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Női karakterábrázolás 
Theodóros Prodromos regényében

Theodóros Prodromos, akit Anthony Kaldellis méltán nevez a bi-
zánci Lukianosnak,1 mert elődjéhez hasonlóan sokoldalú auctor 
volt, az antik regény műfajának egyik bizánci megújítójaként is 
értékes alkotást hagyott az utókorra. Minden mű elmélyültebb 
tanulmányozásához feltétlenül szükséges egy megbízható, lehe-
tőleg kommentáros szövegkiadás, ami a bizánci szerzők esetében 
nem mindig áll rendelkezésünkre. Prodromos esetében ez nem 
így van; regényének két modern kiadása van,2 és több nyelvre is 
lefordították,3 ezeket vettem alapul kutatásaimnál.

1 A. Kaldellis: Hellenism in Byzantium. The Transformation of Greek Identity 
and the Reception of the Classical Tradition. Cambridge 2007, 251 és 271.

2 F. Conca: Il romanzo bizantino del XII secolo. Teodoro Prodromo – Niceta
Eugeniano – Eustazio Macrembolita – Costantino Manasse. Torino 1994 gö-
rög szöveg olasz fordítással, terjedelmi okok miatt névmutató nélkül és na-
gyon kevés kommentárral. M. Markovich: Theodori Prodromo. De Rhodanthes 
et Dosiclis amoribus. Libri IX. Stuttgart – Leipzig 1992 a névmutató mellett
a fontosabb szavak mutatóját is tartalmazza.

3 A művet a modern korban angolra, németre, olaszra és spanyolra fordították 
le. K. Plepelits: Theodoros Prodromos, Rhodanthe und Dosikles. Stuttgart 1996 
kommentáros német fordítása tartalmaz egy regisztert is. J. A. Moreno Jurado: 
Teodoro Prodromos. Rodante y Dosicles. Madrid 1996 bevezetővel ellátott 
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Regénye, Rhodanthé és Dosiklés története kilenc fejezetből áll,
s három három-három fejezetből álló részre tagolható. A női sze-
replők – az ókori előképektől4 és a kortárs regényektől5 is eltérő-
en – a középső triászban egyáltalán nem jelennek meg, egyedül 
Rhodanthé és Chrysochré. Rhodanthé is csak a hatodik könyv-
ben valódi szereplő, Chrysochrét pedig csak megemlíti Kratand-
ros (VI, 448), amikor Dosiklést vigasztalja, mert az azt hiszi, hogy 
meghalt a kedvese. Annak a triásznak tehát, amelynek fő témája 
a kalózok diplomáciai tárgyalásai és háborúja, a főszereplői és 
egyedüli szereplői férfiak, közülük is leginkább a kalózok, akiknek 
fogságába estek a hősök. 

A regénynek 14 női szereplője van a főhősnőt, Rhodanthét is 
beleértve. A női szereplők az antik mintát követve főképp a fő-
szereplők rokonai, szülei, testvérei és szolgái. A főhős, Dosiklés 
édesanyja Philinna, a hősnőé, Rhodanthéé Phryné. Dosiklés csa-
ládjának szolgálólányát Charissának hívják. Emellett megismer-
jük a regényekben gyakori barátnak, a ciprusi Kratandrosnak az 
édesanyját, Stalét, lánytestvérét, Myrillát, Kratandros szerelmét, 
Chrysochrét, annak édesanyját, Myrtalét és őrét, Bryát is. A női 
szereplők közül az egyetlen barbár szereplő a kalózvezér Mistylos 
lánya, Kalippé. Három női szereplővel pedig a fiatalok utazásuk 
közben ismerkednek meg: Myrtipnoé és Kallichroé a fiatalokat 
Rhodoson vendégül látó Glaukón felesége és lánya, Panthia pedig 
Stratoklésnak, az öreg kereskedőnek a felesége, akinek hajóján 
megszöktek a főhősök. A regény női szereplője még Pythia, akit 

spanyol fordítás a nem tartalmaz névmutatót. A legújabb fordítás, E. Jeffreys: 
Four Byzantine Novels. Manchester 2014 bevezetővel, kommentárral és név-
mutatóval ellátott munka.

