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RECENZIÓK

Fehér Bence: Ifjúsági fiction — pedagógia — antikvitás

Rick Riordan: A villámtolvaj. Könyvmolyképző Kiadó, Szeged 2008. 
Ford. Bozai Ágota.
Rick Riordan: Szörnyek Tengere. Könyvmolyképző Kiadó, Szeged 2009. 
Ford. Acsai Roland.

Megindult egy új amerikai ifjúságiregény-sorozat magyar kiadása, aminek egyéb-
ként az eredetije is egész új (az első kötet 2005-ben készült el). A koncepciója is meg-
lehetősen különös, magyarul ilyet eddig nem olvashattunk: szorosan kapcsolódik a 
klasszika-filológiához és vallástörténethez. Persze az egész műfaj viszonylag új, és a 
robbanásszerű elterjedés mellett az előreláthatólag rövid fajlagos élettartam jellem-
zi, de az egyelőre nyitott kérdés, hogy ezzel a furcsa tematikával ugyanaz lesz-e a 
sorsa, vagy időtálló marad.

A könyvek tartalmát nem kívánom ismertetni, lényegi elemük közös: a mai vi-
lágot is mitikusnak mutatják be, az antik istenek uralma alatt, akik a mai emberek 
előtt általában láthatatlanok, de az ókori mítoszhoz hasonlóan ma is létesítenek 
szerelmi kapcsolatokat emberekkel, s ily módon ma is születnek félistenek, akik 
látszatra ugyanolyanok, mint mi, sőt bizarran hátrányos társadalmi helyzetben és 
egészségügyi, vagy mentális problémákkal küszködhetnek (pl. Tyson, a küklopsz 
civilben egy kiselejtezett dobozban lakó hajléktalan), de fenyegetik őket az átlag-
ember számára lehetetlen kalandok is a görög mitológia legvadabb szörnyeivel – 
vagy magával a Tartarosszal és az abba vetett Titánokkal.

Elég nyilvánvaló a sorozat pedagógiai szándéka (a szerző maga is gyakorló ta-
nár): az antik kultúrát, ami még a mai kultúránál is nehezebben nyomható le az ifjú-
ság torkán, olyan műfajon át megszerettetni, amely talán legjobban bejön nekik, a 
fantasztikus kalandokkal zsúfolt, könnyed ifjúsági sorozatregényeken, amelyeknek 
az archetípusa a Harry Potter, és nemcsak az archetípus, de még a huszadik máso-
lat is mind-mind bestseller. Persze ez együtt jár a töményen kommerciális céllal is, 
minél több bőrt lehúzni a rókáról és minél hosszabb sorozattá nyújtani az “oktató-
anyagot”, hiszen a szerző, Rick Riordan egyben hivatásos író is, aki jól ismeri eze-
ket a technikákat és él velük, meg talán rá is kényszeríti az olvasói elvárás. De még 
ez is eszköz arra, hogy újabb és újabb mitikus alakok bemutatására találjon helyet 
és olvasót. Szörnykalandregényről van tehát szó, ennyiben tipikus potteroid fiction, 
de nem kitalált rémekkel, hanem az egyetemes kultúrtörténet ősalakjaival.

Lehetséges-e ezt a nevelő célt ilyen úton elérni? Régóta próbálkozunk azzal, 
hogy „modern” anyagot csempésszünk pl. a latin-görög nyelv oktatásába. Eddig 
nem látszott ezen próbálkozások átütő sikere, igaz, hogy egyik sem volt elég követ-
kezetes és nem is volt elég idő és hatalom a széleskörű kipróbálásra. A gyermek- és 
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ifjúsági irodalmat latin nyelven sokan olvassák (a latin Micimackó, Lénárd Sándor 
műve világsiker; legújabban már van latin és ógörög nyelvű Harry Potter 1. is, nyil-
ván nem eladhatatlan bálákban), de attól tartok, nem annyira a gyermekek, mint mi 
szakemberek forgatjuk ezeket. Magyarországon is van olyan tankönyvünk, amely 
ilyen anyagra épül: Baranyai Tiborné Ludamus una-ja a latin Regulust (A kis herceg) 
követi. Sajnos ez sem váltotta meg a világot, és tartok tőle, hogy a hivatalos okta-
tásba akármilyen népszerű gyermekregényt veszünk be, nem növeli jelentősen a 
hatékonyságot. Itt azonban egy olyan kezdeményezés van, amely modern nyelven, 
mindenkinek hozzáférhető, és mesélve-nevelő, nem direkten pedagógikus szándé-
kú – nem is ellenőrzött körülmények közt való hatásra épül. Ez sokkal több ember 
számára és sokkal nyugodtabb lélekkel elérhetővé teszi, de megnöveli a felelősséget 
is, hiszen pontosabban ki kell centizni, mit és mennyire félreérthetetlenül közvetí-
tünk.

