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A bizánci regény közönsége*

I.

„It used to be thought that Byzantium was a society without a literature, 
or that if it had a literature, it was without a readership, without literary 
merit, without poetry, without fiction…without a drama. But recent re-
search has demonstrated that it was a highly performative society with 
a rich rhetorical literature, with a demanding and critical readership, a 
sophisticated… use of prose and verse, and a handling of fiction which 
goes far beyond the novels or romances of the twelfth to fifteenth centu-
ries.”1 A fenti idézetben M. Mullett frappánsan rávilágít a bizánci 
irodalommal kapcsolatos téveszmékre, kiemelve közöttük a bi-
zánci olvasóközönséggel kapcsolatos általános tájékozatlansá-
got. A kép (ti. van, méghozzá igényes és kritikus olvasóközönség) 
azonban nem elég árnyalt, mert annak ellenére, hogy az utób-
bi években valóban több figyelem irányul a művek befogadásá-
nak vizsgálatára, az irodalmi termés egészét tekintve még min-
dig elenyésző információnk van az olvasókról. Jelen tanulmány 

* A tanulmány az OTKA NN 104456 jelzetű pályázat támogatásával készült.
1 M. Mullett: No Drama, No Poetry, No Fiction, No Readership. No Literature. In: 

L. James (ed.): A Companion to Byzantium. Chichester 2010, 227‒238.
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középpontjában a XII. századi bizánci regények közönsége áll, 
pontosabban Nikétas Eugenianos Drosilla és Chariklés című mű-
vének közönsége. A megközelítés módja újszerűnek tekinthető
a bizánci irodalomkutatásban: egyrészt ténylegesen szóba ke-
rül a „regénybefogadó” (Kik olvasták vagy hallgatták a regénye-
ket?), másrészt azonban a közönség vizsgálata eszköz is lesz a 
korszak irodalmi ízlésének feltárásához. Például olyan kérdéseket 
kívánunk körbejárni a következőkben, hogy vajon mi vezethe-
tett a műfaj XII. századi újjászületéséhez vagy mit vár el Eugenia-
nos a befogadótól.2

II.

A bizánci olvasó

A források, s az a tény, hogy az 1204-es és 1453-as pusztítások el-
lenére hatalmas mennyiségű kézirat maradt fenn, arra engednek 
következtetni, hogy Bizáncban viszonylag nagy olvasóközönség-
gel kell számolnunk.3 Felmerül a kérdés, hogy az írók és olvasók 
köre elkülönül-e bármilyen tekintetben is egymástól, vagy egy 
és ugyanazon csoportból kerülnek ki? Fl. Bernard bizánci költé-

2 A témához kapcsolódóan két tanulmányt érdemes megemlíteni: J. B. Burton: 
Byzantine Readers. In: T. Whitmarsh (ed.): The Cambridge Companion to the 
Greek and Roman Novel. Cambridge 2008, 272‒281; P. Roilos: „I grasp, oh, ar-
tist, your enigma, I grasp your drama”: Reconstructing the Implied Audien-
ce of the Twelfth-Century Byzantine Novel. In: C. Cupane – B. Krönung (eds.): 
Fictional Storytelling in the Medieval Eastern Mediterranean and Beyond. 
Leiden 2016, 463‒478. 

