
„Gyer me ke im, õs Kadmos friss haj tá sai, / mit
ül tök így kö rém e lép csõ fo ka in / a bús es dek lõk
lomb ja i val lombosan?”1 – fag gat ja Oidipusz az
össze se reg lett thébai pol gá ro kat, majd ké sõbb,
mi u tán ígé re tet tesz, hogy fel ku tat ja Laiosz gyil -
ko sát, ezek kel a sza vak kal bo csát ja el õket: „Hát
men je tek most, gyer me ke im in nen a / lép csõk -
rõl, és vi gyé tek szét a lombokat”.2 A fe jü kön ko -
szo rúk kal, ke zük ben ágak kal kö nyör gõ pol gá -
rok ké pe ön ma gá ban nem ide gen az an tik gö rög
tra gé di ák vi lá gá tól, ám itt töb bet is sejt he tünk:
a thébaiak a Szo phok lész -tra gé dia el sõ „vá gó ké -
pén” már-már eggyé vál nak kö nyör gé sük ri tu á -
lis inst ru men tu ma i val, akár meg annyi fa lomb
ülik kö rül ural ko dó ju kat. Hi szen úgy is ol vas -
hat juk a ké pet, hogy va la mi lyen me to ni mi kus
ér te lem ben a thébaiak ma guk vál tak lom bos
fák ká. A Ba bits-fé le, 1931-es tol má cso lás rá se gít
er re a me to ni mi kus ol va sat ra az zal, hogy el ho -
má lyo sít ja azt a kép mö gött meg hú zó dó ri tu á -
lét, mely nek ke re té ben a po lisz la kói fo nott ko -
szo rúk kal is te ne ik ol tá ra i hoz já rul nak ke gye le -
mért, a ko szo rú kat az ol tár ra he lye zik, és ott is
hagy ják mind ad dig, amíg ígé re tet nem kap nak a
ké nyes hely zet ren de zé sé re. Ha a Szo phok lész -
tra gé dia an gol for dí tá sai kö zül át te kin tünk né -
há nyat, azt ta lál juk, hogy a kép va ló ban ter mé -
keny ho mályt rejt.

David Grene 1942-es tol má cso lá sá ban pél -
dá ul így néz ki az imént idé zett két passzus:
„Children, young sons and daughters of old
Cadmus, / why do you sit he re with your suppli- 2020/6
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ant crowns?”3 A „suppliant crowns” ki fe je zés hez Grene be il leszt egy láb jegy ze -
tet: „wreaths worn by people who ask favors of the gods”,4 va gyis ’olyan ko szo -
rú/fü zér, ame lyet az is te nek tõl szí ves sé get ké rõ em be rek vi sel tek’. Ar ra is ér de -
mes fel fi gyel ni, hogy a Ba bits-fé le for dí tás ban sze rep lõ, a fa-me to ní mi á ra rá erõ -
sí tõ „haj tá sok” he lyett itt egy sze rû en „young sons and daughters” je le nik meg.
Grene-nél az oidipuszi el bo csá tó gesz tus így hang zik: „Come, children, take
your suppliant boughs and go; / up from the altars now.”5 E má so dik he lyen te -
hát már nem lomb sze re pel, mint Ba bits nál, ha nem a ’faág’, ’gally’ je len té sû
„bough”. 

Ian C. Johnston 1969-es for dí tá sá ban ezt ol vas suk: „My children, lat est gen-
eration born from Cadmus, / why are you sitting he re with wreathed sticks in
supplication to me”.6 Itt „haj tá sok” he lyett a ’nemzedék’ je len té sû „generation”
sze re pel, a mon dat to váb bi ré sze pe dig nagy já ból így ol vas ha tó ma gya rul: „hoz -
zám kö nyör gõ koszorús/lombos/koronás bo tok kal/ágak kal mért ül tök itt?” Nyil -
ván va ló, hogy itt esz köz sze rû sé gé ben le vá lik az em be rek rõl a koszorús/lombos/
koronás bot/ág. Johnstonnál Oidipusz ez zel eresz ti ha za az össze se reg lett théba-
iakat: „But now, my children, as quickly as you can / stand up from these altar
steps and take / your suppliant branches.”7 Te hát, akár csak a Grene-féle for dí tás -
ban, a má so dik hely itt sem a „lomb ra” erõ sít rá, ha nem az esz köz sze rûbb
„branches”-t, va gyis ’gallyat’/’ágat’ sze re pel te ti.

