az imitáció kérdését feszegeti és a képek különböző funkcióját elemzi Wind 

(1971), aki nem tartja Pindaros-imitációnak. A priamola értelmezéséről lásd Carson (1984) 116–119, további 
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az első olympiai óda előtt is. Campbell (1972) 415 szerint Bacchylidés elrontotta az imitációt. 
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függésben lehet a megrendelő politikai hatalmával: az alluzív stílus és a rejtvényszerűség az előadás politikai 

kockázatainak csökkentéseként is értelmezhető, lásd Thomas (2012) 237. 
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 Woodbury (1969) 331 is úgy látja, hogy a Pindarosszal való rivalizálásnak kitüntetett tanúja ez az óda, és 

különösen az 1. olympiai ódára rájátszó sorok. 
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 Hasonló tanulságokkal szolgál a másik Hierónnak írt költemény, az 5. epinikion. A költő itt nagyon hang-

súlyosan van jelen, mind a bevezető, mind a lezáró szakaszban, a mitikus történetben pedig felismerhető a 

Meleagrosszal való párhuzama, vö. Lefkowitz (1969) 73. További mélységet ad ennek a párhuzamnak az, hogy 

Héraklés és Meleagros alvilági találkozása Odysseus és Teiresias alvilági találkozását idézi, és Meleagros egész 

megjelenése – főként Héraklésszel szemben – szilárdságot, tekintélyt sugároz, az Odysseia-beli jósalak vonásait 

ölti magára. A szövegben aláhúzza ezt „Meleagros lelke” állapothatározója, az „εὖ εἰδώς” (78. sor): a párhuza-

mos epikus helyeken minden esetben jós kapja ezt a megjelölést, amely mindig valamilyen különleges, maga-

sabb rendű tudásra utal, vö. Maehler (1982) ad loc. Az általa felhozott párhuzamok: Ilias 1.384; 13.665; 

Odysseia 2.170. 
931

 Vö. Cairns (2010) 120: a győztes városa jelenti a döntő tényezőt a mítosz megválasztásában. Cairns is ki-

emeli a közösség központi stzerepét (passim), de az óda aktuális üzentét abban fedezi föl, hogy a Proitida-mítosz 

mint leány-iniciációs, házassággal végződő történet a metapontumi közösség (és konkrétan a házasulás előtt álló 

győztes) számára jelent reményteli mintát (123–127). Melampus kihagyását is ebben a keretben értelmezi: így a 

költő elkerüli az exogámiának és az argosi királyság szétosztásának motívumát (125). 







 

III. MELAMPUS IKONOGRÁFIÁJA 

 

Melampusszal igen ritkán találkozhatunk a ránk maradt ókori képzőművészeti alkotásokon. 

Történeteiből kiragadva más jós-, bölcs- vagy orvosábrázolásoktól nem különíthető el, a phy-

lakéi marharablás ábrázolása pedig más, hasonló mitikus történetekkel való rokonsága miatt 

(névfeliratok híján) azonosítható nehezen.
932

 A Proitos-lányok története viszont tartalmaz 

olyan elemeket, amelyeknek ikonográfiai megjelenítése biztosabb támpontot jelent. Elsősor-

ban a zavart elmeállapotra utaló jegyek jelentik az őrült lányok azonosításának alapját: zilált 

öltözék, csapzott hajviselet és a normálisról eltérő – izgatottságot vagy éppen aléltságot kife-

jező – testtartás. Az őrült nők környezetében megjelenő, őket valamilyen formában segítő 

(gyógyító) férfialakról feltételezhető, hogy Melampust ábrázolja. 

A nápolyi váza 

A legkorábbi ilyen jelenettel díszített tárgy az a Nápolyi Nemzeti Régészeti Múzeumban őr-

zött lucaniai vörösalakos nestoris, amelyet Kr. e. 380 körül, pályája kései szakaszában festhe-

tett a Brooklyn–Budapest festőként ismert mester (Függelék, 2. kép).
933

 Maga a vázaforma a 

dél-itáliai vörös alakos kerámiák egyik legkülönlegesebbje: a helyi (itáliai) trozella elnevezé-

sű edényforma egyik változata.
934

 A helyi készítésű trozellákat és a görög import nestroriso-

kat, úgy tűnik, jelentős részben sírmellékletnek szánták, de utalnak jelek arra is, hogy rituális 

keretben, ill. symposionon is (bortároló edényként) helyük lehetett.
935

 

A Brooklyn–Budapest festő a lucaniai (metapontioni) vázafestészeti produkció második ge-

nerációjához tartozott, és a művészettörténészek általában nemzedéke egyik legeredetibb mű-

vészének tartják.
936

 Kedvelt témája volt – ahogy azt a Budapesten őrzött nestoris is tanúsítja – 

Dionysos és világa.
937

 A nápolyi nestorison látható Dionysos-alak tehát egyáltalán nem meg-

lepő, sokkal inkább az, hogy a jelenet, amelyben szerepel, mitológiai ábrázolás, amelyet ma a 

Proitidák meggyógyításaként szoktak értelmezni. Ennek a mítoszábrázolásnak sem attikai, 

                                                                 
932

 A bizonytalan azonosításokat lásd alább. 
933

 Nápoly, Museo Nazionale 82125; Trendall (1967) 114, 589 és Suppl. 3,71 BB 54 
934

 Schierup (2015) 416 felveti, hogy ezek a vázák esetleg „diplomáciai” ajándékok voltak: a görög városál-

lamok politikusai a forma és a gyakran helyi jellegzetességeket mutató díszítés révén a szövetségesül megnye-

rendő lucaniai városok katonai arisztokráciájának akartak a kedvében járni. 
935

 Schierup (2015) 392–399. A nestorisok között (melyeket a lucaniai vörösalakos vázafestészet kezdetétől, 

kb. Kr. e. 430-tól a IV. század végéig gyártottak) három típust különböztetnek meg. Az első két típusba nagymé-

retű (40–50 cm magas) darabok tartoznak, míg a harmadik típus kisebb, így talán a használatában is eltérhet az 

előzőktől. A 2. és 3. típus megjelenését a Brooklyn–Budapest festőhöz kötik. A tárgyalt váza a 2. típusba tarto-

zik, amely a nyakamphorához hasonlítható, de két pár füle van: egy függőleges, és egy vízszintes. A függőleges 

fülek, melyeket sokszor két-két koronggal is díszítenek, az edény szája fölé nyúlnak. 
936

 Schierup (2015) 394. 
937

 Szépművészeti Múzeum 50. 191; vö. Schierup (2015) 394 és 419. n. 34 (a Brooklyn–Budapest festő ked-

velt témáiról; ám hogy a Proitida-ábrázolásnak tragédia lett volna az ihletője – ahogy Schierup állítja –, érvekkel 

egyelőre nem támasztható alá); ill. 401 és n. 68, ahol tíz dionysosi témájú nestrorist sorol fel. 
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sem dél-itáliai előzményét nem ismerjük, ami szintén jellemző az ikonográfiai innovációiról 

híres festőre.
938

 

Középen istennő xoanonja áll.
939

 Fején magas fejdísz (polos), baljában lándzsát tart, jobbjá-

ban talán gubós mákszárat. Általában azt feltételezik, hogy a lousoi Artemis Hémerát ábrázol-

ja.
940

 A szobor előtt oltár látható, mellette ión oszlop tripusszal a tetején: ez utóbbi szent hely-

ként jelöli meg a helyszínt. A háttérben feketealakos technikával díszített, táncoló alakokat 

ábrázoló votív képek (domborművek?) függenek a falon. 

Az oltáron bal oldalt fedetlen fővel, kibontott hajjal, rendezetlen ruhában (chitónban és kö-

pennyel), mezítláb ábrázolt nő ül, egyik melle és bal lába fedetlen. A nyakára rajzolt ív nyak-

láncot jelölhet, vagy köpenye alatt áttetsző chitónt, amelyen áttetszik a melle. Bal kezével 

átkarolja az istenszobrot, jobbjában virágzó narthex ágat tart, lefelé néz. Az oltár jobb oldalán 

chitónba és hímzett himationba ötözött nő ül – a baloldali lánnyal ellentétben az ő öltözéke 

kifogástalan. Lábán cipő van, haját szalag fogja össze, fülbevaló és nyaklánc ékesíti. Bal ke-

zében talán kardot tart, amelynek csak a markolata látszik. Törzsével hátrafordul, jobb kezé-

vel az oltárra támaszkodik. (Szemlátomást a bal oldalt álló és beszélő alakra figyel). Mögötte 

jobbra, az oszlop mögött és annak jobb oldalán előrehajolva egy harmadik lány felsőteste lát-

szik. A térdére könyököl, jobb kezével az állát támasztja, bal kezének ujjaival kócos hajába 

túr, és a földre néz. 

Az oltártól balra szakállas férfi áll, testét derekáig hímzett himation fedi, lábán cipő. Jobb-

ra, az oltár (a nőalakok) felé fordul, és beszél hozzájuk. Bal kezében hosszú botot tart, jobb 

kezének mutatóujját felemeli. Vele szemben, az oltártól jobbra, szintén álló férfialak: nincs 

szakálla, hajában szalag, testét hímzett, a dereka köré csavart és a bal vállán átvetett himation 

fedi. Lábán cipő, talpa alatt festett foltok jelzik a kövecses talajt. Az oltár felé (balra) fordul, 

felsőteste csaknem szemből látszik. Jobb kezével kantharost emel (a szájához?), baljával a 

vállának dőlő narthex ágat tart. Bal oldalt, a szakállas férfi mögött férfialak ül.
941

 Exómist 

hord, fején csúcsos sapka, lábán cipő. Jobb kezével combjára támaszkodik, benne a vállának 

támasztott thyrsost tart. Bal kezét az arcához emeli. Orra pisze, ami a satyrosokkal rokonítja; 

homlokát ráncolva néz lefelé. 

A xoanonban ma általánosan Artemist, az oltáron ülő, Artemis szobrába kapaszkodó nőben, 

és az Apollón tripusa mögött látszó, zilált kinézetű nőalakban pedig az őrület sújtotta 

Proitidákat ismerik föl.
942

 Egyértelmű az is, hogy a tőlük jobbra álló, kantharost tartó alak 

Dionysos. A jelenet többi szereplőjének azonosításában és így az ábrázolt jelenet értelmezé-

sében azonban már nincs egyetértés. Az egyik kérdéses alak a harmadik nő: rendezett ruhája, 
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 Schierup (2015) 414; Trendall (1967) 107. 
939

 A kép leírásának forrása a Nápolyi Nemzeti Múzeum honlapján elérhető fénykép, továbbá De Cesare 

(2001) 392. Fig. 6, ill. a Savignoninál (1913) fellelhető rajz (157. Fig 1). 
940

 Általában azt feltételezik, hogy a lousoi Artemis Hémerát ábrázolja, lásd Simon (1992) 407; vö. Kahil 

(1984) 633. „lousoi Artemis” típus, Nr. 104–109: kisméretű bronzszobrok csoportja a VI. század vége és V. 

század közepe közötti időszakból, valószínűleg arkadiai műhelyből. A lousoi Artemis Hémerával való kapcsolat 

puszta feltételezés. Ezek a kis szobrok nagyrészt kitárt karral és kis terpeszben állnak, fejdíszt nem hordanak, a 

kezükben tartott tárgyak pedig jobbára elvesztek (többnyire mákgubó és fáklya lehetett a kezükben). 
941

 Savignoni (1913) 158 párnának vagy zsáknak látja a tárgyat, amelyen ül. 
942

 Bár a váza első kiadója, Millingen (1813) 79 megengedi, hogy az istenszobor Pallas Athénét ábrázolja, ez 

esetben pedig a lányok Kadmos lányai lennének. M. Wieseler szerint a leghátul ülő nő Lyssa (idézi De Witte 

1879: 127. n. 1 és Savignoni 1913: 157; mindketten elvetik ezt a lehetőséget). 
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szép frizurája és előkelő tartása mindenképpen az őrült nők ellenpontjává teszi. Vannak, akik 

őt is Proitidának tartják, bár nyilvánvaló, hogy nem a meggyógyítandók közé tartozik.
943

 

Nemcsak az okoz gondot, hogy kinézete eltér az őrült lányokétól, hanem a bal kezében lévő 

kardmarkolat is. Savignoni szerint papnő, vagy Melampus segítője; kezében a fegyver pedig a 

Proitidák által elkövetett gyermekgyilkosság(ok)ra utalna.
944

 Simon éppen a kardmarkolat 

miatt javasolja, hogy a Dionysos jogigényét szimbolizáló Dikét lássuk benne.
945

 Az minden-

esetre biztos, hogy hímzett köpenye és előkelő tartása Dionysosszal és a jobbra álló férfival 

társítja. Bár könnyen előfordulhat, hogy csak két Proitidát rajzolt meg a festő, az „egészséges” 

nőalakot nem kell feltétlenül a purifikációban részt vevőnek vagy azt szemlélőnek tekin-

teni.
946

 Ahogyan Dionysos sem vesz részt a szertartásban (jelenléte nem epifánia, hanem arra 

utal, hogy ő áll az események hátterében),
947

 úgy a markolatot tartó nő is reprezentálhatja azt 

az állapotot, amely a Proitidákra vár Melampus beavatkozásának köszönhetően. 

A kép bal szélén ülő alak szintén nehezen értelmezhető. A kezében tartott thyrsos és 

Dionysos jelenléte miatt Silénosnak és satyrosnak is gondolták.
948

 Pisze orra és ritká szakálla 

Savignoni szerint szolgastátuszra utal, ezért Melampus segédjeként értelmezi.
949

 Az sem telje-

sen elrugaszkodott gondolat, hogy a közönséges kinézetű „szolga” kómikus környezetre 

utal:
950

 három komédiaszerzőről tudjuk, hogy feldolgozta a Proitidák történetét.
951

 A jós-pap 

alakjának méltósága azonban ellentmond a komédiában felvillanó Melampus-képnek. 

A szakállas alaknak ugyanis Melampusnak kell lennie, bár volt, aki – Bakchylidést véve 

alapul – Proitosnak tartotta.
952

 Ez a férfi azonban nem a kétségbeesett és könyörgő apa be-

nyomását kelti, épp ellenkezőleg: testtartása és kézmozdulata arról árulkodik, hogy ura a 

helyzetnek. Melampus egész lénye (testtartás, kézmozdulat, szakáll, előkelő öltözet, testi 

szépség) magas státuszt, fölényt sugall. Ikonográfiája Asklépioséhoz és Amphiaraoséhoz áll 

                                                                 
943

 Három Proitidát lát a képen De Witte (1879) 127; Rapp (1908) 3008; Radke (1957) 121 (mindannyian kü-

lönösebb magyarázat nélkül). 
944

 Savignoni (1913) 158; ezt az értelmezést foadja el Casadio (1994) 101. 
945

 Simon (1992) 408. 
946

 Az nem jelent különösebb problémát, hogy csak két őrült nő van az oltáron. Nem szükséges ehhez azt fel-

tételezni, hogy a vázafestő olyan változatot ismert, ahol csak két lánytestvér szerepel (ahogy Savignoni 1913 

teszi, 158. n. 1). Az őrült nőket vagy őrült Proitidákat tökéletesen megjeleníti az is, ha a képen csak kettő van 

belőlük. Az eddig Proitidákként azonosított ábrázolások közül mindegyiken, amelyik időben megelőzi a nápolyi 

vázát, két-két őrült lány látható, lásd Kahil (1994). Az írott források között is van olyan, amelyik csak két 

Proitidát emleget: Pherekydés F114; Ailianos Varia Historia 3.42. 
947

 Schneider-Hermann (1970) 60 (aki más tekintetben is sajátos, de kevéssé indokolt véleményeket fogalmaz 

meg mind a nápolyi, mind az alább tárgyalandó siracusai vázáról) úgy véli, Dionysos itt megjelenik az Artemis-

szentélyben, de mivel az oszlop mögött áll, a lányok nem látják. Casadio (1994) 102 is úgy véli, Dionysos „sze-

mélyesen megjelenik” a templomban. 
948

 De Witte (1879) 127 Silénost lát benne, vö. Savignoni (1913) 158. 
949

 Savignoni (1913) 158. 
950

 Simon (1992) 407. 
951

 Diphilos, Theophilos és Alexis, lásd alább. Schneider-Hermann (1970) 60 Melampus testvérét, Biast akar-

ja látni benne. 
952

 Smith (1898) 272. Szerinte az oltár, az oszlop, a tripus és a votív táblák által megjelenített szentély így 

prolépsis lenne a művész részéről: ez az a szentély, amelyiket Proitos majd a gyógyításért hálából fog 

Artemisnek megépíteni. 
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közel. Beszél – ami lehet beszéd és ráolvasás is, ahogyan Savignoni látja.
953

 A dús szakállú, 

botra támaszkodó, kezével a beszélésre (tanításra) utaló mozdulatot tevő férfi a filozófus-áb-

rázolásokon is előfordul.
954

 Az, hogy Dionysosszal szimmetrikusak (egymással szemben áll-

nak, ugyanolyan magasak és szépek, mozdulataik és ruhájuk is megfelel egymásnak), az is-

tennel való szoros kapcsolatra, vele összemérhető státuszra utal. 

Ami a teljes kompozíció értelmezését illeti, Millingen a gyógyítás előtti fázist látja a jele-

netben: a Proitidák oltalomért és segítségért folyamodnak Melampushoz.
955

 Savignoni a puri-

fikációs eljárások teljes repertoárját bemutatva, és azokat egy rítus különböző szakaszaiként 

értelmezve úgy véli, a képen a tisztító szertartás első szakasza látható, amikor Melampus rá-

olvasással gyógyítja az őrültségben szenvedőket. 

A mítosz története szempontjából a nápolyi vázakép legérdekesebb eleme, hogy Dionysos 

és Artemis egyszerre vannak rajta jelen. A „dionysosi” és „hérai” változatot elkülönítő kuta-

tók szerint ugyanis az Artemishez kötődő gyógyulás ahhoz a változathoz tartozik, ahol Héra 

okozza a lányok megőrülését.
956

 A lousoi helyi hagyomány (Pausanias 8.18.7-8) ezen elkép-

zelés szerint „kontaminált” mítoszváltozat, hiszen Melampus „eredetileg” nem tartozott volna 

ehhez a történethez, és Dionysost is ő hozta volna magával. A vázakép legalábbis megzavarja 

ezt a logikát: a vázafestő és közönsége számára az is teljesen elképzelhető volt, hogy a lányok 

őrültségének oka Dionysos, meggyógyításuk pedig – Melampus révén – Artemis szentélyében 

történik.
957

 Metapontionban ráadásul – a vázafestő városában – jelentős Artemis-kultusz 

nyomait tárták föl, amelyre talán Bakchylidés is utal a 11. epinikion utolsó soraiban.
958

 Elkép-

zelhető tehát, hogy a vázafestő a lányok megtisztulásának helyszínét rajzolva a helyi kultikus 

környezetből merített ihletet.
959

 

A képet nem kell feltétlenül történet-fázisként értelmeznünk. Dionysos – mint fentebb utal-

tam rá – nem azért van jelen, mert a purifikáció során valamiféle epifániára került volna sor, 

hanem hogy jelezze a lányok őrültségének okát: Dionysos szertartásainak visszautasítását. 

Érdemes megfigyelni, hogy bár jelen vannak a dionysosi ikongráfia szokásos elemei: a 

narthex és a thyrsos, a nők nem mainasok. A Proitidák őrültsége nem mainas-szerű. Az egyi-

kük ugyan narthexet tart a kezében, de egész kinézete és magatartása nem a bakchikus révü-

                                                                 
953

 A felemelt mutatóujj arra utal, hogy az alak beszél, tehát nem zárható ki, hogy a jós esetében a festő eset-

leg a ráolvasást akarta ábrázolni, aminek nincs rögzült ikonográfiája. 
954

 Pl. Hérakleitos egyik császárkori ábrázolása (Schefold 1997: 360–361. Abb. 231) mutatja, hogy az 

Asklépios-típus a bölcs/filozófus irányba is átértelmezhető lehetett. 
955

 Millingen (1813) 79. 
956

 Lásd Maehler (1982) 197–198; Dowden (1989) 75; továbbá az Apollodórosról szóló fejezetet és az Ösz-

szegzést. 
957

 A két istenség nem véletlenül kerül egymás mellé, az eset nem példátlan a görög vallástörténetben. 

Pausanias beszámol például egy patrai Dionysos-ünnepről, ahol városbeli gyerekek a közeli folyóhoz mennek a 

fejükön búzakalász-koszorúval; „így díszítették föl régen azokat, akiket Artemisnek vittek feláldozni.” Majd a 

koszorút „az istennőnél” letéve megmosdanak a folyóban, és fejdíszüket borostyánkoszorúra cserélve Dionysos 

Aisymnétés szentélyéhez vonulnak. (Pausanias 7.20.1–2), vö. Ginouvès (1962) 383–384. A szertartáson az egyik 

istenségtől a másikhoz történő átmenetet rituális mosdás kíséri, amire számos egyéb példa van. A pausaniasi 

elbeszélés és a rítus értelmezéséről lásd Gábor (2015). Dionysos és Artemis szférájának rokon vonásira hívja fel 

a figyelmet Casadio (1994) 67–69 is; ennek korábbi megfogalmazásairól a szakirodalomban lásd uo. n. 25. Vö. 

Calame (1977) 273–274. 
958

 Lásd Olbrich (1976). 
959

 De Cesare (2001) 392. 
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letről, hanem másként, betegesen elborult elméről tanúskodik. A mainasok sokszor szépen 

felöltözött, csinos frizurájú nők, de ha ruhájukat ledobják és hajukat kibontják is, mozdu-

lataikkal a közösségi tánc résztvevői; nem pedig összeesett, maguk elé révedő betegek. 

Zilált öltözet, vagy éppen vállról leomló ruha bakchánsnők ábrázolásain is előfordul, de 

mindig rituális tánc, a thiasos keretei között. A Proitidák, ahogy Apollodóros fogalmaz, „tel-

jesen illetlen módon nyargalásztak fel-alá”, nem az istent szertartásos táncban követő hívek 

seregéhez csatlakoztak. Őrültségükhöz viszonyítva a dionysosi kultusz maniája rendezett és 

értelmes jelenség: a mainasok tudják, kit imádnak és melyik istennek engedelmeskednek. A 

menádikus őrület az istentől kapott áldás, a Proitidák őrülete viszont büntetés volt.
960

 A képen 

Dionysos és Melampus higgadtak és kimértek, tekintetük határozott irányba néz, és álló hely-

zetükből fakadóan is fölényben vannak a tájékozódásukat vesztett lányokkal szemben. A ren-

dezett hajú és ruhájú, nyugodt tartású, felékszerezett nő ilyen tudatosságot tanúsít, a Proitidák 

ábrázolásának ellenpontjaként. Ez a nő is tudja, mit csinál, és ruhája jelzi, hogy az isten kör-

nyezetébe tartozik. Melampus, hasonlóan hímzett himationjával és tudatos fölényt sugárzó 

tekintetével és mozdulatával a vallásos önátadást képviseli a beteg önkívülettel szemben. Az 

isten által elvárt magatartást az elöl ülő nő mutatja meg. Akár Diké ül tehát itt karddal a kezé-

ben (ahogy Erika Simon javasolja),
961

 akár az isten hatalmának magát alávető halandó nő, 

alakja mindenképpen Dionysos és kultusza elismerésének kívánatosságát üzeni. A lucaniai 

vázafestészetben Dionysos központi alak, amit a dionysosi misztériumok dél-itáliai népszerű-

ségével szoktak kapcsolatba hozni. A nápolyi váza Melampus-ábrázolása a mítosz hasonló, 

dionysosi hangsúlyú felfogását mutatja. Lehetséges, hogy ez az ábrázolás is – a budapesti 

nestorishoz hasonlóan a dionysosi vallásosság és az ahhoz kapcsolódó túlvilági boldogság-

képzetek kontextusába helyezhető. 

A Canicattini kratér 

A XX. század első felében Szicília dél-keleti részén került elő a föld alól ez a hatalmas ke-

helykratér, amelyet a siracusai restaurátornak több mint 132 darabból kellett összeraknia 

(Függelék, 6. kép).
962

 Amikor a – nem hivatalos – ásatás során rátaláltak, a váza kis ólomurnát 

tartalmazott. Az edényforma és az ábrázolás témája nem számít kivételesnek. Szicíliának ezen 

a vidékén, úgy tűnik, már a Kr. e. IV. század eleje óta népszerű volt ez a típusú vegyítőedény; 

nőket felvonultató jelenetek és a dionysosi téma pedig az ebbe a csoportba sorolt nagyméretű 

vázákon a leggyakoribb díszítések közé tartoznak.
963

 A lelőhelyéről Canicattini kratérnak ne-

vezett váza két szempontból mégis különlegesnek számít. Egyrészt – ahogy Trendall fogal-

                                                                 
960

 Vö. Calame (1977) 241–242: „A város rendjének periodikus felforgatása ugyanennek a rendnek szerves 

részét képezte.” („Le renversement périodique de l’ordre de la cité faisait donc partie intégrante de cet ordre 

même.”) 
961

 Simon (1992) 408. 
962

 Siracusa, Museo Archeologico Regionale 47038. Libertini (1950) 97. Trendall (1967) I. 602. Nr. 102. Pl. 

236.1–2. A vázát Siracusától dél-nyugatra, Canicattini területén találták meg 1932-ben, nem hivatalos ásatás 

során. A váza magassága 64 cm, a szájának átmérője 62 cm. 
963

 Trendall (1967) 579; 581; 599.  
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maz – „átlagot messze felülmúló” kompozíciója és kivitelezése miatt, másrészt mert díszítésé-

hez a vázafestő mitológiai témát választott.
964

 

Mivel a vázát megtalálói úgy tisztították meg, hogy a felülete nagymértékben károdosdott, 

a kép sok részlete igen nehezen kivehető, és a róla készült reprodukciók csak korlátozott mér-

tékben teszik lehetővé a pontos leírást.
965

 A váza egyik oldalán a hat oszloppal, architrávval és 

rövidülésben rajzolt mennyezetkazettákkal jelzett épület sűrű jelenetet keretez.
966

 Bal oldalt a 

legszélső oszlophoz támaszkodva profilból ábrázolt, dúsan redőzött ruhájú nőalak áll. Karjai-

val átfogja a mellette (jobbra) ülő nő nyakát, és fejét keblére vonja. Az oltáron ülő nő rövidre 

vágott haját koszorú díszíti, könnyű köpenye combjaira hullva lecsúszik róla, szandált visel, 

lábait keresztbe téve az oltárhoz húzza. Törzsét ernyedten hátra veti, jobb karját feje fölé eme-

li, és arcával a mellette álló fiatal nő felé fordul. Tőlük jobbra emelvényen rövid ujjú chitónba 

öltözött istennő szobra áll, fejét vállára hulló lepel fedi. Bal karját felemeli, és mindkét kezé-

ben kereplőszerű tárgyat tart.
967

 

A kompozíció közepén meztelen, szandált vagy bokaperecet viselő lány térdel, fején ko-

szorú, felemelt bal kezével a mellette álló fiatal férfi felkarjába kapaszkodik. Mögötte balra 

ruhátlan férfi áll, előre nyújtott bal kezében elülső lábainál fogva egy malacot tart, a jobbjában 

fogott késsel ledöfi, a kihulló vért a térdelő nő fejére hullatja. Egy másik, koszorúval ékesített, 

göndör hajú ifjú jobb oldalról a térdelő lányhoz hajol, és átkarolja a derekát. Fejét hátrafor-

dítja, lábával egy felfordított oszlopfőnek támaszkodik. Jobb oldalon nehezen kivehetően, 

talán egy másik oltáron két nő ül, egyikük csupasz felsőtestét szinte teljesen kicsavarja, fel-

emelt bal karjával a felette álló másik istennőszobrot karolja át. Lábait köpeny fedi, szandált 

visel. Mellette balra hozzá lehajoló, kopasznak tűnő nőalak jobb kezével megemeli az ülő nő 

köpenyének szélét. Mögöttük, valamivel följebb az előzőhöz hasonló álló nőszobor felsőteste 

látható, akinek feje a mennyezetkazettákig ér. A kép jobb szélén peplosban, mezítláb, nőalak 

ül, behajlított jobb karját az ülő nő vállára helyezi, fejét előrebillenti, bal kezével a mellette 

ülő nő jobb kezét fogja. 

A helyszín minden bizonnyal templom: a hat oszlop pronaost vagy peristyliumot jelez, 

benn a szentélyben két női szobor, a templom előtt két oltár és egy elhagyott épületelem. A 

központi jelenet egy tisztító szertartás, amelyet a térdelő lányon fiatal férfi és segédje hajt 

végre. A jelenethez tartozik a másik két ruhátlan nő is, akiket a szertartást segítő nők vesznek 

körbe. Guido Libertini vetette fel először, hogy a térdelő nő és a két ülő nőalak Proitos három 

lányaként értelmezhető, akik közül az egyik (a bal oldalt ülő) már túl van a szertartáson, a 

középsőt éppen purifikálják, a harmadik (jobb oldalon) még a mania jeleit mutatja.
968

 

                                                                 
964

 Trendall (1967) 581 szerint az ebbe a csoportba (a fő lelőhelyeikről elnevezett „Lentini-Manfria” csoport-

ba) tartozó darabok között nagyon ritkán fordul elő mitológiai ábrázolás. Langlotz (1962) 25 is kiemelkedő mi-

nőségűnek tartja a vázaképet. 
965

 A legjobban tanulmányozható fényképeket De Cesare (2001) közli (fig. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8). 
966

 Az oszlopok dór oszlopokra hasonlítanak, de barázdálatlanok, feltűnően karcsúak, és oszlopfőjük is eltér a 

szokásostól. Libertini (1950) 98 úgy véli, a festő faoszlopokat akart imitálni. Trendall (1967) 603 a nagyfestészet 

hatását feltételezi a kompozícióban. Vö. Langlotz (1963) 25. (A festő a mennyezetkazettákkal a tér mélységét is 

megpróbálta érzékeltetni.) 
967

 Libertini (1950) 98. 
968

 Libertini (1950) 100. Schneider-Hermann (1970) 60 nem egészen érthető okból fordítva képzeli: a jobb ol-

dalt, kicsavart felsőtesttel a szoborba kapaszkodó nőről gondolja, hogy már túl van a szertartáson, és éppen felöl-
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Ha Libertini értelmezése megállja a helyét, a szicíliai vázafestő az őrült nők meggyógyítá-

sának egészen más felfogásához nyúlt, mint a néhány évtizeddel korábban alkotó lucaniai 

kollégája mester.
969

 Kompozíciója kevésbé centrális, a három nőt egymástól távol, a kép kü-

lönböző részein helyezte el. Több szereplővel dolgozik: a három őrült nő mellett (a nápolyi 

vázán csak kettő volt) három egészségesnek tűnő, a szertartásban segítő nőt is szerepeltet. A 

nápolyi váza Dionysosához hasonló istenábrázolással itt nem találkozunk, kultusz-szobor vi-

szont van, rögtön kettő, melyeknek értelmezése azonban nem egyértelmű.
970

 

Egészen más a szertartás lényegéről alkotott elképzelése és Melampus alakjának értelme-

zése is. A lányok itt klasszikus katartikus eljárás páciensei:
971

 a bűntől vagy betegségtől való 

megtisztítás bevett formája volt az állatáldozat (Apollodóros is beszél a Melampus által vég-

zett „áldozatokról”), különösen a szopós malac feláldozása.
972

 Az ún. thysia ageustos, vagyis 

az áldozók által el nem fogyasztott áldozat, ezen belül is a purifikációs áldozat ábrázolása 

ritka a ránk maradt ókori képzőművészetben.
973

 Mégis, a hétköznapi életben igen gyakori 

volt, különösen a malacáldozat: Athénban például a boulé vagy a népgyűlés helyszínét min-

den ülés előtt malacvérrel tisztították meg, és hasonlóan jártak el sok szentélyben és hadsere-

geknél is.
974

 A tisztító malacáldozat leghíresebb mitikus példája Orestés delphoi purifikáci-

ója,
975

 amit dél-itáliai mesterek többször is megfestettek: három apuliai kratér és egy paestumi 

lékythos festője ábrázolta Apollónt, amint malacvérrel hinti meg az oltáron ülő Orestést.
976

 De 

                                                                                                                                                                                                        
töztetik, a bal oldalon ülő nő pedig még a purifikációra várna. (Felmerül, hogy talán a hibás, tükörkép-

reprodukció lehet az ellentétes felfogás oka, vö. uo. 67. Abb. 1.) 
969

 A siracusai vázát Kr. e. 340 körülre keltezik. Libertini (1950) 106 szerint a kép mintája valamivel korábbi 

nagyfestészeti alkotás lehetett. 
970

 De Cesare (2001) 393 Artemis mellett teszi le a voksát: részben a szobor mellkasán keresztben fekvő pán-

tok miatt, és mert Siracusa legfontosabb istene volt (uo. n. 26). Libertini (1950) 102 kereplőnek látja a bal oldali 

szobor kezében lévő tárgyat, és kérdőjelesen bakchánsnőként azonosítja a szobrot (ezt az interpretációt követi 

Schneider-Hermann 1970: 60). Simon (1992) 408 szerint a kérdéses tárgy olló, és a szobor Hérát ábrázolja. vö. 

Kossatz-Deissmann (1988) Nr. 2. és 490. Simon (1982) 36. n. 14. a Suda „Héra” szóikkére hivatkozik („Ἥρα· ὁ 

ἀήρ καὶ ἐπεὶ ὁ ἀὴρ καθαίρει, τὸ εἴδωλον αὐτῆς ἀντιβαστάζει ψαλίδα χαλκῆν, ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς κειρούσης 

ψαλίδος τὰς τρίχας καὶ καθαρὸν ἀποδεικνυούσης τὸ σῶμα.” „Héra: a levegő. Mivel a levegőnek tisztító hatása 

van, az istennő szobra bronz ollót tart a kezében, átvitt értelemben, mivel az olló levágván a szőrszálakat, tisztá-

vá teszi a testet.”) A jobb oldali szobor azonosítása a felület rossz állapota miatt még bizonytalanabb, lásd De 

Cesare (2001) 393. A másik szobor Libertini szerint (uo.) lehet Héra, Artemis, vagy Aphrodité is. Casadio 

(1994) 106 szerint a jobb oldali szobor „nyilvánvalóan” Artemis, a bal oldali pedig a kereplő miatt a dionysosi 

oldal megtestesítője. 
971

 Langlotz (1963) 24–25. (10. kép) „iniciációs jelenetként” értelmezi: „Es stellt die rituelle Initiation eines 

Mädchens in einen Mysterienkult dar. (…) Wir wissen, wie meist bei solchen Bildern, nicht, um welchen Kult es 

sich handelt.” 
972

 Paoletti (2004) 6; 12–13; Lásd pl. Plautus, Menaechmi, 2.2.15–18, ahol Menaechmus őrültnek mondja 

Cylindrust, és azt javasolja, malacáldozattal kellene megtisztíttatnia magát. (Men: Quibus hic pretiis porci 

veneunt (…)? (…) Iube te piari de mea pecunia, nam equidem insanum esse te certo scio. „Mennyibe kerülnek 

ezek a malacok (…) ? (…) Tisztíttasd meg magad a pénzemből, mert meg vagy bolondulva, annyi szent.”) 
973

 Van Straten (1992) 3–4. 
974

 Parker (1983) 21–22. 

975
 Eumenisek 281–283: μητροκτόνον μίασμα δ᾽ ἔκπλυτον πέλει: / ποταίνιον γὰρ ὂν πρὸς ἑστίᾳ θεοῦ / 

Φοίβου καθαρμοῖς ἠλάθη χοιροκτόνοις. „Szülőm vérének foltja el van mosva már; / mikor még új volt – 

Phoibos isten tűzhelyén / a tisztító sertésvér űzte messzire.” (Devecseri Gábor fordítása) 
976

 Sarian (1994) 74. Nr. 48. Apuliai harangkratér (Louvre K 710; Kr. e. 390–380). Orestés hátára vetett 

chlamysban ül az oltáron, bal kezével támaszkodik, jobbjában kardot markol, és arcához emeli. Fejét balra fordít-
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nemcsak gyilkosságot, hanem különböző mentális betegségeket, epilepsziát vagy bőrbajokat 

is purifikációval próbáltak gyógyítani.
977

 

Míg a nápolyi Melampus szavával ható, érett férfi, a szicíliai mester a jóst fiatal emberként 

képzeli el, akinek fő feladata egy rutinszerű áldozati-tisztító szertartás végrehajtása.
978

 Ez a 

szakszerűség jelenik meg „Melampus” koncentrált mozdulatában, és a segéd jelenlétében és 

mozdulatában is.
979

 Különös, hogy a szertarásban részt vevő többi nőnek ugyanolyan rövid 

frizurája van, mint az őrülteknek. Általában papnőkként azonosítják őket,
980

 de akár már ész-

hez tért „argosi nők”is lehetnek.
981

 Az sem kizárt, hogy az összetett jelenetet és a különös 

helyszínt (főleg, ami a két istenszobrot és a felfordult oszlopfőt illeti) helyi kultikus gyakorlat 

ihlette. A Proitidák története könnyen asszociálható leány-iniciációs szertartásokkal, amilye-

nek a siracusai Artemis-kultuszban is könnyen elképzelhetők.
982

 

A két, egymáshoz időben és térben közel készített vázakép mindenesetre – ha mindkettőjük 

valóban Melampust és a Proitidákat ábrázolja – azt mutatja, a mítosznak, és benne 

Melampusnak, ha volt bevett ikonográfiája, az legalább két, egymástól jelentősen eltérő ér-

telmezés mentén formálódott. Ezt ellenőrizni ma nincs lehetőség: nem ismerünk olyan ko-

rábbi görög vázaképet vagy egyéb képzőművészeti alkotást, amelynél a Proitida-purifikáció 

ábrázolásának lehetősége felmerült volna. Melampus, láttuk, az irodalomban sem a leggyak-

rabban előforduló jósalak. A tragédiaírók egyikét sem ihlette meg alakja, a kardalköltészet 

ránk maradt korpuszában pedig csekély mértékben van jelen. Az, hogy a korabeli megrende-

lők színpadon nem találkozhattak vele, hozzájárulhatott ahhoz, hogy története szinte „elfelej-

tődött”, és nem vált a festészet kedvelt tárgyává. 

Lényeges, hogy a siracusai váza másik oldalán bakchikus jelenetet látunk: három mainas-

satyros pár vonul rajta. A mainasok ruhája hosszú chitón, csak a középsőnek a vállán van 

nebris átvetve, és ő az, akinek a haja is kiengedve omlik hátra. A másik kettőnek szépen 

kontyba rendezett frizurája van. A középső mainas mutatja leginkább az eksztázis jeleit, de a 

                                                                                                                                                                                                        
ja, és kissé előrebillenti, elborulva néz maga elé – tartása a Proitidákéhoz hasonló. Tőle jobbra Apollón: hímzett 

köpenye a derekáig fedi az alsó testét, bal kezével babérágra támaszkodik, jobbját egyenesen előre nyújtja, és 

Orestés feje fölé lógat, egyik hátsó lábánál fogva, egy malacot. Hasonló, a szereplőket jóval durvább vonásokkal 

és elnagyoltabb mozdulatokkal ábrázoló kép látható egy paestumi lékythoson (Paestum, Mus. Naz. 4794; Kr. e. 

