
Mítosz című könyvében Stephen Fry újrameséli a görög mitológiát a kezdetektől Midász 
király történetéig. Az angol humoristával a The London Magazine készített interjút. 

Hogy írná le magát az olvasóinknak? 

Egy rakás teljesen különböző dolog vagyok egyszerre, szóval sosem tudom biztosan, mit is 
kéne mondanom, amikor az emberek megkérdezik, mit csinálok. A legtöbb időmet írással 
töltöm, de sosem ez lesz, ami különösebben nagy nyilvánosságot kaphat. Az 1960-as ’70-es 
években még használtak egy csodás kifejezést, ami mára már teljesen kiment a divatból, de 
nekem tetszik: tévés személyiség.  

Mikor találkozott először a görög mitológiával? 

Próbálok 
visszaemlékezni, mikor 
hallottam először 
valamilyen mítoszt… 
Azt hiszem, édesanyám 
mesélt egy fura 
történetet, amivel este 
megpróbált elaltatni. 
Aztán hétéves 
koromban iskolás 
lettem, és ahogy 
akkoriban szokás volt, 
elkezdtünk latinul 
tanulni. Nagyon szerettem a tanáromat, és év végén, az utolsó órákon már nem a 
konjugációkat bifláztuk, inkább felolvasott nekünk pár történetet. Emlékszem, teljesen 
odavoltam tőlük. Nagyon szerettem Thészeusz históriáját, amelynek archetípusát J.K. 
Rowling is felhasználta: van egy fiú, aki egy teljesen átlagos családban nő fel, aztán kiderül, 
hogy különleges, afféle kiválasztott. Máig emlékszem, mennyire megragadott a dolog. 
Szerintem pont úgy működött, ahogy a későbbi generációk Harry Potterrel azonosultak. 
Milyen jó is egy fiatal srác sorsát követni, aki aztán rendkívüli dolgokat csinál. Ha az ember 
belekóstol, rögtön rákap az ízére, és már mondja is: „Ez az! Kérek még!” 

Amikor elkezdte a Mítosz című könyvet írni, hogyan döntötte el, mivel kezdje, és mi 
szerepeljen benne? 

Amikor hozzáláttam, rögtön feltűnt egy dolog, amelyben a görög mitológia egyedi: az, hogy 
van egy sajátos idővonala és kezdete. Hésziodosz, aki talán Homérosz után a második 
legnagyobb görög költő volt, számos könyvet írt, köztük az Istenek születését is. Így hát úgy 
gondoltam, én is ezzel kezdem. Innen indul minden alapvető isteni tényező, például a fény és 
a sötétség – pont úgy, mint a Bibliában. Aztán minden fordulónál, minden ciklusnál egyre 
összetettebb dolgok jönnek létre. Olyan ez, mint a ’80-as évekbeli videojátéknál, a 
Tévéfocinál. Először fekete-fehér, aztán jön az új generáció, az Atari, amely még nagy, 
ormótlan, de már sokkal kifinomultabb, mint az elődje – aztán mire Zeusz és családja színre 
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lép, már magas felbontású 3D-animációban működik az egész, és ott vannak előttünk az ókor 
nagy művei és a mitológia, a maga ellentmondásaival és értékeivel együtt. Így aztán e 
könyvemben a titánok első és második nemzedékét, az istenek születését, illetve az emberiség 
létrejöttét meséltem el – na és persze Prométheusz történetét, a könyv titkos hősének és az 
emberiség nagy jótevőjének históriáját.  

Ön szerint a görög mítoszok még a 21. században sem vesztették el érvényességüket? 

A legjobban az fogott meg, ahogy a görögök képesek voltak megragadni és kifejezni az 
emberi lét legmélyén rejlő lényeget. Vagyis a mítoszok ma is ugyanolyan érvényesek, mint 
mindig is voltak – és mindig is lesznek. Nem azért, mert kellőképp homályosak, és így bármit 
beléjük magyarázhatunk, hanem éppen ellenkezőleg: mert valójában nagyon is konkrét 
jelentéssel bírnak. Mondok egy példát. A ’80-as években tudtommal én voltam az egyetlen 
ember, akinek már volt email címe. Akkoriban még nem létezetett a világháló, keresők sem 
voltak. A dolgok azonban szépen kifejlődtek, és azt mondtam a barátaimnak: „Olyan ez, mint 
Pandóra történetében. Tudjátok, a lány, akit az istenek mindenféle áldással elhalmoztak, és 
úgy küldték közénk. Ez az internet, és hamarosan szépen áttöri a korlátokat. Megszűnnek 
majd a versengések, ellenségeskedések, viszályok. Mindannyian szeretni és érteni fogjuk 
egymást”. Pandóra azonban a sok-sok áldás mellett egy lezárt edényt is hozott magával. 