Van a tra gé di á nak egy egé szen friss, 2020-as an gol tol má cso lá sa is, Ko vács
Dá vid a for dí tó: „O children, youngest seed of ancient Cadmus, / why do you sit
he re pleading at my gate, / hol ding your suppliant branches twined with wool?”8

Iz gal mas, hogy itt a Ba bits-fé le „haj tá sok” he lyett a ’mag’ je len té sû „seed” sze re -
pel (ami el vi leg szin tén a fa-me to ní mi át an ti ci pál hat ná), és a mon dat ba be ke rül
a ’tartva’ je len té sû „hol ding” ige, amely azt lát szik hang sú lyoz ni, hogy a bá rány -
szõr rel be te kert ’esdeklõ’/’könyörgõ’ ’ágak’/’gallyak’ pusz tán ri tu á lis esz kö zök. Itt
az is szo kat lan a ko ráb bi for dí tá sok hoz ké pest, hogy a ri tu á lis tárgy le írá sa az
ógö rög ere de tit is meg ha lad ja ki fej tett ség ben (vö. „twined with wool”).

Ha össze vet jük eze ket a for dí tá so kat az ere de ti, ógö rög so rok kal, az de rül ki,
hogy mind a négy for dí tás le het sé ges, ugyan ak kor a Ba bits-fé le tol má cso lás ki -
csit felülpoetizált. Nem pon tat lan, de ta lán ez a leg el ru gasz ko dot tabb. Így fest a
vi ta tott ógö rög hely: „ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι”9 va gyis: (ἱκτηρίοις) kö nyör -
gés re való/szolgáló/alkalmas (κλάδοισιν) ággal/gallyal/babérággal (ἐξεστεμμένοι)
koszorúzva/koronázva/körbefûzve/füzérezve. Te hát „lomb”/„füzér”/„koszorú”/
„korona”/„ág”/„gally” – nagy já ból ezek a for dí tá si op ci ók me rül nek fel, bár a kér -
dés nem föl tét le nül az, hogy ezek kö zül me lyi ket vá laszt ja a for dí tó, ha nem sok -
kal in kább az, hogy mi lyen vi szony ba hoz za ezt a „kö nyör gõ/es dek lõ” mel lék -
név vel. Té te le sen szól va, a prob lé mát ab ban lá tom, hogy „könyörgõágak”-ról
vagy „kö nyör gõ ágak ról” be szé lünk. Az ógö rög szö veg, úgy tû nik, mind két le he -
tõ sé get kí nál ja. A ma gyar ban vi lá go san je löl he tõ ket tõ kö zöt ti kü lönb ség: elõb bi
egy szer tar tás, egy szo kás kel lé ke, míg utób bi in kább ab ba az irány ba visz, hogy
ezek a lombok/füzérek/koszorúk/koronák/ágak/gallyak át ve szik egy em be ri test -
rész, a kar és/vagy a fej sze re pét, test rés sze rû vé vál nak, és for dít va: ma guk a tes -
tek, me lyek nek ré szei ezek a ta gok, fák ká kér ge sed nek. Ba bits ilyen szem pont -
ból ér de kes meg ol dást vá laszt: „a bús es dek lõk lomb ja i val lom bo san” tu laj don -
kép pen nem kö te le zi el ma gát egyik op ció mel lett sem, meg tart ja a le het sé ges je -
len té sek osz cil lá lá sát, hi szen az, hogy az es dek lõk nek lomb jai van nak, a ma -
gyar ban azt is je lent he ti, hogy kel lék ként ren del kez nek ezek kel, ám azt is, hogy40
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lom bo kat „eresz tet tek/nö vesz tet tek”. Az an gol for dí tók ne he zebb hely zet ben
van nak, ha je löl ni kí ván ják, hogy a két op ció kö zül me lyi ket tart ják re le váns nak,
hi szen ese tük ben pél dá ul nem mû köd ne az egy be írás vs. kü lön írás stra té gia.
Ezért, ahogy a fent idé zett for dí tói gya kor la tok is mu tat ják, õk in kább a kép kife-
jtettségi szint jé vel ope rál nak. A „τροφή” szó, amit Ba bits „haj tás”-ként, Ko vács
pe dig „seed”-ként for dít, in kább ’takarmány’-t, ’étel’-t, ’eledel’-t, ’táplálék’-ot,
’élet’-et, ’életmód’-ot, ’ivadék’-ot, ’fészekalj’-at, ’poronty’-ot, ’nemzedék’-et je lent
(a ’hajtás’ vagy a ’mag’ je len té sek nem sze re pel nek a le he tõ sé gek kö zött, bár az
’ivadék’, a ’poronty’ to vább gon dol ha tó eb be az irány ba). Az ógö rög szö veg 143.
sorában,10 a thébaiakat ha za bo csá tó fel szó lí tás ban az ’ág’/’gally’/’babérág’ je len té -
sû „κλάδους” szó is mét lõ dik, a „vi gyé tek szét a lom bo kat” ba bit si meg ol dás kon -
zek vens ugyan, eny hén a „fa em be rek/em ber fák” meg ol dás irá nyá ba moz dít ja a
ko ráb bi ké pet, de kis sé felülpoetizált. 

