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A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJA ÉS FELÉPÍTÉSE 

Dolgozatom témája Apuleius Metamorphoses vagy Asinus Aureus 

című regénye. A sokoldalú szofista rétor és filozófus műve hosszú 

recepciótörténete során összetettségével és bonyolultságával rend-

kívül változatos, olykor egymásnak ellentmondó értelmezéseket 

provokált olvasóiban. A színes betéttörténetek, a váratlan fordula-

tok, a gyakori hangnemváltások és a meglepő befejezés hívta elő 

mind a koherencia hiányát, a puszta szórakoztatás célját vagy a 

játékos többértelműséget, mind a gondos szerkesztettséget, a mé-

lyebb jelentést és az egyértelmű üzenetet hangsúlyozó olvasatokat. 

A sokféle megközelítés általában abban egyetértett, hogy a 

Metamorphoses összetettsége megoldásért kiáltó, zavaró probléma. 

Dolgozatom kiindulópontja az, hogy ez az összetettség alapjel-

lemzője a Metamorphosesnek és az antik regénynek, és nem a szerzői 

gondatlanság eredményének, nem problémának kell tekinteni, ha-

nem a műfaj sajátosságaként elfogadni, és természetét feltárni. A 

sokféleség a műben bemutatott befogadói reakciókban is jelen van. 

Mindez, és a narrátor megbízhatatlansága azt eredményezi, hogy az 

olvasó nem találja a helyét, a neki szánt szerepet a regényben, és 

iránymutatás nélkül maradva, ízlése szerint alakíthatja ki az értel-

mezését. 

Az összetettség tényezőinek feltérképezése mellett az olvasó 

szerepe után is nyomozok disszertációmban. Sorra veszem a fő-

hős, a szereplők és a fiktív olvasó regényben foglalt befogadói re-

akcióit, valamint az olvasónak szánt kiszólásokat, és az ő szájába 

adott mondatokat is, majd ezek alapján felvázolom a fiktív olvasó 

karikatúraszerű portréját. Apuleius forráskezelésének és stílusának 

vizsgálata a valós olvasóval kapcsolatos várakozásait is felfedi, így a 
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két portré egyesítésével a művelt, szépirodalmat kereső és értő, 

szórakozásra és játékra nyitott olvasóban találom meg Apuleius 

„ideális”, Metamorphosesből kiolvasható közönségét. 

Mindezek feltárásához a retorikai kritika módszereit alkalma-

zom. A klasszikus retorika elvei szerint megírt művek elemzésére 

különösen alkalmas irodalomkritikai irányzat az adott műre fordítja 

a figyelmét, és a szerző és a közönség alakját a szöveg róluk adott 

„olvasatai” alapján rajzolja meg. Ez a kellő objektivitást biztosító 

módszer kiemelkedően eredményes egy rétor szerző regénye ese-

tében. 

Dolgozatom öt fejezetből áll. Az előszóban röviden áttekintem 

Apuleius életét, elhelyezem a retorikai kritikát az irodalomelmélet 

irányzatai között, és bemutatom a módszereit és legfontosabb jel-

lemzőit. Az első fejezetben a szakirodalom Metamorphoses-

értelmezéseit ismertetem. A második fejezetben a regény struktúrá-

ját, sokféleségében is egységes szerkezetét elemzem. A harmadik 

fejezet Apuleius forráshasználatáról szól, beleértve az antik regény 

műfaji jellegzetességeinek, a beolvasztott, egyéb irodalmi műfajok-

nak és az egyes, fontosabb allúzióknak a vizsgálatát is. A negyedik 

fejezetben a Metamorphoses belső retorikai szituációit tekintem át, és 

ezek alapján felvázolom a fiktív olvasó portréját. Az ötödik feje-

zetben azt vizsgálom, hogy a szerző hogyan építi fel és bontja meg 

egyidejűleg regénye hihetőségét, majd megfigyelem, hogy miképp 

áll a mű stílusa ennek a kettős célnak a szolgálatában, valamint 

hogy mit árul el az olvasóról és regénybeli szerepéről. 
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1. APULEIUS-ÉRTELMEZÉSEK 