350–340): ezen az oltáron ülő, kezében tőrt szorongató Orestés mellett balra áll Apollón, aki bal kezével babér-

ágat támaszt a vállához, jobbjával kismalacot tart Orestés válla fölé. Egy etruszk tükrön is hasonló jelenet látható 

(Kr. e. IV. század második fele, vö. Sarian 1994. 4 Nr. 50). Hasonló ábrázolásokat látunk két további apuliai 

harangkratéron is, lásd Van Straten (1992) 4. és 270. V412 és V 412
bis

, bibliográfiával. Apollónios Rhodios 

szerint így tisztítja meg Kirké is Iasónt és Médeiát Apsyrtos megölése után (Argonautika 4.702–709). 
977

 Parker (1983) 208. 
978

 A szakálltalan, ruhátlan férfialak Apollónt idézi (így Libertini 1950: 102), Simon (1992) 408 szerint háza-

sulandó státuszára utal. 
979

 Schneider-Hermann (1970) 59 Biasként (Melampus testvéreként) azonosítja a térdelő lányt tartó fiatalem-

bert. 
980

 Libertini (1950) 99; Schneider-Hermann (1970) 60. 
981

 További problémát okoz az interpretációban a felfordított oszlopfő. Schneider-Hermann (1970) 60 a lousoi 

szentély már a vázakép keletkezésekor romos állapotára való utalást lát benne. De Cesare (2001) 398. n. 35 ko-

rábbi épületre gondol, amely talán más istenségé volt (a két istenszobor is erre utalna). 
982

 A De Cesare (2001) 395 által hivatkozott adat, hogy ti. Timaios szerint (Athénaios Deipnosophistae 6.56 

Kaibel) Szicíliában éjszakai szertartásokat rendeztek a nymphák tiszteletére, azért nem annyira tűnik ide tartozó-

nak, mert férfiakról van szó, amit maga a történet (II. Dionysios egyik talpnyalójáról van szó), és a participium is 

(μεθυσκομένους) mutat. 
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két szélső is táncolva vonul. Bár a dionysosi téma igen gyakori a Magna Graecia-i vázafesté-

szetben, és a thiasos-ábrázolás nem ritka a vázák hátoldalán,
983

 itt a Proitidák jelenete és a 

menádikus tánc tematikus összefüggést mutat.
984

 Nem azért csupán, mert az „egyik változat” 

szerint a lányok tébolyba kergetője Dionysos volt (ahogy Libertini megjegyzi),
985

 hanem mert 

a festő így hasonló kontrasztot tud felmutatni, mint amilyet a nápolyi vázán felfedezhettünk: 

mainasnak lenni önkívület, de nem gyógyítandó betegség, mint a Proitidák eszeveszett bo-

lyongása. Mivel a canicattini kratér esetében sírvázáról van szó, a patetikusan megjelenített 

Proitida-történet és a hátoldalon ábrázolt thiasos hasonló asszociációkat kelt, mint a nápolyi 

váza ábrázolása: a dionysosi misztériumok révén elnyerhető halál utáni boldogság ígéretét. 

A xanteni üveggemma és a párizsi kámea 

A két vázaképnek nem ismerjük előzményeit. Az sem kizárt, hogy a Brooklyn-Budapest festő 

volt az első, aki látvánnyá alakította a mítoszt, s hogy a szicíliai mester maga hasonította elő-

ször a Proitidák megtisztítását az Orestés purifikációját ábrázoló dél-itáliai vázák ikonográfiá-

jához. A későbbi ikonográfiai hagyománynak csupán két emléke maradt ránk, melyek azon-

ban arra utalnak, hogy a purifikációs felfogás mások számára is érthető és elfogadható volt, és 

hagyománnyá tudott válni. Legkorábban a Kr. e. II. század végére datálják annak a xanteni 

üveggemmának az eredetijét, amely nagy valószínűséggel Melampust és a Proitidákat ábrá-

zolja – malaccal végzett kathartikus szertartás keretében.
986

 A kép bal oldalát csaknem kitölti 

a profilból ábrázolt, baljában babérágat (vagy más növényt) tartó, felemelt jobb kezében ma-

lacot lógató szakállas, ujjatlan ruhát hordó férfialak. Tőle jobbra magas oszlopon karját előre 

nyújtó istenszobor, alatta talán oltár, körülötte három nőalak látszik. Egyikük az oszlop előtt 

ül, karjait ölébe engedi, és jobbra (a férfi felé) néz. Tőle balra egy másik ülő nőalak felsőteste 

a földre hanyatlik; mögötte, a jós előtt áll a harmadik, aki karjait feje fölé emeli.
987

 A kép jobb 

szélén csípőre tett kézzel, feltűzött hajjal, peplost viselő nőalak áll, arccal a szertartás felé for-

dul. A bal szélen, a jósalak mögött meztelen fiú áll, tállal a kezében. 

Nagyon hasonló felfogásban készült kép látható egy Párizsban őrzött kameón, amelyet stí-

lusa alapján valamivel későbbre, a Kr. e. I. századra kelteznek (Függelék 3a–b kép).
988

 A kép 

                                                                 
983

 Schierup (2015) 401 a dél-itáliai műhelyekre vonatkozólag állapítja meg a dionysosi téma kiemelkedő 

gyakoriságát. 
984

 De Cesare (1997) 135 is összefüggést feltételez, de a mainasokat és a Proitidákat paralelleknek tartja. 

Ugyanő (De Cesare 2001: 398–399) az Artemis-kutuszban és a nymphák kultuszában is ismert orgiasztikus 

rítusokra hivatkozva kapcsolja össze az istennőket Dionysosszal. Kevéssé veszi figyelembe a vázakép központi 

mondanivalóját: azt, hogy a lányokat malacvérrel purifikálják, amelynek értelme az őrültségtől való megszabadí-

tásuk. Ettől függetlenül megállhatja a helyét az a megállapítása, hogy a vázakép megformálásában helyi kultikus 

asszociációk is szerepet játszhattak. 
985

 Libertini (1950) 103; Schneider-Hermann (1970) 60 abban látja az összefüggést, hogy a lányok őrültségé-

nek oka Dionysos isteni méltóságának megsértése volt. 
986

 Platz-Horster (1987) 23. Nr. 41. Taf. 8. 
987

 Sajnálatos módon Platz-Horster (1987)-nek mind a 23. oldala, ahol a képleírás olvasható, mind a 8. kép-

tábla, ahol a reprodukció látható, nyomdahibás, ezért ezekből nem lehet megállapítani a nők öltözékét, és pontos 

mozdulatait sem. 
988

 Platz-Horster (1987) 24; Simon (1992) 408. Babelon (1897) 73. n. 145. Kétrétegű (szürke és fehér színű) 

kalcedonból készült (uo. 74; De Witte 1879: 128), az újkorban aranygyűrűbe helyezték. (Magassága 16 mm, 

szélessége 15 mm.). Jean de Witte báró ajándékozta a párizsi Bibliothèque Nationale-nak, és maga is írt tanul-

mányt a gemmáról (De Witte 1879), és azt „a görög művészet csodájának” tartotta (127). Ernest Babelon is „va-
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tengelyében – szemben az üveggemmával, ahol a malac került a középpontba – az ezúttal 

szemből ábrázolt szakállas férfi áll. Hajában babérkoszorú, szakálla dús, öltözéke ujjatlan, bő 

chitón. Fejét balra fordítja, felemelt jobb kezében hátsó lábainál fogva malacot tart az előtte 

ülő nő feje fölé. Lefelé néz, a malac feje irányába, baljával leveles ágat emel fölfelé.
989

 Közé-

pen a drapériával fedett tárgyon (talán oltáron)
990

 három nőalak látható. A bal oldali (akire a 

malac vércseppjei hullanak) mintegy a drapériába belesüppedve, kissé összeroskadva, de 

nyugodt tartásban ül, lábait a tőle jobbra ülő nő ölébe támasztja, lábfejei nem érik a földet. 

Haja kibontva, ruhája jobb válláról lecsúszik, és jobb lábát is csípője közepéig szabadon hagy-

ja. Jobb könyökével támaszkodik, balját ernyedten maga elé engedi. Fejét jobbra fordítja, és 

maga elé néz. A középső nőalak lábai nem látszanak, ruhája leomlik róla, mellei fedetlenek. 

Felsőtestét és fejét heves mozdulattal hátraveti, jobb karját kinyújtva magasba emeli, behajlí-

tott bal karjával a feje mögé nyúl, mintha a haját tépné.
991

 Mögötte jobbra egy harmadik nő-

alak előre eső felsőteste látszik: két karja ernyedten lóg, jobb karja eltakarja előrebukó fejét. 

Válla csupasz, ruhája nem látszik. 

A kép két szélén, az üveggemmához képest fordított elrendezésben áll a szertartást segí-

tő/figyelő két másik alak. Jobbra, kicsiny emelvényen meztelen fiú áll, hasát kissé előretolja, 

bal kezében, derékmagasságban kis tálat tart. A bal oldalt álló, feltűzött frizurájú, hosszú chi-

tónt és köpenyt viselő nőalak jobb kezét csípőjére teszi, bal lábát kissé behajlítva a jobb elé 

helyezi, bal kezével köpenyét az arca elé emeli. Mögötte, a feje fölött ión oszlopfő látszik, 

amelyen itt nem látható istenszobor. 

Az üveggemma és a kámea közeli rokonai egymásnak, csak az alakok elrendezésében és 

néhány részletben mutatnak eltérést. A párizsi kámea kompozíciója összefogottabb, közép-

pontjában a jós áll, és kidolgozását tekintve finomabb, mint az üveggemma.
992

 A Melampus-

ról alkotott elképzelés részben a lucaniai festőéhez hasonló, amennyiben a jós szakállas, érett 

férfiként jelenik meg. Azonban ami a cselekményt illeti, a lányok meggyógyításának itt azt a 

felfogását látjuk, amelyet a szicíliai váza esetében is: a jós malac vérével tisztítja meg az 

őrültségben szenvedő nőket. Ez a megközelítés talán – ahogy Savignoni véli – a lányok (asz-

szonyok) által elkövetett gyermekgyilkosságot feltételez,
993

 de a szertartás egy beavatási szer-

tartás közegében is elképzelhető.
994

 

Különösen figyelemre méltó, hogy a két gemma alkotója a nagyon szűkre szabott keretben 

sem mondott le arról, hogy a „főszereplőkön” kívül még két alakot a képbe illesszen. Az 

                                                                                                                                                                                                        
lóságos miniatűr domborműnek” nevezi, amelyet szerinte talán nagyobb alkotásról: domborműről vagy fest-

ményről másolhattak. 
989

 Savignoni (1913) 160 babérágnak tartja (vö. De Witte 1879: 128 és n.1), Simon (1992) 408 nyitva hagyja 

a kérdést és kérdőjellel a melampodiont javasolja. A babérág valószínű, főleg, ha Orestés megtisztításának jele-

neteire gondolunk. Mind az egyik apuliai, mind a paestumi vázán látható, az utóbbin, úgy tűnik, kifejezetten a 

lusztráció eszközeként, az Orestéstől balra álló Artemis kezében. További három apuliai vázán és egy praenestei 

bronztükrön Apollón babérággal és vízzel végzi a szertartást (egyik kezében phialét tart), lásd Sarian (1994) 74. 

Nr. 51–54. 
990

 Savignoni (1913) 160 egyértelműen oltárról beszél, Simon (1992) 408 szerint eldönthetetlen. 
991

 Így látja Babelon (1897) 73. 
992

 Platz-Horster (1987) 24. 
993

 Ugyanerrre utalna szerinte a nápolyi vázán a rendezett ruhájú nőalak kezében látható markolat (165). Az 

Orestés purifikációját ábrázoló apuliai vázán Orestés is kardot tart a kezében. 
994

 Paoletti (2004) 12 és 17. 
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egyik a párizsi kámeán feltűnően aránytalan testalkatú fiatal fiú, aki a jós segédjének tűnik. 

Nagy hasa és pisze orra, mivel a szokásos szkhémától eltér, egyszerű, alacsony státuszú sze-

mélyre utal, hasonlóan a nápolyi váza thyrsost tartó alakjához. A kámea és az üveggemma 

közös hagyományba illeszkedik, de a két vázaképpel nincs közvetlen kapcsolatuk. Mégis, az 

összes ábrázolás megegyezik abban, hogy Melampust a purifikáció elvégzése közben nem 

egyedül képzelik el. A siracusai vázán a legegyértelműbb, hogy a szertartás nem végezhető el 

egyedül: a tomboló lányok, még ha kimerültek is, nem vetik magukat önként alá a tisztító 

eljárásnak. A kámeán és a gemmán jól látható Melampus elfoglaltsága: mindkét keze tele van, 

mindenképpen szüksége van egy ilyen összetett szertartás végrehajtásához valamilyen segí-

tőre. A legkevesebb kapcsolatot az egyszerű (kómikus) figura és a jós között a nápolyi vázán 

lehet felfedezni: a beszédhez/ráolvasáshoz kevés támogatás kell. A történet irodalmi megfo-

galmazói közül senki sem tartotta fontosnak, hogy Melampus mellett segédet vagy szolgát 

szerepeltessen, sőt: Melampus minden esetben magányos hősként tűnik föl. Csak Apollodóros 

(talán Hésiodosra visszamenő) beszámolója tud argosi fiatalemberekről, akik a lányok üldözé-

sében részt vettek. Hozzájuk legfeljebb a szicíliai vázán látható, a meztelen lányt hátulról tartó 

ifjút lehetne kapcsolni. 

További feltűnő közös vonása a négy ábrázolásnak, hogy mindegyiken szerepel legalább 

egy „egészséges” nőalak is. A nápolyi vázán az oltáron ülő nő, akár papnőnek, akár Dikének, 

akár már meggyógyított Proitidának szánta a festője, kontrasztját alkotja a zilált és elgyötört 

arcú lányoknak. Ugyanezt a kontrasztot jelenítik meg a canicattini kratér „papnői” (vagy 

gyógyult páciensei): rendezett ruhájuk és nyugodt tartásuk ellenpontot jelent az elerőtlenedett, 

őrjöngő nőkkel szemben. A kámea tervezője sem hagyta ki ennek az ellenpontnak a megraj-

zolását: a bal odalt álló nő szép ruhájával, kontyba tűzött hajával és előkelő tartásával a „nor-

málist” képviseli. Értelmezése természetesen itt is gondot okoz. De Witte és Babelon 

nymphának gondolta,
995

 Savignoni szerint papnő, akinek lábtartása és karjainak mozgása 

táncmozdulatra utal: eszerint a purifikációt kísérő rituális tánc résztvevője lenne.
996

 Erika Si-

mon Dikéként, vagy Aidósként azonosítja az alakot: arca elé emelt ruhája a lányok szé-

gyentelen állapotát fejezné ki.
997

 Az üveggemma nőalakja viszont nem takarja el arcát, épp 

ellenkezőleg: a szertartást figyeli. Ha Savignoni értelmezését fogadjuk el, a „táncoló papnő” 

ugyanazt az elemet viszi be a gemma miniatűr terébe, amelyet a vázákon, és különösen a sira-

cusai vázán lehetett megfigyelni: a helyes dionysosi önkívületet. 

A leghátul ájultan lehanyatló nőalakot általában halottként szokták értelmezni. Ehhez iga-

zolásul az apollodórosi elbeszélés azon elemét hozzák föl, hogy az egyik lány, Iphinoé az ül-

                                                                 
995

 Az élisi Anigros folyó egyik nymphájának (Anigriades), Lousoi vagy Styx nimfájának (De Witte 1879: 

129). Babelon (1897) 74 forrásnymphának véli, akinek vizével zajlik a szertartás. Nem zárja ki azt sem, hogy 

Artemis Hémera(sia) állhat a lányok mellett. 
996

 Savignoni (1913) 161. Párhuzamokat hoz fel a táncmozdulatokra és az arc befedésére. A legmeggyőzőbb-

nek szánt pédája egy Louvre-beli agyagszobor (163. f. 3), ez a nőalak azonban a köpenyét nem arca elé teszi, 

hanem magasba emeli úgy, hogy tenyere kifelé fordul 
997

 Simon (1992) 408. Savignoni (1913) 162 az arc eltakarását rituális mozdulatként értelmezi. Párhuzamai: 

egy olmypiai rituális előírás (Pausanias 6.20.3); a szándéktalan gyilkosok fedett fővel ülve várják a purifikációt; 

a bakchikus és az eleusisi misztériumok beavatandói fedett fővel kellett alávessék magukat a beavatás előtti 

purifikációnak (melynek mintája a fejét elfedő, ülő Démétér); a Sibylla hasonló gesztussal fedi el arcát, mikor 

egy közösség nevében a bajtól való megszabadulásért könyörög. 
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dözés közben életét vesztette.
998

 Mivel itt a „halott” nő az oltáron látható, Savignoni másik 

„változatra” következtet (ahol Iphnoé a szentélykörzeten belül halna meg), vagy „művészi 

szabadságként” értelmezi (a gemmavéső a szentélyben képzelte el Iphinoé halálát), hogy így 

tragikusabbá formálja a jelenetet. A másik két ábrázolással összevetve azonban nem tűnik 

kizártnak, hogy az összeesett lány nem halott, hanem a teljes kimerültség állapotában van. Ez 

a kimerültség kevésbé drámai formában, de a vázaképeken is erőteljes kifejezést nyer, mind-

egyik mester igyekezett a két vagy három őrjöngő nőt különbözőképpen megjeleníteni. A 

kámea megalkotója ezt a szélsőséges formát választotta az őrültség hatásainak érzékeltetésé-

hez. 

A kámea Melampusát, mivel középen áll, és magasabb, mint a másik két álló alak, a kép 

központi figurájának érzékeljük.
999

 Nem a lányokra néz, mint a nápolyi vázán, nem beszél 

hozzájuk. Tartása és tekintete azt sugallja, teljesen a feladatára koncentrál.
1000

 Dús szakálla, 

babérkoszorúja ezen a képen is tekintélyt kölcsönöznek neki. A purifikáció ábrázolása miatt 

azonban – a siracusai vázához hasonlóan – itt a jósnak nem a mély, természetfeletti tudása, 

hanem kathartikus eljárásokban való szakértelme kap hangsúlyt. Magatartása a gemmán el-

mélyültebb, személytelenebb, inkább befelé forduló, mint a nápolyi vázán. Ezt a „purifikációs 

szakember”-jelleget erősíti a „segéd” jelenléte is: a kis tálkában talán vizet tart, amit 

Melampus a bal kezében tartott ággal fröcsköl a lányokra.
1001

 

Bizonytalan ábrázolások 

Az ikonográfiai lexikon (LIMC) szócikke további három tételt sorol fel a Proitida-ábrázolá-

sok, és ötöt a Melampus-ábrázolások között.
1002

 Mivel az Proitidák legfontosabb ismérve, 

hogy tébolyodottak, az erre utaló jegyek (testtartásuk, mellüket, combjukat szabadon hagyó, 

leomló ruhájuk és rendezetlen, kibontott hajuk) alapján olyan ábázolásokon is felismerni vél-

ték őket, amelyek egyéb, a történetükre utaló elemet nem tartalmaznak. 

Ezért vetődött fel, hogy Proitidákként azonosítsák azokat a nőalakokat, amelyek egy csá-

szárkori, Kr. e. IV. századi eredeti alapján készült bronz bikafej rhyton domborműves ábrázo-

lásain látszanak.
1003

 A három nőalak közül a középső meztelen felsőtestű, a földön ül, jobbra 

fordul, bal kezét a fejéhez emeli. Tőle jobbra egy másik nő (szintén fedetlen felsőtesttel) gug-

gol, hátra fordulva az ülő nő bal csuklóját fogja, bal kezével balra mutat.
1004

 Az ülő nőtől bal-

                                                                 
998

 Savignoni (1913) 160–1601, de Witte (1879) 128. 
999

 Simon (1992) 408. 
1000

 Savignoni (1913) 161. 
1001

 Savignoni (1913) 161 szerint az is lehetséges, hogy a tál valamilyen purgáló italt tartalmaz. Uo. n. 1 meg-

jegyzi, hogy Theophilos Proitidák c. komédiájának az a töredéke, amelyet Athénaios őrzött meg, arról szól, hogy 

valaki „behoz” egy nagy kylixet („καὶ κύλικα …. θηρίκλειον εἰσφέρει / πλέον ἢ κοτύλας χωροῦσαν ἕπτ᾽ Ἀγαθῆς 

Τύχης” Athénaios, Deipnosophistae 11.44 Kaibel „Thériklés-gyártotta poharat hoz be / négyiccésnél is nagyob-

bat, istenuccse”). Savignoni úgy véli, itt is egy, a gemmán ábrázolthoz hasonló szolga hozhatja a hatalmas 

edényt. Ez a kétsoros idézetből nem derül ki, és a kép szempontjából lényegtelen is: a gemma nem komédiajele-

netet ábrázol, és ha sehol sem fordulna elő a szövegekben szolga, akkor sem egy „másik” változatot mesél el a 

gemmavéső, hanem a purifikációs szertartást, amelynél segédek működhetnek közre. 
1002

 Simon (1992). 
1003

 Berlin, Staatliche Museen 30492; Schefold (1981) fig. 225–227; Schwarz (1989) 6. Abb. 4–6. Kossatz-

Deismann (1992) 327. Nr. 20; Kahil (1994) 523. 
1004

 H. Froning ifjúnak látja, „durva vonásai és félhosszú haja miatt”, lásd Schwarz (1989) 5. 
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ra egy harmadik, rövid chitónt és csizmát viselő nőalak balra lép, baljában őzbőrt, jobbjában 

égő fáklyát tart. Az utóbbit „démonként”, Lyssaként (vagy Maniaként) azonosítják, a másik 

kettőben pedig Karl Schefold az őrült Proitidákat látja.
1005

 Egy alternatív értelmezés szerint a 

középen összeroskadva ülő nő Antiopé, akit az őt meggyógító Phókos ragad csuklón, ezzel je-

lezve azt, hogy feleségül veszi. A bal oldali fáklyás nőalak pedig Lyssa (vagy Mania), akit 

Dionysos küldött rá Dirké megölése miatt.
1006

 

Hasonló jegyek alapján merült föl két VII. századi ábrázolás esetében, hogy a Proitida-mí-

toszt jelenítik meg. Az egyik egy thermosi metopé, amelyen két, hímzett peplosukat felsőtes-

tükről levető leányalak vonul.
1007

 A másik egy New Yorkban őrzött elefántcsont dombormű, 

amely eredetileg ládára vágy más bútordarabra erősített díszítés (applikáció) lehetett. A két 

nőalak közül az egyik (amelynek feje hiányzik) éppen megoldja az övét, a mellette jobbra álló 

társa pedig meander-hímzésű peplosát veszi le a válláról, így csaknem egész teste fedetlenül 

marad. Másik (a bal) kezét a mellére helyezi.
1008

 Mivel a tárgy lelőhelye és kontextusa isme-

retlen, értelmezéséhez magából a tárgyból kell kiindulni. Bár a testalkat és a fejforma is krétai 

eredetet sejtet, a tárgy egyetlen részletes elemzését megíró José Dörig tarantói tárgyakkal ro-

konította a darabot, és – főként az arc és a haj megformálása, illetve a vetkőzés mozdulatai 

alapján – a nőalakokban az őrült Proitos-lányokat látta meg.
1009

 Ez az interpretáció széles kör-

ben elfogadásra talált,
1010

 holott sem a tarentumi eredetet, sem a mítosz VII. századi dél-itáliai 

jelenlétét nem támasztják alá komoly érvek.
1011

 A közel-keleti művészet a II. évezred óta is-

meri a ruhátlan istennő ábrázolását, és sok példa van a szemérmét felfedő (ruháját altestéről 

felemelő) istennő típusára is.
1012

 Az elefántcsont lányok viszont, úgy tűnik, vetkőznek, ami le-

het a közel-keleti ruhátlan nő-ábrázolás „ügyes adaptációja,” de Proitidákként való azonosítá-

                                                                 
1005

 Schefold (1981) 170–171. Az őzbőrt azzal magyarázza, hogy az V. század végétől az őrültséget csak 

dionysosi maniaként tudták elképzelni. A lányok szerinte a mainas-ábrázolásoktól eltérően, inkább az Erinysök 

által üldözött Orestéshez hasonlóan vannak megjelenítve.  
1006

 Lásd Schwarz (1989) 7, irodalommal. Schwarz ezt az interpretációt támogatja, majd – rámutatva az 

Antiopé-történet és a Proitidák történetének párhuzamosságára (mindkét esetben isteni haragból következő meg-

őrülés majd házassággal összekapcsolódó gyógyítás alkotja a történet vázát) – egy attikai vörös alakos skyphos 

hátoldalán a Proitidákat ismeri föl (8). (Wien, Kunsthistroisches Museum, Inv.-Nr. 382; Schwarz (1989) 3. Abb. 

1 és 7. Abb. 7). Értelmezését azzal támasztja alá, hogy a skyphos elülső oldalán Antiopé meggyógyítása látható. 

„So hat der Maler in seinem oopusculum zwei Beispiele von gottgesandter Mania und ihrer Heilung durch die 

Kraft des Eros einander gegenübergestellt.” A hátoldalon ugyanis szárnyas Erós közeledik egy álló és egy fél 

térdre támaszkodó (szépen felöltözött) nőalakhoz, egy harmadik nő jobbra távozik (ő lenne Iphinoé, aki nem élte 

túl a gyógyítást), fentről (Erósszal egy szintben, bal oldalt) pedig istennő (Schwarz szerint Artemis) figyeli a 

jelenetet. 
1007

 Kahil (1994) 523. Nr. 1. Athén, Nemzeti Múzeum 13413. 
1008

 Kahil (1994) Nr. 3. New York, Metropolitan Museum of Art, 17.190.73 
1009

 Dörig (1962). A krétai értelmezésről lásd uo. 78–79 és Floren (1987) 149. 
1010

 Pl. Robertson (1975) 141. 
1011

 Dörig (1962) 85 kissé torzít az adatokon, amikor a mítosz tarentumi kötődését szeretné igazolni. Egyrészt 

tarentumi amphorának nevezi a Brooklyn–Budapest festő nestorisát, másrészt azt állítja, hogy az első összefüggő 

elbeszélés Bakchylidésnek a metapontumi győzteshez írt (11.) epinikionja. Ez utóbbinak cáfolatához elég 

Pherekydésre és a hésiodosi költeményekre hivatkozni. További tévedés (86), hogy a vázakép is, mint az 

epinikion, V. századi volna. 
1012

 Vö. Böhm (1990), különösen 89–90. 
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suk felettébb bizonytalan. A keleti minták és a krétai párhuzamok miatt sokkal tetszetősebb az 

„Aphrodité és Peithó” értelmezés, ahogy Barnett is javasolja.
1013

 

Ami a Melampus-ábrázolásokat illeti, egy dombormű csak Pausanias leírásából ismert,
1014

 

egy pénzérme ábrázolásának azonosítása nagyon bizonytalan,
1015

 egy terrakotta domborművet 

ma egyöntetűen másként interpretálnak,
1016

 további három ábrázolás értelmezését illetően pe-

dig nincs tudományos közmegegyezés. 

A korinthosi váza 

Ez utóbbiak közé tartozik az egyetlen olyan kép, amelyiken talán a marhalopás-történet látha-

tó: egy VII. század végén készült korinthosi oszlopkratér (Függelék, 1. kép). Marhacsorda (öt 

állat) vonul rajta, mögötte (a képen balra) ruhátlan, szakállas férfi, hosszú bottal a kezében, 

jobbra fordulva egy másik, rövid ruhás, petasost viselő szakállas férfit vezet maga előtt, aki-

nek két karja a háta mögött össze van kötözve.
1017

 Heinrich Brunn a pásztorok által a lopáson 

rajtakapott Melampust látta a jelenetben: a megkötözött alak minden további nélkül értelmez-

hető elfogott tolvajként.
1018

 Ezt az értelmezést Nikolaos Yalouris abból a meggondolásból ve-

tette el, hogy nem ad kielégítő magyarázatot a két hérós különböző megjelenítésére: szerinte a 

hosszú hajú, ruhátlan alak sokkal inkább lehetne a tolvajt nyakon csípő Apollón, tehát a 

korinthosi művész Hermés csordalopását festette volna meg.
1019

 Yalouris a homérosi Hermés-

himnuszra hivatkozik (409–413), ahol Apollón megpróbálja fűzfavesszővel megkötözni 

Hermést, de csoda történik: a vesszők leesnek a földre, és azonmód kihajtanak. Ez a szöveg a 

                                                                 
1013

 Barnett (1982) 60. Floren (1987) 149 nyitva hagyja az értelmezést. 
1014

 Pausanias 1.44.5 az aigosthenai szentélyben egy férfit ábrázoló reliefet említ, amely Simon (1992) 407 

szerint hellénisztikus kori lehetett. 
1015

 Egy Septimius Severus-korabeli aigosthenai pénzérme (Head 1888: lxii; 117. 1. Pl. XX. 10) – lásd Függe-

lék, 5. kép, amelyen egy kecske kisgyermeket szoptat. Az ábrázolást Imhoof-Blumer–Gardner (1885) 58 azono-

sítják, kérdőjelesen, Melampusként (Pl. A. I). Head (1888) lxii is lehetségesnek tartja, hogy volt ilyen helyi ha-

gyomány Melampusról, akinek kultusza volt a városban (Pausanias 1.44.5, lásd az Apollodóros fejezetet, 156. 

oldal). Melampusra nézve az egyetlen hasonló utalás a megarai Dieuchidastól származik (FGrH 485 F 9), aki 

Melampus nevét azzal magyarázza, hogy az anyja túl sokáig hagyta a napon, úgyhogy lábai megbarnultak. Az 

ide vonatkozó véleményekről és irodalomról lásd Simon (1992) 407, aki inkább Oidipust javasolja. Ez a pénz-

érme (és Pausanias közlése) adott támpontot annak az elképzelésnek, mely szerint Melampus valamikor kecske-

formájú helyi istenség lehetett, lásd Papachadzis (1974) 512. Wilamowitz Wilamowitz (1967) 177–178. n. 33. 

lehetségesnek tartotta, hogy Aigosthenában Melampusról az Iamoséhoz hasonló történetet mesélhettek. 

Az érme ébrézolásának Melampusként való azonosítását – több megarisi adat összefüggésébe helyezve – el-

fogadják Antonetti–Lévêque (1990) 201. 
1016

 Savignoni (1913) egy medmai terrakotta domborművön a Proitidák meggyógyításának történetét ismeri 

föl, s a jobb szélen álló alakot Melampusként azonosítja. Később Sophoklés Tyró-drámájának egy jelenetét fe-

dezték fel benne, ami elfogadottá vált, lásd Simon (1992) 408. 
1017

 Louvre E 633. Pottier (1897) Pl. 47. Payne (1931) 302 Nr. 780 A. Pottier (1897) 55 szerint a ruhátlan férfi 

Héraklés, aki Orchomenos királyának követét hajtja maga előtt. A történet Apollodórosnál olvasható (2.4.11, 

röviden utal rá Pausanias is, 9.37.1–2): Erginos, az orchomenosi uralkodó, miután megbosszulta apja halálát a 

thébaiakon, évi adóként száz marhát követelt tőlük. Héraklés azonban véget vetett a sarcolásnak, amikor az adót 

behajtani hivatott követek orrát és füleit levágva, megkötözve küldte őket haza. Payne (1931) 134 csak „cattle 

raiding scene”-nek nevezi. 
1018

 Archäologischer Anzeiger 18 (1860) 55. (Erika Simon 1992: 407 a LIMC „Melampous” szócikkében hi-

bás adatra javítja Wolff 1897: 2573 helyes bibliográfiai adatát.) 
1019

 Yalouris (1958) 171–173. Vö. Vergados (2013) 109. 
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vázakép értelmezése mellett nem tűnik meggyőző érvnek. Yalouris érdeklődésének közép-

pontjában itt nem is annyira a korinthosi kratér interpretációja áll, mint inkább a marhát lopó 

Hermés ábrázolásainak összegyűjtése, és minél korábbi példák felmutatása.
1020

 

Ez a szempont Erika Simon értelmezés-javaslatában is szerepet játszik: úgy véli, ha H. 

Brunn értelmezését fogadjuk el, „nyerünk egy archaikus Melampus-ábrázolást.”
1021

 Mind-

azonáltal tény, hogy Melampus marharablás-történetének lényegi eleme a tolvaj elfogása és 

megkötözése, ami a vázaképen is igen hangsúlyosnak tűnik. A további érvek is (Iphiklos mez-

telensége nem kizáró tényező, és Hermést a marhalopás-jeleneteken Apollón mellett gyer-

mekként szokták ábrázolni) talán nyomhatnak a latban, de ezek ellenére sem tagadható meg a 

vázafestőtől az a szabadság, hogy Hermést Apollón mellett szakállasan és megkötözve ábrá-

zolja.
1022

 A megkötözött kezű alak rövid chitónt és petasost visel. A járásban nem akadályozó 

rövid ruha és a napfénytől (esőtől, széltől) védő fejfedő a vándorló, úton lévő ember viselete, 

ami Herméshez épp annyira illik, mint a vándorló jósként (és Pylosból Phylakéba utazóként) 

elképzelt Melampushoz. Kettejük hasonlósága (összekeverhetősége) viszont jelzi, hogy a 

marhacsordát ellopó Melampus mint jós-alak hangsúlyai egészen máshol vannak, mint a 

gyógyítástörténetek Melampusának. Az ábrázol alakok biztos meghatározása egyelőre nem 

lehetséges, az mindenesetre megállapítható, hogy a marhalopó Melampus az utazó, sőt az égi, 

földi és alvilági határokat átlépni képes tolvajistenhez hasonlít ebben a történetében. 

Az olympiai szobor 

Szintén bizonytalan értelmezés az olympiai Zeus-templom keleti oromcsoportjának egyik 

talányos alakja: fiatal férfi, aki bal mutatóujjával lábára mutat (E). Erika Simon érvel amellett, 

hogy az oromcsoport jobb oldalán az N-nel és az E-vel jelzett alakok összetartoznak, mégpe-

dig az egyik olympiai jóscsalád, a Klytiadák őseit reprezentáló Amythaón és Melampus len-

nének.
1023

 Az N alak jósként való azonosítását közmegegyezés övezi,
1024

 ahogyan az is általá-

ban elfogadott, hogy az oromcsoport bal oldalán botra támaszkodó másik öreg férfi (L) az 

„öreg jós” párja: ketten a két olympiai jóscsalád, az Iamidák és a Klytiadák képviselőjeként 

keretezik a jelenetet.
1025

 A lábára mutató ifjú (E) azonban nem minden rekonstrukcióban ül az 

                                                                 
1020

 Yalouris (1958) 179. 
1021

 Simon (1992) 407. 
1022

 Ugyanakkor Melampus történetében a meztelen alaknak nem kell feltétlenül Iphiklosnak lennie: nem ő ér-

te tetten, csak ő volt a fogvatartója. Brunn sem Iphiklosról, hanem a pásztorok által elfogott Melampusról beszél, 

lásd Archäologischer Anzeiger 18 (1860) 55. 
1023

 Simon (1968) és Simon (1992). 
1024

 Hurwit (1987) 12. és n. 41. Gesztusát és arckifejezését úgy szokták értelmezni, hogy előre látja a kocsi-

verseny gyászos kimenetelét. Mivel az oromcsoporton semmi sem utal Pelops cselére, sokan éppen a jós (bizo-

nyos rekonstrukciók szerint) Oinomaos kocsijának kerekeire függesztett tekintete miatt úgy vélik, itt a mítosz 

„pherekydési” (népszerű, cselt tartalmazó) változatát ábrázolták (szemben a „pindarosi”-val, ahol szárnyas lova-

inak köszönhette a győzelmet), lásd Barringer (2005) 223. 
1025

 Kyrieleis (2012/2013) 77; Simon (1992) 409. Értelmezésükre természetesen számos más ötlet is felme-

rült, lásd Hurwit (1987) 12. további irodalommal. A jósként való azonosítás mellett szól, hogy Olympiában va-

lóban igen jelentős szerepet játszott a két jóscsalád – egyes kutatók még azt is feltételezték, hogy korabeli 

olympiai jóspapok portréival állunk szemben (lásd Barringer 2005: 225. n. 37). Simon azt javasolja, hogy az L 

alak legyen Iamos, aki így a mellé a folyó mellé kerül (az Alpheios mellé), amelyiknek partján – Pindaros 6. 

olympiai ódája szerint – Apollónnal találkozva jóstudásban részesült. A jobb oldalon így az N alak a Klytiadák 

őse kell, hogy legyen; de mivel Klytios – érvel Simon – későbbi generációhoz tartozik, az öreg jósban 
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öreg jós mellett, és azonosítását tekintve távolról sincs egyetértés.
1026

 Erika Simon érvei, ame-

lyek kifejezetten ezt az alakot illetik, nem meggyőzőbbek más azonosítások melletti érveknél. 

A mozdulat, amellyel az ifjú a lábára mutat, éppenséggel utalhat nevére, de hogy Melampust 

azért tekintsük az olympiai oromcsoportba illőnek, mert „eredetileg” Zeus-pap volt, már sok-

kal kockázatosabb állítás – a lábukat nem mosó dódónai Selloi és Melampus kapcsolatának 

feltételezése csupán a név etimológiájának egyik fantáziadús modern elmélete.
1027

 

A pompeji freskó 

A harmadik kérdőjeles Melampus-ábrázolás a pompeji Casa d’Adonide egyik kis méretű fres-

kója (Függelék, 4. kép).
1028

 A Vespasianus-korabeli festmény három alakot ábrázol. A közé-

pen álló kentaur bal kezével hosszú botra támaszkodik, leeresztett jobbjában leveles ágat 

(gyógynövényt vagy babérágat) tart. Egyenesen tartott izmos felsőtestére köpeny van vetve, 

ami a jobb vállát fedi. Haja hosszú és kócos, szakálla borzas, fejét jobbra fordítja. A jobb ol-

dalt ülő alaktól vastag oszlopon álló tripus választja el. Az összecsukható széken ülő férfi 

szakállt visel, kevésbé izmos csupasz felsőtestére hátulról köpeny borul, ami a bal vállát ta-

karja. Combjára eresztett bal kezében vékony botot tart, jobb kezét arcához emeli, kissé lefelé 

néz. Lábát köpeny borítja, lábfején cipő. Jobb lábát hátra húzza, csupán lábujjaival érintve a 

talajt, a bal lábát előre nyújtja.  A széken, az ülő férfi bal combja mellett fehér színű tál (talán 

üvegtál) látszik. A kentaurtól balra Apollón áll (az ún. Apollón Lykeios típus): bal könyöké-

vel az omphalosra helyezett lantjára támaszkodik, jobb karját magasba emelve feje fölött be-

hajlítja, baljában babérágat tart. Fejét a kép közepe felé fordítja. 