Az eredmény: nagy közönségsiker, és ez erős érv, hiszen a cél megvalósítása ha-
tékonynak látszik. Persze, a mű amerikai szerzőtől és amerikai célközönségnek író-
dott, tehát nem biztos, hogy Magyarországon is működik, még ha a siker itt is kezd 
körvonalazódni. De nincs mit tenni, a magyar pedagógusok sajnos hosszú ideje 
krónikus ötlettelenségben szenvednek az ókori nyelvek, történelem, kultúra taní-
tásában és propagálásában, nem csoda, ha ez az ötlet sem egy itthoni Zeusz fejéből 
pattant ki – hozzáteszem, hogy ha kipattant volna, a hazai könyvkiadás és főleg 
végsőkig lezüllött könyvterjesztés nem segített volna, hogy siker legyen. Kénytele-
nek vagyunk mellékhatásként elszenvedni, hogy az ókori szereplők és kultúra mel-
lett a mai amerikai „kultúra” is előttünk álljon meglehetősen naturalisztikusan, bár 
erre igazán nem volna szükségünk, még ha az is biztos, hogy ez is növeli a könyvek 
vonzerejét a fiatalok előtt.

Bizonyos fokig maga az alapképlet is amerikanizált. A szerző a hősök külde-
tésének a görög-római alapon álló egyetemes európai kultúra védelmét jelöli meg 
(már-már veszedelmesen nyílt ideológiai nyilatkozat, amellyel egyébként egyetér-
tünk), ahogy ő fogalmazza meg: a „Nyugati Civilizációt”, amelynek központja fö-
lött lebegve vándorol, halandóknak láthatatlanul, az Olümposz hegye, Zeusszal 
és kezében a villámmal, amelynek a kultúraellenes őserők általi ellopásával indul 
a történet. Míg azonban mi ezt a kultúrát elsősorban az amerikai barbárság ellen 
próbáljuk védelmezni, nem meglepő, ha egy amerikai szerző az Egyesült Államo-
kat nemcsak a görög örökségbe tartozónak és azt a még távolabbi barbároktól vé-
delmezőnek érzi, hanem egyenesen a központjának, és az Olümposzt Manhattan 
fölé függeszti a levegőbe. Természetes részéről ez a gondolat, hiszen nyilván ezt 
teszi ő mindennapi tanári munkájában, és neki külső támadásnak tűnik az, amit mi 
távolról belső bomlásnak érzékelünk. Bizonyára ugyanúgy a görög kultúra előőrsé-
nek érzi otthonát akármelyik amerikai filológus, kultúrmisszionárius, vagy például 
az ottani neolatin szerzők, egy Arrius Nurus és társai, s ami a saját munkásságukat 
illeti, teljes joggal.

Viseljük tehát el az amerikanizált környezetet, és tekintsük azt, hogy a mítoszt 
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ezen keresztül mennyire sikerül elevenné tenni. Mert az igazi sikernek a mércéje 
véleményem szerint nem az eladott példányszám, hanem az, hogy az olvasónak 
a könyv végén mi lesz eleven élménye: a mai kamaszok primitív-fantasztikus ka-
landozása, vagy a mítosz rajtuk keresztül megelevenedő eredeti tartalma. A terv 
nemes: a görög mitológiát kalandosságában és modernségében egyaránt “ehető” 
formában tálalni; a kérdés az, működik-e a szerző szándékai szerint. A nemes szán-
dékot értelemszerűen megsemmisíti az, ha nem a görög mitológiát tálalja, hanem 
egy torz alakját. Ennek az egyszerűbb oldala, hogy az említésre kerülő antik törté-
netek, személyek pontosak legyenek, és ezt a szerző többnyire dicséretes pedanté-
riával megoldja, sőt a mítoszoknak szereti ritka, de hiteles variánsait elővarázsolni. 
Többnyire, de nem mindig: kínos lapszus például a 2. kötetben, az aranygyapjú 
történetében, hogy Phrixosz és Hellé neve helyett Kadmosz és Európa bukkan fel.

