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Kutatástörténeti bevezető helyett. Pauszaniasz-hermeneutika dióhéjban 

In his espousal of exact, dry, and objective description of works of art, as in 
his bent for the interpretatio Homerica as a clue to its understanding, 
Pausanias emerges as the true father of Classical art history. But in his 
bafflement at the Corinthian letter forms, in his fascination at the surprises 
of Archaic iconography, and, not least, in his satisfaction at his own success 
in unraveling it, he is something much closer: he is one of us. 

      (A. M. Snodgrass)1 

         
A Görögország leírása (Periégészisz Helladosz) címen fennmaradt és egy Pauszaniasz nevű 
szerzőnek tulajdonított műről, ha a folyóiratban megjelent tanulmányokat nem számítjuk, 
két-hárompolcnyi szakirodalom szól. És ennek körülbelül a fele annak a legújabb 
Pauszaniaszról szóló diskurzusnak a terméke, amely harminc éve született meg, és 
amelynek alfája és ómegája Christian Habicht 1985-ös Pauszaniasz-monográfiája.2 

Habicht könyve bevezetés a Görögország leírásához: néhány témakört körüljárva a 
mű alapvető sajátságait mutatja be. Azonban ami miatt Pauszaniasz Habicht könyve 
nyomán érdekessé kezdett válni az ókorkutatók számára,3 nem a további Pauszaniasz-
stúdiumokhoz szükséges alapvető információk összefoglalása. Mindezt mások, máshogy 
és más hangsúlyokkal, már korábban is elmondták,4 és az azóta eltelt évtizedek egyáltalán 
nem azt bizonyították, hogy Habicht megállapításai elődeiénél nagyságrendekkel 
maradandóbbak lennének. Az ő állításait is revideálják, vitatják, cáfolják – ahogy ez egy 
élő diskurzusban lenni szokott. Amivel Habicht könyve fel tudta kelteni a Görögország 
leírása iránti érdeklődést, az a mű recepciójáról adott interpretációja volt, melyet a 
recepciótörténet egy-két sajátosságának kiemelésével vázolt fel, és amely egyúttal egy 
víziót is magában hordozott a jövő Pauszaniasz-kutatására vonatkozólag. 

Habicht először is hangsúlyozta, hogy (1) Pauszaniaszt tökéletesen sikertelen szerző 
volt: első olvasója, akiről tudunk, 350 évvel utána élt.5 E kudarc oka szerinte a Görögország 

                                                 
1 Snodgrass: Pausanias and the Chest of Kypselos, 2001. 137. o. 
2 Habicht: Pausanias’ Guide to Ancient Greece, 1985, illetve Habicht: Pausanias und seine Beschreibung 
Griechenlands, 1985. A monográfia a Habicht által 1982-ben „Sather Professor”-ként a Berkeley-n tartott 
előadássorozat könyv-változata. Az angol nyelvű változat 1998-ban a könyv az újabb szakirodalommal 
frissítve jelent meg újra. 
3 A 2001-ben megjelent Pauszaniasz-tanulmánygyűjtemény szerkesztői alapvető jelentőségűnek látják 
Habicht hatását: „The idea that the Periegesis might have much more to offer than either an interesting 
factual bricolage or a way to generate checklists of civic cults was, at least until quite recently, rarely 
considered. / That situation is now changing drastically, and for once, a clear turning point can be 
identified. It is fair to say that this collection of essays would never have had its genesis without the 
revolutionary work of Christian Habicht and his 1982 Sather Classics Lectures, published in 1985 as 
Pausanias’ Guide to Ancient Greece.” Alcock–Elsner–Cherry (szerk.): Pausanias. Travel and Memory in 
Roman Greece. 2001. VII. o. 
4 Ld. mindenekelőtt Pfundtner: Des Reisebeschreibers Pausanias Leben- und Glaubensanaschauungen, 1868, 
Frazer: Pausanias’ Description of Greece, 1. köt. xiii–xcvi. o. (Introduction), Regenbogen: Pausanias, 1956, 
Heer: La personnalité de Pausanias, 1979. 
5 A kérdés természetesen vitatott, mint ahogy az is vitatható, hogy ennek egyáltalán mekkora 
jelentősége van Pauszaniasz sikerességének megítélése szempontjából. Ld. ehhez elsősorban Snodgrass: 
Another early reader of Pausanias? 2003., Diller: Pausanias in the Middle Ages, 1956, 84. o., Diller: The 
Authors named Pausanias, 1955, 272. o.  
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leírásának megkésettsége: az ún. második szofisztika, 6 amely a görög nyelvű irodalomnak 
első sorban múlt felé fordulásávaljellemezhető korszaka volt a Kr. I–II. században, már 
lecsengett, mire a Görögország leírása megjelent,7 és a könyv a megváltozott szellemi 
légkörben már nem talált olvasókra. Habicht továbbá leszögezte (2) Pauszaniasz könyvét 
mindeddig elsősorban forrásként használták, a könyvet nem mint művet, hanem mint 
hasznos információk gyűjteményét forgatták, böngészték. Végül részletesen bemutatta, 
hogy (3) a XIX. század végén, de a XX. századra is keterjedő hatással Wilamowitz hogyan 
ásta alá Pauszaniasz tekintélyét azzal, hogy kétségbe vonta autopsziáját. Wilamowitz 
Pauszaniasz iránti bizalmatlanságáról ráadásul Habicht nemcsak azt mutatta meg, hogy 
minden alapot nélkülözött, hanem egy személyes okra, egy életrajzi eseményre is 
visszavezette: az ifjú Wilamowitz, mikor 1873-ban egy kiránduláson Bernhard von 
Meiningent, a Szász-Meiningeni hercegi cím várományosát és kíséretét kezében a 
Görögország leírásával vezette Olümpiából Arkadia felé, rosszul gondolta el Pauszaniasz 
útvonalát, eltévedt, és ezért egész életére megharagudott bedekkerének szerzőjére.8 

Habicht interpretációjából világosan következett, hogy Pauszaniaszt az 
ókorkutatásnak „rehabilitálnia” kell, nemcsak úgy, hogy mostantól megbízható 
szemtanúként könyveli el, hanem azzal is, hogy művét ezentúl nemcsak forrásként 
használja, nem csak a maga számára fontos részeit olvassa ki-ki, hanem a mű egészét 
próbálja megérteni, szerzőjével és intencióival együtt. 

És volt két külső tényező is, amelyek miatt ez a program követőkre találhatott: 
egyrészt ekkortájt kezdték az ókortudományban a császárkori görög szerzőket, ahogy az 
ún. római ezüstkor szerzőit is, fokozatosan a „klasszikusokkal” egyenrangúként kezelni; 
másrészt ekkoriban már létezett a történelem alulnézetből való megmutatásának igénye 
(People’s history, Alltagsgeschichte), amelybe egy olyan kutatás, amely Pauszaniaszra mint 
nem kiemelkedően tehetséges, de őszinte személyiségre irányul, aki mindazonáltal egy 
teljesen egyedi, és bizonyos értelemben hihetetlenül gazdag művet hozott létre, jól bele 
tudott illeszkedni. 

A Görögország leírása, melyre információgyűjtemény helyett immár szerzői műként 
lehetett tekinteni, arra kínált lehetőséget, hogy az olvasók bepillanthassanak nemcsak a 
Kr. u. II. századi Görögországba, hanem egy korabeli görög útikönyvíró 
gondolkodásmódjába is, megrajzolják személyiségét, érdeklődését, elgondolkodjanak 
azon, hogy vajon mit szeretett volna művével elérni, és miért szerette volna ezt elérni. 

És Habicht ebben is maga járt elöl jó példával, amikor monográfiájában 
Pauszaniaszt kis-ázsiai lokálpatriótaként9, görög hazafiként, habitusát tekintve visszafogott és 
szerény (diskret und bescheiden) emberként10 írta le, akit általában vonzottak a régi, illetve a 

                                                 
6 Habicht: Pausanias und seine Beschreibung Griechenlands, 1985., 39. o. 
7 Ld. mindenekelőtt Bowie: The Greeks and their Past in the Second Sophistic, 1970, Whitmarsh: The 
Second Sophistic, 2005. 
8 Habicht: Pausanias und seine Beschreibung Griechenlands, 1985. 169–180. (mindekelőtt 174.) o. 
9  A Görögország leírásában Pauszaniasz többször is nagy helyismerettel hivatkozik Kis-Ázsiában látható 
dolgokra, és az V. könyvében (Pauszaniasz V. 13. 7.) a kis-ázsiai Szipülosz-hegy környékéről úgy ír, mint 
saját hazájáról. Ez alapján bevett feltételezés, hogy ott született és nevelkedett, és e melett érvel Habicht 
is, ld. Habicht: Pausanias und seine Beschreibung Griechenlands. 1985, 27–28. 
10 Habicht: Pausanias und seine Beschreibung Griechenlands, 1985. 30. o. 
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vallási funkcióval rendelkező látnivalók,11 és aki sok évi kutatómunkája gyümölcseként 
egyszerre szeretett volna egy használható útikönyvet és egyúttal egy jó kis olvasmányt adni 
olvasója kezébe.12 
 De ezen a ponton láthatóvá válnak a Görögország leírása Habicht nyomán kialakuló 
olvasásmódjának hermeneutikai problémái is. Pauszaniasz megértése alapvetően egy 
Schleiermacher és Dilthey szellemében fogant hermeneutikai program, melynek során 
nem csak a művet akarjuk értelmezni, hanem a szerző gondolkodásmódját próbáljuk 
megérteni. Ehhez azonban hiányoznak e hermeneutika alappillérei: a szerzőről, azon 
kívül, hogy Sztephanosz Büzantiosz tudósítása szerint a Görögország leírása szerzője, 
semmit sem tudunk, és párhuzamos szöveges vagy tárgyi forrásaink is csak esetenként 
vannak az általa mondottakhoz. Ily módon Pauszaniasz mint szerző megértése mintha a 
pozitivista irodalomtudomány keretei közt lenne csak értelmes: annak érdekében, hogy az 
empirikus szerzőt meg tudjuk érteni, a szerzőt mint embert a szöveg elbeszélőjével is 
azonosítanunk kell. 

E  diskurzus ennek megfelelően narratológiai oldalról újabban erős kritikát is 
kapott: „amikor a Görögország leírásában Pauszaniasz (az empirikus szerző) attitűdjei, 
véleményei, nézetei és más hasonlók után kutatunk, akkor olyan válaszok után kutatunk 
a műben, amelyeket az egyszerűen nem tud megadni. Amit megtalálni remélhetünk, mint 
minden irodalmi műben, az egy ilyen vagy olyan tárgyról [subject matter] adott kép [image] 
vagy gondolat [idea], melyet az elbeszélő közvetít az olvasó felé az adott téma [matter] 
bemutatásán keresztül.”13 

És a válaszok bizonytalanságát első pillantásra mintha igazolnák is a Pauszaniasz-
kutatók eltérő következtetései, hiszen ahány kutató, annyiféle különböző Pauszaniasz-
kép. Van, aki Pauszaniaszt a római elnyomással szembeni ellenállónak látja, aki művével 
egyfajta kulturális ellenpropagandát folytat és a görög identitás megerősítését célozza;14 
más tipikus középértelmiséginek, az idegenvezetők, helyi régiségbúvárok egyikének, 
akiktől információit Görögországszerte maga is beszerzi, és akit hozzájuk hasonlóan 
elsősorban a régről fennmaradt tárgyak iránti antikvárius érdeklődés hajt;15 megint más 
azt hangsúlyozza, ahogy a görögországi emlékeket, emlékhelyeket bejárva Pauszaniasz 
saját görög identitása után nyomoz;16 más egészen egyedi utat járó, de a második 
szophisztika többi írójához mérhető, különös írónak gondolja el,17 megint más – és ez 
utóbbi talán Pauszaniasz legtöbbek által elfogadott „arca” – a különböző kulturális, helyi 
kuriózumok és történetek iránt érdeklődő görög utazóként képzeli el, aki a lokális 
történetekből és kultúrákból építi föl a római kori görög identitás mozaikját.18 

Ezek a különböző Pauszaniasz-képek azonban – melyek közül az itt kiemeltek 
természetesen csak esetleges példák –, noha különböznek, legfeljebb meghatározásként 
olvasva mondanak ellent egymásnak, és bizonnyal nem azt mutatják, hogy Pauszaniasz 

                                                 
11 Habicht: Pausanias und seine Beschreibung Griechenlands, 1985. 35. o. 
12 Habicht: Pausanias und seine Beschreibung Griechenlands, 1985. 33. o. 
13 Akujärvi: Researcher, Traveller, Narrator. Studies in Pausanias' Periegesis. 2005. 295., 11. o.  
14 Elsner: A Greek Pilgrim in the Roman World, 1992. 
15 Jones: Pausanias and his Guides, 2001. 
16 Alcock: Landscapes of Memory and the Authority of Pausanias, 1996. 
17 Hutton: Describing Greece. 2005. 
18 Pretzler: Pausanias. Travel Writing in Ancient Greece. 2007. (30. o.) 
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identitása után kutatni fölösleges volna – mint ahogy a mű empirikus szerzője és a 
szövegben megjelenő elbeszélő közti irodalomelméleti szakadék sem végzetes a modern 
Pauszaniasz-kutatás céljai és sikere szempontjából. Az új diskurzus lényege éppen az, 
hogy Pauszaniaszra mint empirikus szerzőre tekint, mert Pauszaniasz művével nem mint 
irodalmi művel, hanem mint tudományos prózával számol – melynek elbeszélője 
természetesen, mint minden írott műé, fiktív, de nem úgy fiktív, mint egy irodalmi műé. És 
Habicht könyve – akár empirikus szerzője szándéka szerint, akár sem – épp azzal adott új 
lendületet a Pauszaniasz-kutatásnak, hogy ha nem is értelmezte át Pauszaniaszt mint 
elbeszélőt, de megfogalmazta a Pauszaniasz mint (empirikus) szerző és Pauszaniasz mint 
elbeszélő viszonyára vonatkozó kérdést: a legújabb Pauszaniasz-kutatás a mű elbeszélőjében 
az empirikus szerző kutatási eredményeinek semleges közreadója mellett saját önkifejezését és 
önkifejeződését is keresi. Ebben az értelmezésben a Görögország leírása továbbra sem 
„irodalmi” mű, a legújabb Pauszaniasz-kutatás nem a Görögország leírása irodalmi, 
esztétikai értékeit kutatja.19 Ami nem azt jelenti, hogy a mű elbeszélőjét azonosnak 
tekintené szerzőjével, vagy hogy Pauszaniasz stílusa ne lenne fontos, hanem azt, hogy 
legfőbb premisszája szerint az empirikus szerző az elbeszélőt – tudatosan vagy sem – saját 
meghosszabbításaként, (irodalmi) alteregójaként,20 nem pedig saját magát elfedő álarcként 
hozta létre.21 

Habicht nem értelmezte radikálisan át a művet, csupán arra mutatott rá, hogy van 
még mit keresnünk benne, és hogy merre érdemes keresünk. Ennek megfelelően az új 
kutatás nem eredményezett lényegileg új Pauszaniasz-képet sem. Viszont sokan sokkal 
nagyobb érdeklődéssel és empátiával fordultak ettől kezdve Pauszaniasz felé, intenzíven 
foglalkoztak vele, és így mindenki elkezdett személyesen viszonyulni hozzá, mindenki egy 
kicsit magát kezdte keresni benne. Pauszaniasz, aki korábban mindig ósdinak és 
elmaradottnak tűnt, hirtelen elkezdett modern is lenni. Azelőtt hibáira vagy éppen 
precizitására figyeltek föl, most viszont érdeklődési területeire, bizonyos témákban 
meglepően széles körű tájékozottságára.22 

De ami az új Pauszaniasz-diskurzus igazi nyereségeként könyvelhető el, nem a 
Pauszaniasz-monográfiák, és még csak nem is az a számtalan új aspektus, amelyre a 
műben időközben fény derült. Pauszaniasz műve talán mindig is alapvetően 

                                                 
19 Talán Hutton monográfiája részben kivétel ez alól – ugyanakkor a mű irodalomként való olvasása 
nála sem válik abszolúttá, amennyieben a többi, könyvében szintén felvetett szempont nincs az 
irodalomként való értelmezésnek alárendelve. 
20 Az Akujärvi narratológiai elemzésének tanulságai is levonni próbáló Maria Pretzler épp ebbe az irányba indul el, 
amikor a Görögország leírása elbeszélőjét a pauszaniaszi önreprezentáció eszközének tekinti. Pretzler: Pausanias. 
Travel Writing in Ancient Greece. 2007. 16–31. o. 
21 Ebből a szempontból figyelemre méltó, hogy néhány évvel ezelőtt volt olyan kísérlet is, amely a 
Görögország leírása szerzőjének és elbeszélőjének viszonyát ennél radikálisabban értelmezte újra: Christa 
Frateantonio szemében Pauszaniasz egy rétor, vérbeli szofista, aki a különböző városokat, tájegységeket 
egy-egy kiválasztott szempontból, szelektíve akarja bemutatni és értékelni, mindig más-más 
(számunkra elveszett) szövegekre hivatkozva, különböző stílusokat vegyítve. Ez a felvetés – noha a 
belőle született mű talán nem annyira sikeres – azt mutatja, hogy a habichti nézőpont bármikor 
leváltható, Pauszaniasz tartogathat még meglepetéseket. Frateantonio: Religion und Städtekonkurrenz. 
2009. 
22 Ld. például Karim Arafat elemzését arról, hogy Pauszaniasz hogyan próbálja különböző szobrok 
korát megállapítani. Arafat: Pausanias’ Greece. 1996, 43–79. o. 
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forrásgyűjtemény, praktikus információk jól elrendezett halmaza marad az 
ókortudomány számára, hiszen annak is készült, amennyiben szerzője, noha elbeszélőként 
mindvégig jelen van művében, saját magából a lehető legkevesebbet, ismereteiből viszont a 
lehető legtöbbet mutatja. És a Görögország leírása mint forrás azért tehetett olyan jó 
szolgálatot a görög antikvitás kutatóinak, régészeknek, vallástörténészeknek, 
történészeknek, művészettörténészeknek, mítoszkutatóknak, néprajzkutatóknak, 
irodalmároknak – azoknak, akik nem tűzték zászlajukra, hogy Pauszaniaszt mint embert 
akarnák megérteni, és azoknak is, akik igen –, mert Pauszaniasz kétezer évvel ezelőtt 
csupa olyan dologgal foglalkozott, amelyekkel és amilyenekkel a mai ókortudomány, ők 
maguk foglalkoznak. A Habicht által kitűzött új cél, amely szerint nem csak a Pauszaniasz 
által közölt információkkal, hanem magával Pauszaniasszal is foglalkoznunk kell, tálcán 
kínálja ennek az érdeklődésbeli azonosságnak a fölismerését. És ezzel együtt egy olyan 
lehetőséget is, amely talán igazán érdekessé teheti számunkra Pauszaniaszt; hogy őt is 
hozzánk hasonló kutatóként fogjuk fel, aki a mi kérdéseinkkel küszködött – a maga 
módján. 

Ebből a nézőpontból Pauszaniasz mint ember ténylegesen jelentést nyerhet 
számunkra – de nem azért, mert megérthetnénk őt magát. Hanem mert mindazzal 
foglalatoskodva, amivel ő foglalkozott, arról is kialakíthatunk valamilyen képet, hogy az ő 
megoldási kísérletei mennyiben hasonlítanak a miéinkhez, és miben különböznek 
radikálisan. Vagy fordítva: hogyan tudunk mi megbirkózni az ő kérdéseivel. Ha 
Pauszaniaszt mint embert kutatjuk, nem sokat fogunk belőle megérteni. Ha viszont csak 
foglalkozunk azzal, amivel ő foglalkozott, akkor vele együtt, vele szemben érthetjük meg 
magunkat is. 
 
Disszertációmban sem a Görögország leírásával, sem Pauszaniasszal szemben nem 
próbáltam egyetlen koherens és jól kidolgozott olvasási szempontot érvényesíteni. 
Néhány olyan kérdéssel, szövegrésszel, Pauszaniasz által leírt jelenséggel foglalkoztam, 
amelyek számomra érdekesek voltak, és amelyek Pauszaniasz érdeklődését is felkeltették 
– legalábbis annyira, hogy lejegyezzen bizonyos vele kapcsolatos információkat. És 
miközben a felmerülő kérdésekre próbáltam számomra minél adekvátabbnak tűnő 
válaszokat keresni, szemmel tartottam azt is, hogy Pauszaniasz ugyanezekhez a 
kérdésekhez hogyan viszonyul, mi az, amiről szövege alapján úgy tűnik, hogy őt is 
érdekelte, mi az, ami nem érdekelte egyáltalán, és milyen válaszokat adott rájuk, ha adott. 
Nem gondolom, hogy sokkal közelebb jutottam volna Pauszaniaszhoz. Azt viszont 
remélem, hogy a Görögország leírása nyomán felmerült saját kérdéseimre sikerült 
Pauszaniaszt is bevonva érvényes válaszokat adnom. 
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Rítus múlt időben 
Két pauszaniaszi történet Akhaiából 

Pauszaniasz Periégésziszének Akhaiáról23 szóló fejezete több szerelmi történetet is 
tartalmaz. Ennek alapján August Kalkmann − aki a német klasszika-filológia XIX. 
századi kutatási trendjét követve a könyvet kompilációnak, különböző források 
alapján összedolgozott fércműnek tekintette, s célként a mű forrásainak felkutatását 
tűzte ki maga elé − e fejezettel kapcsolatban arra a következtetésre jutott, hogy itt 
Pauszaniasz különböző hellenisztikus kori költői műveket dolgozott fel (elsősorban 
Rhianosz Akhaiika című elveszett eposzát).24 A szóba jöhető írásos források 
feltérképezése a huszonegyedik században talán már kevésbé fontos, mint Kalkmann 
idejében, a Quellenkritik virágkorában volt, Pauszaniaszt pedig ma utazónak és nem 
kompilátornak szokás tekinteni. Mai szemmel nézve tehát az, hogy a hetedik 
könyvben nagy arányban fordulnak elő szerelmi történetek, elsősorban arra utal, hogy 
a környéken sok ilyen jellegű mítosz volt forgalomban, s hogy Pauszaniasz ezeket 
szívesen fel is jegyezte. E történetek közül számomra kettő tűnik valóban 
szokatlannak, „hellenisztikusnak”: a Koreszoszról és Kallirhoéról, valamint a 
Melanipposzról és Komaithóról szóló, aitiológiai jellegű mítoszok. Ezeknek a 
szerelmes történeteknek az érdekessége (s talán ettől is érzékelhetjük őket specifikusan 
hellenisztikusnak), hogy nem ember és isten, nimfa és isten vagy ember és nimfa közti 
szerelmi bonyodalmat beszélnek el, hanem egy halandó férfi és egy halandó nő 
szerelmének sorsát, melyben áttételesen egy istenség is érintetté válik. 

Pauszaniasz Patrai városának leírása közben meséli el ezeket a történeteket, s az 
útleírás műfaji sajátosságainak megfelelően mindkét elbeszélés egy tereptárgy, jelen 
esetben egy szentély miatt válik számára érdekessé.25 Az alábbiakban e két történet 
elemzése során, bár sok különböző szempont merül fel, mindvégig azt az alapvető 
kérdésfeltevést igyekszem szem előtt tartani, hogy e történetek hogyan illeszkednek a 
Pauszaniasz által Patrai városában bemutatott kulturális, földrajzi, vallási 
kontextus(ok)ba. 

1. (Koreszosz és Kallirhoé) 

Koreszosz, Dionüszosz papja Kalydónban, beleszeret Kallirhoéba. Kallirhoé azonban 
nem szereti viszont, s ezért a pap Dionüszosz szobrához fordul segítségért. 
Dionüszosz erre őrületet bocsát a kalüdóniakra, akik Dódónéban kérnek jóslatot. A 
jósda feltárja, hogy Dionüszosz haragszik rájuk, s csak azzal lehet kiengesztelni, ha 
Koreszosz feláldozza Kallirhoét vagy egy helyette önként jelentkezőt. Miután nem 
akad ilyen önkéntes, Koreszosznak a lányt kellene feláldoznia, de ő heves érzelmeitől 

                                                 
23 Akhaiának az ókorban a Peloponnészosz északnyugati részén, a Korinthoszi-öböltől délre fekvő 
területet nevezték, amely nyugaton Élisszel, délen és keleten Arkadiával volt szomszédos. 
24 Kalkmann: Pausanias der Perieget, 1886, 132 sk. 
25 A tárgyleírások és az elbeszélő részek kapcsolatáról Pauszaniasznál lásd Gurlitt: Über Pausanias 1890, 
34–37.; Juul: Oracular Tales in Pausanias, 2010, 27–30. (Utóbbi könyv kifejezetten a jóslatokat tartalmazó 
pauszaniaszi történetekkel foglalkozik, melyek kapcsán a szerző mellékesen azt is megállapítja, hogy 
Pauszaniasz a valamilyen jóslatot középpontba állító történeteknek körülbelül kétharmadát szintén egy-
egy tereptárgy kapcsán beszéli el.)  
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vezérelve nem szerelmét, hanem saját magát szúrja le. – Pauszaniasz itt tanulságként a 
szerelem erejéről beszél, Koreszosz tettét mint szerelme nagyságának bizonyítékát 
értékeli. – A leányban az ifjú halála után részvét, sajnálat s talán szerelem ébred 
szerencsétlenül járt hódolója iránt, és a folyóba öli magát, melyet róla Kallirhoénak 
neveznek el. (Pauszaniasz VII 21. 1–5.) 

Talán a cselekmény e rövid összefoglalásából is kitűnik, hogy a történet 
fordulatai milyen kevéssé motiváltak, az a mozzanat pedig, hogy a segítségül hívott 
Dionüszosz ahelyett, hogy segítene Koreszoszon, végképp tönkreteszi az életét, 
különösen zavarba ejtő. Pauszaniasz megfogalmazása ráadásul egyértelműen azt 
sugallja, hogy Dionüszoszt a Koreszosz iránti jóindulat vezérli: „Ő pedig meghallgatta 
Koreszosz kérését, aki hozzá imádkozott…” (ὁ δὲ ἤκουσέ […] εὐχομένου τοῦ ἱερέως). 
A szerelmi történetként induló elbeszélés Dionüszosznak ezzel a furcsa reakciójával 
megváltoztatja eredeti jellegét: nem a két ifjú szerelméről van már szó, hanem egy 
szokásos forgatókönyv szerint zajló engeszteléstörténetről. A várost csapás éri, 
melynek okát felkutatják, majd a jóslat útmutatása szerint emberáldozattal hárítják el. 
A történet koherenciájának látszatát végül a szerelmi szál újbóli felbukkanása, 
Kallirhoé felébredő érzései és öngyilkossága állítja helyre. 

A szüzsé kiforratlansága azonban nem jelenti azt, hogy a történetnek ne lenne 
értelme. A Görögország leírásában található elbeszélések szinte kivétel nélkül 
kiforratlanok, nem „irodalmi” mesék vagy mítoszok, hanem összefoglalások, 
melyekben a szerző egy általa hallott történetet akar lényegre törően leírni. Ráadásul 
Pauszaniasz számára ez a mese nagyon is érthető. Ő a szerelmesek sorsára figyel, s 
értelmezésében a mítosz az őszinte szerelemből fakadó katasztrófáról szól. 
Koreszoszról egy mellékmondatban azt mondja: „Őt [Koreszoszt] sújtotta az emberek 
közül leginkább a szerelemből fakadó igazságtalanság” (ὃν [ti. Κόρεσον] ἀνθρώπων 
μάλιστα ἐπέλαβεν ἄδικα ἐξ ἔρωτος παθεῖν). S talán ez a pauszaniaszi értelmezés az, 
ami az egész elbeszélésben leginkább hellenisztikus, ami azonban egyáltalán nem a 
történet eredetére, hanem annak közvetítőjére, Pauszaniasz befogadói elvárásaira és 
értelmezői módszereire utal. 

De nézzük az elbeszélés kontextusát. Pauszaniasz könyvében a történet 
Dionüszosz Kalüdóniosznak egy Kalüdónból Patraiba került, s azóta Patraiban álló 
szobrához fűzött kommentárként bukkan föl, s végül a kalüdóni Kallirhoé folyó 
nevének magyarázatára fut ki. A folyó említése után Pauszaniasz rögtön a következő 
látnivalóra, egy helybéli lány szent körzetére és az ebben található szobrokra tér át. A 
mítosz tehát eredendően nem Patraihoz, hanem Kalüdónhoz és Dionüszosz kalüdóni 
szentélyéhez kötődik. Az elbeszélés aitionként egy Patraitól távoli folyó elnevezésének 
adja okát, de ezt sem igazán meggyőzően, hiszen a Kallirhoé („szép folyású”) sokkal 
inkább tűnik eredendően egy folyó, mint egy lány nevének. 

Mégis, motívumai és eredete révén ez a történet nagyon is kapcsolódik egyéb 
reáliákhoz, amelyeket Pauszaniasztól Patrairól megtudunk. Tudjuk, hogy Kalüdón 
fontos Patraiban, mert nemcsak Dionüszosz szóban forgó szobra, hanem annak az 
Artemisz Laphriának a helyi akropoliszon lévő kultuszszobra is Kalüdónból került ide 
(Augustus tevékenykedése következtében, lásd Pauszaniasz VII 18. 8–10), akinek 
tiszteletére évente ünnepet rendeznek a városban (Pauszaniasz VII 18. 11–13), s akinek 
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szobra több császárkorból származó patrai érmén is látható.26 Azt is tudjuk, hogy 
Patraiban tisztelnek még egy „másik”, Aiszümnétésznek nevezett Dionüszoszt is. S 
végül figyelemre méltó, hogy a történet motívumai közül feltűnően sok jelenik meg a 
másik, alább tárgyalandó mítoszban is: Dionüszosz képmása és az őrület 
összekapcsolása, a feltétlen szerelem következtében bekövetkező halál, a haragvó isten 
kiengesztelése, a feláldozásra utasító jóslat, a folyónál meghaló szerelmes mind olyan 
elemei a cselekménynek, melyek Melanipposz és Komaithó történetéből is ismerősek. 

2. (Eurüpülosz) 

E második történet, amelyet Pauszaniasz nem sokkal Koreszosz mítosza előtt, 
Eurüpülosz síremléke (mnémája) kapcsán ismertet, két, egymástól első látásra élesen 
elkülönülő részből áll. Az első részt Pauszaniasz mintegy a második, az Eurüpülosz-
síremlék kapcsán elbeszélendő mítosz előtörténeteként adja elő. Nézzük először a 
mítosznak csak ezt az első felét. 