4 A XII. századi bizánci regények előképe Héliodóros és Achilleus Tatios regé-
nye. 

5 Thedóros Prodromos mellett három kortársa Nikétas Eugenianos, Euma-
thios/Eustathios Makrembolités, Kónstantinos Manassés is a bizánci regény 
műfaját művelte.
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a főhősök kétségbeesett szülei keresnek fel, hogy megtudják, mi 
történt a gyermekeikkel és hol vannak.

A női szereplők jelentős része csak az első triász szereplője, 
mind a két triászban csak maga a hősnő, a főhősök édesanyja és 
a ciprusi fogolytárs, Kratandros édesanyja szerepel. Az utolsó tri-
ászban egyetlen új női szereplő jelenik meg, Kratandros Myrilla 
nevű testvére. Ő az utolsó triász egyik főszereplője és egyben a 
hősnő, Rhodanthé riválisa is, mert beleszeret Dosiklésbe. A női 
szereplők karakterére már a nevük alapján is következtethetünk, 
illetve néhány esetben csak ez árulkodik a szereplő jelleméről, 
külső és belső tulajdonságairól, mert Prodromos más informáci-
óval nem, vagy alig szolgál róluk. Az összes szereplő neve, ahogy 
Karl Plepelits alaposan elemzi,6 az antik görög világot idézi, míg 
a férfi szereplők közt a kalózok nevei a görög irodalomból jól is-
mert perzsa nevek (Artaxanés, Mithranés), addig a nők esetében 
csak görög nevekkel találkozunk. 

Lássuk először a mellékszereplőket! Róluk Prodromos nagyon 
kevés információval szolgál. Az első könyv főszereplője és a törté-
net jelentős részének narrátora ciprusi fogolytársuk, Kratandros, 
aki miután bemutatkozik a két abydosi ifjúnak, elmeséli szerel-
me történetét és kedvese halálát. Chrysochrénak hívták a fiatal 
lányt, akinek leírásakor Rhodanthéhoz hasonlóan a κάλλος szót 
használja, beszélő neve szőke hajára utalhat. Chrysochré a szom-
szédságukba lakott, Kratandros beleszeretett és küldönc révén 
tudatta vele érzelmeit, melyeket a lány viszonzott, s találkozót 
beszéltek meg, hogy megállapodjanak az esküvő időpontjáról. 
Kratandros leírásából ismerjük meg a lány szépségét (I, 223–225) 
és azt is, hogy a halálát okozó kő hogyan csúfította el arcát (I, 246–
251). A fiatalon elhunyt lányt egy szép, magas, de hiába virágba 
boruló fához hasonlítja, melyet kivágtak, mielőtt termőre fordult 
volna (I, 224–225, 229). Kratandros mellett az édesapa, Androklés 

6 Plepelits: i. m. (3. j.) 9 skk. 
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is bemutatja a lányát a bírósági tárgyaláson, szépnek és házasu-
landó sorba levő lánynak (I, 337–340) nevezi őt. A lány édesanyjá-
nak csak a nevét tudjuk meg, Myrtalénak hívják. A történet fontos 
szereplője még Brya, Chrysochré őre (φυλάκισσα), akinek beszélő 
neve (βρύον = élősdi növény) utal arra, hogy nagyon szigorúan 
őrzi a lányt, ő veszi észre az éjszaka a házba lopózó szerelmest is. 
Fellármázza a szolgákat, s közülük az egyik a beosonó Kratand-
ros helyett a szerelmes lányt kövezi halálra. A kémkedő szolga 
figurája nem előzmény nélküli a korábbi görög irodalomban, az 
epigrammairodalom (AP 262 és 290) mellett Achilleus Tatios re-
gényében is felbukkan hasonló szereplő,7 név szerint Kónóps, de
ő a főhősök után kémkedik.

A második könyvben Kratandros kérésére Dosiklés is elmeséli 
történetét. A hősök Stratoklés hajóján Rhodosra hajóznak, és ott 
Stratoklés barátainál találnak szállásra. A találkozáskor a barátok 
Stratoklés felesége felől érdeklődnek, akit Panthiának hívnak, 
ami Plepelits szerint a Pantheia alak névváltozata.8 Tatios regé-
nyében a főhősnő, Leukippé édesanyját hívják így. Panthiáról 
annyit tudunk meg, hogy ἀγαθή, azaz derék asszony. 