A kér dés szá mom ra úgy me rül fel, hogy va jon mi ért in dít ja tra gé di á ját Szo -
phok lész olyan kép pel, amely ennyi fé le ér tel me zés nek és fél re ér tés nek ad te ret.
A drá ma szö ve gé nek jócs kán van nak olyan passzu sai, ahol a négy em lí tett tol -
má cso lás majd nem meg egye zik, ám az idé zett he lyen a fi nom el haj lá sok, ér tel -
me zé sek sok fé le ség ét ép pen a tra gé dia ere de ti, ógö rög szö ve ge te szi le he tõ vé.
Vé let len len ne, hogy az Oedipus ki rály ilyen kép lé keny tró pus sal in dul? Meg -
koc káz ta tom: az ér te lem osz cil lá lá sa a holt ri tu á lis inst ru men tum és a lom bos
em ber fák kö zött bi zo nyos szem pont ból ma gá nak az ógö rög tra gé dia szö veg nek a
„bû ne”, olyan bûn, amely fi gyel met ér de mel, és amely re Ba bits fo gé kony nak
mu tat ko zott. De eb ben az eset ben to vább kell kér dez ni: mi ért len ne olyan nyug -
ta la ní tó a fá vá vá lás gon do la ta? Amennyi re tu dom, az an tik gö rög vi lág ban a fá -
vá, il let ve egyéb nonhumán lé te zõ vé vá lás nak nincs va la mi lyen tar tó san po zi tív
vagy tar tó san ne ga tív ér tel me. Az Ovi di us ál tal mo ra lis ta me sé vé át dol go zott gö -
rög mí tosz ban, Philémón (Φιλήμων) és Baukisz (Βαυκίς) tör té ne té ben a hárs fá vá,
il let ve tölgy fá vá vál to zás po zi tív ér tel mû, az is te nek aján dé ka. Más hol, pél dá ul
az Odüssze i á ban az em be ri lét mód nonhumán lét mód dal va ló fel cse ré lõ dé se
bün te tés. Te hát va la mi lyen pont sze rû, „tör té ne tibb”, kontextusfüggõbb vá laszt
kell ta lál nunk ar ra a kér dés re, hogy a thébaiak fá vá vá lá sa mi ért tart hat szá mot
fi gye lem re.

Bi zo nyá ra a fák „alig-éle té”-vel kap cso la tos per cep ció ta lál ko zik itt va la mi -
vel, amit Szo phok lész és kor tár sai ve sze del mes nek, nyug ta la ní tó nak érez het tek.
Az em be ri per cep ci ó ra ha gyat koz va, a fák leg alább annyi ra hol tak, mint ameny-
nyi re élõk. Éle tük rit mu sa idõ sza kon ként oly annyi ra vissza fo gott, hogy az em -
be ri te kin tet szá má ra ki hí vás az élõk pul zá lá sát föl fe dez ni ben nük, de ugyan -
ilyen át me ne ti ség re, élet és ha lál kö zöt ti lét mód ra utal, hogy „ele ven” hú su kat
fél holt ké reg bo rít ja, vagy pe dig az, hogy fé lig a ta laj ban, fé lig a fel szín fö lött lé -
tez nek, egy szer re ka pasz kod va mind két szfé rá ba. A fa ké pé ben tu laj don kép pen
kri té ri u mát vesz ti az élõ nek és a holt nak a szét vá laszt ha tó sá ga, élet és ha lál kö -
zött sza bad át já rás nyí lik. 