A tripus, az omphalos, Apollón és a kezében gyógynövényt vagy babérágat tartó Cheirón a 

jóslás és az orvoslás világát jeleníti meg.
1029

 Jogos a feltételezés, hogy a jobb oldalt ülő sza-

kállas férfinak ugyancsak ehhez a körhöz kell tartoznia.
1030

 Ennek megfelelően felmerült 

Melampuson kívül az Asklépiosszal, Hippokratésszel és Pythagorasszal való azonosítás is.
1031

 

Egyik megoldás sem bizonyítható,
1032

 mindenesetre Melampus mellett komoly érv szól. Nem 

                                                                                                                                                                                                        
Amythaónt, a fiatal fiúban Melampust tisztelhetjük. Kyreleis (2012/2013) 77 az N alakot Klytiosként értelmezi 

(mivel a mitikus hagyomány Amythaónt nem tartja jósnak). 
1026

 Vö. Hurwit (1987) 1. és 10. 1. ábra; az addig felmerült elrendezések áttekintése Säflundnál (1970) 14–15 

és táblázatban: 50–59. Az E figura volt vízi vagy „helyi” istenség, Sphairos, Sosipolis, Olympos, Pelops kísérője, 

szolgafiú, lovász, néző, Oinomaos kísérője, a jós társa, stb. 
1027

 Parke (1967) 165–169. Lásd erről a Bevezetést, 21. oldal. Kyreleis (2012/2013) 79 elfogadja Erika Simon 

értelmezését, de a hangsúlyt az Iamidáknak és Klytiadáknak az V. századi Görögországban élvezett tekintélyére 

helyezi. Melampus és Amythaón ráadásul mint nem élisi (hanem thessáliai ill. messénéi/argolisi) mitikus alakok, 

„pánhellén konnotációval” gazdagítják a keleti oromcsoportot (80–81). 
1028

 Más néven Casa della Regina Carolina; Pompeii VIII. 3.13–16. (0,44x0,31 m) 
1029

 A kettő között nem érdemes éles határvonalat húzni, ahogy Picard (1951) 19–20 teszi. 
1030

 Simon (1992) 409. 
1031

 Elia (1932) 81. Nr. 181 „gyógyító istenségekként” nevezi meg a témát, és Asklépiosként azonosítja az ülő 

alakot. Reinach (1922) 29 szerint Asklépios vagy Melampus; Curtius (1944) és Schefold (1957) 221 (kérdőjele-

sen) Hippokratésként jelöli meg; Becatti (1949) 108 szeretné az ülő alakban Pythagorast látni (ebben az esetben 

az összekötő kapocs a három alak között a zene lenne), amit Picard (1951) 19 is támogat. 
1032

 Becatti (1949) 108 és Simon (1992) 409 szerint az ülő alak azért nem lehet Asklépios, mert nincsenek je-

len attribútumai: a kígyós bot és a trónszék, amelyen egyébként ülni szokott. Figyelemre méltó a hasonlóság egy 

Kr. e. V. század eleji sírdombormű orvos-ábrázolásával. Schefold (1997) 33. Abb. 10. Összecsukható széken ül, 

kezében vékony pálca, jobbjával a szakállához ér. Schefold szerint az ábrázolás az ión orvos-ábrázolás hagyo-
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annyira a mellette fekvő tál (amelyben Erika Simon a tisztítószertartások eszközét véli felfe-

dezni), hanem az a tény, hogy a római hagyományban, mint láttuk, Cheirónt és Melampust 

gyakran emlegetik együtt, sőt, a jóst a kentaur tanítványaként is számon tartották.
1033

 A pom-

peji freskó esetében pedig korántsem elrugaszkodott feltételezés, hogy a művészt esetleg a 

Georgica noricumi járványról szóló sorai ihlették (3.550). A Casa d’Adonide falfestményén 

talán nem túlzás Cheirón tekintetében és a jós kissé görnyedt tartásában és arcához emelt kar-

jának – az olympiai öreg jóséhoz hasonló – mozdulatában valamelyes rezignációt látni.
1034

 

*** 

A négy biztosnak tekinthető ókori Melampus-ábrázolás három különböző felfogásról tanús-

kodik. A lucaniai Melampus alkatára nézve Asklépioshoz hasonló, de a közeg, amelyben fel-

lép, Dionysoshoz kötődik. Tévelygő elméjű nőket vezet az isten helyes tiszteletére, talán ép-

pen misztikus ismeret átadása révén. A vázakép azt mutatja, hogy az ókorban a Proitidák tör-

ténete nemcsak a leány-iniciációs szertartások vagy más peloponnésosi vagy egyéb nőünne-

pek közegében volt értelmezhető, hanem a dionysosi misztériumok és a túlvilági boldogság-

gal kapcsolatos képzetek körében is helyet találhatott.
1035

 Melampus pedig ebben a keretben 

mint misztikus tudás birtokosa és átadója volt értelmezhető. Hasonló konnotációval bírnak 

azok a megjegyzések, amelyeket Hérodotos tesz, amikor Melampust Dionysosról szóló logos 

megtanítójaként mutatja be, és utódait a tant részletesebben kifejtő sophistéseknek nevezi.
1036

 

A szicíliai Melampus és a gemmák Melampusa kathartés, pap-szerű szakember, az a „jós”, 

akinek tevékenysége az orvostudománnyal érintkezik.
1037

 Bár a két ábrázolás elüt egymástól, 

amennyiben a vázán ifjúként, a gemmákon idősebb férfiként hajtja végre Melampus a szertar-

tást, tekintélyükben, drámai súlyukban a két alak nem különbözik egymástól. A fiatal jósnak 

meztelensége héróikus jelleget, sőt, apollóni külsőt kölcsönöz, a gemma szakállas kathartése 

a nápolyi vázáéhoz hasonló bölcs-jelleget ölt. Az ábrázolások szemszögéből nézve a kathartés 

                                                                                                                                                                                                        
mányának felel meg, az összecsukható szék a vándorló-tanító életformára utal. „Weil es um Leben und Tod geht, 

streicht er seinen Bart.” A reliefen két köpölyöző harang jelzi, hogy a széken ülő alak orvos, lásd Floren (1987) 

335. 
1033

 Lásd az Apollodórosról szóló fejezetet, 153–154. oldal. 
1034

 Simon (1992) 410. Az olympiai „öreg jósnak” vannak ikonográfiai előzményei: Hurwit (1987) 9–10 

Halimédés ábárzolására hivatkozik, aki egy késő korinthosi (cerveteri sírban előkerült, mára elveszett) kratéron 

szerepel Amphiaraos távozásának jelenetében: a kép jobb szélén ül botjára támaszkodva, jobb kezét fejéhez 

emeli (Hurwit uo. 3. ábra). Más, Amphiaraos távozását ábrázoló VI. századi vázaképeken is visszatér ez az ülő, 

botra támaszkodó figura, így az alak ikonográfiája és asszociációi hagyományosnak mondhatók. Hurwit (1987) 

amellett érvel, hogy a keleti oromcsoport öreg jósa a nézőben az Amphiaraos-történetet idézhette fel, és így 

kapcsolatot teremtett a Pelopidák családi átkának végkimenetele (Orestés anyagyilkossága és megtisztulása) és 

Amphiaraos családjának története között (Alkmaión anyagyilkossága és megtisztulása). 
1035

 Artemis-szentélyhez kapcsolódó, földalatti rituális fürdőmedencéket találtak Kyrénében, amelyeket be-

avatási szertartáshoz (teleté) kapcsolódtak, lásd Ginouvès (1962) 384. A  
1036

 A hérodotosi Melampus által tanított logos misztikus voltáról lásd Casadio (1994) 75–76. Melampus, a 

dionysosi misztériumok, az orfizmus és mindezek dél-itáliai jelenlétét hangsúlyozza a Proitida-mítosz és ábrázo-

lásai kapcsán Casadio (1994) is, több helyen, különösen 106–107 és 112. 
1037

 Parker (1983) 207–208; a hippokratési orvostudomány kathartikus elméletéről és gyakorlatáról lásd uo. 

213–214: a „racionális” orvostudományban a vallási eredetű fogalmak (tisztaság, szennyeződés, tisztítás) és 

kifejezések élnek tovább. 
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nem úgy fest, ahogy a nagyjából kortárs platóni dialógusokban találkozunk ezekkel a szakem-

berekkel.
1038

 Platón agyrtésnek és mantisnak (!) nevezi azokat, akik egyszerű és előkelő em-

berekkel egyformán el tudják hitetni, hogy (jó pénzért) különböző „áldozatokkal és ráolvasá-

sokkal” (θυσίαις τε καὶ ἐπῳδαῖς
 
), „élvezetes ünnepekkel” (μεθ᾽ ἡδονῶν τε καὶ ἑορτῶν) meg 

tudják őket szabadítani az általuk vagy ősük által elkövetett bűntől.
1039

 Hasonlóan nyilatkozik 

a Szent betegségről szóló hippokratési értekezés szerzője a „mágusokról, tisztítópapokról (ka-

thartés), csalókról (agyrtés) és szélhámosokról”, akik az epilepsziásokat is tisztításokkal (ka-

tharmoi) és ráolvasásokkal (epaoidai) akarják meggyógyítani.
1040

 

A korszakból származó attikai komédiatöredékek a kathartéseket, és magát Melampust is 

hasonló alakként mutatják be. Diphilos (a IV. század második felében alkotó újkomédia-köl-

tő), úgy tűnik, éppen Melampust csúfolja ki az alexandriai Kelemen által idézett sorokban: 

Προιτίδας ἁγνίζων κούρας καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν 

Προῖτον Ἀβαντιάδην καὶ γραῦν πέμπτην ἐπὶ τοῖσδε 

δᾷδὶ μιᾷ σκίλλῃ τε μιᾷ, τόσα σώματα φωτῶν, 

θείῳ τε ἀσφάλτῳ τε πολυφλοίσβῳ τε θαλάσσῃ 

ἐξ ἀκαλαρρείταο βαθυρρόου Ὠκεανοῖο. 

A Proitidákat tisztítva, meg apjukat, 

Proitos Abantiadést, és ötödiknek ráadásul az öregasszonyt is, 

egyetlen fáklyával, egyetlen tengeri hagymával, ennyi emberi testet; 

kénnel, kátránnyal és a hangosan zúgó tengervízzel 

a szelíden folyó, mély sodrású Ókeanosból.
1041

 

Diphilos hexameterei és homérosi fordulatai nevetségessé teszik az epikus magasságokban 

otthonos Melampust. Tudjuk, hogy a valamivel később, a IV. század vége felé aktív 

Theophilos nevű komédiaszerző írt Proitides című darabot, és Alexis is hivatkozott 

Melampusra a Krateuas avagy a gyógyszerárus című komédiájában.
1042

 

A ma ismert attikai vázakorpusz alapján úgy tűnik, Melampus nem volt kedvence az athéni 

mestereknek, és ha athéni komédiaköltők a témához nyúltak, a jós alakja egyszerű sarlatánná 

fokozódott le.
1043

 Az élisi (argosi) Melampus – élisi, akarnaniai és korinthosi jósok őse – 

mintha idegen maradt volna az athéniaknak; a dór és akháj alapítású dél-itáliai és szicíliai vá-

rosokban viszont a tekintélyes Melampus hagyománya öröklődött. Metapontion éppenséggel 

                                                                 
1038

 Az alább idézet szöveg az Államból kb. egykorú a lucaniai (nápolyi) vázával (Kr. e. 380 k.) A vázakép és 

a két gemma alátámasztani látszik Parker (1983) 208 megállapítását: „It is unlikely that the purifier had always 

been the degraded figure who appears in most of our texts.” Idézi Sophoklést egy tiszteletre méltó kathartésről 

(fr. 34), és éppen Melampusban látja a tisztítópap „eredeti tekintélyét” tükröződni. A vázaképek azt mutatják, 

hogy ez a presztízs nem „valamikori” volt, hanem párhuzamosan élt az athéni értelmiség egy része által megraj-

zolt sarlatán-képpel. 
1039

 Állam 364b-c: „ἀγύρται δὲ καὶ μάντεις ἐπὶ πλουσίων θύρας ἰόντες πείθουσιν ὡς ἔστι παρὰ σφίσι δύναμις 

ἐκ θεῶν ποριζομένη θυσίαις τε καὶ ἐπῳδαῖς, εἴτε τι ἀδίκημά του γέγονεν αὐτοῦ ἢ προγόνων, ἀκεῖσθαι μεθ᾽ 

ἡδονῶν τε καὶ ἑορτῶν,…” vö. Törvények 932e–933e. 
1040

 De morbo sacro 1. 
1041

 Diphilos fr. 126. Alexandriai Kelemen, Strómata 7.4.26.4. 
1042

 Az Alexis-töredéket Athénaios (Deipnosophistae 8.24 Kaibel) őrizte meg. Theophilos komédiájából is 

Athénaios idéz (11.44 Kaibel); és felsorolja a Suda is (s. v. Θεόφιλος κωμικός). 
1043

 Casadio (1994) 51 szerint a Proitidák története azért nem lett a vázafestészet témájává, mert nem szerepelt 

a tragikus színpadon. 
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pylosi alapítókkal dicsekedett: Strabón szerint a Nestórral Trójában harcoló hősök vetették 

meg a város alapjait,
1044

 Melampus pylosi származását pedig maga Homéros hirdeti. 

A klasszikus kori lucaniai váza és a császárkori gemmák közönsége számára egyaránt ér-

telmezhető volt a nagyra becsült kathartés-Melampus, ami a Platón és a komédiaköltők által 

rajzolt kép egyoldalúságát mutatja. Az is figyelemre méltó jelenség, hogy a marhalopás-törté-

net kimegy a divatból – amennyire ezt ma megállapíthatjuk. A nehezebben értelmezhető túl-

világi utazó-figura kevésbé talált közönségre, míg a kathartés-alak vagy a „bölcs” az érintett 

korszakok hétköznapi tapasztalata miatt adekvátabb megfogalmazásnak tűnhetett. 
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 Strabón 5.2.5; 6.1.15 
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Melampus tudása 

Hosszú és változatos Melampus sorsa a görög emlélkezetben. Valamikor a megfoghatatlan 

szóbeli hagyományban kezdődik, a Homérost megelőző és körülvevő katalógusköltészetben 

él tovább, majd az Odysseia és a hésiodosinak tartott, genealógiákat rögzítő epikus alkotások 

révén a pánhellén mitikus örökség részévé válik.
1045

 

A phylakéi marharablásról szóló története alakjának olyan rétegéről árulkodik, amelyet le-

egyszerűsítő kifejezéssel „sámáninak” lehet nevezni: a mindentudó jós a túlvilágra utazik, és 

onnan épségben hazatér.
1046

 Bár Pherekydésnél azt olvassuk, Iphiklos meggyógyítása miatt 

sikerült elszabadulnia, bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a phylakéi kaland mélyebb rétegei 

nem gyógyítástörténetet rejtenek. Az a jós, aki a pásztorok és a félelmetes kutya által őrzött 

(Phyalaké, Phylakos, phylakes) marhacsordát hatalmas erejű (Iphiklos) gazdájától „isteni jós-

szavak közlése” (θέσφατα πάντ᾽ εἰπόντα Odysseia 11.297) révén szerzi meg, a túlvilágot 

megjáró sámán alakjára emlékeztet. Az Odysseia szövege és a Megalai Éhoiaiból megmaradt 

töredékek nem gyógyításra utalnak, hanem a csorda urával váltott szavakra.
1047

 Erre a rétegére 

jellemző a jóssá válása (a kígyók, akik a fekvő Melampusnak kinyalják a fülét, a chthonikus 

erőkkel való kapcsolatot jelenítik meg), és Iphiklos meggyógyításának módja is. Egyikben 

sem játszanak szerepet istenek, és mindkettőben az állatokkal fenntartott bizalmas viszony 

válik hangsúlyossá, ami szintén tipikusnak mondható „sámáni” vonás.
1048

 Lehetséges, hogy 

valamiképpen nevének is ehhez az alvilágisághoz van köze.
1049

  

Az Odysseia szövege és több későbbi beszámoló is őrzik ennek a nem héróikus történetnek 

a nyomait. Az epikus (homérosi típusú) hősnek nincs szabad átjárása evilág és túlvilág között, 

és nem rendelkezik többlettudással társaihoz képest. Lényegéhez tartozik, hogy ontológiai 

helyzetére nézve halandó, és ezt a státuszt semmiképpen sem lépheti túl. A hírnév az egyetlen 

lehetősége a halál utáni továbbélésre. Miután Melampus is a hősök nemzedékének tagjává 

válik (Iasón unokatestvére, Nestór sógora lesz), marharablása elveszíti korábbi szimbolikus 

tartalmát, és hőstetté válik. Odysseus elbeszélésében még markánsak az alvilágjárásra utaló 

                                                                 
1045

 A „görög gondolkodás kezdeteitől” ismertnek vélik Melampust Antonetti–Lévêque (1990) 203. 
1046

 A „sámáni” kifejezés itt elsősorban a túlvilági utazásra való képességre vonatkozik, vö. Athanassakis 

(2001) 215. A sámán klasszikus definíciója: „az eksztázis szakembere” (Mircea Eliade) elég tág ahhoz, hogy 

egymástól távol eső kultúrák különböző jelenségei beleférjenek. Maga Eliade (2005) 20–21, és 458 a samanikus 

tapasztalatot „az ősi emberiség teljes egésze” által ismertnek tartotta. A definíciót és a fogalomhasználatot azóta 

sok kritika érte (lásd Hoppál 1994: 11; Hultkrantz 2001: 2; Janhunen 2005: 17), de a vallástudományban ma is 

beszélnek „általános értelemben vett” sámánságról („basic, general shamanhood”), lásd Hultkrantz (2001) 6; 

görög vonatkozásban is bevett szóhasználatnak számít, lásd a Bevezetést 12. oldal. 
1047

 Sőt egy Odysseia-scholion (11.290) az Iphiklosszal való küzdelemre utal. 
1048

 Vö. West (1983) 149: más görög jósok más sámáni tuajdonsággal bírnak. Ilyen Teiresias nem-váltása és 

az, hogy Polyidos halottat tud feltámasztani. 
1049

 Az alvilági kötődés régi felismerés (lásd Bevezetés, 20. oldal), sokan hangsúlyozzák Brelichtől (1958: 

112. n. 129) Casadioig (1994: 72). Utóbbi érdekes módon feleleveníti Wilamowitz elképzelését az „eredeti” 

aigosthenai istenről (lásd Bevezetés, 21. oldal). Casadio szerint (uo.) Melampust eredeti hazáján (értsd: 

Aigosthenán) kívül megfosztották isteni rangjától. 
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jegyek, ami érthető, hiszen Odysseus azt éppen alvilágjárásának elbeszélésébe fűzi bele.
1050

 A 

(pseudo)-hésiodosi Nőkatalógusban viszont – amennyire ez a töredékes szövegből kiderül – 

szinte maradéktalanul hozzáidomul hérósi környezetéhez. A marharablásból itt hőstett lesz, a 

hősi hírnevet biztosító nagyszerű próbatétel (F 35 Most). Melampus tehát héróizálódik, de 

ambivalenciáját megőrzi, mert mantis marad: többlettudással rendelkező valaki.
1051

 Ez az ab-

szolút többlettudása a héróikus környezetben, és majd a későbbi műfajokban is, speciális 

szaktudássá válik. Megszerzi az argosi királyságot, úgy, hogy mantosynéje segítségével meg-

gyógyítja Proitos lányait (F 35.14). Ahogyan a marharablás hősi kalanddá vált, úgy maga a 

jóstudás egy héróshoz illő cél, királyi feleség és uralkodói hatalom megszerzésének eszköze 

lesz. 

A prózai genealógiában, az athéni Pherekydés elbeszélésében a „többlettudás” teljes pom-

pájában megmutatkozik: Melampus bizalmas kapcsolatban van az állatokkal, érti a világ rej-

tett működését, sikerét ennek a kivételes képességének köszönheti. Pherekydés beszámolójá-

ból nagyon erősen érezhető, hogy a két történet (a phylakéi kaland és az argosi gyógyítás) 

mennyire eltérő jós-képet őriz. Az előbbi a sámánszerű jósét, az utóbbi a „szakemberét.” Am-

bivalenciáját Pherekydés ránk maradt szövege nem jeleníti meg (csak egymás mellé helyezi). 

A költői szövegek viszont (Hérodotost is ideértve) érzékeltetik ezt az ambivalenciát. A több-

lettudás (az abszolút többlettudás) a héróikus környezetben és a „történeti” környezetben is 

egyformán lehetetlenség, Melampusról mégis úgy tudja a hagyomány, hogy többet tudott, 

mint mások.
1052

 Ez van – részben legalábbis – a görög valóságban műkődő mantisok ambiva-

lenciája mögött is. Bár tudjuk, hogy senki nem tudhat többet, mint a többiek, néha mégis 

elhisszük, hogy valaki többet tud. Vagy mégsem? Hérodotos, első ránézésre felszámolja ezt 

az ambivalenciát azzal, hogy egyrészt nem törődik a marharablás-történettel, másrészt 

Melampus tudását tanulásból, végső soron Egyiptomból eredezteti. Ezzel „valódivá”, „embe-

rivé” alakítja a Melampus-figurát, sőt, mint láttuk, saját maga és „bölcselő” kortársai minta-

képének teszi meg. Az ambivalencia azonban a mítosz (és a valóság) bonyolultságára érzé-

keny Hérodotos szövegében visszatüremkedik. A tudás még „specializált” formájában is két-

arcú marad, mert előfeltétele az „okosság” („lévén, hogy okos ember volt…” Historiae 

2.49.2). Ez pedig éppoly „kétes” tulajdonság: jóra és rosszra egyformán felhasználható. A jós 

ebben a világban megszabadul „ontológiai” kétértelműségétől, és e helyett erkölcsi kétértel-

műség részese lesz. Ez a Hérodotosnál megjelenő erkölcsi kétértelműség különösen a késő-

hellénisztikus kori Diodóros változatával összehasonlítva szembeszökő. Diodórosnál 

Melampus elveszíti erkölcsi ambivalenciáját is: jó emberré válik. Tudása nem abszolút több-

lettudás, hanem kivételes tulajdonság, olyan, mint amilyen a nagy embereké szokott lenni, a 

nagy ember pedig csak jó lehet. A diodórosi Melampus szintén nem rabol marhákat (a marha-
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 Az egyébként minden tekintetben homérsoi hős, Odysseus alvilágjárása más eset: atöbbi kalanddal együtt 

a mesevilág idézőjelébe kerül, ahol bármi megtörténhet. 
1051

 Casadio (1994) 72–73 is ambivalensnek látja Melampus alakját, de ezt vallástörténeti keretbe helyezi. Ér-

telmezésében Melampus két arca: az istenné vált hérós és a hérósszá degradált isten. A Proitida-mítosz elemzése 

nyomán pedig arra a következtetésre jut (112), hogy Melampusban két személyiség találkozik: az egyik a „sá-

mán”, aki a maniát gyógyítja, a másik a „karizmatikus prédikátor”, aki Dionysos új kultuszát hirdeti. 
1052

 Hérodotosnál megfigyelhető, hogy az isteni okok meghatározásában óvatos, ami mögött az emberi tudás 

korlátozottságáról való meggyőződése áll, lásd Gould (1994) 94. Gould ezt „univerzális”, és az ókori görögség 

körében általánosan elfogadott meggyőződésnek tartja. Vö. Gould (1985) 9–11 (az isteni jelek értelmezésének 

nehézségéről). 
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lopás nehezen interpretálható jótéteményként), az argosi nőket pedig jóindulatból, hálára 

késztető jóságból gyógyítja meg. 

Az V. század kardalköltői viszont még nem így látták. Bakchylidés eliminálja őt egyik leg-

híresebb történetéből, Pindaros pedig ellentmondásos sorsú jósként mutatja be. A hazáját el-

hagyni nem akaró jós, aki szándéka ellenére mégis felhasználja jóstudományát, és Argosba 

megy uralkodni, bár szimpátiát érdemlő figura, mégsem „egyöntetű”, hiszen – akarta vagy 

nem – jóstudásával anyagi előnyhöz jutott. Helyzete éppoly problematikus, mint a költőé, aki 

anyagi juttatásért „használja” költői tudományát. 

Melampus szakeber-státusza viszont újabb kétértelműség felé nyitott utat. Míg 

Hérodotosnál az okosság kétélűsége jelentette az ambivalencia forrását, a IV. századi komé-

diatöredékek – Platón és a hippokratési De morbo sacro megjegyzéseivel együtt olvasva – 

arról árulkodnak, hogy az új veszély, ami Melampust fenyegeti, a sarlatánság gyanúja.
1053

 A 

gyógyító-tisztító pap nem azért gyanús alak, mert okos, és ezért ellenőrizhetetlen, hanem mert 

(állítólagos) többlettudása révén az emberek hiszékenységével élhet üzletszerűen vissza. Mi-

vel a korban működő „vallási szakemberek” csak anyagi ellenszolgáltatás fejében teszik hoz-

záférhetővé szakértelmüket, ezért eleve kétes a megbecsülésük. Ahogy Robert Parker fogal-

maz: „A legjobb vallás, úgy tűnik, az amatőr vallás.”
1054

 A hivatásos vallási szakember afféle 

piaci igény kielégítője, és mivel az intézményes valláson kívül tevékenykedik, státusza aktuá-

lis sikerességétől és klienseinek bizalmától függ. Mivel ugyanazt csinálja, mint a mítosz 

mantisa (gyógyít, purifikál, engesztelő áldozatokat mutat be), éppúgy válhat részesévé a miti-

kus ős tekintélyének, mint ahogyan az ő kétes megbecsülése visszavetülhet a mítoszra. A 4. 

századból nemcsak ez utóbbira van példa, hanem, a szicíliai és dél-itáliai vázákon az előbbire 

is, ahol a kathartés Dionysos társaságában, vagy éppen apollóni tekintéllyel purifikálja a 

megőrült lányokat. 

Csak feltételezhető, hogy Melampus (talán mint orvosságok ismerője) a hellénisztikus kor-

ban került Cheirón társaságába. Kapcsolatuk – ami a görög forrásokban sehol sem bukkant fel 

– római szerzőknél (Columella, Vergilius) szilárdnak tűnik.
1055

 Ebben a hagyományban 

Melampus orvos-oldala erősödött meg, sőt, úgy tűnik, állatorvosként is tisztelték. 

Gyógyítástörténeteinek „nemes” olvasata minden további nélkül lehetővé teszik szimbólum-

értékének ezt a változását. A Proitidák meggyógyításáról szóló elbeszélések (Hésiodostól 

Apollodórosig) információkat nyújtanak arról, hogy hogyan gyógyított. Ezekből ki lehet vá-

logatni olyan módszert, amelyik a „tudományos” orvoslás szemüvegén keresztül is értelmez-

hető. A tudományos orvoslás általi elfogadásához talán hozzájárulhatott, hogy éppen az őrült-

ség kezelése volt az a terület, ahol a „racionális” orvoslás és a vallási jellegű gyógyítás alig 

volt egymástól elválasztható.
1056

 A császárkori szakírók által emlegetett helleboros nevű nö-

vényt (a fekete hunyort), úgy tűnik, valóban használták mentális zavarok gyógyítására, de 

használata a fiziológiai hatás elérésénél messze szélesebb körű volt.
1057

 Theophrastos elárulja, 

                                                                 
1053

 A szöveghelyeket lásd az Ikonográfia-fejezetben, 204. oldal. 
1054

 Parker (2005) 116: „The best religion, it appears, is amateur religion.” 
1055

 Lásd az Apollodóros-fejezetet, 153–154. oldal. 
1056

 Parker (1983) 215. 
1057

 A helleboros gyógyításban való felhasználását sok hippokratési irat javasolja. Egy hippokratési levél 

Melampus nevéhez köti (Epistulae 16). 
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hogy házak és nyájak tisztítására is használták, ráolvasások recitálásával társítva.
1058

 A 

Proitidák őrültségét helleborosszal gyógyító Melampust az orvostudomány története is „beke-

belezhette”, mitikus tanítójával, Cheirón kentaurral együtt. A Melampusra mint a helleboros 

hatásának felfedezőjére utaló Dioskuridés művének (De materia medica) egyik VI. századi, 

de Septimius Severus korára visszamenő illusztrált kéziratában egyazon tablón ábrázolták 

Cheirónt, az Ilias-beli orvost, Machaónt, és öt történeti személyként ismert orvost.
1059

 

Ehhez képest egészen más az, ahogyan Apollodóros a Melampus-hagyományhoz hozzá-

nyúl: alakját abban a régi pompában eleveníti fel, ahogyan Pherekydés is bemutatta: jóstudá-

sának minden rétege felcsillan, sőt még az Apollónhoz fűződő barátsága is. Melampus itt (új-

ra) nagyszabású és különleges, alakja csaknem akkorára nő, mint Teiresiasé. Különösen érde-

kes, hogy Orpheus, akihez Melampus alakját egyébként hasonlítani szokták (lásd alább) 

ugyanebben a műben épp, hogy csak említést kap. Ami viszont Pherekydésnél következetlen-

ségnek tűnt (a „sámáni” Melampus és a „szakember” Melampus együttes szerepeltetése), 

Apollodórosnál inkább a sokoldalúság benyomását kelti: Melampus tényleg mindenhez ért. 

A phylakéi marharablás 

A phylakéi marharablás története, miután, mint fentebb említettem, héróizálódott, mégsem 

volt annyira nagyszabású hőstett, mint egy háborús részvétel. Amphiaraos talán azért is vál-

hatott népszerűbb mitológiai alakká, mint pylosi őse, mert egy igazán „epikus” háború tragi-

kus sorsú résztvevője volt. A marharablás hőstett lett ugyan, de mint ilyen, kissé marginális: 

olyasmi, amit a Nestór emlékeiben élő „régi” hősök szoktak csinálni.
1060

 Ahol később ez a 

történet felbukkan, ott Melampus másodlagossága érezhető: Apollónios Rhodios és 

Theokritos is az archaikus hagyományban szinte alak nélküli Bias testvéreként emlékezik meg 

róla. Az Argonautika hőskatalógusában Bias fiai érkeznek Argosból, „akiket a Néleida Péró 

szült: miatta állt ki súlyos szenvedéseket az Aiolida Melampus.”
1061

 Theokritos pedig, egé-

szen sajátos módon, rusztikus szerelmi történetet kreál a marhák ellopásából (3.43–45): 

τὰν ἀγέλαν χὡ μάντις ἀπ᾽ ῎Οθρυος ἆγε Μελάμπους 

ἐς Πύλον: ἁ δὲ Βίαντος ἐν ἀγκοίναισιν ἐκλίνθη, 

μάτηρ ἁ χαρίεσσα περίφρονος ᾿Αλφεσιβοίης. 

„csordát hajtott el Othrysből Melampus is 

Pylosba: a lány pedig Bias karjaiba feküdt, 

bájos anyja a bölcs Alphesiboiának. 

Az „is” (43) arra vonatkozik, hogy a költemény szerelmes pásztora is állattal (egy fehér 

kecskével 34) szeretné megajándékozni kedvesét. A Melampus-történet felidézése nagyon 

rövid és alluzív, és semmi más nem teszi a szerelmes párhuzamává, mint az állatok és a rusz-

tikus környezet.
1062

 Az, hogy Melampus valamiképpen távol van a (városi) civilizációtól, jós-

                                                                 
1058

 Historia plantarum 9.10.4 
1059

 Schefold (1997) 430–433. Abb. 318; 319. 
1060

 Ilias 11.670–762. A marhalopás a hérósi világ egyik bevett casus belli-je, lásd pl. Ilias 1.154. 
1061

 Argonautika 1.119–121. „…οὓς τέκε Πηρὼ / Νηληίς: τῆς δ᾽ ἀμφὶ δύην ἐμόγησε βαρεῖαν / Αἰολίδης 

σταθμοῖσιν ἐν Ἰφίκλοιο Μελάμπους.” 
1062

 A költő és a jós ezen a sajátos módon kerül párhuzamba egmással. Különös, hogy Gutzwiller (1991) 35 

Theokritos szövegéből kiindulva Melampust „eredetileg” pásztornak gondolja, aki úgy szerezte jóstudását, mint 

más „pásztorok”, Hésiodos vagy Epimenidés. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds0&prior=*nhlhi/s
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sá válásának történeteiben is megjelent, de a „sámán”-történetben ez a kígyókkal és a földdel 

mint chthonikus hatalmakkal való találkozás „előfeltétele” volt. Theokritos ezt bukolikussá 

színezi, mintha Melampus pásztorként hajtaná a marhákat Othrysből Pylosba, hogy ott az – 

úgy tűnik – lángolóan szerelmes testvére a bájos lányt a jegyajándékért elnyerhesse.
1063

 

Theokritos kiaknázza a marharablás bukolikusan átértelmezhető elemét, mondhatjuk, „el-

fedve” a történet mitikus mélyrétegeit.
1064

 Ugyanez a történet a múlt-kutató Pausaniasnak 

viszont valódi „történészi” probléma: miért őriz a hagyomány ilyen elbeszélést egy nagynevű 

jósról? Megjegyzésében – „úgy látszik, az akkori emberek ilyen jellegű vagyontárgyak össze-

gyűjtésére törekedtek” (4.36.3) – érzékelhető az, amit fentebb a héróizált marharablás „mar-

ginális” voltának neveztünk, de nevezhetünk „furcsaságnak” is. Mintha ez a történet nem tud-

na igazán idomulni a hérósi világhoz. Különös (vagy jellemző?), hogy a képzőművészetben 

egyetlen biztos ábrázolása sem maradt fenn. Ha a mítosznak a Bevezetésben említett minta-

szerepére gondolunk, arra a kölcsönhatásra, amely a mindennapi élet és a mítosz között ját-

szódik, Melampus marharablás-történetének „eltűnését” azzal magyarázhatjuk, hogy nem 

tudott igazán mintává válni.
1065

 Odysseusnak még az volt, de ő utána kevesen járták meg az 

alvilágot. Héraklés esetében, akinek egyik kalandja a phylakéi Melampus-kaland egyik pár-

huzama, Géryón marháinak elrablása, a halhatatlanság felé vezető út egyik utolsó állomása 

volt. A „kaland” vezetett valahová. Túlvilági utazás-jellegét részben ezért, részben a helyszín 

sokkal élesebb alvilági vonásai miatt sokkal jobban megőrizte.
1066

 

A Proitidák meggyógyítása 

Egészen más a helyzet az argosi gyógyítástörténettel. A nők őrültsége, az isteni haragot kien-

gesztelő tisztító szertartás, a szolgálatért járó bér olyan motívumok, amelyek az V. századtól a 

császárkorig mindig aktuálisak tudtak maradni. A „történeti” jósok tevékenységi köréhez, 

akár a klasszikus vagy a hellénisztikus korra, akár a császárkorra gondolunk, a marharablás 

nem igazán tartozott hozzá. Az viszont, hogy bajban lévő egyének vagy közösségek speciális 

tudással bíró, esetleg „nemzetközi” hírnevű szakembert hívnak segítségül, az archaikus kortól 

a római korig valós élethelyzet volt. Gondolhatunk itt a krétai Epimenidésre vagy tyanai 

                                                                 
1063

 Ilyen bukolikus kiszínezéssel találkoztunk Apollodórosnál is, lásd 139. oldal. 
1064

 Propertius is szerelmes-történetté alakítja a marhalopást: turpia perpessus vates est vincla Melampus, / 

cognitus Iphicli surripuisse boves / quem non lucra, magis Pero formosa coegit, / mox Amythaonia nupta futura 

domo. (2.4.6–9 Schuster) („Görnyesztő láncát hordozza Melampus, a látnok, / mert hogy Iphiclustól barmokat 

elragadott; / nem nyereség hajtotta, hanem széptermetü Pero, / kit Amythaonhoz vitt haza majd jegyese.” Bede 

Anna fordítása.) Mindkét esetben problémát okoz, hogy Melampus nem magának szerezte meg Pérót. Theokritos 

sorai is érthetők úgy, hogy Melampus elhozta a csordát Péróért, de (sajnos) nem az övé lett (ἁ δὲ 43), hanem 

Biasé, lásd Hunter (1999) 124–125. Propertius pedig „elkeni”: Melampus Péró szépsége miatt vállalta a rabsá-

got, majd a lány „Amythaón családjába” házasodott be. (Ami igaz, mert Bias is Amythaón fia.) 
1065

 Vö. Bevezetés, 29. oldal 
1066

 Érdekes összefüggésbe helyezi ezt a párhuzamosságot Hall (1997) megfigyelése (94–95 és 106), amely 

szerint az argolisi mitológiában a „Perseida” (ahová Héraklés tartozik) és a „Proitida” (ahová Melampus) genea-

lógiák egymás veresenytársai. E szerint az előbbi a magáról helyi eredetet, az utóbbi kívülről érkezettséget hirde-

tő népcsoport genealógiája (és mitológiája) lenne. Rivalizálásuk több párhuzamos mítoszban megfigyelhető, pl. a 

nemeai játéok alapításáról szóló történetekben: a játékokat vagy a Perseida Héraklés, vagy a Proitida Adrastos 

alapította (95). 
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Apollóniosra, csak hogy az időskála két távol eső pontjáról idézzünk példákat.
1067

 Ez a törté-

net élénk párbeszédben maradt az élettel: a IV. századi újkomédia színpadán és – úgy tűnik – 

sírvázákon is lehetett találkozni vele. Széleskörű ismertségét a Pausanias által rögzített helyi 

(peloponnésosi) hagyományok és az orvosi irodalomban fennmaradt utalások árulják el.
1068

 

A két történet sorsa a kutatástörténetben is hasonlóan alakult. A Proitida-mítosz szakiro-

dalmát szinte lehetetlen áttekinteni.
1069

 Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a történet na-

gyon látványosan mutatja a rite de passage fázisait, és nagyon világos interpretációt lehet 

nyújtani szinte minden eleméről, ha leányiniciációs szertartás mitikus megfogalmazásaként 

tekintünk rá. Változatainak sokasága pedig a filológusok figyelmét vonzza magához, akik 

rendet akarnak teremteni a káoszban: elsősorban úgy, hogy felállítják a mítoszváltozatok – a 

kéiziratokéhoz hasonló – stemmáját. 

Az ünnepekre (lányiniciáció, nőünnep) való visszavezetéssel valóban sokat lehet nyerni. A 

történet szerkezete érthetővé válik: elemei beleilleszkednek egy világos sémába. Az egyes 

elbeszélésekben egy-egy motívum mégis zavaró marad: mintha a mesélői egymáshoz nem illő 

elemeket kevernének össze. Ennek a jelenségnek a magyarázatára fogalmazódott meg a kuta-

tásban az a tétel, hogy a Proitida-történet nem egy mítosz, hanem valójában kettő, amelyik 

„kontaminálódott” egymással. 

