
i di pusz és a Szf inx) Szop hok lész Oi di pusz tü -
ran nosz cí mû da rab já ban a Szfinx re és re jt vé -
nyére több sz ör utal nak, ám ma gát a rejtv ényt 

a da rab ból nem is mer jük meg. An nyi bizo nyos, 
hogy meg fej tése nem min dan na pi szel lemi ké pes -
sé  gek et kö ve telt. Er re cé lozn ak a Pap sza vai a prolo -
g osz  ban, ahol Oi di puszt „em be rek el se jének” 
(Babits; ld. Szop hokl ész, 1994; andrón protón; a 
da  rab gö rög szö ve gét Lloyd-Jo nes–Wi l son 1992-es 
ki adásá ból ve szem) ne ve zi (33.), s úgy vé li, Oi di -
pusz a meg fej tés hez is ten tôl ka pott se gít sé get (38.). 
Oi di pusz Tei re szi asz nak mon dott gô gös sza vai 
(393skk.), majd Te i resz i asz gún yos rep li kája (440.) 
is Oidi pusz ki vé tel es in tel lek tu á lis ké pes sé gei re, 
talá ny fej tô adott ság á ra utal nak. Vé gül a da rab zár -
la tában, ami kor a meg sem mis ült Oi di pusz ha j dani 
nagy sá gát ál lít ja szem be je len le gi nyo mo rú ságá val, 
ugyan csak a rejt vény meg fej té sé rôl és ál tala sze rzett 
ha tal má ról be szél (1524sk.). Mi volt hát ez a hí res 
ai nig ma, ez a „ho mál yos be széd” vagy „re jt vény”? 

A fel ad vány egy kés ôb bi tan ú ság té tel sz e rint így 
hangzo tt: „Van egy két lábú a föl dön és egy négy lábú, 
egy a ne ve, és há rom lá bú is; egye dül ez változ tatja ter -
 mé szet ét/alak ját (phü szin) azok kö zül, amik a földön 
csúsz nak-mász nak, vagy a leve gô ben, vagy a víz -
ben él nek. Amik or há rom láb ra ne hez ed ve jár, akkor 
a leg las súbb. (...) Az em bert ne vezt ed meg, aki, mi -
dôn cse cse môk ént a föl dön más zik, mik or épp meg -
 szü let ett, négy lá bú, meg öre ged vén pe dig har madik 
láb ként bo tot hasz nál va ne hez en jár, nyaka meggör -
 bed az öreg ség ter hé tôl.” (Scho li on in Phoen is sas 50.)  

E rejt vény fej tés nek, va la mint e kü lö nös, jel en -
té sekb en gaz dag rejt vény és a Szop hok lész-szö veg 
több ré tû és bo nyo lult an szôtt vo nat ko zás há lóz a tá -
nak há rom moz za na tá ra té rek ki rés zle tese b ben. 

Az el sô fa l losz és log osz (mint ér te lem, ész; Szo -
phok lészn ál: gnó mé, phron tisz, nusz) rejt el mes, ám 
mind a mít osz ban, mind a da rab ban an nál nyil ván -
va lóbb kap csola ta. Egy részt: Oi di pusz a tra gé di á -
ban mint ön tu da tos, tel jesí t mé nyé re büsz ke, de rék 

apa (nem csak sa ját gy er me ke ié, ha nem a Thé ba 
egész né pét repr e zen tá ló kön yör gô if jaké is, egy 
vár os nyi gyer me ké, hi szen a da rab el sô sza vá val 
ôket sz ó lít ja meg így: ó tek na), csa lád ját és vá ros át 
böl csen irány í tó és föl vi rágo z ta tó, fe le sé gév el bol -
dog há zas ságban élô fér fi je le nik meg. Má srészt: 
nem csak a Szfinx rejt vé nyét, ha nem a ne mi ség, a 
vér fer tôz és, a fal losz bû nét is rend kí vüli in tel lek -
tu sá val „fej ti” vagy „is mét li meg”, „re konst ru ál ja”. 
Vé ge ze tül pe dig: a mí tosz nak egy – ta lán korá b bi, 
egy cip ru si edé nyen ábr á zolt – vál to za tá ban Oid i -
pusz nem szel le mi, ha nem tes ti erej é vel, kard já val 
gyôz te, döf te le a Szfin xet, (sz o ká so san) nôi ar c cal 
és nôi fels ô test tel ábr á zolt el lenf e lét. (Ta lán e mí -
tosz vál to za tot – en nek [fal-]lo go centri kus átté te lét 
– ôr zi egy, a nagy gör ög szó tá rak ál tal ez en az egy 
helyen ada tolt szó kap cso lat, mely a tes ti és a szel -
le mi erôt [szú ró]fe g yver-me ta fo rá ban kon tam i nál -
ja: a 170. sor ban, nem sok kal a hajd a ni vész re, az 
át kos em lé kû, de Oi di pusz ált al vé gül meg semmi -
sí tett Szfinx re tör té nô uta lás után a Kar a hiá ny zó, 
csa pás ok tól meg sza badí tó esz közt phron ti dosz 
enkho sz nak ne ve zi, az „ér te lem kard já tól” vagy 
„fegy  ve ré tôl” [Ho mé rosz nál még azt jel en te né: „dár -
dá já tól”] vár ná a sza bad u lást.) 

A po liti kai, ne mi és in telle k tu á lis po ten cia bo -
nyo lult, ter mé keny és vég zetes össze ga bal yo dá sa 
nem cs ak a nyi tó je len et színr e vi te léb en, a fô sze rep -
lô jel lemé ben va gy a cse lek mény szer ke zet ben, ha -
nem – mint azt az utób bi pél da is mu tat ta – a da -
rab szö vegé nek tro po lóg i ai dime n zi ó já ban is meg -
je le nik. A Kar több ször utal Oi di pusz di a dal mas 
ere jé re sze xu áli san is ér telm ez he tô me ta fo ri kával: 
bás tyá nak, to rony nak ne ve zi (pür gosz 1201.); több -
ször hasz nál nak ve le kap cso lat ban ha jó zá si me tafo -
rá kat: Ioka sz té kor mány os hoz ha sonl ít ja (hósz kü -
ber né tén ne ósz 923., vö. 56.), a Kar hál át ad ne ki, 
ami ért ked ve zô szél lel jól irán yí tot ta a vá ros(ha jó -
já)t (kat’ ort hon ur i szasz 695.; az ort hosz mel léknév 
azt is jel en ti: egyene sen ál ló, fel-, ég nek ál ló/me re -
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dô; me rô le ges; he lyes, ig az, megb íz ha tó; iga zi, va -
lódi; igaz sá gos); a ha jó kor mán yo sá nak ké pei mel -
lett egy al kalom mal me ta for i ku san a „ha jó” po zí -
ció  já ba ke rül, amely ha jót azon ban vég ze tes mó -
don ugya naz a ki kö tô (li mén ha u tosz 1209.) fog ad -
ta be, mint ap ját (vö. 422sk.); s a Kar tag jai a ne -
gye dik sztas zi mon ban (1196skk.) egé sz sor ki ma -
gas ló tel je sít mény re, fér fi as ság ra uta ló kép pel ír ják 
le Oi di pusz pál yá ját: „aki a csú cson (kath hü per bo -
lan: a „túl zás ra” is utal hat) íja dat meg fe szít ve/nyi -
laz va (to xe us zasz) er ôd tel jé ben ural kod tál, erôn 
ala puló ha tal mad vo lt (ekra té szasz) min den te kin -
tet ben bold og éle te den – ó Ze usz – el pusztí t va a 
ho r gas kar mú jö ven dô mon dó szûz lányt (part he -
non), föl de men a ha láll al szem ben to rony ként 
(egyen e sen/fel)áll tál (pür gosz anesz tasz).”1  

A má so dik mo z za nat a rejt vény meg fej té sé nek, 
vagy is a Szfinx leg yô zé sé nek eg yik érte l me zé si le -
he tôsé ge. A Szfinx Tüp hónn ak, a száz sárká ny fej -
jel ré mí tô rett e ne tes szörny nek volt a lá nya, Tüp -
hón  nak, „aki csak néz, és tûz vil lan fel va la mennyi 
fejé ben, / s min den fé lelm es fej ben még ha n gok is 
ül nek, / min den fé le csod á la tos ér tel mû szi ne zet tel” 
(Hé sziod osz: The o go nia 828skk.). Tüp hón a pusz -
tí tó, el len ség es, ti tok za tos és ki szám ít ha tatl an ter -
mé szeti er ôk meg tes tes í tô je (The o go nia 820skk.). 
Az ô lány át öli meg rejt vényf ej tô böl cses sé gé vel 
Oidi pusz; a tört é net nek Ni etzs che A tra gé dia szü -
leté sé ben olyan mar káns ér tel mez é sét ad ja, ame lyet 
ér de mes hosszab ban id éz ni, nem csak a tel jes gon -
do lat me net be mu tat á sa, han em né hány, a kés ôb -
bi ekben fon tos sá vá ló meg áll apí tás (a jósk é pes ség -
rôl, az in cesz tus ról) fel bukk a ná sa mi att is: „Oi di -
pusz, ki meggyil kol ta ap ját, fel esé gül vet te an y ját, 
és meg fej tette a Szfinx ta lá nyát! E vég zet es cse lek -
mény sor tit ok za tos hárm as sá ga mit mond ne künk? 
Egy ô sré gi, k ivá lt a per zsák nál ho nos nép hit sze -
rint bölcs va rázs ló csak is in cesz tus ból szü lethet: a 
ta lányf ej tô és az any ját nô ül ve vô Oi di pusz ra vo -
nat kozt at va ezt úgy kell ér tel meznü nk, hogy ah ol 