A két másik új női szereplő, a kapitány barátjának, Glaukos-
nak a felesége, Myrtipnoé és lánya, Kallichroé. A feleségről any-
nyi derül ki, hogy a férjéhez hasonlóan vendégszerető, szívesen 
látja vendégül a kapitány utasait is. A szívélyes házigazdák lako-
mát rendeznek a vendégek tiszteletére, amin részt vesz lányuk,
a παρθένος és neve alapján szép Kallichroé is. Dosiklés a lako-
mán a vendéglátók kérdésére elmeséli, hogy ki ő, hogy hogyan 
szeretett bele, majd rabolta el Rhodanthét. Itt tudjuk, meg, hogy 
Rhodanthé édesanyját Phrynének (II, 215: Dosiklés jellemzése) 
hívják, Dosiklését pedig Philinnának. A két anya közül Dosiklés 
édesanyját, Philinnát ábrázolja részletesebben a szerző: szerető 

7 Conca: i. m. (2. j.) 73.
8 Plepelits: i. m. (3. j.) 12.
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anya, aki fia szenvedését átérezve – Dosiklés reménytelennek hi-
szi, hogy feleségül adják hozzá Rhodanthét –, sírásra fakad, sze-
relmes gyermekét mégis arra bátorítja, hogy kérje meg a lány 
kezét. Philinna a család szolgáját, a jóindulatú (εὔνοος) és neve 
alapján bájos Charissát küldi el Rhodanthé édesanyjához, hogy 
kérje meg fia számára a lány kezét. Dosiklés, amikor beleszeret 
Rhodanthéba és magában vívódik, hogy mitévő legyen, dicséri 
Rhodanthé édesanyját is, tiszteletreméltó, nemes és erkölcsös 
asszonynak (II, 215: σεμνῆς γυναικός, εὐπρεποῦς καὶ κοσμίας) ne-
vezi. A két anya valódi szereplőként a regény végén (IX, 461–470) 
jelenik meg még egyszer, amikor megtudják, hogy férjeik és gyer-
mekeik úton vannak hazafelé, és eléjük sietnek a kikötőbe. A két 
anya szinte szárnyakon siet a hajó elé, hogy saját szemével lássa, 
hogy él a gyermeke. Örömkönnyek közepette ölelik át őket és rá-
beszélik a két fiatalt, hogy nagy lakodalmat rendezzenek. Annak 
ellenére, hogy Dosiklés édesanyjáról többet tudunk meg, mindkét 
anya ábrázolása sematikus, Prodromos semmilyen egyéni tulaj-
donsággal nem ruházza fel őket.

Az első triász nem valódi szereplője még Kalippé (III, 361; III, 
381), Mistylos kalózvezér lánya. Őt Góbryasnak, Mistylos sat-
rapájának az elbeszéléséből ismerjük meg: egy gazdag uralkodó 
szép lánya (III, 358), akinek méltó párja lehetne Dosiklés. Gób-
ryas tehát Dosiklésnek ígéri a kezét cserébe, ha segít meggyőzni 
Rhodanthét, hogy legyen az ő felesége. Kalippé esetében megle-
pő, hogy egy barbár uralkodó lányaként görög neve van.

A harmadik triász női szereplői Dosiklés és Rhodanthé édes-
anyja, a jósnő Pythia, Stalé, Kratandros édesanyja, Myrilla, Kra-
tandros testvére és természetesen a főhősnő, Rhodanthé. A sze-
relmesek szüleinek és Pythiának az ábrázolásáról már esett szó, 
így lássuk a másik három szereplőt. Stalét, Kratandros édesanyját 
mind Dosiklés, mind Rhodanthé jónak nevezi, még lányuk szörnyű 
tette után is. Stalé jólelkűségét tanúsítja, hogy amikor Rhodanthé 
beszámol róla, hogy találkozott Kratandrosszal, a jó hírért cse-
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rébe felszabadítja a lányt, s amikor fény derül Rhodanthé valódi 
származására is, akkor rangjához méltó ruhát ad neki és asztaluk-
hoz ülteti a lakomán. 