A „két változat” elmélete, hogy ti. ezekben az elbeszélésekben két mítosz, egy tirynsi (a 

Héra haragja miatt megőrülő Proitidák) és egy argosi (Dionysos haragja miatt megőrülő 

argosi nők) keveredett egymással, régóta része volt a Proitida-mítoszról szóló tudományos 

diskurzusnak. Szinte mindenki, aki foglalkozott ezzel a történettel, állást foglalt abban a kér-

désben, hogy melyik változat lehetett a korábbi. A válaszokat általában vallástörténeti pre-

koncepciók határozták meg: a Dionysost későbbi jövevénynek tartók értelemszerűen a 

dionysosi változatot gondolták későbbinek.
1070

 Ehhez az elképzeléshez szorosan hozzátarto-

zott az is, hogy Melampus Dionysos-pap volt, tehát a jós az istenséggel együtt érkezett a tör-

ténetbe.
1071

 Amikor kiderült, hogy Melampus és a Proitidák már a Nőkatalógusban együtt 

szerepeltek (a papirusztöredék 1949-ben került elő, F 35 Most), ez alaposan megnehezítette a 

                                                                 
1067

 Epimenidés: Kr. e. VII/VI. század, Plutarchos szerint (Solón 12) Solón kortársa volt. Az athéniak Krétáról 

hívták el, hogy megszabadítsa őket a kylóni vérbűn következményeitől. Tyanai Apollónios a korai császárkor 

(Kr. u. I. század) egyik csodatévő „szent embere” volt, az életéről szóló hagyományt Philostratos által írt életraj-

zából ismerjük. 
1068

 Lásd az Apollodórosról szóló fejezetet, 154–157. oldal. 
1069

 Legfrissebben Currie (2010). 
1070

 Ugyanerre hívja fel a figyelmet Casadio (1994) 58–59 is, aki, bár igen kritikusan kezeli a két feltétezett 

változatot, mégis „tipikusan dionysosi mítosznak” tartja a Proitidák történetét (59. n. 12), Melampust pedig 

„dionysosi prófétának” (60). Többek között Rapp (1908), Savignoni (1913), Otto (1965) és Kerényi (1977: 170 

és 375) eredendően dionysosi történetnek gondolták, míg Nilsson (1941) és Radke (1957) Hérához ragaszkodtak, 

mint „eredeti” haragvó istenhez, és Dionysost (Melampusszal együtt) későbbi fejleménynek tartották, mivel 

Dionysos szerintük később lett a görög pantheon tagja, mint Héra. 
1071

 Akik Dionysos elsőségéhez ragaszkodtak, elfogadták Apollodóros közlését (2.2.2), mely szerint 

Hésiodosnál Dionysos szerepelt haragvó istenségként, akik Hérához, azok valamilyen módon kétségbe vonták 

Apollodóros adatát. Az utóbbiak egyben azt is feltételezték, hogy Melampus nem lehetett a Nőkatalógusban a 

Proitidák gyógyítója. 
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helyzetet: úgy tűnt, igazolódik Dionysos elsőbbsége, de csak közvetve (Melampus révén), 

mert a papirusztöredéken a haragvó istenség neve pont nem szerepel.
1072

 

A két változatról szóló elképzelés így bonyolódott ugyan (mivel a legrégebbi változat ve-

gyes képet mutat), de tovább élt. Legrészletesebb elemzését Ken Dowden dolgozta ki a „Halál 

és a lányka” (Death and the Maiden) című, lányiniciációs mítoszokat tárgyaló könyvében.
1073

 

Kiindulópontja, hogy élesen elkülöníti azokat a történeteket, ahol gynaikes-ről van szó, és 

azokat, amelyekben „lányokról”. Szerinte az „argosi nők” változatot közvetíti Hésiodos (F 35 

Most), Hérodotos, Diodóros, Pausanias és Apollodóros. A szövegeket vizsgálva kitűnik, hogy 

Hésiodos ezen töredékében nincs szó „argosi nőkről”, csak Argosról (10), és a Proitoshoz 

érkező testvérpárról. Hérodotos beszámolója négy mondat (9.34), amelyben a nők megőrülése 

mondhatni mellékkörülmény: Melampus akkor járt el Tisamenoshoz hasonlóan, „amikor az 

argosi nők megőrültek” (τῶν ἐν Ἄργεϊ γυναικῶν μανεισέων). Hérodotos nem meséli el a 

megőrülés történetét: sem azt, hogy pontosan kik őrültek meg, sem azt, hogy miért. Nem szól 

haragvó istenségről, sem az őrület lefolyásáról, sem pedig arról, hogy hogyan gyógyultak 

meg. Elbeszélésének ez a része ebbe a participiumos szerkezetbe (és még egy mellékmon-

datba: ὡς ἐμαίνοντο πλεῦνες τῶν γυναικῶν) sűrített összefoglalás. Melampusszal nem Proitos 

(vagy más nevű uralkodó) tárgyal, hanem az „argosiak”, ahogyan Tisamenos jóslatának meg-

fejtői is a „spártaiak” voltak. Hasonló a helyzet Diodórosnál. Ő sem meséli el a történetet: 

„καὶ Μελάμπους μὲν μάντις ὢν τὰς Ἀργείας γυναῖκας μανείσας διὰ τὴν Διονύσου μῆνιν 

ἐθεράπευσεν” (4.68). Egyetlen kaput nyit csak ki rajta: azt, amelyik az őrültség okára vonat-

kozik, de nem dolgozza ki a történetet, csak összefoglal. Pausanias szintén: „elbeszélésének” 

motivációja az argosi hármas királyság megmegyarázása (2.18.4): 

„Tudomásom szerint a hellének közül egyedül az argosiaknak volt három részre osztott királysá-

guk. Ugyanis Anaxagoras, Argeios fia, Megapenthés unokája uralkodása idején a nőket őrültség 

szállta meg, és otthonaikat elhagyva a mezőkön bolyongtak, egészen addig, amíg Melampus, 

Amythaón fia ki nem gyógyította őket ebből a betegségből, azzal a feltétellel, hogy ő is és test-

vére, Bias is Anaxagorasszal egyenlő részt kapnak a királyságból.” 

Diodóros és Pausanias ráadásul „rákényszerül” arra, hogy „argosi nőkről” beszéljen, hiszen 

mindketten Anaxagoras idejébe helyezik a történetet (nem beszélhetnek „Proitidákról”). 

Diodóros mégis megemlíti Melampus házasságát Iphianeirával, akinek a neve a Proitidákét 

idézi.
1074

 Az a három szerző, akik egyszerűen gynaikes-nek nevezik az őrültséggel sújtottakat, 

összefoglalást nyújtanak csupán. A vallástörténész terminológiai elvárásai talán túl szigorúak 

ezekkel a szövegekkel kapcsolatban. Sem a költők, sem a mitográfusok nem használnak ilyen 

merev szakszókincset: a gynaikes átfogó megnevezés, azokra vonatkozik, akik nem férfiak. 

Végül a Dowden által szintén „argosi nők” változatként felfogott apollodórosi szöveg törté-

netesen szintén akkor beszél „argosi nőkről”, amikor összefoglal. A phylakéi marhalopás tör-
                                                                 

1072
 Mindezen érvelések olyan előfeltételezéseken alapulnak, hogy 1. a régebbi írott forrásban lévő adat (vál-

tozat) régebbi; 2. Melampus Dionysoshoz kötődik, tehát a Héra-változatban nem fordulhatott elő; 3. a mítosz-

elemek letisztult (letisztogatással visszanyerhető), eredeti mítoszokhoz tartoznak, melyeknek elemeit a görög 

költők – jelesül Hésiodos – szabadon kombinálták. A Nőkatalógus szerzője azonban, akár Hésiodos volt az, akár 

valaki más (vagy mások), valószínűleg nem az első volt, aki elmesélte a történetet, mögötte hatalmas szóbeli 

hagyomány hömpölyög évszázadok óta. Még ha voltak is „korábbi” és „későbbi” változatok (miért ne lehettek 

volna?), azok nem határozhatók meg a görög irodalomtörténeti ismereteink keretei között. 
1073

 Dowden (1989). 
1074

 Lásd a Diodóros fejezetet, 124–125. oldal.  
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ténetét közvetlenül követő mondatban (1.9.12), és a Dionysos vándorlásait áttekintő szakasz-

ban (3.5.2): „átment Argosba, s mivel itt sem részesült isteni tiszteletben, ugyanúgy őrületbe 

kergette az asszonyokat.” (ἧκεν εἰς Ἄργος, κἀκεῖ πάλιν οὐ τιμώντων αὐτὸν ἐξέμηνε τὰς 

γυναῖκας.)
1075

 Ahol részletesen meséli el a történetet (2.2.2), ott elmondja, hogy előbb Proitos 

lányai őrültek meg, később „a többi nő is”. 

A „két változat” koncepciójának azon eleme is problémás, mely szerint a Proitidák 

Tirynshöz, a „nők” Argoshoz tartoznának. Arra, hogy a Proitidák „erdetileg” tirynsi királylá-

nyok, támpontot csak a – feltételezetten helyi hagyományt feldolgozó – Bakchylidés-

epinikion, és a Tiryns közelében található, Pausanias által említett „Proitos lányainak háló-

szobái” (2.25.9) nyújtanak. Az „Argos” megnevezés azonban éppolyan homályos, mint a 

„nők”, hiszen – amint arról Dowden maga is ír – ez a kifejezés Homérosnál (és később is) 

nemcsak Argos városát tudta jelenteni, hanem Argolist, vagy éppen a Peloponnésost (hacsak 

nem az egész hőskori Görögországot).
1076

 

A két változat – Dowden szerint – már (pseudo-)Hésiodosnál kontaminálódott: a Nőkataló-

gus költője kapcsolta volna Proitos nevét az argosi nők történetéhez (a F 35-ben: ezt a hipoté-

zist a szöveg nem támogatja, mivel nem szerepelnek benne „argosi nők”), s így lehetett 

Melampus a Proitidák gyógyítójává (F 77–83). Mindez azt jelenti, hogy a két mítosz már a 

legkorábbi irodalmi forrásban kontaminálódva van jelen. Melampus ugyanis ezen elképzelés 

szerint nem a Proitidák, hanem az argosi nők történetének része. A pylosi jósnak eredetileg 

egyáltalán nem volt helye az argolisi mitológiában, csak akkor került bele, amikor egy 

„dionysosi forrás” (ami alatt a Melampodia vagy annak őse értendő) a dionysosi őrültésgben 

szenvedő argosi nők gyógyítója lett.
1077

 

A Proitidák történetének eredeti változatát ezek szerint Bakchylidés (ill. Akusilaos), az 

argosi nőkét pedig Hérodotos őrizte volna meg. Pherekydés tehát szintén vegyíti a két mítoszt 

(nála Melampus gyógyítja meg a Proitidákat). Ez a kontaminált változat lett aztán a „standard 

version”: ezt reprezentálják a IV. századi komédiatöredékek, a Pausaniasnál és kései lexikon-

szerkesztőknél (bizánci Stephanos) megőrzött helyi hagyományok (Akroi, Lusoi, Azania, stb.) 

beleértve a sikyóni bronz feliratot is Iphinoé sírjánál.
1078

 A legteljesebb kontamináció 

Apollodórosnál (vagy az ő – esetleg hellénisztikus kori – forrásánál) történik meg. Dowden 

(1989: 81) ezt a kontaminálódást a mítosz „hanyatlásának” nevezi, ami alatt azt érti, hogy a 

mítosz elveszítette kapcsolatát a rítussal, és így a költők átdolgozásainak áldozatává vált. 

A leginkább az ingatja meg az „eredeti”, tiszta, rítushoz kötődő mítosz létezésével kapcso-

latos elképzelést, hogy – Dowden maga fogalmaz így (uo.) – a rítus is „kontaminálódott”. 

Miről is van szó? Tudunk egy argosi Agriania nevű ünnepről, és egy orchomenosi 

Agrioniáról.
1079

 Az argosi Agriania ünnepét „az egyik Proitos-lány tiszteletére” tartották.
1080
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 Horváth Judit fordtása 
1076

 Hall (1997) 90. Casadio (1994) 52 szerint „Argos” vagy az „argosi nők” általános értelmű kifejezések. 
1077

 Dowden (1989) 80. 
1078

 A forrásokat lásd az Apollodóros-fejezetben (156–157. oldal), ill. a Bakchylidés-fejezetben, 174–175. ol-

dal. A felirat: SEG 15 (1958) no. 195. 
1079

 A névváltozatokról és javasolt etimológiákról lásd Casadio (1994) n. 57, bibliográfiával. 
1080

 Hésychios, s. v. Ἀγριάνια; Hésychios s. v. Νεκύσια szerint az argosi Agriania a halottak ünnepe volt. Otto 

(1965) 119 úgy véli, a Proitidák története (és az argosi Agriania) és a boiótiai Agrionia (a Minyasok történetével) 

párhuzamosak, s mindkettő Lykurgos történetére rímel. „Thus the Argive festival which the sources call a 

festival of the dead was clearly the same as the Boeotian festival which was intended for Dionysus.” 
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Orchomenosban a nevezett ünnepen a nők kiszaladtak a városból, egy Dionysos-pap üldözte 

őket, és megölte azt, akit utolért. Az üldözött nőket a Minyasok leszármazottainak mond-

ták.
1081

 A mítosz szerint Minyas lányait, miután elutasították Dionysos tiszteletét, téboly száll-

ta meg, s egyikük gyermeke is áldozatául esett őrületüknek. A két történet (és feltehetően a 

rítusok is) annyira hasonlóak, hogy szinte csak a nevekben különböznek. Mindkettőnek eleme 

egy „Dionysos-pap”, aki üldözi a megőrült nőket. Apollodóros számol be arról, hogy 

Melampus „maga mellé vette a legerősebb ifjakat, majd a lányokat csatakiáltásokkal és ihle-

tett táncokkal lekergette a hegyekből Sikyónba.” A „tiszta” mítoszváltozatokat rekonstruálni 

akaró kutató az egyik történetből (az argosiből) száműzi a Dionysos-papot (Melampust), 

mondván, ő később csapódott csak hozzá a történethez. Holott abban egyetértés van, hogy az 

ünnep, mivel a hónapnév egész Hellasban elterjedt, igen régi lehetett.
1082

 

Hogy a „lányok” és „asszonyok” részvételét nem lehet az ünnepek (és mítoszok) elkülöní-

tésének alapjává tenni, az is mutatja, hogy a Minyas-lányoknak férjük és gyerekeik vannak. 

Dowden (82) megjegyzi, hogy a Minyas-lányoknak nem lehetne gyerekük, hiszen ha valaki 

férjhez megy, akkor nem „X lánya” többé, hanem „Y felesége”. Viszont hasonló a helyzet 

Kadmos három lányával Thébában!
1083

 Ezen a ponton érződik leginkább Dowden terminoló-

giai szigorúságának túlzottsága: lehet három férjezett nő testvér, és a testvéri kapcsolatuk ki-

fejezése egyszerűen az, hogy ők egy apa lányai. 

A lánytestvérek (rendszerint hárman) nagyon gyakoriak Dionysos környezetében.
1084

 

Semelének három nővére van, akik halála után átveszik a kis Dionysos nevelését, Minyas 

lányai is hárman vannak, és mindkét esetben őrjöngésük áldozatává válik egy gyermek. Ha-

sonlóképpen nővérekről van szó Eleuthér lányai és Semachos lányai esetében.
1085

 Diodóros 

(4.3.3) szerint a bakchikus szertartásokban lányok éppúgy szerepet játszanak, mint asszonyok. 

Úgy tűnik, hogy sem a mítoszban, sem a rítusban nincs ilyen szigorú elkülönítés: a megőrülő 

nők lehetnek lányok és asszonyok is, és meggyógyításuk végződhet házasságkötésben vagy a 

házasság (férfi-dominancia) megerősítésében.
1086

 

Maga Dowden zárja az Agrianiáról szóló fejtegetését azzal, hogy ez a dionysosi ünnep, 

amely a férfiuralom megerősítését „játszotta el”, általában tavaszi, vagyis újévhez kötődő ün-

nep volt, éppúgy, ahogy a beavatási ünnepek is. Idézem: „Így a korcsoportok ellentmondásos-

                                                                 
1081

 Plutarchos, Quaestiones Graecae 299e–f. Vö. Gantz (1993) 736–737; ill. Otto (1965) 118–119. 
1082

 Agrionia, Agriania, Agrania. W. F. Otto (1965) 118 szerint halottakhoz kötődő ünnep. Az Agrianos hó-

napnév Görögországban széltében-hosszában előfordul, ami az ünnep régiségére utal, lásd Nilsson (1906) 271–

272 és Privitera (1965) 219–220. Mindketten úgy vélik, hogy Dionysost csak később kapcsolták az igen régi 

tavaszi halott-ünnephez. Chairóneiában ezen az ünnepen a nők Dionysost keresték, aki elmenekült előlük. Végül 

visszatértek a városba, és azt mondták, az isten a Múzsákhoz menekült, és ott elrejtőzött (Plutarchos, 

Quaestiones convivales 8.1, 717a). 
1083

 Az argosi „Proitida” mitológia tágabb thébai összefüggéseiről lásd Hall (1997) 94–95, vö. 1066. jegyzet. 
1084

 A visszatérő hármas számról lásd Casadio (1994) 89. n. 61. 
1085

 Eleuthér lányai is megőrültek, mert nem fogadták el a fekete kecskebőrben érkező Dionysost (Suda, s. v. 

Μελαναιγίς Διόνυσος). Semachos lányai eleve jóindulattál fogadták az istent (Philochorus, fr. 48). 
1086

 Közös gyökerűnek tartja a Proitidák és az argosi nők történetét Privitera (1965) 222 is, de ő az argosi 

Agrania ünnep két stádiumának kialakulásával magyarázza a mítosz kettősségét: Dionysos előtt más istenséghez 

kötődött a rítus. A mítosz rítusban gyökerezését az apollodórosi adatok alapján tartja igazoltnak (a lányok üldö-

zése és Iphinoé halála). Az argosi Héra eredeti chthonikus kötődésével magyarázza az Agraniában (a halottak 

ünnepén) betöltött szerepét (223–4). Még korábban azonban szerinte Artemis volt a Proitida-történet isten-

főszereplője (224–5). 
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ságának problémája feloldható a kultusz szintjén, Dionysos vallásában, talán éppen azzal, 

hogy az artemisi elkülönítést dionysosi integráció követi.”
1087

 A Proitidák története tehát 

mintha nem lenne idegen a Dionysos-kultusztól, sőt, egyszerre tudna artemisi és dionysosi 

lenni. 

A két változat koncepciójához az is hozzátartozik, hogy a tirynsi (Proitida) történet, aho-

gyan azt Bakchylidés elmeséli, Hérához és Artemishez kötődik, az argosi nők viszont 

Dionysos miatt őrültek meg. Héra és Dionysos azonban szintén nem állnak annyira távol 

egymástól, hogy a két változatot gyökeresen különböző történetként fogjuk föl. Walter F. Otto 

a Proitidák történetét párhuzamosnak véli a Minyasokéval és Semelé nővéreinek történetével, 

és a következőképpen érvel amellett, hogy a Héra-változat nem független a dionysositól: 

„Magának Dionysosnak az őrültsége vajon nem éppenséggel Hérára vezethető vissza?”
1088

 

Mindez nem jelenti azt, hogy a mítoszok függetlenek lennének a rítusoktól, és azt sem, 

hogy a rítusok jelentése ne segíthetne hozzá a mítosz megértéséhez. Nagyon is hozzásegít: 

meglátjuk Proitos lányaiban a férjhez menés előtt álló lányokat, és az őrjöngő nőkben a férfi-

uralmat magukról (ideiglenesen) ledobó asszonyokat. Arról van szó, hogy egyrészt maguk a 

mítoszelbeszélések nem használhatók fel az egyes (hipotetikus, „kontaminálatlan”) rítusok 

forrásszövegeiként, másrészt hogy nincs „eredeti” mítosz, amely tisztább és hitelesebb lenne, 

mint a fennmaradt elbeszélések. Ha végigkövetjük Dowden elemzését, azt látjuk, hogy nem 

két mítosz vagy rítus „kontaminálódik” ezekben a történetekben és rítusokban, hanem két 

jelentéskör találkozik bennük: a lánybeavatás és férfiuralom-megerősítés. E kettő oly közel áll 

egymáshoz, hogy nem tűnik indokoltnak „kontaminációról” beszélni, inkább csak „asszociá-

cióról”. 

Az argosi történet esetében tehát a nők ill. Proitos lányai nem válnak el oly élesen egymás-

tól.
1089

 A történetet lehet így is, úgy is mesélni, s ha rövid összefoglalásról van szó, értelem-

szerű a gynaikes szó használata. Az őrültséget küldheti Héra, és jól illenek a tehénné váló 

(magukat tehénnek képzelő) lányok a tehénszemű istennőhöz. De az őrültséget Dionysos is 

küldheti, és hozzá is illenek a tehenek: Argosban a mellékneve történetesen „Bougenés” 

volt.
1090

 A mítoszelemek, főként, ami a történések motivációit illeti, felcserélhetők.
1091

 Nem-

csak ahhoz nem kell ragaszkodni, hogy Argosban feltétlenül Hérának kellett szerepelnie, ha-

nem ahhoz sem, hogy Melampus „tipikusan” Dionysoshoz kötődő jós (ergo ők ketten kéz a 
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 „Thus the problem of the conflicting age-groups can be resolved at the level of cult, in the religion of 

Dionysos, perhaps even with a movement form Artemisian seclusion to Dionysiac integration.” Dowden (85) 

mégis ragaszkodik a tételéhez, hogy a „kontaminálatlan” Proitida-történet nem ide tartozik. A Minyas-lányokkal 

és Kadmos-lányokkal való hasonlóságukat azzal a hipotézissel próbálja magyarázni, hogy „eredetileg” azok is 

„normális lányok” (vagyis férjezetlen szüzek) voltak. 
1088

 Otto (1965) 173 „Is not the source of the madness of Dionysus himself, actually to be traced back to 

Hera?” Vö. Apollodóros 3.5.1. Ugyanerre utal Henrichs (1974) 301–302 is, Pfeiffer (1937) 8 érvét elutasítandó, 

mely szerint az ἠλοσύνη (Hésiodos F 35.15 Most) a „dionysosi világhoz” tartozó kifejezés, és Hérához nem illik. 
1089

 Rapp (1908) is „egy és ugyanazon monda variációinak” tartja a Proitidák és az argosi nők történetét. Az ő 

véleménye mögött azonban az a megfontolás áll, hogy a mítosz alapvetően dionysosi jellegű, aminek egyik lé-

nyeges eleme, hogy Melampus hajtja végre a gyógyítást. Azért tartja lényegileg egynek a két változatot, mert 

Melampus mindkettőben előfordul (3004–5). 
1090

 Plutarchos, De Iside et Osiride 354f és argosi Sókratés FGrH 310 F 29. 
1091

 Vö. Buxton (1994) 74. 
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kézben járnak, és Melampus Héra mellett nem képzelhető el).
1092

 A mítosz lényege nem az 

istenség személyéhez kötődik, hanem jelenségekhez (tapasztalatokhoz),
1093

 amelyek a nagyon 

színes és ortodoxia-mentes görög hitvilágban nem tartoztak elvágólagosan egyik vagy másik 

isten szférájába.
1094

 Ha azt gondoljuk, hogy bizonyos fajta őrültséget csak Dionysos okozhat, 

vagy, hogy férjezett nőkhöz csak Hérának lehet köze, akkor a görög istenvilágra olyan kon-

cepciót húzunk rá, ami soha nem jellemezte: diszkrét hatalmi köröket, mintha sok-sok egyis-

tenhit állna össze többistenhitté.
1095

 Héra és Artemis hatalmi szférája átfedi egymást, és tevé-

kenységi köreiket nem egyformán képzelik el Görögország minden pontján.
1096

 Hérához vagy 

Artemishez kötődtek olyan „orgiasztikus” rítusok, amelyeket Dionysos környezetéből isme-

rünk.
1097

 Dionysos is, Héra is beavatkozhat férjezett nők életébe.
1098

 

A Proitida-történet Hérához, Artemishez és Dionysoshoz is kötődik. A központi kép nem 

valamelyik istenség, hanem maguk a megőrülő nők. Hogy miért őrültek meg, az már másod-

lagos „eleme” a mítosznak. A Proitida-történet különböző elbeszéléseiben előforduló okok 

olyanok, mint sok-sok más mítoszban: a szerencsétlenség mögött isteni harag áll. Ez a lénye-

ges, és soha nem is hiányzik a történetekből – ez a szemlélet adja a mítosz gondolati magvát. 

Hogy Héra, Dionysos vagy Aphrodité haragszik – a megfogalmazó képzeletvilága fogja meg-

határozni.
1099

 Dionysos ott kerül elő, ahol ez az isten egyébként is nagyon fontos (Diodóros), 

és Artemis is ott kerül előtérbe, ahol ő fontos (Bakchylidés). Ha Argosban játszódik a történet, 

kézenfekvő, hogy Héra legyen a haragvó istennő.
1100

 Ha pedig egy istent „kiválasztottunk”, az 
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 Casadio (1994) a Proitida-mítosszal kapcsolatos tudományos vitákat igen éles szemmel veszi kritika alá, 

mégis kitart ez utóbbi feltételezés mellett (hogy Melampus Dionysos-pap). 
1093

 Parker (2005) 387–451 az athéni vallásról mint politeizmusról írt könyvében funkció szerint csoportosítja 

az isteneket. Az élet egy-egy területéhez nagyon sok isten kötődhet. Athénban a házasságkötéssel kapcsolatos 

szertartások pl. nyolc különböző istenséget érintenek (uo. 439–443). 
1094

 A görög isteneknek lényegi egységet biztosító jellemzőt tulajdonítani, és őket bináris oppozíciók révén 

rendszerezni a strukturalista vallástörténészek koncepciója volt. A görög pantheon ilyen „merev és rögzített” 

képét azonban sok adat fölborítja, különösen, ami a kultikus gyakorlatot illeti, lásd Parker (2005) 392. Az egyes 

isteneknek sokszor „lényegi magra” nem redukálható, sokféle tevékenységi szférája van. Bár vannak meghatáro-

zó vonásaik (pl. Artemis szüzessége vagy Héra és a házasság kapcsolata), a lokális pantheonok felosztásai igen 

különbözőek tudnak lenni (lásd uo. 394). A vallásban „logikus rendszert” látó strukturalista nézőpont ugyan sok 

lényegi felismeréshez segít (pl. az istenek viszonyrendszerben való felfogását), de a mítosz és a kultusz nagyfokú 

variabilitása azt mutatja, ez a rendszer igen elasztikus, még ha ennek az elaszticitásnak vannak is bizonyos korlá-

tai. Lásd Parker (2005) 394 és 441. 
1095

 Ez akkor sem igaz, amikor (a császárkor századaiban) egyre markánsabb jelenséggé válik a henoteizmus – 

ez nem a politeizmuson belüli, elkülönült egyistenhitet takar, hanem éppen az ellenkezőjét: egy-egy isten hatalmi 

szférájának szinte határtalan kiterjesztését, és a sokféle istenalak eggyé olvasztását. Vö. Susan Deacy bevezetését 

a Gods and Heroes of the Ancient World sorozathoz, Graf (2009) xi-xiv, különösen xii. 
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 Calame (1977) 220 mutat rá arra, hogy bizonyos élet-területek pl. Argosban Hérához, Ephesosban 

Artemishez tartoztak. Ugyanez figyelhető meg Héra korinthosi kultuszában: „átvesz” olyan funkciókat, amelyek 

máshol Artemisé szoktak lenni (uo. 220–222). „Devant cette homologie de structure, il ne reste plus qu’à 

accepter la mobilité des signifiants Héra et Artemis… face à la fixité du signifié ‛adolescence’” (222). 
1097

 Jeanmaire (1951) 211–213. Úgy véli, ezek a rítusok (megszállottság, oreibasia) az égei eredetű nagy 

anyaistennő kultuszából öröklődtek, a Dionysos-vallás mindennek csak „megújítója” volt. 
1098

 Calame (1977) 243 ezért azt gondolja, hogy a Proitidák mítosza átmehetett egyik isten szférájából a má-

sikba, bármelyik irányban. 
1099

 Az Aphrodité-változat Ailianosnál fordul elő (Varia Historia 3.42). 
1100

 Héra argosi kultuszáról és a Héra-ünnepről (a Proitida-mítosszal összefüggésben) lásd Calame (1977) 

218–220. 
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sok egyéb mítoszelemet magával hozhat. Így, ha a Proitidák Dionysos miatt őrülnek meg, a 

történet valóban hasonló jelleget ölt, mint a Dionysos nőket sújtó haragjáról szóló sok más 

történet (Minyasok, Kadmos lányai), maga is „dionysosivá” válik. De ez nem azt jelenti, hogy 

„eredetileg” dionysosi volt, és hogy más elemek ne maradhatnának meg benne. Az isteni ha-

rag oka is az istenség személyétől függhet: Dionysos esetében bevett dolog, hogy a kultusza 

elutasítása miatt haragszik meg, Héra pedig híresen hiú. Ezért a büntetése is logikus: a lányok 

csúnyákká válnak.
1101

 

Hogy mennyire az őrület van a középpontban, és az ok mennyire másodlagos, azt az is mu-

tatja, hogy sok esetben elbizonytalanodunk: az őrület előzménye vagy következménye volt-e 

az isteni haragnak. Ez ott is látszik, ahol egy-egy szerző, részletesen mesélve a történetet érzi, 

hogy a lányok értelmetlen gőgjére is magyarázatot kellene adnia. Bakchylidés „szűzi lelkük-

kel” (παρθενίαι γάρ έτι ψυχᾶι) vagyis fiatalságukkal magyarázza viselkedésüket (47), 

Pherekydés hasonlóan, „fiatalságból adódó meggondolatlanságot” (διὰ τὴν ἐκ νεότητος 

ἀνεπιλογιστίαν) tételez fel a lányok fennhéjázásának hátterében. Leginkább Hérodotos más 

történetekről szóló beszámolói mutatják, hogy egy istenség hatalmának megvetése már maga 

őrültség. Kambysés őrült volt, ezért megsértette az Apis-bikát, ezért megőrült.
1102

 Ahogy 

Kleomenés: őrült volt (6.84.1), ezért istentelenül viselkedett (többször is, pl. az argosiakkal 

szemben 6.75-80), ezért megőrült (6.75.1).
1103

 A dionysosi őrület esetében ez még bonyolul-

tabbá válik, mert ott a „helyes viselkedés” (az isten uralmának elismerése) is maniához vezet 

– a Proitidák azt kapják büntetésül, amit az engedelmes bakchánsnők áldásul?
1104

 A 

minyasokról szóló plutarchosi történetben (Quaestiones Graecae 38) az isten (Dionysos) idézi 

elő a nők őrültségét, aminek következtében egyikük gyermekét megölik, és ugyanaz az isten 

az, aki a rítusban – papja révén – megbünteti a gyilkossságot.
1105

 Egy másik, Plutarchosnál 

megőrzött történet szerint a boiótiai (vagy chairóneiai) nők az Agrionia alkalmával „keresik” 

az eltűnt Dionysost, majd nem találván visszatérnek, és azt mondják, hogy az isten a Múzsák-

hoz menekült (Quaestiones convivales 8.1). Ebben a történetben mintha felcserélődnének a 

szerepek: Dionysos az, akit üldöznek, nem a nők. Ugo Bianchi arra a megállapításra jut, hogy 

a Dionysos és a bakchánsnők között fennálló „természetes” kapcsolat valamiképpen megen-

gedi, hogy a viszonyok összekeveredjenek, és a szerepek felcserélődjenek. A rítusban – foly-

tatja – amelynek középpontjában valamilyen erőszakos cselekvés áll, a motiváció kevésbé 

számít, mint maga a tett.
1106

 

Nem életszerű azt feltételezni, hogy Hérodotos, Bakchylidés, vagy éppen a lucaniai váza-

festő ismert egy „változatot”, amelyet aztán elbeszésében (képi megformálásában) reprodu-

                                                                 
1101

 Sorolni lehet azokat a történeteket, amelyekben Héra egy vagy több nőn bosszút áll, lásd Radke (1957) 

124. 
1102

 Már az etióp hadjárat „eszeveszettség” volt (2.25), majd az Apis-bikával való találkozáskor „őrület szállta 

meg (2.29), s az isten megsértése miatt elméje „teljesen elborult” (2.30). De az is lehet – véli Hérodotos (2.33) – 

hogy Kambysés születésétől fogva beteg volt. 
1103

 Hérodotos itt is megjegyzi (6.75.1), hogy Kleomenés már korábban is zavarodott volt. A történetíró meg-

győződése szerint a fő ok a Démaratosszal szemben elkövetett jogtalansága volt (6.84.3). 
1104

 Rapp (1908) 3006 egészen sajátos módon úgy értelmezi, hogy Héra azért haragudott meg a Proitidákra, 

mert a lányok átadták magukat Dionysos tiszteletének. Fantáziadús megoldás, amit egyetlen ókori auktor sem 

támogat. 
1105

 Erre az ellentmondásra felhívja a figyelmet Casadio (1994) 93 is. 
1106

 Bianchi, U. Le religioni di mistero nel mondo antico, Bologna 1972, 71. Idézi Casadio (1994) 95. 
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kált. Nem tudjuk, hány változatot ismert például Bakchylidés, csak azt tudjuk, ő hogyan fo-

galmazta meg ugyanazt a történetet, amit előtte már mások is. A keósi költő úgy meséli, Héra 

azért haragudott meg, mert a lányok lefitymálták a szentélyét, és apjuk gazdagabb palotájával 

dicsekedtek. De Héra haragjának oka mások szerint, hogy xoanonját gúnyolták ki, vagy szép-

ségét sértették meg, vagy ellopták az arany ékszereket az istennő szobráról.
1107

 Az ok mindig 

valamilyen, kontextustól függő, az adott elbeszélésben valószínű ok. A xoanon kigúnyolása 

olyanoknak mond valamit, akik tudták, milyen volt egy archaikus istenszobor (Akusilaos);
1108

 

a palota pompájának és a Héra-templomnak a szembeállítása ott jó ok, ahol a nagyszabású 

tirynsi építkezés eredménye a hallgató szeme előtt lebeg (Bakchylidés).
1109

 

Ami pedig Melampust illeti: az is másodlagos, hogy ki gyógyította meg a lányokat.
1110

 Ez 

nyilvánvaló abból, hogy el lehetett mesélni a történetet Melampus nélkül (Bakchylidés), és 

hogy egyesek szerint a lányok nem neki, hanem Asklépiosnak köszönhették kijózanodásu-

kat.
1111

 Nem szükséges itt újra felsorolni azokat a szöveghelyeket, amelyek a Melampus és a 

Proitidák közti kapcsolat szilárd beágyazottságát tanúsítják: Hésiodostól a számtalan helyi 

peloponnésosi hagyományig és római szerzők rövid utalásaiig mind jelzik, hogy a két név a 

„művelt” görög (és római) fejében a Kr. e. V. század óta biztosan szorosan összetartozott.
1112

 

Nem lehetetlen, hogy a nagy valószínűséggel igen népszerű és ismert hésiodosi Nőkatalógus 

teremtette meg, de legalábbis tette általánosan ismertté ezt a kapcsolatot. Plauzibilis az az 

elképzelés, amelyik ebben a genealógia-szerkesztő kezét látja: így tudták Amythaón fiát híres 

argosi jósok (mindenekelőtt Amphiaraos) ősévé tenni – „beházasították” őt az argosi királyi 

családba. A lányok valahogyan meggyógyultak, a jósok pedig szoktak gyógyítani, főként pu-

rifikálni. Felidézhetjük Polyidost, aki feltámasztja a krétai Glaukost, és megtisztítja 

Alkathoost, de felidézhetjük Kalchast is, aki járványt segít elhárítani a görög seregről, és a 

többi.
1113

 Melampus alakja, akit az epikus hagyomány „kiváló jósként” ismert, teljesen alkal-

mas volt a Proitidák meggyógyítójának szerepére. Hogy hogyan gyógyít, ha ő gyógyít, szintén 

választás kérdése: áldozattal, tisztítással, rituális tánccal, ráolvasással vagy másképp. 

                                                                 
1107

 Az utóbbi Serviusnál (Eclogae 6.48): „Hae se cum Iunoni in pulchritudine praetulissent, vel, ut quidam 
volunt, cum essent antistites, ausae sunt vesti eius aurum detractum in usum suum convertere, illa irata hunc 
errorem earum inmisit mentibus…” 

1108
 Robert (1920) 249 szerint a Héra faszobrának kigúnyolását említő változat csak az érett archaizmus idején 

keletkezhetett. Privitera (1965) 221 bírálja Robert véleményét: a lányok nem esztétikai okból gúnyolták ki a 

szobrot, hanem mert szegényesnek látták. 
1109

 Radke (1957) 122 szerint a római mitográfusok a „hellénisztikus ízlésnek megfelelően” változtatják meg 

Héra haragjának okát, amikor arról beszélnek, hogy a Proitidák szépségükkel dicsekedtek előtte; illetve raciona-

lizálják, amikor az arany ellopásáról beszélnek (Servius auctus, Eclogae 6.48) 
1110

 A genealógiaköltészetben (a héróikus hagyományban) már valóban Melampushoz kötődött a történet – 

ennyiben igaza van Casadionak (1994: 69), de alapszerkezetét tekintve mégis felcserélhető. 
1111

 Az ókori tudós irodalomban több listát találni arról, milyen okai lehettek annak, hogy Zeus Asklépiost vil-

lámával sújtotta. Ezekben szerepel három helyen is a Proitidák meggyógyítása: két szerző egy kyrénéi 

Polyanthosnak vagy Polyarchosnak tulajdonítja ezt az információt (Sextus Empiricus, Adversus mathematicos 

1.260–261, és Euripidés Alkéstis 1-hez írt scholion); egy Pindaros-scholion pedig (P 3.96) „egyeseknek”. 
1112

 Felsorolás Radkénél (1957) 121. (Azon szöveghelyek száma, amelyek kifejezetten a Proitidákat – tehát 

nem az „argosi nőket” – kötik össze Melampus nevével, összesen tizenöt.) 
1113

 Polyidos Megarában megtisztítja Alkathoost: Pausanias 1.43.5 (Függelék 24. szöveg). Antonetti–Lévêque 

(1990) 204 úgy értelmezik, Melampus tisztította meg. 
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Láttuk, hogy a másik története, a phylakéi marharablás egészen más jellegű jósnak mutatja, 

de az V. században már ezt a sikerét is gyógyító tehetségével magyarázták: Pherekydés tanús-

kodik arról először, hogy Iphiklos meggyógyítása volt a marhák megszerzésének ára. A két 

történet ráadásul összecseng, amennyiben a királyi család továbbélése forog kockán: itt 

Iphiklos nemzőerejét kell helyrehozni, ott a Proitos-lányok férjhez menését kell lehetővé ten-

ni.
1114

 Az sem kizárt, hogy a mítosz alakulásában szerepet játszhatott a csorda képe, mint kö-

zös elem: a marhákat Phylakéból hazahajtó Melampus könnyen elképzelhető a magukat te-

hénnek képzelő Proitos-lányok hazakergetőjeként. 