Artemisz Triklaria tiszteletére a patrai iónok évente ünnepet rendeztek. Az 
istennőnek egy szűzlány volt a papnője, akit mindig egy újabb lány váltott, amikor az 
addigi papnő számára eljött a házasság ideje. Mikor a rendkívüli szépségű Komaithó 
volt Triklaria papnője, a szintén rendkívüli szépségű Melanipposz beleszeretett. A 
szerelem kölcsönössé vált, és Melanipposz meg is kérte a lány kezét az apától, aki 
azonban elutasította a kérőt. A szerelmesek ezután Artemisz Triklaria szentélyében 
rendszeresen együtt háltak, s ezért az istennő terméketlenséggel és betegséggel sújtotta 
a vidéket. A városlakók a Delphoi jósdától kértek segítséget, mire a Püthia feltárta, 
hogy Melanipposz és Komaithó miatt haragszik rájuk Artemisz, s engesztelésként azt 
írta elő, hogy fel kell áldozniuk a szerelmeseket, majd ettől fogva minden évben a 
legszebb fiút és lányt. Ekkortól nevezték az Artemisz Triklaria szentélye melletti folyót 
Ameilikhosznak, vagyis könyörtelennek (Pauszaniasz VII 19. 1–5.). 
 Mint Angelo Brelich hangsúlyozza,27 a történetnek ez a része önmagában kerek 
egész, amennyiben cselekménye zárt, és zárlatával mitikus magyarázatát adja egy 
kultusznak és egy folyónévnek28 (Brelich észrevétele, hogy a történet azt is implikálja, 
hogy a lányok és fiúk feláldozása éppen ennél a folyónál történt, e nélkül ugyanis 
nehéz lenne értelmezni, miért is kapja a folyó a kegyetlen szokásra utaló nevet). A 
mítosznak ez az első fele tehát a rítust magyarázza, de egyúttal azt is állítja, hogy 

                                                 
26 Az érméket lásd Imhoof-Blumer–Gardner: A Numismatic Commentary on Pausanias 1887, 74–78. ill. Q, R 
táblák. 
27 Brelich: Paides e Parthenoi 1969, 366−377. 
28 A szakirodalomban Angelo Brelich és Marcello Massenzio nyújtják a patrai kultusz és mítosz 
legteljesebb elemzését. Az ő értelmezői módszerük sajátossága egyrészt egy erőteljesen strukturalista 
elemzési gyakorlat, másrészt az, hogy beavatási rítusként (és ahhoz tartozó mítoszként) értelmezik 
mindazt, amiről Pauszaniasz tudósít. Elemzésük eredménye alapvetően meggyőző, s kétségtelen, hogy 
az ünnepnek van egy hangsúlyos rite de passage-jellege. De a Genneptől (ld. Gennep: Az átmeneti rítusok, 
2007 [1909]) örökölt értelmezési keret (prelimináris, liminális és posztliminális stádiumok és az ennek 
megfelelő dezintegráció–transzgresszió–reintegráció séma feltételezése a mítosz és a rítus minden 
szintjén) ezekben az értelmezésekben némileg elnyomja a nem beavatási aspektusokat. Én a 
továbbiakban a hangsúlyt a közösségi-vallási, s nem a beavatási aspektusra fogom helyezni. Vö. Brelich: 
Paides e Parthenoi 1969 és Massenzio: La festa di Artemis Triklaria e Dionysos Aisymnetes a Patrai, 1968,, 
101−132. 
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Artemisz Triklaria ünnepe a mitikus történet tárgyát képező tragikus események előtt 
is létezett (Pauszaniasz VII 19. 1).29 A mítosz nem a kultusz alapítását és a rítus 
születését, hanem a rítus megváltozását magyarázza. Ezt a váltást a történet a templom 
megszentségtelenítéséhez és az istennő haragjához köti,30 az emberáldozat egy emberi 
hiba miatti büntetésként, jóvátételként válik szükségessé. A bűn, a templomban való 
szeretkezés oka viszont egy másik, emberi konfliktus: a család házasítási szándéka nem 
esik egybe az önjelölt vőlegény és a házasulandó lány akaratával. A család akaratával 
való szembeszállás ennyiben szinte csak esetlegesen járt együtt az istennel szembeni 
vétséggel: az apa által tiltott szerelem történetesen épp a szűz Artemisz szent 
területén, a templomban teljesül be. Ugyanakkor a lány csak addig lehetett Artemisz 
papnője, amíg szűz volt, a házasság és a papnői feladatok átadása előtti szexuális 
érintkezés így a szerencsétlenül megválasztott helyszíntől függetlenül is felboríthatta 
volna az istennő tiszteletének rendjét. 

A történet számtalan értelmezést tesz lehetővé: szerelem (Aphrodité, Erósz) és 
Artemisz (szűziesség), a szülő és a gyerek, a szent és a profán, az apa és a férj, a 
közösség és az egyén konfliktusát egyaránt felsejleni látjuk a mítosz hátterében.31 Az 
elbeszélést ugyanakkor − a cselekmény síkján − a szerelmi vágy mint kiváltó ok és − 
vallási síkon − az istenség elleni bűn mint vallásilag releváns esemény tartja össze. A 
történtek okozata az emberáldozat, ami nem csak a tényleges vétkeseket, hanem az 
egész közösséget sújtja, s így lesz a (partikuláris) történet egy (közösségi) rítus 
megalapozója. Pauszaniasz a „vétek” és a „büntetés” ezen aránytalanságára, vagy 
inkább összemérhetetlenségére egy megjegyzésével (szándékolatlanul) rá is tapint: 
„mindazok az ifjak és szüzek, akik, bár semmit nem követtek el, Melanipposz és 
Komaithó miatt meghaltak, maguk is és a hozzátartozóik is nyomorultul jártak, 
Melanipposzt és Komaithót azonban, úgy gondolom, nem érte csapás; Ugyanis az 
embernek egyedül azért érdemes az életét áldoznia, mert szerelmes valakibe 
(Pauszaniasz VII 19. 5.)” Pauszaniasz láthatólag a szerelem minden más felett álló 
értékében hisz, s e történet hallatán is ez a vélemény erősödik meg benne. Az egyén 
bűnére következő kollektív büntetés így az ő gondolatmenetében nem azt jelenti, hogy 

                                                 
29 A folyónak ezzel szemben nincsen az áldozat előtti időkhöz tartozó, korábbi identitása: Pauszaniasz 
külön felhívja rá a figyelmet, hogy azelőtt nem volt neve (Pauszaniasz VII 19. 4.) 
30 A szexualitás templombeli tiltásának tágabb vallástörténeti kontextusban való értelmezését további 
példákkal lásd Burkert: Homo Necans, 1983, 60. 
31 James Redfield a mítosz ezen első felét a szerelem, szexualitás, felnőtté válás, beavatás fogalmai 
nyomán értelmezi, s vele a mítosz második felében (latensen) felbukkanó politikumot állítja szembe. A 
politikum a kultusszal elsősorban annyiban fonódik össze, amennyiben Patrai szünoikiszmoszának (Aroé, 
Meszatisz és Anthea egyesülésének) megfelel Dionüszosz Aiszümnétész három szobrának (Meszateusz, 
Antheusz, Areusz) kihozatala és átvitele Dionüszosz Aiszümnétész szentélyébe. A szünoikiszmosz és az 
Artemisz-kultusz kapcsolatára utalhat az istennő „Triklaria” jelzője, amelynek etimológiája azonban 
vitatott. Ld. Redfield: From Sex to Politics. The rites of Artemis Triklaria and Dionysos Aisymnetes at 
Patras, 1990, 115–134. 
   Ken Dowden, aki a „halál és a lányka” tematika felől közelít a történethez, szintén a beavatás és 
felnövés problémakörben gondolja el a rítust. Szerinte Melanipposz és Komaithó történetét, amely az 
individuális beavatásról, felnőtté válásról szól, a mítosz Dionüszosz Aiszümnétészről szóló második fele 
a közösség egészének beavatásával egészíti ki, amikor az Artemisz Triklariától a Dionüszosz 
Aiszümnétészhez való átmenetet tematizálja. Lásd Dowden: Death and the Maiden, 1989, 167–172. 
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a többség ártatlanul szenved, hanem azt, hogy értelmetlenül. Pauszaniasz szerint a 
szerelmes fiatalok halálának volt értelme, a további áldozatokénak nincs, ők 
egyszerűen szerencsétlenek. A mítosz saját logikája azonban egészen más: e szerint a 
szerelmespár istentelen tette elsősorban mint a későbbi emberáldozatok oka bír csak 
jelentőséggel. A fiú és a lány „szerelemből elkövetett” bűne tehát nem „boldog” vagy 
„érthető” vétek, melyért utána saját halálukkal fizetnek meg, hanem olyan ősbűn, 
amely miatt az egész közösség lakol. Míg Pauszaniasz az egyén szemszögéből 
gondolkodik, a mítosz a közösségéből. 

A rituális áldozat és az első (vétkező) pár közötti azonosság abban áll, hogy 
amiként Komaithó és Melanipposz a legszebbek voltak, úgy a később feláldozottak is 
azok. (S e párhuzam akkor is lényeges, ha, mint Brelich írja, a legszebb fiú és lány 
rituális szerepét tekintve pars pro toto az egész korosztályt képviseli.)32 A legszebb 
feláldozásának szokását azonban nyilvánvalóan más szempont is indokolja: nem 
csupán azért kell a két legszebb ifjút feláldozni, mert Melanipposz és Komaithó is a 
legszebbek voltak, hanem azért is, mert az isteneknek szükségképp a legszebb és a 
legjobb jár – a legértékesebb feláldozása legitimálja az ember jogát a fennmaradó 
részre. Erről az oldalról nézve a rítus logikailag megelőzni látszik a mítoszt: a 
történetbeli pár azért a legszebb, mert a „későbbi” áldozatok szükségképp a saját 
generációjukban legszebbek kell legyenek. A történet és az áldozati szertartás 
viszonyát azonban vélhetően pontosabban írjuk le, ha a legszebb fiú és lány mítoszbeli 
(konkrét, múltbeli) és rítusbeli (örök ismétlődésre ítélt) megjelenését nem egymásra 
következő eseményekként, hanem egyidejűként és egyenértékűként fogjuk fel. Hiszen 
sem a mítoszból, sem a mítoszra nem következik a kultusz, ahogy sem a kultuszból, 
sem a kultuszra nem következik a mítosz: mítosz és kultusz ugyanannak a vallási 
képzetnek két oldala, egyenrangú megjelenési formája.33 Amikor egy mítosz egy 
kultusz keletkezését beszéli el, akkor tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a 
mitikus elbeszélés tárgyát mintegy történelemként foghatnánk fel, amely kijelöli a 
kultusz bevezetésének idejét és okát. A kultusz aitionjaként, alapítási mítoszaként 
megjelenő történet a vallástörténet nézőpontjából (részben az ókori vallási közösség 

                                                 
32 A. Brelich 1969, 376. 
33 Lásd erről Walter F. Otto Dionüszosz-könyvének általános bevezetőjét (Kultus und Mythos). Itt Otto a 
rítusoknak azzal az antropologizáló, frazeri értelmezési hagyományával száll szembe, amelyik abból 
indul ki, hogy az emberiségnek volt egy primitív, mágikus gondolkodás meghatározta korszaka, s az 
ekkor „racionálsnak tűnő”, s ezért a mindennapi élet részét képező varázsszertartásokból 
(termékenységi rítusok, esőtánc és hasonlók) alakult ki a vallás, a kultusz és az egyes rítusok is. Otto 
szerint ezzel szemben a rítusoknak sosem volt ilyenfajta praktikus célja, hanem minden rítus kizárólag a 
rítus–kultusz–mítosz összefüggésben értelmezhető. Néhány évtizeddel később hasonlóképp beszél a 
rítusról a W. F. Ottót egyébként is sok mindenben követő Kerényi Károly is: szerinte a mitikus 
elbeszélés és a rítus „anyaga” azonos, a rítus ugyanarról szól, mint a mitológia: ti. a mítoszról (ami 
azonban nem azonos magával a mitikus elbeszéléssel). Az ünnep lényegéről című előadásában Kerényi 
ennél tovább is megy: itt a mitológia és a kultusz anyagát nemcsak – mintegy definitíve – mítoszként 
azonosítja, hanem ezt az anyagot egyfajta realitásból, az ókor emberének (fizikai és lelki) életéből 
levezethetőnek tartja. Ld. Otto: Dionysos, 1933, 1–40.; Kerényi: Umgang mit Göttlichem, 1955; Kerényi: Az 
ünnep lényege, 1938, 333–351. Vö. továbbá W. Burkert könyvének „Myth and Ritual” fejezetében adott 
áttekintésével is, Burkert: Homo Necans, 1983, 29–34. 
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nézőpontjával szemben) nem a kultusz és a rítus keletkezését, inkább tartalmát 
magyarázza: ugyanazt beszéli el, amit a rítus is a maga eszközeivel jelenvalóvá tesz. 

Mindez azonban még csak a mítosz első fele. A történet folytatása épp a mítosz 
eddig tárgyalt részének megfelelő, annak okozataként leírt rítus, az emberáldozat 
megszüntetéséről szól. A mítosznak ezt a részét a következőktől a fent idézett, 
Melanipposz és Komaithó boldogságáról szóló elbeszélői kommentár, valamint egy 
újabb bevezető mondat választja el: „Arról pedig, hogy hogyan szűnt meg az 
Artemisznak bemutatott emberáldozat, a következőket mondják” (παύσασθαι δὲ 
οὕτω λέγονται θύοντες τῇ Ἀρτέμιδι ἀνθρώπους, Pauszaniasz VII 19. 6)”. 

Mint a folytatásból megtudjuk, a patraiak valamikor azt a jóslatot kapták, hogy 
egy idegen király (βασιλεὺς ξένος) fog a földjükre érkezni, aki egy idegen (ξένος) 
istenséget hoz, s megszünteti a Triklariának bemutatott áldozatot. A trójai háború 
befejezése után Eurüpüloszhoz kerül egy Héphaisztosz által készített láda (λάρναξ), 
amelyben Dionüszosz képmása (ἄγαλμα) van. Eurüpülosz kinyitja a ládát, meglátja 
benne az isten képmását, s ettől megőrül. Elmegy Delphoiba, ahol azt a jóslatot kapja, 
hogy ha valahol olyan emberekre bukkan, akik „idegen (ξένη) áldozatot” mutatnak 
be, akkor ott „telepítse le” (ἰδρύσασθαι) a ládát és maga is telepedjen le. Eurüpülosz 
történetesen épp akkor érkezik Patraiba, mikor a feláldozandó lányt és fiút vezetik az 
áldozathoz. Ekkor mindkét fél felismeri, hogy bekövetkezett a számára megjósolt 
esemény, az emberáldozat megszűnik, létrejön Dionüszosz kultusza, Eurüpülosz 
őrülete elmúlik. A templom melletti folyó ebből az alkalomból az Ameilikhosz 
(könyörtelen) helyett a Meilikhosz (könyörületes) nevet kapja. (Pauszaniasz VII 19. 6–
9.) 

A történet második fele tehát a jelen állapotokhoz vezet, megmagyarázza a 
rítusban és a folyó nevében a korábbi állapothoz, vagyis a mítosz által leírt régi 
kultikus formához képest beálló változásokat. 

A fenti összefoglalásban a történet második részét azzal a mozzanattal kezdtem, 
hogy a patraiaknak meg volt jósolva, hogy fog érkezni egy király. Azt is láttuk, hogy 
Pauszaniasz is így tagolja az eseményeket: az emberáldozat bevezetéséről és az 
emberáldozat eltörléséről szóló történetre. Másfelől azonban a mítosz első fele 
Melanipposzról és Komaithóról, a második Eurüpüloszról szól, s így értelemszerű 
lenne, hogy a második rész Eurüpülosz megjelenésével kezdődjön. A jóslat 
tematikusan, helyszínét és szereplőit tekintve még nem az új történet kezdete, hanem 
az első rész vége. 

Összességében tehát úgy tűnik, hogy a teljes elbeszélés nem két, hanem három 
részből áll: a pauszaniaszi tanulság és Eurüpülosz bemutatása között található szakasz 
(az emberáldozat megszűnésére vonatkozó jóslat) egyfelől mindkét részhez tartozik, 
másfelől egyikhez sem. Olyan átvezető mozzanat, mely nélkül mindkét rész kerek, 
zárt egész lenne, ezzel a jóslattal kiegészítve viszont nyitottá válik a másik, szintén 
önmagában zárt mitikus történet felé. 

A jóslat Melanipposz, Komaithó és Artemisz Triklaria történetét folytatja, az 
addigra lezárt történetet újra felnyitja, s a kultusz fejlődésének egy új fejezetét vetíti 
előre. És ennek az újabb fejlődési foknak immár szubsztanciális része nemcsak az 
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emberáldozat megszűnése, hanem az Eurüpülosz-történet és Dionüszosz patrai 
kultuszának megalakulása is. 

Ha a másik, szintén önálló mítosz felől tekintünk a két történetet összekötő 
jóslatra, akkor a helyzet egyfelől hasonló: Eurüpülosz őrületének és kijózanodásának 
története e jóslattól független, az ő gyógyulása szempontjából teljesen mindegy, hogy 
Patraiba érkezésével egy ottani problémát is megold. A jóslat tehát ezt a mítoszt is 
mintegy kiegészíti és nyitottá teszi a másik irányába. A második történet azonban 
annyiban a közbeékelt jóslat nélkül is feltételezi az elsőt, hogy utalást tartalmaz arra a 
kultuszra, amely az első mítoszban megalakul/kifejeződik: Eurüpülosznak ott kell 
letelepednie, ahol idegen áldozatot (θυσία ξένη) bemutató emberekkel találkozik. A 
történetből egyértelmű, hogy ez az idegen áldozat nem más, mint az Artemisz 
Triklarianak járó emberáldozat, s ily módon az Eurüpülosz-mítosz – az újabb 
kultuszalapítással végül meghaladott – jelenében a rituális emberáldozat Patraiban 
„már” bevezetésre került.34 

De talán érdemes figyelembe vennünk a mítosz és a rítus, a múlt és a jelen 
viszonyának fentebb jelzett képlékenységét. Az az időbeli séma ugyanis, mely szerint 
először Komaithó és Melanipposz elkövette a bűnt, s ezután szokássá vált az 
emberáldozat, melyet végül megszüntetett Eurüpülosz érkezése, kizárólag az egyesített 
mítosz és az új kultusz nézőpontjából érvényes. Amikor viszont a mítosz első felét 
mint önálló mítoszt fogjuk fel, amelyik saját idejében létezik s egy saját rítushoz és 
jelenhez vezet el, akkor a két mítosz időbeli viszonyának problémáját hibás és 
megválaszolhatatlan kérdésnek kell tartanunk. Két múlt, mely más-más jelenhez vezet 
– legalábbis egyfajta lineárishoz közelítő időszemléletben – csak úgy egyesíthető 
egyetlen múltként, ha az egyiknek a jelene egy újabb értelmezésben maga is múlttá válik. 
                                                 
34 Massenzio a struktúrák feltérképezésekor lényegében eltekint az összekötő jóslattól, a mítosz mindkét 
ágát 1.) trasgressio, 2.) calamità/catastrofe, 3.) soluzione: fondazione di culto sémában elemzi. Ugyanakkor 
értelmezésének alapmotívuma, hogy az első mítosz végállapota még nem „valódi lezárás”, a két ág csak 
együtt ad ki egy értelmes egészet. Vagyis nem csak a két mítosz belső szerkezete épül a 
beavatátási/kultuszalapítási mítoszok hármasságára, hanem a két mítosz együtt is egy ehhez hasonló 
átmenetet és hármasságot alkot. Itt azonban szerintem Massenzio elemzése némileg szétfeszíti a saját 
módszere kijelölte a határokat: nem teljesen világos, hogy az alapítás, a beavatás és a káoszból a rendbe 
való átmenet hogyan tud ily módon többszintessé válni – a beavatási rítus hármassága mint 
archetipikus struktúra érzésem szerint nem engedi meg, hogy három „állomása” relatív legyen, s az 
egyik végállapot a másikhoz képest kiinduló állapotként, egy posztlimininális állapot másfelől 
preliminálisként értelmeződjön. Talán ezért is hangsúlyozza Massenzio, hogy Triklaria és Aiszümnétész 
kultusza nem egymásra épül: az egyik nem helyettesíti a másikat, hanem a kettő egy szinten van, 
egymást kiegészíti, s így együtt adnak ki egyfajta létértelmezést (káosz–rend). 
   Brelich elemzése némileg eltér Massenzióétól, ő a két történetet összefogó jóslatot egyértelműen az 
első mítosz részének tekinti. Értelmezésében a mítosznak két ága van, melyek mindegyike tartalmaz egy 
„esetleges” elemet: a Melanipposz–Komaithó–Triklaria történetben a jóslat egy ismeretlen isten érkezésére 
vonatkozik, az Eurüpülosz–Aiszümnétész történetben pedig egy (másik) jóslat az idegen áldozattal való 
találkozásra utal. Így tehát Brelich szerint a két mítosz függetlensége teljesen hipotetikus: ha a kettőt 
elválasztjuk, akkor mindegyikbe egy, a másik mítoszt pótló elemet (egy másik érkező királyt 
[baszileuszt] és istent, illetve egy másik idegen áldozatot) kellene helyezni. A vázolt „egy mítosz – két 
ág” szerkezetet tovább árnyalja, hogy az első ág Brelich szerint önmagában is kettős: az első ág I/b-nek 
nevezett része az emberáldozat bevezetése utáni eseményeket jelenti, s így lényegében kizárólag a 
„közvetítő jóslatból” áll, melyben a kezdeti calamità maga az emberáldozat, a (majdani) feloldás pedig az 
ismeretlen király és az új isten érkezése. 
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S ezt az összeillesztést valósítja meg az „új” mítosz, melyben a két történet egyetlen 
mítosz két fele lesz, s ezzel egyetlen elbeszélés idejébe kerül. Nézzük tehát mindezt 
kicsit távolabbról, elfogadva, hogy a két történet egy mítoszt alkot, s hogy ennek (egy 
lehetséges) helyes tagolása az, amelyet Pauszaniasz alkalmaz, aki az előbbi, a két 
mítoszt külön kezelő elemzésben „átvezető résznek” mutatkozó jóslatelbeszélést a 
mítosz második feléhez, az Eurüpülosz-történethez csatolja. 

Ekkor a következőket fogalmazhatjuk meg. A mítosznak az emberáldozati 
szertartás aitionját képező első része e rítus narratív párjaként fogható fel. A második 
rész, az újabb jóslat és Eurüpülosz története a megújított rítus aitionját képezi, mely a 
jelenhez vezet, és amelyet Pauszaniasznál az új rítus részletes leírása (Pauszaniasz VII 
20. 1–2.) követ. A két rész közt időbeli ugrás van, melyet az elbeszélésben semmiféle 
időmegjelölés nem konkretizál: nincs arra vonatkozó utalás, hogy mikor és meddig 
volt emberáldozat, hogy mi történt azalatt, amíg ez a rítus életben volt, stb. Ráadásul a 
második rész egy olyan praeteritum perfectumi alakkal (ἐκέχρητο – „az volt a jóslat, 
hogy”) kezdődik, melynek viszonyítási ideje kizárólag a második részben elbeszélt 
történet, az első rész idejébe viszont sehogyan sem tagozódik be. A jóslat praeteritum 
perfectumi létmódja ugyanis teljesen érthető a későbbi eseményekhez képest, ha 
azonban az első és a második részt egy folytonos időkontinuum, egyetlen 
múltkonstrukció részeként képzeljük el, a praeteritum perfectum helyett szükségképp 
aoristosi vagy praeteritum imperfectumi alakot várnánk, hiszen ez a jóslat csakis az 
emberáldozat bevezetése után keletkezhetett. 35 

Az ily módon egységként kezelt mítosz tehát valóban kettősnek mutatkozik, de 
nem csak abban az értelemben, hogy két szüzsé, két történet egyesül benne a közös 
lezárás és az azt megelőlegző jóslat által. E narratív kettősséget az előbb vázolt, két 
önálló mítoszt és egy összekapcsoló részt megkülönböztető elemzés állította a 
középpontba. A teljesebbnek tűnő utóbbi értelmezés szerint viszont a mítosz oly 
módon kettős, hogy két, egymástól független időszámítás, két egymástól független 
múlt és két, egymásra épülő, egymást váltó kultusz aitionja (vagyis két kultusz 
„mítosz-párja”) egyesül egyetlen mítoszban, egy új múltkonstrukcióban. A mítosz 
cselekménybeli/tematikus és időbeli/strukturális töréspontja nem ugyanott van, a 
narratív és az aitiológiai felosztás csak nagyjából fedi egymást. 

Eurüpülosz nyilvánvalóan azért érkezik, hogy megszabaduljon az őt megszálló 
őrülettől, s csak mintegy mellesleg szabadítja meg Patrait az emberáldozattól. Ahhoz 
azonban, hogy ez a második eseménysor illeszkedjen a másik, „időtlenül korábbi” 
szálhoz, a narratíva másik felén is előfeltételezni kell egy jóslatot, amelynek kimondási 
ideje azonban e második narratív szál időhorizontjában helyezkedik el. A két rész nem 
egymás mellé kerül, hanem a második az elsőre épül, annak olyan rituális meghaladása, 

                                                 
35 Meg lehet figyelni, hogy az értelmezők ezen a ponton többnyire „átírják” a pauszaniaszi szöveget, az 
újrameséléskor valamilyen módon mindenki integrálja a jóslatot az addigi eseményekbe. Nilsson: 
„mußten die Einwohner jedes Jahr einen Jüngling und eine Jungfrau opfern, bis, wie ein Orakel sagte, 
ein fremder König mit einem fremden Gott käme.” (Nilsson: Griechische Feste von religiöser Bedeutung, 
1995 [1906], 295.); Brelich: „I patresi ricevono una nuova istruzione oracolare…” (Brelich: Paides e 
Parthenoi, 1969, 371–372.); Massenzio: „Tali sacrifici umani […] cesseranno, predice la Pythia, allorché 
giungerà da lontano un re straniero con un dio straniero.” (Massenzio: La festa di Artemis Triklaria e 
Dionysos Aisymnetes a Patrai, 1968, 103.). 
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mely a narratíva és az idősíkok szintjén át-, tovább- és felülírja az elsőt. Ami miatt 
mindez igazán érdekes a mítosz és a kultusz viszonya szempontjából, az tehát a 
„korábbi” szál „későbbibe” való beágyazódása, az, hogy ez az át- és felülírás hogyan 
történik. 

Az Eurüpülosz érkezését, a Dionüszosz-kultusz bevezetése és az 
emberáldozattól való megszabadulást elbeszélő történet mint az új rítus aitiológiai 
mítosza múltként tartalmazza a rítus előző állapotát annak aitiológiai mítoszával együtt 
(ahogy ez a belső mítosz is tartalmazza a kultusz őt megelőző, emberáldozat nélküli 
rituális állapotát). Az első történet és rítus úgy lesz a másik történet és mítosz múltja, 
hogy a második rész kiinduló állapota („régmúltja”) az első rész jeleneként (illetve 
végpontjaként) jelenik meg – ugyanúgy, ahogy az első mítosz „régmúltja” is a még 
korábbi rítus jelene volt. Ennek megfelelően a második mítosz az elsőt inkább 
állapotként és rítusként, mint cselekménysorként és mítoszként fogja föl. 

Annak ellenére, hogy a rítust és a mítoszt mindeddig egyetlen egységként 
próbáltam kezelni, nem tekinthetünk el attól, hogy a mítosznak és a rítusnak más a 
beszédmódja és mások a kifejezési lehetőségei. Csak a mítosz rendelkezik 
idődimenzióval, a rítus nem. Ennek megfelelően a rítus nem létezhet múlt időben a 
szakrális tett, csakis a mítosz számára. Ezért is  tartozik a vallásos kultuszhoz gyakran 
mítosz is. A kultuszban csak a mítosz beszélhet a kultusz és a rítus jelenét megalapozó 
múltról. A kultuszban tehát a mítosz nem mint a rítus magyarázata nélkülözhetetlen, 
hanem mint az idődimenzió hordozója, a – történeti-kultikus – múlt rögzítője, vagy 
inkább tételezője. 

Végül azt is érdemes megnézni, hogyan is néz ki, amikor az emberáldozatot 
felváltó új rítusban, melyet Pauszaniasz szintén elmesél, a régi történet, s ezzel együtt a 
rítus saját múltja is jelenné lesz. 

Patraiban minden évben megtartják a larnaxban lakó Dionüszosz (Pauszaniasz 
megfogalmazása alapján feltehetően több napig is eltartó) ünnepét, akit 
Aiszümnétésznek neveznek,36 s ugyanezen az ünnepen halotti áldozatot, enagiszmoszt 
mutatnak be Eurüpülosznak. Dionüszosz Aiszümnétésznek kilenc férfi és kilenc női 
„szolgálója” van (οἱ δὲ αὐτὸν [Αἰσυμνήτην] ἐς τὰ μάλιστα θεραπεύοντες), akiket 
társadalmi státuszuk (ἀξίωμα) alapján választ a nép. Az ünnepi rituálé a 
következőképp zajlik: 

A kijelölt éjszakán a pap  (ἱερεύς) kiviszi a larnaxot a szentélyből. A helyiek 
gyermekei búzakalászokkal megkoszorúzva – mint Pauszaniasztól megtudjuk, éppen 
úgy, ahogy „régen” (ἀρχαῖον) a feláldozott fiú és lány – a Meilikhosz folyóhoz 
mennek, majd koszorújukat leteszik az istennő elé (παρὰ τῇ θεῷ). Megfürdenek a 
folyóban, majd borostyánkoszorút vesznek fel és Dionüszosz Aiszümnétész 
templomához vonulnak (Pauszaniasz VII 20. 1–2.). 

Marcello Massenzio ezt a patrai rítust a mítosszal párhuzamba állítva, de a rite 
de passage archetipikusként felfogott struktúráját a mítosz és a rítus közé iktatva, 
beavatási rítusként elemzi. Ezt az értelmezést viszi tovább Angelo Brelich is. Ha 
viszont az ünnepi szertartást közvetlenül a Pauszaniasz által elbeszélt mítosz párjaként 

                                                 
36 Az Aiszümnétész névről illetve tisztségről lásd Hegyi: Der Kult des Dionysos Aisymnetes in Patrai 
1968, 99–103. 
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fogjuk fel, akkor talán másként is tekinthetünk a rítusra. Mindaz, ami történik, 
láthatólag az Eurüpülosz érkezésével bekövetkező váltást dramatizálja: Az 
Eurüpülosznak szóló áldozat és a larnax kihozatala az emberáldozattól való 
megszabadulás szituációját teremti újra; a kalászkoszorú felvétele, az Artemiszhez 
vonulás és a fürdés a Meilikhoszban a régi rítus, az emberáldozat szimbolikus 
újrajátszása; a borostyánkoszorú és a Dionüszosz-szentély felkeresése az új kultusz 
alapítása. 

S miről is szól akkor ez a rítus? Úgy tűnik, hogy mindenekelőtt a „régi” 
leváltásáról. Az új rítus tartalma: a régi megszűnése. A rítus nem egyszerűen 
megjeleníti (darstellt), hanem a szakrális aktussal „jelenné teszi” azt a változást, 
amelyet a mítosz (múltként, múlt időben) elbeszél. A „régi” fordulatot jelenbeliként 
deklarálja, s ezzel valósítja meg (verwirklicht) a korábbi rítus megszüntetését. 