A nehezebb feladat az, hogy a “modern” történetek szellemisége egyezzék az 
antikkal: tehát az istenek mai karaktere ne mondjon ellent a jól ismert antik karak-
ternek. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy ne változzék: a történetszövés nem állhat 
csupa régi elemből, mert akkor csak más nevekkel való átszabásról van szó. S ha 
egy istent, hérószt nem minden oldaláról ismerünk meg Homérosztól és a többiek-
től, természetes törekvése egy jó szerzőnek, hogy új oldaláról is bemutassa. Csak-
hogy úgy változzék, hogy lényegi vonása ne vesszen el, és az eredetihez illő úja-
kat kapjon. Kézenfekvően tökéletesnek mondhatnók, hogy Arész tőrével körmét 
piszkáló Harley-motorosként jelenik meg. (Persze attól kézenfekvő, hogy valaki, 
ti. Riordan, már észrevette a lehetőséget, s előszörre a spanyolviaszk még zseniális 
felfedezés volt.) Kétesebb gondolat, hogy Hádész gyermekek tömkelegét nemzze 
a történelemben, hiszen ez nem tűnik következni antik megjelenésmódjából, de 
Riordan ezt is ügyesen megoldja, úgyhogy megnyilvánulásai illenek az ókoriakhoz. 
Annál megdöbbentőbb, és a nagy istenek viszonyainak lényegi, brutális megváltoz-
tatása, hogy Athénénak bukkanak fel gyermekei. A Parthenosz helyett kapunk egy 
kisebbfajta, viszonylag intelligens, de éktelenül felelőtlen és elég kikapós valkürt… 
A lélektani magyarázat nyilvánvaló: egyfelől, a 12 közül már így is túl sok kimarad 
az új-mitológiából (a görögök súlyos és félelmetes Héráját különösen hiányoljuk), 
másfelől, az athénéi tulajdonságokra különösen nagy szükség van egy valóban ér-
tékes mítosz (?) vagy regényes cselekmény (?) létrehozásában.

Hiába, ezzel tönkrement az egyik legfontosabb összekötő szál az antikvitáshoz, 
és marad egy antikizáló nevek alá bújtatott új-mítosz.

A bajok gyökere pedig egy a koncepciót illető kérdés: a szerző a mítosz megele-
venítésének alapjául a félisteneket veszi, mint olyan személyeket, akik a mai gyereket 
meg tudják szólítani, ugyanakkor megőrzik antik párjaik szakralitását. Az új sze-
replők, akiktől a történet új (mind a szó modern, mind újdonság értelmében), gya-
korlatilag mind félistenek, ami ebben a koncepcióban azonos lesz a hérósszal. [Egy 
érdekes apróság, ami kivétel: a Hermész-bot kígyóinak megszemélyesítése, névvel 
és egyéniséggel, kiemelkedően jól sikerült kis epizód, ami jól mutatja, hogy milyen 
úton lehetett volna több szerencsével haladnia a szerzőnek.] Márpedig ez nem igaz 
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– és az antikot tízszeresen, húszszorosan felülmúló termékenységet tulajdonít az 
isteneknek –, a félisteni hérószok mellett az alig-isteni, döntően halandó hérószok 
egyénisége már Homérosznál is többnyire súlyosabb, összetettebb, s ami a szerző 
fő célját illeti: izgatóbb a külsős olvasónak. Agamemnón, Odüsszeusz, a két Aiász 
(ha én jól emlékszem, a Lokriszi 100%-ig embervér volt), Priamosz és Hektór, és 
így tovább, szemben az egy Akhilleusszal, aki ráadásul egy itt terítékre se kerü-
lő kisistennő fia. S ezért aztán az eredeti görög mítoszban az istenek viszonya is 
gyökeresen más a hérószokhoz: van persze, aki a fiát segíti vagy bosszút áll érte 
(főleg Poszeidón Polüphémoszért, aki itt is színrelép a második kötetben, s bár azt 
sikerül ezáltal érdekesen bevinni a történetbe, hogy a két Poszeidón-fi főhős mi-
lyen összetett testvéri érzéseket táplál a szörny iránt, az meglehetősen érthetetlen 
marad, hogy a Földrázó miért mond le egyértelműen régen annyira kegyelt szörny-
gyermekéről), de a tipikus az, hogy a hérósz mögé egy isten a küldetése és/vagy az 
istenéhez hasonló lelki alkata miatt áll. S ennek következtében az új koncepcióból 
kényszerűen hiányzik a számunkra legfelfoghatóbb, legkevésbé barbár és legposzt-
modernebb hősalak, az odüsszeuszi jellem, aki mögé természetesen állhatna oda 
Athéné bizarr gyermekszülés nélkül is – és fájón hiányzanak azok az istenek, akik-
nek Riordan nem mert bizarr szülést tulajdonítani, mint Héra, valamint akiknek a 
Titánokkal való viszonya kissé összetettebb, mint Prométheusz vagy a mindent látó 
és bizonyos dolgokat könyörtelenül megtorló Héliosz.