3 Mullet: i. m. (1. j.) 233; Fl. Bernard: Writing and Reading Byzantine Secular 
Poetry 1025‒1081. Oxford 2014, 5.
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szetre vonatkozó kutatásai rávilágítottak arra,4 hogy a XI. századi 
irodalmárok olyan emberek voltak, akik a mindennapi életben 
is aktív szerepet vállaltak (pl. tanárok, kormányzók, közvetlenül
a császári udvarban szolgálók). Az intellektuális képességek és a 
társadalmi életben való sikeresség összefonódása – a XII. század 
előfutáraként – a korszak kulturális életének legfőbb jellemzője 
volt, ugyanakkor a műveltség minden kétséget kizáróan a szo-
ciális megkülönböztetés eszközeként is funkcionált. Ekkortól 
beszélhetünk irodalmárokról mint önálló, elkülönült társadal-
mi csoportról, ahol a grammatikai tudás mellett – amire lénye-
gében bárki szert tehetett – elengedhetetlen volt a rétorikában 
való jártasság, kiválóság. A bizánci irodalmi élet központja, ahogy
a felső szintű oktatásé is, Konstantinápoly volt, ami magával 
vonta a vidék (χωρίον) és a város (ἄστυ), azaz Konstantinápoly 
szembeállítását, nemcsak gazdasági, kulturális szinten, hanem az 
irodalomművelés terén is, közvetlen módon, azaz a mindenna-
pi megítélésben és közvetetten, azaz az irodalomban, a műveken 
belül egyaránt.5  

A befogadás módjáról, ami az utóbbi évek egyik legkedveltebb 
kutatási területe a Bizánccal foglalkozók körében, mára már vi-
szonylag letisztult képünk van. A kulcsfogalom az oralitás: már 
a XI. századtól megfigyelhető, hogy az irodalmárok olvasócso-
portokba tömörültek, ahol közösen olvastak vagy előadtak egy-
egy művet. A források ezekre az olvasókörökre gyakran a syllogoi
és a theatron szóval hivatkoznak. Fontos megjegyezni, hogy a 
theatron megnevezés kezdetben még nem az uralkodói család 

4 Bernard: i. m. (3. j.) 155‒156.
5 Ez az ellentét megosztja a Drosilla és Chariklés szereplőit is. Elég csak egy pil-

lantást vetnünk Drosilla megmentőjének, az öreg Baryllisnak vagy a földmű-
velő Kallidémosnak a figurájára, akik első látásra a pejoratív értelemben vett 
vidéki, vagyis civilizálatlan és tanulatlan emberek (χωριατικός) mintái. Vö. 
P. Roilos: Amphoteroglossia: A Poetics of the Twelfth Century Medieval Greek 
Novel. Washington 2005, 295‒296.
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vagy egy arisztokrata patrónus köré tömörült művelt értelmiségi 
csoportot jelölte – ahogy azt majd a XII. században látjuk –, bár 
funkcióját tekintve hasonló elven és hasonló célokkal működött. 
Jó példát ad erre Psellos, aki egyik levelében az olvasóköröket
a pánhellén theatronhoz hasonlítja, ahol a barátok összegyűlnek, 
megmutatják egymásnak a leveleiket, felolvassák azokat és ver-
sengenek a kölcsönös megbecsülésért.6 A XII. századi szónok, 
Nikolaos Kataphlóron arról számol be, hogy az antik elődöket 
utánzó irodalmárok a formális szalonok mellett, gyakran gyűltek 
össze magánházakban, kifejezetten abból a célból, hogy egymás 
szórakoztatására beszédeket rögtönözzenek, énekeljenek, s be-
mutassák műveiket.7 

Kikből állt tehát a bizánci irodalmi közönség? A kutatás ha-
gyományosan a befogadók körét is elsősorban a városi intelligen-
cia között keresi. Ez azonban némi pontosításra szorul, ugyanis 
feltételezhető, hogy olvasni jóval többen tudtak, mint irodalmat 
művelni – ennek egyszerű magyarázata az oktatási rendszerben 
rejlik, amely alsó szintjén, a grammatikai iskolában a tanulók
elsajátították az írást, olvasást és alapvető filológiai ismereteket 
szereztek; grammatikai iskola pedig a birodalom minden pont-
ján működött. Továbbá azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy
a városi értelmiség mellett számolnunk kell a nem konstantiná-
polyi értelmiség jelenlétével is.8 M. Mullett szerint a válaszhoz

6 Bernard: i. m. (3. jegyzet) 98.
7 M. Mullett: Aristocracy and Patronage in the Literary Circles of Comnenian 

Constantinople. In: M. Angold (ed.): The Byzantine Aristocracy IX to XIII Cen-
turies. Oxford 1984, 173‒201, 176.