Ezzel az értelmezéssel egyszersmind elérkeztünk a mítosz és a rítus 
narratívánál mélyebben fekvő lényegéhez is. Mert mi mást tenne a kultusz, mint hogy 
kifejezi az ember viszonyát a világhoz és az isten(ek)hez? A Patraiban látott rítus és a 
hozzá tartozó mítosz attól különösen érdekes, hogy úgy szól a közösségnek az 
istenhez és a világhoz való viszonyáról, hogy saját múltjáról, az emberi/vallási lét egy 
„előző” stádiumáról beszél. Épp ezzel jut el az istenhez való viszonyhoz: nem 
egyszerűen definiálja, hanem újradefiniálja azt, egy előző állapothoz képest határozza 
meg. Ahogy az egész görög mitológia és kultusz őrzi az emberáldozat „emlékét”, mint 
valami régi, meghaladott gyakorlatot és rituális formát – lásd a legkézenfekvőbb 
példákat: Iphigeneia és Polüxené esetét –, de helyette „már” az állatáldozatot mutatja 
fel jelenként, így mutatja meg Patraiban Dionüszosz, Artemisz és Eurüpülosz kultusza 
és mítosza is, hogy a jelen kultusz nem más, mint az emberáldozat meghaladása, az 
áldozat szimbolikus helyettesítésének gyakorlata.37 

Lezárásként egy bekezdés erejéig arról, hogyan, milyen formában tudja 
bemutatni a rítus saját megváltozását, miként prezentálja a váltást, s nyilvánítja ki a régi 
rítus megszüntetését. Az új rítus ahhoz, hogy egy korábbi állapot felülírásaként 
mutassa fel magát, szükségképp olyan formában kell megjelenjen, amellyel egyúttal, 
mintegy idézőjelben, megjeleníti a deklarált kultikus viszony teljes tartalmát is: magát 
a régi rítust és annak eltörlését/megszelídítését. Az új rítusban a korábbi rítust és annak 
tagadását is meg kell jeleníteni, a régi rítust nem-rítusként, az újat rítusként kell 
tételezni és bemutatni, miként az új mítosz is múltként magába fogadta és egyúttal 
meg is haladta a régi mítoszt. A váltás megjelenítéséhez, a megszüntetés 
deklarálásához tehát hozzátartozik a régi rítus mint tagadott rítus rituális 
megismétlése is. Ahogy a mítosz második része újraértelmezi mítosz és rítus 
viszonyát, amennyiben a „korábbi” mítoszt és a hozzá tartozó kultuszt is múlttá 
teendő jelenként, leváltandó rítusként fogja fel, hogy azután ehhez képest definiálja az 

                                                 
37 A helyettesítés gyakorlatára hangsúlyt helyez Massenzio is, az ő megfogalmazásában a régi mítosz az 
emberáldozat, az új a rituális utánzás („mimesis rituale”) megalapítója. Az emberáldozat leváltása 
természetesen nem csak a mitológiában (Iphigeneia szarvasra cserélése), hanem a kultuszban is jelen 
van: Spártában az Artemisz Orthia ünnepen zajló korbácsolás (διαμαστίγωσις) a kultuszban az 
emberáldozat pótlékaként értelmeződik. Erről és további párhuzamokról lásd Massenzio: La festa di 
Artemis Triklaria e Dionysos Aisymnetes a Patrai 1968, 114–117., a spártai és a patrai rítus 
párhuzamairól Brelich 1969, 373. is. 
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új kultuszt, az új rítus is a korábbi rítushoz nyúl, hogy azt mint elmúltat játssza újra. 
Az új rítus ily módon megtartja a „régi” mítoszt mint saját értelmezési keretét, 
ugyanakkor a legszebb fiatal fiú és lány feláldozásának rítusa (ami mitikus 
megfogalmazásban nem más, mint Melanipposz és Komaithó bűnének és 
feláldozásának mítosza) csak idézőjelben, szimbolikusan játszható már el – s ez az 
idézőjelbe tétel maga a váltás, az új rítus. A tagadás, az idézőjelbe tétel révén válhat a 
múlt időbe tett „régi” rítus (és mítosz) az „új” rítus tartalmává. 

Röviden összefoglalom, amit e mítosz és rítus kapcsán láttunk. A Pauszaniasz 
által elbeszélt, Patraiban hagyományozott mítosz tudósít egy valamikori békés 
Artemisz-kultuszról, amelyet a szerelmesek tette következtében emberáldozati 
szertartás váltott fel, de mára Eurüpülosz érkezése nyomán ismét megtisztult az 
embervértől. A kultusz három állapotához két isten és egy hérósz tartozik: az eredeti 
ünnep és az ezt felváltó emberáldozat Artemisz Triklariához, míg a harmadik szint, a 
kultuszalapítás Dionüszosz Aiszümnétéshez és Eurüpülosz hérószhoz kapcsolódik. A 
rítus, amely mindezt megjelenítette, a mítosz fényében olyan rítus-drámának 
mutatkozik, amelyik a kultusz történetét mint saját múltját a rítus jelenében beszéli el. 
Ember és isten viszonya oly módon jut benne kifejezésre, hogy a jelenlegi kultikus 
gyakorlat egy hivatkozott korábbi állapot módosulásaként, megjavulásaként 
értelmeződik. Maga a rítus ezért egyszerre két szinten játszódik: a szertartás egyrészt a 
„régi” mítoszt játssza el, másrészt az ennek a történetnek megfelelő „korábbi” rítus, az 
emberáldozat leváltásának történetét – az új rítus aitionjaként értelmezhető mítoszt – is 
újrajátssza. Eurüpülosz és Dionüszosz Aiszümnétész tisztelete és a nekik szóló 
kultikus szertartás mint „keret” egy barbár rítus modern, civilizált (vagyis embervér 
nélküli) rítussá válását köszöni meg az istennek, s ezen új állapot létrejöttének mitikus 
körülményeit idézi fel. Az ebben a keretben elhelyezkedő események − épp a keretnek 
köszönhetően − mint „belső”, „régi” rítus ablakot nyitnak a mítoszban tételezett 
múltra, a mítosz, a rítus és a kultusz egy korábbi, meghaladottként ábrázolt – s ezzel 
mintegy megszüntetve megőrzött – szintjére. Az új rítus az „alapmítoszban” foglalt 
Erósz-Artemisz, család-individuum, szüzesség-házasság, gyermek-felnőtt 
konfliktusok feloldását prezentálja az ifjak folyóban való feláldozásának rituális 
megismétlésével, de mindezt szimbolikusan teszi, szemben a korábbi, emberáldozatot 
tartalmazó rítussal. Másfelől a „belső” cselekvéssor a kerettel egy szinten értelmezve a 
váltást is dramatizálja: a búzakalász borostyánra cserélése és a közbeiktatott fürdés a 
folyóban épp az – ugyanezen cselekvéssor által megjelenített – „régi” kultusz és 
áldozati forma eltörlését jeleníti meg. A rítus önreferenciális struktúrájában a „régi” 
rítus és mítosz megjelenítése és megszüntetése egyszerre van jelen. 

3. (Pauszaniasz történetei) 

A Kalkmann által Koreszosz történetéhez hasonlóan „erotische Legende”-ként 
aposztrofált történet így valódi mélységet nyer, nem csak azáltal, hogy mint mitikus 
történet alapvető emberi vagy társadalmi kérdéseket érint, hanem mindenekelőtt attól, 
hogy kultikus értelme van, egy olyan kultusz része, mely Patrai társadalmához, a város 
több szentélyéhez és istenéhez egyaránt tartozik. Ha e mellé a történet mellé helyezzük 
a kalüdóni Koreszosz Patraiba bevándorolt történetét, az utóbbi a város szempontjából 
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kulturálisan jelentéktelennek, mintegy véletlenszerűnek tűnik, egyszersmind magán 
viseli a nála erősebb, rítusban is őrzött történet asszimiláló erejének nyomait. 

Pauszaniasz hozzáállása és elbeszélésmódja mindkét történet esetében hasonló: 
saját megjegyzéseivel a hellenisztikus szerelmi költészet és a hellenizmus kori, 
individuumközpontú filozófiai rendszerek (epikureizmus, sztoicizmus) számára 
fontosat, a szerelem (a vágy) egyén fölötti erejét és az ember életében betöltött 
kivételes szerepét emeli ki. Az az elbeszélő tehát, akin keresztül hozzánk ezek a 
történetek eljutottak, közel sem úgy értékel és értelmez, ahogy azt mi tennénk. 
Pauszaniasz mindenhol a helyi jellegzetességeket, kultusztárgyakat, épületeket, 
történeteket akarja megismerni, és amit megtudott, papírra is akarja vetni. 
Nyilvánvaló, hogy e folyamat során azt, ami számára érdekesnek, fontosnak tűnik, 
inkább jegyzi fel, mint azt, ami nem, s amit lejegyez, azt rögtön értelmezni is próbálja a 
maga számára. Hozzáállása ily módon teljes mértékben tudományos, leginkább 
etnográfiai vagy antropológiai, műve a különböző görög területek szokásait és 
„kulturális termékeit” mutatja be. Csak nézőpontja és értelmezői horizontja az, ami a 
mienktől radikálisan különbözik, s amiből fakadóan a rajta keresztül hozzánk eljutott 
ismeretek számunkra mindig más, hol filológiai, hol vallástörténeti, hol régészeti, hol 
antropológiai, hol irodalmi, hol történettudományi jelentőséggel bírnak. 
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 Kr. e.  140 146 – a görög történelem vége? 
Az Akháj szövetség bukása 300 év távlatából 

(Pauszaniasz: Görögország leírása VII 6. 3–17. 4) 

1. Nézőpontok 

Korinthosz Kr. e. 146-os római bevételét és lerombolását jellemzően az egész görög 
történelem fordulópontjaként tartjuk számon, mely nem csak egy fontos görög város 
pusztulását és időleges elnéptelenedését, hanem a görög poliszkultúra végét is 
jelentette. Ez az értelmezés nyilvánvalóan csak évszázados távlatból születhetett meg, 
ahonnan az esemény utóélete, a görög poliszok és a kialakuló Római Birodalom sorsa 
is beláthatóvá vált. 

Másfelől azt is tudjuk, hogy ennek a retrospektív értelmezésnek lényegében 
egyetlen – részben közvetett – forrása Polübiosz munkája, a Hisztoriai, amely viszont 
olyannyira kortársi krónikája az eseményeknek, hogy azokban maga a szerző is 
tevékenyen részt vett, és az eredeti elképzelés szerint Korinthosz pusztulása már nem 
is szerepelt volna benne: a Püdnai csatától (Kr. e. 168) a Karthágó ill. Korinthosz 
elestéig (mindkettő Kr. e. 146) bekövetkezett események csak a koncepció utólagos 
(bár nem tudjuk, mikori)38 módosulásával váltak az elbeszélés tárgyává.39 

Polübiosz művének nézőpontja ráadásul nem csak az összemérhetetlenül kisebb 
időbeli távlat miatt különbözik alapvetően a modern kori narratívától a görög 
történelemről, hanem azért is, mert Polübiosz nem a görögség és a görög városok 
sorsát, hanem a kialakulóban lévő római világbirodalmat állította művének 
centrumába.40 Ebben a történetben pedig az akháj szövetség szétesése ill. Korinthosz 
városának eleste még akkor is mellékes mozzanat csupán, ha tudjuk, hogy Polübiosz 
maga az akhaiai Megalopoliszból származott, s szűkebb hazájának sorsát mindvégig 
kitüntetett figyelemmel kísérte.41 

Az alábbiakban e két szélső nézőpont, Polübiosz szinte kortárs, Róma 
világuralmának keletkezésére összpontosító leírása és a mai, az ókori görög 
történelemre madártávlatból, de sokszor nagy empátiával tekintő történetírás között 
szeretném elhelyezni a második századi Pauszaniasz elbeszélését az akháj szövetség 
történetéről, elsősorban bukásáról. Mindenekelőtt az érdekel, hogy az „egész görög 
világ” („panta ta hellénika”, Pauszaniasz I 26. 4) bemutatását céljául kitűző Pauszaniasz 
elbeszélésében hogyan és mennyiben válik Akhaia és az Akháj szövetség története 
összgörög történetté, s milyen módon van már vagy nincs még nála jelen a később a 
„görög szabadság” Korinthosznál történő „elvesztéséről” kialakuló kép. 

2. Polübiosz. Balsors vs. sorscsapás (atükhéma vs. szümptóma) 

2.1.1. 
                                                 
38 Ld. erről elsősorban Walbank: Polybius’ ’Last Ten Books’, 1977. 
39 Polübiosz III 1–5. A terv megváltozásának modern megítélését l. Walbank: Polybius’ ’Last Ten Books’, 
1977, Grethlein: Future Past. Time and Teleology in (Ancient) Historiography, 2014, Grethlein: 
Experience and Teleology in ancient Historiography, 2013. 
40 Polübiosz I 1–4. 
41 Az Akháj szövetség vereségét Polübiosz az egész görögséget ért csapásnak minősíti, ld. pl. Polübiosz 
III 5. 6, XXXVIII 1. 
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ὅτι ἡ λη’ βίβλος περιέχει τὴν συντέλειαν τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀτυχίας.   

A 38. könyv a görögök balsorsának beteljesedését beszéli el.  

– így vezeti föl ókori idézője azt a hosszabb összefüggő fragmentumot, melyet a 
Hisztoriai 38. könyvének bevezetőjeként (prooimion) lehet azonosítani.42 Ez a mondat – 
bármennyi is belőle a szó szerinti idézet a műből – azt sugallja, hogy Polübiosz nyíltan 
állást foglal a Kr. e. 146-os görög vereség világtörténelmi és összgörög jelentősége 
mellett. A kép azonban a következő mondatokat és bekezdéseket olvasva hamar 
változik, árnyaltabbá válik. 

Egyrészt a balsors (atükhia ill. az ennek szinonimájaként használt atükhéma) szó a 
szövegben egészen specifikus jelentést nyer: a szümptómával és szümphorával (itt 
mindkettő jelentése: „csapás” „szerencsétlenség”) szembeállítva kifejezetten saját 
hibából bekövetkező pusztulásként értelmeződik.43 A prooimium első négy kaputja éppen 
erről szól: azt akarja Polübiosz bizonyítani, hogy az akhájok a hibásak saját sorsuk 
szerencsétlen alakulásáért. 

Polübiosz állítása tehát nem az, hogy ez a vereség végzetes volt a görögség 
szempontjából, hanem hogy a vereségért ők maguk voltak a hibásak. Ennek 
megfelelően a gondolatmenet is arra fut végül ki, hogy az ekkor az akhájok (a nép ill. a 
vezetők által) elkövetett hibákat a történetírónak épp azért kötelessége kíméletlenül, a 
szokásosnál nagyobb átéléssel44 leírnia, hogy az utókor tanulhasson belőlük (Polübiosz 
XXXVIII 4. 8). 

Másrészt a „görögök balsorsa” (ἡ τῶν Ἑλλήνων ἀτυχία) kifejezésről, amely 
elsőre azt sugallta, hogy Polübiosz az akháj szövetség vereségét a görögség 
vereségeként értékeli, a későbbiekben az derül ki, hogy itt inkább különböző görög 
népek/városok balsorsa jelentésben áll. Polübiosz nem a vereség jelentőségét terjeszti ki az 
egész görögségre, hanem arról beszél, hogy az akhájok sok más göröggel együtt 
szenvedtek el atükhiát (fel is sorolja, hogy ez konkrétan mely görög városokat érintette: 
XXXVIII 3. 8). 
 
2.1.2. A bevezető részben Polübiosz két összehasonlítás segítségével értékeli az akháj 
összeomlást. Először szembeállítja a karthágóiak és az akhájok – egyaránt Kr. e. 146-
ban bekövetkezett – vereségét, s megállapítja, hogy, a látszat ellenére, az akhájok sorsa 
tragikusabb (XXXVIII 1. 4–8). Az akhájok ugyanis egyrészt kétségbevonhatatlanul 
felelősek saját vereségükért, és semmit nem lehetne védelmükre felhozni (XXXVIII 1. 
5), másrészt, míg a karthágóiak nyomtalanul eltűntek a föld színéről, s így 
szenvedésük legalább véget ért, az akhájok közül a túlélők és az ő leszármazottaik 
tovább őrzik saját atükhiájuk emlékét (XXXVIII 1. 6). 

 Másodszor az akháj vereséget más korábbi görög katasztrófákkal állítja szembe 
(XXXVIII 2): az athéniakat ért első sorscsapással Xerxész görögországi hadjáratakor; az 
                                                 
42 A fragmentum azonosításáról l. Walbank: A Historical Commentary on Polybius, 1957, III./685. 
43 XXXVIII 3. 7: Mert mindazokat, akiket akár egyedül, akár közösségükkel együtt váratlan sorscsapások 
(συμφοραί)  sújtottak, szerencsétlennek (ἀκληρεῖν) kell tartanunk, azt viszont, hogy balsors érte őket 
(ἀτυχεῖν) , kizárólag azokra mondjuk, akiket saját tehetetlenségük (ἀβουλία) okán szemrehányás is illet 
a történtek miatt. 
44 Walbank: A Historical Commentary on Polybius, 1957, III./689. 
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athéniak következő tragédiájával a peloponnészoszi háború során; a spártaiak 
sorsdöntő vereségével a thébaiakkal szemben (Leuktra, Kr. e. 371); végül a thébaiak 
makedónoktól elszenvedett vereségével (amikor Alexandrosz lerombolta Théba 
városát [Kr. e. 335]). Ezekről a súlyos vereségekről egytől egyig azt állítja, radikálisan 
különböznek az akhájok vereségétől abban, hogy a vesztes görög fél soha nem 
hibáztatható igazán, sőt, a legtöbb esetben erkölcsi győztesnek tekinthető. 
 
2.1.3. Az akháj szövetség sorsának beteljesüléséről szóló könyv bevezetése tehát a 
vereséget nem mint a görögségre mért legsúlyosabb, végső csapást mutatja be, hanem 
azt állítja, hogy a görög városállamok közül itt – az akhájokkal az élen – többen is 
olyan alapvető hibát követtek el, amelyet korábban még soha semelyik másik 
ellenféllel szemben sem. 
 
2.2. A bevezetést lezáró újabb elméleti fejtegetés után, melyben Polübiosz ismételten 
megvédi saját kronologikus, a világ különböző helyein egyszerre zajló eseményeket 
egymás mellé rendező módszerét (XXXVIII 5–6), először a karthágói, utána a 
görögországi eseményeket tárgyalja. Mindkét rész konklúziója az, hogy a vereség okai 
elsősorban a vezetők – Karthágó esetében Hasdrubal, az akhájok esetében Kritolaosz 
és Diaiosz – voltak. 

A karthágói események részletes kifejtése során (melynek csak egyes részei 
maradtak ránk) Polübiosz úgy utal vissza a bevezetőben mondottakra, hogy leszögezi: 
„nagyon helyesen mondtam tehát, hogy az akkori karthágói és görög vezetőknél 
egymáshoz hasonlítóbb embereket nem egykönnyen lehetne találni” (XXXVIII 8. 14). A 
görögországi események ismertetése során pedig visszatér a bevezetés 
kulcsfogalmához, és ismét az események atükhia-voltát bizonygatja: „Abban az időben 
viszont, amelyikről most szó van, mindenki számára nyilvánvaló balsors sújtotta őket 
vezetőik megfontolatlansága és saját tudatlanságuk miatt.” (XXXVIII 16. 9)45 

Ezen a ponton tehát Polübiosz immár az eseménytörténet ismertetésével is 
alátámasztottnak véli, hogy a vereséget a görögök saját maguknak, elsősorban pedig 
tehetségtelen vezetőiknek köszönhetik. 

Mindez persze könnyen elintézhető lenne annyival, hogy Polübiosz mint 
romanizált görög elsősorban a rómaiak kegyét kereste, akiknek hadműveleteiben 
maga is tevékenyen részt vett, s hogy az akháj vezetők, Kallikratész és körének 
áldozataként személyes ellenszenvvel viseltetett a hadvezérek iránt (Polübioszt Kr. e. 
167-ben Megalopoliszból politikai vádak alapján ezredmagával Rómába küldték, ahol 
a rabszolgasorból magát felverekedve sikerült végül is karriert csinálnia). 

De Polübiosz e Róma-pártiságának – annak, hogy a görögök vereségét 
önhibájuknak tulajdonítja, s a rómaiakat többször is a békét kereső, szelíd ellenfélnek 
mutatja – sokkal elemibb, Polübiosz történetírói pozíciójából fakadó magyarázata is 
van. 

Azok a negatívumok, amelyeket Polübiosz az akhájoknak és vezetőiknek 
tulajdonít, egyrészt erkölcsiek, másrészt intellektuálisak. A görög hadvezérek, Diaiosz, 

                                                 
45 κατὰ δὲ τοὺς νῦν λεγομένους καιροὺς ἠτύχησαν ἀτυχίαν ὁμολογουμένην διὰ τὴν τῶν 
προεστώτων ἀβουλίαν καὶ διὰ τὴν ἰδίαν ἄγνοιαν. 
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Kritolaosz és társaik egyrészt válogatott gazemberek voltak: a leghitványabbak 
(χείριστοι), istentelenek (τοῖς θεοῖς ἐχθροί), a nép megrontói (λυμαινόμενοι τὸ 
ἔθνος) (XXXVIII 10. 8–9).46 Kritolaosz például alkalomadtán minden valódi indok 
nélkül hergelte a különböző városok lakóit a rómaiak ellen, eltorzítva a római követek 
szavait (XXXVIII 11. 7–10), máskor pedig görögöket vádolt meg alaptalanul azzal, 
hogy az akháj döntésekről információkat szivárogtattak ki a rómaiaknak (XXXVIII 13. 
3–5). Később, a katasztrófa közeledtével Diaiosz és köre légből kapott vádak alapján 
bebörtönözte, kivégeztette, vagy akár némi kenőpénzért fel is mentette politikai 
ellenfeleit (XXXVIII 18. 1–6). 

A szemrehányások másik csoportjának lényege azonban, s ez lehet az egyetlen 
valódi ok a vezetők mint politikusok és a nép mint az általuk hozott rossz döntéseket 
részben legitimáló politikai közösség elítélésére, hogy az akhájok nem jó irányba 
vezették a szövetséget, nem jól mérték fel a stratégiai lehetőségeket, és rendre nem a 
megfelelő megoldásokat választották. A vezetőkre Polübiosz szerint tapasztalatlanság 
(apeiria, XXXVIII 10. 13), hitványság (kakia, XXXVIII 10. 13), tudatlanság (agnoia, 
XXXVIII 10. 13, 11. 7), meggondolatlanság (abulia, XXXVIII 16. 9) volt jellemző, melyek 
közül az utóbbi kettőt az egész népre kiterjeszti. 

Konkrét stratégiai hibát a fennmaradt részekben kettőt említ: egyszer azt, hogy 
az akháj vezetők arra spekulálnak (tévesen), hogy a rómaiakat lekötik az egyéb 
(makedón, karthágói) hadszínterek, s ezért nem fognak ellenük nagyobb sereget 
küldeni (XXXVIII 10. 9–11),47 másodszor pedig azt, hogy – már a tényleges 
hadműveletek közben – Diaioszt tökéletesen váratlanul éri Metellus és seregének 
megjelenése (XXXVIII 16. 11–12).48 

Azonban azt, hogy Polübiosz valójában miért is látja vétkesnek az akhájokat, s 
tekinti mostani vereségüket minden korábbi vereséggel szemben balsorsnak, 
atükhiának, egy olyan fordulat mutathatja meg legjobban, amelyet Polübiosz többször 
is használ az akhájokkal kapcsolatban. Polübiosz szerint ugyanis (részben vezetőik 
ármánykodásai, részben az események szerencsétlen alakulása miatt) az akhájok nem 
tudtak előre gondolkodni, nem látták a jövőt: „[Kritolaosz] demagóg viselkedésének 
következtében mindent elhittek neki, amit mondott, és a tömeg mindenre hajlandó 
volt, amit csak ő parancsolt nekik, merthogy képtelenek voltak előre gondolkodni (περὶ τοῦ 
μέλλοντος ἀδυνατοῦν προνοεῖσθαι), és elvarázsolta őket a jelenlegi kellemes és 
gondtalan állapot.” (XXXVIII 11.11) „Minthogy ennyi minden történt egyszerre, az 
újabb és újabb események kiváltotta döbbenet megfosztotta az embereket az 
események egészének megértésétől és áttekintésétől (τὴν ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπίστασιν 
καὶ διάληψιν), ami által képesek lettek volna előre látni (προνοεῖσθαι), hogy 
mindannyian a nyilvánvaló pusztulás felé tartanak, gyermekeikkel és feleségeikkel 
együtt.” (XXXVIII 16. 1) 

                                                 
46 Ugyanerre a jellemzésre Polübiosz azután később még egyszer visszautal: XXXVIII 17. 8–9. 
47 Az akháj hadvezérek tevékenységét általában a modern történészek kevésbé ítélik meg negatívan, az 
egész akháj stratégiát megpróbálják Polübiosznál racionálisabb színben feltüntetni. L. pl. Gruen: The 
Hellenistic World and the Coming of Rome, 1984, 522–523, Gruen: The Origins of the Achaean War, 1976, a 
további bibliográfiát Walbank: A Historical Commentary on Polybius, 1957, III./701. 
48 A polübioszi kritika precíz értelmezését l. Walbank: A Historical Commentary on Polybius, 1957, 713–
714. 
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Ez az előre nem látás jellemző a tömegre (to pléthosz), amellyel szemben 
azonban időnként felbukkannak olyan, véleményükkel végül alulmaradó csoportok is, 
akik mégiscsak megsejtik a jövőt: a józanabbak tudják, milyen dolog a rómaiakkal 
szembeszállni (XXXVIII 10. 6), és vannak, akik úgy viselkednek, mintha előre látnák a 
jövőt: „Az elesetteket magasztalták, a nekiindulókat pedig sajnálták, és közben 
mindannyian sírtak, mintha előre látnák a jövőt (ὡσανεὶ προορώμενοι τὸ μέλλον).” 
(XXXVIII 15. 9) 

Polübiosz elbeszélése tehát azt a benyomást kelti, hogy az akhájok hibája az 
volt, hogy nem látták előre a jövőt. A perzsákkal szemben alul maradó athéniakat 
éppen azért menti fel, mert előre látták a jövőt: „mert bölcsen előre látva a jövőt 
(προϊδόμενοι γὰρ ἐμφρόνως τὸ μέλλον) elhagyták hazájukat gyermekeikkel és 
feleségeikkel együtt.” (XXXVIII 2. 3–4) Vagyis Polübiosz elsősorban azt rója föl az 
akhájoknak, hogy nem voltak képesek előre gondolkodni, nem látták, mi fog 
hamarosan bekövetkezni. Végzetük éppen ezért balsors (atükhia), nem pedig 
szerencsétlenség (szümphora). 

A polübioszi vád ennyiben teljesen hiteltelennek tűnik, hiszen ő az eseményeket 
utólag, a „jövő” ismeretében írja meg. Mintha történetíró létére nem tudná, hogy saját 
nézőpontja semmilyen korábbi időpontban nem volt még adott, az ő történelmét e 
történelem szereplői és alakítói még nem ismerhették. E retrospekció azonban talán 
nem egyszerűen történetírói hiba, hanem nagyon is jól illeszkedik Polübiosz művének 
alapvetéséhez. 
 Polübiosznak mindenekelőtt a Hisztoriai első és harmadik könyvében 
megfogalmazott koncepciója szerint a Kr. e. 220-ban kezdődő történelmi időszak Róma 
világuralmának kialakulásáról szól.49 168-ban a Római hatalom teljessé válik, a 168–
145-ös időszak eseményei alapján pedig már az is láthatóvá lesz, hogy ez a hatalom 
hogyan működik (III 4). Polübiosz nemcsak hogy a Kr. e. 146 utáni időkből néz vissza a 
korábbi eseményekre, hanem az általa megírt történelemnek magának is célja, telosza 
van: Róma hatalomra jutása. Az azonban, hogy a történelem telosza és a történetírói 
nézőpont viszonya Polübiosznál mennyire reflektált, hogy a polübioszi történelem és 
történetírás milyen viszonyban áll, nem egyértelmű, sőt vitatott kérdés.50 
 A modern történelemfelfogás számára Polübiosz történetírása egészében is 
problematikusnak tűnik, amennyiben a később megmutatkozó folyamatokat és célokat 
visszavetíti a múltra, amikor pedig a jövő még nyitva állt: „[…] rule over the entire 
world is first only a goal to which the Romans aspire. Polybius, on the other hand, 
presents it to his readers as a fact to be realized. The shift is crucial: what was still 
future, open and undecided has become the vantage point from which the historian 
presents the past.”51 Mindez különösen élesen mutatkozik meg az akhájok veresége 
esetében, ahol a szereplők azért tűnnek vétkesnek, s minősül maga a rómaiaktól 
elszenvedett vereség atükhiának, mert az akhájok nem tudták azt, ami Polübiosz 
nézőpontjából egyértelmű, hogy a Tükhé, avagy tükhé: a „történelmi szükségszerűség”, 
a rómaiakat a mindaddig létezett legnagyobb földi hatalom birtokosaivá tette; aki tehát 

                                                 
49 L. mindenekelőtt I 1, I 4, III 1–4. 
50 Grethlein: Future Past. Time and Teleology in (Ancient) Historiography, 2014. 
51 Grethlein: Experience and Teleology in ancient Historiography, 2013, 234 (további szakirodalmat l. ott). 
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a rómaiakkal háborúzik, az egyúttal Tükhének üzen hadat, tudatlan és ostoba módon 
viselkedik. Egy ilyen háború nem vezethet máshová, mint a-tükhiához, olyan 
szerencsétlenséghez, mely Tükhé ellenében következik be. A kategorikus ítélkezés a 
történelem szereplői fölött ilyen módon nyilvánvaló összefüggésben áll Polübiosz 
sokat elemzett és vitatott tükhé-fogalmával.52 

A Hisztoriaiban Tükhé – a modern olvasókat rendkívül frusztráló módon – hol 
valamiféle természetfölötti (isteni) erőként jelenik meg, amelyik az igazságosság 
nevében bosszút áll valakin, hol egyszerű önkényes hatalomként, amely egyszeriben 
mindent megváltoztat. De még az is előfordul, hogy mindenféle transzcendens 
magyarázatra való utalás nélkül egyszerűen a véletlent jelöli.53 És nem csak a tükhé szó 
jelentése tűnik kérdésesnek – ez az ambivalencia, és mindenekelőtt Tükhé/tükhé mint a 
történelemben működő valódi hatóerő szerepeltetése Polübiosz egész történetírói 
programját is megkérdőjelezi. Hiszen, ha a történelmet Tükhé irányítja, akkor vajon 
hogyan is lehetne „pragmatikus történetíróként”, amely meghatározással Polübiosz 
saját pozícióját kijelöli, a történelmi események okait kutatni?54 
 Azonban ezek a problémák, melyekkel a modern olvasó a Hisztoriai olvasásakor 
szembesül, talán nem csak Polübiosz zavaros, kevéssé kikristályosodott gondolataival 
magyarázhatók. A megértési nehézségek sokkal inkább abból fakadnak, hogy 
valamilyen egészen alapvető különbség van Polübiosz és a modern olvasó 
történelemfelfogása közt. A modern nézőpontból Polübiosz szóhasználata tökéletesen 
inkonzisztensnek tűnik, számára azonban láthatólag kézenfekvő és evidens volt. A 
modern olvasó zavarát elsősorban az okozza, hogy Polübiosz számára a racionális 
megokolás, az okok, az aitiai megadása, és egy metafizikai, a korlátos emberi érzékelés 
lehetőségein túl lévő erő, tükhé működése láthatólag nem zárja ki egymást. 