Prodromos művében a két részletesebben ábrázolt szereplő
a hősnő Rhodanthé és riválisa, Myrilla. Rhodanthé karakterábrá-
zolása összetettebb, egyrészt ekphrasisokból ismerjük meg szépsé-
gét, másrészt Dosiklés elbeszéléséből, harmadrészt a szerelmesek 
elszakadásakor a narrator omnisciens idézi a lány monológját, és 
ebből következtethetünk jellemére. A bizánci regények előképe, 
ahogy fentebb már említettük, a görög regények közül Héliodóros 
és Achilleus Tatios regénye. Prodromosnál is kimutatható mind-
két alkotás ismerete és hatása. Plepelits szerint a két főszereplő 
nevének megválasztásakor a szerző mind a két elődre utal,9 Do-
siklés esetében a név Héliodóros regényéhez köthető, Rhodanthé 
nevét pedig Tatios regénye ihlette, Kleitophón ugyanis, amikor 
először pillantja meg Leukippét, szépségét dicsérve rózsavirág-
hoz hasonlítja az ajkát (τὸ στόμα ῥόδων ἄνθος).

Az első fejezet két szempontból is Hélidóros művét követi: 
in medias res kezdődik, és hasonlóan rettenetes látvány tárul az 
olvasó szeme elé, mint a Sorsüldözött szerelmesekben; Prodromos 
a kalózok Rhodoson véghezvitt mészárlását mutatja be, és csak 
később értesülünk arról, hogy a szerelmesek hogyan kerültek 
Abydosból Rhodosra. A másik hasonlóság, hogy a rhodosi lakosok 
lemészárlása után a kalózok megpillantják a foglyok közt Dosi-
klést és Rhodanthét, és itt írja le a szerző először a lányt és rend-
kívüli szépségét (I, 39–60). Rhodanthét tehát a kalózok szemével 
látjuk, akiket lenyűgöz szépsége és ekphrasis formájában mutatják 
be a hősnőt; ebben a jelenetben ő a valódi főszereplő, rá szegező-
dik mindenki tekintete, Dosiklés csak mellékszereplő. Szoborra, 
sőt istennőre hasonlít, Artemisre hószín bőrével, arányos testé-
vel. Szépségének akkora az ereje, hogy Góbryas kalózvezér első 
látásra szerelemre gyullad iránta és rögtön leoldozza bilincseit. 
9 Plepelits: i. m. (3. j.) 12.
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A rablók Héliodórosnál is istennőnek hiszik Charikleiát, Artemis-
nek vagy az egyiptomi Ísisnek. Mind Héliodóros, mind Tatios re-
gényében megjelenik a hősnő egy-egy istennővel történő azono-
sítása, Artemisszel a tisztaságuk, Aphroditéval a szerelmi vágyuk 
rokonítja őket. Prodromos művében Artemis istennő csak ezen
a helyen szerepel. Aphrodité ugyan négy helyen tűnik fel (VII, 9; 
IX, 199; 202; 203), de ebből az utóbbi három alkalommal csak any-
nyiban kapcsolódik Rhodanthéhoz, hogy a gyermekeiket kereső 
Stratón és Lysippos a delphoi jósdában azt a jóslatot kapják, hogy 
Aphrodité szülőhelyén, azaz Cipruson találják meg Rhodanthét 
és Dosiklést. Aphrodité korábban a hetedik könyvben szerepel 
még, amikor megtudjuk, hogy Rhodanthé Kratón szolgája lett,
a narrator omnisciens elmondja, hogy a lány már ismerte a szol-
gaságot, korábban Erós és Aphrodité szolgája volt, és bár most új 
gazdákat (a ciprusi Kratón és Stalé, Kratandros szülei) kell szol-
gálnia, korábbi urairól és szolgatársáról, Dosiklésről sem feledke-
zett el (VII, 5–11). Prodromosnál is megjelenik tehát a hősnő és 
egy-egy istennő azonosítása,10 de Prodromosnál hangsúlyosabb a 
szűz istennővel való azonosítás, feltehetően amiatt, hogy a mű 
keresztény uralkodó udvarában született. Rhodanthé megőrzi 
szeplőtelen tisztaságát az esküvőig, nem szégyelli bevallani, hogy 
szerelmét a nász előtt ölelte és csókolta (VII, 115–116), de valódi 
szerelmi együttlétre nem került sor köztük. 