A szakirodalomban közölt olvasatok áttekintése jó kiinduló-

pontként szolgál, hogy meghatározzuk a Metamorphoses értelmezé-

sével kapcsolatos problémákat. A regény recepciótörténete annyira 

színes képet mutat, mint amilyen tarka maga a mű, ezért a szakiro-

dalom értelmezéseit négy kategóriába soroltam aszerint, hogy szer-

zőik hová helyezték a hangsúlyt, mit tekintettek a legfőbb problé-

mának. Ezek a következők: valóság — fikció, egység — sokféle-

ség, mélyebb jelentés — szórakoztatás, egyértelmű üzenet — játé-

kos többértelműség. 

A valóság — fikció kérdésköre merült fel elsőként a 

Metamorphoses recepciótörténetében. Ide soroltam a regényt Apulei-

us önéletrajzaként értelmező, korai szerzőket, valamint azokat is, 

akik a korabeli valóság elemei, vagy Apuleius életének mozzanatai 

után kutatnak a szövegben. Az egység — sokféleség tengely men-

tén elhelyezhető olvasatok a Metamorphoses szerkezetére koncent-

rálnak, és annak koherenciáját hiányolják vagy bizonyítják. A mé-

lyebb jelentés — szórakoztatás kategóriába tartoznak azok a ta-

nulmányok, amelyek a szerző célját és művébe kódolt mondaniva-

lóját próbálják megragadni. Végül az egyértelmű üzenet — játékos 

többértelműség kategóriába kerültek azok az olvasatok, amelyek 

világos, egységes jelentést találnak a szövegben (köztük a hagyo-

mányos, Isist a középpontba állító, valamint a platonikus értelme-

zésekkel), és azok, amelyek szerint a regény többféleképp olvasha-

tó, vagy éppen értelmezhetetlen (Winkler és a legújabb szakiroda-

lom). 
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2. A KÁOSZ HARMÓNIÁJA 

A szerkezet bonyolultsága az egyik tényező, amely elbizonytala-

nítja az értelmezést, így elsőként ezt tekintem át és elemzem részle-

tesen. A Metamorphoses három, határozottan elkülöníthető részre 

oszlik: 1. Lucius találkozásai a mágiával (1, 2–3, 26), 2. Lucius ka-

landjai szamárbőrben (3, 27–10, 34), 3. Lucius visszaváltozása és 

beavatásai (11). Mindhárom részt további, kisebb szakaszokra bon-

tom, és megvizsgálom minden egyes szakasz regénybeli funkcióját. 

A Metamorphoses struktúráját egy nagyobb egységekre koncentráló, 

átlátható vázlatban is összefoglalom. Elemzésemben megállapítom 

a regény gondos szerkesztettségét, és megmutatom a struktúrának 

azokat a részleteit, amelyek az egész mű értelmezését alapvetően 

befolyásolják. 

3. APULEIUS, AZ OLVASÓ 

A Metamorphoses összetettsége nem csak Apuleius érdeme, ha-

nem az antik regény műfajából is következik. A fejezet első részé-

ben ezt a műfajt járom körül főként Szepessy T. és B. P. Reardon 

eredményeire támaszkodva. Szepessy nyomán elkülönítem az antik 

regények két fő vonulatát, a görög nyelven írt, ún. „ideális” szerel-

mi regényeket és a latin nyelvű „reális” regényeket, melyek közé 

Apuleius műve is tartozik. Az antik regény természeténél fogva 

rendkívül receptív, rugalmas és sokszínű műfaj: egy fiktív, drámai 

cselekménysort az eposz terjedelmes és nagyszabású módján, a 

történetírás prózai formájába öntve, novellisztikus betéttörténete-

ket, valamint lírai elemeket és retorikus eszközöket is alkalmazva 
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ad elő. A Metamorphosesben is felfedezhető műfajegyveleg tehát 

általában az antik regény sajátja. 