Anélkül, hogy e szerteágazó problémakörben elmerülnénk, csak arra a huszadik 
század első felében született – alapvetően irodalomtörténeti, de súlyos szellemtörténeti 
konzekvenciákkal is járó – felismerésre utalnék, hogy a homérosi eposzokban az 
istenek akaratának érvényesülése és az emberi küzdelmek nagyon gyakran egyszerre 
okai valamely esemény bekövetkeztének.55 Ha ezt tudatosítjuk, akkor – noha 
természetesen itt jóval későbbi, hellenisztikus kori szerzőről van szó – talán azt is el 
tudjuk képzelni, hogy (a modern kori gondolkodás számára) Polübiosz történelmi 
elbeszélésének világa is ugyanilyen kettősséget tartalmaz. 

A tükhé, illetve Tükhé erőteljes jelenléte a történelemben ez esetben nem 
jelentené azt, hogy ezek a történések másfelől ne lennének hatóokok, emberi 
cselekedetek és fizikai hatások által determinálva. Polübiosz számára a történetíró 
elbeszélésének telosza és a történelmi esemény telosza nem különbözik: az események 
láncolata oda vezet el, ahova a világot Tükhé vezeti, s ugyanezt a célt (telosz) kell a 
történetírónak is elbeszélése végpontjává, teloszává tennie (I 3. 3–4).56 

                                                 
52 L. Walbank: A Historical Commentary on Polybius, 1957, I/16–26. (az 1957-ig terjedő szakirodalom 
áttekintésével), ill. Walbank: Fortune (tychē) in Polybius, 2007 (az újabb szakirodalom megadásával).  
53 L. Walbank: Fortune (tychē) in Polybius, 2007. 
54 Walbank: A Historical Commentary on Polybius, 1957, I./22–26. 
55 L. elsősorban Dodds: Agamemnon’s Apology, 1951. 
56 Ahogy a sors (tükhé) a világ majd minden eseményét egy irányba fordította és mindent arra 
kényszerített, hogy egy és ugyanazon cél felé hajoljon, ugyanígy kell a történetírás (hisztorié) által 
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 Amikor tehát Polübiosz az akhájokat lépten-nyomon tudatlannak minősíti, s 
számos más görög néppel együtt vétkeseknek nyilvánítja saját pusztulásukban, akkor 
ezzel annak a klasszikus kori tragédiákból jól ismert felfogásnak ad hangot, hogy 
valamely felsőbb erő állandó jelenléte egy adott eseménysorban nem ad felmentést az 
alól az emberi felelősség alól, melyet az események minden szereplőjének vállalnia 
kell. A történetíró feladata pedig éppen e hibák kíméletlen felmutatása, hogy a jövő 
nemzedékek okulhassanak belőle (XXXVIII 4). 

3. Pauszaniasz. A görög történelem a görög történelem nézőpontjából 

3.1. Pauszaniasz beszámolóját az akháj szövetség történetéről és rómaiaktól 
elszenvedett vereségéről a görög történelem két tömör vázlata fogja közre.57 

Az első vázlat egy megelőző fejtegetésből nő ki, mely felütése szerint58 az 
akhájok haditetteiről szól. Valójában azonban a görög történelem fontosabb ütközeteit 
veszi benne Pauszaniasz sorra, s megállapítja, hogy az akhájok melyekben vettek, ill. 
melyekben nem vettek rész. Ebből azután nem annyira az akháj történelem áttekintése 
kerekedik ki, mint inkább maga az akháj nép kap dicséreteket és intőket ellenőrzőjébe 
(jellemzően inkább intőket).59 

Az utolsó fontos összgörög háború, a kelta betörés (Kr. e. 279) apropóján 
azonban az eddigi felsorolás váratlanul egy másikba megy át: 

προεστήκεσαν κατ᾽ ἰσχὺν οὐδένες ἔτι τοῦ Ἑλληνικοῦ: Λακεδαιμονίους μὲν γὰρ τὸ ἐν 
Λεύκτροις πταῖσμα καὶ ἅμα οἵ τε Ἀρκάδες συνεληλυθότες ἐς Μεγάλην πόλιν καὶ οἱ 
Μεσσήνιοι παροικοῦντες ἀνασώσασθαι τὴν προτέραν ἔτι εὐδαιμονίαν ἐκώλυον: [9] 
Θηβαίοις δὲ ἐς τοσοῦτο ἠρήμωσεν Ἀλέξανδρος τὴν πόλιν, ὡς ἔτεσιν ὕστερον οὐ 
πολλοῖς καταχθέντας ὑπὸ Κασσάνδρου μηδὲ σώζειν τὰ οἰκεῖα ἀξιόχρεως εἶναι: 
Ἀθηναίοις δὲ εὔνοια μὲν παρὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ τῶν ἔργων μάλιστα ὑπῆρχε τῶν 
ὕστερον, ἀναπαύσασθαι δὲ οὔ ποτε ἐκ τοῦ Μακεδόνων πολέμου παρῆν αὐτοῖς.60 

                                                                                                                                                           
egyetlen látképbe foglalni az olvasó számára azt az eljárást (kheiriszmon), amelynek segítségével a sors 
mindezeket teljesedésbe vitte. (Polübiosz I 4. 1) 
57 A két szakaszról mint a pauszaniaszi görög történelemkép foglalatáról ld. Bearzot: Storia e storiografia 
ellenistica in Pausania il Periegeta, 1992, 29–31, Ebeling: Pausanias as an Historian, 1914, 139. o. 
58 „A háborúikat illetően pedig a következőket lehet elmondani az akhájokról” (τὰ δὲ ἐς πόλεμον 
τοιάδε ἦν τοῖς Ἀχαιοῖς. VII 6. 3) 
59 Az áttekintés szerint a trójai háború során az akhájok még oroszlánrészt vállaltak a győzelemből 
(Pauszaniasz a Homérosznál a görögök megnevezésére leggyakrabban használt „akháj” szót 
egyértelműen azonosnak tekinti a későbbi Akhaia lakóival, akik szerinte először Spártában és 
Argoszban éltek, majd a dór bevándorlás idején kénytelenek voltak továbbállni, és ekkor foglalták el a 
korábban az iónok által lakott területeket, mindenekelőtt Heliké városát. Az iónok ekkor 
kényszerűségből áttelepültek Attikába. ld. Pauszaniasz VII 1. 5–9); a médek támadásakor azonban sem 
Thermopülainál, sem Euboiánál (az Artemiszion-foknál), sem Szalamisznál nem voltak ott. Plataiainál 
sem voltak ott, mert nem szerettek volna a spártaiak vezetése alatt harcolni, és szintén Spárta-ellenes 
érzelmeik miatt álltak Athén pártjára a Peloponnészoszi háborúban. Philipposz és a makedónok ellen 
Khairóneiánál ott voltak, de Thesszáliában és Lamiánál nem harcoltak. Végül a kelták ellen 
Thermopülainál megint csak nem voltak ott (VII 3–7). 

A közös harcok nagyon hasonló számbavételezését találjuk több más terület esetében, ld. pl. VIII 6. 
1–3. (arkadiaiak háborúi), X 1. 3– 3. 4. (phókisziak háborúi). 

60 Pauszaniasz VII 6. 8–9. 
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A görög világban (to Hellénikon) már egyik nép sem volt ereje teljében: a spártaiaknak a 
leuktrai vereségük, a Megalopoliszban tömörülő arkadiaiak szövetsége, valamint az  
immár a közelükben lakó messzénéiek akadályozták korábbi jólétük (eudaimonia) 
visszatértét; a thébaiak városát Alexandrosz olyannyira elpusztította, hogy amikor 
néhány évvel később Kasszandrosz visszatelepítette őket, még a saját ügyeiket rendben 
tartani sem voltak képesek. Az athéniak iránt pedig legutóbbi tetteik miatt61 hiába volt a 
legnagyobb jóindulattal a görögség (to Hellénikon), a makedón háború óta már nem 
tudtak magukra találni. 

Ez a formailag egyetlen időpillanatról szóló, tartalmilag azonban az egész görög 
történelemre kitekintő felsorolás már előkészíti, és egyben a görög történelem egy 
nagyobb narratívájának részévé is teszi az Akháj szövetség virágzásáról és bukásáról 
utána mondottakat. A már az események részletes elbeszélése utáni újabb 
összefoglalás (VII 17. 1–4) pedig ugyanezt a fonalat veszi majd föl, hogy a görög 
történelmi vázlatot továbbvezesse egészen a római császárok, Vespasianus és Nero 
koráig. 

Mielőtt tehát tovább mennénk a szövegben, hogy megnézzük, hogyan is építi 
föl Pauszaniasz az Akháj szövetség bukásának narratíváját, érdemes rögzíteni, hogy 
maga ez a felsorolás milyen viszonyt jelez a görög történelemhez, és mindez hogyan 
viszonyul Pauszaniasznak a történelemről más helyeken megfogalmazott nézeteihez. 

Pauszaniasz történelemről való gondolkodását művének különböző pontjain 
elejtett, a történelemben működő hatóerőkre utaló megjegyzések összegyűjtésével 
Johann Pfundtner már a XIX. században jól összefoglalta.62  Pauszaniasz az események 
fölött elsősorban Tükhét látja uralkodni, „[…] amely istennő az embereket érintő 
dolgokat illetően (ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις πράγμασι) a legnagyobb az istenek között, és 
a legnagyobb hatalmat adja […]” (Pauszaniasz IV 30. 5).63 Másfelől, ha a történelmet az 
egyes emberek szempontjából tekintjük, akkor úgy tűnik, hogy saját viselkedésük, 
istenekhez való viszonyuk (istentiszteletük, euszebeiájuk ill. istentelenségük, 
aszebeiájuk) is erősen befolyásolja életük alakulását: „Egészen nyilvánvaló, hogy 
amennyivel jobban féli valaki az isteneket másoknál (ὅσοις πλέον τι ἑτέρων 
εὐσεβείας μέτεστιν), annyival inkább egyengeti útját a jószerencse (τύχη χρηστή)”64. 
A pauszaniaszi Tükhé ennek megfelelően (akárcsak a polübioszi) sokszor dikéként, 
felsőbb igazságszolgáltatásként működik, ami Pauszaniaszt a történetírók közül 
mindenekelőtt Hérodotoszszal rokonítja.65 És bár Tükhé helyett Pauszaniasz sokszor az 
isten (daimón, daimonion, to theion) tevékenységéről beszél, ez lényegében ugyanazt az 
emberfölötti erőt jelöli, mely az emberek és népek életét – hol önkényesen, hol 

                                                 
61 Nem teljesen világos, hogy itt melyik tettekről van szó, l. Moggi–Osanna 2000, 234. 
62 Pfundtner: Des Reisebeschreibers Pausanias Lebens- und Glaubensansichten, 1868, 10–15. Pauszaniasz 
történelemfelfogásáról ld. még Ebeling: Pausanias as an Historian, 1914, Habicht: A Guide to Ancient 
Greece, 1985, 95–114, Bearzot: Storia e storiografia ellenistica in Pausania il Periegeta, 1992, Swain: Hellenism 
and Empire, 1996, 330–356. Forráshasználatáról és történetírói technikájáról elsősorban Pretzler: Travel 
writing in ancient Greece, 2007, 73–90, Musti: La struttura del discorso storico in Pausania, 1994. 
63 Vö. Pfundtner: Des Reisebeschreibers Pausanias Lebens- und Glaubensansichten, 1868, 10. 
64 Pauszaniasz I 17.1, vö. Pfundtner: Des Reisebeschreibers Pausanias Lebens- und Glaubensansichten, 1868, 11. 
65 Pfundtner: Des Reisebeschreibers Pausanias Lebens- und Glaubensansichten, 1868, 11–12. o. 
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igazságot osztva – irányítja.66 Pauszaniasz ezenkívül gyakran mutat rá az 
eseményekben működő sorsszerűségre (hé peprómené, to khreón, ho daimón, to daimonion, 
moira, to theion, ta theia), amely az istenek szándékainak megfelel, ill. ezzel egy szinten 
van, a halandók számára pedig nem megváltoztatható.67 A sors ráadásul jellemzően 
úgy jelenik meg, mint az emberek balsorsának okozója, vagyis mindez beleillik a 
görögöknek az istenek „irigységéről” alkotott hagyományos, Hérodotosznál is 
jelenlévő felfogásába.68 

A különböző görög népek pusztulásáról szóló néhány mondatból azonban 
valami más, nem annyira történelemben működő általános törvényekre, hanem a 
történelemre mint realitásra, saját múltra vonatkozó elgondolás is kirajzolódik. E 
szerint a rövid összefoglalás szerint ugyanis Pauszaniasz a görög történelmet mint 
egyetlen nagy narratívát bukások sorozataként látta, olyan folyamatként, amelyben, a 
külső ellenséggel való hol sikeresebb, hol kevésbé sikeres, hol egyéni, hol közös 
ellenállás és az egymás elleni harcok következtében előbb-utóbb minden görög állam 
sora rosszra fordult. És itt nem a külpolitikai hatalomról, a különböző görög 
közösségek közti hierarchia változásáról, vagy a világtörténelmi translatio imperii görög 
állomásairól,69 hanem egzisztenciális bukások sorozatáról, a görög népek ill. városok 
jólétének, boldogságának, eudaimoniájának (amiben azonban görögül ismeretesen a 
daimón jóindulata is bennefoglaltatik) elvesztéséről van szó.70 Pauszaniasz nézőpontja 
nem politikatörténeti, hanem sokkal inkább emberi. Nem a világtörténelem egészének 
menetére, hanem a görög nép(ek) sorsára kíváncsi. Ennek megfelelően nem lát a 
történelemben semmilyen célt, telost, hanem Tükhé (ill. daimón, moira, stb.) erejének 
érvényesülését, amely (részben, de talán nem elsősorban az emberek gyarlósága, 
tetteik istentelensége miatt) a görögség fokozatos pusztulásához vezetett. 

Az, ahogy a görögség legfőbb központjai sorra elpusztulnak, Pauszaniasznál 
alapvetően nem ítélendő meg morálisan, mint Polübiosznál. A boldogság megszerzése 
majd elvesztése ugyanis tökéletesen illeszkedik a világ Tükhé által uralt rendjébe. Erről 
a tendenciáról Pauszaniasz a legegyértelműbben a saját korára szinte teljesen 
elpusztult Megalopolisz városa kapcsán beszél: 

εἰ δὲ ἡ Μεγάλη πόλις προθυμίᾳ τε τῇ πάσῃ συνοικισθεῖσα ὑπὸ Ἀρκάδων καὶ ἐπὶ 
μεγίσταις τῶν Ἑλλήνων ἐλπίσιν ἐς αὐτὴν κόσμον τὸν ἅπαντα καὶ εὐδαιμονίαν τὴν 
ἀρχαίαν ἀφῄρηται καὶ τὰ πολλά ἐστιν αὐτῆς ἐρείπια ἐφ᾽ ἡμῶν, θαῦμα οὐδὲν 
ἐποιησάμην, εἰδὼς τὸ δαιμόνιον νεώτερα ἀεί τινα ἐθέλον ἐργάζεσθαι, καὶ ὁμοίως τὰ 
πάντα τά τε ἐχυρὰ καὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ τὰ γινόμενά τε καὶ ὁπόσα ἀπόλλυνται 

                                                 
66 Pfundtner: Des Reisebeschreibers Pausanias Lebens- und Glaubensansichten, 1868, 12–13. o. 
67 Pfundtner: Des Reisebeschreibers Pausanias Lebens- und Glaubensansichten, 1868, 13–14. o. 
68 Pfundtner: Des Reisebeschreibers Pausanias Lebens- und Glaubensansichten, 1868, 14–15. o. 
69 Így gondolja Bearzot, ld. Bearzot: Storia e storiografia ellenistica in Pausania il Periegeta, 1992, 29–30. o. 
70 L. a fent idézett szakaszt, mely szerint a különböző külső okok Spárta korábbi eudaimoniájának 
visszatértét akadályozták (VII 6. 8), vagy az akháj történelem utáni hasonló összefoglalásban az argosiak 
sorsának leírását, mely szerint a héroszok kora után a szerencséjüket, Tükhé jóindulatát (to ek tész 
Tükhész eumenesz) veszítették el. Ugyanígy veszítik el egy másik szakasz szerint a thébaiak is 
Alexandrosz pusztításakor korábbi jólétüket, boldogságukat (eudaimonia), mely az adott helyen 
mindenekelőtt a város korábbi gazdagságát, anyagi jólétét jelenti (I 9. 3). 
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μεταβάλλουσαν τὴν τύχην, καὶ ὅπως ἂν αὐτῇ παριστῆται μετὰ ἰσχυρᾶς ἀνάγκης 
ἄγουσαν.71 

Megalopolisz, amelyet az arkadiaiak nagy lelkesedéssel alapítottak  meg, és a görögök 
komoly reményeket fűztek hozzá, minden szépségét és egykori hatalmát elvesztette, és 
mostanra szinte az egész egy romhalmaz – mindezen azonban én egyáltalán nem 
csodálkozom; hiszen jól tudom, hogy a sors (daimonion) szeret mindig újat létrehozni, és 
mindent, azt is, ami erős, és azt is, ami gyenge, akár fejlődik, akár pusztulóban van, 
Tükhé mozgat,  aki  tetszése szerint, megmásíthatatlan szükségszerűséggel irányítja 
mindezt. 

Megalopolisz pusztulása kapcsán azután Pauszaniasz még számtalan példát hoz fel a 
világ különböző tájairól, Mükénétől Babilónig (VIII 23. 2–4), amelyekkel megmutatja, 
hogy a városok, sőt mind az emberi dolgok (ta anthrópina, VIII 24. 1) mennyire 
mulandók. 

Amikor tehát Pauszaniasz a görög történelemnek az akháj szövetség előtti 
korszakáról görög közösségek sorozatos pusztulásáról beszél, akkor ezzel a görög 
történelmet a világban mindenhol működő destruktív, romboló Tükhé műveként 
mutatja fel – s ezzel tulajdonképpen megelőlegezi az akháj szövetség sorsát is. 

A továbbiakban elsősorban azzal a kérdéssel fordulok az akháj szövetség 
eseménytörténetének pauszaniaszi leírásához, illetve az ebben foglalt 
kommentárokhoz és megjegyzésekhez, hogy e nagyobb perspektívából szinte előre 
látható vereségnek milyen sajátosságai vannak, az események részletes leírása hogyan 
illeszkedik a görög történelem sematikus vázlatába, a partikuláris eseményekhez való 
történetírói hozzáállás miként viszonyul a pusztulástörténetek Tükhé önkényeként való 
pauszaniaszi értelmezéséhez. 
 
3.2. Pauszaniasz a fentebb vázolt történelmi keretbe ágyazva az Akháj szövetség 
megalapításától (Kr. e. III. sz. eleje)72 Korinthosz római bevételéig (Kr. e. 146.) terjedő 
eseményeket beszéli el. Elbeszélése a modern kori olvasó számára nehezen követhető, 
elsősorban talán azért, mert noha önmagában szinte minden mozzanat jól érthető és 
kellőképp motivált, az elbeszélő nem érzékelteti az idő múlását, semmiféle kronológiát 
nem jelöl ki, az eseményeket anélkül sorolja egymás után, hogy ezen belül nagyobb 
korszakokat, vagy akár átfogó tendenciákat mutatna be. 

Pauszaniasz világossá teszi, hogy a narratíva valamikor a kelta betörés [Kr. e. 
279] körül indul, de igazán nagy hangsúlyt csak az időszak lezárultának datálására 
helyez: „Ez a háború pedig Antitheosz athéni arkhónsága alatt ért véget, a 
százhatvanadik olympiasz [Kr. e. 140] idején, amelyen a sziküóni Diodórosz szerezte 

                                                 
71 Pauszaniasz VIII 33. 1. 
72 Ugyan Pauszaniasz egyértelműen alapításról beszél, de Polübiosz (II 41) és a modern kutatók leírása 
szerint is (amely nem csak Polübiosz ismertetésén, hanem ásatásokról előkerült feliratokon is alapul) 
inkább újraalapításról van szó, amennyiben az akháj népek közt már az V–IV. században létezett 
valamilyen demokratikus szövetség. L. erről Moggi–Osanna: Pausania: Guida della Grecia, Libro VII, 2000, 
234–235, a korai szövetségről Walbank: Hellenes and Achaeans, 2000, illetve Anderson: A 
Topographical and Historical Study of Achaea, 1954. A második alapítást, amelyről Pauszaniasz beszél, 
Polübiosz és Sztrabón (Polübiosz II 41. 1–15, Sztrabón VIII 384) alapján Kr. e. 281-re szokás datálni 
(Moggi–Osanna: Pausania: Guida della Grecia, Libro VII, 2000, 235. o.). 
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meg a győzelmet” (VII 16. 10).73 Majd 130 évet tekintünk tehát át, viszonylag 
részletesen, az elbeszélést azonban nem a történelem fordulópontjai, hanem sokkal 
inkább Pauszaniasz néhány általános megállapítása, összefoglaló megjegyzése, egy-
egy kapcsolódó párhuzamra való utalása tagolja. Az alábbiakban az elbeszélésnek 
ezeket a különösen hangsúlyos mondatait, bekezdéseit az előtérbe helyezve próbálom 
a Periégészisz Akhaia-narratívájának felépítését és hangsúlyait bemutatni. 
  
3.2.1. Az első szakasz (7. 1.–9. 7) legfőbb eseménye a makedónok elleni háború,74 
melynek lezárultát Pauszaniasz hosszasan ecseteli, és egy korábbi jóslat 
beteljesüléseként mutatja be (ld. 8. 7–9). Ennek ellenére az első részben nem a makedón 
hatalom fokozatos megszűnésének történetét olvassuk. Ehelyett két össze-összefonódó 
motívum biztosítja az elbeszélés folytonosságát: egyrészt az akhájok és a spártaiak 
közti állandó ellentét (az akhájok spártaiak iránti szembeni ellenszenvét Pauszaniasz 
már korábbi hadi szerepléseik ismertetésekor említette, ld. VII 6. 4), másrészt az 
európai politika kérdései, vagyis a makedón–római–görög kapcsolatok, s ezen belül is 
elsősorban a görög–római viszony alakulása. 

A Róma és a görögök közti szövetség lehetősége először akkor merül föl, mikor 
az athéniak segítséget kérnek a rómaiaktól a makedónok ellen (VII 7. 7).75 Ekkor 
érkezik görög földre Otiliosz76 (7. 8).77 Vele kapcsolatban Pauszaniasz egy egészen 

                                                 
73 A modern kori történészek szerint a szóban forgó arkhón neve helyesen Agnotheosz, nem Antitheosz, 
más források az olümpiai győztes nevét is más néven említik, a dátum pedig teljesen ellentétes minden 
más ismert forrásunkkal, amelyek alapján Korinthosz bevételét nem a 160. olympiasz idejére (Kr. e. 140-
re), hanem egyértelműen a 158. olympiasz harmadik évére, Kr. e. 146-re szokás datálni. Ld. minderről 
(további bibliográfiával) Moggi–Osanna: Pausania: Guida della Grecia, Libro VII, 2000, 276–277. 
74 Az ún. Második makedón háborúról van szó. 
75 A műben, mint erre Pauszaniasz maga is figyelmeztet, erről már más kontextusban, Athén kapcsán is 
szó volt (I 36. 5). 
76 Ezt a bizonyos „Otilioszt” a Liviusból ismert P. Villius Tappulusszal, a Kr. e. 199. év római konzulával 
lehet azonosítani. Moggi és Osanna kommentárja szerint Pauszaniasz vagy forrása feltehetően a Villius 
név görög átírását (Οὐίλλιος) olvasta félre, így lett belőle Otiliosz (Ὀτίλιος). L. Moggi–Osanna: 
Pausania: Guida della Grecia, Libro VII, 2000, 240. 

Chr. Habicht logikusnak tűnő feltételezése szerint (Habicht: A Guide to Ancient Greece, 1985, 98. o.) 
Pauszaniasz először elolvasta az adott témában releváns könyveket, majd utána, mint a legtöbb ókori 
szerző, saját művében már emlékezetből írta le, amit erre érdemesnek tartott. Részben ebből fakadhat az 
akháj történelem leírásában is a sok apró diskrepancia Pauszaniasz és más szerzők, mindenekelőtt 
Polübiosz közt. Moggi és Osanna kommentárja minden esetben megadja a párhuzamos forrásokat, jelzi 
a fontosabb eltéréseket, és általában arra vonatkozólag is állást foglal, hogy „valójában” („in realtà”, ez 
valószínűleg a kommentár ezen részének egyik leggyakrabban használt kifejezése) hogyan történt 
mindez. A pauszaniaszi akháj történelem Polübioszhoz való viszonyát már Curt Wachsmuth elemezte 
(Wachsmuth: Über Eine Hauptquelle für die Geschichte des achäischen Bundes, 1887), aki szerint Pauszaniasz 
nem közvetlenül Polübioszból, hanem egy másik, Polübioszt követő forrásból merít. Wachsmuth 
következtetését (amelyet a XIX. században többen is osztottak, ld. Frazer kommentárját: Pausanias’ 
Description of Greece, IV. köt./131. o.) Ebeling határozottan elutasítja, Moggi pedig ugyan egyértelműen 
nem foglal állást, de inkább a közvetlen kapcsolatot valószínűsíti. L. Ebeling: Pausanias as an Historian, 
1914, 141, Moggi–Osanna: Pausania: Guida della Grecia, Libro VII, 2000, XV. o.). A történeteket a modern 
történettudomány premisszáinak figyelembevételével, Pauszaniasz és Polübiosz alapján, de egészen új 
elemekkel is bővítve „rekonstruálja” Gruen: The Origins of the Achaean War, 1976. 
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alapvető információt közöl a római nevekről: „[…] Otiliosz, […] ez volt a legismertebb 
a nevei közül, a rómaiakat tudniillik nem az apjuk után nevezik, mint a görögöket, 
hanem három, vagy néha még több nevet is viselnek.” (7.8) Azok az olvasók, akiknek 
Pauszaniasz a Periégészisz ilyesfajta kommentárjait címezhette, a római császárkor 
görögül beszélő, írni-olvasni tudó népességéből kerülhettek ki. Valószínűtlennek tűnik 
tehát, hogy Pauszaniasz azt feltételezte volna, nekik ilyesfajta általános tájékoztatásra 
lehet szükségük. A megjegyzés (és annak időzítése) sokkal inkább annak tudható be, 
hogy Otiliosszal úgy találkozunk, mint az első olyan rómaival, aki országa 
képviseletében Görögországba, a görögökhöz érkezett. A görögök csak most kezdik 
megismerni a rómaiakat, és velük együtt kultúrájukat és szokásaikat,78 és ezzel a 
megjegyzéssel Pauszaniasz sem annyira olvasóját segíti ki, mint amennyire 
elbeszélésének fokalizációját teszi világossá: hirtelen a Kr. e. II. század második felében 
élő görögségnek a nézőpontját vesszük fel, amelynek számára fontos újdonság, hogy a 
rómaiaknál a tulajdonnevek egészen máshogy működnek, mint a görög népeknél. 
  Otiliosz görögországi tevékenységének ismertetése során azután Pauszaniasz 
világossá teszi, hogy a szenátus szándéka szerint a görög földre érkező rómaiak azért 
vannak ott, hogy a görögöket segítsék a makedónok ellen. Az első követ, Otiliosz 
lecserélését Phlaminioszra79 épp azzal indokolja, hogy Otiliosz túllépett hatáskörén, 
amikor az euboiai Hesztiaia és a phókiszi Antiküra városát makedónpártolás gyanúja 
miatt elpusztította (7. 9). 
 Phlaminiosz érkezésével azután a római-görög kapcsolatok új szakaszba lépnek. 
Korinthosz felszabadításához ugyanis a rómaiak az akhájokat is segítségül hívják, mint 
akik „érdemesek arra, hogy a rómaiak a szövetségeseiknek mondják őket” 
(συμμάχους τε ἀξιωθησομένους καλεῖσθαι Ῥωμαίων, 8. 1). A görögök nem fogadják 
el rögtön az ajánlatot: „Az akhájok egyrészt súlyos vádakkal illették magát 
Phlaminioszt, és korábban Otilioszt is, amiért durván elbántak olyan ősi görög 
városokkal, amelyek mit sem vétettek a rómaiak ellen, és nem a saját akaratukból 
kerültek makedón fennhatóság alá.” (8. 2) „Másrészt előre látták (προεωρῶντο) azt is, 
hogy a rómaiak most Philipposz és a makedónok helyére lépnek és a görög világ (to 
Hellénikon) urai (deszpotai) lesznek” (uo.). Nem derül ki, hogy Pauszaniasz az első 
váddal egyetért-e vagy sem, a másodikkal kapcsolatban viszont egyértelmű a helyzet. 
Az eljövendő római fennhatóság veszélyére vonatkozó figyelmeztetést ugyanis 
Pauszaniasz az események kimenetelét már ismerő, a rómaiak görögök fölötti uralmát 
már megvalósultnak látó elbeszélői pozícióból fogalmazza meg: egyes akhájok előre 
látták, hogy a rómaiak el fogják nyomni őket. Az elbeszélő ezen a ponton – az egész 
akháj elbeszélésben egyedül itt – a Kr. u. második század végéről tekint vissza az 

                                                                                                                                                           
77 A Pauszaniasznál előforduló történelmi személyek nevét, mivel jelen tanulmányban nem elsősorban 
magáról a történelemről, hanem annak pauszaniaszi elbeszéléséről van szó, minden esetben a 
Pauszaniasz által használt (görögös) alakban tüntetem föl. 
78 A görög és a római kultúra kölcsönös ismerkedési szakaszáról, és ezen belül az akháj szövetség 
időszakáról és Polübiosz szerepéről l. pl. Astin–Walbank–Frederiksen–Ogilvie: The Cambridge Ancient 
History Volume 8. 1989 vonatkozó fejezetét (Elizabeth Rawson: Roman tradition and the Greek world, 
422–476. o.), Gruen: Culture and National Identity in Republican Rome, 1993, 223–271. o.   
79 Azonos a más forrásokból jól ismert Titus Quintius Flamininusszal, a 198. év római konzulával (ld. 
Moggi–Osanna: Pausania: Guida della Grecia, Libro VII, 2000, 241. o.). 
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eseményekre, és olyan külső nézőpontot vesz föl, amelyikből nézve ő már tudja, amit a 
rómaiaktól tartó akhájok csak sejthettek: hogy előbb-utóbb a makedónok helyett a 
rómaiak lesznek a görög világ urai. Polübiosszal szemben, aki az általa elbeszélt 
múltra minduntalan rávetíti a jelent, melyet ráadásul a múlt céljaként, teloszaként 
értelmez, Pauszaniasz ilyen visszavetítést csak kivételes esetben alkalmaz, ám éppen 
ezáltal válik nála ez a megfogalmazás különösen hangsúlyossá. 
 Az akháj szövetség gyűlésében végül mégis Róma támogatói (οἱ εὖνοι 
Ῥωμαίοις, 8. 2) győznek, a rómaiak és az akhájok együtt szabadítják fel Korinthoszt a 
makedón uralom alól. Ezzel létrejön az akháj-római katonai szövetség: „Az akhájok 
[…] ettől fogva a rómaiak szövetségesének tekintették magukat és mindenre 
kaphatóak (πρόθυμοι) voltak: együtt vonultak velük Makedónia és Philipposz ellen, 
részt vettek az aitólok elleni hadjáratban, és, harmadszor, a rómaiakkal együtt 
harcoltak Antiokhosz és a szírek ellen is.” (VII 8. 3) A következő mondatban pedig már 
egyenesen az akhájok rómaiak iránt érzett barátságáról (philia) olvasunk (8. 4). (Nem 
nehéz már itt kihallani Pauszaniasz szavaiból némi rosszallást az akhájok túlzott 
készségessége miatt, a kérdés azonban csak később, az első nagyobb egységet lezáró 
passzusban [9. 7] vetődik majd föl igazán élesen.) 