Melampus és Dionysos 

Végül: mi a helyzet Melampus és Dionysos kapcsolatával? Világos, hogy Hérodotos, amikor 

erről ír, általánosan elfogadott ténynek veszi, hogy Melampus hozta be az isten ismeretét Gö-

rögországba (2.49.1). Azok a modern kutatók, akik Hérodotos közlését felhasználva alakítot-

ták ki elképzelésüket Melampusról, kevéssé vették figyelembe azt, hogy Hérodotos egyébként 

mit mond Dionysosról és kultuszáról. Egyrészt egyértelműen igen réginek tartja: Melampust 

Kadmosszal egykorúnak feltételezi, vagyis jóval a trójai háború előtti időszakra gondol, ami-

kor Melampus tevékenységéről beszél (2.49.3). Másrészt az is világos, hogy Dionysoshoz a 

phallosmenetet és bizonyos misztikus szertartásokat köt.
1115

 Melampus még csak belekezdett 

az istenhez kapcsolódó „logos” megismertetésébe (2.49.1), s későbbi követői (a sophistések) 

fejlesztették a tant tovább. Melampus ebben a tekintetben Orpheus rokona: a túlvilági életre 

vonatkozó tanítások ismerője, akihez ráadásul alvilágjárás-történet is kötődik.
1116

 Diodóros 

mindkettejükről állítja, hogy Egyiptomból behozták a Dionysos-kultuszt Görögországba.
1117

 

Kettejük párhuzamosságára a XIX. és XX. század vallástörténészei is felfigyeltek, jellemző 

módon abban az összefüggésben, hogy mindketten kötődnek Apollónhoz és Dionysoshoz is, 

ráadásul mindkettőjük neve alvilági asszociációkat kelt.
1118

 Az adatok között szinte lehetetlen 

rendet tenni, de az a felfogás tűnik előremutatónak, amelyik nem feltételezi, hogy egyik vagy 

másik vallásgyakorlat kizárólagosan valamelyik isten hívévé vagy képviselőjévé tett volna 

valakit. Az apollóni és a dionysosi szférák igen sok ponton érintkeznek: a jóslás, a meg-

                                                                 
1114

 Scarpi (2007) 470: Az argosi királyság újjászervezőjeként, és mint a „scambio matrimoniale” bevezetője 

(„che caratterizza gran parte della mitologia dionisiaca”) Melampus szükségképpen az átváltozások istene által 

elfoglalt szférában helyezkedik el. 
1115

 Dionysos titkos szertartásai: 2.81: Egyiptomban bűnnek számít gyapjúruhában temetni el valakit, amiben 

az egyiptomiak az orphikus és bakchikus szokásokat követik, a pythagoreusokhoz hasonlóan. „Ugyanis azoknak, 

akik be van avatva ezekbe a szertartásokba (τούτων τῶν ὀργίων), nem szabad gyapjúruhában temetkezniük. 

Erről szent történetet (ἱρὸς λόγος) is mesélnek.” ἱρὸς λόγος-t emleget Dionysossal kapcsolatban még 2.48.3 is. 

4.79 (Skylés be akarja avattatni magát a bakchikus szertartásokba.) Pettazzoni (1997) 60–61 az orfizmus ho-

mályba vesző kezdeteihez köti Melampus nevét. 
1116

 Sőt, Diodóros még arra is következtetni enged, hogy Melampus neve alatt egy Theogonia is forgalomban 

lehetett, lásd West (1983) 53–54. Melampus egyiptomi kötődéséről lásd Casadio (1994) 73–74. n. 35, további 

irodalommal. 
1117

 Orpheusról: 1.23. Casadio (1994) 77 szerint Melampus azt a szerepet tölti be Argolisban, amit Orpheus 

Észak-Görögországban. 
1118

 Rajtuk kívül ismer a hagyomány további jósalakokat, akik mindkét szférával érintkeznek, mint pl. Bakis. 

Lásd Casadio (1994) 79–80. Melampusról, Orpheusról, és más, többé vagy kevésbé legendás, misztikus tanokat 

hirdető bölcsekről, mint rokon jelenségekről lásd Jeanmaire (1951) 398–399. 
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szállottság, a katartikus eljárások mindkettőjük közegének része.
1119

 Ebben a tekintetben tehát 

ugyanoda jutunk, ahová a mítoszelemzés kapcsán is: Melampus nem kötődik szigorúan egyik 

vagy másik istenhez. Egy-egy szerző hozzáköthette: Hérodotos és Diodóros egyértelműen 

Dionysoshoz köti őt, s mindkettőjüknek megvan erre a sajátos oka. De Melampus mindkét 

istenhez egyformán közel lehetett. Legjobban a dél-itáliai vázák közvetítik ezt: az egyiken 

Dionysos „szövetségese”, a másikon Apollón szerepében lép fel. 

Bár a nápolyi váza esetében a sír-kontextus sem bizonyítható, még kevésbé, hogy a váza-

kép üzenete a dionysosi misztériumokkal lenne összefüggésben, mindenesetre – a canicattini 

kratérral együtt – a dionysosi világot markánsan megjelenítő Magna Graecia-i vázafestészet 

jellemző darabjának tűnik.
1120

 Dionysoshoz pedig Dél-Itáliában minden jel szerint elsősorban 

misztikus vallásosság kötődött.
1121

 Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy maga Héro-

dotos közelről ismerhette ezt a világot. Történetesen éppen választott hazájából, Thuriiból ún. 

„orfikus” aranylemezkék kerültek elő, amelyek a Dionysoshoz kapcsolódó túlvilági képzetek-

ről árulkodnak.
1122

 Hérodotos és a szicíliai Diodóros egyiptomi hiedelmekkel hozta ezeket 

összefüggésbe, és a kapcsolatot a mai kutatók sem zárják ki.
1123

 Kideríthetetlen, hogy ki(k)-

nek a kezén vált Melampus (a túlvilágot megjáró „sámán”) misztikus tanítások közvetítőjévé, 

de úgy tűnik, a Kr. e. V/IV. századra ez az értelmezése gyökeret vert (talán Dél-Itáliában).
1124

 

*** 

Melampus éppoly összetett személyiség, mint a görög mitológia más istenei és hősei.
1125

 Mint 

mitikus jós vagy iatromantis, a mítosz problémamegoldó bölcse olyan sok funkciót hordozott 

magában, hogy személyét a különböző alkotók a görög kultúra évszázadai során igen változa-

tos módon ragadhatták meg. A mitikus hagyomány épp annyira tulajdonított neki szimbolikus 

alvilágjárást, mint gyógyítást, jóslást, purifikációt, vagy kultúrhérósi (kultuszalapítói) szere-

pet. Gazdag szimbolikus tartalma miatt „őse” (mintaképe, hivatkozási alapja) lehetett a jobbá-

ra hadseregeknél alkalmazott áldozó-jósoknak, az archaikus és klasszikus korban a mediterrán 

világot járó purifikációs szakembereknek, de, amint láttuk, magának az empirikus tudományt 

művelő kutatónak is.
1126
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 Lásd Casadio (1994) 82; Suárez de la Torre (2013) 

1120
 Burkert (1987) 21–23; Casadio (1995) 91 és n. 49. 

1121
 Casadio (1995) 79. 

1122
 Graf (1993) 251–252; Hernández (2013) 255. Gould (1994) 92 megjegyzi, hogy Hérodotosnak a 

samothrakéi misztériumokkal kapcsolatos közlése arról árulkodik, hogy ő maga is beavatott volt. 
1123

 Dousa (2011) 163–164. 
1124

 Hall (1997) 95 a Melampushoz és Biashoz kötődő argosi genealógia és mitológia (leszármazottaik részvé-

tele a thébai hadjáratban) thébai kötődését hangsúlyozza. Antonetti–Lévêque (1990) 205 a kultuszra vonatkozó 

adatok (Pausanias, feliratos források) alapján feltételezi, hogy Melampus Boiótiai kötődésű: ezzel függne össze a 

Dionysosszal való kapcsolata is. A Dionysosszal való szoros kapcsolat a Melampus-leszármazottak (Polyidos és 

utódai) megarai hagyományában is hangsúlyos (Pausanias 1.43.5, Függelék, 24. szöveg). 
1125

 Vö. Graf (2009) 3 bevezető mondatát az Apollónról írt monográfiájában: „Greek gods, everyone agrees, 

possess rounded, complex, and full-blooded personalities, not unlike humans, who worshipped them.” 
1126

 Parker (1983) 210 a Kr. e. IV. századi tisztítópapokról úgy fogalmaz, hogy „egy megosztott örökség ki-

csiny részének örökösei” voltak. Vagyis a „régi” jós-orvosok örököseinek egy csoportját alkották. „Melampus 

gyógyító funkcióinak jelentős részét a világi orvostudomány szívta fel… sok, jós-orvosokhoz kötődő szokás 

pedig kétségtelenül az egyre jelentékenyebb gyógyítóistenek és -hérósok kultuszaiban talált utat.” (211) Az ar-
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Gazdag mitológiája ellenére nem lett része az élő európai emlékezetnek. Ennek oka talán, 

hogy nem szerepelt a tragikus színpadon (mint Teiresias). Melampus ugyanis nem tragikus 

alak: mindkét nagy története sikertörténet. Megszerzi testvérének Péró kezét, és uralkodó lesz 

Argosban. Nem ismeri azt a gyűlöletes állapotot, amelyről Hérodotos egyik perzsa szereplője 

panaszkodik görög asztaltársának a thébai Attaginos vacsoráján. Bár tudja előre (a plataiai üt-

közet előtt), hogy Mardonios serege el fog pusztulni, semmire nem megy tudásával, mert 

„senki sem akar hinni azoknak, akik az igazat mondják. … Az emberi fájdalmak közül az a 

leggyűlöletesebb, amikor valaki sokat tud, de nincs semmi hatalma” (9.16.4–5).
1127

 

                                                                                                                                                                                                        
chaikus korban történetileg megragadhatónak tűnő tisztító-jósok is, mint a krétai Epimenidés, „rokonai” voltak a 

mitikus gyógyítóknak, de mind Kalchas, mind Melampus esete mutatja, hogy a jelenség nem az archaikus kor 

vallási újdonsága volt, lásd Parker (1983) 211–212. 
1127

 οὐδὲ γὰρ πιστὰ λέγουσι ἐθέλει πείθεσθαι οὐδείς. … ἐχθίστη δὲ ὀδύνη τῶν ἐν ἀνθρώποισι αὕτη, πολλὰ 

φρονέοντα μηδενὸς κρατέειν. 
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Homéros, Odysseia 

Allen, Th. (ed.) Homeri Opera III–IV. Oxford Classical Texts, 1917. 

 

1. Odysseia, 11. 281–297. 

καὶ Χλῶριν εἶδον περικαλλέα, τήν ποτε Νηλεὺς 

γῆμεν ἑὸν διὰ κάλλος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα, 

ὁπλοτάτην κούρην Ἀμφίονος Ἰασίδαο, 

ὅς ποτ᾽ ἐν Ὀρχομενῷ Μινυείῳ ἶφι ἄνασσεν· 

285 ἡ δὲ Πύλου βασίλευε, τέκεν δέ οἱ ἀγλαὰ τέκνα, 

Νέστορά τε Χρόμιον τε Περικλύμενόν τ᾽ ἀγέρωχον. 

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ ἰφθίμην Πηρὼ τέκε, θαῦμα βροτοῖσι, 

τὴν πάντες μνώοντο περικτίται· οὐδ᾽ ἄρα Νηλεὺς 

τῷ ἐδίδου ὃς μὴ ἕλικας βόας εὐρυμετώπους 

290 ἐκ Φυλάκης ἐλάσειε βίης Ἰφικληείης 

ἀργαλέας· τὰς δ᾽ οἶος ὑπέσχετο μάντις ἀμύμων 

ἐξελάαν· χαλεπὴ δὲ θεοῦ κατὰ μοῖρα πέδησε, 

δεσμοί τ᾽ ἀργαλέοι καὶ βουκόλοι ἀγροιῶται. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο 

295 ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι, 

καὶ τότε δή μιν λῦσε βίη Ἰφικληείη, 

θέσφατα πάντ᾽ εἰπόντα: Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. 

 

És láttam a gyönyörű Chlórist, akit egykor Néleus 

vett feleségül a szépsége miatt, miután bőséges jegyajándékot adott érte, 

legfiatalabb lányáért Amphión Iasidésnak, 

aki egykor hatalmasan uralkodott a minyas Orchomenosban, 

285 ő aztán Pylosban volt királynő, s ragyogó gyermekeket szült: 

Nestórt, Chromiost és a büszke Periklymenost. 

Rajtuk kívül az erős Pérót szülte, aki csoda volt az emberek szemében, 

minden környékbeli feleségül akarta venni; de Néleus csak  

annak akarta odaadni, aki a széles homlokú, csavartszarvú marhákat 

290 Phylakéból elhajtja, amelyek az erős Iphiklosé voltak, 

(fájdalmasan) nehéz (volt őket elhajtani). Ezeket egyedül a kiváló jós vállalta, 

hogy elhajtja; ám súlyos isteni végzet bilincselte le, 

fájdalmas kötelékek és falusi marhapásztorok. 

De amikor a hónapok és a napok beteltek, 

295 miközben újra körbejárt az év és visszaérkeztek az évszakok, 

akkor végül elengedte őt az erős Iphiklos, 

mivel minden isteni rendelést elmondott. Ezzel betelt Zeus akarata. 

 

2. Odysseia, 15. 222–242. 

ἦ τοι ὁ μὲν τὰ πονεῖτο καὶ εὔχετο, θῦε δ᾽ Ἀθήνῃ 

νηῒ πάρα πρυμνῇ: σχεδόθεν δέ οἱ ἤλυθεν ἀνὴρ 

τηλεδαπός, φεύγων ἐξ Ἄργεος ἄνδρα κατακτάς, 

225 μάντις· ἀτὰρ γενεήν γε Μελάμποδος ἔκγονος ἦεν, 

ὃς πρὶν μέν ποτ᾽ ἔναιε Πύλῳ ἔνι, μητέρι μήλων, 

ἀφνειὸς Πυλίοισι μέγ᾽ ἔξοχα δώματα ναίων· 

δὴ τότε γ᾽ ἄλλων δῆμον ἀφίκετο, πατρίδα φεύγων 

Νηλέα τε μεγάθυμον, ἀγαυότατον ζωόντων, 

230 ὅς οἱ χρήματα πολλὰ τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=*nhle/a
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εἶχε βίῃ. ὁ δὲ τῆος ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο 

δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ δέδετο, κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων 

εἵνεκα Νηλῆος κούρης ἄτης τε βαρείης, 

τήν οἱ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ δασπλῆτις Ἐρινύς. 

235 ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἔκφυγε κῆρα καὶ ἤλασε βοῦς ἐριμύκους 

ἐς Πύλον ἐκ Φυλάκης καὶ ἐτίσατο ἔργον ἀεικὲς 

ἀντίθεον Νηλῆα, κασιγνήτῳ δὲ γυναῖκα 

ἠγάγετο πρὸς δώμαθ᾽· ὁ δ᾽ ἄλλων ἵκετο δῆμον, 

Ἄργος ἐς ἱππόβοτον· τόθι γάρ νύ οἱ αἴσιμον ἦεν 

240 ναιέμεναι πολλοῖσιν ἀνάσσοντ᾽ Ἀργείοισιν 

ἔνθα δ᾽ ἔγημε γυναῖκα καὶ ὑψερεφὲς θέτο δῶμα, 

γείνατο δ᾽ Ἀντιφάτην καὶ Μάντιον, υἷε κραταιώ. 

 

Ezzel foglalatoskodott, imádkozott, és áldozott Athénának 

a hajó fara mellett. De odajött a közelébe egy férfi 

messzi földről; Argosból menekült, mivel megölt egy embert, 

225 egy jós: ami a családját illeti, Melampus leszármazottja volt, 

aki korábban valamikor Pylosban lakott, a juhokat nevelő városban, 

gazdag (volt) a pylosiak között, és igen hatalmas házban lakott. 

Éppen akkoriban mások országába ment, mivel menekült a hazájából, 

a nagyerejű Néleus elől, (aki) a legcsodáltabb volt az élők között, 

230 aki az ő (Melampus) sok kincsét egy teljes évig 

erőszakkal magánál tartotta. Ő pedig közben Phylakos palotájában 

fájdalmas kötelékekkel volt megkötözve, erős fájdalmakat szenvedett 

Néleus lánya miatt és a súlyos csapás miatt, 

amelyet a rettenetes Erinys istennő helyezett a lelkébe. 

235 Ám megmenekült a haláltól és elhajtotta a hangosan bőgő marhákat 

Pylosba Phylakéból, és megbosszulta a gyalázatos tettet 

az isteni Néleuson; testvérének pedig a nőt feleségül 

hazahozta. Ő viszont mások országába ment, 

a lónevelő Argosba: az volt ugyanis elrendelve, hogy ott 

240 lakjon, és sok argosin uralkodjék. 

Ott megházasodott és magas tetejű házat épített, 

és nemzette Antiphatést és Mantiost, két erős fiút. 

 

Hésiodos 

Most, G. W. (ed.) Hesiod. The Shield, Catalogue of Women, Other Fragments, Loeb Classical Library, Cam-

bridge, Mass. – London, 2007. 

 

Nőkatalógus 

3. F 35 Most (= 37 MW) (Papyrus, Società Italiana 1301) 

.[….]ν[ο]ς οὗ κλέος εσ[ 

ἀργαλέα[ς] μοῦνος δ’ ὑπ[εδέξατο μάντις ἀμύμων. 

καὶ τ[ὸ] μὲ[ν] ἐξετέλεσσε, [ 

δεσμὸν ἀεικὲς ἔχων [ 

5 μνᾶτο γὰρ αὐτοκασιγν[ήτωι, ἥρωι Βίαντι, 

ἤνυέ θ[’] ἱμερόεντα γάμ[ον 

βοῦς ἕλικας, καὶ ἄεθλον ἀμ[ύμονα δέξατο κούρην. 

Πηρὼ δ’ [ἠ]ύκομος Ταλα[ὸν 

γείνατο παῖδα Βίαντο[ς 

10 οἳ δὲ καὶ εἰς Ἄργος Προῖ[το]ν πά[ρα δῖον ἵκοντο, 

ἔνθά σφιν μετέδωκ[ε 
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ἴφθ[ι]μος Προῖτος κλῆρον [ 

ἱπποδάμωι τε [Βί]αντι [Μελάμποδί θ’ 

μαντοσύνηις ἰήσατ’, ἐπεί σ[φισι πότνια Ἥρη 

15 ἠλοσύνην ἐνέηκε χολωσα[μεν- 

αὕτη μὲν γενεὴ Νηλῆος [ 

αὐτὰρ ὅ γ’ αὐτοῦ μ[ίμνεν ἐν εὐρυχόρωι Ἰαωλκῶι 

σκῆπτρον ἔχων [Πελίης 

τὰς τέκ [ 

20 Ἄλκηστιν μεν[ 

ἠύκομόν τε Μ[έδουσαν 

Πεισιδίκην [ 

] κ[ ] τέκε[ 

 

(…) akinek a hírneve (…) 

nehezeket; egyedül (a kiváló jós vállalta el) 

És végre is hajtotta, [ 

méltatlan bilincsben [ 

5 leánykérőben volt ugyanis testvé[re, a hős Bias számára 

meg is szerezte a vágyott házass[ágot 

a fényes szőrű marhákat, és jutalmul [megkapta a nagyszerű lányt. 

A széphajú Péró Tala[ost 

szülte Bias gyermekét [ 

10 Ők pedig Argosba is elmentek, [az isteni Proitos udvarába, 

ahol adott nekik belőle [ 

a nagyhatalmú Proitos birtokrészt [ 

a lófékező Biasnak [és Melampusnak 

jóstudományával meggyógyította, miután [Héra, az úrnő 

15 őrültséget bocsátott (rájuk) harag[jában 

Ez Néleus nemzetsége [ 

De ő ott [maradt a tágterű Iólkosban 

a jogar birtokában [Pelias 

akiket szül[t 

20 Alkéstist [ 

és a széphajú M[edúsát 

Peisidikét [ 

…szülte… 

 

4. F 77 Most (= 129 MW) (P. Oxy. 2847 fr.1) 

 ]νον, ἔδωκε[…..]αν[ 

]ων μεγάλην [ἀπετείσα]το λώβην. 

]ἔπειτα ἀμύμ[ονα τίκτ]εν Ἄβαντα 

]. ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν 

5   ἥ εἶδος Ὀλυ]μπιάδεσσιν ἔριζεν· 

πα]τὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 

]καὶ ὁμὸν λέχος εἰσαναβῆναι· 

ἥ δ’ ἔτεκε Προῖτόν τ]ε καὶ Ἀκρίσιον βασιλῆα[ ] 

καὶ τοὺς μὲν διένασ]σε πατὴρ [ἀν]δρῶν τ[ε θε]ῶν τε 

10  Ἀκρίσιος μὲν ἄρ’ Ἄ]ργει ἐυκτί[τ]ωι ἐμβασί[λ]ευεν 

]..ρεν ὀκριόεντ[ 

Εὐρυ]δίκην Λακεδαί[μο]νο[ς  …]ι[ 

καλλι]πάρηον ἐὺ πραπί[δεσσ’] ἀρα[ρυῖα]ν 

ἥ δ’ ἔτεκεν Δανά]ην κ[α]λλίσφυρο[ν ἐν μεγά]ρ[οισιν 
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15 ἣ Περσῆ’ ἔτεκεν κρα]τε[ρὸ]ν μ[ής]τωρ[α] φόβοιο. 

Προῖτος δ’ αὖ Τίρυ]νθα ἐυκ[τ]ίμε[νο]ν πτολίεθρον 

νάσσατο καὶ κούρη]ν μεγαλήτορος Ἀρκασίδα[ο 

γῆμεν Ἀφείδαντο[ς καλλιπλόκαμον Σ[θ]ενέβοι[αν 

] ες [ 

20    ].σοι Σθεν[έ]βοια βοῶπις 

γείνατ’ ἐνὶ μεγάροισιν] ὁμὸν λέχος εἰσαναβᾶσα 

κούρη Ἀφείδαντος με]γαλήτ[ο]ρος Ἀρκασίδα[ο 

τρεῖς, οἷας τε θεάς, περικ]αλλέα ἔργ’ εἰδυίας 

Λυσίππην τε καὶ Ἰφινόην καὶ Ἰφιάνασσαν 

25    ]α δώματα πατρός 

 

]adta[ 

]megbosszulta a nagy gyalázatot 

]aztán a kiváló Abast nemzette 

]a magas házban 

5  aki szépségben az olymposi istennőkkel vetekedett 

]az emberek és istenek atyja 

]és közös ágyba feküdni 

Proitost szülte és Akrisiost,a királyt 

de széttelepítette őket az emberek és istenek atyja 

10  Akrisios a jól megépített Argosban uralkodott 

]hegyes[ 

Lakedaimón lányát, Eurydikét 

szép arcút, okos gondolkodásút 

aki a szép bokájú Danaét szülte a palotában 

15  ő pedig Perseust szülte, az erős félelemkeltőt. 

Proitos pedig a jól épült Tiryns városában 

lakott, és Arkas büszke fiának lányát, 

Apheidasét vette feleségül, a gyönyörűhajú Stheneboiát 

… 

20    ]a tehénszemű Stheneboia 

közös ágyba feküdve a termekben megszült, 

a büszke Arkas fiának, Apheidasnak lánya 

három lányt, istennőkhöz hasonlókat, gyönyörű munkákat ismerőket, 

Lysippét, Iphinoét és Iphianassát 

25     ]apjuk házát 

 

5. F 78 Most (= 130 MW) (Strabón 8.6.6) 

καὶ Ἀπολλόδωρος δὲ μόνους τοὺς ἐν Θετταλίᾳ καλεῖσθαί φησιν Ἕλληνας, „Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ 

Ἕλληνες.” Ἡσίοδον μέντοι καὶ Ἀρχίλοχον ἤδη εἰδέναι καὶ Ἕλληνας λεγομένους τοὺς σύμπαντας καὶ 

Πανέλληνας, τὸν μὲν περὶ τῶν Προιτίδων λέγοντα ὡς Πανέλληνες ἐμνήστευον αὐτάς… 

 

Apollodóros pedig azt mondja, hogy csak a Thessáliában élőket hívják helléneknek, „a myrmidonokat is hellé-

neknek hívták”. Hésiodos és Archilochos viszont már úgy tudták, hogy a (görögök) összességét helléneknek és 

pánhelléneknek is nevezték. Az előbbi ugyanis a Proitidákról azt mondja, hogy az összes hellén kérőnek jelent-

kezett értük. 

 

6. F 79 Most (= 131 MW) (Apollodóros, Bibliothéké 2.2.2) 

γίνεται Ἀκρισίῳ μὲν ἐξ Εὐρυδίκης τῆς Λακεδαίμονος Δανάη, Προίτῳ δὲ ἐκ Σθενεβοίας Λυσίππη καὶ Ἰφινόη καὶ 

Ἰφιάνασσα. αὗται δὲ ὡς ἐτελειώθησαν ἐμάνησαν, ὡς μὲν Ἡσίοδός φησιν, ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ 

κατεδέχοντο… 
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Akrisiosnak Lakedaimón lányától, Eurydikétől született (egy lánya) Danaé, Poitosnak pedig Stheneboiától 

Lysippé, Iphinoé és Iphianassa. Mikor felnőttek, megőrültek, Hésiodos úgy meséli, azért, mert nem fogadták el 

Dionysos beavatási szertartásait, Akusilaos szerint pedig azért, mert nem adták meg a tiszteletet Héra fából ké-

szült szobrának. 

 

7. F 80 Most (= 131 MW) (Probus in Verg. Buc. 6.48: „Proetides implerunt”) 

Proeti filiae regis Argivorum. Hesiodus docet ex Proeto et Stheneboea Amphidamantis natas. Has, quod 

Iunonis contempserant numen, insania exterritas, quae crederent se boves factas, patriam Argos reliquisse, 

postea a Melampode Amyhtaonis filio sanatas ita uti*** 

 

Proitos, az argosiak királyának lányai. Hésiodos közli, hogy Proitosnak és Stheneboiának, Amphidamas lányá-

nak, a lányai voltak. Mivel megvetették Juno istenségét, őrültség szállta meg őket, úgy, hogy azt hitték, tehenek-

ké váltak, és elhagyták hazájukat, Argost, majd Melampus, Amythaón fia meggyógyította őket, úgy, hogy… 

 

8. F 81 Most (= 132 MW) (Suda μ 307) 

μαχλοσύνη· κατωφέρεια, γυναικομανία, Ἡσιόδειος ἡ λέξις· λέγει γὰρ περὶ τῶν Προίτου θυγατέρων· „εἵνεκα 

μαχλοσύνης στυγερῆς τέρεν ὤλεσεν ἄνθος.” 

machlosyné: bujaság, női megőrülés; hésiodosi kifejezés: azt mondja ugyanis Proitos lányairól, hogy „fertelmes 

bujaságuk miatt elpusztította zsenge virágukat.” 

 

9. F 82 Most (= 133 MW) (P. Oxy. 2488A; 3–5 sor: Eustathios in Hom. Od. 13.401; Héródianos, περὶ καθολικῆς 

προσῳδίας 16; 3. sor: Epimerismi Homerici κ 138 Dyck; 3. és 5. sor: Etymologicum Magnum s.v. κνύζω) 

    ]δεο[ 

    ]ἀπείρονα γαῖαν 

καὶ γάρ σφιν κεφαλῆισι κατὰ κν]ύος αἰνὸν ἔχευ[εν 

ἀλφὸς γὰρ χρόα πάντα κατέσχ<εθ>εν, αἱ δέ νυ χαῖται 

5 ἔρρεον ἐκ κεφαλέων, ψίλωτο δὲ καλὰ κάρηνα. 

… 

 

… a határtalan föld(ön) 

mert fejükre szörnyű viszketegséget öntött 

és egész bőrüket kiütés lepte el, a hajuk pedig 

5 kihullott a fejükről, megkopaszodott szépséges fejük. 

 

10. F 83 Most (= 132 MW) (Philodémos, De pietate B 6529–33 Obbink) 

καὶ ταῖ[ς Προιτ]ίσιν Ἥρας πρό[τερο]ν μὲν μαχλά[δα, ὕστερ]ον δ’ ἀλφοὺς ἀ[ντεπενε]γκάσης. 

 

Miközben Héra a Proitidákat cserébe előbb bujasággal, aztán bőrbetegséggel sújtotta. 

 

Megalai Éhoiai 

11. F 199a (=261 MW) (Schol. Ap. Rhod. 1.118–121 L) 

ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις Ἠοίαις λέγεται, ὡς ἄρα Μελάμπους φίλτατος ὤν τῷ Ἀπόλλωνι ἀποδημήσας κατέλυσε 

παρὰ Πολυφόντῃ. βοὸς δὲ αὐτῷ τεθυμένου, δράκοντος ἀνερπύσαντος παρὰ τὸ θῦμα, διαφθεῖραι αὐτὸν τοὺς 

θεράποντας τοῦ βασιλέως· τοῦ δὲ βασιλέως χαλεπήναντος τὸν Μελάμποδα λαβεῖν καὶ θάψαι, τὰ δέ τούτου 

ἔγγονα τραφέντα ὑπὸ τούτου λείχειν τὰ ὦτα καὶ ἐμπνεῦσαι αὐτῷ τὴν μαντικήν. 

 

A Megalai Éhoiaiban az áll, hogy Melampus, aki Apollónnak igen kedves volt, elment otthonról, és 

Polyphontésnál szállt meg. Amikor épp ökröt áldozott, odakúszott az áldozathoz egy kígyó, amit a király szolgái 

megöltek. A király megharagudott, Melampus fogta (a tetemet) és eltemette, a kígyó gyerekei pedig, mivel 

(Melampus) felnevelte őket, kinyalták a fülét és jóstudást leheltek belé. 
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12. F 199b (= 261 MW) (Schol. Ap. Rhod. 1.118–21 P) 

κλέπτοντα δὲ τὸν Μελάμποδα τὰς βοῦς τοῦ Ἰφίκλου καὶ συλληφθέντα ὑπ’ αὐτοῦ, ἐπειδὴ τὸ στέγος ἔμελλεν 

ὅσον οὔπω πεσεῖσθαι τῆς οἰκίας, κατανενοηκότα ὑπὸ μαντικῆς, ἐν δεσμωτηρίῳ κατεχόμενον, εἰπεῖν τῇ 

θεραπαίνῃ τοῦ Ἰφίκλου. παρ’ ἧς Ἴφικλος μαθὼν τὸ πρόρρημα, αὐτός τε ἀπαλλάττεται τοῦ δεινοῦ, καὶ 

Μελάμποδα αἰδεσθεὶς ἀπέλυσεν, ἐπιδοὺς αὐτῷ καὶ τὰς βοῦς ἅς ἀφίκετο κλέψαι. 

 

Amikor Melampus megpróbálta ellopni Iphiklos marháit, és (Iphiklos) rajtakapta, a fogságban jóstudománya 

révén rájött, hogy a ház teteje mindjárt beszakad, és ezt elmondta Iphiklos szolgálólányának. Iphiklos megtudván 

tőle az előrejelzést, ő maga is megmenekült a szörnyűségtől, és Melampust is, megbocsátván neki, elengedte, és 

ráadásul még a marhákat is odaadta neki, amikért jött, hogy ellopja. 

(Schol. Ap. Rhod. 1. 118–21 L; F 199a folytatása) 

 

διόπερ κλέπτοντα αὐτὸν τὰς βόας τοῦ Ἰφίκλου περιληφθέντα δεθῆναι καὶ τοῦ οἴκου μέλλοντος πεσεῖν, ἐν ᾧ ἦν 

ὁ Ἴφικλος, τῇ διακόνων πρεσβύτιδι μηνῦσαι καὶ τούτου χάριν ἀφεθῆναι τῷ Ἰφίκλῳ. σαφὴς δὲ ἡ ἱστορία. 

Ezért, amikor Iphiklos marháit próbálta ellopni, elkapták, és fogságba esett, és a ház, amelyben Iphiklos volt, 

össze akart dőlni, az öreg szolgálónak előre szólt (hogy ez fog történni), és ezért hálából engedte őt el Iphiklos. 

 

Melampodia 

13. F 208 Most (= 272 MW) (Athénaios, Deipnosophistai 11.99, 498b) 

 

καὶ τότε μάντις μὲν δεσμὸν βοὸς αἴνυτο χερσίν, 

Ἴφικλος δ’ ἐπὶ νῶτ’ ἐπεμαίετο· τῷ δ’ ἐπ’ ὄπισθεν 

σκύπφον ἔχων ἑτέρῃ, ἑτέρῃ δὲ σκῆπτρον ἀείρας 

ἔστειχεν Φύλακος καὶ ἐνὶ δμώεσσιν ἔειπεν 

 

Akkor a jós kezébe fogta az ökör kötelét, 

Iphiklos pedig rávert a hátára, mögötte meg 

egyik kezében kupát fogva, másikkal jogarát tartva 

Phylakos haladt, s így szólt a szolgákhoz 

 

Pherekydés 

Fowler, R. L. Early Greek Mythography, Oxford, 2000. 

 

14. F 33 Fowler: Scholia (MV
amou

X+) in Odysseam 11. 287 (= F 33 Jacoby) 

Νηλεὺς ὁ Ποσειδῶνος ἔχων θυγατέρα Πηρὼ τοὔνομα κάλλει εὐπρεπεστάτην οὐδενὶ ταύτην ἐξεδίδου πρὸς 

γάμον, εἰ μὴ πρότερον ἐκ Φυλάκης τὰς τῆς μητρὸς Τυροῦς ἐλάσειέ τις βοῦς παρ’ Ἰφίκλου. 

πάντων δὲ ἀπορουμένων Βίας ὁ Ἀμυθάονος μόνος ὑπέσχετο δράσειν τοῦτο, καὶ πείθει τὸν ἀδελφὸν 

Μελάμποδα ῥέξαι τὸ ἔργον. ὁ δὲ, καίπερ εἰδὼς ἅτε δὴ μάντις ὅτι ἁλώσεται ἐνιαυτὸν, εἰς τὴν Ὄθρυν ἀφικνεῖται 

ἐπὶ τὰς βοῦς. 

οἱ δὲ φύλακες ἐνταῦθα καὶ οἱ βουκόλοι κλέπτοντα αὐτὸν λαμβάνουσι καὶ παραδιδόασιν Ἰφίκλῳ. καὶ δεθεὶς 

ἐφυλάσσετο παραζευγμένων αὐτῷ θεραπόντων δύο, ἀνδρὸς καὶ γυναικός. καὶ ὁ μὲν ἀνὴρ αὐτὸν ἐπιεικῶς 

ἐθεράπευεν, ἡ δὲ γυνὴ φαυλότερον. 

ἐπεὶ δὲ ὁ ἐνιαυτὸς ὀλίγου πρὸς τὸ τελειωθῆναι περιῄει, Μελάμπους ἀκούει ὕπερθέν τινων σκωλήκων 

διαλεγομένων ὅτι καταβεβρώκοιεν τὴν δοκόν. καὶ τοῦτο ἀκούσας καλεῖ τοὺς διακόνους καὶ κελεύει αὐτὸν 

ἐκφέρειν, τῆς κλίνης λαμβανομένους τὴν μὲν γυναῖκα πρὸς ποδῶν, τὸν δὲ ἄδρα πρὸς κεφαλῆς. οἱ δὲ αὐτὸν 

ἀναλαβόντες ἐκφέρουσιν. 

ἐν τοσούτῳ δὲ καὶ ἡ δοκὸς κατακλᾶται καὶ ἐπιπίπτει τῇ γυναικὶ καὶ κτείνει αὐτήν. ὁ δὲ ἀνὴρ ἐξαγγέλλει τῷ 

Φυλάκῳ, ὁ δὲ Φύλακος Ἰφίκλῳ, τὰ γενόμενα. οἱ δὲ ἐλθόντες παρὰ τὸν Μελάμποδα ἐρωτῶσιν αὐτὸν τίς ἐστιν. ὁ 

δὲ ἔφη μάντις εἶναι. οἱ δὲ αὐτῷ τὰς βοῦς ὑπισχνοῦνται δώσειν, ἐὰν μηχανήν τινα εὕρῃ παίδων γενέσεως 

Ἰφίκλῳ. καὶ πιστοῦνται ταῦτα. 

ὁ δὲ Μελάμπους βοῦν ἱερεύσας τῷ Διῒ διαιρεῖ μοίρας πᾶσι τοῖς ὄρνισιν. οἱ δὲ ἔρχονται πάντες πλὴν ἑνὸς 

αἰγυπιοῦ. ὁ δὲ Μελάμπους ἐρωτᾷ πάντας τοὺς ὄρνιθας εἴ τις οἶδε μηχανὴν πῶς ἂν Ἰφίκλῳ γένοιντο παῖδες. 
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ἀποροῦντες δὲ ἐκεῖνοι κομίζουσι τὸν αἰγυπιόν. οὗτος δὲ τὴν αἰτίαν τῆς ἀπαιδίας καὶ <μηχανὴν> τῆς σπορᾶς 

εὐθέως εὗρεν. 

διῶξαι γὰρ τόν Φύλακον μετὰ μαχαίρας τὸν Ἴφικλον ἔτι νεογνὸν ὄντα διὰ τὸ ἰδεῖν αὐτὸν ἄτοπόν τι 

ποιοῦντα, ἔπειτα τὸν Φύλακον μὴ καταλαμβάνοντα πῆξαι τὴν μάχαιραν εἴς τινα ἄχερδον καὶ περιφῦναι αὐτῇ 

τὸν φλοιόν, τὸν δὲ Ἴφικλον διὰ τὸ δέος μηκέτι παῖδας ποιῆσαι. ἐκέλευσεν οὖν ὁ αἰγυπιὸς τὴν μάχαιραν τὴν ἐν 

τῇ ἀχέρδῳ κομίζειν καὶ ἀποσμήξαντα τὸν ἰὸν διδόναι ἀπ’ αὐτοῦ πιεῖν ἐν οἴνῳ δέκα ἡμέρας Ἰφίκλῳ· γενήσεσθαι 

γὰρ αὐτῷ παῖδας ἐκ τούτου. 

ποιήσας δὲ ὁ Ἴφικλος τοῦτο τὴν γονὴν ἀναρρώννυσι καὶ ἴσχει Ποδάρκην παῖδα. καὶ δίδωσι τὰς βοῦς τῷ 

Μελάμποδι, ἅς λαβὼν <καὶ ἀγαγὼν> εἰς Πύλον δίδωσι Νηλεῖ ἕδνα τῆς Πηροῦς. καὶ λαμβάνει αὐτὴν τῷ ἀδελφῷ 

Βίαντι πρὸς γάμον. καὶ αὐτῷ γίνονται παῖδες Περιάλκης καὶ Ἄρητος καὶ Ἀλφεσίβοια. ἡ δὲ ἱστορία παρὰ 

Φερεκύδει ἐν τῇ ἑβδόμῃ. 