jós- és va rá zse rôk fel for gat ják a múl tat és a jö vôt, 
szét rombo l ják az indi vi du á ció mer ev törvé nyét, 
egy ált a lán, ah ol be ha tolnak a ter mé szet lé nye gi rej -
tel me i be, ott elôbb val a mi ször nyû ter mé szet el le -
nes sé get kel lett el kö vet ni – mint a pe rzsák nál az 
in cesz tust –, hogy ez meg tört én hes sék; me rt mi -
ként kénysz e rít hetné a term é sze tet tit kai ki szol gál -
tatá sá ra az em ber, ha nem úgy, hogy gyôz e del -
mesen szembe sze gül ve le, az az ter més zet el len e sség -
gel? Én ezt az érte l met lá tom Oi di pusz vég ze té nek 
szörn yû hár mas sá gá ban: aki a ter més zet – a ket tôs 
lén yû Szfinx – ta lá nyát me gfej ti, an nak az apja gyil -
ko sa ként és az anyja fér jek ént szét kell rom bol nia 
a ter més zet szent rend jét is. Na gyon is úgy tû nik, 
hogy a böl cses ség, s ép pen ség gel a di o nü szoszi böl -
cses ség ter mész e tel le nes ir tó zat, s hogy aki tu dá sá -
val a te r mé sze tet a megs em mi sülés sza kad é ká ba ta -
szít ja, an nak ön ma gán is el kell szen ved nie a ter -
mé szet fel bomlá sát. A böl cses ség éle a bölcs el len 
ford ul; a böl cses ség vét ség a ter més zet el len: ilyen 
ször nyû tan ul sá gokat vet oda ne künk a mí tosz; a 
hel lén köl tô az on ban naps u gár ként érin ti meg a 
mí tosz Memnón-os z lo pát, úgy hogy az hir te len 
megz en dül és szop hok lészi dal la mo kat ját szik.” 
(Ni etzs che, 1986:79sk.) Hogy iga za van-e Niet z -
sché nek, mi kor a mí tosz Oid i pu szá nak a ter mé szet 
tit kai ba ha to ló böl cses sé gét di onü szo szi nak tart ja, 
az tal án vi tat ha tó. Az vi szont ne he zen cá fol ha tó, 
hogy – mint Ni etzs che is cél oz rá – Szop hok lész 
da rab jáb an Oi di pusz inká bb Ap ol lónn al (va gyis a 
Nap nak, a fény nek, a Nap tisz ta és szent fén yé nek, 
s a tô le szár ma zó tisz tán lá tás nak, a tisz tán lá tó 
szem nek, ál ta lá ban a rend nek s a tisz ta ságn ak, az 
ön ism e ret nek s jó zan ságnak, a jós lásn ak és az ér -
te lem nek az is te né vel) áll – elle nt mon dás os – kap -
csol at ban. Ami e dil em má nál font o sabb, az az, hogy 
a ni etzsc hei ér tel mez és Oi di puszn ak „az idô ben kö -
zépsô – egyút tal az egyet len me gjó so latl an és ön -
magá ban vé ve ár tat lan – tet tét, a re jt vény, rejt ély 
meg fejté sét he lye zi, eme li e sors fel tét e le zett lo gi -
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1 Ta lán nem fö lös le ges e láb jegy zet ere jéig ar ra is ki térni, hogy a da rab cí mé ben sze rep lô türa n nosz szó a kora be li nyelv -
hasz  ná latb an nem fel tét len ül ne gat ív cseng é sû. Nem szük sé gkép pen je lent „zsar no kot”, s az örök le tes ki rály ság in téz -
ményé vel sz em ben nem szár ma zás ré vén el nyert ha talo m ra utal. Ariszt o te lész az egye du ral mi ál lam for má kat szám bavéve 
be szél egy ural ko dót í pus ról, mely a leg kö ze lebb le het ah hoz, amely be Oi di pusz is tar to zik: „Azál tal ugyan is, hogy ôk vol -
tak a nép nek el sô jó te vôi, tu do má nyuk vagy ha di eré nyeik rév én, (...) ki rá lyok let tek a nép akar a tá ból, s örö kös e ik szemé -
ben ôsök ként sze re peltek.” (Po li tika 1285b 5skk.); „Ezen kív ül ne mes cse leke de te ik ju tal má ul emel ték trón ra a ki rá lyo -
kat, ami pe dig a ki vá ló fér fi ak ér de me szok ott len ni.” (1286b 11skk.) Per sze, mi ként Bow ra meg jegy zi, Oi di pusz, épp 
kir á lyi tem pe ra ment u ma mi att, haj lik a ti ran nik us ra is (gon dol junk maga tar tá sára Te i res zi asszal vagy Kr e ón nal szemben); 
me gje le nik te hát az a „té ve dés” (ha mart ia) is, amit Ariszto te lész a tra gikus ha tás felt é te lé nek tek int, s épp Oi dip uszt hozza 
fel pél dá ja gya nánt (Po ét i ka 1453a 8skk.; Bow ra, 1965:188; Oi di pusz rend kív ü li sé gér ôl, egy szerre em ber fe let ti és em ber -
alat ti te r mé sze té rôl, a tü ran nosz és a ph ar ma kosz ket tôs sé géb en, ld. Vern ant, 1978.).



kájá nak köz ép pontjá ba, mint ha idô ben elô re, el -
sô vé, a má sik két megj ó solt, vég ze tes tett ki váltó 
oka ként.” (Sza bó, 1997:52.) Oid i pusz, a „na gy le -
lep lezô” (Sza bó, 1985:186.) buk á sa a szelle mi ké -
pes sége i vel, rejt vény fej tô adott ság á val a va ló ság tit -
kait fel tá ró, a Hér ak le i tosz sze rint re j te kez ni sze re -
tô ter mé sze tet ku ta tó (ez zel egy ben meg is sér tô) 
em ber bu ká sa egy ben: Oi di pusz da rab bé li si ke res 
rejt vény fej té se (mely a ko ráb bi pró ba an a lo gonja) 
sa ját össze oml á sát idé zi elô. 

Vé gül a har ma dik me gjegy zés im már ma gá ra a 
rejt vényre vo nat ko zik. A fel ad vány sz ö ve ge az em -
bert ki tün tet ett lé te zô nek mu tat ja, olyan élô lény -
nek, mely nek van egy tul aj don sága, amellyel a töb -
bi nem rend el ke zik; e tu laj don ság a vál to zé kony -
ság: min den „élô lény köz ül” egye dül az em ber „vál -
toz tat ja ph ü szi szét”. Épp ezen a vá l to zé kony sá gon, 
a vál toz ás le he tô ség én és ta pasz ta la tán ala pul a fel -
ad vány. Hi szen az itt el rejt ett meg ol dás, az „ember”, 
azért ta lál ható ki ne he zen, az ért nem azo no sít ha tó 
prob lém át la nul, mert idô beli vál toz á sai egy asp ek -
tus nak (a „láb ak” szá má nak) szi nek dok hi kus kiter -
jeszté se ré vén phü szis zét is min dig más nak mut at -
ják. Ami kor Oi dipu sz ki ta lálja a meg fej tést, épp ezt 
az idô be li kü lönb sé get lát ja át, fel is me ri, hogy e kü -
lön bö zôs é gek ben, elt é rô meg je len é si form ák ban 
van va lami köz ös, va la mi mind vé gig azo nos.  

E rejt vény fejt ést azon ban, a rejtv ény s a da rab 
gö rög szö ve gét olv as va, nem pusztán Oi di pusz 
rend kí vü li in tell ek tu sá nak, kö vet kez te tô ké pes sé -
gé nek tu laj do nít hat juk: a „log i kai” ma gyar á zat mel -
lett „re to ri kai” – a je lö lôk (be tûk) já té kán ala puló 
– ma gya rá za tot is ta lál ha tunk. E „kratü lo szi” ma -
gya  rázat két je lens ég re hív hatja fel a fi gyel met. Az 
egyik, hogy a meg fej tés kul cse le me ként sze rep lô 
láb (pusz) szó Oid i pusz, a Da gadtl á bú ne vé nek is 
alkotórésze – ki ra gad hat ná meg biz tos abb an e rejt -
vény láb aza tát, mint az „ád áz lá bú” (Bab its), de i no -
pusz Oi di pusz? (418.) S a sza vak, a név ge nea ló -
giá ja e pon ton vég zete sen össze kap cso ló dik a sze -
mély ge ne a lógi á já val, a szá rma zás kap csával, ami -
nek szét sza kí tá sa, úgy lát szik, sem az apá nak, sem 
a fi ú nak nem si ke rül het: ami kor a Hír nök elô adja 
Oi di pusz ne vé nek eti mo lógi á ját (hószt’ óno maszt -
hész ... hosz ei 1036.), az el ne vez és (ono ma dzó) és a 
szemé ly lé tén ek (hosz ei, aki vagy) ere de te ként olyan 
ese ményt (ek tük hész ta u tész) ne vez meg, mely nek 
er e de te az apa, e rej tett, mé gis va lódi és ere de ti név -
adó (vö. 717skk.), hi szen, ha má sok ke zé vel is 
(allón khersz in), ô té tet te ki az át kö tött (en dze u xasz) 
lá bú Oi di puszt – az anya nem egé szen vi lá gos, a 

ke gyet len rész let ek be (ért het ô en) nem mer ü lô be -
szá mol ó ja szer int (Oi dipu sz, a láb sza kért ô je, nem 
is fi gyel föl sza va i ra). Az apa az te hát, akit ôl fia e 
daga dt lá bat kap ta, örö köl te akár, az al kati has on -
la toss á gon (742sk.) tú li tes ti jel ként, nö ve ke dé sé -
nek, phü szis zé nek örök bé lye ge ként, hogy azt án 
rend kí vü li rejt vény fej tô adott ság á nak, ph ü szi szének 
ere de te is le gyen (em lé kez zünk Te i res zi asz sza vai -
ra: ukun szü ta ut’ arisz tosz heu risz kein ep hüsz; hát 
nem te vagy, nem te vagy ter més ze ted nél fog va, 
nem te lett él, nö vek ed tél olyan ná, olyan ter mé sze -
tûvé, aki eze ket leg ki vá lób ban ki ta lálja? 440.). 
Hiszen Oid i pusz nem csak lá ba mi att de i nosz, vagyis 
ret te ne tes, fél el me tes, döb bene tes, cso dá la tos, ha -
nem me rt – más hoz nem fog ható an – lát és tud, ami 
a gö rög ben azon os tô bôl ké pzett szó: azt tu dom 
(oi da), amit min dig is már – per fekt um ban – látok 
(ei dó). Oi di pusz, a láb lá tó ja-és-tu dó ja, épp e tu -
dása mia tt vál hat fe l fu val ko dot tá, puf fadt tá vagy 
pö f fesz ked ô vé, fel leng zôs sé (oi deó), s le het na gyon 
is vak ká ar ra, ho gy lát ni és tud ni ta lán még sem 
min dig ugyan az (vö. 370skk., 451skk.). S, más fe -
lôl, va jon mi ként for dít ható, ha egy ált a lán, a rejt -
vény ben szer ep lô phü szisz szó? Va jon mik ént ért -
hetjük (hogy Oi di pusz hog yan – vagy in kább mi -
ként? – ért het te)? Pusz tán kül sô ala k ként, for ma -
ként fog ta fel? Ter mé szet ként? Ne tán az ere de tet, 
szár ma zást, sz ü le tést is ki hal lotta be lô le? Es zé be ju -
tott jell e me, lel ki ter mé szete? Hajla ma s ösz tö ne?  
A term é sze tes rend, a ter mé szet ter més ze tes rend je? 