A rómaiakkal való intenzívebb kapcsolat létrejötte után a belső konfliktusok és a 
világpolitika eseményei összefonódnak. A Spárta és az akhájok közti belviszályok 
olyannyira felerősödnek, hogy immár jelentős hatással vannak Róma és az akháj 
szövetség – előbb még idillinek tűnő – viszonyára is. Az akhájok Nabisz spártai 
türannosz bukása után Spártát is belekényszerítik saját szövetségi rendszerükbe, a 
város falait lerombolják, az ifjak nevelésének Lükurgosz által előírt rendjét a 
magukéval váltatják fel (8. 5). 

Innentől kezdve állandó a viszály az akhájok és a spártaiak közt, s a vitás 
kérdésekben Róma (a szenátus delegáltja) rendszeresen döntőbíróként (dikastés) lép föl. 
Az egymást váltó római küldöttek (Otiliosz, Phlaminiosz, Metellosz, Appiosz) szinte 
mindig a (főleg Spártával szemben megmutatkozó) akháj agresszióval szemben 
foglalnak állást, döntéseiket azonban az akhájok nem mindig tartják tiszteletben. A 
spártaiak pedig – Pauszaniasz leírása szerint elsősorban alaptalan vádaskodással, 
különböző intrikákkal – hatékonyan befolyásolják a római szenátus mindenkori 
képviselőit. 

Ennek következtében az akhájok és a rómaiak viszonya folyamatosan romlik, 
olyannyira, hogy amikor a Philopoimén (a szövetség neves hadvezére) halálában az 
akhájok által vétkesnek ítélt, és ezért száműzött messzénéieket a spártaiak 
közbenjárására a rómaiak vissza akarják fogadtatni (9. 6), akkor ez 

Ἀχαιοὺς ἐς τὰ μάλιστα ἠνίασεν, ὡς οὔτε ἄλλως πάσχοντας δίκαια ὑπὸ Ῥωμαίων καὶ 
ἐς τὸ ἀνωφελὲς προϋπηργμένων σφίσιν ἐς αὐτούς, οἳ ἐπὶ τὰ Φιλίππου καὶ Αἰτωλῶν 
ἐναντία καὶ αὖθις Ἀντιόχου στρατεύσαντες χάριτι τῇ ἐς Ῥωμαίους ἐγίνοντο ὕστεροι 
φυγάδων ἀνθρώπων καὶ οὐ καθαρῶν χεῖρας: ὅμως δὲ εἴκειν σφίσιν ἐδόκει.80 

a lehető legnagyobb mértékben elkeserítette (éniaszen) az akhájokat, akik úgy érezték, 
semmilyen tekintetben nem bántak velük igazságosan a rómaiak, és egészen hiábavaló 

                                                 
80 Pauszaniasz VII 9. 7. 
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volt mindaz, amit korábban értük tettek; hiszen ők a rómaiak kedvéért hadakoztak 
először Philipposz és az aitólok, később pedig Antiokhosz ellen, és [a rómaiak] mégis a 
száműzötteknél is hátrább sorolják őket, akiknek vér tapad a kezéhez. 

Pauszaniasz ezen a ponton mintegy az akháj nép lelkébe pillant bele, s megmutatja, 
hogy most már ők is úgy érzik, korábbi döntésük, Róma iránti elköteleződésük – 
Pauszaniasz bemutatása szerint elsősorban annak a további körülménynek 
köszönhetően, hogy a spártaiak folyamatosan ellenük hangolták a rómaiakat – 
mostanra nehéz helyzetbe hozta őket. 

Ezzel kirajzolódik az elbeszélés első nagyobb íve, amely attól a ponttól, hogy a 
szövetség megalakul, és hamarosan számtalan nem akháj görög várost is egyetlen 
erős, demokratikusan működő81 rendszerben egyesít, a rómaiakkal való 
szövetségkötésen keresztül az akháj politikai sikerek végéig tart. A rómaiakkal való 
szövetség hátulütői most ütköznek ki, s kezd megvalósulni a római fennhatóság, amit 
egyes akhájok már a szövetségkötés pillanatában előre láttak. 
 
3.2.2. Az akhájok ennek ellenére nem akadékoskodnak: „mégis úgy döntöttek, hogy 
engednek.” (9. 7). És ezen a ponton ott is hagyjuk az akhájokat a saját bánatukkal: „ez 
pedig így végződött” (τόδε μὲν δὴ ἐς τοσοῦτο ἐπράχθη, uo.). És itt egy hosszú, öt 
caputon át tartó kitérő következik, amely a további eseményeket már egy új, az eddigi 
elbeszélésben felvetettektől radikálisan különböző gondolat fényében értelmezi. 

Pauszaniasz a görög történelem árulóiról beszél: nyolc konkrét esetet elevenít 
fel az ión felkeléstől (Kr. e. V. század legeleje) az athéniak makedón leigázásáig (IV. 
század vége),82 és röviden utal számtalan továbbira. Az említett esetekben nem csak az 
árulás ténye a közös, és nem csak az árulók maguk a fontosak, akik „a 
legszentségtelenebb tettet” (10. 2) elkövetik.83 Hanem legalább ennyire az, hogy 
ezeknek az árulásoknak döntő következménye van az érintett népre nézve.84 Minden 

                                                 
81 Az akháj szövetség demokratikus választási és döntéshozatali rendszerét (mint fontos erényt) 
különösen hangsúlyozza Polübiosz (II 37–43). Pauszaniasz azonban a demokráciáról nem szokott 
különösebben pozitív véleményt megfogalmazni (Habicht: A Guide to Ancient Greece, 1985, 109–110. o., 
Pfundtner: Des Reisebeschreibers Pausanias Lebens- und Glaubensansichten, 1868, 2. o.), ennél fogva a 
fentebbi leírás az akháj gyűlés döntéséről (VII 8. 2), amely szembemegy a sok mindent előre sejtő, 
okosabb akhájok véleményével, akár a demokratikus döntéshozatal bírálataként is olvasható. 
82 1.) A szamoszi hajóhad parancsnokai, akik Kis-Ázsiában a Dareiosz elleni ún. Ión felkelés idején 
elárulják szövetségeseiket; 2.) Philagrosz és Euphorbosz, akiknek az árulása a Görögország elleni első 
perzsa támadás idején lehetővé teszi Eretria leigázását; 3.) Aleuadosz, aki Thesszáliát juttatta a perzsák 
kezére, valamint 4.) Attaginosz és Timégenidasz, akik pedig Thébát (mindkettő Xerxész Görögország 
elleni támadásakor); 5.) Az éliszi Xaniasz, aki a Peloponnészoszi háborúban elárulja és a spártaiak 
kezére juttatja Éliszt, 6. Lüszandrosz (spártai hadvezér) ún. „barátai”, akik Lüszandrosz kezére játsszák 
saját városukat 7. Az athéni Démadész, aki a makedón hódítás idején meggyőzte Antipatroszt, hogy ne 
bánjon kesztyűs kézzel a görögökkel, és így neki köszönhették az athéniak, hogy végül makedón 
fennhatóság alá kerültek. (A Pauszaniasz által említett árulások történelmi kontextusáról ld. Moggi–
Osanna: Pausania: Guida della Grecia, Libro VII, 2000, 249–252. o.) 
83 „A legszentségtelenebb tett a hazát és a polisz lakóit elárulni saját hasznunk miatt” (τολμημάτων δὲ 
τὸ ἀνοσιώτατον, τὴν πατρίδα καὶ ἄνδρας προδιδόναι πολίτας ἐπὶ οἰκείοις κέρδεσιν. VII 10. 2) 
84 Az árulók ostorozása hagyományos téma a görög irodalomban. Démoszthenész a Koszorú-beszédben 
hosszan sorolja a hazájukat az ellenség (elsősorban Philipposz) kezére adó árulókat (18. 295–298), és 
miarosznak (bűnös, szennyezett), kolaxnak (hízelgő, talpnyaló), alasztórnak (bosszútól üldözött) nevezi 
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esetben olyan háborús konfliktusról van szó, amelynek során egy külső hatalom akar 
leigázni valamely kisebb közösséget, az áruló(k) pedig ezt az ellenfelet sikerrel 
segíti(k) hozzá saját népe (népük) leigázásához. 

Végül a hosszú felsorolás (10. 1–5) végén nevezi meg Pauszaniasz azt, aki a jelen 
történet szempontjából fontos, és akinek kedvéért a kitérőt tette: „[…] az akhájokat 
pedig az akháj Kallikratész tette most mindenestül a rómaiak alattvalóivá.” (10. 5) Míg 
tehát az Akháj szövetség eddigi története a rómaiakkal való túlzott barátságról és a 
spártaiak ármánykodásáról szólt, a bukás végül egyetlen ember, egy áruló miatt 
következik majd be. Kallikratész eszerint az előrebocsátott séma szerint egyfelől 
egyedül felelős népe leigázásáért, másfelől azonban, mivel az áruló maga is egy tipikus 
történelmi fordulat tipikus szereplője, maga az árulás sémája az, ami felsőbb, történészi 
nézőpontból az események magyarázatát adja. 

Pauszaniasz hosszú kitérője tehát ezen a ponton azt vetíti előre, hogy a most 
következő eseménytörténet kulcsfigurája egy áruló lesz, és hogy a részletesebb kifejtés 
majd azt mutatja meg, ahogy az árulásnak a görög történelemben rendre visszatérő 
mintázata az akháj szövetség történelmében is érvényesül. 

„A bajok kezdete pedig számukra [az akhájok számára] Perszeusz és a 
makedónok hatalmának megbuktatása volt a rómaiak által” (10. 6). A rómaiak újra 
legyőzik a makedónokat (Püdnai csata, Kr. 168), ezúttal Philipposz fiát, Perszeuszt, 85 
aki az előző, apja által kötött békét megszegve indított támadást a sapaiosok ellen, és 
ugyanekkor Kallikratész is megkezdi működését: a makedónokkal szemben 
Görögországba vezényelt rómaiak egyik vezetőjét ráveszi, hogy az akháj szövetség 
gyűlésén több befolyásos embert makedónpártolással vádoljon meg. Kallikratész 
különböző hazugságok és furfangok révén végül is célt ér, így kerül sor ezer görög, 
köztük Polübiosz száműzésére, akiket Görögországból először ítélet nélkül Rómába 
küldenek, majd onnan a rómaiak (akik azt hitték, hogy már jogerősen elítélt 
emberekről van szó) Etruriába telepítik őket. A viszontagságokat túlélőket 
(Pauszaniasz tudósítása szerint kevesebb mint háromszáz embert) csak tizenhárom év 
után, éppen Polübiosz közbenjárására engednek haza Akhaiába (10. 7–12). 
 A kisebb-nagyobb görög belviszályok ugyanúgy folytatódnak, mint eddig, csak 
most már nem a spártaiak mesterkedései, hanem a rómaiakkal jó kapcsolatokat ápoló 
(11.3, 11.7) Kallikratész, és időközben felbukkanó hasonmásai: Menalkidasz és Diaiosz 
azok, akik az események hátterében állnak, és saját (jellemzően anyagi) hasznukat 

                                                                                                                                                           
őket. Polübiosz – aki az áruláskról ugyanúgy a rómaiak és az akhájok viszonya kapcsán értekezik, mint 
Pauszaniasz, csak éppen épp ellentétes kiindulópontról – határozottan vitába száll Démoszthenésszel 
azt illetően, hogy kit nevezhetünk egyáltalán árulónak. Ő sem a makedónok, sem Róma pártolását nem 
tekinti feltétlenül árulásnak, szerinte minden azon múlik, hogy a külső erő támogatásának 
következményei pozitívak-e, mint ahogy ezt Arisztainoszról, egy (a makedónokkal szemben) Rómát 
pártoló akhájról egyértelműen megállapítja (XVIII 13. 8). Polübiosz végül az árulók szidalmazása helyett 
a jelenség antropológiai magyarázatára futtatja ki gondolatmenetét, az ember vele született 
tulajdonságaival magyarázva árulásra való nyilvánvaló hajlamát (Polübiosz XVIII 13–15). Vö. Moggi–
Osanna: Pausania: Guida della Grecia, Libro VII, 2000, 248, Habicht: A Guide to Ancient Greece, 1985, 114. 
85 Pauszaniasz elbeszélésében ez az epizód azért hat némileg furcsán, mert már a korábbi, 
Künoszkephalainál a makedónokra mért római vereséget (Kr. e. 197) is úgy írta le (VII 8. 7–9), mint a 
makedón birodalom teljes pusztulását. Polübiosz szerint ezzel szemben éppen ez az utóbbi, Püdnánál 
vívott csata a sorsdöntő, ekkor látja ő megvalósulni Róma uralmát a teljes lakott világ, az oikumené fölött. 
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előtérbe helyezve bábként rángatják az akhájokat. A római döntéseket rendszeresen 
meghamisítva hozzák a szövetség tagjainak tudomására, ezzel is szítják a Spárta-
ellenes indulatokat, és értelmetlen háborúkba vezetik a szövetséget. 

Így indulnak az akhájok jobb meggyőződésük ellenére,86 az óróposziak által 
lefizetett Menalkidasz és a Menalkidasz által lefizetett Kallikratész kezdeményezésére 
Óróposz megsegítésére Athénnal szemben (11.7–8), majd Diaiosz intrikái nyomán 
Spárta ellen (12. 3–13. 8). 

Időközben Kallikratész, aki Diaioszszal együtt épp Rómába indult intézkedni, 
út közben meghal (12. 8),87 Menalkidasz pedig Spártába szökik, és ott mint sikertelen 
hadvezér öngyilkosságot követ el (13. 8). 

Végül egy újabb római követ, Oresztész88 érkezése állítja nehéz döntés elé az 
akhájokat, aki azzal a megbízással érkezik, hogy segítse elő az összes utólag 
csatlakozó, nem akháj város akháj szövetségből való kilépését (14. 1). Innentől fogva az 
akhájok, noha a követek figyelmeztetik őket, hogy igazságtalanul és gőgösen járnak el 
(14.3), szembeszegülnek a rómaiak akaratával, ész nélkül rohannak a Róma elleni 
háborúba. 

Diaioszt Kritolaosz váltja a hadvezéri poszton, és ezzel megjelenik az akháj 
politikában a Róma elleni nyílt háború vágya: „Őt [Kritolaoszt] keserű és minden 
megfontolást nélkülöző vágy fogta el (ἔρως ἔσχε), hogy a rómaiak ellen háborúzzon” 
(14. 4). Kritolaosz beleveti magát a diplomáciába, és Kallikratészre, Menalkidaszra és 
Diaioszra jellemző módszerekkel játssza ki a római követeket, hogy azután 
Korinthoszba gyűjtse az akhájokat, akiket „rávett nemcsak arra, hogy fegyvert 
fogjanak Spárta ellen, hanem arra is, hogy nyílt háborút kezdjenek a rómaiakkal 
szemben.” (14. 5) 
 
3.2.3. Pauszaniasz ezen a ponton az előbb felvetett vágy-motívumot végképp az 
előtérbe helyezve újabb korszakhatárt jelöl ki. 

τὸ μὲν δὴ ἄνδρα βασιλέα καὶ πόλιν ἀνελέσθαι πόλεμον καὶ μὴ εὐτυχῆσαι συνέβη 
φθόνῳ μᾶλλον ἔκ του δαιμόνων ἢ τοῖς πολεμήσασι ποιεῖ τὸ ἔγκλημα: θρασύτης δὲ ἡ 
μετὰ ἀσθενείας μανία ἂν μᾶλλον ἢ ἀτυχία καλοῖτο. ὃ δὴ καὶ Κριτόλαον καὶ Ἀχαιοὺς 
ἔβλαψε.89 

Az, hogy egy uralkodó vagy egy város háborút indít és nem jár szerencsével, inkább az 
istenek irigysége (phthonó ek daimonón) miatt szokott előfordulni, semmint hogy magukat 
a háború résztvevőit illetné szemrehányás; a gyengeséggel párosult vakmerőséget 

                                                 
86 „Az óróposziak pedig az akhájokhoz menekültek, és megkérték őket, hogy álljanak bosszút az 
athéniakon. Az akhájok viszont nem akartak bosszút állni rajtuk, az athéniak iránti barátságuk (philia) és 
tiszteletük (aidósz) miatt.” (VII 11. 7) 
87 Pauszaniasz megjegyzése ezen a ponton ismételten felhívja rá a figyelmet, hogy az egyik 
legveszélyesebb görög politikusról van szó: „és az egyikük, Kallikratész az úton megbetegedett és 
meghalt, én pedig nem tudom, hogy ha megérkezik Rómába, vajon hasznára lett volna-e az akhájoknak, 
vagy még nagyobb bajok sorát indította volna-e el.” (VII 12. 8) 
88 L. Aurelius Orestes, az Aureliusok nemzetségének tagja, a 157. év konzula (l. RE Aurelius 179, II./2. 
2514–15). 
89 Pauszaniasz VII 14. 6. 
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viszont, amely Kritolaoszt és az akhájokat sújtotta (eblapsze), inkább őrültségnek (mania), 
semmint balszerencsének (atükhia) lehet nevezni. 

Pauszaniasz e megállapítása az akhájok végzetével kapcsolatban nagyon emlékeztet 
arra, amit Polübiosz fejteget a Hisztoriai XXXVIII. könyvének elején. Kettőjük 
álláspontja legalábbis abban feltűnően hasonlít, hogy a mostani vereség radikálisan 
különbözik más katonai vereségektől. A vereségek oka ugyanis általában a szerencse 
vagy a sors (daimón, Tükhé), tehát egy felsőbb, isteni hatalom, most azonban maga 
Kritolaosz és az akhájok hozzák saját fejükre a bajt.90 

Ugyanakkor van egy komoly különbség is a két szerző állásfoglalása közt: míg 
Polübiosz a hadvezérek hitványságáról és a nép tudatlanságáról beszél, s azt veti az 
akhájok szemére, hogy nem látták előre az eseményeket, Pauszaniasz már Kritolaosz 
kapcsán is vágyat (erós, 14. 4) mond, melyet most már nagyobb perspektívából, az 
egész népre vonatkoztatva őrületként határoz meg (mania, 14. 6). 

A fent idézett mondat „gyengeséggel párosult vakmerőség” (θρασύτης δὲ ἡ 
μετὰ ἀσθενείας, vagyis olyan vakmerőség, amely mögött semmiféle valódi erő nincs) 
kifejezése akár Polübiosztól is származhatna, az viszont, hogy Pauszaniasz ezt 
őrületnek minősíti, már nem polübioszi gondolat.91 Azt a jelenséget, amelyet Polübiosz, 
mintegy a szókratészi tradíciót követve, tudatlanságnak, a tudás hiányának (agnoia, 
abulia, stb.) lát, azt Pauszaniasz, a sztoikusokhoz hasonlóan, inkább az érzelem, a 
szenvedély eluralkodásának minősíti az ember, ill. a nép lelkén (ἔρως ἔσχε, [μανία] 
ἔβλαψε. 

Ez a szemléletbeli különbségből fakadó, és a történelmi folyamatok eltérő 
magyarázatában is megmutatkozó különbség egyes események leírásában is 
megnyilvánul. Míg Polübiosz azt mondja, hogy Kritolaosz névleg (λόγῳ) csak Spárta 
ellen állította hadba az akhájokat, eredményét tekintve (ἔργῳ) Róma ellen (Polyb. 
XXXVIII 13. 6), Pauszaniasz többször is egyszerűen a rómaiak elleni támadás 
szándékáról, vágyáról beszél.92 Polübiosz leírása ezzel az egész támadást 
                                                 
90 Feltűnő, hogy míg Polübiosz hangsúlyosan atükhiának nevezei azt a fajta önmaguk okozta balsorsot, 
amely az akhájokat sújtotta, Pauszaniasz éppen hogy nem szeretné atükhiának nevezni, és helyette a 
mania szót javasolja. Wachsmuth (ma talán már régimódinak ható) értelmezése ezzel kapcsolatban az, 
hogy Pauszaniasz itt polemizálni akar Polübiosszal (illetve Polübioszt követő forrásszövege 
szerzőjével), akinek művét nem elég figyelmesen olvasta, és ezért nem érti, hogy Polübiosz (követője) 
saját maguk okozta sorscsapásra gondolt, amikor az akhájok sorsára az atükhia szót használta (l. 
Wachsmuth: Über Eine Hauptquelle für die Geschichte des achäischen Bundes, 1887, 294–296). A Görögország 
leírása magyar kiadásában a vonatkozó részhez pedig egy olyan (kiadói) jegyzet tartozik, amelynek 
hátterében talán tényleg a Polübiosz-hely – és ebből fakadólag a pauszaniaszi szöveg – félreértése állhat: 
„Pauszaniasz itt határozottan szembeszáll azzal a Polübiosznál is megtalálható (38, 3, 1) gondolattal, 
amely szerint Görögország végleges bukását csupán egy szerencsétlen véletlen [sic!] okozta.” 
(Pauszaniasz 2008, I./62) 
91 Érdekes, hogy Diodórosz Szikeliótész – aki Polübiosz után, de Pauszaniasz előtt élt és működött, és az 
e korszakról szóló, töredékesen fennmaradt szövege egyéb tekintetben elég szorosan követi Polübioszt – 
ugyan más szavakkal, de Pauszaniaszhoz hasonlóan őrületről beszél: Valamiféle őrület (lüssza tisz) 
uralkodott el (kateikhe) az akháj népen és értelmetlen sietség (paradoxosz hormé) a pusztulásba. (Diodórosz 
XXXII 26. 3). 
92 Diodórosz Szikeliótész Polübioszhoz nagyon hasonlóan fogalmaz: „Mert miután beszédeivel 
feltüzelte a tömeg vágyát (hormén) határozatot (pszéphiszma) hozatott, hogy háborúzni fognak névleg (τῷ 
μὲν λόγῳ) a spártaiak, a valóságban (τῷ δὲ ἔργῳ) azonban a rómaiak ellen. (XXXII 26. 5) A 
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problematikusnak és már eleve, az akhájok számára is komplex kérdésnek mutatja, 
míg Pauszaniasz elbeszélése tökéletesen lefedhető a háborús vágy és őrület 
motívumaival.  

Pauszaniasz az érzelmek hangsúlyozásával kivezeti a történetet a saját maga 
által korábban felvázolt sémából. Immár nem az árulás és nem az áruló, tehát nem 
Kallikratész (illetve hasonló szellemben működő társai), hanem a hadvezérségre emelt 
Kritolaosz és az akhájok esztelen vágya az, ami az eseményeket irányítja. 
 Az eseménytörténet vázlata ugyanakkor nem rendelődik tökéletesen alá a 
felvetett sémának. Ami történik, nem egyszerűen Kritolaosz és az akhájok őrületének 
elhatalmasodása, hanem egyben bizonyos események logikus egymásrakövetkezése is, 
melyeket Pauszaniasz azután nem is pszichológiai, hanem elsősorban stratégiai 
szempontból értékel. 
 A Görögországban tartózkodó Metellosz rögtön értesíti Rómát az akhájok 
tetteiről, melyeket a rómaiak jogtalannak minősítenek (ἀδικεῖν Ἀχαιῶν κατέγνωσαν, 
15. 1), és rögtön útnak indítják Mommioszt Görögország felé.93 A két római hadvezér, 
Mommiosz és Metellosz közt versengés kezdődik, hogy melyikük fogja az akhájok 
ügyét rendezni. Metellosz a minél békésebb megoldást keresi, ezért újabb esélyt ad az 
akhájoknak a hadjárat felfüggesztésére és a katasztrófa elkerülésére (15. 2), amelyet 
azonban Kritolaosz és a nép helyből elutasítanak, és folytatják az agresszív fellépést a 
szövetségből kihátráló városok ellen (15. 3). Kritolaoszt azonban, mikor Metellosz 
váratlanul megjelenik vele szemben, és tettekre kerülne sor, őrült félelem fogja el (ἐς 
τοσοῦτο ἀφίκετο δείματος…, 15. 3), és Pauszaniasz szerint ezért hozza azt a rossz 
stratégiai döntést is, hogy nem áll meg „azon a szép reményű helyen, ahol először a 
Spártaiak a hellének védelmében a médek elleni, később pedig az athéniak a kelták 
elleni – a spártaiakénál semmivel sem kevésbé ragyogó – hőstettüket végrehajtották.” 
(15. 3) 
 A Kritolaoszon úrrá levő félelem (deima) itt nyilvánvalóan felváltja a rajta eddig 
uralkodó vágyat (erós). És ugyanakkor Pauszaniasz, ahogy a görög árulók 
felsorolásakor, itt is a görög múltat hívja segítségül az események magyarázatához, 
amikor egykori dicső győzelmek megismétlésének elszalasztott lehetőségét látja 
Kritolaosz esztelen menekülésében. Metellosz ezután hamar utoléri az akhájokat, 

                                                                                                                                                           
„valóságban” vagy „valójában” (τῷ δὲ ἔργῳ) fordulatnak ebben a kontextusban mind Polübiosznál, 
mind Diodórosznál háromféle értelmezése lehetséges: akár a történetíró, akár Diaiosz, akár Diaiosz és a 
nép közös gondolatát láthatjuk benne. Előbbi esetben a történetíró hívja fel rá olvasói figyelmét, hogy 
ebben a helyzetben a Spárta elleni hadjárat egyúttal Róma elleni háborút is jelentett, a másodikban a 
hadvezér gondolja úgy, hogy ugyan a nép csak azt szavazta meg, hogy Spárta ellen háborúzzanak, de 
valójában már a rómaiak ellen is indulnak, a harmadik esetben pedig maga a nép hoz tudatosan 
másokat (a rómaiakat?) megtévesztő döntést: az akhájok névleg, a szavak szintjén Spárta, de valójában 
Róma ellen fegyverkeznek. Ily módon akár az is elképzelhető, hogy míg Polübiosz a hadvezér és a nép 
szándékát megkülönböztetendő használja a logó-ergó szembeállítást, Diodórosz már a másik jelentésben 
érti. Polübiosznál mindazonáltal a következő mondatokból szinte biztosnak tűnik, hogy legalábbis a 
hadvezér nyíltan Róma ellen akar háborúzni, Diodórosznál pedig annak alapján, hogy Kritolaosz 
előzőleg milyen hatékonyan tüzelte fel a népet, úgy tűnik, hogy mindannyian a rómaiak ellen akarnak 
vonulni. 
93 L. Mummius, a 146. év konzula. 
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sokakat megöl közülük, másokat foglyul ejt – Kritolaosz pedig nyomtalanul eltűnik, 
feltehetően meghal (15. 4). 

Hasonlóképp egy múltbeli esemény felől értelmezi Pauszaniasz a háború 
következő, az akhájokat közvetlenül nem érintő epizódját. Az arkadiaiak, akik 
Kritolaosz seregében voltak, elmenekülnek Elateiába, ahol először befogadják, majd 
Kritolaosz vereségének hírére kidobják őket. Végül Khairóneiánál találkoznak 
Metellosz seregével, ahol utoléri őket „a görög istenek bosszúja”: „Akik egykor 
Khairóneiánál otthagyták a Philipposz és a makedónok ellen harcoló görögöket, most 
ugyanazon a helyen pusztultak el a rómaiak keze által.” (15. 6) Ahogy tehát 
Pauszaniasz a régi görög győzelmek megismétlését kérte számon Kritolaoszon, úgy 
olvassa rá a most élő arkadiaiak fejére őseik egykori szégyenét, s indokolja mostani 
pusztulásukat akkori gyávaságukkal. Tükhé itt megintcsak dikéként működik, egy nép 
régi vétkéért áll bosszút a leszármazottakon. 

Az akháj történelem e pontján azonban még mindig a görög hadvezérek azok, 
akik irányítják az eseményeket – őket pedig nem a múltból szerzett tudás és 
tapasztalat, hanem érzelmeik irányítják. Kritolaosz eltűnésével a parancsnokság 
Diaioszra száll. És ő ugyan először még az egykor Marathónnál harcoló Miltiadés94 
nyomában jár, amikor rabszolgákat soroz be katonának, azonban Kritolaosz és az 
akhájok iménti vereségének tanulságait ő sem vonja le. Az akháj haderő eddigi 
teljesítménye ismeretében teljesen esztelenül rendelkezik (ἐς ἅπαν ἀφίκετο ἀνοίας), 
amikor négyezer embert Alkamenész parancsnoksága alatt Megarába küld, hogy 
előörsként szembeszegüljenek a rövidesen érkező Metellosszal (15. 8). 
 Innentől kezdve minden a rómaiak sikereiről szól: Metellosz először legyőzi a 
thébaiakat, majd Megarába érve megfutamítja az ott állomásozó akhájokat, ellenállás 
nélkül bevonul a városba, és mivel hajtja a vágy, hogy Makedóniában és 
Görögországban is minden egymaga intézzen el (15. 11), ismételten békét ajánl az 
akhájoknak. Az újabb ajánlatot ezúttal Diaiosz utasítja vissza: „Diaiosz azonban 
oktatlanságában (ὑπὸ ἀγνωμοσύνης) visszautasította.” (15. 11) 
 Mikor pedig megérkezik Mommios, aki először is Metelloszt tovább küldi 
Makedóniába, majd – egy váratlan, de csekély jelentőségű kisebb görög siker után – 
gond nélkül megfutamítja az akháj sereget, Diaiosz újabb taktikai hibát vét. Seregével 
bevehetné magát Korinthoszba, hogy Mommioszt az elhúzódó ostrom lehetősége elé 
állítva kedvező tárgyalási pozíciót harcoljon ki, ő azonban inkább Megalopoliszba 
menekül és öngyilkos lesz (16. 1–6). 