8 A XI. századi Katakalón Kekeaumenos például katonai pályafutása befejez-
tével összeállított egy anekdotagyűjteményt, amelyben többek között olva-
sásra is buzdítja közönségét (47, 14: „Olvass sokat, és sokat fogsz tanulni”). Ch. 
Roueché: Byzantine Writers and Readers. Storytelling in the Eleventh Centu-
ry. In: R. Beaton (ed.): The Greek Novel AD 1–1985. London 1988, 123–133, 125.
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a rétorikai tudáson keresztül vezet az út.9 A ránk hagyományo-
zott alkotások ugyanis azt sugallják, hogy a rétorika erős hatást 
gyakorolt az irodalomra, a jó írónak nemcsak elméleti, hanem 
gyakorlati szinten is kiválóan kellett értenie hozzá. A befogadás-
hoz viszont ez már nem alapfeltétel, hiszen minden megérthető 
rétorikai tudás nélkül – a temetési beszédektől kezdve a nyilvá-
nos vallási vitákon át egészen a fesztiválokon előadott szentek-
ről szóló történetekig, dicséretekig. Mindezeket figyelembe véve 
megállapítható, hogy az irodalmi közönség valójában jóval széle-
sebb lehetett, mint a konstantinápolyi theatran résztvevők száma, 
vagy az írók és patrónusok összessége.10

A regények közönsége

J. B. Burton a források alapján rávilágított arra, hogy az ókori 
görög nyelvű regényeket a Bizánci Birodalomban töretlenül ol-
vasták, igaz, azok megítélése erkölcsi szempontból vitatott volt:11 
Phótios Bibliothékéjében például nem ajánlja Achilleus Tatiost az 
olvasóknak, mivel erkölcstelennek és obszcénnek tartja, helyette 
inkább javasolja Héliodóros művét, mivel utóbbi igyekszik 
tekintettel lenni az illemre. Két századdal később Psellos is inkább 
Héliodóros védelmére kel, s elítéli Tatiost az illetlen gondolatai 
miatt. A XII. században Geórgios Tornikés Anna Komnéné teme-
tésén mondott beszédében tér ki a pogány irodalom olvasásával 
kapcsolatos aggályaira (pl. annak olyan mozzanatait, motívumait 
bírálja, mint a többistenhívő vallás, a szűz megerőszakolása és el-
rablása). Véleménye szerint ezek a művek még a férfiak számára 
is veszélyesek, a nőkkel és lányokkal szemben pedig kifejezetten 
alattomosak. 

9 Mullett: i. m. (1. j.) 234.
10 Mullett: i. m.  (1. j.) 234.
11 Burton: i. m. (2. j.) 273.
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A kereszténység megerősödésével az antik regényműfaj helyé-
re idővel a szentéletrajzok és apokrif történetek léptek, ám azok 
tematikáját, néhány főbb motívumát megtartották (pl. szűzi-
esség, sanyarú megpróbáltatások, a szerelmesek elválasztása, 
majd újra egymásra találása). Újabb változást a XI. század hozott.
A történetírásban a politikai-rétorikai elbeszélésmódot felváltot-
ta a narratív diskurzus, ami azt sugallja, hogy az írókra is hatással 
volt az ókori romantikus és heroikus fikció, illetve, hogy az olvasó-
közönség sokkal jobban kedvelte az ilyen típusú narratívát.12 Az 
utóbbi megállapítást alátámasztja egy vidéki földtulajdonos és 
műkedvelő, Eustathios Boilas könyvgyűjteménye is, amelyben 
a számos liturgikus, patrisztikus tárgyú könyv és Biblia között 
helyet kapott 22 szórakoztató irodalmi mű is, közöttük Aisópos 
meséi, a Leukippé és Kleitophón és a Nagy Sándor-regény.13 Ebben 
a környezetben mikor a század végén a szentéletrajzírás lassan 
háttérbe került, s az érdeklődés egyébként is az individuum felé 
fordult, szinte nyitott ajtókon térhetett vissza a szerelmi regény 
műfaja. Ahogy azt Ch. Roueché a XI. századi irodalmi folyamato-
kat vizsgálva hangsúlyozta: igény volt a hétköznapi hősök kalan-
dos történetére.14 A francia kultúra beszűrődése további lendü-
letet adott a folyamatnak. Ezt mi sem igazolja jobban, minthogy
a négy tudós nyelvű Komnénos-kori regény viszonylag rövid idő-
közön belül íródott, majd kis szünet után megjelentek az újabb 
elvárásokra felelő, nyugati hatást tükröző népnyelvi regények is.15 