Oi di pusz a kül ön bö zô ala kok ban (ph ü szisz) 
meg pil lant va la mi mind vé gig azon o sat, va la mit, 
ami a vál tozó do log vagy élô lény vál to zat lan termé -
sze tét (phü szisz) je len ti. Va jon nem a phü szisz e két 
– (a lát ha tó/lát ha tat lan ket tôs ség men tén vé gzett) 
re dukc ió ered mé nye ként kap ott – alap ve tô je len -
té se, a kö zöt tük lévô fe szült ség te li vi szony idé zi elô, 
hogy a „leg ha tal ma sabb” (1525.) rejt vény fej tô, 
mikor sa ját éle te lesz a leg fôbb ta lány, már sokk al 
ne he zeb ben ér célt? Ál lan dó ság és vál tozás, azonos -
ság és külö nb ség vi szo nya vagy term é sze te épp azt 
a ket tôs sé get mu tatja, am it a phü szisz szó ban ol vas -
hat unk. A phüs zisz mint je lölô épp en azt je lö li, éppen 
azz al je löl(i meg az em bert), hogy ö nma gán és ön -
mag á ban fe lmu tat ja azon os nak és kül ön bö zônek 
vi szony lag os sá gát: ident i tás és dif fe rencia, egyik a 
má sik ban, egyik a má si kon, szü nte len csú szásb an 
van nak. Ennyi ben a re jt vény meg ol dá sa val ó ban 
„an nak az em be ri so rs nak a haso n la ta, ame lyet 
Oidip usz a ma ga életé ben is kény te len meg tapa sz -
tal ni” (Bo lo nyai Gá bor; Sz op hok lész, 1994:66.). 
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Oi di pusz ön meg fej té se, élet tör té ne té nek s így sze -
mély isé gé nek reko nst ruk ci ó ja, az egy ség helyr e ál -
lí tása lát szó lag pusz tán azért ne héz, mert az idô -
beli tá volsá gok, a szám ta lan nagy hord er e jû, éle tét 
gyö k e  re sen meg vá l toz ta tó ese mény csak nem le he -
tet len né te szi va la mely áll an dó kap cso lat föl le lését, 
va lam ely egy sé ges, min den ízé ben il leszke dô tör -
té net, s ve le együtt e tör té net fô sze rep lô jé nek, vagy -
is ön ma gá nak a(z új ra)lét re ho zását. A cse lek mény 
vég ki fej le te sze rint Oid i pusz lét reh oz ta, „helyre ál -
lí tot ta” tör té net ét – ön ma gát. A szöv eg azonb an 
nem  cs ak vég pont ján, Oi di pusz kese rû ség gel és ön -
gú nnyal, s, bi zo nyos ér te lem ben, bölcs es ség gel vagy 
tu dáss al telt, har ma dik szem ély ben fo galma zott sza -
va i ban, de a „re konst rukció” fol ya ma tában, a nyo -
mo zás so rán is rend re rá irán yít ja a fi gyelmet az ön -
azono s ság, az in di vid u a li tás (mint egye di ség és mint 
egy ség), az „ön ma ga” nag yon is kér dé ses volt á ra. 

 
i dip usz mint de tek tív, jel ol va só és rejt vény fejtô) 
At tól kezd ve, hogy Kr e ón tól (köz vet ve ped ig 
Ap oll ón tól) meg tud ja, a Thé bát pusz tí tó ra -

gály ak kor mú lik el, ha Lai osz gyil kosa it meg bün -
tet ik, Oi di pusz tev é keny sége a ku ta tás, nyo mo zás, 
va la mi rej tett nek, rej tély- és rejt vény sze rûn ek (vö. 
439.: ai nik ta kai as zap hé le ge isz), nem köz vetle nül 
hozz á fér hetô nek a me g ta lá lása, fel szín re, nap vi lágra 
hoz á sa je gyé ben áll. A da rab sz ö ve gét át- meg át -
szö vik a nyom (nyo mo zás); jel, jel adás; megfigyelés, 
kif ür ké szés, tu da ko lás, (meg)tu dás, (fel)ku ta tás; 
(meg)ta lá lás; meg mu ta tás, bi zo nyí tás sza vak és szár -
ma zé ka ik, a tex tus könnyen elr en dez hetô e sza vak 
és ki fe je zé sek sz e man ti kai há ló za tá ban.2 Oi di pusz 
a 108sk. so rok b an prog ram sz e rû en össze fog lal ja 
fe la datát: a ré gi do logn ak (ok nak, vád nak, bûn nek) 
ke ll fel lel nie ne he zen hoz záf ér he tô, ne he zen bi zo -
nyít ha tó nyo mát (pu tod’ he u reth é sze tai / ik h nosz pa -

la i asz düszt ek mar ton ai ti asz). Fel ad a ta: a ren del ke -
zés  re álló nyo mok ból, jel ek bôl meg tal ál ni és új ra 
elô hozni va la mi rej tett et, fe le désbe me rült et, ne he -
zen hozz á fér he tôt. A je lol va sás nak több fé le módja 
le het. Oid i pusz, aki ko ráb bi rejtv ény fejté sé re büsz -
ke, hi sz ál ta la lett az, ami (vö. 440sk., 1525.), a jóst 
ko ráb bi ku dar cá ra em lé kezt et ve (394skk.), saját 
er e jé ben, in tel lek tu á lis ké pes sé gé ben bíz va nem 
jós  je lek bôl, ha nem ért el mé re ha gyat koz va, az el -
szórt jel zé sekb ôl és terv sze rû en me g szer zett in for -
má  ci ók ból köv et kez tet ve, egye dül, s – né mi képp 
bal jós la tú an, (bár, vagy ép pen mert csu pán) a jö -
vô re vo nat kozó ígé retk ént ki mond va – min dent el -
kö vet ve (pan emu dr a szon tosz 145.) akar ja ki der í te -
ni az igaz ság ot. (Oid i pusz nak Te i resz i asz hoz fû zô -
dô vi szo nya, a lá tás/vak ság, nap pal/é jsz a ka, nap -
fény/sö tét ség, jó zan ság/ôrü let – a da rab so rán meg -
rendü lô, sôt akár át for du ló – hierar  chi kus op po zí -
ci ói nak me ta fo ri kájá val, s a szop hok lé szi tr a gi kus 
iró nia bo nyo lult for má ció i val együtt, kü lön elem -
zés tár gya le hetne.) Úgy vé li, most is ren   del ke zé sé -
re áll az – a Kar szer int ember fel et ti (vö. 38.) – gnó -
mé (vö. 398.), ami ko ráb ban se gít sé gé re volt. A nyo -
mo zást pusz tán ra ci on á lis te vé  keny ség ként kép zeli 
el, enn ek meg fe le lô en, célra tör ôn, rövid, rend sze -
re zett, lo gi kus me ne tû kér déss o rok kal tu da ko zó -
dik (731skk., 1017skk.). Ugyan ak kor in du la tai, 
elô íté let ei és rend szer ré össze ál ló ül dözé ses té vkép -
ze tei hát rált at ják nyo moz á sát: egy részt (más szer -
ep lôk s az ol va só szá mára) nyil ván va ló jelek et nem 
ér zé kel, vilá gos össze füg gése ket nem vesz ész re, 
más részt ott is a há t tér ben meg bú vó, rej tett ind í té -
kok, szán dé kok és tet tek je le it lát ja, ah ol pusz tán 
sa ját par a no id ész jár á sa szü li a gyanút. A ny o mo -
zás me net ét a nyo mo zás túl haj tá sa hát rál t at ja, Oi -
di pusz ott is rejtélye ket és me gol dan dó rejt vé nye -
ket lát, ah ol nin csenek.3  
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2 Szem pon tunk ból re le váns ha sz ná latb an rend re pl.: ikh nosz, ikh ne uó 109., 221., 475.; szüm bo lon 221., szé me i on, szé mainó 
1050., 1059.; szk o peó 68., 291., 407., (ek)mahnt a nó 117., 120., 286., 308., 359., 397., 575sk., 1061., 1065., 1085., 
(ex)ei dó 129., 397., 1524., hi sz to reó 1150., 1484., dzé teó 278., 362., 450., 1112., (ex)ereu naó 258., 566.; he u riszkó, 
exeuriszkó 68., 108., 120., 440., 1050., 1697.; de ik nü mi 748. stb. Egy meg osz lás vagy meg ket tô zô dés te szi le he tô vé, hogy 
e myo mo zás ban-ku ta tás ban vég be menjen alany és tárgy saj á tos, ön magán be lül zaj ló in ver zi ó ja: az igék nagy ré szé nek 
aktív s passzív alakj ai válta koz va vo natk oz nak Oi di pusz ra. (Ver nant, 1978:482.) 

3 A tet test Thé bá ból bé relt ék fel (124sk.); Tei re szi asz hall gat á sa azt jel zi: ô az el kö ve tô cin ko sa (345skk.); miut án a jós ôt 
neve z te meg gyil kosk ént, azon nal csel szö vést állít, s rög tön ki is bo goz za a ma ga-ku szálta sz á la kat: Kre ón a ha tal mára 
tör, az öreg pe dig a ko nc remé nyé ben se gít ne ki, hi sz Kre ón hoz ta a jó s la tot, Te i re szi asz szav ai pe dig kie gé szí tik azt (olyan 
nyil ván va ló hi bát is el kö vet pél dá ul, ho gy a Te i re szi asz tól szár ma zó vá dat [362.] Kre ónn ak tu laj doní t ja [703.]). Oid i pusz 
pa ra no id vi sel ke dé se egyké nt jel le mez he ti ôt mint a ha ta lom bi r to ko sát, aki sz ün te le nül ha talma el vesz té sé tôl ret teg, s a 
leg ap róbb el len ve tést, bí rá la tot is nyílt tá ma dás ként és láz adás ként éli meg, s úgy is mint hi per ref le xív em bert, ak i nek 
kép zelg é se a rend sze ral kotás má ni ák us túl haj tása: „a pa rano i ás té vesz méje a fil o zó fi ai rend szer torz képe” – mond ja Freud 
a To tem és tab u ban (Fre ud, 1995:86.; vö. Derri da, 1994.). A „tu dás-és-hata lom vagy hat a lom-és-tu dás” alak za tai (Foucault, 
1998:40.) ily mó don is össze kap csoló d nak.



A nyo moz ás in dí té ka a da rab so rán vál toz á son 
megy ke resz tül: Oi di pusz né pe szen ve dés é nek eny -
hí té séért vál lal ja a fe lada tot (vö. 6skk., 58skk.), az -
után már sa ját hat al mát ér zi fe nye get ve, ön nön – 
ural ko dói – haszn á ért nyo moz (139skk.), majd ön -
ma ga tiszt á zá sa ér de ké ben vizs gá ló dik (726skk.), 
vé gül szár ma zá sát akar ja feld e rí te ni, gen o szá nak 
(1059.) ku ta tá sát hajt ja egé szen a pa rox iz mu sig 
(1054skk.), vé gül az össze om lá sig. E mot í vu mok 
ki bo gozha tat la nul össze fo nód nak, fana ti kus sá azon -
ban le gin kább a szár ma zás fe l de rí tés e kor vá lik a 
ku ta tás (ez az indí ték nem csak az elôbb jel zett he -
lyen, ha nem már jó val ko rábban, ha akar juk, el -
szó lásk ént is fel me rül, rej tett ve zér lô erô ként a hát -
tér bôl mot i vál va a kér dést: ti sz de m’ ekp hü ei bro -
tón, mely ha lan dó sz ült en gem? [437.]; sôt, e riasztó 
kér dés lén ye gé ben már a 779sk. sor ok ban em lített, 
Oidi pusz szár maz á sá ra vo natk o zó korá b bi meg -
jegy zés óta kí sért). 