A közösségi média megjelenésekor még nagyon optimista voltam. De valahogy, szinte 
észrevétlenül kinyílt az edény, és szörnyű dolgok jöttek elő belőle – trollok, agresszív 
kommentelők, tolvajok, gazemberek. Vagyis egy csomó iszonyú, undorító dolog színezte át 
azt az utópisztikus eszmét, hogy az internet összeköti az embereket. Szép álmok helyett 
iszonyú, lehangoló dolgok jöttek – akárcsak Pandóra edényéből. Döbbenetesen hasonló a 
történet. De még ennél is jobban érdekel a jövő. 

Legfeljebb egy barlangba zárva nem vennénk észre, hogy micsoda technológiai cunami 
száguld felénk. A robitika, a mesterséges értelem, a gépi tanulás, a genetika stb. Itt van már 
mindegyik, és teljesen működik a Moore-törvénynek nevezett jelenség, amely szerint 1960 
óta nagyjából másfél évente exponenciálisan összetettebb lesz a komputertechnika. A 
történelemben először Darwin óta pontosan tudjuk, hogy egyetlen ésszerű mintázat figyelhető 
csak meg a világban: a természetes szelekció vagy más néven az evolúció különleges, 
varázslatos folyamata. De bármiben lefogadom, hogy századunk végére már olyan sapiensek 
is lesznek a földön, akiket egy ésszerű mintázat alapján hoztak létre. Pontosan ugyanúgy 
alkotjuk majd meg teremtményeinket, ahogy annak idején Prométheusz mintázott meg 
minket.  

A mítosz szerint Prométheusz teremtette meg az emberiséget. A titán rajongott 
teremtményeiért, Zeusz pedig úgy döntött, hogy boldog élettel ajándékozza meg őket. 
Egyvalamit nem kaphatnak azonban meg: a tűz adományát. Ez két dolgot is jelent. Egyrészt 
szó szerint érthetjük, hiszen a tűzhasználat különíti el az embereket az állatoktól, ezzel tudják 
távol tartani a ragadozókat, a tűz segítségével munkálhatják meg az anyagokat, hogy 
szerszámokat készítsenek vagy ételt főzzenek. De van egy másik jelentése is: az isteni szikra, 
az öntudat birtoklása. Valójában ettől különbözünk az állatoktól, nem pedig azért, mert 
szembe tudjuk fordítani a hüvelykujjainkat. Sőt, ez még a konkrét tűzhasználatnál is többet 



számít. Zeusz nem akarta ezt megadni nekünk, mert akkor nem lesz többé szükségünk az 
istenekre.  

Mindez nagyon szép, de képzeljük el, hogy mondjuk száz év múlva döntenünk kell saját 
robotteremtményeinkről és társadalmi helyükről. Vajon úgy viselkedünk, ahogy 
Prométheusz? Szeretjük majd teremtményeinket, és önállóságot, függetlenséget, saját jogokat 
akarunk adni nekik? Vagy Zeuszhoz hasonlóan megtagadjuk ezeket, mert félünk tőlük? Már 
most is vannak olyanok, akik a robotok jogrendszerének kidolgozásán munkálkodnak, amely 
majd egyenlővé teszi őket velünk, sőt az sem kizárt, hogy egyszer majd a létezésünket is 
fenyegetik.  

Hát nem csodálatos, hogy egy több ezer éves mítosz mennyire érvényes az emberiség 
jövőjével kapcsolatos kérdéseinkre? 

Véleménye szerint a kortárs olvasók magukénak érezhetik ezeket a réges-régi mítoszokat? 
2017-ben a Collins szótár a „fake news”-t, azaz a „hamis hírt” választotta az év kifejezésévé, 
egy ilyen korszakban pedig a mitikus, örökérvényű történetek is hozzájárulhatnak, hogy 
kialakítsuk a valóság és a színlelés közti biztos határokat és helyesen lássuk e két világ 
kapcsolatát?  

Nagyon érdekes úgy nézni a 
mítoszokat, hogy az 
igazságtartalmukat keressük. 
Egy olyan világban élünk, ahol 
már-már idegbeteg módon 
igyekszünk kitapogatni a falat, 
amely elválasztja a valóságot a 
képzelettől, a hazugságtól és a 
fikciótól. Fontos, hogy 
higgyünk a tények létezésében. 
A mítoszokban az is 
varázslatos, hogy valahol a 
tény és a fikció 
határmezsgyéjén mozognak, hiszen tele vannak igazságokkal. Ez nem azt jelenti, hogy valódi, 
tényleg megtörtént eseményeket ábrázolnak. Amikor egy életrajzot írunk, tényszerű, 
kronológiai igazságok lesznek benne. Azonban, ha egy probléma vagy egy élet legmélyére 
akarunk hatolni, akkor talán egyszerűbb regényt írni róla, hiszen csak így tudjuk, mondjuk, az 
érzéseket valóban kifejezni. A mítosz térsége az, ahol az emberi tapasztalat abszolút igazságai 
kifejezhetőek.  