A XII. századi regények a kortárs ízlésre reflektáltak. Minde-
gyik regény tudós, stilizált nyelven íródott, viszont két író ese-
tében, Eugenianosnál és Manassésnél, az atticizáló sorok között 

12 Roueché: i. m. (8. j.) 129.
13 Roueché: i. m. (8. j.) 125.
14 Roueché: i. m. (8. j.) 129.
15 A nyugati hatás a tematikán tükröződik leginkább: királyi származású főhős, 

kastélyok, lovagi játékok, házasság előtti együttlét.
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már számtalan köznyelvi formával, szófordulattal találkozunk.16 
Bár a művek megőrizték az ókori előképek cselekményének alap-
vető fordulatait és azoknak motívumkincsét, igyekeztek a ke-
resztény erkölcsi ideálnak is megfelelni. Ennek egyik eszköze az 
irodalmi utalás – számtalan bibliai és keresztény allúziót szőttek 
műveikbe –, a másik útja pedig a motívumok formálása – mint 
új motívumot bevezették például a templomban kötött házassá-
got, valamint hangsúlyosabbá vált a szüzesség megőrzésére való 
törekvés.17 A harmadik módszer, amellyel a szerzők az olvasók 
ízlésének kívántak megfelelni, az aktualizálás. Aktualizálás alatt 
jelen esetben a bizánci mindennapokból vett képeket értem, mint 
Prodromosnál a hiteles csataábrázolást, Makrembolitésnél a la-
komák és a falfestmények leírását, Eugenianosnál pedig többek 
között a theatron-jeleneteket, vagy épp Baryllisnak a népi kultú-
rából merített táncát.

Mit tudunk még biztosan a regények közönségéről? A négyből 
három író közvetlenül kapcsolódott az uralkodói udvarhoz,18 így 

16 A kettős nyelvhasználatnak leginkább praktikus vagy stilisztikai okai voltak. 
Lásd E. Trapp: Learned and Vernacular Literature in Byzantium: Dichotomy or 
Symbiosis? DOP 47 (1993) 115‒129, 117‒128 passim. Mivel Bizáncban hagyomá-
nyosan a XII. századra tehető az írott népnyelvű irodalom megjelenése, s tudjuk, 
hogy néhány író mindkét nyelvi szintet használta, véleményem szerint egyálta-
lán nem meglepő a két nyelvi réteg (tudatos) keverése és az azokkal való játék.

17 J. B. Burton egy egész tanulmányt szánt arra, hogy igazolja a keresztény 
témák és motívumok jelenlétét a regényekben. Bár a kutató érvelése néha 
kissé erőltetettnek tűnik, érdemes elemzésének főbb pontjait áttekinteni: 
Prodromos művéhez az eucharistia, a feltámadás, az emberáldozat és az ide-
gen istenek témája felől közelít, a Drosilla és Chariklésben az Énekek énekének 
hatásait és a pogány istenekhez való hozzáállást vizsgálja, míg Makremboli-
tésnél a lábmosás történetére fókuszál. J. B. Burton: Reviving the Pagan Greek 
Novel in a Christian World. GRBS (2000) 179‒216,187.