A folytatásban megvizsgálom a Metamorphoses görög nyelvű 

„eredetijéhez”, a Phótios beszámolójában a patrai-beli Lukiosnak 

tulajdonított, mára sajnos elveszett Metamorphóseishez, valamint a 

Lukianos művei között ránk hagyományozódott Lukios é Onoshoz 

fűződő viszonyát. Az általános felfogással szemben, amely mind az 

Onos, mind Apuleius forrásának a Metamorphóseist feltételezi,  meg-

kérdőjelezem ez utóbbi elsőségét az Onosszal szemben, amely így 

tartalmi kivonat helyett variációnak tekinthető. 

Miután Petronius Satyriconja segítségével jellemeztem a „reális” 

regényeket, az „ideális” vonulat bizonyos sajátosságait mutatom be 

a Metamorphoses Charite-történetében, valamint Cupido és Psyche 

meséjében. A következő pontban ismertetem a regény drámából 

kölcsönzött elemeit: a tipikus komédiabeli szereplőket, azok paró-

diává váló tragikus gesztusait és törekvéseit, a valódi tragédiát a 

Charite-komplexum harmadik részében, és a Phaedra-történet 

adaptációját a 10. könyvben. Az eposzi hagyományokat a hajnalle-

írásokban, a rablók kyklópsi barlangjában, a Charite és Dido közötti 

hasonlóságokban, és Psyche alvilágjárásában találom meg. Végül 

sorra veszem a történet- és életrajzírásból, a szerelmi költészetből 

és a milétosi mesékből kölcsönzött elemeket. Az antik regényekre 

tehát általában is jellemző módon a Metamorphosesben jelen van 

szinte a teljes antik irodalmi hagyomány, így a folyton egymásba 

alakuló vagy párhuzamosan jelen lévő, különböző műfajok tarka-

sága jelentősen hozzájárul az összkép sokszínűségéhez. 
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4. MESÉLŐK, HALLGATÓK, SZEMTANÚK, OLVASÓK 

Ebben a fejezetben a Metamorphoses belső retorikai szituációit 

elemzem, és arra a kérdésre keresem a választ, hogy a műben fog-

lalt befogadói reakciók adnak-e útmutatást az olvasónak az értel-

mezéshez vagy a szerző által neki szánt szerep megtalálásához. A 

legtöbb belső retorikai szituáció a betételbeszélésekhez kötődik, így 

először azok általános jellemzőiről szólok néhány szót, majd 

egyenként megvizsgálom őket és a regény azon főcselekménybeli 

jeleneteit, amelyek közönség színe előtt játszódnak. 

Mindezekben szembesülünk a csodás dolgok hihetőségének a 

kérdésével, a narrátor megbízhatatlanságával, a kívülálló befogadó 

hirtelen főszereplővé válásának kellemetlen következményeivel, az 

eltérő nézőpontok okozta értelmezésbeli különbségekkel és téve-

désekkel, a célt tévesztett, de az olvasó számára nyilvánvaló tanul-

ságokkal, valamint a fiktív olvasó kíváncsi, pletykára éhes, akadé-

koskodó és manipulálható alakjának a karikatúrájával. Miközben 

tehát az olvasó szerepe egyre világosabbá válik, a mű értelmezésé-

nek lehetőségei egyre csak szaporodnak: Lucius visszaváltozásakor 

a főpap híres üdvözlő beszéde a regényben egyedülálló módon 

magyarázza Lucius hányattatásait, azonban a közönség véleményé-

vel ütköztetve és a gyanút keltően elburjánzó beavatás-sorozattal 

kiegészítve ez is elveszíti általános érvényét. 