Mit gondol a görög mítoszok modern adaptációiról, mondjuk a Percy Jackson-sorozatról 
vagy a God of War című videojátékról, amelyek saját mitikus karaktereket is alkotnak? 

Szerintem a mitikus világ elég masszív ahhoz, hogy elbírja ezeket az átdolgozásokat. Úgy 
értem, ha, mondjuk, visszatekintünk a reneszánszra, ott is valami hasonló történt: a görög 
mítoszok egyszer csak elkezdték feldolgozni a képzőművészetben, a költészetben és a 



drámákban. A mítoszok számtalan változata megjelent, és az adott kor vallásának érdekeit, 
szorongásait testesítette meg. Mostanában a harcos hercegnő típusú dolgok divatosak, vagy 
például néhány éve ment a Herkules-sorozat a tévében, Iaszón és az argonauták történetét is 
feldolgozták, vagy ott volt például a Trója-film. Nincs azzal semmi baj, ha valakinél a 
mitológiai szereplők modern nyelven szólalnak meg, mondjuk „havernak” nevezik egymást. 
Ez semmivel sem anakronisztikusabb, mintha a mostani irodalmi nyelvet használnám, vagy 
mondjuk a száz évvel ezelőtti, ma már archaikusabbnak tűnő angolt. Ha nem attikai görögül 
írunk, akkor sohasem lehetünk igazán, pontosan hűek az eredetihez, de ez persze nem is baj, 
hiszen az adott nemzedék mindig újraértelmezi a mítoszokat. Szerintem éppen ettől olyan 
zseniálisak ezek a történetek.  

Nehezebb volt ezeket a történeteket újramesélni, mint regényeket írni? 

Kicsit olyan ez, mintha zenész lennék, és azt csinálnám, amit mondjuk David Bowie vagy 
Elton John csinált. Mintha olyan történeteket mesélnék, amelyeknél az olvasó előre tudja, 
hogy elképesztőek, hátborzongatóak lesznek. Ha elmegyünk egy koncertre, az új dalokat is 
szívesen meghallgatjuk, de azért valahogy mindig a régieket, a „mi dalainkat” várjuk a 
legjobban. Másrészt, persze, egy csomóan ismerik Arakhné vagy Narkisszosz történetét, de 
nem feltétlenül tudják, mondjuk, azt, hogy hogyan született Hermész. A mítoszok a 
napfényről, a ragyogó személyiségről szólnak, ezért mindig is élők, szexik, csábítók 
maradnak. Szóval remélem, hogy az emberek majd így olvassák, nem pedig valami nagyon 
komoly dolognak tekintik, amit csak a klasszika-filológia órák hallgatói érthetnek meg. 

Van kedvence az istenek és az istennők között? 

Nos, a kedvenc istenem talán Hermész, hiszen egy csomó olyasmit képvisel, amit én is 
nagyon szeretek: a humort, a történetmesélést. Egy kicsit esendő figura, de közben tényleg 
vicces, a gyerekkora pedig kifejezetten elképesztő. A legkedvesebb istennőm pedig, azt 
hiszem, Athéné. Már gyerekkoromban oda voltam érte, ahányszor csak megjelent Akhilleusz 
vagy valamelyik másik figura előtt, és ránézett a csodálatos, igéző szürke szemeivel… 
Irtózatosan imponáló a bölcsessége, ereje, és minden, amit képvisel. A kézművesség, a 
gondolkodás és a bölcsesség istene, akárcsak Apollón, de máshogy. Nyilván Apollón is 
csodás, atlétikus termetével, harmonikusságával, zeneszeretetével. Valójában azonban 
Hermész találta fel a zenét, ő adta Apollónnak. Amúgy Apollón szörnyű fickó is tud lenni. 
Persze, minden isten szörnyű és kegyetlen, egyikük sem tökéletesen bölcs. Ezt is nagyon 
szeretem a görög mitológia isteneiben: ugyanolyan hóbortosak, következetlenek, akaratosak 
és ellentmondásosak, mint mi magunk. Igazi kerek, összetett figurák. 

Az eredeti interjú itt olvasható: 
https://www.thelondonmagazine.org/interview‐stephen‐fry/ 
 

Rendeld meg a könyvet webáruházunkban kedvezménnyel: 
https://www.kossuth.hu/adatlap/konyv/5097/mitosz 
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