A második könyvben szerelme, Dosiklés is dicséri a lány iste-
nekhez hasonlatos szépségét (II, 111–125; II, 206–220), de ebben 
a könyvben a férfiszépség megítélésének kritériumairól is szól
(II, 246–278). Dosiklés elbeszéléséből tudjuk meg, hogy a lányké-
résre a szolgálólány elutasító választ kapott, ezért a szerelmes ifjú 
társai bíztatására úgy dönt, hogy elrabolja Rhodanthét. Fegyveres 
társaival megtámadják Rhodanthé kíséretét, akik elmenekülnek, 

10 K. Haynes: Fashioning the Feminine in the Greek Novel. London – New York 
2003, 48 sk.
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Dosiklés ölébe kapva a lányt a kikötőbe siet, ahol már vár rájuk 
Stratoklés hajója. A szerelmes lány örömteli szavait Dosiklés idézi 
fel, de ez a szöveg a kalózháború borzalmait előlegezi meg, mert 
λῃσταί, φίλοι βιασταί, καλοὶ τύραννοι nevekkel illeti elrablója 
társait. 

A harmadik könyvben a kalóz Góbryasban Rhodanthé olyan 
erős vágyat ébreszt, hogy az éj leple alatt erőszakkal a magáévá 
akarja tenni a lányt. Ő azonban elmenekül előle, kiabálásával fel-
lármázza alvó kedvesét, aki így a segítségére siet. 

Rhodanthé ezt követően a hatodik könyvben jelenik meg újra; 
a kedvesétől elszakított Dosiklés szomorúan emlékszik szépségé-
re (VI, 291–307). Ebben az ekphrasisban növényi hasonlatok sora 
idézi a lány szépségét: termetét ciprushoz, ajka és arca színét ró-
zsához, hajfürtjeit a borostyánhoz hasonlítja, mely befonja a pla-
tán lombját. Az ezt követő növényi hasonlatok (az alma elfony-
nyad, a gránátalma elpusztul, a fák lehullatják leveleiket, a liliom 
szirma is lehull, a gyümölcs is földre hull) az elmúlást idézik, mert 
Dosiklés sejtése szerint az irigy Nótos elragadta tőle Rhodanthét. 

Rhodanthé, a hősnő a hetedik könyv főszereplője, aki miután 
elszakad kedvesétől és Tyché jóvoltából ciprusi fogolytársuk, Kra-
tandros családjának szolgája lesz, egy hosszú monológban tesz 
tanúbizonyságot Dosiklés iránti szerelméről. Hol reménykedik, 
hogy kedvese él, hol elsiratja, mondván, ő sem akar tovább élni. 
A több mint százsoros monológ (VII, 17–160) szinte csak felkiál-
tásokból és kérdésekből áll. Itt vall arról is, hogy szerelmét már 
ölelte és csókolta, és arra buzdítja a többi fiatal lányt, hogy ők se 
féljenek a csókoktól.

A nyolcadik könyvben Rhodanthé jelleméről nem tudunk meg 
semmi újat, a narrator omnisciens elbeszéléséből azonban kiderül, 
hogy riválisa megmérgezte és a méregtől megbénult. Kedvese, 
Dosiklés, ahogy a neve is mutatja az „ajándékozó”, aki sok nehéz 
helyzetben nem tudott szerelmén segíteni, most – mivel a gyil-
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kossági kísérlet idején Kratandrosszal vadászott és az erdőben lá-
tott egy lebénult medvét, ami egy növénnyel kenegette magát és 
attól elmúlt a bénasága – azzal a gyógynövénnyel, ami a medvét 
meggyógyította, meggyógyítja Rhodanthét.

A kilencedik könyv elején a féltékeny Rhodanthé jelenik 
meg. Dosiklés nem akarja elhagyni Kratandrosék házát Myrilla 
gyilkossági kísérlete után sem, és ezért Rhodanthé azzal vádol-
ja kedvesét, hogy az beleszeretett Myrillába. Dosiklés azonban 
meggyőzi, hogy őt szereti és miután a szüleik megtalálják őket 
Cipruson, együtt hazahajóznak. A regény kettejük esküvőjé-
vel zárul, Rhodanthé Dosiklés asszonya lesz szülővárosukban,
Abydosban.