Diaiosz hitványságának érzékeltetésére Pauszaniasz még egy régi példát hoz fel: 
az athéni Kallisztratoszt, aki a szicíliai hadjárat egyik ütközete során az ellenféllel 
szemben alulmaradó görög seregből először kimenekítette és biztonságos helyre 
vezette a lovasságot, majd visszatért, és öt ellenséges katonát megölve lehelte ki végül 
a lelkét (VII 16. 4–5).95 

                                                 
94 Moggi és Osanna kommentárja szerint semmilyen más forrás nem említi, hogy Miltiadész 
rabszolgákat sorozott volna be (Moggi-Osanna: Pausania: Guida della Grecia, Libro VII, 2000, 170). 
95 Noha Thuküdidész részletesen leírja ezt a csatát (VII 84. 1–85. 1), ő sem Kallisztratosz nevű katonát, 
sem athéni lovasságot nem említ (l. Moggi–Osanna: Pausania: Guida della Grecia, Libro VII, 273). 
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οὗτος μὲν δὴ ἀγαθὴν δόξαν Ἀθηναίοις καὶ αὑτῷ κτώμενος περιεποίησέ τε ὧν ἦρχε 
καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς ἑκουσίως: Δίαιος δὲ Ἀχαιοὺς ἀπολωλεκὼς Μεγαλοπολίταις 
κακῶν τῶν ἐφεστηκότων ἧκεν ἄγγελος, ἀποκτείνας δὲ αὐτοχειρὶ τὴν γυναῖκα, ἵνα 
δὴ μὴ γένοιτο αἰχμάλωτος, τελευτᾷ πιὼν φάρμακον, ἐοικυῖαν μὲν παρασχόμενος 
Μεναλκίδᾳ τὴν ἐς χρήματα πλεονεξίαν, ἐοικυῖαν δὲ καὶ τὴν ἐς τὸν θάνατον 
δειλίαν.96 

Ő [Kallisztratosz] magának és az athéniaknak is dicsőséget szerzett, mert megmentette 
azokat, akiknek a vezetője volt, majd önként vállalta a halált; Diaiosz viszont az 
akhaiokra romlást hozva  elment Megalopoliszba, hogy hírt adjon az őket fenyegető 
csapásokról. Miután pedig saját kezével megölte feleségét, nehogy az ellenség kezére 
kerüljön, ő maga mérget ivott és meghalt. Nem csak abban hasonlított tehát 
Menalkidaszhoz, hogy rendkívül kapzsi volt, hanem abban is, hogy ugyanolyan gyáva 
módon halt meg. 

Pauszaniasz egy párhuzamot (Menalkidaszt) és egy ellenpéldát (Kallisztratosz) kínál 
Diaiosz halálához, és úgy állítja be, mintha az akháj hadvezérnek megadatott volna 
választania e két minta közül.97 Választhatta volna a bátor athéni dicsőséges halálát, ő 
azonban egy saját magához hasonló, haszonleső kortársának példáját követte (16. 6)98. 

Miután hadvezérük elmenekült és meghalt, Korinthoszt az akháj katonák és a 
lakosság nagy része is egyszerűen otthagyja. Mommiosz pedig, miután 
megbizonyosodott felőle, hogy a várost nem védi senki, a harmadik napon bevonul, 
pusztít és rabol (VII 16. 7–8).99 Végül (VII 16. 9–10) módszeresen bosszút áll 
mindazokon a városokon, amelyek a rómaiakkal szemben harcoltak: a városfalakat 
lerombolja; a fegyvereket elkobozza; amikor Rómából a városokba kirendelt küldöttek 
megérkeznek, a demokratikus berendezkedésnek véget vet, cenzushoz köti a 
                                                 
96 Pauszaniasz VII 16. 6. 
97 Ld. a szituáció pauszaniaszi megfogalmazását: „[Diaiosz] a legkevésbé sem lett olyasvalaki az akhájok 
számára, mint amilyen Kallisztratosz, Empedosz fia volt az athéniak számára” (16. 4) 
98 Hasonlóképpen veti föl Pauszaniasz Philipposszal kapcsolatban, hogy nem halt volna meg ilyen 
fiatalon, ha tanul a spártai Glaukosz példájából (VIII 7. 8.) 
99 Szembetűnő az ellentét a között, ahogy Mommiosz bánik el Korinthosszal, és ahogy Metellosz 
viselkedett Théba és Megara elfoglalásakor. „Metellosz nem hagyta sem azt, hogy az istenek szentélyeit 
fölgyújtsák, sem azt, hogy épületeket ledöntsenek, és megtiltotta, hogy a thébaiak közül bárkit 
megöljenek, vagy menekültében elfogjanak; de meghagyta, hogy ha Pütheaszt elfogják, vezessék hozzá. 
És Pütheaszt nyomban meg is találták, Metelloszhoz vezették, és meg is bűnhődött. […] és a megaraiak 
harc nélkül átadták városukat a rómaiaknak, Metellosz pedig, amint megérkezett a szoroshoz, újfent 
békét hirdetett az akhájoknak és megállapodást ajánlott nekik. Mert erősen vágyott rá (ἰσχυρὸς γάρ τις 
ἐνέκειτο αὐτῷ πόθος), hogy a makedóniai és az akháj ügyet is ő egyedül rendezze el.” (15. 10–11) 
„Mommiosz pedig, noha a kapu tárva-nyitva volt, nem vonult be nyomban Korinthoszba, mert azt 
gyanította, hogy a városban valamilyen csapda vár rá. A csata után három nappal viszont teljes 
haderejével benyomult és felégette a várost. Az ott maradtak többségét a rómaiak meggyilkolták, a 
nőket és a gyermekeket pedig Mommiosz eladta rabszolgának. És azokat a felszabadítotott 
rabszolgákat, akik az akhájokkal együtt harcoltak, és nem haltak meg már az ütközet alatt, szintén 
eladta. A fogadalmi ajándékok (anathémata) és egyéb értékes tárgyak közül a leginkább csodálatra 
méltókat elvitte, a többit pedig, amelyek nem voltak ezekhez foghatók, Philopoiménnek, Attalosz 
hadvezérének adta; még az én időmben is volt Pergamonban a korinthoszi zsákmányból.” (VII 16. 7–8) 
Arról, hogy az ellenséges városok lerombolása és kifosztása Pauszaniasz szemében az ember, nem pedig 
a rómaiak természetéből fakad, ld. VIII 46. 1–2., ahol Augustus egy hasonló cselekedete mellé régi görög 
példákat sorakoztat föl párhuzamként. 
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tisztségek betöltését; adót vet ki a görögökre; a vagyonosoknak megtiltja, hogy hazájuk 
határain túl vásároljanak birtokot; felszámolja a szövetségi szerveződéseket (akháj, 
phókiszi, boiót és minden más). 
 Ugyanakkor Pauszaniasz azt is rögtön hozzáteszi, hogy a rómaiak már néhány 
év elteltével „megsajnálták Görögországot” és a mommioszi intézkedések közül többet 
visszavontak: újraalakulhattak a régi, népenkénti szövetségek; újra szabad volt 
külföldi birtokokat venni; és elengedték a korábban a boiótok részéről a 
hérakleiaiakanak és euboiaiaknak megítélt 100, illetve az akhájok részéről a 
spártaiaknak megítélt 200 talanton kártérítést. 
 Végül azonban mégsem a pozitív fejleményekkel, hanem Achaea Provincia, 
vagyis a római birodalom részévé váló Görögország létrejöttével zárja le az 
eseménytörténet ismertetését: „Ezeket ugyan elengedték a rómaiak a görögöknek, de 
mind a mai napig kormányzót rendeltek fölé; akit a rómaiak nem Görögország, hanem 
Akhaia kormányzójának hívnak, mert az akhájokon keresztül (di’akhaión) igázták le a 
görögöket100, akik akkor az egész görög világ (to Hellénikon) vezetői voltak. Ez a háború 
pedig Antitheosz athéni arkhónsága alatt ért véget, a százhatvanadik olympias idején, 
amelyen a sziküóni Diodórosz szerezte meg a győzelmet” (16. 10). 
 
3. 3. Polübiosz történeti művének megírásakor az események teloszából indult ki, 
Pauszaniasz  viszont nem a jövőt, hanem a múltat hívja segítségül a történelmi 
események értelmezéséhez. Ez a különbség ugyanannyira következik a Pauszaniasz 
számára megadatott nagyobb időbeli távlatból, mint a világról és a történelem 
természetéről vallott eltérő felfogásából. Míg Polübiosz történelme nyitott (jól mutatja 
ezt az eredetileg tervezett történelmi időszak váratlan kiterjesztése újabb 22 évvel), 
Pauszaniaszé zárt. Nem azért, mert ne gondolna a jövőre, vagy mert saját korát már ne 
érezné a történelem részének. A folyamatokat ő is afelől próbálja áttekinteni és 
bemutatni, hogy ezek mihez vezettek – mutatja ezt az eseménytörténetet az egész 
görög történelemben elhelyező két áttekintés. Ugyanakkor az egyes eseményeket és 
döntéseket, mint ahogy azok kimenetelét is, mindenekelőtt a még régebbi görög múlt 
sorsdöntő pillanatai és kiemelkedő személyes példái segítségével tartja 
megítélhetőnek. Míg Polübiosz azt kéri számon történelmének szereplőin, hogy nem 
látták a jövőt, és mint vak és esztelen embereket állítja olvasói elé, hogy az olvasók 
okuljanak belőle, Pauszaniasz semmiféle előrelátást nem feltételez az egyes emberekről – 
ő inkább azt kéri számon rajtuk, hogy nem tanultak saját korábbi történelmükből. A 
polübioszi történelemben működő tükhé mindenekelőtt tükhé „teleologiké”, sors, amely 
valahová vezeti a világot, s az embereknek ehhez kell a lehető legjobban 

                                                 
100 Hogy ez mit jelent, arról nincs konszenzus a Pauszaniasz-kutatók, ill. fordítók között. A 
megfogalmazás vagy arra utal, hogy az akhájok miatt igázták le a rómaiak a görögöket (akkor a dia 
prepozíció pregnáns értelemben szerepel, ez például M. Moggi álláspontja, ld. Moggi-Osanna: Pausania: 
Guida della Grecia, Libro VII, 2000, 99), vagy csupán arra, hogy mindez abban az időben történt, amikor az 
akhájok voltak a görög világ vezetői (ld. pl. Frazer: Pausanias’ Description of Greece, 1898, I./351). P. Levi 
köztes megoldást választ: „[Romans] subdued the Greeks through the Achaians, who at that time held 
the leadership of Greece.” (Pausanias: Guide to Greece, 1971, 271) – Ebben az esetben egyszerűen arról 
lenne szó, hogy a rómaiak ugyan (elsősorban) az akhájokat győzték le, mégis egész Görögország urai 
lettek, s akkor Pauszaniasz a felelősség kérdését nem firtatja. 
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alkalmazkodniuk. A pauszaniaszi tükhé ellenben tükhé „aitiologiké”, a világot átható 
(erkölcsi és történelmi) törvényszerűségek bonyolult konglomerátuma, mely a világot 
nem elsősorban hajtja valamerre, hanem inkább szabályozza, rendet tesz benne. 
Polübiosznál a felsőbb, isteni akarat (elsősorban logikailag) megelőzi az emberi világot, 
célt tételez, az embereknek pedig a mindig előttük járó istennő szándékait kell 
kifürkésznie. Pauszaniasznál viszont Tükhé elsősorban válaszol az ember tetteire, 
akinek feladata a múlt példáinak követésén keresztül éppen a régi erkölcsök 
megőrzése, az istenek tisztelete, mert csak így tudhat boldogulni a világban. 

4. Korinthosz eleste kétezer év távlatából. „Über Hellas senkte sich der Friede eines 
Kirchhofes herab.”101 

Ahogy Pauszaniasz közelít a görög történelemhez, ahogy az akhájok buta és 
elkerülhető vereségét fájlalva a dicsőséges múlt példáit emlegeti föl, nagyon is jellemző 
saját korának görög gondolkodására. Az ún. második szofisztika időszakában a Római 
Birodalomban élő görögök – elsősorban nagyközönségnek szánt beszédekben, de 
számtalan más műfajban is – próbálták a klasszikus múlt hagyományait feleleveníteni. 
Ha nem is feltétlenül a követés, de legalábbis e példák emlékezetben tartása céljával.102 

És nem teljesen alaptalanok azok a nézetek sem, melyek szerint Pauszaniasznál 
már bizonyos fokig megvan a 146-os vereség tragédiaként, végleges veszteségként, a 
görög történelem lezárulásaként való narrativizálásának előjelei is. Azonban mégis 
nagymértékben eltekintenek Pauszaniasz valódi („történetírói”) pozíciójától és 
császárkori görög nézőpontjától azok, akik Pauszaniasznál a rómaiak elnyomása elleni 
állandó tiltakozást, és a „görög szabadság vége” fölötti siránkozást keresik és vélik 
megtalálni.103 Pauszaniasz az akháj szövetség bukását a görög történelem soron 
következő veszteségének látja, a görögök vereségét a rómaiakkal szemben egy újabb 
elnyomás kezdetének tekinti: „[Az akhájok] előre látták (προεωρῶντο) azt is, hogy a 
rómaiak most Philipposz és a makedónok helyére lépnek és a görög világ (to 
Hellénikon) urai (deszpotai) lesznek” (8. 2). A pauszaniaszi történelem nem áll meg, 
                                                 
101 Bengtson: Griechische Geschichte, 1960, 491–492. 
102 A második szofisztika alapvető jellemzőiről l. Bowie: Greeks and their past in the second sophistic, 
1970, a modern kori kutatástörténetről és ennek főbb megállapításairól Whitmarsh: The Second Sophistic, 
2005.  
103 Christian Habicht, a legújabb kori Pauszaniasz-kutatás egyik első és legnagyobb hatású képviselője 
azt írja, Pauszaniasz „mindenekelőtt hazafi, akinek igazi szerelme a görög anyaország, melyet még a 
görög gyarmati világnál is jobban szeretett, amely pedig az otthona volt. […] Pauszaniaszt jobban 
érdekelte Görögország szabadsága, mint jóléte, márpedig a görögök háromszáz éven át nem voltak 
szabadok – mióta a rómaiak legyőzték az Akháj szövetséget 146-ban –, és egy értelemes ember, mint 
Pauszaniasz nem is hihetett benne, hogy Görögország még valaha szabad lesz. […]”  (Habicht: A Guide 
to Ancient Greece, 1985, 104) Ha nem is ilyen erőteljesen, de hasonló szellemben fogalmaz S. Swain is: „A 
különbség – amellyel Pauszaniasz tökéletesen tisztában volt – Görögország saját háborúi és a 
makedónokkal való küzdelme és a római beavatkozás között az, hogy a római hatalom, Nero 
közjátékától eltekintve, a függetlenség tartós elvesztését jelentette.” (Swain: Hellenism and Empire, 1996, 
340) Pauszaniasz „Róma-ellenessége” szintén közhelynek számít a Pauszaniasz-kutatásban, ld. pl. 
Moggi és Osanna kommentárjának előszavát a VII. könyvhöz (Moggi–Osanna: Pausania: Guida della 
Grecia, Libro VII, 2000, XVI–XVII). Bearzot ennél sokkal meggyőzőbb módon elsősorban a 
Pauszaniasznál a római világgal szemben is érvényesülő görög nézőpontot hangsúlyozza (ld. Bearzot: 
Storia e storiografia ellenistica in Pausania il Periegeta, 1992). 
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csupán távolodik azoktól az ideáloktól, melyeket a klasszikus kori görögségben 
megvalósulni látott. Ezzel szemben a modern történetírás – már csak a nagy történelmi 
távlat okán is – a római hódítást a görögség egyetlen igazi leigázásaként, valamiféle, 
addig mindig meglévő szabadságtól való megfosztásaként látja, az akháj szövetség 
vereségét pedig hajlamos egyszerűen a görögség vereségének tekinteni. 

Pauszaniasz valóban Rómának a görögök feletti uralmáról beszél, és ennyiben ő 
is, mint a modernitás, bizonyos értelemben egységként gondolkodik a görögök lakta 
területekről és a görög népekről. Ezt mutatja a Hellasz és a to Hellénikon szavak gyakori 
előfordulása, vagy a közvetlenül az akháj szövetség veresége után olvasható keserű 
szájízű mondat is: 

ἐς ἅπαν δὲ ἀσθενείας τότε [t. i. az akháj szövetség veresége után] μάλιστα κατῆλθεν ἡ 
Ἑλλάς, λυμανθεῖσα κατὰ μέρη καὶ διαπορθηθεῖσα ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ δαίμονος.104 

Hellasz, melynek részeit (kata meré) kezdettől fogva pusztulással sújtották az istenek, 
ekkorra végképp elveszítette erejét. 

Egy egyetlen és egységesként kezelt görög történelem az, ami állandóan 
Pauszaniasz szeme előtt lebeg (olyannyira, hogy időről-időre az akhájok 
történelmének elbeszélése is a különböző görög városok együttes történelmének 
elbeszélésébe megy át). Ezt az egységes történelmet azonban ő mint az egyes „részek” 
(meré) történetének együttesét gondolja el. Jól mutatják ezt az összefoglalások, 
melyekben a különböző görög városok, ill. népek bukását sorolja egymás után, és 
amelyek sorsát ő a legkevésbé sem látja elválaszthatatlannak. A görög városok sorra 
virágzottak el (VII 6. 6–8, VII 17.1–4), s ebben a sorban az utolsó az akháj szövetség 
volt. 

 ὅτε δὲ καὶ μόγις, ἅτε ἐκ δένδρου λελωβημένου καὶ αὔου τὰ πλείονα, ἀνεβλάστησεν 
ἐκ τῆς Ἑλλάδος τὸ Ἀχαϊκόν, καὶ αὐτὸ ἡ κακία τῶν στρατηγησάντων ἐκόλουσεν ἔτι 
αὐξανόμενον.105 

Amikor pedig nagy nehezen, mint egy megtépázott és szinte teljesen kiszáradt fatörzsből 
[egy friss hajtás], kihajtott Hellászból az akháj szövetség, akkor ezt is letörte, még 
növekedés közben,  hadvezéreinek hitványsága. 

Ebben – a Pauszaniasztól szokatlanul élénk és kerek – képben Görögország nem mint 
politikai entitás jelenik meg, hanem mint eredet, törzs, közös kezdet, melyből a görög 
népek városai és szövetségi rendszerei (Pauszaniasz az akhájokról szólva semleges 
alakot használ, tehát kifejezetten a szövetségről, nem pedig az akhájokról mint népről 
beszél) virágzanak fel, majd sorvadnak el megint.  

A máig élő modern történetírói hagyomány ezzel szemben Görögországot 
politikai egységként tételezi, egy ágensként a világpolitika színterén, melyet, mint 
minden népet, megillet az önrendelkezés joga. Ebből a nézőpontból az akháj szövetség 
bukása nem elsősorban görög városállamok leigázását, politikai-gazdasági aktivitásuk 
és a szövetségi rendszereik életének korlátozását jelenti, hanem az addig meglévő 

                                                 
104 VII 17. 1 
105 Pauszaniasz VII 17. 2. 
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önrendelkezési jog, valamiféle nemzeti függetlenség elvesztését.  Anélkül, hogy a 
modern történetírás paradigmájának kialakulásába és változásaiba itt most 
belemennék, mindössze egy példával, a görög történelmet áttekintő egyik legújabb 
könyvből vett idézettel próbálom érzékeltetni, hogy a történelemről mint 
világtörténelemről és a nemzetekről mint ennek szereplőiről a XVIII–XIX. század fordulóján 
kialakult képzetek milyen mértékben meghatározzák a görög történelemről való 
beszédet mind a mai napig.  

„The final battle [ti. az akháj háborúban] took place near Corinth, where the Achaians 
went down in utter defeat (Paus. VII 16). To set an example, the Romans razed the city of 
Corinth to the ground, killed the men, and sold the women and children into slavery. 
They dissolved the Leagues (albeit temporarily) into their constituent cities (Paus. VII 
16). These they allowed to be „free” – but by now everyone knew what Roman freedom meant, 
and when the Romans later on allowed the Leagues to reconstitute themselves, the 
Leagues, knowing better now, remained quiet (Paus. VII 16). The Romans did not, it seems, 
officially organize Greece as a province (under the name Akhaia – Paus. l. c.), until after 
the Battle of Actium in 31 BC (cf. Liv. Per. 134), but it was now clear to all who ruled. As 
Agelaus had supposedly predicted at Naupactus in 217, the Greeks no longer had the power to 
declare war and to make peace, or to resolve their own disputes among themselves. […] With the 
destruction of Corinth in 146 BC, the political independence of the Greeks had come to an end. 
[Kiemelések tőlem – G. S.]”106 

                                                 
106 Parker: A History of Greece 1300 to 30 BC, 2014, 410–411. De szinte pontosan ugyanígy fogalmaznak 
sokan mások is (A Parker könyvéből vett részlet nem a legpregnánsabb, hanem a legfrissebb, 
ugyanakkor kellőképp beszédes példa). L. Ranke Weltgeschichtéjének (amelyben egyébként az esemény 
értékelése a XX. században jellemző megfogalmazásokkal szemben egyáltalán nem egysíkú, s nem 
állítja, hogy totális negatív fordulat állt volna be a görög városok életében) ítélete szerint ekkor 
következett be „die Auflösung […] der griechischen Unabhängigkeit.” (Ranke: Weltgeschichte. Zweiter 
Teil, 1883, 385) A Cambridge Ancient History (első kiadás, 1930, újra kiadva 1989-ben) P. S. Derow által 
jegyzett vonatkozó fejezetének címe: „The end of Greek freedom” (Astin–Walbank–Frederiksen–
Ogilvie: The Cambridge Ancient History Vol. 8., 1989, 319–323), , Max Cary görög történelmének 
fejezetcíme „The end of Greek liberty” (Cary: History of the Greek World 323 to 146 B. C., 1932, 203–205), 
amelyben amellett, hogy elismeri, hogy a görög városoknak megmaradt a helyi autonómiája, és békében 
élhettek tovább, a „United States of Greece” ideájának végső szertefoszlásáról, és kétezer éves 
„kényszerű tétlenségről” beszél (205. o.), Malcolm Errington pedig, már a huszonegyedik században, az 
„independent political activity” és a „freedom of action” megszűnéséről (Errington: A History of the 
Hellenistic World 323–30 BC., 2008, 253). És a sort még lehetne folytatni. Vannak persze e fősodortól 
némileg eltérő vélemények is, a XIX. században például hajlamosak voltak a görög történelem végét 
még korábbra tenni (E. Curtius Griechische Geschichte-je szintén „Görögország önállóságának végéig” 
tart, de nála ez még nem a római hódítást, hanem II. Philipposz görögellenes hadjáratait jelenti a Kr. e. 
IV. század második felében, Ferguson pedig Kr. 212-ben látja veszni a görög függetlenséget. Vö. 
Curtius: Griechische Geschichte, 1857–1861, Ferguson: Greek Imperialism, 1913). De talán érdekesebbek 
azok a szerzők, akik megpróbálják a Kr. e. 146-os törésvonalat kevésbé élesnek mutatni, a „függetlenség 
elvesztésének” drámáját prózára fordítani. Adolf Holm Griechische Geschichtéje a XIX. század végéről, 
mely alcíme szerint szintén szintén „a görög nép önállóságának hanyatlásáig” tárgyalja az eseményeket, 
ezt a „hanyatlást” egészen Actiumig kitolja (a szerző nézeteinek idő közbeni megváltozása 
következtében, mint erről az előszó tudósít – az eredetileg tervezett végpont ugyanis Kr. e. 146. lett 
volna). Emellett Holm nyíltan szembeszáll azzal a szemléletmóddal is, hogy a görög történelem a Római 
Birodalom kialakulásával fokozatosan „leállt” volna. L. Holm: Griechische Geschichte, 1894, elsősorban a 
IV. kötet előszavát (IV./7–9. o.), ill. a IV. kötet Korinthosz pusztulásáról szóló fejezetét (IV./517–556. o. ). 
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Jól látható, hogyan van jelen a XXI. századi leírásban mind az a koncepció, hogy a 
világ különböző politikai ágensek együtteseként fogható föl, a világtörténelem pedig 
az ágensek változásának, illetve a köztük lévő hatalmi viszonyok átrendeződésének 
története, mind pedig a népek önrendelkezésének ideája, mely szerint az a nép szabad és 
független, amelyik egyrészt tagjaira saját belső törvényeit alkalmazza, másrészt saját 
külpolitikával rendelkezik. 

5. Történelmeken kívül és belül 

Polübiosz és a modern történetírás számára az akháj szövetség bukása a 
világtörténelem menetébe illeszkedik, egy új világpolitikai erő születésének 
kísérőjelensége. Polübiosz és a modern kor szerzői ennek megfelelően egyaránt egy 
külső, objektívnak tételezett nézőpontból mutatják be a szövetség bukását, mely újkori 
nézőpontból ráadásul egyúttal a görögök, a görögség, Görögország végső vereségét is 
jelenti. 

Pauszaniasz ezzel szemben a görög történelmen belülről tekint ezekre az 
eseményekre; az ő szemszögéből az akháj vereség a görög népek sorozatos bukásainak 
sorába illeszkedik. Nem kivétel tehát, hanem egy általános törvény érvényesülésének 
utolsó példája az adott korszakban. Mindazok a mintázatok, amelyeket az adott 
korszakban felfedez és megmutat: a külső hatalmaknak való kiszolgáltatottság, Tükhé 
bosszúja az emberek korábbi vétkeiért, az egész városokat bajba keverő emberi 
szenvedélyek, az árulók miatti csapások, és mindenekelőtt a városállamok 
felemelkedése és bukása – nem a görög történelem világtörténelmen belüli helyét 
jelölik ki, hanem magát a görög történelmet konstituálják. 
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Lesz-e a történelemből irodalom? 
Pauszaniasz „racionalitása”, és a „görög mitológia” 

1. Császárkori és modern „mitográfia” 

A  régi mítoszokban [παλαιοὶ μῦθοι] jellemzően nem egyetlen egységes és folyamatos 
történetet találunk, úgyhogy senki ne csodálkozzon, ha összefoglalásom részleteiben 
nem egyeztethető össze minden költő és történész beszámolójával.107 

Az első századi Diodórosz Szikeliótész Bibliothéké hisztoriké (Történeti könyvtár) című 
művéből fordított mondatot Robert Graves 1944-es Aranygyapjújának mottójául 
választotta. Innen idézi aztán már a huszonegyedik században egy a görög 
mitológiáról a legkorszerűbb tudnivalókat esettanulmányokon keresztül bemutató 
tanulmánygyűjtemény, a Cambridge Companion to Greek Mythology szerkesztője a kötet 
előszavában.108 

A mondatot Gravesnél nyilvánvalóan a szerzőre magára kell vonatkoztatnunk: 
a modern kori mítoszmesélő ironikusan exkuzálja magát olvasója előtt, amiért saját 
verziója az argonauták történetéről – ha lényegét tekintve nem is, de részleteiben – eltér 
más szerzők elbeszélésétől. És Diodórosz megidézésével egyúttal arra is hivatkozik, 
hogy a mitológia esetében ezzel az elbeszélő szükségképp így van: az I. századi görög 
történetíró is egy kicsit máshogy mesélte a történetet, mint elődei. Ám az idézés, mint 
minden rekontextualizálás, értelmezést és kisajátítást is jelent: a mondat Graves 
könyvének mottójaként úgy hangzik, mintha Diodórosz mágáról mint másokkal 
egyenrangú elbeszélőről szólna, aki mindenekelőtt saját története és mások történetei 
közti különbségekre hívja fel a figyelmet. Az idézet eredeti kontextusában ezzel 
szemben a hangsúly a régi történetek közti különbségeken van, amelynek csupán 
következménye az, hogy Diodórosz narratívája nem tud egyszerre mindegyiknek 
megfelelni. Mert ő csupán válogat, ismertet és összefoglal. Ezzel szemben Graves 
sokkal inkább újramesélni akar: értelmezni, kifejteni, aktualizálni. 
 A Companion szerkesztője a mondatot Graves nyomán idézi, de persze 
megintcsak más értelemben. Ő nem mítoszköltőként, hanem mítoszértelmezőként 
mutatkozik be, és azt kívánja demonstrálni, hogy az „amit mi ’görög mitológiának’ 
nevezünk, nem fényesre csiszolt kőtömb [featureless monolith], hanem valami sokarcú, 
sokszínű és sokjelentésű, egy képlékeny jelenség [a fluid phenomenon], mint ez már a 
történetíró Diodórosz számára a Kr. u. I. században is nyilvánvaló volt […]”109 
Számára Diodórosz épp annyiban fontos, amennyiben nem költő, hanem annak a 
modern kori tudósnak az előképe, aki a mitológiát tanulmányozva számtalan 
ellentmondásra lel – ám ezt nem nehezményezi, hanem a mitológia mint olyan 
sajátosságának, természetének tudja be. 
 Diodórosz az I. században ezzel szemben nem mitológiáról akart beszélni, és 
nem a „görög mítoszokat” akarta ismertetni. Ő, mint ezt művének bevezető részében (I 
                                                 
107 „But as a rule the ancient myths are not found to yield a simple and consistent story, so that nobody 
need wonder if details of my recension cannot be reconciled with those given by every poet and 
historian.”, Graves: Hercules, my Shipmate [=The Golden Fleece], 1944., Diodórosz 4. 44. 5–6. 
108 Woodard (ed.): Cambridge Companion to Greek Myth, 2007. 
109 Woodard (ed.): Cambridge Companion to Greek Myth, 2007, 1. o. 
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1–5.) világosan elmondja, a világ történelmét írta meg a kezdetektől saját koráig. Azt, 
hogy a legkorábbi időkből csak relatíve kevés és egymásnak sokszor ellentmondó 
információ áll rendelkezésére, ő súlyos nehézségnek tekintette. Olyannyira súlyosnak, 
hogy büszkén vallja, a korábbi történetírók jellemzően nem is vállalkoztak az 
őstörténet (palaia müthologia) megírására, ő viszont – 30 évnyi kutatás, valamint 
európai és ázsiai tanulmányutak után – ezt is megteszi, méghozzá a lehető 
legpontosabban, és a lehető legfolyamatosabb narratívát állítva össze olvasói számára 
(Diodórosz I 3. 6–8.). 