18 I. Alexios felesége, Anna Dukaina személyes kapcsolatban állt Theodóros 
Prodromosszal, öccse Eugenianosszal, sebastokratorissa Eiréné két regényíró 
mecénása volt, Prodromosé és Manassésé. Makrembolités a kivétel, aki
a közigazgatásban futott be fényes karriert. Mullett: i. m. (7. j.) 177–179.
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azok elsődleges befogadói az irodalmi szalonok résztvevői közül 
kerültek ki.19 A XIII–XVI. századi kódexek bejegyzései is képzett 
olvasóra engednek következni, mivel az olvasók a kéziratokban 
akkurátusan jelölték az egy-egy progymnasmának megfeleltethető 
szöveghelyeket.20 Érdekes kérdés azonban, hogy az írók kizárólag 
azon tanult elitnek és irodalmároknak szánták-e regényeiket, 
akik képesek megérteni és értékelni irodalmi művészetüket.
A választ maguk a szövegek adják meg.

Eugenianos játéka a közönséggel

Eugenianos közönségéről feltételezhetjük, hogy tagjai – mesteré-
nek és barátjának, Theódoros Prodromosnak olvasóival ellentét-
ben – nem a felső arisztokráciához tartoztak. A szerző egyetlen 
ismert patrónusa, Stephanos Komnénos, I. Alexios Komnénos öcs-
cse, aki rangját tekintve elmaradt az uralkodó lánya, Anna Kom-
néné és annak férje, Niképhoros Bryennios mögött.21 P. Agapitos

19 Theodóros Prodromos regényének egyik kéziratában fennmaradt egy dedi-
kációs epigramma, amit a szerző – a kutatás mai álláspontja szerint – Anna 
Komnéné férjének címzett. Ez az epigramma fontos elem a regények olvasó-
körének feltárásához, hiszen azt igazolja, hogy a konstantinápolyi arisztok-
rácia a mű célközönsége közé tartozott. Roilos: i. m. (2. j.) 465.

20 Ez arra utal, hogy a tanult irodalmi közönség a bizánci regényekre (Hélio-
dóros és Tatios regényéhez hasonlóan) mint rétorikai művekre tekintett.
R. E. Harder: Der byzantinische Roman des 12. Jh. als Spiegel des zeitgenös-
sischen Literaturbetriebs. In: S. Panayotakis – S. Zimmerman – W. Keulen (eds.): 
The Ancient Novel and Beyond. Leiden 2003, 357–369, 360. A rétorika és XII. 
századi regények kapcsolatához: Roilos: i. m. (5. j.) 25‒112.

21 P. A. Agapitos: Writing, Reading and Reciting (in) Byzantine Erotic Fiction. In: 
B. Mondrain (ed.): Lire et écrire à Byzance. Paris 2006, 125–176, 150; E. Jeffreys: 
Four Byzantine Novels. Liverpool 2014, 342. 
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szerint Eugenianos nemcsak társadalmi pozíciójában, hanem 
irodalmi tudását tekintve is alacsonyabb szinten lévő közönsé-
get célzott meg, regénye ugyanis nem követeli meg a magasan 
képzett befogadót: a Drosilla és Chariklésből hiányzik a rejtett fil-
ológiai játék, túl egyértelműek az antik regényre való utalások, 
a Rodanthé és Dosiklés politikai-diplomáciai – illetve a Hysminé 
és Hysminias művészi – diskurzusához képest pedig sokkal egy-
szerűbb az elbeszélés módja, inkább a magánszférában mozog.22 
Véleményem szerint Agapitosnak jelen esetben csak abban van 
igaza, hogy az Eugenianos-regény különbözik kortársaiétól:
a struktúrája valóban egyszerűbb, követhetőbb, ez azonban nem 
jár együtt az irodalmi és rétorikai játék egyszerűsödésével vagy 
eltűnésével, nem von le semmit a mű filológiai értékéből.23 Sőt, 
éppen azt eredményezi, hogy a Drosilla és Chariklésnek sok értelmi 
rétege van. Végeredményében pontosan ez, a szerző intellektuá-
lis játéka teszi lehetővé, hogy elődjeihez képest – feltételezhető-
en – szélesebb réteget is meg tudjon szólítani, a szerelmi és lírai 
diskurzusban járatos befogadótól kezdve egészen az egyszerű ér-
telmiségig. A recepciónak pedig különböző szinteken különböző 
célja lehetett, akár a cselekményszál követése, az üzenet megfej-
tése, vagy épp a nyelvi színezet és a szójátékok élvezete.24 Hogyan 
játszik Eugenianos az interpretációs síkokkal? A szövegrészle-
teket lényegében három csoportba lehet sorolni aszerint, hogy 