Hasonló problematikus pont az ókor és a jelen közti időtávlat áthidalása, amit 
ügyes írói ötletekkel le lehet fedni, de az alapvető hézag a tervben leledzik. Az ős-
időben az istenek talán nem mindenkinek voltak láthatóak („a Köd” takarta őket, 
fogalmazza ügyesen néhány homéroszi megjegyzésből kiindulva Riordan), de a hé-
rószok igen, és ők irányították a történelmet. (Az ókorban is, hiszen Nagy Sándor, 
Augustus stb. is a félisteni rangot vindikálták maguknak.)  A mában a hérószok 
– kamaszfiúk és -lányok, akiknek a világ sorsára csak a felettes régiókban van be-
folyásuk, de még a kardjukkal sem képesek megsebezni halandót, csak istent vagy 
szörnyet. A történet így lesz érdekessé és tanulságossá a másik kamaszfiúnak, az 
olvasónak; mit érdekelné őt az evilági birodalmakat létrehozó és királyokat meg-
döntő hős? De létrejön egy borzasztó szakadék, valamikor az ókor vége és a XXI. 
század eleje közt, amikor jó volna tudni, kik voltak a hősök, de ezt részleteiben a 
szerző nem meri végigvezetni. Van egy-két utalás arra, hogy nagy történelmi alakok 
félistenek voltak; persze ez szinte kizárólag amerikai történelmi alakokról derül ki, 
egy kis érthető patriotizmus okán, vagy inkább azért, mert az amerikai olvasó fel 
sem fogná, kiről van szó, ha Európa óriásai jelennének meg? (Csekély vigaszunk, 
hogy legalább egy amerikás magyar a harmadik nagy alvilágjáró szerepében tűnik 
fel Héraklész és Orpheusz mellett: Houdini.) Eszerint viszont indokolatlan a mai 
félistenek evilági szemmel alárendelt szerepe, ami teljesen új dolognak tűnik, hi-
szen – és ez a gondolat többé-kevésbé ki van fejtve, nem is teljesen logikátlanul – a 
II. világháborút még az istenek fiai vívták egymással. (Egészen méltányos gondolat 
egy amerikai szerzőtől, szemben a szokásos háborús propagandaregények bárgyú 
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egyoldalúságával, hogy egyik oldalt sem a barbár őserők, titánok, vagy a magasabb 
képességek nélküli halandók álltak, hanem Zeusz és Hádész fiai kerültek szembe.)