Olva sás so rán (a mû ne mek hez s mû fa jok hoz 
kap csol ó dó ol va sá si szo ká sok nak meg fele lô en 
külön bö zôké p pen) a szer ep lô ket vagy be szélô(ke)t 
haj lam o sak va gyunk pusz tán a meg je le ní tett vi lág 
ré sze i ként – akár fi zi kai va ló juk ban is, de lel ki tu -
laj do n sá gok hor do zó ik ént min de nkép pen –, va ló -
di ala kok ként, „jell e mek ként” el képz el ni. Ha azon -
ban fig ye lem be vesszük, hogy e be szé lôk nek csu -
pán szö ve ges, je lsze rû „lé tük” van, s nincs ön ál ló, 
sa ját hang juk (mi szó lal tat juk meg ôket, sa ját „han -
gun kat” köl csö nöz ve ne kik), ak kor a meg je le nít et -
tek mel lett a meg je len í tés mód jára, az olv a sot tak 
szem i o ti kai sa já toss á ga i ra is ér de mes fi gyel mes nek 
lennü nk. Az el sô fe je zetb en Oi di pusz ö nid en ti tásá -
nak kérd é ses sége kap csán eml í tett fe szült ség cse -
lekm ény és nyelv köz ött le gin kább úgy te he tô ter -
mé kennyé, ha Szop hok lész szö ve gét mint ny el vi 
meg nyi latk o zá sok rend sze rét vesszük szem üg y re.       

Ha az Oid i pusz tü rann oszt a szemé lyi ség egy sé -
gének he ly re ál lí tá sa ként, a sa ját(nak tu dott) és az 
ideg en(nek tu dott) egy be il leszté se ként fog juk fel, 
ak kor a da rab ot a vég sô so ron meg szer zett, tra gikus 
ön is me ret drá mája ként lá that juk. Oidi pusz nyo -
mozá st folyt at va laki más után, aki rôl vé gül ki de -
rül, hogy nem más: ô ma ga – az. Az én(jé nek tu -
dott) és az ô(ként fel fog ott) azon ban, mi u tán vi lá -
gos sá vált, hogy „ugya naz”, még sem tud egyet len, 
im már „köz ös” én ben eg ye sül ni. Enn ek je le, hogy 
Oi di pusz da rab végi mo no lóg jáb an mind vé gig har -
madik sze mély ben bes zél – „ma gá ról”: Oi di pusz 
hode, íme, hát ez az a ne ve zet es Oi dip usz... (Ba bits 
for dí tása el sô sze mél yû [rám, bol dog sá gom at, én], 

am it a gö rög szö veg ben sem mi sem in do kol). Csak -
is va lam ely tett cse lekvô sz ub jek tum a ként („tet -
teské nt”) le het szó ön azo nos sá gár ól, s e „le het” a 
jog me tafi zi ká já nak erô szak te vé se nyo mán vá lik 
„kell”-é – vég sô so ron a ny elv meta fi zi ká já nak kény -
sze re ként. Mint ha épp e nyel vi kény szer el le ni 
lázad ás, a nyelv bôl va ló ki lé pés szán dé ká nak je le 
vol na, hogy ön ma gár ól – akár a nyelv be még épp 
bel épô gyerm e kek – mint va la mely más ik ról be szél 
(így te hát, nem teh et vén má st, a nyelvet a nyelv vel 
játssza ki, [mi kor] a nyel vet a nyelv vel ki játssza). 
Hiszen hog yan is azo no síth at ná mag át, me lyik én -
jét ne vez het né meg sajá t ja ként? Az ôsz ha jú em -
bert s az ap ját me gölô, a fel e sé gé vel s az any jáv al 
kö zö sü lô „Oi di pusz” csak e név, s az e ne vet he -
lyette sí tô más nev ek (név má sok, pro nom e nek) in -
de xi kus azo nos sá gá ban egy ön magá val. A gram -
mati kai egyes szám el sô sze mély ab szt rak ci ó ja túl 
üres nek, vagy épp túl te lí tettn ek, az én mint egy 
túl ke vés nek, vagy épp túl sok nak biz o nyul ah hoz, 
ho gy meg ne vezze ve le azt, aki/ak ik „Oi di pusz ként” 
cse le kedt ek. Nyelv tan és be széd helyzet fe szült sé -
ge vi szi szín re, „Oi di pusz” alakj á ban vagy te r mé -
sze té ben, azt a be lá tást, hogy amennyi ben Oi di -
pusz ön is me retre te tt szert, úgy az ép pen ab ban áll, 
hogy ön is me ret, ha azt a meg is me rô és a meg is mert 
ugyan a zon pil lan at ban én ként va ló egyesü lé se ként, 
azo nos sá ga ként tét e lez zük: nem lét e zik. Oi di pusz 
ebben az é rte lem ben va lób an so ha nem tud hatja 
meg, ho gy ki ô (vö. 1068.), ép pen mert nem hogy 
nem le het, de min dig is más, mint az, aki (vö. 1084.).  

Ha e zá ró mon o lóg fel ôl, a be lôle ny ert be lát ást 
szem elôtt tart va új ra ol vas suk a dar a bot, ak kor az 
ily mó don két irán yú vá váló em lé ke zet nem csak 
azo kon a hel ye ken ész lel fon tos „el szó lá so kat”, ahol 
ezek re már a tör tén et elô ze tes isme re té ben is fel fi -
gyel het tünk (pl. 137sk., 255skk., 270skk., 669sk.), 
de azt a fe szült sé get is ér zé kel ni fog ja, ami az Oidi -
pusz ra vo nat kozó vissza ha tó, sz e mélyes vagy 
vonatko zó névmá sok hasz nála ta kor ke let ke zik.  
Az „én”, a „te” a „ma gam”, az „aki” ut alt já nak azo -
no sí tása kor az ol va só, épp több le tis me re te mi att, 
ös sze tet tebb, „ne he zebb” munká ra kénys ze rül, 
mint a meg nyi lat ko zó és a meg nyil at ko zás cím zett -
je: a jel en lét ál tal sza va tolt, rá mu ta tás sal ki je lölh e -
tô azon os ság sz á má ra min dun talan in kább azo no -
sít hat at lan ság ot je lent. Mi lyen ér te lem ben leh et pél -
dá ul „iga za” Te i re szi asznak, ami kor azt vág ja a még 
mit sem se j tô s ér tô Oi di pusz szem é be: té ged mon -
dalak gyil kos nak (pho nea sze phé mi 362.)? Kit, me -
lyik Oi di puszt kell ez en a „te”-n ért e nünk? Me lyik 
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„ma gam” me lyik „ma gam”-ra (au tosz au tu) vo natko -
zik a bo nyo lul tan több ér tel mû 137sk. so rok ban, 
va gy az 1381-ben (ema uton au tosz) stb.? Az ol vasót 
a sze rep lôk kel szembe ni fö lé nye – az ol va sás pa ra -
do xo na ként – eg yszer re gyön gébbé is te szi náluk. 

A sze mély(ek) azo no síth a tat lans á ga mel lett a 
(sze mély[ek]) szám(a) is bi zony tal an. Oi di pusz fele -
sé gét a haj da ni bûn tény kö rül mé nye i rôl, az el kö -
ve tôk szá már ól fag gat ván, lo gi ku san, sôt, ma gá tól 
ér te tô dô mó don fo galma z za meg: az egy nem le het 
eg yen lô a több(ekk)el (u gar ge no it’ an he isz ge to isz 
pol lo isz is zosz 845.). E vé g ze tes té ved ést meg elôzôen 
azon ban egy al kal om mal ô ma ga is más képp véle -
ke dett – vagy leg alább is, fo galm a zott: míg Kre ón 
az in ci dens egyet len tú lé lô jé nek sza vait idéz ve, né -
miké pp kö rül mény e sen pon tos kod va is, több el -
kö ve tôt, vagy is nem egyet len em ber ere jét, ha nem 
teh át ke zek tö me gét em lí ti, ad dig Oi di pusz (va ló -
ban me rô fi gyel met lensé g bôl?, el ves zít ve tü relm ét 
e ne hézkes fon tos kodás nyo mán?) el vé ti, vagy is, 
el ta lál ja a tet tes sz á mát (Kr.: lész tasz epha sz ke szün -
tük hon tasz u mia / ró mé kta ne in nin, al la szün plét hei 
khe rón. Oi.: [...] ho lé sz tész [...] 121skk.). (Oi di pusz 
bes zé dén, a gyil ko sság ról szól va, más hely ütt is 
nyo mot hagy va la mi kü lö nös, tô le szo kat lan bi -
zonyt a lan ság, ha csak pil la nat ra is. Az 558. sorb an 
csak nem ért he tetl e nül – Kre ón nem is ér ti – mo -
tyog va, sza va it – jó sze rivel da dog va – egy más ra 
szór va tu da ko zó dik: már most mi kor is te hát, volt 
az, am i kor La i osz... [po szon tin’ édé déth’ ho Lai osz 
khro non–]).4 

Az egy nem leh et egyen lô a töb bek kel. Mé gis, a 
tet tes, aki, en nek el len ére, töb ben van, mi n tha min -
den kit meg több szö röz ne, aki érint ke zik ve le, aki a 
szár ma zás, a ge ne a lóg ia, a ge ni tá lis kap csola ton 
alap u ló ge ne tik us az o no sí tás eg yér tel mûs é gé nek 
egy szá lúk ént gon dolt lán co lat á ban kap csol at ba ke -
rül ve le, egy szóv al: mint ha egész ge no szát meg sok -
szor oz ná. E ret te net es so ka ságba, ná szok, ap ák, 
anyák, fe le sé gek és gyer mekek szé dül e tes tö me -