22 Agapitos: i. m. (21. j.) 151.
23 Ránk maradt egy levél Eugenianostól, amit egy ismeretlen (képzelt vagy 

valóban létező) hölgynek, egy ἐρομένη γραμματική-nek címzett, s amiben 
feltárul előttünk az Eugenianos számára ideális, különösen művelt regényol-
vasó képe. P. Roilos veti fel, hogy ha a levél címzettje élő személy, akkor első-
sorban azok között a XII. században élő asszonyok között kell keresnünk, akik 
az irodalmi tevékenységet patronálták. Roilos: i. m. (2. j.) 464. A levél azonban 
akkor is fontos, ha nem létező személy a címzettje, ugyanis azt mutatja, hogy 
számolhatunk a befogadók között tanult női olvasókkal.

24  Mullett: i. m. (1. j.) 234.
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azok esetén 1) az értelmezési szintek nem válnak el élesen egy-
mástól, 2) elválnak és nem is találkoznak, 3) a síkok elválnak, de
a végeredményt tekintve ugyanoda jutnak. Lássunk ezekre
egy-egy példát a műből!

(1) Az első csoportba sorolhatjuk például a mindennapi élet-
helyzetre vetített mitikus utalásokat, gnómákat és történeteket, 
amelyek értelmezése az általános műveltség részeként nem oko-
zott gondot a mindenkori bizánci közönségnek.25 Ugyanakkor ide 
tartozik öreg Baryllis komikus táncjelenete is.26 A tanult olvasó 
jól ismeri az antik regényekből és komédiákból a figura előképeit, 
a táncjelenetet párhuzamba tudja állítani a Daphnis és Chloé-beli 
Dryaséval, valamint Prodromos hajóskapitányának, Nausikratés-
nak táncával. Valójában itt nincs is több feladata az irodalmár-
nak, hiszen a jelenet önmagában minden bizánci számára jól ér-
telmezhető. Baryllis bacchikus fellépése ugyanis vélhetően nem 
okozott különösebb meglepetést vagy meghökkenést az olvasók-
nak/nézőknek, hiszen hasonló jelenetekkel találkozhattak ünne-
pi (karneváli) alkalmakkor is. L. Garland kutatásai nyomán fel-
tételezhető, hogy a táncot lezáró fordulat, azaz hogy az asszony 
égnek álló lábakkal a földön fekszik és szellenteni kezd, nemcsak 
a regény hőseit nevettette meg, hanem szórakoztató lehetett a 
XII. századi „egyszerű” befogadó számára is, akinek humorérzéke 
a helyzetkomikumra és az obszcenitásra hegyeződött.27

25 A mítoszok és mitikus utalások bizánci regényekben betöltött szerepéhez: 
K. L. Delbó: Παρατηρήσεις σχετικά με τα βυζαντινά μυθιστορήματα του 12ου 
αιώνα. In: D. E. Solti (ed.): Studia Hellenica. Budapest 2016, 49–56.