A prob lé ma kör érint ke zik a te me tet len hol tak kér dés kö ré vel. A Laiosz-ügy
bi zo nyos ér te lem ben a te me tet len ha lott ese te. Le zá rat lan ma radt az „ak ta”, fel -
de rí tet len a gyil kos ki lé te, így az egy ko ri ki rály vé gül is a te me tet len, vég sõ nyu -
ga lom ra nem he lye zett gö rö gök sor sán osz to zik. A te me tet len hol tak kí sér te nek,
hol tuk ban sem lel het nek nyu gal mat, meg za var ják az élõ ket, dög vészt, kór sá got
hoz nak, és vi szályt szí ta nak köreikben.11 A te me tet len ha lott prob lé má ja az an -
tik gö rög gon dol ko dás egyik ki emelt kérdése.12 A lom bok so ka sá ga ként Oidipusz
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kö ré se reg lõ thébai pol gár ság – mint a „te me tet len” Laiosz sok szo ros tü kör ké pe
– fa sze rû sé gé ben nem a ha lál nak, a pusz tu lás nak, a meg szû nés nek van ki szol -
gál tat va, ha nem an nak a bi zony ta lan ság nak, hogy az élet és a ha lál kö zöt ti
senkiföldjén, eb ben a lan gyos bor za lom ban re ked. A pusz tu lás, a meg sem mi sü -
lés szin te aján dék eh hez ké pest.