 

Néleusnak, Poseidón fiának volt egy Péró nevű, igen szép lánya. Csak ahhoz volt hajlandó férjhez adni, aki 

előbb elhajtja Phylakéból anyjának, Tyrónak marháit Iphiklostól. Mindenki megoldhatatlannak gondolta a fel-

adatot, egyedül Bias, Talaos fia vállalta, hogy teljesíti, és rávette testvérét, Melampust, hogy hajtsa végre. 

Melampus, bár jós lévén tudta, hogy egy évre fogságba fog kerülni, elment az Othrys (hegyhez), ahol a csor-

da volt. Amikor megpróbálta ellopni a csordát, az őrök és a pásztorok elfogták, és átadták Iphiklosnak. Megkö-

tözve őrizetben tartották, és két szolgálót rendeltek mellé, egy férfit, meg egy nőt. A férfi jóindulatúan, a nő 

viszont durván viselkedett vele. 

Kevéssel azelőtt, hogy letelt volna az egy év, Melampus hallotta, amint fölötte a szúvak egymással arról be-

szélgetnek, hogy megeszik a mestergerendát. Ezt meghallva odahívta a szolgákat, és azt kérte tőlük, hogy a nő a 

lábánál, a férfi a fejénél fogva az ágyát vigyék ki. Fogták, s ki is vitték. Eközben a gerenda beszakadt, ráesett a 

nőre, aki meg is halt. 

A férfi hírül vitte a történteket Phylakosnak, Phylakos pedig Iphiklosnak. (Iphiklos és Phylakos) odamentek 

Melampushoz, és megkérdezték tőle, hogy kicsoda, ő pedig közölte velük, hogy jós. Erre megígérték neki, hogy 

megkapja a marhákat, ha rájön arra, hogyan lehetne Iphiklosnak gyermeke. Ünnepélyesen megegyeztek tehát. 

Melampus ökröt áldozott Zeusnak. Az állat részeit szétosztotta, hogy az összes madárnak adjon belőle. Azok 

mind eljöttek, az egy saskeselyű kivételével. Melampus megkérdezte az összes madarat, hogy tudnak-e valami 

megoldást arra, hogy Iphiklosnak gyermeke lehessen. Mivel nem volt ötletük, odahívták a saskeselyűt. A kese-

lyű nyomban feltárta a gyermektelenség okát és a gyermeknemzés (meggyógyításának) módját. 

Amikor Iphiklos még kisgyermek volt, Phylakos egyszer késsel üldözte, mert látta, hogy valami illetlent csi-

nál. Aztán, mivel nem kapta el, a kést beledöfte egy vadkörtefába, amelyet azóta körbenőtt a kéreg, Iphiklos 

pedig a félelme miatt nem tud gyermeket nemzeni. A saskeselyű tehát meghagyta (Melampusnak), hogy vegye 

ki a kést a vadkörtefából, kaparja le róla a rozsdát, és azt borba keverve tíz napig itassa vele Iphiklost. Ettől majd 

lesz gyereke. 

Így tett hát Iphiklos, és meg is gyógyult a nemzőereje, született egy fia, Podarkés. Odaadta a marhákat 

Melampusnak, aki fogta, elvitte őket Pylosba, és odaadta Néleusnak jegyajándékul Péróért. Megkapta a lányt, és 

hozzáadta Biashoz feleségül. Születtek gyermekeik: Perialkés, Arétos és Alphesiboia. Ez a történet 

Pherekydésnél olvasható, a hetedik könyvben. 

 

15. F 114 Fowler: Schol. (CHMMaPaQV
amou

X) in Odysseam 15.225 (= F 114 Jacoby) 

 

Μελάμπους ὁ Ἀμυθάονος παῖς πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα διὰ τῆς μαντικῆς τεράστια ἐποίησεν, οὐχ ἥκιστα δὲ αὐτῷ 

καὶ οὗτος ἐνδοξότατος ἆθλος ἐγένετο. τῶν γὰρ Προίτου θυγατέρων τοῦ βασιλέως τῶν Ἀργείων Λυσίππης καὶ 

Ἰφιανάσσης διὰ τὴν ἐκ νεότητος ἀνεπιλογιστίαν ἁμαρτουσῶν εἰς Ἥραν (παραγενόμεναι γὰρ εἰς τὸν τῆς θεοῦ 

νεὼν ἔσκωπτον αὐτὸν λέγουσαι πλουσιώτερον μᾶλλον εἶναι τὸν τοῦ πατρὸς οἶκον) καὶ διὰ τοῦτο μανεισῶν 

παραγενόμενος ὁ Mελάμπους ὑπέσχετο πάντας θεραπεύειν, εἰ λάβοι κατάξιον τῆς θεραπείας μισθόν. 

ἤδη γὰρ ἡ νόσος δεκαετὴς καὶ ὀδύνην φέρουσα οὐ μόνον αὐταῖς ταῖς κόραις ἀλλὰ καὶ τοῖς γεγεννηκόσιν. 

ἀπαγγειλαμένου δὲ τοῦ Προίτου τῷ Μελάμποδι καὶ μέρος τῆς βασιλείας καὶ μίαν τῶν θυγατέρων ἥν ἂν θέλῃ 

εἰς γάμον δώσειν, ἰάσατο τὴν νόσον ὁ Μελάμπους διά τε ἱκεσιῶν καὶ θυσιῶν τὴν Ἥραν μειλιξάμενος. καὶ 

λαμβάνει πρὸς γάμον Ἰφιάνασσαν ἕδνον αὐτὴν τῶν ἰατρειῶν καρπωσάμενος. ἡ δὲ ἱστορία παρὰ Φερεκύδει. 
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Melampus, Amythaón fia jóstudománya segítségével sok rendkívüli dolgot hajtott végre, de különösen nevezetes 

a következő teljesítménye: amikor Proitosnak, az argosiak királyának lányai, Lysippé és Iphianassa fiatalos 

meggondolatlanságukban vétkeztek Héra ellen (tudniillik elmentek az istennő templomába, és gúnyt űztek belő-

le, mondván, hogy az apjuk háza sokkal pompásabb) és ezért megőrültek, odajött Melampus, és megígérte, hogy 

meggyógyítja mindannyiukat, ha méltó fizetséget kap a gyógyításért. 

A betegség ugyanis már tíz éve tartott, és nemcsak a lányoknak okozott fájdalmat, hanem a szüleiknek is. 

Mivel Proitos azt üzente Melampusnak, hogy odaadja a királysága egy részét, és még az egyik lányát is felesé-

gül, amelyiket szeretné, Melampus meggyógyította a betegséget, könyörgésekkel és áldozatokkal megbékítve 

Hérát. Aztán feleségül vette Iphianassát, akit ajándékul szerzett a gyógyításért. A történet Pherekydésnél olvas-

ható. 

 

16. F 115 Fowler: Scholia (T+) in Iliadem 13.663 

[Φερεκύδης οὕτω γενεαλογεῖ· ἀπὸ Μελάμποδος Μαντίον, οὗ Κλειτόν, οὗ Κοίρανον, οὗ Πολύϊδον. εἶτα 

„Πολύϊδος” φησί „γαμεῖ…”] 

Πολύϊδος γαμεῖ Εὐρυδάμειαν τὴν Φυλέως τοῦ Αὐγέου· τῶι δὲ γίνεται Εὐχήνωρ καὶ Κλεῖτος, οἵ Θήβας εἷλον σὺν 

τοῖς Ἐπιγόνοις. ἔπειτα ἐς Τροίην ἔρχονται σὺν Ἀγαμέμνονι· καὶ θνήισκει <μὲν> Εὐχήνωρ ὑπὸ Ἀλεξάνδρου. 

 

Polyidos feleségül vette Eurudameiát, Phyleus, Augeas fiának lányát. (Két fia) született, Euchénór és Kleitos, 

akik az epigonokkal együtt bevették Thébát. Aztán Trójába mentek Agamemnón szövetségeseként, ahol 

Euchénór Alexandros kezétől elesett. 

 

Hérodotos 

Hude, C. (ed.) Herodoti Historiae I-II. Oxford, 
3
1927. 

 

17. Historiae 2. 49. 

ἤδη ὦν δοκέει μοι Μελάμπους ὁ Ἀμυθέωνος τῆς θυσίης ταύτης οὐκ εἶναι ἀδαὴς ἀλλ᾽ ἔμπειρος. Ἕλλησι γὰρ δὴ 

Μελάμπους ἐστὶ ὁ ἐξηγησάμενος τοῦ Διονύσου τό τε οὔνομα καὶ τὴν θυσίην καὶ τὴν πομπὴν τοῦ φαλλοῦ· 

ἀτρεκέως μὲν οὐ πάντα συλλαβὼν τὸν λόγον ἔφηνε, ἀλλ᾽ οἱ ἐπιγενόμενοι τούτῳ σοφισταὶ μεζόνως ἐξέφηναν· 

τὸν δ᾽ ὦν φαλλὸν τὸν τῷ Διονύσῳ πεμπόμενον Μελάμπους ἐστὶ ὁ κατηγησάμενος, καὶ ἀπὸ τούτου μαθόντες 

ποιεῦσι τὰ ποιεῦσι Ἕλληνες. 

[2] ἐγὼ μέν νύν φημι Μελάμποδα γενόμενον ἄνδρα σοφὸν μαντικήν τε ἑωυτῷ συστῆσαι καὶ πυθόμενον ἀπ᾽ 

Αἰγύπτου ἄλλα τε πολλὰ ἐσηγήσασθαι Ἕλλησι καὶ τὰ περὶ τὸν Διόνυσον, ὀλίγα αὐτῶν παραλλάξαντα· οὐ γὰρ 

δὴ συμπεσεῖν γε φήσω τά τε ἐν Αἰγύπτῳ ποιεύμενα τῷ θεῷ καὶ τὰ ἐν τοῖσι Ἕλλησι· ὁμότροπα γὰρ ἂν ἦν τοῖσι 

Ἕλλησι καὶ οὐ νεωστὶ ἐσηγμένα. 

[3] οὐ μὲν οὐδὲ φήσω ὅκως Αἰγύπτιοι παρ᾽ Ἑλλήνων ἔλαβον ἢ τοῦτο ἢ ἄλλο κού τι νόμαιον. πυθέσθαι δέ 

μοι δοκέει μάλιστα Μελάμπους τὰ περὶ τὸν Διόνυσον παρὰ Κάδμου τε τοῦ Τυρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐκ 

Φοινίκης ἀπικομένων ἐς τὴν νῦν Βοιωτίην καλεομένην χώρην. 

 

Úgy tűnik, Melampus, Amythaón fia számára ez az áldozati szokás nem volt ismeretlen, ellenkezőleg: járatos 

volt benne. Tudniillik Melampus volt az, aki a helléneknek megtanította Dionysos nevét, a (neki járó) áldozatot 

és a phallosmenetet. A teljes tant ugyan (minden részletét) összefogva nem tárta fel pontosan, azt csak az utána 

jövő bölcselők fejtették jobban ki. De a Dionysos tiszteletére rendezett phallosmenetnek Melampus volt a meg-

honosítója, és tőle tanulták a görögök azt, amit akkor csinálnak. 

[2] Úgy gondolom, hogy Melampus, lévén, hogy okos ember volt, a jóstudományt is magának szedte össze, 

másfelől Egyiptomból sok egyéb mellett a Dionysos-tiszteletet is megismerte és bevezette a hellének között, 

egész keveset változtatva csak rajta. Nem gondolnám ugyanis, hogy az, amit Egyiptomban, illetve amit a hellé-

neknél szoktak csinálni ennek az istennek a tiszteletére, véletlenül esik egybe: ebben az esetben ugyanolyan 

lenne, mint (a többi) hellén szokás, nem pedig újonnan behozott (jellege) lenne. 

[3] Azt sem gondolom, hogy az egyiptomiak vették át a görögöktől akár ezt a szokást, akár bármely másikat. 

Az tűnik számomra a legvalószínűbbnek, hogy Melampus a Dionysosszal kapcsolatos szokásokat a tyrosi 

Kadmostól, és a vele együtt Föníciából a ma Boiótiának nevezett területre érkezett emberektől tanulta. 
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18. Historiae 9. 33–38.1 

Ἕλλησι μὲν Τισαμενὸς1128 Ἀντιόχου ἦν ὁ θυόμενος· οὗτος γὰρ δὴ εἵπετο τῷ στρατεύματι τούτῳ μάντις· τὸν 

ἐόντα Ἠλεῖον καὶ γένεος τοῦ Ἰαμιδέων [Κλυτιάδην] Λακεδαιμόνιοι ἐποιήσαντο λεωσφέτερον. 

[2] Τισαμενῷ γὰρ μαντευομένῳ ἐν Δελφοῖσι περὶ γόνου ἀνεῖλε ἡ Πυθίη ἀγῶνας τοὺς μεγίστους 

ἀναιρήσεσθαι πέντε. ὃ μὲν δὴ ἁμαρτὼν τοῦ χρηστηρίου προσεῖχε γυμνασίοισι ὡς ἀναιρησόμενος γυμνικοὺς 

ἀγῶνας, ἀσκέων δὲ πεντάεθλον παρὰ ἓν πάλαισμα ἔδραμε νικᾶν ὀλυμπιάδα, Ἱερωνύμῳ τῷ Ἀνδρίῳ ἐλθὼν ἐς 

ἔριν. 

[3] Λακεδαιμόνιοι δὲ μαθόντες οὐκ ἐς γυμνικοὺς ἀλλ᾽ ἐς ἀρηίους ἀγῶνας φέρον τὸ Τισαμενοῦ μαντήιον, 

μισθῷ ἐπειρῶντο πείσαντες Τισαμενὸν ποιέεσθαι ἅμα Ἡρακλειδέων τοῖσι βασιλεῦσι ἡγεμόνα τῶν πολέμων. 

[4] ὁ δὲ ὁρῶν περὶ πολλοῦ ποιευμένους Σπαρτιήτας φίλον αὐτὸν προσθέσθαι, μαθὼν τοῦτο ἀνετίμα, 

σημαίνων σφι ὡς ἤν μιν πολιήτην σφέτερον ποιήσωνται τῶν πάντων μεταδιδόντες, ποιήσει ταῦτα, ἐπ᾽ ἄλλῳ 

μισθῷ δ᾽ οὔ. 

[5] Σπαρτιῆται δὲ πρῶτα μὲν ἀκούσαντες δεινὰ ἐποιεῦντο καὶ μετίεσαν τῆς χρησμοσύνης τὸ παράπαν, τέλος 

δὲ δείματος μεγάλου ἐπικρεμαμένου τοῦ Περσικοῦ τούτου στρατεύματος καταίνεον μετιόντες. ὁ δὲ γνοὺς 

τετραμμένους σφέας οὐδ᾽ οὕτως ἔτι ἔφη ἀρκέεσθαι τούτοισι μούνοισι, ἀλλὰ δεῖν ἔτι τὸν ἀδελφεὸν ἑωυτοῦ 

Ἡγίην γίνεσθαι Σπαρτιήτην ἐπὶ τοῖσι αὐτοῖσι λόγοισι τοῖσι καὶ αὐτὸς γίνεται.  

34. ταῦτα δὲ λέγων οὗτος ἐμιμέετο Μελάμποδα, ὡς εἰκάσαι βασιληίην τε καὶ πολιτηίην αἰτεομένους. καὶ 

γὰρ δὴ καὶ Μελάμπους τῶν ἐν Ἄργεϊ γυναικῶν μανεισέων, ὥς μιν οἱ Ἀργεῖοι ἐμισθοῦντο ἐκ Πύλου παῦσαι τὰς 

σφετέρας γυναῖκας τῆς νούσου, μισθὸν προετείνατο τῆς βασιληίης τὸ ἥμισυ. 

[2] οὐκ ἀνασχομένων δὲ τῶν Ἀργείων ἀλλ᾽ ἀπιόντων, ὡς ἐμαίνοντο [πολλῷ] πλεῦνες τῶν γυναικῶν, οὕτω 

δὴ ὑποστάντες τὰ ὁ Μελάμπους προετείνατο ἤισαν δώσοντές οἱ ταῦτα. ὁ δὲ ἐνθαῦτα δὴ ἐπορέγεται ὁρῶν 

αὐτοὺς τετραμμένους, φάς, ἢν μὴ καὶ τῷ ἀδελφεῷ Βίαντι μεταδῶσι τὸ τριτημόριον τῆς βασιληίης, οὐ ποιήσειν 

τὰ βούλονται. οἱ δὲ Ἀργεῖοι ἀπειληθέντες ἐς στεινὸν καταινέουσι καὶ ταῦτα. 

35. ὣς δὲ καὶ Σπαρτιῆται, ἐδέοντο γὰρ δεινῶς τοῦ Τισαμενοῦ, πάντως συνεχώρεόν οἱ. συγχωρησάντων δὲ 

καὶ ταῦτα τῶν Σπαρτιητέων, οὕτω δὴ πέντε σφι μαντευόμενος ἀγῶνας τοὺς μεγίστους Τισαμενὸς ὁ Ἠλεῖος, 

γενόμενος Σπαρτιήτης, συγκαταιρέει. μοῦνοι δὲ δὴ πάντων ἀνθρώπων ἐγένοντο οὗτοι Σπαρτιήτῃσι πολιῆται. 

[2] οἱ δὲ πέντε ἀγῶνες οἵδε ἐγένοντο εἷς μὲν καὶ πρῶτος οὗτος ὁ ἐν Πλαταιῇσι, ἐπὶ δὲ ὁ ἐν Τεγέῃ πρὸς 

Τεγεήτας τε καὶ Ἀργείους γενόμενος, μετὰ δὲ ὁ ἐν Διπαιεῦσι πρὸς Ἀρκάδας πάντας πλὴν Μαντινέων, ἐπὶ δὲ ὁ 

Μεσσηνίων ὁ πρὸς Ἰθώμῃ, ὕστατος δὲ ὁ ἐν Τανάγρῃ πρὸς Ἀθηναίους τε καὶ Ἀργείους γενόμενος· οὗτος δὲ 

ὕστατος κατεργάσθη τῶν πέντε ἀγώνων. 

36. οὗτος δὴ τότε τοῖσι Ἕλλησι ὁ Τισαμενός, ἀγόντων τῶν Σπαρτιητέων, ἐμαντεύετο ἐν τῇ Πλαταιίδι. τοῖσι 

μέν νυν Ἕλλησι καλὰ ἐγίνετο τὰ ἱρὰ ἀμυνομένοισι, διαβᾶσι δὲ τὸν Ἀσωπὸν καὶ μάχης ἄρχουσι οὔ. 

37. Μαρδονίῳ δὲ προθυμεομένῳ μάχης ἄρχειν οὐκ ἐπιτήδεα ἐγίνετο τὰ ἱρά, ἀμυνομένῳ δὲ καὶ τούτῳ καλά. 

καὶ γὰρ οὗτος Ἑλληνικοῖσι ἱροῖσι ἐχρᾶτο, μάντιν ἔχων Ἡγησίστρατον, ἄνδρα Ἠλεῖόν τε καὶ τῶν 

Τελλιαδέων ἐόντα λογιμώτατον, τὸν δὴ πρότερον τούτων Σπαρτιῆται λαβόντες ἔδησαν ἐπὶ θανάτῳ ὡς 

πεπονθότες πολλά τε καὶ ἀνάρσια ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

[2] ὁ δὲ ἐν τούτῳ τῷ κακῷ ἐχόμενος, ὥστε τρέχων περὶ τῆς ψυχῆς πρό τε τοῦ θανάτου πεισόμενος πολλά τε 

καὶ λυγρά, ἔργον ἐργάσατο μέζον λόγου. ὡς γὰρ δὴ ἐδέδετο ἐν ξύλῳ σιδηροδέτῳ, ἐσενειχθέντος κως σιδηρίου 

ἐκράτησε, αὐτίκα δὲ ἐμηχανᾶτο ἀνδρηιότατον ἔργον πάντων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν· σταθμησάμενος γὰρ ὅκως 

ἐξελεύσεταί οἱ τὸ λοιπὸν τοῦ ποδός, ἀπέταμε τὸν ταρσὸν ἑωυτοῦ. 

[3] ταῦτα δὲ ποιήσας, ὡστε φυλασσόμενος ὑπὸ φυλάκων, διορύξας τὸν τοῖχον ἀπέδρη ἐς Τεγέην, τὰς μὲν 

νύκτας πορευόμενος, τὰς δὲ ἡμέρας καταδύνων ἐς ὕλην καὶ αὐλιζόμενος, οὕτω ὡς Λακεδαιμονίων πανδημεὶ 

διζημένων τρίτῃ εὐφρόνῃ γενέσθαι ἐν Τεγέῃ, τοὺς δὲ ἐν θώματι μεγάλῳ ἐνέχεσθαι τῆς τε τόλμης, ὁρῶντας τὸ 

ἡμίτομον τοῦ ποδὸς κείμενον, κἀκεῖνον οὐ δυναμένους εὑρεῖν. 

[4] τότε μὲν οὕτω διαφυγὼν Λακεδαιμονίους καταφεύγει ἐς Τεγέην ἐοῦσαν οὐκ ἀρθμίην Λακεδαιμονίοισι 

τοῦτον τὸν χρόνον· ὑγιὴς δὲ γενόμενος καὶ προσποιησάμενος ξύλινον πόδα κατεστήκεε ἐκ τῆς ἰθέης 

Λακεδαιμονίοισι πολέμιος. οὐ μέντοι ἔς γε τέλος οἱ συνήνεικε τὸ ἔχθος τὸ ἐς Λακεδαιμονίους συγκεκυρημένον: 

ἥλω γὰρ μαντευόμενος ἐν Ζακύνθῳ ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ ἀπέθανε. 

38. ὁ μέν νυν θάνατος ὁ Ἡγησιστράτου ὕστερον ἐγένετο τῶν Πλαταιικῶν, τότε δὲ ἐπὶ τῷ Ἀσωπῷ Μαρδονίῳ 

μεμισθωμένος οὐκ ὀλίγου ἐθύετό τε καὶ προεθυμέετο κατά τε τὸ ἔχθος τὸ Λακεδαιμονίων καὶ κατὰ τὸ κέρδος. 
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A helléneknél Tisamenos, Antiochos fia volt az, aki az áldozatot bemutatta. A sereget ugyanis ez a jós kísérte, 

akit, bár élisi volt, és az Iamidák nemzetségéből származott, a spártaiak polgártársukká tettek. 

[2] Tisamenosnak ugyanis, amikor (egyszer) utód ügyében jóslatot kért Delphoiban, a Pythia azt válaszolta, 

hogy az öt legnagyobb küzdelmet fogja megnyerni. Ő azonban rosszul értette a jóslatot, és nekiállt edzeni, abban 

a hiszemben, hogy atlétikai versenygyőzelmek várnak rá. Öttusában indult, és egy körön múlott, hogy majdnem 

megnyerte az olimpiát, amikor az androsi Hierónymosszal került szembe. 

[3] A spártaiak, értesülvén a jóslatról, azt nem atlétikai versenyekre, hanem háborús küzdelmekre vonatkoz-

tatták, és megpróbálták rávenni őt arra, hogy a Hérakleida királyokkal együtt hadvezérük legyen. 

[4] (Tisamenos) látva, hogy nagyon fontos a spártaiaknak, hogy a szövetségesükké tegyék, tudomást szerezve 

erről, magasabb árat szabott, és megüzente, hogy csak akkor áll kötélnek, ha spártai polgárrá teszik, annak min-

den (előnyével) együtt, egyéb fizetséggel nem éri be. 

[5] A spártaiak, amikor meghallották (az üzenetet), először képtelenségnek tartották (a követelést), és fel is 

adták teljesen a kérésüket. Végül azonban, amikor nagy veszedelem függött a fejük felett, tudniillik ez a perzsa 

hadjárat, akkor utánamentek, és beleegyeztek (az ajánlatába). Amikor (Tisamenos) megtudta, hogy (a spártaiak) 

meggondolták magukat, azt mondta, már nem elégszik meg pusztán ezzel (a fizetséggel), hanem testvérének, 

Hagiasnak is spártai polgárjogot kell kapnia ugyanazokkal a feltételekkel, amelyekkel ő. 

34. Amikor ezt mondta, úgy tűnik, Melampust utánozta, királyságot és (még) polgárjogot (is) kérve magának. 

Tudniillik Melampus is, amikor az argosi nők megőrültek, és az argosiak (elhívták) őt Pylosból, hogy (illő) bé-

rért vessen véget asszonyaik betegségének, a királyság felét követelte magának fizetségül. 

[2] Az argosiaknak ez sok volt, és elálltak a (kérésüktől), (de) amikor még több nő őrjöngött, akkor már (haj-

landóak voltak) vállalni Melampus feltételét, és elmentek hozzá, hogy megadják neki, amit kér. Akkor viszont 

(Melampus) látva, hogy meggondolták magukat, megemelte az árat, mondván, hogy ha nem adják oda a király-

ság harmadát testvérének, Biasnak is, akkor nem fogja megtenni, amit akarnak. Mivel az argosiak szorult hely-

zetbe kerültek, erre is rábólintottak. 

35. Ugyanígy a spártaiak, mivelhogy szörnyen nagy szükségük volt Tisamenosra, minden tekintetben enged-

tek neki. Miután (tehát) ezt is jóváhagyták a spártaiak, így valóban öt nagy küzdelmet nyert meg velük együtt az 

élisi Tisamenos, miután spártai polgár lett. Ők voltak az egyedüliek az összes ember közül, akik spártai polgár-

jogot nyertek. 

[2] Az öt csata pedig a következő volt: az egyik és (egyben) az első a(z éppen tárgyalt) plataiai ütközet, aztán 

a tegeai csata, amit a tegeaiak és az argosiak ellen vívtak (a spártaiak), majd a dipaiai az összes árkádiai ellen, a 

mantineiaiakat kivéve, majd a messéniaiak elleni (összecsapás) Ithoménál, s végül az athéniak és az argosiak 

ellen vívott tanagrai csata. Ez történt utolsóként az öt csata közül. 

36. Ez a Tisamenos volt tehát a hellének jósa Plataiánál, mivel a spártaiak magukkal hozták. A görögöknek 

kedvezőnek mutatkoztak az áldozati jelek arra az esetre, ha védekeznek, arra viszont nem, ha átlépik az Asópost, 

és csatát kezdeményeznek. 

37. Mardonios nagyon szeretett volna csatát kezdeni, de (erre az esetre) neki is rosszak voltak az előjelek, 

védekezés esetére viszont jók. Tudniillik ő is görög (típusú) áldozatot mutatott be, mivel Hégésistratos volt a 

jósa, egy élisi férfi, a legnevesebb Telliada, akit korábban a spártaiak elfogtak, halálra ítéltek, és megbilincselve 

fogva tartottak, mivel igen meggyűlt vele a bajuk. 

[2] (Hégésistratos) ebben a nehéz helyzetben, mivelhogy az életéről volt szó, és (tudta, hogy) mielőtt meg-

ölik, még sok szörnyű dolgot kell elszenvednie, hallatlan tettet hajtott végre. Amint (ott) vasra verve sínylődött, 

valahogy hozzájutott egy vasszerszámhoz, és nyomban az általunk ismert legmerészebb tervet eszelte ki. Hogy a 

lába többi részét kiszabadítsa, kimérte, majd levágta a bokájánál (a lábfejét). 

[3] Ezzel végezvén, mivel az őrök figyelték, átvájta a falat, és elmenekült Tegea felé. Éjszaka haladt, nappal 

az erdőbe húzódott, és ott hált, úgyhogy bár a spártaiak égen-földön keresték, harmadik éjszaka Tegeába ért. (A 

spártaiakat) nagy csodálkozás fogta el, egyrészt a vakmerőség miatt, mivelhogy látták a levágott lábat (a börtön-

ben), másrészt amiatt, hogy (hogyhogy) nem tudják őt megtalálni. 

[4] (Hégésistratos) tehát akkor ily módon megmenekülve a spártaiak elől Tegeában keresett menedéket, 

amely akkoriban nem volt baráti viszonyban Spártával. Miután felépült, és falábat csináltatott magának, (újra) 

nyíltan ellenségessé vált a spártaiakkal szemben. A spártaiak ellen táplált gyűlölete azonban végül is nem vált a 

hasznára: (a spártaiak) ugyanis elkapták, amikor Zakynthoson volt jós, és meg is ölték. 
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38. Hégésistratos halála később volt, mint a plataiai csata, akkor viszont az Asópos partján Mardonios szolgá-

latában nem csekély bérért áldozott, és (még) lelkes (is) volt a spártaiakkal szembeni gyűlölete miatt, (no) meg a 

haszon miatt (is).” 

 

Diodóros Siculus 

19. Bibliothéké 4.68 

Vogel, F. (ed.) Diodori Bibliotheca Historica, Leipzig, Teubner, 1888. 

τούτων δ᾽ ἡμῖν διευκρινημένων, πειρασόμεθα διελθεῖν περὶ Σαλμωνέως καὶ Τυροῦς καὶ τῶν ἀπογόνων ἕως 

Νέστορος τοῦ στρατεύσαντος ἐπὶ Τροίαν. Σαλμωνεὺς γὰρ ἦν υἱὸς Αἰόλου τοῦ Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος: 

οὗτος δ᾽ ἐκ τῆς Αἰολίδος ὁρμηθεὶς μετὰ πλειόνων Αἰολέων ᾤκισε τῆς Ἠλείας παρὰ τὸν Ἀλφειὸν ποταμὸν πόλιν 

καὶ ἐκάλεσεν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Σαλμωνίαν. γήμας δ᾽ Ἀλκιδίκην τὴν Ἀλέου ἐγέννησε θυγατέρα τὴν 

προσαγορευθεῖσαν Τυρώ, κάλλει διαφέρουσαν. 

[2] τῆς δὲ γυναικὸς Ἀλκιδίκης ἀποθανούσης ἐπέγημε τὴν ὀνομαζομένην Σιδηρώ: αὕτη δὲ χαλεπῶς διετέθη 

πρὸς τὴν Τυρώ, ὡς ἂν μητρυιά. μετὰ δὲ ταῦτα Σαλμωνεύς, ὑβριστὴς ὢν καὶ ἀσεβής, ὑπὸ μὲν τῶν 

ὑποτεταγμένων ἐμισήθη, ὑπὸ δὲ Διὸς διὰ τὴν ἀσέβειαν ἐκεραυνώθη. 

[3] τῇ δὲ Τυροῖ, παρθένῳ κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρόνους οὔσῃ, Ποσειδῶν μιγεὶς παῖδας ἐγέννησε Πελίαν καὶ 

Νηλέα. ἡ δὲ Τυρὼ συνοικήσασα Κρηθεῖ ἐτέκνωσεν Ἀμυθάονα καὶ Φέρητα καὶ Αἴσονα. Κρηθέως δὲ 

τελευτήσαντος ἐστασίασαν περὶ τῆς βασιλείας Πελίας τε καὶ Νηλεύς: τούτων δὲ Πελίας μὲν Ἰωλκοῦ καὶ τῶν 

πλησίον χωρίων ἐβασίλευσε, Νηλεὺς δὲ παραλαβὼν Μελάμποδα καὶ Βίαντα τοὺς Ἀμυθάονος καὶ Ἀγλαΐας 

υἱοὺς καί τινας ἄλλους τῶν Ἀχαιῶν [καὶ] Φθιωτῶν καὶ τῶν Αἰολέων ἐστράτευσεν εἰς Πελοπόννησον. 

[4] καὶ Μελάμπους μὲν μάντις ὢν τὰς Ἀργείας γυναῖκας μανείσας διὰ τὴν Διονύσου μῆνιν ἐθεράπευσεν, 

ἀντὶ δὲ ταύτης τῆς εὐεργεσίας χάριν ἔλαβε παρὰ τοῦ βασιλέως τῶν Ἀργείων Ἀναξαγόρου τοῦ Μεγαπένθους τὰ 

δύο μέρη τῆς βασιλείας· κατοικήσας δ᾽ ἐν Ἄργει κοινὴν ἐποιήσατο τὴν βασιλείαν Βίαντι τῷ ἀδελφῷ. 

[5] γήμας δὲ Ἰφιάνειραν τὴν Μεγαπένθους ἐτέκνωσεν Ἀντιφάτην καὶ Μαντώ, ἔτι δὲ Βίαντα καὶ Προνόην: 

Ἀντιφάτου δὲ καὶ Ζευξίππης τῆς Ἱπποκόωντος Οἰκλῆς καὶ Ἀμφάλκης ὑπῆρξαν, Οἰκλέους δὲ καὶ Ὑπερμνήστρας 

τῆς Θεσπίου Ἰφιάνειρα καὶ Πολύβοια καὶ Ἀμφιάραος ἐγένοντο. 

[6] Μελάμπους μὲν οὖν καὶ Βίας καὶ οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων οὕτω τῆς ἐν Ἄργει βασιλείας μετέσχον, Νηλεὺς δὲ μετὰ 

τῶν συνακολουθησάντων παραγενόμενος εἰς Μεσσήνην πόλιν ἔκτισε Πύλον, δόντων αὐτῷ τῶν ἐγχωρίων. 

ταύτης δὲ βασιλεύων καὶ γήμας Χλῶριν τὴν Ἀμφίονος τοῦ Θηβαίου, παῖδας ἐγέννησε δώδεκα, ὧν ἦν 

πρεσβύτατος μὲν Περικλύμενος, νεώτατος δὲ Νέστωρ ὁ ἐπὶ Τροίαν στρατεύσας. περὶ μὲν οὖν τῶν Νέστορος 

προγόνων ἀρκεσθησόμεθα τοῖς ῥηθεῖσι, στοχαζόμενοι τῆς συμμετρίας. 

 

Miután mindezeket gondosan megvizsgáltuk, próbáljunk meg végigmenni Salmóneus, Tyró és leszármazottjaik 

(során), egészen Nestórig, aki Trójába indított hadsereget. Salmóneus ugyanis Aiolos fia volt, aki pedig Helléné, 

ez pedig Deukalióné. Ez (ti. Salmóneus) több aiollal együtt Aiolisból elköltözvén Éliában alapított várost az 

Alpheios folyó mellett, amelyet saját magáról Salmóniának nevezett el. Feleségül vette Alkidikét, Aleos lányát, s 

leányt nemzett, akit Tyrónak neveztek el, és feltűnően szép volt. 

[2] Miután Alkidiké, a felesége, meghalt, újraházasodott, feleségül vett egy nőt, akit Sidérónak hívtak. (Az új 

feleség) rossz viszonyban volt Tyróval, ahogy a mostohák szoktak lenni. Ezek után Salmóneust, mivel gőgös és 

istentelen ember volt, az alattvalói megutálták, Zeus pedig istentelensége miatt villámával halálra sújtotta. 

[3] Tyrót azonban, aki abban az időben még szűz lány volt, Poseidón magáévá tette, és gyermekeket nemzett 

vele, Peliast és Néleust. Tyró aztán hozzáment Krétheushoz, és megszülte Amythaónt, Pherést és Aisónt. Amikor 

pedig Krétheus meghalt, Pelias és Néleus összevesztek a királyságon: Pelias Iólkosban és környékén kezdett 

uralkodni, Néleus viszont maga mellé véve Melampust és Biast – Amythaón és Aglaia fiait –, és néhány más 

akháj, phthiótisi és aiol férfit, és hadjáratot indított a Peloponnésosra. 

[4] Melampus, aki jós volt, meggyógyította a Dionysos haragja miatt megőrült argosi nőket, és ezért a jótet-

téért cserébe az argosiak királyától, Anaxagorastól, aki Megapenthés fia volt, ajándékba megkapta a királysága 

kétharmadát. Letelepedvén tehát Argosban a királyi hatalmat megosztotta testvérével, Biasszal. 

[5] Feleségül vette Iphianeirát, Megapenthés lányát, és nemzette Antiphatést és Mantót, továbbá Biast és 

Pronoét. Antiphatésnak és Zeuxippénak – Hippokoón lányának – Oiklés és Amphalkés voltak a gyermekei, 

Oiklésnak és Hypermnéstrának – Thespios lányának – Iphianeira, Polyboia és Amphiaraos. 
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[6] Melampus tehát és Bias, és az ő leszármazottaik az argosi királyságon osztoztak, Néleus pedig a kíséreté-

vel együtt Messénébe érkezve megalapította Pylos városát, miután a helyiek neki adták (a területet). Itt uralkod-

ván feleségül vette Chlórist, a thébai Amphión lányát, és tizenkét gyermeke született, akik közül a legidősebb 

Periklymenos volt, a legfiatalabb pedig Nestór, aki Trójába indított hadsereget. Legyen elég ennyit mondani 

Nestór felmenőiről, hiszen arányos (elbeszélésre) törekszünk. 

 

20. Bibliothéké 1.96.1–3 

Chamoux, F. – Bertrac, P. – Vernière, Y. Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, Paris, Les belles lettres, 

1993. 

τούτων δ᾽ ἡμῖν διευκρινημένων ῥητέον ὅσοι τῶν παρ᾽ Ἕλλησι δεδοξασμένων ἐπὶ συνέσει καὶ παιδείᾳ 

παρέβαλον εἰς Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις, ἵνα τῶν ἐνταῦθα νομίμων καὶ τῆς παιδείας μετάσχωσιν. 

[2] οἱ γὰρ ἱερεῖς τῶν Αἰγυπτίων ἱστοροῦσιν ἐκ τῶν ἀναγραφῶν τῶν ἐν ταῖς ἱεραῖς βίβλοις παραβαλεῖν πρὸς 

ἑαυτοὺς τὸ παλαιὸν Ὀρφέα τε καὶ Μουσαῖον καὶ Μελάμποδα καὶ Δαίδαλον, πρὸς δὲ τούτοις Ὅμηρόν τε τὸν 

ποιητὴν καὶ Λυκοῦργον τὸν Σπαρτιάτην, ἔτι δὲ Σόλωνα τὸν Ἀθηναῖον καὶ Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον, ἐλθεῖν δὲ 

καὶ Πυθαγόραν τὸν Σάμιον καὶ τὸν μαθηματικὸν Εὔδοξον, ἔτι δὲ Δημόκριτον τὸν Ἀβδηρίτην καὶ Οἰνοπίδην τὸν 

Χῖον. 

[3] πάντων δὲ τούτων σημεῖα δεικνύουσι τῶν μὲν εἰκόνας, τῶν δὲ τόπων ἢ κατασκευασμάτων ὁμωνύμους 

προσηγορίας, ἔκ τε τῆς ἑκάστῳ ζηλωθείσης παιδείας ἀποδείξεις φέρουσι, συνιστάντες ἐξ Αἰγύπτου 

μετενηνοχέναι πάντα δι᾽ ὧν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἐθαυμάσθησαν. 

 

Miután mindezeket gondosan megvizsgáltuk, beszélnünk kell mindazokról a hellének között bölcsességük és 

műveltségük miatt híressé vált emberekről, akik a régmúlt időkben átkeltek Egyiptomba, hogy az ottani szoká-

sokat és műveltséget megismerjék. 