26 Drosilla és Chariklés VII, 276–301: Baryllis a párnak rendezett lakomán kissé 
felöntve a garatra felállt az asztal tetejére, ahol bacchikus táncot lejtett. A 
jelenet klasszikus komédiai jelenetté akkor válik, mikor az öreg hölgy leesik 
az asztalról és a hátán forgolódva, lábait az ég felé emelve szellenteni kezd.
A táncjelenetről részletesen: Roilos: i. m. (5. j.) 288‒301; K. L. Delbó: Hagyo-
mány és újítás a bizánci regényekben: Az öreg nő alakja. AntTan 59 (2015) 
245‒253.

27 L. Garland: Street Life in Constantinople. Women and the Carnevalesque. In: L. 
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(2) A következő példának, Drosilla ekphrasisának28 értelme-
zési horizontjai az előbbinél nagyobb távolságot mutatnak, az 
egyszerű befogadónak valószínűleg fel sem tűnik mindaz, ami 
a tanult társaiban zavart kelthet. Az ekphrasis a bizánci iroda-
lom egyik legkedveltebb rétorikai eleme, a bizánci regényekben 
a főszereplő lány bemutatása a kertleírások mellett állandóan 
jelen van. Esetünkben feltűnő azonban, hogy míg Eugenianos 
kortársai a klasszikus szabályok szerint, logikailag jól követhető 
rendszerben mutatják be hősnőjük szépségét, az író koncepciója 
itt zavaros, semmilyen elvet nem követ, egy-egy testrészre akár 
háromszor, négyszer is ok nélkül visszatér.29 Minthogy Eugenia-
nos tanult irodalmár volt és Prodromos-tanítványként a legma-
gasabb tudós körökben mozgott, valószínűtlen, hogy ne lett vol-
na tisztában a leírás rétorikai szabályaival, vagy ne tudott volna 
akár szó szerint felidézni egyet a klasszikus példák közül. Feltűnő 
még, hogy szóhasználatában az atticizáló görögöt népnyelvi ösz-
szetételekre hasonlító – az irodalmi nyelvben gyakran hapaxként 
megjelenő – szókapcsolatokkal ötvözi, mint a λευκοπόρφυρος, 
λευκοχειροσαρδόνυξ, λευκερυθρόχρους és ἀργυροσκελής. Leírá-
sát véleményem szerint azonban mégsem tekinthetjük egysze-
rűen írói gyengeségnek, sokkal inkább tudatosságot sugall. Célja 
minden bizonnyal az irodalmi elit szórakoztatása volt – talán még 
a műfajparódiát is megkockáztathatjuk –, míg a kevésbé képzett 
befogadó egyszerű kitérőként tekintett erre a részre.

(3) Harmadikként a vidéki Kallidémos Drosillához intézett 
udvarlóbeszédét emelem ki,30 ahol az előző példához hasonlóan 
ugyancsak a rétorikai, irodalmi tanulmányok megléte választja 

Garland (ed.): Byzantine Women. Varieties of Experience 800–1200. Farnham 
– London 2006, 163.