A sorozatból eddig két kötet jelent meg magyarul, nyilvánvalóan egy-két éven 
belül a többit is olvashatjuk, s nyilván sok fiatal rajongó van már, aki ezeket epedve 
várja. Szakmai szemmel nézve sajnos egyértelmű, hogy nincs mit várnunk. Tudjuk 
a gyakorlatilag általános szabályt, hogy a hosszú sorozatoknak, kivált ha bestsel-
lerek és a megírásukat üzleti szempontok is siettetik, minden újabb darabja egyre 
inkább „leül”, ellaposodik és végül önmaga karikatúrájává fordul, vagy pedig ezt 
elkerülendő esztelen vérfürdővé fajul. Talán ha a szerzőnek lett volna türelme ki-
várni nonum in annum, ezúttal megtalálja az ideális megoldást, hiszen a legrosszab-
bat sikerült elkerülnie: a ránk váró új részek nem kizárólag önvariálások, és nem is 
igyekszik pánikszerűen mindenkit lemészárolni. Dehát nem várta ki. Az első kötet 
mint irodalmi alkotás is megállja a helyét, és mint mítosz is önálló, egész és mé-
lyenszántó, csekély hibáival együtt szívesen elfogadom a nagy antik mítoszok közé 
illesztésre. Legjobb lett volna itt abbahagyni az írást. Az már a második részen is 
látható, hogy valamennyivel érdektelenebb, a történetek nagyobb része szimplán 
ismeretterjesztő, újabb és újabb odüsszeuszi szörnykalandok feldolgozása, de rész-
ben még folyik az eredeti történet logikus kiteljesedése, és több új ötlet is pazar. 
Sajnos a harmadik résztől a történet önmagából fakadó logikája többször megtö-
rik, és az eredeti koncepció szerint legfontosabb szereplők/elemek néha jelentékte-
lenségbe süllyednek, a végkifejlet pedig igazi amerikai módon logikus, némiképp 
szirupos és szájbarágó, nem jut el egy a cselekményből elvileg kibontakoztatható 
megdöbbentő-katartikus megoldáshoz. Ennek dacára elolvasni nem lesz érdekte-
len, és ha nem a művészi, hanem a pedagógiai célt tekintjük elsőnek (minden eddig 
felsorolt hibácska és akadály ellenére), akkor a tudnivágyó ifjúság antikvitás-szere-
tete számára kétségtelenül hasznos marad.

Sajnálatos, hogy a nevelő-tanító szándékot nehezíti a kaotikus névírás is. A gö-
rög mitológiát ebből tanulni, a szó szoros értelmében, nem azért nem lehet, mert 
egyes történetek, szereplők heterodoxok, hanem azért, mert a görög nevek átírása 
esetleges, felismerhető ugyan, de sokszor hibás, méghozzá rendszer nélkül hibás. 
Ez a fordítás hibája: úgy tűnik, az eredeti szöveg névalakjai nem a mi gyakorlatunk 
szerint görög alakúak ugyan, de legalább angolul konzekvensek. Ebből a fordítók 
többnyire az akadémiai görög átírási szabályzat szerint igyekeztek a klasszikus 
görög nevet helyreállítani (ami helyesnek mondható törekvés), de sokszor megté-
vedtek és szörnyalakokat szültek: Parszifé (ez alatt Pasziphaé, a Minótaurosz anyja 
értendő), Anakluszmosz (Anaklüszmosz helyett), Medúza, Lemnosz, Aszfodélosz, 
Arachné (miközben Kheirón és Kharón szabályos), és ami a legkínosabb, mert ál-
landóan ismétlődik: Olimposz (!) és Heraklész (!). Annál inkább nagy kár, és nem 
látni okát, mert különben a fordítások jók, magyarosak és szellemesek.

Ad absurdum olyan is előfordul, hogy egy kifejezés nem fordítódik, hanem an-
gol (!) eredeti alakban marad meg, nyilvánvalóan a fordító tudatlanságából: így a 
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második kötetben Scythian Dracaena áll a szkíta sárkányasszony, vagy esetleg szkíta 
drakaina helyett.

És persze ha a könyv írását magát is heroikus tettnek próbáljuk értelmezni, nem-
csak különböző fordítók Szküllái és Kharübdiszei közt kell a szerzőnek átevickél-
ni, hanem az ókort az Alvilágból visszahozni igyekvő hybrist természetesen eléri 
a tragikus büntetés is: a megfilmesítés. Tavaly februárban Magyarországon is be-
mutatták A villámtolvaj filmváltozatát, ami vélhetően hamarost a sötétségbe borítja 
az eredeti művet és ifjaink ennek alapján fognak tájékozódni az ókorban, aminél 
kevés súlyosabb merényletet lehet az antikvitás ellen elkövetni, lévén hogy a film 
katasztrofálisan rossz, és mesteri érzékkel irtja ki az eredeti műből a Civilizáció 
védelméről szóló fővonalat, az eredeti antagonistákat (Kronosz és a Titánok) úgy, 
ahogy vannak, és minden olyan mellékszálat, amely kulturális értékeket közvetít, 
az összes jól eltalált antik szereplő karakterét pedig modernista és giccses módon 
meghamisítja. Egy a szerencse, hogy nehezen lehet elképzelni, hogy hogyan lenne 
folytatható ez a film a sorozat többi darabjaival, talán-talán ezzel vége. Ne nézze 
meg, akinek nem nagyon muszáj, és akinek muszáj, Perszeusz módjára egy bronz-
tükrön át ajánlom.