[2] Az egyiptomi papok ugyanis szent könyveik feljegyzéseiből úgy tudják, hogy annak idején eljött hozzá-

juk Orpheus, Musaios, Melampus és Daidalos, továbbá Homéros, a költő, a spártai Lykurgos, és még az athéni 

Solón, és Platón, a filozófus is, volt náluk a samosi Pythagoras, Eudoxos, a matematikus, sőt, az abdérai 

Démokritos és a chiosi Oinopidés is. 

[3] Mindegyikük látogatására van bizonyítékuk, némelyiknek képmását mutogatják, mások esetében olyan 

helyeket vagy épületeket, amelyek az ő nevüket viselik, és csodált műveltségüket is bemutatják, azt állítva, hogy 

mindent Egyiptomból vettek át, ami miatt a hellének körében tisztelik őket. 

 

21. Bibliothéké 1.97.4 

Chamoux, F. – Bertrac, P. – Vernière, Y. Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, Paris, Les belles lettres, 

1993. 

 

Μελάμποδα δέ φασι μετενεγκεῖν ἐξ Αἰγύπτου τὰ Διονύσῳ νομιζόμενα τελεῖσθαι παρὰ τοῖς Ἕλλησι καὶ τὰ περὶ 

Κρόνου μυθολογούμενα καὶ τὰ περὶ τῆς Τιτανομαχίας καὶ τὸ σύνολον τὴν περὶ τὰ πάθη τῶν θεῶν ἱστορίαν. 

 

Azt mondják, Melampus Egyiptomból hozta át azokat a szertartásokat, amelyeket a helléneknél Dionysos tiszte-

letére végeznek, illetve a Kronosról és a Titanomachiáról szóló elbeszéléseket, és az összes istenekről szóló 

történetet. 

 

(Pseudo-)Apollodóros
1129

 

Scarpi, P. Apollodoro, I miti greci (Biblioteca), Fondazione Lorenzo Valla, 2008. 

 

22. Bibliothéké 1.9.11–12 (1.96–102) 

Κρηθεὺς δὲ κτίσας Ἰωλκὸν γαμεῖ Τυρὼ τὴν Σαλμωνέως, ἐξ ἧς αὐτῷ γίνονται παῖδες Αἴσων Ἀμυθάων Φέρης. 

Ἀμυθάων μὲν οὖν οἰκῶν Πύλον Εἰδομένην γαμεῖ τὴν Φέρητος, καὶ γίνονται παῖδες αὐτῷ Βίας καὶ Μελάμπους, 

ὃς ἐπὶ τῶν χωρίων διατελῶν, οὔσης πρὸ τῆς οἰκήσεως αὐτοῦ δρυὸς ἐν ᾗ φωλεὸς ὄφεων ὑπῆρχεν, 

ἀποκτεινάντων τῶν θεραπόντων τοὺς ὄφεις τὰ μὲν ἑρπετὰ ξύλα συμφορήσας ἔκαυσε τοὺς δὲ τῶν ὄφεων 

νεοσσοὺς ἔθρεψεν. οἱ δὲ γενόμενοι τέλειοι παραστάντες αὐτῷ κοιμωμένῳ τῶν ὤμων ἐξ ἑκατέρου τὰς ἀκοὰς 
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ταῖς γλώσσαις ἐξεκάθαιρον. ὁ δὲ  ἀναστὰς καὶ γενόμενος περιδεὴς τῶν ὑπερπετομένων ὀρνέων τὰς φωνὰς 

συνίει, καὶ παρ᾽ ἐκείνων μανθάνων προύλεγε τοῖς ἀνθρώποις τὰ μέλλοντα. προσέλαβε δὲ καὶ τὴν διὰ τῶν 

ἱερῶν μαντικήν, περὶ δὲ τὸν Ἀλφειὸν συντυχὼν Ἀπόλλωνι τὸ λοιπὸν ἄριστος ἦν μάντις. 

12. Βίας δὲ ἐμνηστεύετο Πηρὼ τὴν Νηλέως: ὁ δὲ πολλῶν αὐτῷ μνηστευομένων τὴν θυγατέρα δώσειν ἔφη 

τῷ τὰς Φυλάκου1130 βόας κομίσαντι αὐτῷ. αὗται δὲ ἦσαν ἐν Φυλάκῃ, καὶ κύων ἐφύλασσεν αὐτὰς οὗ οὔτε 

ἄνθρωπος οὔτε θηρίον πέλας ἐλθεῖν ἠδύνατο. ταύτας ἀδυνατῶν Βίας τὰς βόας κλέψαι παρεκάλει τὸν ἀδελφὸν 

συλλαβέσθαι. Μελάμπους δὲ ὑπέσχετο, καὶ προεῖπεν ὅτι φωραθήσεται κλέπτων καὶ δεθεὶς ἐνιαυτὸν οὕτω τὰς 

βόας λήψεται. μετὰ δὲ τὴν ὑπόσχεσιν εἰς Φυλάκην ἀπῄει καί, καθάπερ προεῖπε, φωραθεὶς ἐπὶ τῇ κλοπῇ δέσμιος 

ἐν οἰκήματι ἐφυλάσσετο. λειπομένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ βραχέος χρόνου, τῶν κατὰ τὸ κρυφαῖον τῆς στέγης 

σκωλήκων ἀκούει, τοῦ μὲν ἐρωτῶντος πόσον ἤδη μέρος τοῦ δοκοῦ διαβέβρωται, τῶν δὲ ἀποκρινομένων 

λοιπὸν ἐλάχιστον εἶναι. καὶ ταχέως ἐκέλευσεν αὑτὸν εἰς ἕτερον οἴκημα μεταγαγεῖν, γενομένου δὲ τούτου μετ᾽ 

οὐ πολὺ συνέπεσε τὸ οἴκημα. 

θαυμάσας δὲ Φύλακος, καὶ μαθὼν ὅτι ἐστὶ μάντις ἄριστος, λύσας παρεκάλεσεν εἰπεῖν ὅπως αὐτοῦ τῷ παιδὶ 

Ἰφίκλῳ παῖδες γένωνται. ὁ δὲ ὑπέσχετο ἐφ᾽ ᾧ τὰς βόας λήψεται. καὶ καταθύσας ταύρους δύο καὶ μελίσας τοὺς 

οἰωνοὺς προσεκαλέσατο: παραγενομένου δὲ αἰγυπιοῦ, παρὰ τούτου μανθάνει δὴ ὅτι Φύλακός ποτε κριοὺς 

τέμνων ἐπὶ τῶν αἰδοίων παρὰ τῷ Ἰφίκλῳ τὴν μάχαιραν ᾑμαγμένην ἔτι κατέθετο, δείσαντος δὲ τοῦ παιδὸς καὶ 

φυγόντος αὖθις κατὰ τῆς ἱερᾶς δρυὸς αὐτὴν ἔπηξε, καὶ ταύτην ἀμφιτροχάσας ἐκάλυψεν ὁ φλοιός. ἔλεγεν οὖν, 

εὑρεθείσης τῆς μαχαίρας εἰ ξύων τὸν ἰὸν ἐπὶ ἡμέρας δέκα Ἰφίκλῳ δῷ πιεῖν, παῖδα γεννήσειν. ταῦτα μαθὼν παρ᾽ 

αἰγυπιοῦ Μελάμπους τὴν μὲν μάχαιραν εὗρε, τῷ δὲ Ἰφίκλῳ τὸν ἰὸν ξύσας ἐπὶ ἡμέρας δέκα δέ δωκε πιεῖν, καὶ 

παῖς αὐτῷ Ποδάρκης ἐγένετο. τὰς δὲ βόας εἰς Πύλον ἤλασε, καὶ τῷ ἀδελφῷ τὴν Νηλέως θυγατέρα λαβὼν 

ἔδωκε. καὶ μέχρι μέν τινος ἐν Μεσσήνῃ κατῴκει, ὡς δὲ τὰς ἐν Ἄργει γυναῖκας ἐξέμηνε Διόνυσος, ἐπὶ μέρει τῆς 

βασιλείας ἰασάμενος αὐτὰς ἐκεῖ μετὰ Βίαντος κατῴκησε. 

 

Krétheus megalapította Iólkost, és feleségül vette Salmóneus lányát, Tyrót, akitől fiai születtek, Aisón, 

Amythaón és Pherés. Amythaón Pylosban lakott, elvette Pherés lányát, Eidomenét, és gyermekei születtek: Bias 

és Melampus. Melampus vidéken élt, a háza előtt állt egy tölgyfa, benne kígyófészek. A szolgái megölték a 

kígyókat, erre ő fát hordott össze, és elégette az állatok (tetemeit), a kígyók kicsinyeit pedig felnevelte. Amikor 

felnőttek, egyszer, mikor (Melampus) aludt, mellékúsztak, s a két vállán felágaskodva nyelvükkel tisztára nyal-

ták mindkét fülét. Melampus felriadt álmából, és értette a felette elrepülő madarak hangját. Megtudva tőlük a 

jövőt, előre megmondta az embereknek (hogy mi fog történni). Ehhez megtanulta még az áldozati jóslást is, 

egyszer pedig az Alpheios partján találkozott Apollónnal, s ettől kezdve kiváló jós volt. 

Bias Néleus lányának, Pérónak a kezére pályázott. Mivel sok kérő jelentkezett, Néleus feltételt szabott: annak 

adja a lányát, aki elhozza neki Phylakos marháit. A csorda Phylakéban volt, és olyan kutya őrizte, akit sem em-

ber, sem állat nem tudott még megközelíteni sem. Mivelhogy Bias sem tudta ellopni a teheneket, megkérte báty-

ját, hogy segítsen neki elhozni őket. Melampus vállalta, hogy segít, ám megjósolta, hogy rajta fogják kapni a 

lopáson, egy évet börtönben lesz, és így fog hozzájutni a tehenekhez. Miután tehát megígérte, elment Phylakéba, 

és épp, ahogy előre megmondta, rajtakapták lopás közben, és megkötözve egy börtönépületben őrizték. Kevés 

híján csaknem letelt az egy esztendő, amikor hallja, hogy a tető rejtekében szúvak beszélgetnek: az egyikük 

kérdezi, mennyit rágtak már át a mestergerendából, a többiek meg válaszolnak, hogy nagyon kevés van már csak 

hátra belőle. (Melampus) tüstént szólt, hogy vigyék át egy másik házba, s miután ez megtörtént, csakhamar össze 

is dőlt a börtönépület. 

Phylakos elcsodálkozott, s miután megtudta, hogy (a foglya) elsőrangú jós, feloldozta bilincseiből, és felszó-

lította, árulja el, hogyan lehetne gyermeke fiának, Iphiklosnak. Melampus megígérte, hogy megmondja, ha cse-

rébe megkapja a marhákat. Feláldozott két bikát, feldarabolta őket, majd mágához hívta a madarakat. Amikor a 

keselyű megérkezett, megtudta tőle, hogy Phylakos egyszer kosokat herélt, és a még vértől csöpögő kést Iphiklos 

mellé tette. A gyermek megijedt és elszaladt, (Phylakos) pedig a szent tölgyfába döfte bele a kést, amelyet (az-

óta) a fakéreg körbenőtt, és maga alá rejtett. Azt tanácsolta tehát (a keselyű), hogy ha megtalálja a kést, letisztítja 

róla a rozsdát, és azt tíz napig itatja Iphiklosszal, akkor az gyermekeket fog nemzeni. Miután mindezt megtudta a 

keselyűtől, Melampus megtalálta a kést, és a letisztított rozsdát tíz napon át itatta Iphiklosszal, akinek (aztán) 

született is egy gyermeke, Podarkés. A teheneket elhajtotta Pylosba, és így megszerezve Néleus lányát, testvér-
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éhez adta feleségül. Egy darabig még Messénében lakott, de amikor Dionysos tébolyba kergette az argosi asszo-

nyokat, a királyság egy részéért cserébe meggyógyította őket, és Biasszal együtt ott telepedett le. 

 

23. Bibliothéké 2.2.2 

καὶ γίνεται Ἀκρισίῳ μὲν ἐξ Εὐρυδίκης τῆς Λακεδαίμονος Δανάη, Προίτῳ δὲ ἐκ Σθενεβοίας Λυσίππη καὶ Ἰφινόη 

καὶ Ἰφιάνασσα. αὗται δὲ ὡς ἐτελειώθησαν, ἐμάνησαν, ὡς μὲν Ἡσίοδός φησιν, ὅτι τὰς Διονύσου τελετὰς οὐ 

κατεδέχοντο, ὡς δὲ Ἀκουσίλαος λέγει, διότι τὸ τῆς Ἥρας ξόανον ἐξηυτέλισαν. γενόμεναι δὲ ἐμμανεῖς 

ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Ἀργείαν ἅπασαν, αὖθις δὲ τὴν Ἀρκαδίαν καὶ τὴν Πελοπόννησον1131 διελθοῦσαι μετ᾽ 

ἀκοσμίας ἁπάσης διὰ τῆς ἐρημίας ἐτρόχαζον. Μελάμπους δὲ ὁ Ἀμυθάονος καὶ Εἰδομένης τῆς Ἄβαντος, μάντις 

ὢν καὶ τὴν διὰ φαρμάκων καὶ καθαρμῶν θεραπείαν πρῶτος εὑρηκώς, ὑπισχνεῖται θεραπεύειν τὰς παρθένους, 

εἰ λάβοι τὸ τρίτον μέρος τῆς δυναστείας. οὐκ ἐπιτρέποντος δὲ Προίτου θεραπεύειν ἐπὶ μισθοῖς τηλικούτοις, ἔτι 

μᾶλλον ἐμαίνοντο αἱ παρθένοι καὶ προσέτι μετὰ τούτων αἱ λοιπαὶ γυναῖκες: καὶ γὰρ αὗται τὰς οἰκίας 

ἀπολιποῦσαι τοὺς ἰδίους ἀπώλλυον παῖδας καὶ εἰς τὴν ἐρημίαν ἐφοίτων. προβαινούσης δὲ ἐπὶ πλεῖστον τῆς 

συμφορᾶς, τοὺς αἰτηθέντας μισθοὺς ὁ Προῖτος ἐδίδου. ὁ δὲ ὑπέσχετο θεραπεύειν ὅταν ἕτερον τοσοῦτον τῆς γῆς 

ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ λάβῃ Βίας. Προῖτος δὲ εὐλαβηθεὶς μὴ βραδυνούσης τῆς θεραπείας αἰτηθείη καὶ πλεῖον, 

θεραπεύειν συνεχώρησεν ἐπὶ τούτοις. Μελάμπους δὲ παραλαβὼν τοὺς δυνατωτάτους τῶν νεανιῶν μετ᾽ 

ἀλαλαγμοῦ καί τινος ἐνθέου χορείας ἐκ τῶν ὀρῶν αὐτὰς εἰς Σικυῶνα συνεδίωξε. κατὰ δὲ τὸν διωγμὸν ἡ 

πρεσβυτάτη τῶν θυγατέρων Ἰφινόη μετήλλαξεν: ταῖς δὲ λοιπαῖς τυχούσαις καθαρμῶν σωφρονῆσαι συνέβη. 

καὶ ταύτας μὲν ἐξέδοτο Προῖτος Μελάμποδι καὶ Βίαντι, παῖδα δ᾽ ὕστερον ἐγέννησε Μεγαπένθην. 

 

Akrisiosnak Lakedaimón lányától, Eurydikétől született (egy lánya) Danaé, Proitosnak pedig Stheneboiától 

Lysippé, Iphinoé és Iphianassa. Mikor felnőttek, megőrültek, Hésiodos úgy meséli, azért, mert nem fogadták el 

Dionysos beavatási szertartásait, Akusilaos szerint pedig azért, mert nem adták meg a tiszteletet Héra fából ké-

szült szobrának. Megtébolyodva bolyongtak szerte egész Argolisban, majd keresztülmentek Arkadián és a 

Peloponnésoson, és teljesen illetlen módon nyargalásztak fel-alá a pusztaságban. Melampus, Amythaónnak és 

Abas lányának, Eidomenének a fia, aki jós volt, és a gyógyszeres és tisztító szertartásokkal végzett gyógyítás 

feltalálója, vállalta, hogy meggyógyítja a lányokat, ha megkapja érte a királyság egyharmadát. Mikor Proitos 

nem akarta ekkora bér ellenében rábízni a gyógyítást, a lányok még súlyosabb őrjöngésbe estek, és ráadásul 

velük együtt még a többi asszony is (megtébolyodott): elhagyták otthonaikat, megölték saját gyermekeiket, és a 

pusztaságban kóboroltak. Amikor a végsőkig súlyossá fajult ez a szerencsétlenség, Proitos hajlandó volt megadni 

a kért fizetséget. Ekkor azonban (Melampus) azzal a feltétellel vállalta csak el a gyógyítást, ha testvére, Bias is 

kap ugyanakkora részt az országból. Proitos, attól tartva, hogy ha tovább halogatják a gyógyítást, még többet fog 

követelni, beleegyezett a gyógyítás feltételébe. Melampus ekkor maga mellé vette a legerősebb ifjakat, majd a 

lányokat csatakiáltásokkal és ihletett táncokkal lekergette a hegyekből Sikyónba. Az üldözés közben a legidő-

sebb lány, Iphinoé meghalt, a többbieknek tisztító szertartás révén sikerült észhez térnie. Proitos a (másik két) 

lányát Melampushoz és Biashoz adta feleségül, majd később nemzett egy fiút, Megapenthést. 

 

Pausanias 

24. Periégésis 1.43.5 (Megara) 

Musti, D. – Beschi, L. Pausania, Guida della Grecia, Libro I, L’Attica, Fondazione Lorenzo Valla, 2000. 

παρὰ δὲ τὴν ἔσοδον τὴν ἐς τὸ Διονύσιον τάφος ἐστὶν Ἀστυκρατείας καὶ Μαντοῦς· θυγατέρες δὲ ἦσαν Πολυίδου 

τοῦ Κοιράνου τοῦ Ἄβαντος τοῦ Μελάμποδος ἐς Μέγαρα [δ᾽] ἐλθόντος Ἀλκάθουν ἐπὶ τῷ φόνῳ τῷ Καλλιπόλιδος 

καθῆραι τοῦ παιδός. ᾠκοδόμησε δὴ καὶ τῷ Διονύσῳ τὸ ἱερὸν Πολύιδος καὶ ξόανον ἀνέθηκεν ἀποκεκρυμμένον 

ἐφ᾽ ἡμῶν πλὴν τοῦ προσώπου: τοῦτο δέ ἐστι τὸ φανερόν. Σάτυρος δὲ παρέστηκεν αὐτῷ Πραξιτέλους ἔργον 

Παρίου λίθου. τοῦτον μὲν δὴ Πατρῷον καλοῦσιν: ἕτερον δὲ Διόνυσον Δασύλλιον ἐπονομάζοντες Εὐχήνορα τὸν 

Κοιράνου τοῦ Πολυίδου τὸ ἄγαλμα ἀναθεῖναι λέγουσι. 

 

Dionysos templomának bejárata mellett Astykrateia és Mantó sírja van. Ezek Polyidos lányai voltak, aki pedig 

Koiranos fia volt, ez Abasé, ez pedig Melampusé. (Polyidos) azért jött Megarába, hogy megtisztítsa Alkathoost 

gyermeke, Kallipolis meggyilkolásának bűnéből. Ő alapította Dionysos szentélyét is, és azt a faszobrot is ő állí-

totta, amely ma el van takarva, az arcát kivéve, ami jól látszik. Mellette áll Praxitelés parosi márványból készült 
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szatírja. Ezt a Dionysost Atyainak nevezik, a másikat, amelyet Dasylliosnak hívnak, állítólag Euchénór állíttatta, 

Koiranos fia, Polyidos unokája. 

 

25. Periégésis 1.44.5 

Musti, D. – Beschi, L. Pausania, Guida della Grecia, Libro I, L’Attica, Fondazione Lorenzo Valla, 2000. 

ἐν Αἰγοσθένοις δὲ Μελάμποδος τοῦ Ἀμυθάονός ἐστιν ἱερὸν καὶ ἀνὴρ οὐ μέγας ἐπειργασμένος ἐν στήλῃ καὶ 

θύουσι τῷ Μελάμποδι καὶ ἀνὰ πᾶν ἔτος ἑορτὴν ἄγουσι. μαντεύεσθαι δὲ οὔτε δι᾽ ὀνειράτων αὐτὸν οὔτε ἄλλως 

λέγουσι. 

 

Aigosthenában Melampusnak, Amythaón fiának van szentélye, és egy kis férfialakot ábrázoló sztélé. 

Melampusnak áldozni szoktak, és évente ünnepét is megülik. Azt mondják, sem álomlátásokkal, sem semmilyen 

egyéb módon nem ad jóslatokat. 

 

26. Periégésis 2.18.4 

Musti, D. – Torelli, M. Pausania, Guida della Grecia, Libro II, La Corinzia e l’Argolide, Fondazione Lorenzo 

Valla, 2000. 

 

μόνους δὲ Ἑλλήνων οἶδα Ἀργείους ἐς τρεῖς βασιλείας νεμηθέντας. ἐπὶ γὰρ τῆς ἀρχῆς τῆς Ἀναξαγόρου τοῦ 

Ἀργείου τοῦ Μεγαπένθους μανία ταῖς γυναιξὶν ἐνέπεσεν, ἐκφοιτῶσαι δὲ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν 

χώραν, ἐς ὃ Μελάμπους ὁ Ἀμυθάονος ἔπαυσε σφᾶς τῆς νόσου, ἐφ᾽ ᾧ τε αὐτὸς καὶ ὁ ἀδελφὸς Βίας Ἀναξαγόρᾳ τὸ 

ἴσον ἕξουσιν. ἀπὸ μὲν δὴ Βίαντος βασιλεύουσι πέντε ἄνδρες ἐπὶ γενεὰς τέσσαρας ἐς Κυάνιππον τὸν Αἰγιαλέως, 

ὄντες Νηλεῖδαι τὰ πρὸς μητρός, ἀπὸ δὲ Μελάμποδος γενεαί τε ἓξ καὶ ἄνδρες ἴσοι μέχρις Ἀμφιλόχου τοῦ 

Ἀμφιαράου. 

 

Tudomásom szerint a hellének közül egyedül az argosiaknak volt három részre osztott királyságuk. Ugyanis 

Anaxagoras, Argeios fia, Megapenthés unokája uralkodása idején a nőket őrültség szállta meg, és otthonaikat 

elhagyva a mezőkön bolyongtak, egészen addig, amíg Melampus, Amythaón fia ki nem gyógyította őket ebből a 

betegségből, azzal a feltétellel, hogy ő is, és testvére, Bias is Anaxagorasszal egyenlő részt kapnak a királyság-

ból. Bias leszármazottai négy generáción keresztül öten uralkodtak Kyanipposig, Aigialeus fiáig, akik anyai 

ágon Néleidák voltak, Melampus ágán pedig hat generáción át hatan, Amphilochosig, Amphiaraos fiáig. 

 

27. Periégésis 4.36.2–3 (Pylos, Messénia) 

Musti, D. – Torelli, M. Pausania, Guida della Grecia, Libro IV, La Messenia, Fondazione Lorenzo Valla, 2000. 

καὶ σπήλαιόν ἐστιν ἐντὸς τῆς πόλεως: βοῦς δὲ ἐνταῦθα τὰς Νέστορος καὶ ἔτι πρότερον Νηλέως φασὶν 

αὐλίζεσθαι. [3] εἴη δ᾽ ἂν Θεσσαλικὸν τὸ γένος τῶν βοῶν τούτων, Ἰφίκλου ποτὲ τοῦ Πρωτεσιλάου πατρός: 

ταύτας γὰρ δὴ τὰς βοῦς Νηλεὺς ἕδνα ἐπὶ τῇ θυγατρὶ ᾔτει τοὺς μνωμένους, καὶ τούτων ἕνεκα ὁ Μελάμπους 

χαριζόμενος τῷ ἀδελφῷ Βίαντι ἀφίκετο ἐς τὴν Θεσσαλίαν, καὶ ἐδέθη μὲν ὑπὸ τῶν βουκόλων τοῦ Ἰφίκλου, 

λαμβάνει δὲ μισθὸν ἐφ᾽ οἷς αὐτῷ δεηθέντι ἐμαντεύσατο. ἐσπουδάκεσαν δὲ ἄρα οἱ τότε πλοῦτόν τινα 

συλλέγεσθαι τοιοῦτον, ἵππων καὶ βοῶν ἀγέλας, εἰ δὴ Νηλεύς τε γενέσθαι οἱ βοῦς ἐπεθύμησε τὰς Ἰφίκλου καὶ 

Ἡρακλεῖ κατὰ δόξαν τῶν ἐν Ἰβηρίᾳ βοῶν προσέταξεν Εὐρυσθεὺς ἐλάσαι τῶν Γηρυόνου βοῶν τὴν ἀγέλην. 

 

A városban van egy barlang. Azt mesélik, egykor Nestór, azelőtt pedig Néleus marháit tartották benne. Ezek a 

marhák valószínűleg Thessáliából származtak, és Iphikloséi, Prótesilaos apjáéi voltak. Néleus ugyanis ezeket a 

marhákat követelte a kérőktől jegyajándékként a lányáért, s Melampus ezek miatt ment a testvére, Bias kedvéért 

Thessáliába, ahol Iphiklos pásztorai megkötözték, mégis megkapta (a marhákat) bérül azért, hogy (Iphiklos) 

kérésére jóslatot adott neki. Úgy látszik, az akkori emberek ilyen jellegű vagyontárgyak összegyűjtésére töreked-

tek: méneseket és csordákat szereztek, ha egyszer Néleus is azt szerette volna, hog Iphiklos marhái az övéi le-

gyenek, és az ibériai szarvasmarhák hírneve miatt Héraklésnek is azt parancsolta Eurystheus, hogy hozza el 

Géryonés csordáját. 
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28. Periégésis 5.5.8–10 (Élis) 

Maddoli, G. – Saladino, V. Pausania, Guida della Grecia, Libro V, L’Elide e Olimpia, Fondazione Lorenzo 

Valla, 2000. 

 

ὁ δὲ Ἄνιγρος οὗτος ἐξ Ἀρκαδικοῦ μὲν κάτεισιν ὄρους Λαπίθου, παρέχεται δὲ εὐθὺς ἀπὸ τῶν πηγῶν ὕδωρ οὐκ 

εὐῶδες, ἀλλὰ καὶ δύσοσμον δεινῶς. πρὶν δὲ ἢ καταδέξασθαι τὸν Ἀκίδαντα καλούμενον δῆλός ἐστιν οὐδὲ ἀρχὴν 

τρέφων ἰχθῦς· μετὰ δὲ τοῦτον ἐσβαλόντα ὅσοι τῶν ἰχθύων ὁμοῦ τῷ ὕδατι αὐτοῦ κατίασιν ἐς τὸν Ἄνιγρον, οὐ 

σφᾶς ἔτι ἐδωδίμους ἔχουσιν ἄνθρωποι, τὰ πρότερα, ἢν ἐντὸς ἁλῶσι τοῦ Ἀκίδαντος, ἐδωδίμους ὄντας. 

[9] ὅτι δὲ τῷ Ἀκίδαντι ὄνομα Ἰάρδανος ἦν τὸ ἀρχαῖον, αὐτὸς μὲν οὐδαμόθεν συνεβαλόμην, ἀκούσας δὲ 

ἀνδρὸς Ἐφεσίου λέγω τὸν λόγον. τῷ δὲ Ἀνίγρῳ τὸ ἄτοπον εἶναι τῆς ὀσμῆς ἀπὸ τῆς γῆς πείθομαι δι᾽ ἧς ἄνεισι 

τὸ ὕδωρ, καθὰ δὴ καὶ τοῖς ὑπὲρ Ἰωνίας ἐστὶν ὕδασι τὸ αὐτὸ αἴτιον, ὁπόσων ἡ ἀτμὶς ὀλέθριός ἐστιν ἀνθρώπῳ. 

[10] Ἑλλήνων δὲ οἱ μὲν Χίρωνα, οἱ δὲ ἄλλον Κένταυρον Πυλήνορα τοξευθέντα ὑπὸ Ἡρακλέους καὶ 

φυγόντα τραυματίαν φασὶν ἐν τῷ ὕδατι ἀπολοῦσαι τούτῳ τὸ ἕλκος, καὶ ἀπὸ τῆς ὕδρας τοῦ ἰοῦ γενέσθαι 

δυσχερῆ τῷ Ἀνίγρῳ τὴν ὀσμήν: οἱ δὲ ἐς Μελάμποδα τὸν Ἀμυθάονος καὶ ἐς τῶν Προίτου θυγατέρων τὰ 

καθάρσια ἐμβληθέντα ἐνταῦθα ἀνάγουσι τὴν αἰτίαν τοῦ ἐπὶ τῷ ποταμῷ παθήματος. 

 

Ez az Anigros (folyó) az árkádiai Lapithos hegyről jön le, és a forrásából közvetlenül kifolyó víz nem túl jó 

illatú, sőt szörnyen büdös. Míg össze nem folyik az Akidas nevű mellékfolyójával, a halak szemlátomást egyál-

talán nem tudnak megélni benne. Az Akidas torkolata alatt azok a halak, amelyek annak vizével együtt az 

Anigrosba érkeznek, emberi fogyasztásra alkalmatlanná válnak, pedig előbb, ha az Akidasból fogják ki őket, 

ehetők. 

[9] Hogy az Akidasnak eredetileg Iardanos volt a neve, magam semmilyen forrásból nem tudtam ellenőrizni, 

de hallottam egy ephesosi embertől, ezért közlöm ezt az adatot. Meggyőződésem szerint az Anigros különös 

szaga a talajnak köszönhető, amelyen át feljön a vize, ahogyan ez az ok az Iónián túli vizek esetében is, ame-

lyeknek a páráját belélegezni az ember számára halálos. 

[10] A görögök közül egyesek azt állítják, hogy Cheirón, mások, hogy egy másik kentaur, Pylénór, miután 

Héraklés nyilával megsebesítette, menekülés közben ennek a folyónak a vizében mosta le a sebét, és a hydra 

mérgétől lett az Anigrosnak ilyen kellemetlen szaga. Megint mások Melampust, Amythaón fiát, és a Proitos 

lányainak megtisztításakor a folyóba dobott szereket okolják a víz megbüdösödéséért. 

 

29. Periégésis 6.17.5–6 (Olympia) 

Maddoli, G. – Nafissi, M. – Saladino, V. Pausania, Guida della Grecia, Libro VI, L’Elide e Olimpia, 

Fondazione Lorenzo Valla, 1999. 

 

δύο δὲ αὖθις ἐξ Ἤλιδος, Ἀρχίδαμος τεθρίππῳ νενικηκὼς καὶ Ἐπέραστός ἐστιν ὁ Θεογόνου ὅπλου νίκην 

ἀνῃρημένος· 

[6] εἶναι δὲ καὶ μάντις ὁ Ἐπέραστος τοῦ Κλυτιδῶν γένους φησὶν ἐπὶ τοῦ ἐπιγράμματος τῇ τελευτῇ, 

„τῶν δ᾽ ἱερογλώσσων Κλυτιδᾶν γένος εὔχομαι εἶναι 

μάντις, ἀπ᾽ ἰσοθέων αἷμα Μελαμποδιδᾶν.” 

Μελάμποδος γὰρ ἦν τοῦ Ἀμυθάονος Μάντιος, τοῦ δὲ Ὀϊκλῆς, Κλυτίος δὲ Ἀλκμαίωνος τοῦ Ἀμφιαράου τοῦ 

Ὀϊκλέους: ἐγεγόνει δὲ τῷ Ἀλκμαίωνι ὁ Κλυτίος ἐκ τῆς Φηγέως θυγατρὸς καὶ ἐς τὴν Ἦλιν μετῴκησε, τοῖς 

ἀδελφοῖς εἶναι τῆς μητρὸς σύνοικος φεύγων, ἅτε τοῦ Ἀλκμαίωνος ἐπιστάμενος σφᾶς εἰργασμένους τὸν φόνον. 

 

Két további élisi [győztes szobra áll ott]: Archidamosé, aki négyesfogat-hajtásban győzött, és Eperastosé, 

Theogonos fiáé, aki a fegyveres futásban lett első. 

A felirat végén Eperastos elárulja, hogy jós volt a Klytidák nemzetségéből: 

„A szentszavú Klytidák nemzetségéből származó 

jós vagyok, az istenekhez hasonló Melampodidák vére.” 

Tudniillik Melampusnak, Amythaón fiának a fia volt Mantios, ennek meg Oiklés. Klytios pedig Alkmaión fia 

volt, ez Amphiaraosé, ez pedig Oiklésé. Alkmaiónnak Phégeus lányától született Klytios, aki Élisbe költözött, 

mivel irtózott attól, hogy anyja testvéreivel éljen együtt, mert tudta, hogy ők tervelték ki Alkmaión meggyilkolá-

sát. 
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30. Periégésis 8.18.7–8 (Arkadia) 

Moggi, M. – Osanna, M. Pausania, Guida della Grecia, Libro VIII, LArcadia, Fondazione Lorenzo Valla, 2007. 

 

ὑπὲρ δὲ τὴν Νώνακριν ὄρη τε καλούμενα Ἀροάνια καὶ σπήλαιόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς. ἐς τοῦτο ἀναφυγεῖν τὸ 

σπήλαιον τὰς θυγατέρας τὰς Προίτου μανείσας λέγουσιν, ἃς ὁ Μελάμπους θυσίαις τε ἀπορρήτοις καὶ καθαρμοῖς 

κατήγαγεν ἐς χωρίον καλούμενον Λουσούς. τοῦ μὲν δὴ ὄρους τῶν Ἀροανίων Φενεᾶται τὰ πολλὰ ἐνέμοντο· οἱ 

δὲ ἐν ὅροις ἤδη Κλειτορίων εἰσὶν οἱ Λουσοί. 

[8] πόλιν μὲν δή ποτε εἶναι λέγουσι τοὺς Λουσούς, καὶ Ἀγησίλας [ὁ] ἀνὴρ Λουσεὺς ἀνηγορεύθη κέλητι ἵππῳ 

νικῶν, ὅτε πρώτην ἐπὶ ταῖς δέκα ἐτίθεσαν πυθιάδα Ἀμφικτύονες· τὰ δὲ ἐφ᾽ ἡμῶν οὐδὲ ἐρείπια ἔτι λειπόμενα ἦν 

Λουσῶν. τὰς δ᾽ οὖν θυγατέρας τοῦ Προίτου κατήγαγεν ὁ Μελάμπους ἐς τοὺς Λουσοὺς καὶ ἠκέσατο τῆς μανίας 

ἐν Ἀρτέμιδος ἱερῷ· καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου τὴν Ἄρτεμιν ταύτην Ἡμερασίαν καλοῦσιν οἱ Κλειτόριοι. 

 

Nónakris fölött magasodnak az Aroania nevű hegyek, amelyekben van egy barlang. Azt mesélik, ebbe a bar-

langba menekültek Proitos őrjöngő lányai, akiket aztán Melampus titkos áldozati szertartásokkal és tisztító eljá-

rásokkal egy Lousoi nevű helyre hozott le. Az Aroania hegyek nagyrészt a pheneusiak birtokában voltak, de 

Lousoi már Kleitór határában fekszik. 

Állítólag Lousoi egykor városállam volt, sőt, Agésilas nevét lousoi polgárként hirdették ki a lóverseny győz-

tesének, amikor az amphiktyónok tizenegyedszer rendezték meg a pythói játékokat. Mára azonban Lousoinak 

már romjai sem maradtak. Viszont Proitos lányait Melampus Lousoiba vezette, és Artemis szentélyében gyógyí-

totta meg őket. Emiatt a kleitóriak ezt az Artemist Hémerasiának nevezik. 

 

31. Periégésis 8.47.3 (Tegea, Athéna Alea temploma) 

Moggi, M. – Osanna, M. Pausania, Guida della Grecia, Libro VIII, LArcadia, Fondazione Lorenzo Valla, 2007. 

ἱερᾶται δὲ τῇ Ἀθηνᾷ παῖς χρόνον οὐκ οἶδα ὅσον τινά, πρὶν δὲ ἡβάσκειν καὶ οὐ πρόσω, τὴν ἱερωσύνην. τῇ θεῷ δὲ 

ποιηθῆναι τὸν βωμὸν ὑπὸ Μελάμποδος τοῦ Ἀμυθάονος λέγουσιν· εἰργασμέναι δὲ ἐπὶ τῷ βωμῷ Ῥέα μὲν καὶ 

Οἰνόη νύμφη παῖδα ἔτι νήπιον Δία ἔχουσιν, ἑκατέρωθεν δέ εἰσι τέσσαρες ἀριθμόν, Γλαύκη καὶ Νέδα καὶ Θεισόα 

καὶ Ἀνθρακία, τῇ δὲ Ἴδη καὶ Ἁγνὼ καὶ Ἀλκινόη τε καὶ Φρίξα. πεποίηται δὲ καὶ Μουσῶν καὶ Μνημοσύνης 

ἀγάλματα. 

 

Athéna papja egy fiú; nem tudom, pontosan hány évig szolgál, de még mielőtt felserdülne, és nem tovább. Azt 

mondják, az oltárt Melampus, Amythaón fia emelte az istennőnek. Az oltáron Rhea van ábrázolva Oinoé nimfá-

val, akik a kicsiny Zeust tartják a kezükben. Mindkét oldalról négy-négy alak látható: egyik oldalt Glauké, Néda, 

Theisoa és Anthrakia, a másikon Idé, Hagnó, Alkinoé és Phrixa. Ott állnak a Múzsák és Mnémosyné szobrai is. 

 

32. Bakchylidés, 11. epinikion 

Campbell, D. A. (ed.) Greek Lyric, IV. Bacchylides, Corinna, and Others, Loeb Classical Library, Cambridge, 

Mass. – London, 
2
2006. 

ΑΛΕΞΙΔΑΜΩΙ ΜΕΤΑΠΟΝΤΙΝΩΙ 

ΠΑΙΔΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ ΠΥΤΗΙΑ 

Νίκα γ[λυκύδωρε· κλυτὰν γὰρ 

σοὶ πατ[ὴρ τιμὰν ἔδωκεν 

ὑψίζυ[γος Οὐρανίδας  

ἐν πολυχρύσωι <τ’> Ὀλύμπωι 

5 Ζηνὶ παρισταμένα 

κρίνεις τέλος ἀθανάτοι- 

σίν τε καὶ θνατοῖς ἀρετᾶς· 

ἔλλαθι, [βαθυ]πλοκάμου 

κούρα Σ[τυγὸς ὀρ]θοδίκου· σέθεν δ’ ἕκατι 

10 και νῦ[ν Μετ]απόντιον εὔ- 

γυίων κ[ατέ]χουσι νέων 

κῶμοί τε καὶ εὐφροσύναι θεότιμον ἄστυ· 
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ὑμνεῦσι δὲ Πυθιόνικον 

παῖδα θαητ[ὸ]ν Φαΐσκου. 