28 Drosilla és Chariklés I, 120‒158
29 H. Hunger: Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner II. München 

1978, 135.
30 Drosilla és Chariklés  VI, 332–643
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el az értelmezési horizontokat. Különbség mutatkozik viszont 
abban, hogy az interpretációs síkok, noha más-más úton, de 
ugyanahhoz az eredményhez vezetnek. Kallidémos a jelenetben 
romantikus és mindenekelőtt tanult szónokként kíván fellépni, 
ám nincs érzéke a rétorikához és a szerelemi diskurzushoz. Be-
szédében az ókori irodalomból és mitológiából jól ismert szerele-
mi történeteket fűzi össze: a mindent elsöprő szerelem példája-
ként hozza fel Héliodóros művéből az öreg Arsaké hiábavaló vá-
gyakozását a főhős Theagenés iránt és Achaimenésnek Charikleia 
felé tanúsított – ugyancsak viszonzás nélkül maradt – érzelmeit. 
Mellettük hosszabban kitér Héró és Leandros tragikus történe-
tére, valamint Polyphémosnak Galateia iránt érzett reménytelen 
szerelmére – az utóbbit úgy említi, hogy közben saját helyzetét 
a kyklopséval állítja párhuzamba. S bár Kallidémos célja Drosilla 
szívének meghódítása, a sikertelenségbe fulladt és tragikus 
példákkal saját kudarcát is előre vetíti. Ennek köszönhetően ko-
mikussá válik Drosilla és a mindenkori befogadóközönség előtt. 
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy az elbeszélő 
itt nemcsak elmeséli a történeteket, hanem közvetetten, allúziók, 
gyakran szó szerinti idézetek révén megjelöli azokat a műveket 
is, amelyekből kiemelte és egységgé formázta példáit. Így például 
tudjuk, hogy Eugenianos Musaios epyllionjából kölcsönzi Héró és 
Leandros tragikus mítoszát, míg a kyklops szerelmi vívódásainak 
bemutatásához Theokritos idylljei szolgálnak közvetlen alapul. 

A fiú mosolyt fakasztó kudarca már egy önmagában is komikus 
szituációba van ágyazva: a vidéki tanulatlan ifjú tökéletesen isme-
ri az ókori irodalom remekeit, nem mellesleg még a rétorikában is 
jártas. A bizánci tanult közönség számára viszont a komikus hatás 
nagy valószínűséggel inkább a részlet rétorikai aspektusából fa-
kad: Kallidémos már a metódusban hibázik, azaz az inventióban,
a szónoklat tárgyának és az azt hihetővé tevő elemek, példák kivá-
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lasztásában.31 A tanult és évek óta rétorikán edzett befogadó előtt 
az említett négy szerelmi történet világosan rossz minta, amihez 
ráadásul kissé terjengős és hatásvadász előadásmód társul. Ter-
mészetesen ennek felismerésében fontos körülmény a bizánciak 
irodalmi jártassága: fejükben van az egész antik irodalom, isme-
rik a motívumokat és azt, hogy azok hogyan fordultak elő korábbi 
szövegekben (hypotextus). Így ismerik a jelenet előképét Achilleus 
Tatiosnál, ahol Kleitophón példát mutat arra, mi a sikeresség tit-
ka, hogyan kell rétorikailag felépíteni egy antik motívumokkal és 
allúziókkal teletűzdelt udvarlóbeszédet. Kallidémos viszont nem 
ezt a mintát követve jár el, játékos, de egyben önsorsrontó gon-
dolatmenete teszi őt komikus figurává, a jelenetet pedig irodalmi 
szempontból  parodisztikussá.

III.

A XII. századi bizánci regények írói az intertextualitással, a mű-
fajok keresztezésével, a hagyomány átformálásával, a folyamatos 
műfajújítással mutatják, hogy olvassák az antik és kortárs regé-
nyeket, s egyúttal reflektálnak közönségük elvárásaira. Ugyanak-
kor olykor nehezebb, olykor egyszerűbb játékra hívják az olvasót –
és egymást is. Tudatosan törekednek arra, hogy túlszárnyalják 
egymást, s elkápráztassák a befogadókat. Ahogy Agapitos utalt 
rá, a regényfejlődés folyamatában Eugenianosszal valóban egy-
szerűsödés indul el a narráció szintjén, az őt követőkkel pedig 
majd nyelvi síkon is, de ahogy láthattuk, ez a Drosilla és Chariklés 
esetén nem vonta magával az intellektuális játék megszűnését. 
Csupán  lehetővé tette, hogy minél többen belépjenek a regények 
olvasótáborába, amely majd a népnyelvi regényekkel szélesedik, 
szélesedhet ki igazán.

31 Lásd I. Nilsson: Romantic Love in Rhetorical Guise: The Byzantine Revival of 
the Twelfth Century. In: Cupane –Krönung: i. m. (2. j.) 39‒66.