gébe ke ve red ve, ô ma ga is töb bes szám ban fo gal -
maz, több nek mond va azt is, ami, gon dol hat nánk, 
ahogy gon dolh at ta kor áb ban ô is, egy: ó ga moi ga -
moi, / ep hü szath’ hém asz, kai phü te us zan tesz pa lin / 
anei te ta u ton szper ma, ka pe de ixa te / pat e rasz adel -
phusz, pa i dasz ha im’ emp hü lion, / nümp hasz gün a i -
kasz mé te rasz te, khó po sza / aiszk hiszt’ en anthró poi -
szin er ga gig netai.; (Bab its – egyes számban ké szí -
tett – ford í tá sá nak for du la tait fel hasz nál va: ó ná -
szok, ná szok, / mik szül te tek min ket, s meg szül -
vén új ra / bef o gad tá tok ug yan azt a mag ot, s vi lágra 
ve tett e tek / test vér-apá kat, ap juk kal-test vér gyer -
me ke ket, / fi ukk al-fe les ég anyák at, és ami csak / le -
het embe ri kö te lék ben bor za lom! 140skk.) Vaj on 
nem e ret tene tes töb bes készt e ti Oi di puszt olyas -
fé le, „ta u to lo gik us nak” tet szô meg fo galma zá sok ra, 
mint ne m zô apám (tu phü teus zan tosz patr osz 793.), 
apám, Pol ü bosz, aki fel ne velt és nem zett en gem 
(hosz exe threp sze ka xep hü sze me 827.), vagy an nak 
– dö b bent vagy fel há bo ro dott kér dé sek be burk olt 
– bi zony ga tá sára, ho gy az em ber an nak szü löt te, 
at tól szár ma zik, aki ne mzet te, s hogy az apa inkább 
apa, mint aki nem az (1015. és 1019.)? S e ret te -
ne tes so ka ság mi n tha nem csak Oi di pusz „el vét é -
sei   ben”, de, ta lán úgy is mond hat nánk, a szö ve géi -
ben is tet ten ér he tô len ne. A kor int ho szi Hír nök szín -
re lé pé sek or a Kar bal jós en ged ményt tesz a termé -
 sze tes be széd rit mu sá nak; az Oi di pusz fel ôl érdek -
lô dô Hír nök nek azt mondja: ez a palo tá ja (O.-nak), 
ô ped ig bent van; e nô pe dig fele sé ge és any ja – 
gyer me ke i nek (szte gai men ha ide, kau tosz en don, ó 
xe ne ‘ / gü né de mé tér th’ hé de (itt van a ter mé sze tes 
bes zéd szü net) tón ke i nu tek nón 927sk.; a sor am -
phi  bo lik us sá gára már az an tik szkho li asz ta is fel fi -
gyelt). G. M. Kirk wo od pe dig ar ra a „szi tu á ci ós iró -
ni á ra” is fel hívja a fi gyel met, hogy Iok asz té mind a 
Kre ón és Oidi pusz kö zötti né ze tel té rés el si mí tá sa -
kor, mind Oi di pusz val lo má sá nak meg hall ga tój a -
ként, majd férj é nek meg nyug ta tó ja-vi gasz tal ó ja -
ként „anya i an” vi sel ke dik (Kirk wo od, 1994:253.) 
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4 A tett el kö ve tése kö rü li szám sze rû bo nyo da lom kér dés ét, il let ve an nak a kéts ég te len tény nek a prob lé má ját fe j te get ték 
Oi dipu sz – ill. az Oi di puszt ol vasó Fr e ud – de konst ruk tív olva sói, hogy a dara b ból nem kap unk vi lá gos bi zo nyít é kot 
arra, hogy va ló ban Oi di pusz Lai osz gyil kosa. Jo nath an Cul ler sze rint a tört é net lo gi kai hi á tu sá nak be töl tése a narr a tív ko -
he ren cia, a jós la tok be tel je sü lése, s a „tra gi kus” iránti igé ny nek kö szön he tô (Cul ler, 1993:174sk.). Egyé bi ránt Freud nak 
az Álom fejté s ben ado tt Oi dip usz-ma gya ráz a ta a da rab évez re des ha tá sá nak ér tel mez é sén nyug szik: a me gér tés fol ya mat -
nak tel jes egés zé ben a di a lo gik us prin cí piu m ra ala po zás án (Fre ud, 1993:188-190.); egyál talán nem al ka lom sze rûen: a 
meg ér tés di a logi kus el vét, az ana lit i kus lel ki fo lya mata i nak a pá ci en séi vel az „ö nvo nat koz ta tá sok sza ka datlan so rán” át 
tört é nô össze kap csol ó dá sát a A min den napi él et pszi cho pa to ló giáj á nak III. fe je ze tében uni ver zá lis el v ként em lí ti: „Ez sem -
mik épp sem le het az én egyé ni sa já tossá gom; sok kal in kább uta lás ar ra a mód ra, ahogy egy ált a lá ban »mást« meg ér tünk.” 
(Fre ud, 1994:33.) („Fre ud” és „Oi dip usz” vis zo nyá nak ki tû nô – a da rab pr ob le ma ti ká ját Fr e ud szöv e ge i re vissza vo natkoz -
ta tó – elem zé sét ad ja Cha se, 1979.)



– amit – már csak a köz tük lé vô kor kü lönb ség miatt 
is – könnyen el kép zel he tünk.  

Oi di pusz tra gé di á ja a si ke res nyo mo zás eredmé -
nye képp en kö vet ke zik be. A rejt vény, me lyet meg 
kel lett fej tenie, a tit ok, mely be be hat olt: ô ma ga 
volt. A sze mé lyes tör tén et, az er e det, a szár ma zás, 
a ge ne a ló gia vagy sztem ma s ál ta luk a sze mél yi ség 
he ly re ál lí tá sa Oi di pusz es e té ben a sze mé lyi ség fel -
boml á sát von ja ma ga után: a ge ne a ló gia (re)konst -
rukc i ó ja egy ben de konstr uk ci ó ja is, fel épü lés és 
leb om lás, sôt le rom bo ló dás, meg szül e tés és meg -
ha lás egyi dejû, in verz fol ya ma tok – vagy pil la natok. 
Hisz en Oi di pusz önpu sz tí tó és ön szülô én je a nyo -
mo zás vé gén egy azon pil la nat ban „szü le tik meg” és 
„puszt ul el”: e pa ra do xont is – nem az egye dül it, 
ám egye dül – csak a vak ké pes be- vagy elô re lát ni: 
héd’ hé me ra phüsz ei kai di apht her ei, e nap fog meg -
szül ni s el pusz títa ni té ged, e na pon nôsz fel, nyered 
el sa ját term é sze ted, s ugyane nap le is romb ol ja 
azt, mond ja Tei re szi asz (438.), s e rejt élyes és rejt -
vénysz e rû mond ás a nagy rejt vény fej tôt is ta nács -
 ta lans ág gal töl ti el. A nyo moz ás vé gé nek pil la nata 
ily mód on, kü lö nö sen, ha fi gye lembe vesszük, hogy 
a gör ög ben a genn aó ige, a gen nés zisz fô név a szülés 
mell ett a sz ü le tést és a nem zést is je lö li, ha son lóvá 
vá lik a szü lôa ny já val va ló kö zös ül és ön-nem-zô pil -
la na tához: „ugyan is ab ban tel je se dik be jósl a ta, 
ugyan ak kor a jós lat bet el je se dé sé vel de rül ki, hogy 
ô az, a jós lat sze rinti Oid i pusz: ak kor válik Oi di -
pusszá, ami kor már épp nem az az Oidi pusz, már 
min dig val a ki más a sza ka datlan ön nemz és ben-ön -
szü lés ben” (Sza bó, 1997:55.). 

 
i di pusz és fe le sé ge) Io kasz té tek in té lyes, fé r je 
és a vár os pol gá rai elôtt meg be csült asszony. 
Kre ón és Oi di pusz vitá ja köz ben a Kar azt 

mond ja a ki rályné meg je le nés e kor, ho gy je len lété -
ben (meth’ hész 632.) szûn nie ke ll a vis zály nak 
(631skk.), s a két fér fi a kommo sz és egy rö vid szó -
vál tás (669skk.) után be is fe je zi vi tá ját. Egyál ta lán 
nem alá ren delt tár sa ki vé te les fér jé nek (vö. pl. 
646skk.). „Egész lé nyét az oda adó sze re tet hat ja 
át”, Szop hok lész vis zo nyu kat il le tôen vi ssza fo got -
tan bá nik „az ironi kus fel hangú me gjegy zése k kel” 
(Bo lo nyai Gá bor; Szop hok lész, 1994:68.). Bölcs, 
jó zan, me gfon tolt asszony, fér jé re ra ci oná lis ér vek -
kel pró bál hat ni (848skk., 981skk.). A jósl a tok ban 
nem hisz, (té ve sen ér tel meze tt) ta paszta la tai nem 
iga zol ják a jó sok tu dá sát (708skk., 857sk., 946sk., 
952sk.). A 711sk. so rok ban föl öt tébb éles lá tó (a 
ké sôb bi ek ism e re té ben tra giku san té ves) dis tink -

ci ót tesz: a jós lat, úgy mond, nem Ap ol lónt ól ma -
gá tól (uk eró / Pho i bu g’ ap’ au tu), ha nem szol gáit ól 
jött (tón d’ hü pé re tón apo). Szk ep szi se azon ban nem 
ter jed ki mag á ra az is ten ségre is: a 919skk. so rok -
ban a (két ér tel mû en) „leg kö ze libb” A pol lón hoz for -
dul va kö nyö rög. A sors kif ür készhe tet len sé gé rôl 
mon dott sza vai (math’ hu nek’ esz ti szoi / brot e i on 
uden man tik ész ek hon tekhné sz 708sk.) ré szint 
meggyô zôd é sét fej e zik ki, ré szint fér je meg nyug ta -
tá sát szolgá l ják. 

Karl Re in hardt – a 726. so r ra köve t ke zô pár be -
széd et kom men tál va, de az egész da rab ra ér vé -
nyesen – hív ta fel a figy el met ar ra a tény re, hogy 
Iokaszté és Oi di pusz vi szo nyát lá tha tó, nyilván va -
ló (ér zel mi-jel lem be li) egy sé gé nél szo ro sabb, rej -
tett eg ység is össz efûzi (ezt ta lán disz kurz ív-struk -
turá lis egy ségnek ne vezh et nénk): mind ket ten 
ugyan azon lá t sza tért har col nak, s e harc egy szer re 
egyes í ti és el vá laszt ja ôket; mi kor az eg yik inga do -
zik, a más ik an nál szi lárd ab ban ál lónak vé li ma gát, 
ak ár a cse lekm ény ugya nazon moz zan a ta, vagy akár 
ugyan azon szó el lenté tes ha tá sa ré vén (Re in hardt, 
1947:128sk.). A köv et ke zôkb en az így ér tett, egy -
más sal har mo niz á ló és egy má s nak fes zü lô ele mek -
bôl össz eálló egy ségn ek két olyan moz za na tá ra irá -
nyít a nám a fi gyel met, me lyek a meggyô zô dé sek és 
ha bi tusok egy más ra u talt, csak egy más fé nyé ben ér -
tel mez he tô, egy mást ellen pon to zó el len tét es sé gét 
mut at ják. A két sze rep lô – há zas pár – kü lönb sé gét 
két lé nye ges pon ton le het leg inká bb meg ra gad ni: 
az eg yik a „ku tat ás hoz”, az „iga zságh oz” (szem ben 
az „élet tel”), a má sik a So rs hoz (va lam ely sor selkép -
ze lés hez) va ló vi szo nyu lá suk kü lönb sége. 