15 ἵλεώι νιν ὁ Δα[λ]ογενὴς υἱ- 

ὸς βαθυζώνο[ιο] Λατοῦς 

δέκτ[ο] βλεφά[ρω]ι· πολέες 

δ’ ἀμφ’ Ἀλεξ[ίδα]μον ἀνθέων 

ἐν πεδίωι στέφανοι 

20 Κίρρας ἔπεσον κρατερᾶς 

ἦρα παννίκοι<ο> πάλας· 

οὐκ ε[ἶ]δέ νιν ἀέλιος 

κείνωι γε σὺν ἄματι πρὸς γαίαι πεσόντα. 

φάσω δὲ καὶ ἐν ζαθέοις 

25 ἁγνοῦ Πέλοπος δαπέδοις 

Ἀλφεὸν πάρα καλλιρόαν, δίκας κέλευθον 

εἰ μή τις ἀπέτραπεν ὀρθᾶς, 

παγξένωι χαίταν ἐλαίαι 

 γλαυκᾶι στεφανωσάμενον 

30 πορτιτρόφον [….]ί[……]ραν θ’ ἱκέσθαι· 

[      ] 

παῖδ’ ἐν χθονὶ καλλιχόρωι 

ποικίλαις τέχναις πέλασσεν· 

ἀ]λλ’ ἢ θεὸς αἴτιος, ἢ 

35 γ]νῶμαι πολύπλαγκ<τ>οι βροτῶν 

ἄ]μερσαν ὑπέρτατον ὲκ χειρῶν γέρας. 

νῦν δ’ Ἄρτεμις ἀγροτέρα 

χρυσαλάκατος λιπαράν 

Ἡμ]έρα τοξόκλυτος νίκαν ἔδωκε. 

40 τ]ᾶι ποτ’ Ἀβαντιάδας 

β]ωμόν κατένασσε πολύλ- 

λ[ι]στον εὔπεπλοί τε κοῦραι· 

 τὰς ἐξ ἐρατῶν ἐφόβησε<ν> 

 παγκρατὴς Ἥρα μελάθρων 

45 Προίτου, παραπλῆγι φρένας 

 καρτερᾶι ζεύξασ’ ἀνάγκαι· 

 παρθενίαι γάρ ἔτι 

 ψυχᾶι κίον ἐς τέμενος 

 πορφυροζώνοιο θεᾶς· 

50 φάσκον δὲ πολὺ σφέτερον 

 πλούτωι προφέρειν πατέρα ξανθᾶς παρέδρου 

 σεμνοῦ Διὸς εὐρυβία. 

 ταῖσιν δὲ χολωσαμένα 

 στήθεσ<σ>ι παλίντροπον ἔμβαλεν νόημα 

55 φεῦγον δ’ ὄρος ἐς τανίφυλλον 

 σμερδαλέαν φωνὰν ἱεῖσαι, 

Τιρύνθιον ἄστυ λιποῦσαι 

 καὶ θεοδμάτους ἀγυιάς. 

ἤδη γὰρ ἔτος δέκατον 

60 θεοφιλὲς λιπόντες Ἄργος 

ναῖον ἀδεισιβόαι 

 χαλκάσπιδες ἡμίθεοι 

 σὺν πολυζήλωι βασιλεῖ. 

νεῖκος γὰρ ἀμαιμάκετον 
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65 βληχρᾶς ἀνέπαλτο κασιγνήτοις ἀπ’ ἀρχᾶς 

Προίτωι τε καὶ Ἀκρισίωι· 

 λαούς τε διχοστασίαις 

ἤρ<ε>ιπον ἀμετροδίκοις μάχαις τε λυγραῖς, 

λίσσοντο δὲ παῖδας Ἄβαντος 

70 γᾶν πολύκριθον λαχόντας 

Τίρυνθα τὸν ὁπλότερον 

κτίζειν, πρὶν ἐς ἀργαλέαν πεσεῖν ἀνάγκαν· 

Ζεὺς τ’ ἔθελεν Κρονίδας 

τιμῶν Δαναοῦ γενεὰν 

75 καὶ διωξίπποιο Λυγκέος 

παῦσαι στυγερῶν ἀχέων. 

 τεῖχος δὲ Κύκλωπες κάμον 

ἐλθόντες ὑπερφίαλοι κλεινᾶι π[όλ]ει 

κάλλιστον, ἵν’ ἀντίθεοι 

80 ναῖον κλυτὸν ἱππόβοτον 

Ἄργος ἥρωες περικλειτοὶ λιπόντες, 

ἔνθεν ἀπεσσύμεναι 

 Προίτου κυανοπλόκαμοι 

 φεῦγον ἄδματοι θύγατρες. 

85 τὸν δ’ εἵλεν ἄχος κραδίαν, ξεί- 

 να τέ νιν πλᾶξεν μέριμνα· 

δοίαξε δὲ φάσγανον ἄμ- 

 φακες ἐν στέρνοισι πᾶξαι. 

ἀλλά νιν αἰχμοφόροι 

90 μύθοισί τε μειλιχίοις 

 καὶ βίαι χειρῶν κάτεχον. 

τρισκαίδεκα μέν τελέους 

μῆνας κατὰ δάσκιον ἠλύκταζον ὔλαν 

φεῦγόν τε καὶ Ἀρκαδίαν 

95 μηλοτρόφον· ἀλλ’ ὅτε δή 

Λοῦσον ποτὶ καλλιρόαν πατὴρ ἵκανεν, 

ἔνθεν χρόα νιψάμενος φοι- 

 νικοκ[ραδέμνο]ιο Λατοῦς 

κίκλη[ισκε θύγατρ]α βοῶπιν, 

100 χεῖρας ἀντείνων πρὸς αὐγάς 

ἱππώκεος ἀελίου, 

 τέκνα δυστάνοιο λύσσας 

πάρφρονος ἐξαγαγεῖν· 

 ‛θύσω δέ τοι εἴκοσι βοῦς 

105 ἄζυγας φοινικότριχας. 

τοῦ δ’ ἔκλυ’ ἀριστοπάτρα 

θηροσκόπος εὐχομένου· πιθοῦσα δ’ Ἥραν 

παῦσεν καλυκοστεφάνους 

 κούρας μανιᾶν ἀθέων· 

110 ταὶ δ’ αὐτίκα οἱ τέμενος βωμόν τε τεῦχον, 

χραῖνον τέ μιν αἵματι μήλων 

 καὶ χοροὺς ἵσταν γυναικῶν. 

ἔνθεν καὶ ἀρηϊφίλοις 

ἄνδρεσσιν <ἐς> ἱπποτρόφον πόλιν Ἀχαιοῖς 

115 ἕσπεο· σὺν δὲ τύχαι 

ναίεις Μεταπόντιον, ὦ 
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 χρυσέα δέσποινα λαῶν· 

ἄλσος δέ τοι ἱμερόεν 

 Κάσαν παρ’ εὔυδρον †πρόγο- 

120 νοι ἑσσάμενοι† Πριάμοι’ ἐπεὶ χρόνωι 

βουλαῖσι θεῶν μακάρων 

πέρσαν πόλιν εὐκτιμέναν 

χαλκοθωράκων μετ’ Ἀτρειδᾶν. δικαίας 

ὅστις ἔχει φρένας, εὑ- 

125 ρήσει σὺν ἅπαντι χρόνωι 

 μυρίας ἀλκὰς Ἀχαιῶν. 

 

Édes ajándékú Győzelem, 

Neked adta a magasan trónoló atya, 

Uranos fia, a híres tisztességet: 

az aranyló Olymposon 

5 Zeus mellett állva 

Te döntesz a halhatatlanok 

és halandók tetteinek végkimeneteléről. 

Légy kegyes, dúshajú és igazán ítélő 

Styx leánya! Most is a te kegyed engedi, 

10 hogy szép ifjak ünneplő csapatai 

töltsék meg Metapontum 

istenek-szerette városát. 

Magasztalják a pythói győztest, 

Phaiskos bámulatra méltó gyermekét. 

15 A mélyövű Létó Déloson született 

gyermeke kegyes tekintettel 

fogadta őt, és sok-sok 

virágkoszorú hullott 

Alexidamοsra 

20 Kirrha mezején, mert erejével 

mindenkit legyőzött a bírkózásban. 

Azon a napon nem látta őt a Nap 

egyszer sem földre zuhanni. 

Állítom, hogy a szent nevű 

25 Pelops isteni síkján, 

az Alpheios szép vize mellett is, 

ha az igazság egyenes útját valaki 

el nem görbítette volna, haját a szürkén csillogó, minden vendéget 

szívesen látó olajággal koszorúzva 

30 tért volna haza (?) a borjakat nevelő …. 

… 

(hiszen) a tánckarokkal ékes vidéken 

ügyes fogásokkal a földre terített egy (másik) fiút. 

De vagy isten az oka, vagy a halandók 

35 gyakran tévedő ítéletei 

ragadták ki kezéből a legbecsesebb díjat. 

Most viszont a vadon istennője, az arany orsójú Artemis, 

a szelíd íjász, 

megadta neki a ragyogó győzelmet. 

40 Νeki alapított egykor 

sokszor körül-könyörgött oltárt 
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Abantiadés és szép ruhájú leányai, 

akiket elűzött 

a nagyhatalmú Héra 

45 Proitos szeretett termeiből, elméjüket 

az téboly erős kényszerével igázva le. 

Mert még szűzi lelkülettel 

mentek 

a bíborövű istennő szentélyébe, 

50 és azt mondogatták, hogy apjuk 

gazdagságban messze megelőzi 

a hatalmas és nagy erejű Zeus 

szőke feleségét. 

Megharagudott hát rájuk, és keblükbe felfordult gondolatot vetett. 

55 Futottak a sűrű lombú hegyekbe, 

rettenetes bőgésekkel, 

elhagyva Tiryns városát 

és az istenek építette utcákat. 

Ugyanis már tíz éve 

60 laktak ott irigyelt királyukkal 

a csatazajtól nem félő, 

bronz pajzsú félistenek, 

miután elhagyták az isten-szerette Argost. 

Elháríthatatlan viszály támad ugyanis 

65 csekélyke okból, a testvérek, 

Proitos és Akrisios között. 

Mértéktelen meghasonlással 

és gyászos összecsapásokkal döntötték romlásba népüket. 

Azok viszont könyörögtek Abas fiainak, 

70 hogy ha már árpát bőven termő földet örököltek, 

a fiatalabbik alapítsa meg 

Tirynst, mielőtt még fájdalmas nyomorúságba esnek. 

Kronos fia, Zeus is véget akart vetni 

a rettenetes szenvedésnek, 

75 mivel szerette Danaos 

és a lóhajtó Lynkeus nemzetéségét. 

Jöttek is az erőtől duzzadó Kyklópsok, 

és gyönyörű falat építettek a híres városnak, 

ahol az istenekhez hasonló 

80 híres hősök laktak, 

elhagyva a nevezetes, lónevelő Argost. 

Innen rontottak ki 

és futottak Proitos járomba nem fogott 

sötét hajú leányai. 

85 (Proitos) szívét fájdalom fogta el, 

s idegen gondolat szállta meg: 

kétélű kardot akart 

mellébe döfni. 

De testőrei 

90 szelíd szavakkal 

és karjuk erejével visszatartották. 

Tizenhárom egész 

hónapig bolyongtak az árnyas erdőkben, 

és még a juhokat tápláló Árkádiába is 
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95 elfutottak, de amikor 

a szép vízű Lousoshoz ért az apa 

Ott megmosakodva 

a bíborfátylú Létó 

tehénszemű leányához könyörgött, 

100 kezeit a gyors lovú nap 

sugarai felé nyújtva, 

hogy gyermekeit szabadítsa meg 

a nyomorúságos, tébolyult elmebajukból: 

„Áldozok neked húsz 

105 bíbor szőrű, befogatlan üszőt.” 

Meghallgatta imáját a vadakra leső istennő, 

a legkiválóbb isten leánya, s meggyőzve Hérát 

megszabadította a virágkoszorús leányokat 

az istentelen őrültségből. 

110 Azok nyomban szentélyt és oltárt alapítottak neki, 

s azt juhok vérével festették meg, 

majd asszonyi tánckart állítottak. 

Innen indulva kísérted 

a lónevelő városba a harcias akhájokat, 

115 és laksz most jó szerencsével 

Metapontumban, 

népek aranyló királynője. 

Kedves ligetet (alapítottak neked?) 

a szép vízű Kasa partján 

120 miután nagy sokára feldúlták Priamos 

jól épült városát 

a boldog istenek akarata szerint, 

a bronzvértes Átreidákkal. Aki 

igazságosan gondolkodik, 

125 minden időben fel fogja fedezni 

az akhájok ezernyi hőstetteit. 

 

33. Pindaros, 4. paián 

Rutherford, I. Pindar’s Paeans. A Reading of the Fragments with a Survey of the Genre, Oxford, 2001. (D4) 

str. A [ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ]Ἄρτεμιν 

[ᴗ--χορε]ύσομαι 

--ᴗ--ᴗᴗ]ος αὐδάν· 

ᴗᴗᴗ--ᴗᴗγυν]αικῶν ἑδνώσατο 

5   ᴗ-ᴗ-x-]ωδ’ ἐπέων δυνατώτερον· 

---ᴗᴗ]α κατὰ πᾶσαν ὁδὸν 

ᴗᴗ-ᴗ- 

ἡ]συχίαν Κέῳ -ᴗᴗ-ᴗᴗ- 

-ᴗᴗ--ᴗᴗ- 

10  ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ]άλλεται 

ant. A ᴗᴗ-ᴗᴗ-]ν χρόνον ὀρνύει 

--ᴗ-] Δᾶλον ἀγακλέα 

--ᴗ--] Χάρισι· Κάρθαι- 

[α μὲν ᴗ-- ἐλα]χύνωτον στέρνον χθονός 

15  ᴗ-ᴗ-x-]νιν Βαβυλῶνος ἀμείψομαι 

---ᴗᴗ-]έχεται πεδίων 

ᴗᴗ-ᴗ- 
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-ᴗᴗ]οι θεῶν [-ᴗᴗ-ᴗᴗ- 

-ᴗᴗ--ᴗᴗ-]ρη· 

20  ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ]ν ἰχθύσιν. 

ep. A ἤτοι καὶ ἐγὼ σ[κόπ]ελον ναίων δια- 

γινώσκομαι μὲν ἀρεταῖς ἀέθλων 

Ἑλλανίσιν, γινώσκ[ο]μα[ι] δὲ καὶ 

Μοῖσαν παρέχων ἅλις· 

25  [ε]ἰ καί τι Διω[νύσ]ου ἄρο[υρ]α φέρει 

βιόδωρον ἀμαχανίας ἄκος, 

ἄνιππός εἰμι καὶ βουνομίας ἀδαέστερος· 

ἀλλ’ ὅ γε Μελάμπος οὐκ ἤθελεν 

λιπὼν πατρίδα μο[να]ρχε[ῖν] Ἄργει 

30  θέμενος οἰν[ω]πόλον γέρας. 

ἰὴ ἰὴ, ὤ ἰὲ Πα[ιάν.] 

str. B τὸ δὲ οἴκοθεν ἄστυ κα[ὶ -ᴗ- 

καὶ συγγένει’ ἀνδρὶ φ[ᴗ-ᴗ- 

στέρξαι· ματ[αί]ων δὲ [ᴗᴗ-- 

35  ἑκὰς ἐόντων· λόγον ἄνακτος Εὐξαν[τίου 

ἐπαίνεσα [Κρητ]ῶν μαιομένων ὅς ἀνα[ίνετο 

αὐταρχεῖν, πολίων δ’ ἑκατὸν πεδέχει[ν 

μέρος ἕβδομον 

Πασιφ[ά]ας <σὺν> υἱοῖσ]ι· τέρας δ’ ἑὸν εἶ- 

40  πέν σφι· τρέω τοι 

πόλεμον Διὸς Ἐννοσίδαν τε βαρ[ύ]κτυπον. 

ant. B χθόνα τοί ποτε καὶ στρατὸν ἀθρόον 

πέμψαν κεραυνῷ τριόδοντί τε 

ἐς τὸν βαθὺν Τάρταρον ἐμὰν μα- 

45  τέρα λιπόντες καὶ ὅλον οἶκον εὐερκέα· 

ἔπειτα πλούτου πειρῶν μακάρων τ’ ἐπιχῶριον 

τεθμὸν π[ά]μπαν ἐρῆμον ἀπωσάμενος 

μέγαν ἄλλοθι 

κλᾶρον ἔχῳ; λίαν μοι [δέο]ς ἔμπεδον εἴ- 

50  η κεν. ἔα, φρήν, κυπάρισ- 

σον, ἔα δὲ Περιδαῖον νομόν. 

ep. B ἐμοὶ δ’ ὀλίγον δέδοται θά[μνου 

οὐ πενθέων δ’ ἔλαχον, <οὐ> στασίων 

(54-57. sor hiányzik) 

ᴗ-ᴗ-ᴗ--ᴗᴗ-ᴗᴗ-]πέρι 

(59-61. sor hiányzik) 

ἰὴ ἰὴ ὦ ἰὲ Παιάν. 

 

1. strófa 

…Artemist 

…(körtáncokkal) fogom (dicsőít)eni 

… a hang(om)at 

… nők… fog ajándékot kapni 

5  … szavak(nál) hatalmasabb. 

…az egész úton 

… 

…békességet Keósnak 

… 

10   … 
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1. antistrófa 

… idő(t) …sarkall 

…a híres-neves Délost/-ra 

…a Kharisok(kal): Karthaia 

(bár) kicsinyke földdarabon (fekszik) 

15 (mégsem fogom) Babilonra cserélni. 

…a sikságok(ról) 

… 

… az istenek(től) 

… 

20 …  halak(kal). 

1. epódos 

Bizony, bár én is sziklán lakom, 

híres vagyok a görög versenygyőzelmeimről, 

és arról is ismernek, hogy 

bőséges alkalmat adok a múzsai művészeteknek. 

25 Bár a földem termi Dionysos életadó, 

gondot gyógyító orvosságát, 

nincsenek lovaim, és nem értek a marhatartáshoz. 

Dehát Melampus sem akart 

hazáját elhagyva egyeduralkodó lenni Argosban, 

30 felmutatva jóstehetségét. 

ié, ié, ó, ié Paian. 

2. strófa 

A hazai város, és (a tűzhely) 

és a rokonság az embernek … 

hogy elégedett legyen: ostobák, (akik vágynak?) 

35 a távol lévő dolgokra. Euxanthios király szavait 

dicsérem, aki, bár a krétaiak nagyon akarták, ő visszautasította 

hogy egyedül uralkodjék, vagy hetedrészt kapjon 

a száz városból Pasiphaé fiaival együtt. 

Elmondta nekik a csodajelet, ami vele történt: 

40 „Félek bizony Zeus háborújától 

és a mélyen dörgő Ennosidastól. 

2. antistrófa 

Egyszer a földet és az egész népet 

a villámmal és a szigonnyal 

a Tartaros mélyébe küldték, az anyámat 

45 hagyták csak meg, és az egész jól bekerített házat. 

Hát ezek után gazdagság után vágyjak, és ne törődjek azzal,  

a boldog istenek miként rendelkeztek erről az országról, és 

(hazámat) elhagyva máshol legyen nagy birtokrészem? Túlságosan is 

nagy félelem lenne bennem mindig. 

50 Hagyd, lelkem, a ciprusfát, 

és hagyd az Ida legelőit. 

2. epódos 

Csak kevés (bokrot) kaptam… 

de nem volt részem bánatban, sem viszályban. 

… (54-57) 

…-ről 

…(59-61) 

ié, ié, ó, ié Paian. 



 

FÜGGELÉK – KÉPEK 

1. kép: korinthosi oszlopkratér, Kr. e. 600–575 k. Louvre E 633 

 

forrás: Pottier (1897) Pl. 47. Bibliothèque Nationale de France 

 

2. kép: lucaniai nestoris rajza, Kr. e. 380 k. Nápoly, Museo Nazionale 1760 (inv. 82125) 

 

forrás: Savignoni (1913) 157. fig. 
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3. (a) kép: kámeó rajza, Kr. e. I. század. Párizs, Bibliothèque Nationale de France. Babelon (1897) Nr. 145. 

 

forrás: Savignoni (1913) 160. fig. 2. 

3. (b) kép: kámeó, Kr. e. I. század. Párizs, Bibliothèque Nationale de France. Babelon (1897) Nr. 145. 

 

forrás: Babelon (1897) Pl. XV. Nr. 145.  

4. kép: pompeji falfestmény (Pompeii VIII 3,13-16), Kr. u. I. század. Nápoly, Museo Nazionale 8846 

 

forrás: Wikimedia Commons; 2016. február 2.  
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5. kép: Aigosthenai pénzérme, Septimius Severus kora 

 

forrás: A Catalogue of Greek Coins in the British Museum,  

XI: Attica, Megaris, Aegina, ed. B. W. Head, 1888. Plate XX.10. 

 

6. kép: Canicattini kratér rajza, Kr. e. 340 k. Siracusa, Museo Archeologico Regionale 47038.  

forrás: Libertini (1950) 101. fig. 6 és 103. fig. 9. 

  
A oldal 

 

               
   B oldal 
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Összegzés 

A disszertáció a jós mint mitikus szimbólum változásait vizsgálja a görög irodalomban és kép-

zőművészetben. Elemezéseinek tárgya Melampus mítosza: arra a kérdésre keresi a választ, miként 

formálódott alakjának szimbolikus tartalma a görög alkotók kezén. Elsősorban az egyes szövegek és 

képzőművészeti alkotások kontextusát igyekszik feltárni. Mivel a kontextus első rendű meghatározója 

a műfaj, ezért az irodalmi szövegeket műfaj szerint csoportosítva tárgyalja. 

Az eposzban először az Odysseiában fordul elő Melampus egyik története: a Péró kezéért vállalt 

marharablás. A 11. és 15. énekben Melampus alakja és története paradigmaként funkcionál: előbb a 

beágyazott elbeszélő (Odysseus) alakítja saját képére jós figuráját, majd a 15. énekben az epikus narrá-

tor tovább erősíti az Odysseus és Melampus közötti párhuzamot. A paradigmatörténet mindkét esetben 

mutatja a homérosi mitikus paradigmák azon jellegzetességét, hogy többet árulnak el, mint amit elbe-

szélőjük. A jós azonban csak részleges mintája az epikus hősnek. Tudása miatt ugyanis nem illik a 

halhatatlanságot kizárólag hírnév által megszerezni tudó hérósok világába. A jósoknak az epikus világ-

tól való távolságát Homéros különböző költői eszközökkel, többek között a műfaji eltávolítással érzé-

kelteti. A pseudo-hésiodosi Nőkatalógusban Melampus héróizálódik. Eredendően alvilágjárást szim-

bolizáló tette (a marharablás) ebben a közegben hőstetté, próbatétellé válik. A Proitidák meggyógyítá-

sának történetét már a Nőkatalógus költője Melampushoz köti, akinek alakja így már a Kr. e. V. szá-

zad elején a gyógyító-tisztító pap vonásaival gazdagodott. 

A prózai művek közül elsőként az athéni Pherekydés számol be Melampus történeteiről: minden 

híres tettéről beszámol, de nem alkot róla koherens képet. A marharablás-történetben meseszereplő-

ként tűnik föl, Iphiklos homeopatikus eszközökkel való meggyógyítása pedig minden isteni kontextust 

nélkülöz. Ezzel szemben a Proitidák történetében az isteni haragot felfedő és elhárító tisztító-pap sze-

repét játssza. A korszak arisztokrata mantisainak nagyszerű tetteket végrehajtó ősre volt szüksége. 

Hérodotos bizonyosan ismerte a Melampusról szóló hagyományt, s ezzel polemizálva alakította 

Melampust a sámánszerű figurától és a kor jósaitól egyformán különböző kutató bölccsé (2. könyv). 

Saját korának mantisaitól elvitatja Melampust mint mitikus őst, és saját kutatói personájának mintájá-

vá teszi. Egyszersmind a Tisamenosról szóló történetben (9. könyv) saját elbeszélői hangját – az irónia 

és a poliszémia eszközeivel – a jóslatokéhoz közelíti. Hérodotos mint jelértelmező, a történelmi ese-

ményeket elbeszélő, és azok mögött sokszor isteni okokat felfedező „bölcs” a mitikus jósok örökösé-

nek mutatkozik. A szicíliai Diodóros (Kr. e. 1. sz.) Melampus alakját leegyszerűsíti, és alapvetően 

sztoikus világképéhez igazítja. A marharablásról szóló történetét mellőzi, az argosi nők meggyógyítá-

sát pedig jótéteményként mutatja be, amiért hála jár. Ezzel Melampust a „nagy emberek” közé emeli, 

akik az emberiség számára hasznos tetteket hajtanak végre, és erkölcsileg is kifogástalanok. A 

Bibliothéké Apollodóros néven ismert császárkori szerzője Melampus mitológiáját régi pompájában 

mutatja ismét föl. Bár elbeszélését a mítosz mérvadó változataként szokták kezelni, Apollodóros elbe-

szélését is kontextusa határozza meg. Abban az időben, amikor a római állam korlátozni próbált a 

jóslást, a monoteista vallások részéről pedig kihívások érték a görög politeizmust, üzenetértékű lehe-

tett a független és minden tekintetben felkészült görög jós képét megrajzolni. 

A kardalköltő Bakchylidés Melampus egyik leghíresebb történetét, a Proitidák meggyógyítását 

nélküle meséli el. Elbeszéléséből kihagyja az emberi közösség és az istenség közötti közvetítőt, párhu-

zamosan azzal, hogy – a kardalköltészetre egyébként jellemző – költői önreflexiót is mellőzi. Költői 

magatartása összefüggésben lehet azzal, hogy megrendelői demokratikus államszervezetben éltek. Az 

elbeszélt mítoszban az istenekkel való kapcsolattartás senkinek nem privilégiuma. Pindaros 4. 

paiánjában Melampus történetét szokatlan módon interpretálja. A rendkívül nehezen értelmezhető 

három sorban azonban nem változtatja meg gyökeresen a Melampusról ismert hagyományt. A kuta-

tásban eddig felvetett értelmezésekkel szemben az elemzés alapján úgy tűnik, Melampus ugyan nem 

akarta elhagyni hazáját, mégis erre kényszerült, úgy, hogy ahhoz jóstudását is felhasználta. 

Melampus rendkívül gazdag szimbolikus tartalma miatt „őse” (mintaképe, hivatkozási alapja) 

lehetett a jobbára hadseregeknél alkalmazott áldozó-jósoknak, az archaikus és klasszikus korban a 

mediterrán világot járó purifikációs szakembereknek, és magának az empirikus tudományt művelő 

kutatónak is. Mégsem lett része az élő európai emlékezetnek, amelynek oka az lehet, hogy nem szere-

pelt a tragikus színpadon (mint Teiresias). Melampus ugyanis nem tragikus alak: mindkét nagy törté-

nete sikertörténet. 



Summary 

My dissertation examines the changes of the seer as a mythical symbol in ancient Greek literature and art. 

The object of the analyses is the myth of Melampus: How was the symbolic content of his figure formed by 

Greek poets, writers and artists? Above all I try to reveal the context of the texts and artefacts. Since it is 

primarily determined by the genre, I discuss the literary texts arranged according to their genre. 

In Homer's Odyssey, the story and figure of Melampus function as a paradigm or exemplum. Both the 

embedded narrator of Book 11 (Odysseus) and the epic narrator in Book 15 reaffirms the parallelism between the 

epic hero and the seer. In both cases, the pradigmatic story displays an important characteristic of Homeric 

mythical exempla: it reveals more than what its narrator himself knows. The seer can, however, serve only 

partially as a model for the epic hero, since his knowledge is incompatible with the world of heroes who can 

attain immortality only through fame. The seers’ distance from the epic world is suggested by the Homeric 

narrator with several poetic devices, especially the use of non-epic genres. In the pseudo-Hesiodic Catalogue of 

Women, Melampus is transformed into a hero. The cattle raid, originally symbolic of an Underworld journey, 

becomes a heroic exploit. The story about the healing of the Proetids is already linked to Melampus by the poet 

of the Catalogue of Women; in the early 5th century, his persona is enriched with the traits of the healer-purifier. 

In the prose genealogy of Pherecydes of Athens, all the famous stories about Melampus are told, but the 

text does not give a coherent picture of him. In the cattle-raiding story he appears like a fairy-tale character; the 

healing of Iphiclos with a homeopathic cure lacks all divine agents. In the sory of the Proetids, however, he plays 

the part of the purifier who discloses and averts divine anger. The aristocratic seers of the age needed an 

outstanding ancestor who had accomplished great deeds. Herodotus undoubtedly knew tradition about 

Melampus, and contested it by reshaping him into a wise man different both from the shaman-like figures of the 

earlier mythical variants, as well as from the seers of his age (Book 2). He refuses to regard him as an ancestor of 

historical seers, and makes him the model of his own persona as a researcher. At the same time, in the story of 

Tisamenus (Book 9), he lets his own narratorial voice sound, through irony and polysemy, like the voice of an 

oracle. As an interpreter of signs and as a narrator of historical events, often revealing divine causes behind hu-

man occurences, Herodotus shows himself to be the true heir of mythical seers. Diodorus of Sicily (1
st
 century 

BC) simplifies the figure of Melampus, and makes him fit his basically stoic world-view. He ignores his cattle-

raiding story, and presents the healing of the Proetids as a charitable deed which deserves gratitude. Thus he 

places Melampus among „great personalities”, who perform deeds useful for humankind, and are morally 

irreproachable. The author of the Bibliotheke known as Apollodorus (1–2. century AD) presents Melampus in his 

former glory. Although his narrative is frequently regarded as the standard version of the Melampus-myth, it is 

just as strongly determined by its context as the others. In the first centuries AD, as the Roman State tried to 

restrict divination through legislation, and Greek polytheism was challanged by monotheistic religions, the 

presentation of the independent and perfectly professional Greek seer could be conceived as an emphatic 

message. 

Bacchylides tells one of Melampus’ most famous stories, the healing of the Proetids without him. He 

omits the mediator between the god and the human community, just as he completely omits from this ode the 

poetic self-reflexion, a characteristic feature of epinician poetry. His attitude as a poet may be related to the 

democratic political system of the victor’s city. In the mythical narrative the crises are solved by the community, 

and nobody has a unique privilege of communication with the gods. In his 4
th

 paean, Pindar interprets Melampus 

in an unusual way. In three verses which are extremely difficult to translate, he does not change the tradition 

radically. Contrary to the interpretations so far propounded, my analysis suggests that Pindar represents 

Melampus as a man who didn’t want to leave his country, but was constrained to leave and rule in Argos, using 

his mantic skills. 

Owing to his extraordinarily rich symbolic content, Melampus could be an ancestor (or model) for seers 

employed by armies, or for the “religious professionals” (purifiers, healers) of the archaic and classical ages, as 

well as for an empirical researcher like Herodotus. However, he did not become part of living European 

memory, probably because he did not appear on the tragic stage. He is not a tragic figure: all of his exploits are 

successful. 

 



Theses 

I. Introduction 

My dissertation starts from two fundamental questions.  The first refers to seers in Ancient Greece: 

what was the role of seers in Greek society? What was the nature of their knowledge? Did they have 

authority, and if so, what was it based on? In the 2
nd

 half of the 20
th
 century, Greek religious studies 

were have been largely dominated by the concept of a “polis religion”. Since in Greek culture there 

was no central institution or set of institutions that organised religious life, nor any dogmatic system or 

holy scripture that created a fixed framework for religious belief and practice, historians of religion 

have regarded the polis as an institution which assumed the role played by the Church in Christianity 

(compare Kindt 2012: 3–4 and Bremmer 2010). In consequence, all religious phenomena that did not 

fit into the frames of institutionalized polis religion were dismissed as insignificant, marginal or 

“sectarian”. Magic and mystery-religion took second place, and so did seers and divination. 

Symptomatically, the first book-length monograph on Greek seers was not published until as late as 

2008 (Flower 2008). 

The second fundamental question concerns the nature of myth. Over the past few decades, classical 

scholarship and comparative myth studies have begun to question the very concept of “myth”. 

Structuralist and post-structuralist critique has pointed out the specific historical context in which the 

modern concept of “myth” took shape in the 18
th 

and 19
th
 centuries; it has also called attention to the 

fact, that the individual myth, as an object of the interpretation (from the British anthropological 

school through psychoanalysis up to structuralism) has always been an abstract concept: a plot 

extracted from various narratives, and thereby cut off from its context (Detienne 1981; Veyne 1983, 

Calame 2009). It is important to realize that mythical narratives are above all communicative acts 

grounded in particular socially-defined occasions, circumstances and genres (Edmonds 2004: 4). The 

great variety and mutability which is evident in Greek myths if we view them diachronically come 

from the very fact that, as stories, they were 'told' (this of course applies to artistic images as well) in 

different concrete historical situations, and were adapted by the storyteller or artist to the needs and 

sensibilities of a particular listening or viewing public. Every single act of narration had its special 

communicative aims (Brelich 1977:7). The examination of context has thus become a major concern 

in the interpretation of myth (Buxton 1994, Calame 2009). 

II. Aims and methods 

My study, which examines how the role of the seer develops diachronically in mythical narratives, 

originates from the intersection of these two questions. How can one interpret the role of the seer in 

ancient Greek culture?  How did social changes influence the conception of the seer, and how did the 

symbolic representations codified in myth everyday reality? Taking one narrative strand from the vast 

mythic tradition of the Greeks, the dissertation focuses on stories about Melampus. Modern 

interpretations of Melampus have been largely determined by the fact, that according to one tradition, 

he was the founder of the cult of Dionysus in Greece. Different schools of the history of religions thus 

imagined him differently, but most believed him to have been a historical person. His myths, 

especially the story about his healing of the daughters of Proetus, became an object of the object of 

structuralist, ritual-based interpretations (see especially Dowden 1989). My dissertation aims is to 

interpret the myths of Melampus not as abstract plots, but as narratives in their communicative 

context. 

Interpreting context means first of all that one must clarify the closely related, and (particularly in the 

early period) often interdependent problems of speech- or performance-situation and literary genre. 
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Speech-situation and social context; the relation of the narrator/speaker to his pubic (and to his 

models); the way he imagines or represents his own social role: in short, the “pragmatics” of narrative, 

constitute the most important elements which determine the genre, and therefore the meaning, of 

mythical narratives in early Greece. Literary narratives thus require narratological analysis. Comparing 

the different narratives of Melampus will make it possible to reach a diachronic, historical outline of 

how the memory of Melampus as a mythical seer developed (cf. Assmann 2003: 33). What changes 

did Melampus, as a symbol, undergo in different circumstances? What meanings did the figure gain or 

lose? 

III. Theses 

1. In Homer's Odyssey, the story and figure of Melampus function as a paradigm or exemplum. The 

embedded narrator of Book 11 (Odysseus) makes the seer resemble himself. In Book 15, the epic 

narrator ('Homer') retells the story of Melampus' cattle-raid in Phylace, and reaffirms the parallelism 

between Odysseus and Melampus. In both cases, the pradigmatic story displays an important 

characteristic of Homeric mythical exempla: it reveals more than what its narrator (Odysseus or the 

epic narrator) himself knows (cf. Edmunds 1997: 419). The seer can, however, serve only partially as 

a model for the epic hero, since his knowledge is incompatible with the world of heroes who can attain 

immortality only through fame (cf. Gresseth 1975). The seers’ distance from the epic world is 

suggested by the Homeric narrator with several poetic devices, especially the use of non-epic genres. 

Both narratives about Melampus are told within the frames of genres different from heroic epic: 

catalogue- and genealogical poetry (cf. Sammons 2010). 

2. In the pseudo-Hesiodic Catalogue of Women, Melampus is transformed into a hero. The cattle raid, 

originally symbolic of an Underworld journey, becomes a heroic exploit. Possibly it was catalogue 

poetry which naturalised Melampus as part of Argive mythology. The story about the healing of the 

Proetids is already linked to Melampus by the poet of the Catalogue of Women; in the early 5th 

century, his persona is enriched with the traits of the healer-purifier. In contrast to the uniformly heroic 

world of the Catalogue of Women, in the Megalai Eoiai the non-heroic (shaman-like) traits of 

Melampus remain conspicuous. 

3. In the prose genealogy of Pherecydes of Athens, all the famous famous stories about Melampus are 

told, but the text does not give a coherent picture of him. In the cattle-raiding story he appears like a 

fairy-tale character; the healing of Iphiclos with a homeopathic cure lacks all divine agents (cf. 

Costanza 2010). In the sory of the Proetids, however, he plays the part of the purifier who discloses 

and averts divine anger. The aristocratic seers of the age needed an outstanding ancestor who had 

accomplished great deeds (cf. West 1985:8–10). 

4. Herodotus undoubtedly knew tradition about Melampus, and contested it by reshaping him into a 

wise man different both from the shaman-like figures of the earlier mythical variants, as well as from 

the seers of his age (Book 2). He refuses to regard him as an ancestor of historical seers, and makes 

him the model of his own persona as a researcher. At the same time, in the story of Tisamenus (Book 

9), he lets his own narratorial voice sound, through irony and polysemy, like the voice of an oracle. As 

an interpreter of signs and as a narrator of historical events, often revealing divine causes behind hu-

man occurences, Herodotus shows himself to be a wise man, the true heir of mythical seers (cf. 

Hollmann 2011). 

5. Diodorus of Sicily (1
st
 century BC) simplifies the figure of Melampus, and makes him fit his 

basically stoic world-view. He ignores his cattle-raiding story, and presents the healing of the Proetids 
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as a charitable deed which deserves gratitude. Thus he places Melampus among „great personalities”, 

who perform deeds useful for humankind, and are morally irreproachable. 

6. The author of the Bibliotheke known as Apollodorus (1–2. century AD) presents Melampus in his 

former glory. Although his narrative is frequently regarded as the standard version of the Melampus-

myth, it is just as strongly determined by its context as the others. In the first centuries AD, as the 

Roman State tried to restrict divination through legislation, and Greek polytheism was challanged by 

monotheistic religions (Mactoux 1989), the presentation of the independent and perfectly professional 

Greek seer could be conceived as an emphatic message. 

7. Bacchylides tells one of Melampus’ most famous stories, the healing of the Proetids without him. 

He omits the mediator between the god and the human community, just as he completely omits from 

this ode the poetic self-reflexion, a characteristic feature of epinician poetry. His attitude as a poet may 

be related to the democratic political system of the victor’s city (cf. Kurke 2000: 84). In the mythical 

narrative the crises are solved by the community, and nobody has a unique privilege of communication 

with the gods. 

8. In his 4
th
 paean, Pindar interprets Melampus in an unusual way. In three verses which are extremely 

difficult to translate, he does not change the tradition radically. Contrary to the interpretations so far 

propounded, my analysis suggests that Pindar represents Melampus as a man who didn’t want to leave 

his country, but was constrained to leave and rule in Argos, using his mantic skills. 

Owing to his extraordinarily rich symbolic content, Melampus could be an ancestor (or model) for 

seers employed by armies, or for the “religious professionals” (purifiers, healers) of the archaic and 

classical ages, as well as for an empirical researcher like Herodotus. However, he did not become part 

of living European memory, probably because he did not appear on the tragic stage. He is not a tragic 

figure: all of his exploits are successful. 
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