Myrilla, a rivális, Rhodanthé monológjából és elbeszéléséből 
ismeri meg a hőst, és első hallásra beleszeret,11 s amikor Kratand-
rosszal, testvérével az ifjú megérkezik ciprusi házukba, a lány 
szerelme még erősebbé válik. Az irigység (φθόνος) gyakran kap-
csolódik nevéhez. Ez az irigység indítja arra az elkeseredett lány, 
hogy úgy próbálja a szerelmeseket elszakítani és Dosiklésben 
szerelmet ébreszteni maga iránt, hogy megmérgezi Rhodanthét. 
Myrilláról többet nem tudunk meg, sem belső, sem külső tulaj-
donságairól, s azt sem, hogy érzi magát gonosz tette leleplező-
dése után. A rivális figurája tehát nem annyira kidolgozott, mint 
például Achilleus Tatios regényében. 

11 Az antik és bizánci regények bizonyos motívumai azonosak a görög eroti-
kus és mimetikus fiktív levélgyűjteményekéivel (Ailianos, Aristainétos,
Alkiphrón, Philostratos és a bizánci Theophylaktos Simokattés). E levélgyűj-
temények szerzői közül Philostratos szerelmeslevél-gyűjteményében sze-
repel ez a gondolat. A 41. levélben a feladó az előző levelekkel ellentétben 
éppen arról számol be, hogy bár a szemeknek fontos szerepe van a szerelem 
ébredésében, Athénodóros csak hallott egy fiúról, és mégis beleszeretett.
A feladó azzal magyarázza az ellentmondást, hogy az elménkkel is látunk, 
azaz a leírás alapján megszületett egy kép Athénodóros elméjében, és ez a 
kép is képes lángra lobbantani a szívet.
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Rhodanthé szereti Dosiklést, de fogadalmukhoz híven az es-
küvő előtt nem akar az asszonya lenni. Rhodosra való megérke-
zésükkor Glaukónék házába sem akar bemenni, mert nem tartja 
illendőnek, hogy ismeretlen férfiak társaságában lakomázzon. 
Bátran néz szembe a veszélyekkel is. Dosiklés ennek ellenére 
gyakran kételkedik kedvese hűségében, s nőként sír az a férfi, aki 
azzal dicsekedik, hogy számos véres csatában rengeteg embert 
mészárolt le, mert azt hiszi, hogy a lány elfogadja a kalóz Góbryas 
házassági ajánlatát. Rhodanthé azonban letörli könnyeit és meg-
erősíti hűségesküjét. Dosiklés tart attól is, hogy mivel kedvese 
jómódhoz szokott, akár az utazás alatt, akár utána a kalózok fog-
ságában az egyszerű körülmények és a nélkülözés megviseli majd 
(I, 118–121), de Rhodanthé hősiesen viseli a megpróbáltatásokat. 
A regényben tehát érdekes módon Dosiklés viselkedik úgy, mint-
ha ő lenne a hősnő, a görög tragédiákban és a görög regények-
ben gyakori hamis női beszéd is e regényben hamis férfi beszéd,12 
amikor Góbryast megerősíti abban a hitében, hogy ők testvérek 
illetve azt hazudja, hogy édesanyjuk nemrég halt meg, és így a 
kalóz még néhány napig a gyászidő miatt nem veheti feleségül 
Rhodanthét. Hogy a főhősöket testvéreknek vélik, Héliodórosnál 
(I, 22) is előfordul, akárcsak egy bibliai történetben (Sára és Áb-
rahám). 

Összegezve Prodromos regényében a női mellékszereplőkről 
nagyon keveset tudunk meg, néhány szereplőről a nevén kívül 
szinte semmit, és egyáltalán nem tűnnek igazi hús-vér figurák-
nak. A főszereplő és riválisa ábrázolása sem olyan részletes, mint 
az antik regényekben. A női szereplők ábrázolása és a tény, hogy 
jóval kevesebb szerepük van a regény cselekményének alakulásá-
ban, szintén azt erősíti meg, hogy Prodromos az antik mintákat 
követve, de mégis megújítva, a görög szerelmi regény mezébe öl-

12 E. Redondo Moyano: El discurso falso en los personajes femeninos de la novela 
griega. Nova Tellus 30/1 (2012) 77 skk. 
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töztetve saját korának háborúiról és a vallásáról (a keresztény-
ségről) is szeretne burkoltan, finom utalások formájában véle-
ményt mondani.13

13 Kaldellis: i. m. (1. j.) 261.