Szo phok lész Görögországa nem Ho mé rosz Görögországa. Ez a mí to szok kvá zi-
ref lex ív, kvázikritikai új ra gon do lá sá nak az ide je. Ha meg en ge dõ en ér tel mez zük
a kortársiasságot, Szo phok lész Szók ra tész és Pla tón kor tár sa, elõb bi nél hu szon -
nyolc, utób bi nál het ven év vel idõ sebb. Szók ra tész negy ven esz ten dõs, ami kor
Athén ban az Oedipus Tyrannust játsszák, va ló szí nû leg i. e. 429-ben, egy év vel a
430-as athé ni „pestisjárványt”13 kö ve tõ en. A bon ta ko zó me ta fi zi kai, on to ló gi ai
gon dol ko dás Görögországa ez, ahol egy re fon to sab bá vá lik a kü lön bö zõ lét fi lo -
zó fi ai mi nõ sé gek ref lex ív el kü lö ní té se. A lan gyos sal le kell szá mol ni, em be ri nek
és nem em be ri nek, élõ nek és holt nak me ta fi zi kai ér te lem ben, nem fo ko za ti lag,
ha nem mi nõ sé gi leg kell el kü lö nül nie. Georges Minois A po kol tör té ne te cí mû
mun ká já ban kü lön ál ló fe je ze tek ben tár gyal ja Ho mé rosz más vi lág ké pét, il let ve 
a ké sõb bi „fi lo zo fi kus” másvilágkoncepciókat, utób bi hoz so rol ja töb bek közt a
Pla tó nét is. „Ri asz tó ez a föld alat ti vi lág: az Ili ász »nyirkos, ret te ne tes termek«-
rõl szól, »miket is te ne ink is utálnak«; s ke se rû bá nat kí sé ri azo kat, akik le száll -
nak »Hádész há zá ba, a föld nek ölébe«. Zárt vi lág ez: Athéna »zárt kapuju
Hádész«-t em le get, Hésziodosznál pe dig »homályos Tartarosz« je le nik meg,
»szûk nyílású«, ahol »körben réz fal fut«. »Gyûlöletes ne kem, Hádész ka pu já val
egyenlõn«, hall juk több ször is Ak hil le usz tól, s Odüssze usz is ugyan ezt a ki fe je -
zést hasz nál ja. […] Az al vi lág két szint re ta go ló dik. A Ha dész alatt a ti tá no kat
fog va tar tó Tartarosz mély sé gei ta lál ha tók, ahon nan nincs vissza út. Ze usz az zal
fe nye ge tõ zik, hogy oda kül di a ve le en ge det len hal ha tat la no kat. […] A hol tak
mind nyo mo rú sá go sak, és nyug ta la ní tó an vi sel ked nek. Kö rül fog ják Odüssze -
uszt […]. Az al vi lág min den kit ma gá ba fo gad, ki vé ve azo kat, aki ket nem te met -
tek el. Ezért kö nyö rög Patroklosz Ak hil le usz nak: »Hantolj el mi e lõbb, jus sak
Hádész ka pu ján túl. / Ár nyai így a kiszenvedteknek, el ûz nek a lel kek, / s nem
hagy ják, hogy túl a fo lyón kö zi bük ke ve red jem; / nagy ka pu jú Hádész kö rül így
vak tá ban bolyongok.« [...] Csak hogy azok sor sa sem sok kal kí vá na to sabb, aki ket
el te met tek: »röpdösõ árnyak« lesz nek be lõ lük, s ki ál tá sa ik in kább a de ne vé re ké -
re, mint sem a fecs ké ké re emlékeztetnek”14 – ír ja Minois a ho mé ro szi más vi lág -
ról. Eh hez ké pest a Pla tón-fé le „Gorgiasz […] kü lönb sé get tesz át me ne ti és örö -
kös szen ve dés re ítél tek kö zött. Min den ki rõl csak a szen ve dés ké pes le mos ni a
bûnt, ám míg egye sek ese té ben a kí nok gyó gyí tó ha tá sú ak, má sok ja vít ha tat la -
nok ma rad nak, s ezért örök gyöt rel mek re ítél tet nek […]. Fõ leg ki rá lyo kat, zsar -
no ko kat és po li ti ku so kat ta lá lunk e ja vít ha tat la nok kö zött, »mert kor lát lan ha tal -
muk mi att ezek kö ve tik el a leg na gyobb s leg or vo sol ha tat la nabb bûnöket«. Te -
gyük hoz zá, hogy a Phaidónban Pla tón ko mo lyan szá mol még egy har ma dik, a
go no szok ra vá ró bün te tés sel: akik egész éle tük ben tes ti vá gya ik rab szol gái vol -
tak, azok nak lel kei ar ra ítél tet nek, hogy a föl dön bo lyong ja nak, mi köz ben kép -
te le nek szárny ra kel ni Hádész fe lé, mert tes tük sú lya ál lan dó an le fe lé húz za
õket, s kis vár tat va a leg fõbb bû nü ket meg je le ní tõ ál la tok ban tes te sül nek meg.”15

Pla tón más vi lá gá ban te hát már van íté let, dif fe ren ci ál tabb, mo rá lis ér te lem ben
ré teg zet tebb, bû nö sök nek és ár tat la nok nak nem ugyan az a bá nás mód jut sors ré -
szü kül, il let ve fenn áll a meg tisz tu lás le he tõ sé ge. Ez Ho mé rosz nál még el kép zel -
he tet len volt. Az Odüssze ia más vi lá gá ban min den ki egy for mán szen ved, s még42
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ná luk is job ban szen ved nek azok a te me tet le nek, akik nek Hádész kü szö bét sem
si ke rült túl lép ni ük.

Bi zo nyos ér te lem ben en nek a nagy hor de re jû, a nyu ga ti gon dol ko dás ban 
do mi náns sá vá ló me ta fi zi kai, on to ló gi ai ré teg zõ dés nek az elõ fu tá ra az Oedipus
ki rály, ami kor Théba szen ve dõ gyer me ke it meg annyi élõ holt fa ként ál lít ja a kö -
zön ség elé. A tra gé dia te hát a sors és a tör té ne ti idõ, a je len és a jö võ össze füg -
gé sei mel lett egy lát ha tat lan szá lon ezt a lét fi lo zó fi ai fo na lat is gör ge ti: az
ontikus in ga do zás, az ontikus lan gyos ság ti lal mát. A mû a mi ti kus múlt ból épít -
ke zik, de szem be is he lyez ke dik az zal, le szá mol a kí sér te tek kel és egy kí sér tet -
jár ta kor ral: „vi gyé tek szét a lom bo kat”!
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