Oi di pusz és a Hír nök párbe szé de után a tür an -
nosz fe le sé géh ez for dul, s a Pász tor ról fag gat ja 
(1054sk.). Io kasz té ér tet lens é get tet tet, már sej ti a 
ka taszt ró fa be kö vet kezt ét, de még meg pr ó bál ja fér -
jét a nyom o zás tól el té rí te ni (1056sk.). Oi di pusz 
hajt h a tat lan, ef fé le je le ket kap va (la bón / szé me ia 
toi a ut’) egy sze rû en le het et len (uk an gen o i to tu th’), 
hogy ne tár ja föl szár ma zás át (tu mon ge nosz) 
(1058sk.).Io kasz té az iste nek re kér le li, ha szá mít 
val a mit is éle te, ne ku tas sa sz ár ma zá sát; elég, ha ô 
szen ved, eléggé szen ved ô ma ga (hal isz no szusz’ egó) 
(1060sk.). Ut ol só fél mond a tá ból vi lá gos, hogy fér -
jét épp azért óv ja a tud ás tól, mert ô már tud ja, mi 
tör tént, kic so da val ó já ban Oi di pusz, et tôl szen ved, 
s leg alább Oi dip uszt meg akar ja kímé l ni e gy öt re -
lemt ôl (vö. 1068.). Kö nyö rög fér jé nek (lisszo mai), 
aki úgy érzi, nem eng ed het, amíg min dent meg 
nem tu dott vi lág o san (mé u tad’ ekma t he in sz ap hósz) 
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(1064sk.). Io kasz tén ak a szí nen mond ott utol só, 
ja jon gó sza vai (iu iu... 1071sk.) azt mu tat ják: meg -
ért et te, ho gy két ség be ese tt próbá l ko zá sa kuda r cot 
val lott, a tra gé dia küs zö bön áll. Ezu tán már csak 
utol só tet te i rôl ér te sülü nk a Hír mondó sza va i ból 
(1241skk.). Io kasz té és Oi di pusz vég sô, az el len -
té tes szán dé kokat éles repli kák ban dra ma tizá ló pár -
be szé dé bôl vi lá gos, hogy „Io kasz té szá má ra kap -
csol a tuk az igaz ság nál is fon tos abb” (Bo lo nyai Gá -
bor; Szop hok lész, 1994:68.). Io kasz té a szár ma zás 
ki de rí tése, a kut a tás, az igaz ság ki mon dá sa el len é -
ben az élet et vá lasz taná, még úgy is, hogy egye dül 
kell hor dozn ia szörn yû tu dás át. Az igaz ság fény re -
der ü lé sé nél fon to sabb szá má ra az élet, a sze rel em, 
a mi n den na pi lét nek, s ve le fér jé nek me gtar tá sa, 
mind azz al a bor za lom mal együtt, ami nek meg is -
me ré sét ôl óv ja Oi di puszt; fo gya tékos jel lem rôl, fele -
lôt lens ég rôl, könnyel mû ség rôl vagy fri volsá g ról (ki -
vált vé tek rôl) te hát nem bes zél he tünk ve le kap cso -
lat ban (amint ezt A. W. Schle gel óta töb ben is tet -
ték; e né zete k kel szem ben Re in hardt [1947:126. 
vö. 270.] és Lesky [1964:123.] is hatá ro zot tan állást 
fog lalt). Õ „meg elég ed ne a lát szattal és mag á ban 
hor doz ná a borz al mas ig a zsá got, csak meg tart has -
sa azt, ak it sze ret. Io kaszté az ért lesz ön gyil kos, 
mert Oid i pusz nem ha j lan dó meg ál l ni a ku ta tás -
ban, és nem azért, mert nem tud együtt él ni ször -
nyû tu dá sá val” (Bo lo nyai Gáb or; Szoph ok lész, 
1994:68.). Õ, szem ben fér jé vel, igaz ság és sze re tet 
köz ül az utób bit vá lasz ta ná. 

Io kasz té és Oi di pusz kü lönb ség é nek más ik lé -
nye ges moz za na ta ab ban rej lik, hogy el té rôen vi -
szo nyuln ak Tük hé hez, a Vakvé let len hez, a ki szá -
mít  ha tatl an szes zélyû For tu ná hoz, az Eset le ges ség -
hez.5 A da rab eg é sze fe lôl te kint ve Ioka sz té tra gikus 
té ve dé se, hogy Tük hé nek túl nagy szere pet tu laj -
don ít, úgy vé li, az emb er me rô eset le ges ség ek ural -
ma alatt áll, sze rinte az élet ter vez hete t len, a sors 
elô re nem tud ha tó. Po lü bosz hal á lá nak hí ré re így 
ki ált fel: kai nün hode / prosz té sz tük hész oló len ude 
tud’ hü po, Pol ü bosz ha lálát nem Oi di pusz, ha nem 
a vé let len oko z ta (948sk.), s eb ben az is te nek jós -
la ta i nak cáf o la tát lát ja. Csak hogy a tör téne tet is me -
rôk szá má ra vi lá gos, hogy Po lü bosz ha lála Oidi -
pusz szem pont já ból vol také p pen mel lé kes: a jós -

lat szer int Oidi pusz sa ját ap ját fog ja meg öl ni, s nem 
a kor intho szi ural ko dót. Io kasz té a 977skk. so rok -
ban meg is fo galm az za ál lás pont ját a tük hé s az em -
beri él e tle hetô sé gek össze függé sé vel kap cso latb an: 
az em ber nek fö lös leg es fél nie (ti d’ an phob o it’ anth -
róp osz), hi szen úgyis a vél et len uralko dik raj ta (hó 
ta té sz tük hész / kra tei), sem mit nem lát hat elô re biz -
to san (pro no ia d’ esz tin ude nosz szap hész), ezért ki -
nek-ki nek leg jobb, ha va k tá ban, ta lá lomra él, ahogy 
tud (ei ké kr a tisz ton dzén, ho pósz dü na i to tisz). 
Iokaszté sze mlé lete sze rint az em ber az eset leg es -
sé gek hata l má ban van, sors unk ki fürk ész he tet len, 
jö vôn ket nem tud hat juk biz to san, az elô re látás nem 
se gít; az em ber nek ezt be lát va kell a le he tô ség sze -
rin ti leg jobb éle tet ki alak í ta nia a ma ga sz á má ra.  
A dar ab össze füg gé séb en szem lél ve azon ban 
Iokasz té té ved, mert nem ve szi ész re, hogy a sz á -
má ra pusz ta vé letle n nek tet szô ese mé nyek egy, 
fôbb elem e i ben leg alább is, meg jós olt soro zat ele -
mei. Oidi pusszal foly tato tt be szél get é sé bôl azon -
ban az is ki de rül, hogy össze om lá sát nem az okoz -
za, hogy fe lis meri: még sem a vé let len szesz él ye 
idéz te elô az ese mény e ket, ha nem az, hogy tud ja, 
épp Oidi pusz az, aki nem vis el né el csel e ke de tei 
súl yát, a tényt, hogy éle tét nem si ke rült terv sze -
rûen, sa ját go n dol ko dá sa és ak a ra ta sze rint el ren -
dez  nie. Io kasz té Tük hé ben hisz, ám a Da i món nal 
is együtt tud na él ni, Oi di pusz saj át ma gáb an, ön -
nön terv sze rûen hasz nált szel le mi erej é ben hisz, és 
sem Tük hév el, sem sa ját Da i món já val nem tud 
meg bék ül ni. 

 
i di pusz tra gé di á ja) A né met klasszi kában ala -
kult ki az az Oi dipu sz-ér tel mezés, amely sze -
rint a da rab min de nek elôtt Sors (szük ség -

szerû ség) és Sza bad  ság konfl ik tu sa ként, sorstr a gé -
diaké nt, vég zet drá ma ként ol vas ha tó. Az Oi di pusz 
tür an nosz leg je lent ô sebb XX. sz á za di ér tel me zôi e 
fel fo gáss al szemb en, ugyan akk or jó részt még i scsak 
a „sors” pr ob le ma ti ká ja men tén olva s ták új ra a 
szöv e get. (Ta lán Re in hardt je len ti a le gmar kánsabb 
ki vét elt: sze rin te Szopho k lész da rab já ban nem sors 
és sza bad ság, de lát szat és va l óság – Par me nid ész 
bölcse le tének proble ma ti ká já val is kap cso lat ba 
hozha  tó – össze csa pá sát lát hat juk [Re in hardt, 
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5 A tük hé szó köz név ként je lent egy sze rûen ese ményt, ese tet is, ol yas fé lét is, ami rôl nem tud juk, ki ál tal, hog yan, mi okból 
és mi vég re esett meg. Io kasz té is hasz nál ja eb ben az ér te lem ben (680.). Tükhé vég zet es két ér telmû sé gét hasz nál ja ki Tei -
re szi asz, ami kor si ke res rejt vény fejt é sé re ut al va azt mond ja Oi di pusz nak, hogy ugyan az az ese mény (jó-/bal sze ren cse) 
(hau té...tük hé) pusz títo t ta el (442.). Oi dip usz hasz nálja po zitív ér te lem ben is, bár, per sze, e pon ton is ott van a kiik tat ha -
tat lan kett ôs ség a szó jele n té sé ben: a vá ros pol gár ai tük ha isz (1526.), sze renc sés sors ford u la tai mi att iri gyel ték. 
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1947:108.].) Leg fon tosa bb meg áll apí tá sa ik e vo -
nat ko zás ban a kö vet ke zô kép pen fog lalh a tók össze. 
Míg Aiszk hü losz, Pin da rosz és Eu ri pi dész fel dol -
go zás ai Oi di pusz sor sát mint a jós lat (a ben ne meg -
nyil ván u ló vég zet) be tel je se dés ét, az is ten ek tervé -
nek be tel je sü lé sét ér tel me zik, ad dig Szop hok lész 
da rabjá ban a sors nem az eg yes esem ény mozza na -
tok ab szo lút de ter mi ná ci ój át je len ti, ha nem a „dé -
mo ni” hat al má nak ki bon ta ko zását – ott is, ahol ezt 
jó s lat jel zi elô re. Oi di pusz szen ve dés ét nem köz -
vet len ül az is tenek idé zik elô, sz e re pük a cse lek -
ményb en hátté r be vont és sem le ges. Oi di pusz 
Apol  lónt s Ze uszt is meg ne vezi szenve dé sé nek ki -
ter vel ô je- s véghe z vi vô jek ént, Tei re szi asz a tü ran -
nosz int el lek tuá lis ki vá lósá gát tart ja bu ká sa oká -
nak. Nem le het bi zo nyo sággal ki jelö l ni te hát egyet -
len „való di” okot: a szen ve dés az em be ri ta pasz ta -
lat adott sá ga ként meg tes te sül Sz op hok lész da rabjá -
ban, de nem kap vég sô, min den re kit er je dô in dok -
lást. Ma ga a jós lat inká bb Oi di pusz jel le mé re vo -
nat  ko zik, s nem azt jele n ti, hogy min den tet tét pon -
to san el ôír va bün te tik meg az ist e nek: a fels ôbb 
hata l mak me ga láz zák, lea la cso nyít ják, s vé gül el -
ve szí tik, de saj át te het sé gét vá laszt ják esz közül 
mind eh hez. Az Oidi pusz tü ranno sz ban nem a Vég -
zet, Tük hé, vagy Mo i ra áll a kö zép pont ban, ha nem 
a Da i món ként meg ne ve zett fel sôbb ha ta lom. 