Konklúziómban megállapítom, hogy a regényből kiolvasható 

fiktív olvasó és a narrátor Lucius a fecsegő és a kíváncsi tökéletes 

párosát alkotják. Komikus karakter tehát mindkettő, és egyazon 

világ lakói. A valós olvasó a felkínált szerepet magára öltve belép-

het a Metamorphoses univerzumába, ahol a felsőbbrendű szerző a 

váratlan és meglepő fordulatokkal épp úgy manipulálja őt is, mint a 

többi szereplőt. 
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5. MEGGYŐZÉS ÉS ESZTÉTIKUM 

A kitalált elbeszélések is hihetőségre törekszenek. Ebben a feje-

zetben a meggyőzést célzó eszközöket vizsgálom, valamint azt, 

hogy Apuleius hogyan bontja meg folyamatosan az előzőleg felépí-

tett hihetőséget, emlékeztetve története fiktív természetére. A kor-

társ közönség számára ismerős világ, a valós földrajzi helyszínek, 

az általános igazságok, az elbeszélés módja és a „honnan tudod?” 

kérdésének gondos megválaszolása segítenek felállítani a valóság-

hűség illúzióját, ugyanakkor Apuleius a csodás elemekkel, a narrá-

tor megbízhatatlanságával és félrevezető kommentárjaival, saját 

rómaiságának felidézésével és más eszközökkel azonnal le is rom-

bolja az illúziót. 

Stílusa, amely az elocutio novella egyik csúcsteljesítménye, képes 

ugyanezt a hatást elérni, amennyiben szemléletességével meggyő-

zően kelti fel a jelenlét érzetét, miközben gondosan válogatott sza-

vai, csilingelően ritmikus mondatszerkesztése és alakzatai a szerző 

tehetségét dicsérik. Két szövegrészlet elemzésében vizsgálom meg 

alaposan ezt a stílust: a prológusban és az Acaeton és Diana 

ekphrasisban. 

A prológus a személyes, kötetlen és bensőséges beszélgetés 

hangvételét imitálja, és egyszerre jellemzi önmagát jelen időben 

zajló beszédként, és írott, befejezett dokumentumként. A teljes 

egészében captatio benevolentiaeként funkcionáló prológus közép-

pontjában az olvasó áll, aki azonnal tapasztalhatja is a laetaberis ígé-

retének megvalósulását. 

Az Actaeon és Diana ekphrasis érzékletesen mutatja be a natura 

és ars ellentétét, és nem annyira a szobrot, mint a nézői/olvasói 

befogadás folyamatát írja le. Ebben a néző/olvasó szerepe az alko-
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tóéval válik egyenrangúvá: tekintete ad életet a műalkotásban fog-

lalt lehetőségnek. 

A fejezet utolsó pontjában a szerkezeti elemzésben levont tanul-

ságokat egészítem ki a regény makroszinten alkalmazott stílusesz-

közeinek vizsgálatával. 

A DISSZERTÁCIÓ LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI  

Dolgozatom fő érdeme a retorikai kritika módszereinek a rétor 

Apuleius regényére való, termékeny alkalmazásában jelölhető meg. 

Segítségével fontos tanulságokat vonhattunk le a Metamorphoses 

legalapvetőbb jellemzőjével, az összetettséggel kapcsolatban, vala-

mint meg tudtuk határozni, hogy milyen szerepet szánt művében a 

szerző az olvasónak. A fiktív olvasó karikatúraszerű portréja, va-

lamint a valós olvasót célzó szerkesztési, stílusbeli és alluzív tech-

nikák együttesen mutatnak egy művelt, szépirodalmat kereső és 

értő, szórakozásra és játékra nyitott olvasói kép felé. 

Az összetettséget egyszerűsítő szándék nélkül elfogadó és feltá-

ró hozzáállás, a belső retorikai szituációk alapos vizsgálata, vala-

mint a részletekben is megmutatkozó saját eredmények reményeim 

szerint segítik ennek a rendkívül bonyolult, sok vitát kiváltott re-

génynek és színes utóéletének a jobb megértését. 