A görög történelem kezdeteiről szóló negyedik könyvben tett megjegyzése 
tehát, melyet Graves, majd a Cambridge Companion szerkesztője is idéz, az ő részéről 
valódi mentegetőzés. Mentegetőzés amiatt, hogy nem tud olvasójának tökéletesen 
koherens és biztos lábakon álló történelmet prezentálni. Hiszen számára a legkevésbé 
sem volt nyilvánvaló, hogy „az, amit mi ’görög mitológiának’ nevezünk […] 
képlékeny jelenség”. Ő csupán szembenézett azzal a ténnyel, hogy a régebbi időkről 
szóló görög történetekből nem lehet kideríteni, pontosan mi történt a görögöknél a 
hérószok korában.110 

2. Pauszaniasz, a helyszínelő 

A Görögország leírásában az, „amit mi ’görög mitológiának’ nevezünk”, természetesen 
nem a mai mítoszkutatás, nem a XX. századi modern mítoszelbeszélők, és nem is a 
császárkori univerzális történetírás nézőpontjából jelenik meg. Pauszaniasz művét 
jellemzően a hérodotoszi történetírás késői örökösének, egy a klasszikus kori görög 
világ felé (kortársaihoz hasonlóan) nosztalgikus érzésekkel forduló, a kulturális 
különbözőségek iránt fogékony tudós munkájának szokás tartani, amelyben rengeteg 
lokális történetből áll össze valami olyan sajátosan megkomponált összkép, amit 
Görögországnak, görög kultúrának vagy görög identitásnak nevezhetünk.111 És ebből a 
nézőpontból a Pauszaniasz által elbeszélt régi történetek is felfoghatók egy 
néprajzkutató történeteiként, aki ezek tartalmáért saját maga nem vállal felelősséget, 
hanem épp azt mutatja fel, hogy ugyanazt itt így, ott pedig amúgy beszélik, mesélik, 
gondolják, és ez emitt ezt, az amott azt jelenti. Épp ez lehet az egyik oka annak, hogy 
magának Pauszaniasznak az általa elbeszélt régi történetekhez való viszonyáról, arról, 
hogy a régi történeteket ő maga miként látja, a XX. század vége óta egyre burjánzóbb 
Pauszaniasz-szakirodalomban meglehetősen kevés szó esik.112 
                                                 
110 Hasonlóképp Kim: Homer between History and Fiction in Imperial Greek Literature, 22–23. 
111 Ld. pl. „[Pausanias’] “Greece” is, of course, a fantasy. It consisted of an encanted past, of living myths 
and rituals whose apparent antiquity guaranteed their modern meanings, of runs end monuments 
executed by the hallowed hands of the great. In short, its nostalgia, its „sublime”, makes the Description 
of Greece one of the first truly monumental Romantic texts […]” (Elsner: Stucturing „Greece”. 
Pausanias’s Periegesis as a Literary Construct, 2001, 18. o.); „The Periegesis sets out to map Greece, and 
by so doing it (re-) constructs Greekness like a jigsaw, as a big picture that is made up of many small 
details which emphasise the variety and local individuality of Greek city-states.” (Pretzler: Travel 
Writing in Ancient Greece, 2007, 30. o.) 
112 A jelenségre Greta Hawes figyelt fel, ld. Hawes: Rationalizing Myth in Antiquity, 2014, 179. o. 
Ugyanakkor a kutatás e vakfoltjának okát talán nem csak a Pauszaniasz-kutatás ma divatos témáiban és 
Pauszaniasz-képében, hanem magának a „mítosz” fogalmának problematikussá válásában is érdemes 
keresni. Ma az ókortudomány annyira nem tud semmit megfogalmazni a mítoszokról általában, hogy 
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Jelen tanulmányban, s ezért a fenti kitérő, Pauszaniasz viszonyát ahhoz, „amit 
mi ’görög mitológiának’ nevezünk”, elsősorban Diodórosz és társai felől próbálom 
elgondolni. Pauszaniaszt nem régi hagyományok megőrzőjeként, hanem a múlt 
kockáit egymás mellé rakosgató történészként fogom fel. Aki a történetíróktól 
mindenekelőtt abban különbözik, hogy kutatásai eredményét nem kronologikus – 
vagy ami az ókorban ezzel egyet jelent: genealogikus – rendben haladó történeti 
műben mutatja be, ahogy Diodórosz vagy Apollodórosz, hanem az információk 
lelőhelyeinek kontextusában. Így nézve Pauszaniasz útikönyve a császárkori 
történetírói munkák párdarabja; míg Diodórosz történelemkönyvet írt, Pauszaniasz 
történelmi forrásgyűjteményt, kresztomátiát állított össze, melyben a forrásokat 
ráadásul saját kommentárjaival is ellátta. (A könyvnek ez az aspektusa persze 
egyáltalán nem zárja ki a többit: a Görögország leírása ettől megmarad geográfiai, 
etnográfiai, régiségbúvár könyvnek, sőt útikönyvnek is.) 

Ennek megfelelően Pauszaniasz – manapság kevés figyelemre méltatott – saját 
kommentárjai a „régi történetekről”, melyeket nehezen tudunk másként, mint 
értelmetlen „racionalizálásként”, földhözragadt magyarázatok halmazaként olvasni 
„valami olyanról, ami megmagyarázhatatlan”113, nem az értetlenségből és fölösleges 
okoskodásból, hanem éppen a múlt iránti történeti érdeklődésből születnek. 
Pauszaniasz a látható földrajzi és tárgyi körneyzetből indul ki, a történeteket e 
materiális valóság értelmezéseként beszéli el, a rendelkezésére álló szövegeket és 
szóbeli elbeszéléseket pedig a valóságról alkotott képe fényében értelmezi. 
Racionalizáló törekvései nem magukra a szövegekre, nem az adott formában 
hagyományozott „mítoszokra” irányulnak, hanem az azokban lévő történelmet 
akarják föltárni. (Ha a mítoszracionalizálást mint bizonyos szövegekre irányuló 
módszert fogjuk fel, amellyel valaki az elbeszélés bizonyos elemeit valamilyen 
absztrakt „rációra”, „józan észre” támaszkodva próbálja eltávolítani, abban a naiv 
hitben, hogy így rögtön a történelemhez jut el, akkor ezzel a jelenséget messzemenően 
leegyszerűsítjük.114) Ezt a módszert azoknak a történetíróknak a kapcsán, akik nem 
csak saját közelmúltjukról, hanem a régmúltról, a „mitikus” időkről is valamiképp 
véleményt formáltak – és ilyen volt nemcsak Hekataiosz vagy Hérodotosz, hanem 
Thuküdidész is –, elég jól leírták.115 

Azonban ennek a leírásnak a hátterében ott van az a gondolat is, hogy minden 
ókori történetíró, de még Thuküdidész is „hibázott”, „racionalizálása” nem valóban 
racionális, hiszen ő Minósz hatalmát vagy a Trójai háborút valós eseményként próbálta 

                                                                                                                                                           
ha általánosan kell fogalmazni, akkor arról beszél, hogy a mítosz mi nem: a görögök számára a görög 
mitológia nem létezett egységes kategóriaként, az egyes mítoszok különböző értelemben mítoszok, 
minden kontextusban másként működnek, stb. Néhány modern összefoglalási kísérlet: Bremmer: What 
is a Greek Myth?, 1987, Buxton: Imaginary Greece. The Contexts of Greek Mythology, 1994, Calame: Greek 
Mythology, 2009, 1–66. o. Dowden–Livingstone: Thinking through Myth, Thinking Myth Through, 2011. 
113 Németh: Palaiphatosz utóélete, 2008, 162. o. 
114 Ennek a nézetnek az látszik autoritást kölcsönözni, hogy Thészeusz-életrajzának legelején 
Plutarkhosz maga beszél „értelem által megtisztított meseszerű történetről”, valami történelemhez 
hasonló dologról beszél, amelyet ő olvasójának elő fog adni (εἴη μὲν οὖν ἡμῖν ἐκκαθαιρόμενον λόγῳ 
τὸ μυθῶδες ὑπακοῦσαι καὶ λαβεῖν ἱστορίας ὄψιν; Plutarkhosz: Thészeusz 1. 3.) 
115 Ld. pl: Hunter: Past and Process in Herodotus and Thucydides, 1972, 107–113. o.   
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megérteni (Thuküdidész I 4., I 9–11.), és nem vetette el teljes egészében mint költői fikciót. 
Valójában azonban semmilyen alapunk nincs arra, hogy az ókori történetírók eljárását 
a modern történetírásétól minőségileg megkülönböztessük. A racionalizálás, a különféle 
szöveges, tárgyi és egyéb források lehetőség szerinti összehangolása és a történész 
világképéhez, világfelfogásához való igazítása az egyetlen lehetőség a múlt történelmi 
narratívaként való megragadására – úgy az antikvitásban, mint a XXI. században. 

Azt, hogy a földből előkerülő leleteket az ókorban is milyen sokan gyűjtötték és 
értelmezték, látványosan előszőr Anne Mayor 2000-ben megjelent könyve mutatta 
meg. A könyv ugyan tisztán paleontológiatörténeti műnek készült, azonban komoly 
hatással van az egész antikvitásnak saját őstörténetéhez való viszonyáról alkotott 
képünkre is, amennyiben azt mutatja meg, hogy a görög „mitológia” világa mint 
régmúlt az antikvitásban nem csupán elbeszélt, szóban, majd írásban hagyományozott 
történetek kínálta, ellentmondásokkal teli fantáziakép volt, hanem a lehető 
legkülönfélébb, régen vagy kevésbé régen élt élőlények, emberek, állatok és már kihalt 
fajok csontjai mint ennek tárgyi emlékei voltak jelen.116 

Mayor könyvében Pauszaniasz az egyik legtöbbet hivatkozott szerző, ami 
egyáltalán nem véletlen: Pauszaniasz tárgy- és tájközpontú művében, és az ebben 
olvasható „racionalizált” mítoszokban és „mítoszracionalizálási” kísérletekben 
látványosan jelenik meg, ahogy a császárkorban élők számára a távoli múlthoz való 
hozzáférést, a történeti igazságot reáliák és történetek együtt jelentették, ahogy a múlt 
felderítéséhez a történeteket saját tapasztalataikkal, és adott esetben helyszíni 
kutatásaik eredményeivel próbálták összhangba hozni.117 A „mítoszracionalizálás”, a 
„racionális” történetek e különböző forrásokra támaszkodó történeti kutatás 
eredményei.118 

A „racionális mítoszok” ennyiben különösen élesen szembesítenek minket azzal 
a talán nyilvánvaló, de következményeiben mindmáig végig nem gondolt ténnyel, 
hogy az, ami számunkra mitikus történet, és amelynek releváns megjelenési formája, 
elbeszélői közege számunkra az irodalom, saját közegében, eredeti kontextusában 
történelem volt, elbeszélése pedig elsősorban történeti munka.119 A problémát 
legfőképpen épp Pauszaniaszra támaszkodva élesen vetette föl Paul Veyne-nek a 
görög mítoszok „valóságosságáról” írt (rendkívül izgalmas kérdéseket körüljáró, de 
sok leegyszerűsítést, túláltalánosítást, esetenként félreértéseket tartalmazó) esszéje.120 
Veyne Pauszaniasz segítségével éppen arra a – fentebb Diodórosz szövegének mai 

                                                 
116 Mayor: The first Fossil Hunters, 2000. 
117 Köztudomású, hogy már Thuküdidész is figyelembe vett régészeti tényeket, ld. Thuküdidész I 8. Hogy 
Pauszaniasz saját kora más szerzőihez (illetve a korból fennmaradt művek szerzőihez) képest a tárgyi 
környezetnek különösen nagy jelentőséget tulajdonított, kiemeli Hutton is, vö Hutton: Describing Greece, 
2005, 51. o. A periégészisz műfaja és a mítoszracionalizálás viszonyáról ld. Hawes: Rationalizing Myth in 
Antiquity, 2014, 195. sk. 
118 Kevésbé feltűnő, de ugyenerre mutat Diodórosz megjegyzése is (Diodórosz I 4. 1.), amely szerint 
kutatásaihoz nem csak 30 évre, hanem ázsiai és európai tanulmányutakra is szüksége volt műve 
megírásához (noha világos, hogy az utazás az ő esetében részben könyvtári kutatómunkát jelentett).  
119 Az ókori mítoszokról mint költők által létrehozott történelmi narratívákról ld. Calame: Myth and 
History in Ancient Greece, 1996. 
120 Veyne: Did the Greeks believe in their Myths? 1883. Veyne módszerének és következtetéseinek kritikáját 
ld. Hawes: Rationalizing Myth in Antiquity, 2014. 178–185. o. 
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idézői kapcsán felvillantott – problémára tapintott rá, hogy ezeket a császárkori 
szerzőket, Pauszaniaszt, Sztrabónt, Diodórosz és társaikat, akiket „az, amit mi ’görög 
mitológiának’ nevezünk” legalább annyira érdekelt, mint minket, mint gondolkodó, 
véleményt formáló embereket milyen kevéssé tudjuk megérteni. Amiről beszélnek, az 
mint mitológia nagyon is ismerős nekünk, de az, amiért erről beszélnek, és amiért úgy 
beszélnek, ahogyan beszélnek róla, teljesen idegen számunkra. 

Veyne megpróbált szembenézni a problémával, hogy ami nekünk mitológia, az 
Pauszaniasznak történelem. De még mindig alulbecsülte Pauszaniasznak e történetekbe 
vetett bizalmát, amikor őt mint e történetek igazságát feladni még nem tudó, de 
folyamatosan kétkedő, és saját művén belül is egy újfajta szemlélet, a „mítoszok” mint 
történelem elutasítása felé elmozduló szerzőt ábrázolta. A kérdést Veyne másfelől 
általános kontextusba is helyezte, amikor arra próbált választ keresni, miként 
lehetséges, hogy Pauszaniasz (és vele együtt a görögök) ezeket a számunkra teljesen 
hihetetlennek és egyértelműen fiktívnek tűnő történeteket el tudta hinni. Azonban 
ahelyett, hogy (meg)érthetővé tette volna számunkra Pauszaniaszt, azt bizonyította be, 
hogy nem csak Pauszaniaszt, hanem magunkat sem értjük igazán. A Pauszaniasznak a 
„mítoszokhoz” való viszonyában felmutatott inkonzisztenciákat nem feloldani, csupán 
relativizálni próbálta, azt bizonygatva, hogy bárkinek az igazságról alkotott 
vélekedése legalább ugyanennyire inkonzisztens. 

És ez természetesen igaz is, és nagyon is hasznos, ha azt a vélekedést akarjuk 
megcáfolni, hogy az ókori szerzők csak „racionalizálók”, mi, modernek viszont 
racionálisak lennénk. Szövegek és diskurzusok inkonzisztenciája vagy konzisztenciája 
nézőpont és értelmezés kérdése, és tény, hogy a diskurzusok általában csak azok 
számára tűnnek konzisztensnek, akik annak maguk is részesei. Azonban ha 
Pauszaniaszból vagy a görögök és saját múltjukról szóló történeteik viszonyából 
akarunk valamit megérteni, akkor ez a válasz mégsem kielégítő. Veyne olyannyira 
kitágította perspektíváját, hogy válaszai éppen a felvetett kérdésről nem tudtak sokat 
elmondani, és így állításai részben közhelyessé, részben inadekváttá váltak. Az, hogy 
az igazság olyan fogalom, amelyet sokféle értelemben használunk, vagy hogy valamely 
meggyőződés kialakulásához különböző, objektíve egyaránt megalapozhatatlan utak 
vezetnek, aligha újdonság. Ezek a megfontolások legfeljebb kiindulópontok lehetnek 
Pauszaniasz gondolkodásának mélyebb megértéséhez, önmagukban nem elégségesek. 
Egyfajta magyarázathoz talán elvezetnek (Hogyan lehetséges, hogy Pauszaniasz 
mindezt elhitte?), de a megértéséhez (Miért hitte el?) nem. 

Veyne könyvének megjelenése, az 1980-as évek eleje óta a mitológiáról való 
gondolkodásunk sokat változott, a mítosz fogalma mint modern konstrukció 
egészében lelepleződött. Mitológiának ma már sokkal kevésbé az ókorban elbeszélt 
történeteknek egy az ókori társadalomban betöltött funkciójuk szerint definiálható 
csoportját, mint az ókoriak saját, megélt és különböző műfajokban rögzített múltjának 
az újkori hagyományozódás során fikcióvá, irodalommá lényegült részét tekinthetjük. 
Az alábbiakban ennek megfelelően először azt próbálom bemutatni, hogy 1) 
Pauszaniasz az általa Görögországban megismert régi történeteket a világról (nem a 
történetekről magukról vagy a „mitológiáról” általában) vallott milyen képzetek 
segítségével próbálja történelemként értelmezni, és hogyan jut el ezekhez a 
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képzetekhez, majd arra mutatok példát, hogy 2) a nála e világszemléletből fakadó, de 
persze rengeteg személyes tapasztalat, különféle analógiák és autoritásként kezelt 
szövegeken alapuló realitásérzék segítségével „racionalizált” mítosz egyes esetekben 
miként működhet számunkra mégis irodalomként, „mítoszként”. 

2. 1. Homérosz, a kútfő 

A geográfus Sztrabónnak ahhoz, hogy saját művének hitelt tudjon szerezni, először 
hosszas elméleti fejtegetésekbe kellett bonyolódnia Homéroszról mint költőről, hogy 
saját Geógraphikájának módszertanát megvédje elődjével, a nála minden jel szerint 
sokkal Homérosz-szkeptikusabb Eratoszthenésszel szemben.121 Sztrabón érvelni 
kényszerül a mellett, hogy Homérosz megbízható forrása a világ földrajzi leírásának, 
és ezt egy olyan Homérosz-kép felmutatásával tudja megtenni, mely szerint a 
homéroszi eposzokban található mesés (müthódesz) és csodás (thaumasztosz) elemek 
csupán díszek, kiegészítők, melyek az eposzok szerzőjének szándéka szerint is 
mindössze azt szolgálják, hogy a valóság leírása jó olvasmánnyá, könnyen befogadható 
és izgalmas szöveggé váljon.122 

Pauszaniasz ezzel szemben egyáltalán nem nyilatkozik Homérosz 
megbízhatóságával, hitelességével kapcsolatban, semmilyen módon nem kapcsolódik 
be az ókori Homérosz-filológia diskurzusába. Ő csupán idézi és használja az eposzok 
szövegét,123 mindenekelőtt annak eldöntésére, hogy egy-egy régi tárgy az vagy nem az, 
aminek mondják, valami úgy történt-e, ahogy a helyiek beszélik, és egyáltalán: mi 
történt meg valójában a hérószok korában.124 Ám eközben mégis lépten-nyomon 
értelmezni és magyarázni kényszerül a homéroszi szöveget is. Ahhoz, hogy Homérosz 
értelmezze számára a látottakat, neki magának is értelmeznie kell Homérosz szövegét 
a látottak tükrében. 

Pauszaniasznak határozott képe van Homéroszról mint személyről, az eposzok 
szerzőjéről. Ez a kép elsősorban ókori Homérosz-biográfiák motívumaiból épül fel: 
vak költő, aki Khioszon született, Hésziodosz kortársa volt, és híres kollégájával és 
vetélytársával ellentétben sokat utazott a világban.125 Ez azonban csupán az összkép, 
melyet a konkrét esetekben, ahhoz, hogy egy-egy homéroszi szövegrészlet valamely 
fölmerülő kérdést megvilágítson, Pauszaniasznak egy-egy aprósággal, újabb részlettel 
vagy aspektussal kell kiegészítenie. 

                                                 
121 Eratoszthenész (Kr. e. III.) Geógraphikája nem maradt ránk, a műre vonatkozó legfőbb forrás épp 
Sztrabón kritikája. Eratoszthenészről ld. Knaack: Eratosthenes, 1907 (azon belül a Geógraphikáról 366–377. 
o.). 
122 Sztrabón I 2. Sztrabónnak a mitikus történetekhez való viszonyáról ld. Patterson: Geographers as 
Mythographers. The Case of Strabo, 2013, Homérosz-kritikájáról (avagy Homérosz-apológiájáról) Dueck: 
Strabo of Amasia, 2000, 31–40. 
123 Homéroszról mint Pauszaniasz „kalauzáról” a múltban ld. pl. Arafat: Pausanias’ Greece, 1996, 67. o. 
124 A Periégésziszben mintegy 250 idézet szerepel az Iliászból és az Odüsszeiából. Ezzel Homérosz messze 
a legtöbbet idézett költő a műben (Hésziodosztól körülbelül ötödennyit, Pindarosztól pedig tizedennyit 
idéz, más szerzők idézettsége pedig Homéroszéhoz képest elhanyagolható.) A Pauszaniasz által idézett 
szerzők és művek listájához ld. a Teubner szövegkiadás indexét, Rocha-Perreira (ed.): Pausanias: Graeciae 
Descriptio, 1989, III. köt. 252–259. Pauszaniasz preferenciáiról a különböző költőket, írókat, illetve egyes 
műveiket illetően ld. Habicht: Pausanias’ Guide to Greece, 132–134. 
125 Ld. mindenekelőtt Pauszaniasz II 33. 3., VII 5. 12., IX 30. 12., IX 33. 7. X 7. 3. 
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2. 1. 1. Aipütosz síremléke. Homérosz mint Pauszaniasz útikönyve 

Pauszaniasz tudja, hogy az Iliászban Homérosz említi Aipütosz síremlékét, és ez 
ösztönzést jelent számára a sír megtekintéséhez. 

Aipütosz sírját nagyon alaposan megvizsgáltam, mert Arkadiáról szóló soraiban 
Homérosz is említi Aipütosz síremlékét. Nos, egy kisebb földkupac van ott, melyet kőből 
készült talapzat vesz körül; Homérosz számára viszont, minthogy ennél figyelemre 
méltóbb síremléket nem látott, érthető, hogy csodálatos volt, ahogy Akhilleusz pajzsán is 
a tánctermet, amelyet Héphaisztosz ábrázolt, Daidalosz készítette táncteremhez 
hasonlítja, mivel Daidaloszénál kifinomultabb műveket nem látott.126 

Pauszaniasz, mint maga is hangsúlyozza, azért fordult különös érdeklődéssel a sír felé, 
mert Homérosznál olvasott róla. A homéroszi szöveg keltette várakozások és a 
kevésbé lenyűgöző valóság közt azután ellentmondást tapasztalt, melyet fel kellett 
oldania. Ezt pedig Homérosz saját életkörülményeinek, elvárási horizontjának 
rekonstruálásával tudja megtenni. Az értelmezés során nem a homéroszi szöveg 
bizonyul megbízhatatlannak, hanem Homérosz egyszercsak mint történeti személy 
jelenik meg, akinek élete az általa létrehozott művet is befolyásolta, és amelyet ezért 
csak Homérosz életének ismeretében lehet helyesen értelmezni: Homérosz azért volt 
olyan nagy véleménnyel Aipütosz sírjáról, mert ő még nem láthatott olyan, igazán 
látványos síremlékeket, mint például Mauszoloszé Halikarnasszoszban vagy 
Helénáé127 Jeruzsálemben (Pauszaniasz VIII 16. 3–4.) 

A gondolatmenet abból indul ki, hogy Homérosz említette a sírt (logon eszkhe), és 
ez teljesen szó szerint értendő, a szóban forgó, Pauszaniasz által jól ismert helyen 
(Iliász II 604.) Homérosz Aipütosz sírját tényleg csupán viszonyítási pontként említi. 
Ám Pauszaniasz mégis azt mondja, Homéroszt bizonnyal csodálattal töltötte el a 
síremlék. Ő tehát úgy gondolja, Homérosz csupa olyan dolgot említ, ami – persze a 
saját nézőpontjából, éppen ez a megmagyarázandó kezdeti félreértés lényege – 
figyelemre méltó. Pauszaniasz tehát nem csak azért vár sokat Aipütosz síremlékétől, 
mert Homérosz rá a garancia, hogy az régi időkből maradt fenn, hanem azért is, mert 
Homéroszt nem csak történetíróként, hanem önmagához hasonló periégétészként is 
elképzeli, aki járta a világot, és művében csupa figyelemre méltó (theasz axiosz, ahogy 
Pauszaniasz mondani szokta) dolgot örökített meg. 

2. 1. 2. Héphaisztosz fennmaradt művei. Homérosz és a legrégebbről fennmaradt 
tárgyak 

Aipütosz sírjának látványa és a róla szóló homéroszi szöveg ütköztetése során 
elsősorban magáról a szövegről, illetve annak szerzőjéről tud valamit Pauszaniasz 
megállapítani. A jellemző eset viszont sokkal inkább az, hogy a felidézett szöveg ad 
hozzá valamit a táj megértéséhez, a tárgyi források értékeléséhez. Épp ez a helyzet egy 
Khairóneiában látható, istenként tisztelt szképtron (jogar) esetében. 

A khairóneiaiak az istenek közül legjobban azt a szképtront tisztelik, amelyről Homérosz 
azt mondja, hogy Héphaisztosz készítette Zeusznak, Hermész, aki megkapta Zeusztól, 

                                                 
126 Pauszaniasz VIII 16. 3. 
127 Történetét Josephus Flaviustól ismerjük, ld. Josephus: A zsidók története XX 2. 
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Pelopsznak adta tovább, utána Pelopsz Atreuszra hagyta, Atreusz Thüesztészre, és végül 
Thüesztésztől került Agamemnónhoz. Szóval ezt a szképtront istenként tisztelik, és 
Dárdának nevezik. És hogy van benne valami nagyon is isteni, azt nem csekély 
mértékben igazolja az itt élő embereket miatta övező megbecsülés. Azt mondják, hogy 
saját földjük és a phókiszi Panopeia határán találták, és hogy a phókisziaké lett az arany, 
ami mellette volt, és az övék pedig, legnagyobb megelégedésükre, az arany helyett a 
szképtron. Én úgy gondolom, hogy a szképtront Élektra, Agamemnón lánya hozta 
magával Phókiszba. Nem építettek neki bárki által felkereshető templomot, hanem 
minden évben egy kijelölt pap hazaviszi a jogart a saját házába, ahol naponta áldozatot is 
mutatnak be neki, és egy asztala is van, tele különféle húsokkal és süteményekkel.128 

Pauszaniasz tehát Khairóneiában látta, hogy egy szképtront („jogart”, melyen azonban 
ókori kontextusban nem rövid pálcát, hanem egy hosszú, dárdaszerű botot kell 
érteni)129 istenként tiszteltek. A Dárdáról a helyiek azt állították, hogy Agamemnón 
szképtronjával azonos, és Héphaisztosz alkotása, és volt egy történetük is arról, ahogy 
saját területük határán megtalálták. Pauszaniasz mindezt persze úgy mondja el, mint 
amit a khairóneiaiak beszélnek, azonban az, hogy mindezt ő maga is elhiszi, több 
dologban is kifejeződik. A Dárdát magát mindenféle megszorítás nélkül azonosítja 
azzal, amit Homérosz Agamemnón jogaraként ír le („…istenként tisztelik a dárdát, 
amelyet Homérosz”, stb.). Másrészt maga is úgy látja, hogy van valami isteni (ti 
theioteron) ebben a Dárdában, hiszen a helyieknek láthatólag szerencsét hozott. 
Harmadrészt ő maga is feltételezésekbe bocsátkozik azzal kapcsolatban, hogy miként 
került a tárgy onnan, ahol a Homérosz által leírt időkben volt (ti. Agamemnón 
udvarából) oda, ahol a khairóneiaiak megtalálták. 
 Pauszaniasz Homéroszból kiindulva össze tudja állítani az istenként tisztelt 
tárgy történetét keletkezésétől, amikor Héphaisztosz létrehozta, egészen saját koráig. 
Semmit nem mond a dárda anyagáról, méretéről, kinézetéről, mert ebben az esetben 
nem ez a fontos számára, hanem a történet, hogy hogyan került a szképtron 
Héphaisztosz műhelyéből Khairóneiába. Ami a tárgy és a hozzá tartozó történet 
hitelességét szavatolja, mindenekelőtt Homérosz elbeszélése a szképtronról, amelyet 
Pauszaniasz a helyiek információi alapján tovább tud írni, ki tud egészíteni azzal, 
ahogy a tárgy Thébaiból Khairóneiába került. 

A hitelességnek persze ebben az esetben kiemelt jelentősége van, hiszen isteni 
eredetű tárgyról van szó. És épp ennek köszönhető, hogy egy rövidebb kitérő 
keretében Pauszaniasz a khairóneiai Dárda eredetének leírása után az összes többi, 
állítólag Héphaisztosz készítette tárgyat is megvizsgálja. 

További három esélyes jelöltet sorol fel, de a szképtronnal ellentétben ezeket nem 
tartja hitelesnek. A patarai Apollón-szentélyben őrzött bronzkratért azért nem, mert 
tudja, hogy bronzot először a szamoszi Theodórosz és Rhoikosz állított elő.130 A 
Patraiban őrzött ládáról (larnax) szintén azt mondják, hogy Héphaisztosz műve, de 
állításuk nem hitelt érdemlő, mert semmivel nem tudják bizonyítani. Végül a ciprusi 
Amathúsz nevű városban őriznek egy nyakéket, amelyről azt állítják, hogy ez azonos 
                                                 
128 Pauszaniasz IX 40 11–12. 
129 Ld. A Pauly–Wissowa lexikon szócikkét: Hug: Sceptrum, 1921. 
130 Vö. még X 38. 6., VIII 14. 8. (e szerint a szamoszi Polükratész gyűrűjét maga Theodórosz készítette), 
III 12. 10. 
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azzal, amelyet eredetileg Harmonia kapott ajándékba, később pedig Eriphüléhez 
került.131 

Pauszaniasz ahhoz, hogy ennek a nyakláncnak a héphaisztoszi eredetét kizárja, 
ismét Homéroszt hívja segítségül, és az Odüsszeia alapján azt állapítja meg, hogy az 
amathúsziak állítása nem igaz. 

Amathúszban ugyanis egy olyan nyaklánc van, amely aranyba foglalt zöld kövekből áll, 
az viszont, amelyről Homérosz az Odüsszeiában azt mondja, hogy Eriphülének adták, 
aranyból van, és ezért mondja, hogy [Eriphülé] „szerető férjéért drága aranyat fogadott 
el.”132 

Pauszaniasz Homéroszra nem csak hogy abszolút autoritásként támaszkodik, de a 
homéroszi szöveget tökéletesen pontosnak is tartja: ha Homérosz azt mondja, hogy 
arany nyaklánc volt, akkor a nyaklánc nem állhatott aranyba foglalt drágakövekből. 

És az arany, illetve arany-drágakő nyaklánc kérdését Pauszaniasz még részletezi 
is – megintcsak Homérosz mint személy és mint történeti forrás jobb megértése 
érdekében. 

Márpedig Homérosz nagyon is ismerte a vegyes anyagú nyakláncokat. Eumaiosz 
Odüsszeuszhoz intézett beszédében, még mielőtt a Püloszból hazaérkező Télemakhosz 
megérkezne az istállóhoz, található a következő rész: „Egy sok mindent ismerő férfi 
érkezett atyám házához, arany nyakláncot viselt, amely borostyánkővel volt 
összeerősítve.” A Pénelopé ajándékairól szóló részben pedig – mert Homérosz más 
kérőkről és Eurümakhoszról is azt mondja, hogy ajándékot hoztak Pénelopénak –: 
„Eurümakhosz pedig gazdagon díszített nyakláncot hozott aranyból, borostyánkővel 
megerősítettet, naphoz hasonlót.” Eriphülé nyakláncáról viszont nem azt mondja, hogy 
aranyból és drágakőből készült.133 

Homérosz szövege tehát pontos, de nem mindig tökéletesen egyértelmű, értelmezési 
problémák vele kapcsolatban is fölmerülhetnek. Azt, hogy az arany nyaklánc Eriphülé 
esetében színarany nyakláncot jelent, csak onnan tudjuk, hogy amikor Homérosz 
vegyes anyagú nyakláncról beszél, akkor ezt így is mondja. 

Ám ha Pauszaniasz szövegét közelebbről megnézzük, az is föltűnik, hogy bár 
utolsó érve színtisztán filológiai, az eposzok szövegének elemzésén alapul, ő mégis 
történeti megfontolásként adja elő. Azt mondja, hogy Homérosz „nagyon is ismerte a 
vegyes anyagú nyakláncokat” – ezt bizonyítja a két újabb Odüsszeia-részlet. A két 
példával tehát Pauszaniasz nem azt a filológiai állítást akarja alátámasztani, hogy az 
„arany nyaklánc” kifejezés a homéroszi szövegekben mindig színarany nyakláncot 
jelöl, hanem arra mutat rá, hogy Homérosz is tudott drágakő-arany nyakláncokról. 
(Intenciója itt nagyon hasonló ahhoz, mint amikor Aipütosz síremléke kapcsán azt 

                                                 
131 A történet szerint, melyet csak késői szerzőktől ismerünk, Harmonia az esküvőjére egy nyakláncot és 
egy ruhát kapott az istenektől. A nyakláncot Héphaisztosz készítette, és balsorsot hozott a viselőire. (Az 
átkot hozó nyaklánc a történet egyik változata szerint bosszúból készült, Harmonia ugyanis 
Aphroditének, Héphaisztosz feleségének, és Arésznak volt a gyermeke). Később ez a nyaklánc volt az, 
amellyel megvesztegették Eriphülét, hogy küldje el férjét, a jós Amphiaraoszt a Thébai elleni csatába, 
noha Amphiaraosz tudta, hogy ha elmegy, akkor ott éri utol a halál. Ld. pl. Apollodórosz III 6. 2. 
132 Pauszaniasz IX 41. 3., illetve Homérosz: Odüsszeia XI 327. 
133 Pauszaniasz IX 41. 4–5, Homérosz: Odüsszeia XV 459–460., XVIII 295–296. 
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derítette ki, hogy Homérosz nem ismert igazán jelentős síremlékeket.) Tudott ezekről, 
Eriphülé nyakláncát mégsem így írta le, tehát az Amathúszban található nyaklánc nem 
lehet Eriphülé nyaklánca.134 A filológiai helyett Pauszaniasz erőszakosan a történeti 
tudást tolja az előtérbe. 