E fel sôbb ha ta lom „el he lye zé se” s mû kö désé nek 
mód ja ne he zen ha táro z ha tó meg, két ar cú, para dox 
je len ség. G. M. Kirk wo od sze rint a da i món akt ív 
öszt ön zô- s haj tó erô, ve ze tô, irá nyí tó és vég re hajtó; 
szem él yes, ugyan ak kor az em ber tôl elvá lasz tott 
léte zô (ist en ség) is; nincs el vá laszt va tel je sen az „is -
te ni tôl”, de nem is azon os ve le, nem is tel jessé g gel 
kül sô, nem is az em be ri ter mé szet bel sô ré sze, sem 
sze mély te len erô, sem tel jes ségg el meg ha táro zott 
szel lem: „a dé mo ni van a leg köz e lebb a vá lasz hoz, 
amit Szop hokl ész ad a kér dés re, hogy hon nan éri 
a szen ved és az em bert.” (Kirk wo od, 1994:285.) „A 
daim ón ala cso nyabb ren dû is tenség, amely az em -
ber sze mé lyének leg mél yén fész kel ve köz ve tí ti a 
fel sôbb is tenek aka rat át. (...) Oi di pusz szá má ra te -
hát a ma ga sor sát va lam i lyen kül sô is te ni erô ha tá -
rozza meg ugy an, de ez a kül sô erô az ô jel le mé -
ben van és az ô ak a ra ta sz e rint va ló sul meg.” (Bo -
lo nyai Gá bor; Szop hok lész, 1994:115.) Amint Hé -
rak leit osz fo gal maz: ét hosz anth ró pó da i món. 

Az ily mód on fel fo gott „sors”-ér tel mez és vol ta -
képp en a dar ab imp li cit szer zôi ho ri zont ján ra gad -
ha tó meg. Fel vet hetô az on ban két kér dés: ma ga 
Oidip usz – egyel ôre va la mely so rs-el kép ze lés as -

pek tu sá ból szem lél ve – ho gyan in terp re tálja sa ját 
tör té net ét (mennyit „lát be” a „szop hokl é szi” ér tel -
me zés bôl), s hogy va jon más ér tel me zôi ins tan ciák 
men tén – az ön meg va kí tás nak mint szö veg nek egy 
(pszi cho a na li tik us szemp on to kat is be kap cso ló) ol -
va sá si le he tô sé gét ki hasz nál va – ért he tô-e más ként 
(per sze, ha úgy akar juk, vagy épp, ha nem vi gyá -
zunk, még az is felve tôd het: egy ál ta lán) Oi di pusz 
tra gé di á ja.  

Am i kor Oi di pusz el me sé li Io kasz té nak az ap ol -
ló ni jósla tot (771skk.; ez egy ben azt is je len ti: 
mind e zi dá ig, együtt élé sük és sze rel mük hosszú évei 
alatt nem bes zélt ró la), el mondja azt is, mit tett a 
megj ö ven dölt ret te ne tes esem é nyek (kai de i na kai 
düsz téna pr up ha né 789sk.) be köv et ke zé se el len 
(794skk.). Oi di pusz el lent mon dásos vi szony ban 
van a jós lat tal (vagy is Ap ol lón nal): egy részt hisz 
neki, hi szen rém ült bor za dállyal igyeksz ik me ne -
kül ni elô le, más részt épp e tet te azt jel zi, hogy úgy 
vé li, van mód ja men e kül ni, ha el ker ü li Kor int hoszt, 
ha úgy szer ve zi éle tét, hogy jós lat á nak gya láza ta ne 
tel jes ed hes sék be. Oi di pusz nem hisz a Moi rá ban, 
a vég zet sze rû en rá rótt ki ke rül he tetlen sors ban: azt 
gon dol ja, hogy jö vendô él e ttör tén e tét sa ját, au to -
nóm dönt é sei ala kítj ák. Tör té net é nek foly tat á sa 
(798skk.) azon ban épp azt mu tatja, hogy, noha 
nem egy min den moz zana tá ban meg hat á ro zott, a 
Mo i ra, az egyes em ber nek rend elt Sors ált al ki mért 
pá lyát fut be, a Da i món al ak já ban el gon dolt sors -
is ten ség ha tal mát nem ké pes ki kerü l ni.  

Oi di pusz egy má sik sor sel képze lés hit val ló ja. 
Miut án Io kasz té hi á ba pró bál ja el té rí teni a to váb -
bi ku ta tást ól (1056skk.), fe les é ge – mint tud juk, 
vég sô – tá voz ta után e lhang zó büsz ke szav a i ban 
(1080skk.) Oid i pusz Tük hé gyer meké nek vall ja 
ma gát (egó d’ ema u ton pai da tész Tükh ész ne món), 
akin ek köz vet len (vér)ro konai a hóna pok, me lyek 
megh a tá roz ták, mi vé vál jon (hoi de szüng e ne isz / mé -
nesz me mik ron kai me gan di ó ri szan). Úgy tart ja, bi -
zal mas, meg hitt, szo ros kap cso lat ban van az Id ô -
vel és a Vé letl en nel, ál tal uk „nôt te ki mag át” össze -
tév eszt hete t len in di vid u um má, aki nek nincs mit 
tart a nia szár maz á sa fel ku tat á sá tól, hi szen úgy sem 
le het más, mint az, aki (to ios z de d’ ekp hüsz uk an 
exelt ho im’ eti / pot’ al losz). Nem hisz a Mo i rá ban, 
min dent Tük hének és Khr o nosz nak kö szön (vö. 
773.: dia tük hész, ahol már in kább nega tív kon tex -
tusb an for dul elô – min den eset re itt is ez kor má -
nyoz za éle tét). Már az idé zett sza kasz ban felb uk -
kan az on ban egy árul ko dó ki té tel, amely elô rev e -
tí ti konf lik tus át a vé let len nel: Tük hé gyer me ké nek 
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ta rt ja ugyan mag át, csak hogy a jót, szer en csét ho zó 
Tük hé gy er me ké nek (tész eu di du szész 1081.). Oidi -
pusz, a sors ke gyelt je, a sze ren csés vé let len nek, az 
es e tle ges sé gek ked vezô össze ját szá sának ha tal mát 
tartja meg ha tá roz ó nak. 

Van egy pi l la nat a dar ab so rán, mi u tán már 
Oidi  pusz szá mára is meg vi lá go so dott a tet tei kö -
zött rej lô kap cso lat, am i kor – úgy tet szik – hir telen 
rá éb red, hogy élet ét még sem a véle t len (ki vált nem 
a ked ve zô vé let len) ural ja, ha nem a mo i raké nt 
megne ve zett (1458.) sors (1455skk.). Csak hogy 
van néh ány jel, ame lyek mint ha ar ra mut at ná nak, 
hogy Oi dipu sz még sem, még most sem hisz iga zán 
az is teni vé g zés ben, hüb risszel hatá ros ö ntu da ta 
mint ha még min dig tarta ná ma gát: men ta li tása 
alap vo ná sát meg ôriz ve mo st úgy vé li, hogy im már 
a moir át si ke rült kifü r kész nie, a moi ra ter més ze té -
rôl szer zett biz tos tu dást (ka i toi to szu ton g’ oi da), s 
mint egy bele egye zik, sôt (jól le het „két ségbe e set -
ten”) pa ranc sol ja vég ze te tel je sü lés ét (all’ hé men 
hémón mo ir’, ho po iper ei sz’, itó). Úgy vé lem, a „szo -
phok lé szi” s az „oi di pus zi” szem lélet kö zött mind -
vé gig meg ma rad a fe szült ség; leg aláb bis nem egy -
ér tel mû, hogy a két fé le szem ha tár bár mi kor is tö -
ké le te sen fe dés be ke rül ne. Hi szen a so kat el e mzett 
so rok at Ap oll ón és Oi dipu sz „együtt mû kö dé sé rôl” 
ér tel mez het jük úgy is, ho gy Oi di pusz nem tud ja 
el fo gad ni, hogy min dvé gig egy nálá nál erôs ebb – 
bár ál tala mûk ö dô – ha talom já téks ze re volt, s leg -
a lább mi n tegy „társt et tes ként”, de mind vé gig tu da -
tos an cse lek vô, a tör tén tek ért fe le lôs társ tett es ként 
sze ret né lát ni ma gát: Ap ol lón vit te vég be szen ve -
dé seit, de ô ma ga, ön ke zé vel szúr ta ki sze mét, mint -
hogy már sem mi kel lem eset nem lát hat többé 
(1328skk.); mint ha még mind ig el kép zelh e tô nek 
tar ta ná, hogy más ként is alak ul ha tott vol na sor sa, 
a le he tôsé gek felv e té sé vel mint ha még mind ig a dai -
mónb an megte s te sü lô vég zet el há rít ha tat lansá ga 
ellen til ta koz nék (1354skk., 1391skk.); a Kar sza -
vait (1367sk.) ki okt a tás nak és ké ret len jó ta nács -
nak érzi, s vissza uta sít ja (1369sk.), majd tet te – a 
szán dék os ön meg va kí tás, ön ma ga tu da tos megbün -
te tése – he lyes sége mel lett ér vel (1371skk.). 

Oi di pusz vég ül még sem tud meg nyu god ni sem 
a „kül sô”, sem a „belsô” ki szol gál ta tott ság ban: tra -
géd i á ját ab ban lát hat juk, hogy nem ké pes el vi sel -
ni a fel sôbb, ki is mer he tet len és ki szá mít ha tat lan 
ha tal om (leg yen az – ko ráb bi né zô pont já nak meg -

fe le lô en – Tük hé, vagy – a dar ab imp li cit szer zôi 
ho ri zont ja sze rint – a Da imón) min dent le igá zó ere -
jét, azt, hogy nem volt ké pes ki szá mít a ni, meg ter -
vez ni cse le ke dete it, hogy sze mély i sé gé ben olyan 
erô fészk elt, ame lyet nem tu dott telj es ség gel ért el -
mé nek s ak a ra tá nak ural ma alá haj ta ni (vö. 828., 
1310.). Hogy e ha ta lom Tü k hé vagy a Da i món, vég -
sô sor on mind egy számá ra: a meg sem mi sí tô be látás 
az, hogy nem ô ma ga (tu da tos én je) az egye düli 
vagy leg alább leg fôbb irán yí tó ja életé nek.  

A daim ón sa já tos mû kö dé sén ek eredm é nye ként 
is fel fo gha tó az a je len ség, hogy Oi dip usz ösz tö nei, 
in du la tai s ér zel mei (azok a lel ki ener giák, me lyek -
nek for rá sát Szop hok lész a thü mosz szó val je löli) és 
ér telme, jó zan gon dol ko dása (nusz) konf lik tus ban 
van nak egy más sal. Oidi pusz a da rab so rán gyakor -
ta vér mes, ne héz ter mé szet û nek, hir tel en ha ra gú -
nak mu tatko zik, oly an em ber nek, aki nek ra ci o nali -
tá sa, ter ve zô-szabá lyo zó el mé je nem ké pes ural ni 
in dula ta it s ösztö n vi lá gát.6 La iosz me gö lé se kor is 
fék telen ha rag ja (or gé) ra gad ja el, hogy az tán arány -
ta lan fi zet sé get ró jon is me retl en ap já ra (806skk.). 
Io kaszt é val köt ött há zas sága pe dig – va ló sz í nû leg 
nem cs ak sze rel mi, de leg alább annyi ra ha talmi – 
vá gyá nak ered ménye. El játsz ha tunk a gon do latt al: 
ha Oi di pusz kép es len ne ér tel mév el ural ni in du la -
ta it s ösz tö ne it, tra géd i á ja el ke rül he tô vol na. Oi di -
pusz ért el me azon ban cs ak ar ra ele gen dô, hogy utó -
lag rek onst ru ál ja a tör tén te ket, s hogy rá éb red jen: 
az adott pil lan at ban nem volt ké pes jó za nul, ko nt -
rol lál tan csel e ked ni. 

Oi di pusz tek in te te, in tel lek tusá nak fé nye csak 
ah hoz elég ség es, hogy lel ke nem-tu dat os ré szé nek 
sö tétlô ör vé nyeit egy pil lan tás sal vé gig pász táz za, 
ah hoz azo n ban nem, ho gy szün te len fény ben szem -
lél hes se és meg re gu láz za. Ér tel me épp ab ban a 
pilla nat ban ás sa alá sa ját alap ja it, ab ban a pill a nat -
ban lát ja be teh e tet len gyön ge ség ét, ami kor a leg -
nag yobb tel je sít ményt ér te el: in tel lek tusa épp en 
ki vál ó sá ga ré vén rom bolja le ön nön min den ha tó -
ságá ba ve tett hi tét, ám ez már nem kor rek ció, ha -
nem össze oml ás, vég sô si ker és vég sô kud arc tragi -
kus eg ymás ba for du lá sa. 

Az össze om lás, vagy is az ön meg va kí tás ily mó -
don több fé lek ép pen is ér tel mezhe tô. Egy részt, 
amint er re már Fre ud is ut alt az Álom fej tés ben, 
kaszt rá ciós tettké nt, hisz en az „ön meg va kí tás elôtti 
utol só pil lan tá sát Oe di pus bi z to san anyjá ra sze gez -
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te, bele szúr ta, am it an nál is in kább mond ha tunk, 
mert ak kor már csak a szem ki szú rás gon do la ta fog -
lal koz tat hat ta, s a szú ró csa tot an nak ru há jár ól vet -
te le, aká r ha vet kôz tet ve: az utol só pil lan tás ban 
tehát egy be es ni láts zik az utol só kö zös ülés és egy 
öl és” (Sza bó, 1997:55.). Ölés és öle lés, (ön)öl(el)és: 
Io kasz té és Oi di pusz, bár – egyébk ént, me gint csak 
sa já tos dup li kác i ó val (hi szen, volta kép pen, csak 
egyikük halt meg) egye dül is, ha van még ilyen, 
külön-kü lön is – ket ten van nak (vö. 1280sk.), eb ben 
is egyek. A kir ály nô az elô csar no kon át egye nes en 
a nás zi ág y hoz (eut hü prosz ta nü mp hi ka / lek hé 
1242sk.) ro han ôr jöng ve, ha ját té p ve, s az ágyat si -
rat ja (goa to d’ eu nasz 1249.), rég ha lott férj ét, Laioszt 
hív ja, az ôsi, ré gi, öreg mag vak ra em lék ez vén 
(mnémén pa la ión szperm a tón ek husz’ 1246.). Ne ki 
pa nasz ol ja éle tét Oi di pusszal, a haj da ni iga zi nak 
(etü mosz), nem ta lál ván a sza vak „er e de ti”, he lyes 
„ér tel mét” (etü mo lo gia), hi szen min den szó ket tôs 
(dip lun), köl csö nös, (leg al ább) ket tôt je lent, ket tôs 
át kot (dü sz té nosz dip lé 1249.), ahogy an egy kor ket -
tôs gyö nyört; fér jek és fi ak mint fér fi ak, megk et tô -
zôdve és eggyé vál va, az eti mo ló gia fi gu ráib an egye -
sít ve és meg tö r ve a ge ne a lógia fi gu rá it – me gtör ve 
a megn e ve zés re alig ké pes nyel vet is: ex and rosz 
and ra kai tekn’ ek tek nón te koi (1250.), több nek 
mond va azt az egyetl en gyer me ket, ki vel gyer me -
ke ket nem zett, „bô ví tô plu rá lis ban”, ami oly „gya -
ko ri je len ség ezen Ex o dosz so rán” (Ka mer be ek, 
1967:ad.loc.). Io kaszté ex o do szát még a Hír mondó 
be szá mo ló jából sem is merh et jük meg pon tos an. 
Amit le gkö ze lebb „lá tunk”: az Io kasz té út ját követô 
Oi di pusz, amint ôr jöngve roh an a pal o tá ban, aj tó -
kat szak ít va fel, ma jd kö tél en füg gô any ját és fe le -
sé  gét óva to san a föld re fek te ti, s a zi lált ha jú nô fö -
lé ha jol va, a ru háj át össze tû zô, dí szé ül is szol gáló 
ar any csat ot vagy tût k ihú z za, s az tán sa ját ar cá hoz 
emel ve sze me (tkp. ‘kö rei nek’ vagy ‘gömbj e i nek’) tag -
já ba ve ri (epa i szen arth ra tón ha u tu kükl ón 1270.). 
Sze me arth ron já ba: ha id eért jük az ar th ron íz ü let je -
lenté sét is (po dón/po do in arth ra, Oid i pusz láb-tag -
já ra, ta lán bo ká ira vo nat koz tat va: 718., 1032.), ak -
kor a haj dani s a mos ta ni ro n cso lásb an, az ízü le -
tek vagy ta gok, az arthr o nok pe rverz és per ver tá ló 
ki csa va rá sa-for dí tásá ban, a phü sziszt mint for mát 
és mint ter mé sze tet, mi nt ter mé szeti va gy ter mé -
szet es for mát át for má ló és ki for gató de formá ci ó -
ban akár az is mé tlési kény szert is lát hat juk – a ki -
tett, rossz gyer mek, amint a szúró esz köz zel (pe ro -
nasz 1269., pe ron aó: szú rok) ön ves zél yes bosszút 
játs zik. Sze me arth ron já ba: de (még és egyál talán) 

mi ért is e kö rül írás? Io kaszté a 987. sor ban Oi di -
pusz sze mé be mond ja azt a szót, amit a gö rög ben 
– töb bek köz ött – hasz nál nak a szem jelö lé sé re: kai 
mén me gasz g’ opht hal mosz hoi pat rosz tap hoi, de 
még is, bi zony nagy szem (Ba bits nál, biz o nyos ér te -
lem ben, he lye sen: meg könnyeb bü lés) apád sí r ja.  
Az apa sírja (ho pat rosz ta p hosz), ami, né zé se ál tal, 
sze mé vel (opht hal mosz) ta lán nem csak meg nyug -
vást, de meg döbbe nést vagy bá mu la tot (to tap hosz) 
is kelt, s – id i o ma tiku san leg alább is, vagy is sa ját os 
mó don, de nem a sa ját já nak – bi zo nyí té kot ad, és 
re ményt is éb reszt – nagy meg nyug vás e szem, az 
apa, az apá nak hitt apa sí r ja, va lób an, Oi di pusz is, 
egye tér tô leg, így látja (me gasz, xü ni ém’), csak még 
ama má sik, ama (val a mi vagy va la ki, ta lán anya, 
tal án fe les ég) nô(ne mû), éb reszt fé lelm et – mi vel 
még él (al la tész dzó szész ph o bosz) (988.). Sze me 
arth ron já ba vég ül: ha még azt is fi gye lem be vesszük, 
hogy az arth ron, ter mé szet e sen, hím tag ot is je lent, 
va la mint a lát ás és a sz em (alak já nak, ál la gán ak, ill. 
funk ció já nak) ket tôs sze xuá lis konn o tá ci óit, s azt 
a kü lö nös, már-már szó sza por í tó rész lete zést, ami -
vel a Hír mo n dó nyo ma ték o sít ja, hogy Oi di pusz bi -
zony nem eg yszer, de több ször sz úrt (vagy ami, esze -
rint ta lán, bi zon yos hely ze tek ben és kü lön bözô dia -
lek tu sok kö zött ugyan az: sz e re tett, e/érassz’), szem -
héja re dô it szét húz va-föl em el ve (pol lak isz te kukh 
ha pax / érassz’ epai rón blep ha ra 1275sk.), ha fi gye -
lem be vesszük te hát ezt az eg ész vé res és nyál kás 
döf ö lô dést, a re dôk kö zött, a szemb en, a sír ban, 
ak kor ta lán, egy pil la natra, el is bi zonyt a la no dunk: 
mi vel, ki vel, mi is tör té nik e ret te ne tes gen né szisz, 
vagy is nemz és-és-sz ü lés-és-szü le tés sor án?  

Az ö nmeg va kí tás, más részt, érth e tô a sz em tôl 
mint a lá tás ér zék szer vé tôl va ló megfo sz tás ként is, 
a szem tôl, amely el árul ta, cser ben hagy ta Oi di puszt, 
a lá tót, me rt éle te ese mén ye it nem lá that ta (át) vele 
(1271skk.). Vé gül pe dig úgy is, mint ami nem a 
(küls ôt) ér zé ke lô szem re, ha nem az ér te lem, a nusz 
bel sô „sze mére” ir á nyul, hi szen Oi di pusz, a tu dó 
szere n csét len sé gé nek sa ját ér telme az oka – de i la ie 
tu nu, az ész, eszed sze rencs ét le ne, mond ja a Kar 
(1347.), a sorban sze rep lô szümp hor át pe dig úgy is 
ért hetjük, mint azo kat a ször nyû „kö vetk ez mé nye -
ket”, me lyek a nu sz hasz ná lat á nak fol yo má nyai. 
Oidi pusz sa ját, ön le lep lezô-ön megs em mi sí tô értel -
me ell en for dul, az ér te lem el len, mely nek csak 
ahhoz volt ele gen dô ere je, hogy sa ját gyön ge sé gét 
be lás sa, hogy – ké sôn – fel is mer je ön nön ko rlá to -
zott sá gát és a hüb riszt, amit e kor lá toz ott ság (f)el 
nem ismerése je lent ett. 
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Oi dip usz él e te eb ben a tett ben telj e se dik be, 
fallosz, sz em és lo gosz mi nt az ör öm, a ha ta lom és 
a si ker esz kö zei és ha szon él ve zôi s mint a hal ál 
elôtti bol dog ság le he tetl en sé gé nek (1528skk.) ta -
nú sítói eb ben a vég sô be ha tol ás ban vég képp eggyé 
vál nak, egy más(éi) lesz nek – ám ez az egy ség egy -
ben áthi dal ha tat lan has adás is (er ró gen 1280.). A 
Szfinx et (le ány, ko ra 508.) le gyô zô, az any jáv al kö -
zö sü lô Oi di pusz szem gol yó it (vagy pu pil lá ját, ko -

ra) fe lha sít va ann ak a has adás nak ad ja végsô ana -
lóg i á ját, ame lyet a kül sô eset le ge sség és az egy ség -
ét ôriz ni pró báló sze mél yi ség, az in dulat és az ér -
te lem, s az ér te lem bel sô, ön ma gával va ló meg ha -
son lá sa-hasa dá sa ként ér tel mez he tünk; s e ha sa dék 
vé gül azért nyí lik meg, hogy, mint ha  ap ja mel lé, 
a „leg ma gá nyo sabb ma gány bor zalm át” és kény -
szerét ny ö gô, ja jon gó hôst, a „jaj em be rek uto l só -
ját” (Ni etzsc he, 1978:48sk.) vég leg ma gá ba fo gadja.
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