2. 1. 3. Görögországot Homéroszból, Homéroszt Görögországból 

Lawrence Kim összefoglalása szerint a császárkori görög irodalomban Homérosz 
kapcsán elsősorban három kérdéskört szokás vizsgálni: Homéroszt mint történeti 
személyt, Homéroszt mint költőt és Homéroszt mint történeti forrást.135 A Görögország 
leírásában ez a három aspektus, noha különböző hangsúlyokkal, de egyaránt 
megjelenik. Ugyanakkor, mivel Pauszaniasz Homéroszt sosem pusztán a szöveg jobb 
megértése kedvéért magyarázza, hanem mindig a látvány értelmezéséhez próbál tőle 
segítséget kapni, nem válik Homérosz-értelmezővé. A homéroszi eposzok és a 
homéroszi táj számára kölcsönösen teszi érdekessé és világítja meg egymást. A leírása 
csak a tájat, a tárgyat, a városokat, az embereket és épületeket célozza, de a hiteles 
leírás megalkotása során a különböző források, a múltról tudósító szöveg és a jelenlévő 
látvány egyaránt hermeneutikai eszközzé válnak egymás megértéséhez. 

2. 2. Térben és időben változó világ 

Pauszaniasz az Attikáról szóló könyvben egy képzőművészeti ábrázolás kapcsán a 
Minótauroszról beszél, és nem tartja kizártnak, hogy ez, mint sokan mondják, 
ténylegesen keveréklény, részben bika, részben ember lehetett. Paul Veyne és Greta 
Hawes – noha nem csak ezzel a hellyel, és nem csak Pauszaniasszal, hanem 
gyakorlatilag semmivel kapcsolatban sincsenek azonos állásponton – e helyet 
értelmezve mindketten „a jelenleg fennálló dolgok elvét” (la doctrine des choses actuelles; 
doctrine of the present things) tekintik a pauszaniaszi értelmezés kulcsgondolatának.136 
Pauszaniasz ugyanis a Minótauroszról szóló elképzelések ismertetése után egy félig 
állati, thériomorf ember létezésének lehetőségét azzal a félmondattal indokolja, hogy 
„manapság is szülnek a nők még akár ennél sokkal elképesztőbb szörnyeket is.” (I 24. 
1.) 

Ám noha a Veyne-t kijavító Hawes-nak teljesen igaza van abban, hogy 
Pauszaniasz itt nem egy bikaszerű ember születésének képtelenségét próbálja a jelennel 
alátámasztani, hanem éppen hogy párhuzamot kínál a hagyományból ismert 
Minótauroszhoz a még az ő idejében is születő torzszülöttek példájával, nehéz nem 
észrevenni, hogy még Pauszaniasz e megfogalmazásában is mennyire jelen van épp 
                                                 
134 Pauszaniasz érvének menete, ahogy ő előadja, tulajdonképpen teljesen értelmetlen. Első érve, hogy 
Homérosz arany nyakláncként írja le Eriphülé nyakláncát, tehát egy arany-drágakő nyaklánc nem lehet 
Eriphülé nyaklánca, helytálló – ha föltesszük, hogy Homérosz hiteles forrás Eriphülé nyakláncára 
vonatkozólag. Az azonban, hogy Homérosz ismert-e másmilyen (arany-drágakő) nyakláncot is, így 
nézve teljesen irreleváns. A másik két hely csakis akkor válik fontossá, ha a dolgot filológiai 
szempontból is mérlegeljük: előfordulhat-e, hogy Homérosz az „arany” jelzőt használta volna egy 
arany-drágakő nyaklánccal kapcsolatban. És Pauszaniasz példái valójában erre a kérdésre adnak 
választ. 
135 Kim: Homer between History and Fiction, 2010, 17. o. 
136 Veyne: Did the Greeks believe in their myths? 1983, 13–14. o., Hawes Rationalizing Myth in Antiquity, 
2014, 178 sk. 
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ennek az „elvnek” az ellenkezője: jelen és múlt radikális különbözőségének képzete. 
Pauszaniasz nem egyszerűen azt mondja, hogy előfordul, hogy a nők ilyesféle 
szörnyeket is szülnek, hanem hogy „ma is” szülnek a nők torzszületteket, mert úgy 
tudja, hogy régen nem ugyanazok a dolgok voltak természetesek, reálisak, mint az ő 
idejében. 

A múlt másságának képzete (nevezhetjük akár elvnek is) természetesen nem csak 
Pauszaniaszra, hanem az egész ókori görög gondolkodásra, sőt a modern korokra is 
jellemző. (Palaiphatosszal, aki szerint amilyen állat most nincs, az régen sem volt, 
egyáltalán nem tudunk azonosulni, még ha abban egyetértünk is vele, hogy kentaurok 
soha nem léteztek.)137 A múlt másmilyen, mint a jelen, vitatkozni legfeljebb azon lehet, 
hogy mennyire és mennyiben más, vagy hogy mik ennek a különbözőségnek az okai. 
És noha a filozófia vagy a természettudományok diskurzusa ennek a történeti 
felfogásnak részben ellene hat, amennyiben a világ struktúráját, alapvető működési 
elveit megpróbálja néhány szabályra vagy természeti törvényre visszavezetni, ez sem 
változtat azon, hogy a világot jellemzően nagyon is változónak képzeljük el. (A XXI. 
századi Európában sokan gondolják úgy, hogy a mai és a négymilliárd évvel ezelőtti 
földi eseményeket ugyanazok az erők irányították, azonban aligha gondolja bárki is, 
hogy ez a tényleges hasonlóság garanciája lenne.) Az egyes korok és kultúrák történeti 
szemlélete közti különbség sokkal inkább abban van, hogy melyik kultúra milyenfajta 
lényeges változásokat, illetve milyen princípiumok állandóságát tételezi a történelem 
folyamán. (Ami persze nem jelenti azt, hogy ne lennének a világ statikusságáról szóló 
filozófiai elképzelések, mint amilyen például az arisztotelészi világleírás, de ahogy a 
változó világról alkotott felfogásban is vannak statikus elemek, ugyanúgy e statikus 
elképzelések is számolnak a változás bizonyos formáival, a világ történetiségével.) 
 Pauszaniasz a múltat a jelentől lényegesen különbözőnek gondolja el, 
„racionalizáló” törekvései egyáltalán nem jellemezhetők kielégítően a „fennálló dolgok 
elvével”. Ebből következőleg Pauszaniasz olyankor, amikor valamit, ami ma nem 
történhet meg, nem minősít lehetetlenségnek, hanem elfogadja mint múltbeli eseményt, 
akkor ez nem saját kritikátlanságának, kifejletlen realitásérzékének vagy 
racionalitásának jele, hanem épp a múlt sajátosságairól, másságáról vallott nézeteire 
vezethető vissza. 

2. 2. 1. Emberek és istenek 

Arkadia a görög világ különösen régi és ősi szokásokat megőrző helyének számított, és 
a helynek ez a sajátos aurája Pauszaniasznál is megjelenik,138 amennyiben a nyolcadik, 
Arkadiát leíró könyvben rengeteg „régi történetet” olvasunk. 

Az arkadiai történetek közül talán a legismertebb, amely Lükaónról, a farkassá 
változott emberről szól. Lükaón Pauszaniasz elmondása szerint az arkadiai történelem 
kezdeti korszakában élt: annak a Pelaszgosznak a fia, aki Arkadia földjén született, a 
                                                 
137 Vö. Palaiphatosz: Hihetetlen történetek 1. 
138 Ld. Hawes: Rationalizing Myth in Antiquity, 2014, 214–216. o. Johanna Akujärvi emellett kiemeli, hogy 
a Görögország leírása többi fejezetével szemben, amelyekben elsősorban az ember által alkotott tárgyak 
sorakoznak egymás után, és az egyik várostól vagy látnivalótól a másikig bejárt tájra, útvonalra kisebb 
hangsúly esik, Arkadia esetében Pauszaniasz magára az útvonalra, a táj sajátságaira, a távolságokra is 
gyakran hívja föl a figyelmet. Akujärvi: Pausanias, 2012, 251. o. 
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vidék első királya volt, és akiről eredetileg a területet Pelaszgiának nevezték el. 
Lükaón pedig még az apjánál is nagyobb (szophótera) dolgokat vitt véghez: 
megalapította Lükoszura városát (ez Pauszaniasz szerint a legrégebbi város a világon, 
amelynek mintájára azután a többi város is létrejött, ld. VIII 38. 1.), megalapította 
Zeusz Lükaiosz kultuszát és a Lükaia nevű sportversenyeket. Élete azonban mégis 
szerencsétlenül végződött. 

Úgy vélem, hogy Kekropsz, aki Athénban uralkodott, Lükaónnal egy időben élt, 
azonban az isteneket illetően ők ketten nem voltak egyformán bölcsek. Mert az egyik 
[Kekropsz] először nevezte Zeuszt Hüpatosznak, és semmi élőt [hoposza ekhei pszükhén] 
nem áldozott neki, hanem olyan helyi süteményeket áldozott az oltárnál, amit az 
athéniak még az én időmben is pelanosznak neveznek. Lükaón viszont Zeusz Lükaiosz 
oltárához egy újszülött csecsemőt vitt, és föláldozta, és vérével locsolta az oltárt. És azt 
mondják, hogy az áldozat után nyomban farkassá változott.139 

A történet, amelyet itt Pauszaniasz leír, eltér az ismertebb, Ovidiusnál és 
Apollodórosznál olvasható változatoktól abban, hogy nem egy isten emberhússal való 
megvendégeléséről, hanem neki bemutatott emberáldozatról van benne szó. 
Vallástörténeti szempontból Lükaón esete így explicite utal az emberáldozat egykori 
szokására140 (vannak más ilyen történetek is, mint Pelopsz megfőzése, Polüxéna 
föláldozása Akhilleusz sírjánál, vagy akár Ovidius elbeszélése Lükaónról – ezek 
kevésbé direkt módon beszélnek ugyanerről.) 

Ám, noha régi emberáldozatról időnként Pauszaniasz is tudósít141, sőt Zeusz 
Lükaiosz egyik arkadiai oltárával kapcsolatban is említi, hogy valamilyen titkos 
áldozatot mutatnak be neki még az ő idejében is (Pauszaniasz VIII 38. 7.), a Lükaón-
történet elbeszélésekor őt nem ez érdekli. Ő Lükaón csecsemőáldozatáról egyszeri, 
tévedésből elkövetett eseményként beszél, és ezt úgy magyarázza, hogy Lükaón –
Kekropsszal szemben – az áldozat kérdésében nem volt ugyanolyan bölcs, mint más 
dolgokban. Kérdései pedig láthatólag nem az áldozatra magára, hanem Lükaón 
büntetésére, az átváltozásra irányulnak. 

És én ezt [hogy Lükaón farkassá változott] el is hiszem, egyrészt mert az arkadiaiak 
régóta beszélik a történetet, másrészt mert valószerű [eikosz] is. Az akkori emberek 
ugyanis az istenek barátai [xenosz] és asztaltársai voltak igazságosságuknak és 
istenfélelmüknek köszönhetően, és nyilvánvaló, hogy amilyen nagy tiszteletben 
részesültek az istenek részéről, amikor jók voltak, ugyanolyan nagy harag sújtott le 
rájuk, amikor igazságtalanságot cselekedtek. Hiszen akkoriban még az is megtörtént, 
hogy az emberekből istenek lettek, akiket azután még ma is tisztelnek, mint Arisztaiosz, 
és a krétai Britomartisz, és Héraklész, Alkméné fia, és Amphiaraosz, Oiklész fia, továbbá 
Polüdeukész és Kasztór. Így tehát el lehet hinni azt is, hogy Lükaon állattá, Niobé, 
Tantalosz lánya pedig kővé változott. Manapság viszont, minthogy a hitványság olyan 
nagyra nőtt és eluralkodott az egész földön és minden városon is, már nem lesznek az 

                                                 
139 Pauszaniasz VIII. 2. 2–3. 
140 Frazer: Pausanias’ Description of Greece, 1898, IV. köt, 159. 
141 Vö. pl. IX 8. 2., III 16. 10. Mindkét esetben egykori emberáldozatról van szó, amelyet közben 
valamilyen más, az emberáldozatot szimbolikusan helyettesítő áldozati forma váltott fel. 
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emberekből istenek, azokat kivéve, akik névleg és hízelkedésből, és az igazságtalanokra 
is az istenek haragja csak később és már e világból eltávozva sújt le.142 

Paul Veyne számára ez az okfejtés kifejezetten arról árulkodik, hogy Pauszaniasz 
hiába mutatja időnként annak jelét, hogy elszakad az ősi görög mitológiától és vallási 
képzetektől, és racionális, vagy legalábbis az istenvilágot a földi történelemből 
kiiktatni tudó emberré válik, valójában e régi képzetek foglya maradt.143 Greta Hawes 
ezzel szemben elsősorban az arkadiai környezettel magyarázza Pauszaniasz 
hiszékenységét: ebben az ősi és elvarázsolt tájban, amely ráadásul oly régi múltra 
tekint vissza, sok minden hihetőnek tűnik neki abból, amit az emberek beszélnek.144 

Érdekes, hogy egyikük sem akarja meghallani viszont azt, amit maga 
Pauszaniasz mond arról, hogy miért hiszi el a történetet. Pedig ő ebben az esetben 
egészen világossá teszi: azért hihető, hogy Lükaón farkassá változott, mert az ő 
felfogása szerint régen (és ez a „régen” ebben az esetben konkretizálható is: Pelaszgosz 
és Lükaón, illetve Kekropsz idejében) más volt emberek és istenek viszonya. Emberek 
és istenek ugyanis régen barátok voltak, egy asztalnál ettek.145 

Ez az elképzelés nagyon is ismerős a görög történetekből: nem csak Tantalosz 
lakomázott együtt az istenekkel, hanem Péleusz és Thetisz, Kadmosz és Harmonia 
lakodalmára is nagy számban látogattak el a halhatatlanok, számtalan görög hős 
találkozott egy-egy őt támogató, vagy éppen vele ellenséges istennel, istenek és 
halandók szerelméből pedig hérószok, félistenek születtek. 

Az, ami Pauszaniasz szövegében figyelemre méltó, nem ez az elképzelés, 
hanem az, hogy ő nemcsak hogy komolyan veszi, elhiszi és továbbadja ezeket a 
történeteket, hanem általánosítja és magyarázza is őket, egyfajta általános képet rajzol 
a régmúlt világról. Megállapítja, hogy régen más volt emberek és istenek viszonya, és 
azt mondja, hogy ez azért volt, mert azelőtt az emberek igazságosabbak voltak és 
jobban tisztelték az isteneket. A régi világnak a múltról szóló tudósításokból ismert 
mássága mögött tehát Pauszaniasz hanyatlástörténetet lát, a múltat a jelentől számára 
nem valamilyen ontológiai választóvonal vagy nagy horderejű történelmi esemény, 
hanem az emberek erkölcsének és istenekhez való viszonyának megváltozása szigeteli 
el. 

Ennek a gondolatnak egy másik, talán meglepőbb aspektusa, mely azonban 
szintén régi történeken alapul (a Danaidák, Tantalosz, Ixión vagy Sziszüphosz 
bűnhődése), hogy nem csak a jó emberek boldogsága volt annak idején nagyobb, 
hanem a vétkesek büntetése is. És Pauszaniasz mindehhez, noha erre a Lükaón-
történet hihetőségének alátámasztásához már nincs szüksége, hozzáteszi azt a további 
általánosítást is, hogy annak idején még az is előfordult, hogy az emberek istenné 
váltak. Pauszaniasz megint ugyanúgy gondolkodik, mint az előbb: bizonyos régi 
történetek tanúként szolgálnak számára a múltra vonatkozólag, amelyekből azután 
általános képet is nyer az akkori életről, emberekről, istenekről. Az újonnan hallott, 

                                                 
142 Pauszaniasz VIII 2. 4–5. 
143 Veyne: Did the Greeks believe in their Myths? 1983, 99–100. o. 
144 Hawes: Rationalizing Myth in Antiquity, 2014. 216. o. 
145 Ez nem csak a görög hagyomány szerint volt így, az elképzelésről a görögöknél és a keleti 
vallásokban ld. West: The East Face of Helicon, 1997, 116. skk. 
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szóbeli történetek valóságtartalmát tehát a biztosan igaznak tudott történetek alapján 
ítéli meg. 

A Lükaón-történettel kapcsolatos pauszaniaszi magyarázat azt mutatja, hogy 
Pauszaniasz nemcsak hogy nem a jelen alapján ítéli meg a múltbeli események 
valószerűségét, hanem explicite támaszkodik múlt és jelen különbözőségének elvére. A 
régi, héróikus kori múlt az ő számára nem a jelenben, hanem a Homérosz és más régi 
költők hagyományozta régi időkben játszódik, melyben nem csak a szereplők, hanem 
a szabályok is mások. 

A gondolatmenet ezek után abban az irányban folytatódik, hogy miként 
keletkeznek igaz, valóságos történetekből sokszor hamisak. 

Hanem mindig az a helyzet, hogy sok mindent, ami régen történt, de még azt is, ami ma 
is megtörténik, hihetetlenné tesznek sokak szemében azok, akik abba, ami igaz, 
mindenféle hazugságot szőnek bele. Mert bizony azt is mondják, hogy Lükaón óta 
minden egyes Zeusz Lükaiosznak bemutatott áldozatkor farkassá változik valaki az 
emberek közül, de nem egész életére, hanem ha tartózkodik az emberhústól, miután 
farkassá változott, akkor tíz év múlva farkasból visszaváltozik emberré, ha viszont 
belekóstól, akkor örökre állati alakja marad. És hasonlóképp azt is mondják, hogy a 
Niobé a Szipülosz hegyen nyaranta könnyezik. És olyat is hallottam, hogy a griffeknek 
pettyei vannak, mint a párducoknak, és hogy a tritónok emberi hangon énekelnek; de 
még olyan is van, aki azt mondja, hogy kifúrt kagylóval trombitálnak. És akik az efféle 
mesebeszédeket élvezettel hallgatják, azok aztán maguk is hozzáköltenek még valami 
csodálatosat, így teszik tönkre az igazságot azzal, hogy hazugságot vegyítenek bele.146 

Mindebből egyrészt az derül ki, hogy eddig Pauszaniasz nem ismertette a teljes 
történetet, amelyet az arkadiaiaktól hallott: Lükaión esete az arkadiaiak elbeszélésében 
magyarázata, aitiológiai története lehetett annak, hogy miért változik minden egyes 
áldozat idején valaki farkassá (illetve farkasemberré, a hasonló hiedelmek jól ismertek 
különböző kultúrákból).147 Pauszaniasz szövege alapján nem egészen egyértelmű, 
hogy a szertartás résztvevői közül változott át valaki farkassá, vagy valahol a világ 
tetszőleges pontján, de ennek Pauszaniasz számára nincs is jelentősége: abban, hogy 
egy ember manapság farkassá változna, ő nem hisz, akármilyenek is a körülmények, és 
akár visszaváltozik később, akár nem.148 

Másrészt azt is megtudjuk, hogy hogyan választotta el az érdektelen kitalációt a 
hihető történettől. Pauszaniasz a hallottakat egyrészt „racionalizálta” (elkülönítette „az 
ocsút a búzától”, ahogy Veyne fogalmaz): csak azt hagyta meg belőle, ami a „múlt és 
jelen különbözőségének elve” alapján elfogadhatónak tűnt. Másrészt az elbeszéltek 

                                                 
146 Pauszaniasz VIII 2. 6–7. 
147 Vö. Frazer: Pausanias’ Description of Greece, 1898, IV. kötet 189. o., illetve Hughes: Human Sacrifice in 
Ancient Greece, 96–107. o. 
148 Hawes szerint Pauszaniasznak elvi kifogásai vannak az átváltozással mint jelenséggel kapcsolatban, 
és ezért az ilyen történeteket nem hiszi el – Lükaión esetében csak azért tesz kivételt, mert Arkadia 
kivételes környezet. Ellenpéldaként felhozható még Glaukosz átváltozása emberből tengeri lénnyé, 
amellyel kapcsolatban Pauszaniasz nem emel különösebb kifogást (IX 22. 7.). Azt viszont, hogy a Zeusz 
Lükaiosznak bemutatott áldozat során bárki farkassá változhatna, Pauszaniasz egy másik helyen is 
tagadja, ld. Pauszaniasz VI 8. 2. A Zeusz Lükaiosznak bemutatott áldozat során farkassá változó emberek 
történetét Platón is említi, vö. Platón: Állam VIII 565d-e. 
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„hihetetlen” részére egy a korszakban nagyon divatos, és mindenfajta 
„mítoszracionalizálás” alapjául szolgáló elméletet alkalmazott arról, hogy hogyan 
keletkeznek a hamis történetek. És Pauszaniasz annyiban speciálisan használja fel ezt 
az elméletet, hogy szerinte a hozzáköltés kifejezetten a szóbeli hagyományozásra 
jellemző. Az írott szöveg viszont, épp ellenkezőleg, annak garanciája, hogy a 
történetbe nem keveredett hazugság.149  

2. 2. 2. Gigászok 

Gigászokat, vagyis emberfeletti erővel rendelkező, földből született lényeket már 
Homérosz is említ, és már az archaikus kortól létezik a gigantomakhiáról, a gigászok és 
istenek között lezajlott csatáról szóló elképzelés is.150 Apollodórosz Bibliothéké 
(Könyvtár) című műve pedig,151 amely a világ történetét genealógiai rendben az istenek 
születésétől a görög hősök trójai háborúból való hazatéréséig beszéli el, e 
gigantomakhiát részletekbe menően leírja. 
 Noha a Bibliothékét még ma is sokan a legkorábbi „bevezetés a görög 
mitológiába” jellegű könyvek egyikének tartják, amelynek célkitűzése ugyanaz, mint a 
XX. században Kerényi, Graves, Trencsényi-Waldapfel és sok mindenki más által írt 
görög mitológiai összefoglalóké, ez az elképzelés alapvetően téves.152 Apollodórosz 
Könyvtárában és Kerényi Mitológiájában csak az a közös, hogy mindkettő ugyanarról 
beszél – az elbeszélés státusza és célja azonban egészen más. Hogy Apollodórosz az 
általa elbeszélt történetet nem egyszerűen alapvető kulturális örökségnek, hanem saját 
múltjának tekintette, mutatja többek közt a gigantomakhia utolsó utáni csatájának, 
Zeusz és Tüphón párbajának lezárása. 

[…] Mikor pedig [Tüphón] a Sziciliai tengeren keresztül el akart előle menekülni, Zeusz 
rádobta a sziciliai Etna-hegyet. Ez a hegy óriási nagy, és azt mondják, hogy mind a mai 
napig tüzet lövell ki magából a villámok miatt, amelyekkel Zeusz sújtotta.153 

A történet Apollodórosznál a mai fogalmaink szerinti „aitiológiai mítoszként” ér 
véget: a „mitikus” történet egy „valós” jelenség magyarázatát adja. Apollodórosz 
nézőpontjából azonban ez egészen máshogy fogalmazódik meg: amikor arról beszél, 
hogy a réges-régen végbement esemény hatása, úgy hírlik, Szicíliában mind a mai 
napig érzékelhető, akkor saját elbeszélését nem aitiológiai történetként, hanem 
aitionként értelmezi. Ő nem arra teszi a hangsúlyt, hogy ezt csak mondják, hanem arra, 
amit mondanak.154 

Apollodórosz itt a mai állapotokra csak mellékesen utal, Pauszaniasz számára 
viszont ezeknek a saját korában is érzékelhető jelenségeknek valódi jelentőségük van: 
                                                 
149 Vö. még Pauszaniasz I 38. 7.: „…a régi történetek, amennyiben nincsenek eposzokban rögzítve, mind 
át szoktak alakulni [plaszaszthai], és legfőképp a hérószok származásáról szólók.” 
150 Első említése Xenophanésznál (DK 11 B1). 
151 Magyarul Apollodórosz: Mitológia, 1977 (Horváth Judit fordítása).  
152 Ld. ehhez Jacob: Le savoir des mythographes, 1994. 
153 Apollodórosz: Bibliothéké I 6. 3. 
154 A tapasztalható jelenség és a történet viszonya tehát Apollodórosz számára épp a fordítottja annak, 
mint a modern kutatók leírásában: míg a mai szemlélet szerint az Etna vulkanikus tevékenységének 
megfigyelése a Tüphón legyőzéséről szóló történet keletkezésének egyik oka, Apollodórosz szerint 
Tüphón legyőzése az oka annak, hogy az Etna tüzet lövell ki magából. 
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ő a történelmet mindig a látható valóság múltjaként, magyarázataként, történeteként 
mutatja föl. És a gigászok kérdését is – noha különböző képzőművészeti ábrázolások 
kapcsán többször is szóba hozza őket – behatóan épp a gigantomakhia egyik lehetséges 
helyszíne, egy gejzír kapcsán tárgyalja. 

És van ugyanott [az arkadiai Trapezosz mellett, egy Bathosznak nevezett helyen] egy 
Olümpia nevű forrás, és a forrástól nem messze tűz tör a felszínre. Az arkadiaiak azt 
mondják, hogy itt zajlott a gigászok és az istenek nevezetes csatája, nem pedig a thrákiai 
Pallénében, és áldozatot szoktak bemutatni a villámoknak, forgószeleknek és 
mennydörgéseknek.155 

A helyszín, noha kétséges, hogy ez egyáltalán az „igazi” helyszín-e,156 ugródeszka a 
gigászok problémájának részletes tárgyalásához: kik voltak és hogy néztek ki? 

A gigaszokról pedig az Iliászban Homérosz egyáltalán nem emlékezett meg, az 
Odüsszeiában viszont azt írta, hogy Odüsszeusz hajóit Laisztrügónok támadták meg, akik 
gigászokhoz, nem pedig emberekhez voltak hasonlatosak, és azt is írja, hogy a phaiák 
király azt mondja a phaiákokról, hogy az istenekhez hasonlók, ahogy a küklopszok és a 
gigászok népe. Itt is világossá teszi tehát, hogy a gigászok halandók, nem pedig az isteni 
nemből valók, és még inkább a következő helyen: „aki egykor a dölyfös gigászok királya 
volt, ám később elveszejtette gőgös népét, majd elpusztult maga is.” Márpedig népnek 
az eposzokban emberek sokaságát szokta nevezni.157 

Homérosz ezúttal sem okoz csalódást Pauszaniasznak: három Odüsszeia-hely 
segítségével egyértelműen meg tudja állapítani legalábbis azt, hogy a gigászok nem 
istenek, hanem halandók voltak (noha, akár a phaiákok, ők is hasonlítanak az 
istenekhez). Az, hogy a gigászok az előbbi idézet szerint nem emberek, az utolsó 
szerint viszont – legalábbis Pauszaniasz megfejtése szerint – azok, Pauszaniaszt 
láthatólag nem zavarja, és a halandóság vagy halhatatlanság kérdése egyébként is csak 
a problémák egyike, melyet azután még több másik is követ. 

Arról a vélekedésről azonban, hogy a gigászoknak lábaik helyén kígyók lennének, sok 
más mellett a következőkből is látszik, hogy ostobaság. Az Orontész nevű szíriai folyót, 
amely egyáltalán nem sík területen folyik a tengerbe, hanem egy hatalmas szakadékon 
zúdul le, a római uralkodó hajózhatóvá akarta tenni a tengertől Antiokheia városáig, és 
miután nagy munkával és költségen kiásatott egy hajózható csatornát, átterelte abba a 
folyót. Miután pedig a régi folyómeder kiszáradt, egy több mint tizenegy könyöknyi 
agyagkoporsó került elő belőle, és a holttest is a koporsónak megfelelő méretű, 
teljességgel emberi holttest volt. Erről a holttestről a Klaroszban lakó isten, mikor a 
szíriaiak felkeresték a jósdáját, azt mondta, hogy Orontész az, és az indiai népből való.158 

                                                 
155 Pauszaniasz VIII 29. 1. 
156 Pauszaniasz számára az összefüggés a felszínre törő tűz és a gigantomakhia között vagy egészen 
evidens, és említésre sem érdemes, vagy nem is gondolkodik el a kérdésen, hiszen a vulkanikus 
tevékenységet mutató helyről rögtön a helyiek vélekedésére tér át, majd a gigantomakhia lehetséges 
helyszíneit vizsgálja. Azzal kapcsolatban, hogy meggyőző-e számára az arkadiaiak véleménye, nem 
mond semmit, az első könyvben azonban egy gigantomakhia-ábrázoláson úgy jellemzi őket, hogy „[a 
gigászok] akik egykor Thrakiában és a Pallénéi szorosnál laktak. (Pauszaniasz I 25. 2.)” 
157 Pauszaniasz VIII. 29. 2., ill. Odüsszeia X 118–120., VII 205–206., VII. 59–60 
158 Pauszaniasz VIII 29. 3–4. 
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Pauszaniasz ezúttal is megpróbál kiigazodni a különböző szóbajöhető források között, 
és kideríteni az igazságot. A gigászokról azt állítják, hogy kígyólábuk van,159 azonban a 
tények arra mutatnak, hogy ez nem igaz. És a döntő bizonyíték ezúttal nem Homérosz, 
hanem egy kiásott holttest vagy csontváz, amelyet egy római császár csatornaépítési 
munkálatai után találtak Szíriában. 
 Az, hogy a földből előkerülő különböző furcsa csontokat az emberek korábban 
élt, a ma látható élőlényektől különböző lényekkel azonosítják, az egész ókorban és 
középkorban jellemző volt (sőt mind a mai napig így van: a modern paleontológia 
szerint a furcsa csontok mamutok, dinoszauroszok és egyéb kihalt fajok maradványai). 
A klasszikus ókorban jellemzően gigászok vagy hérószok maradványainak gondolták 
őket.160 Az őslények csontjai tehát felületes olvasatban a furcsa, mitológiai lényekről 
szóló történetek inspirálóiként foghatók fel. Mélyebb szinten azonban arra mutatnak 
rá, hogy a történetek a leleteknek ókori szemszögből aitionjai, modern felfogásban 
aitiológiai történetei voltak.161 A Pauszaniasz által említett Orontész gigászról például – 
számtalan más lelet közt – Philosztratosz Hőstörténet (Héróikosz) című dialógusának 
egyik szereplője, egy utazó is említést tesz, és tudni véli, hogy a neve Arüadész, és 
Etiópiában vagy Indiában született.162 Pauszaniasz értelmezése a gigászokról tehát 
mindenképp egy létező régészeti tradícióba illeszkedik. Nem meglepő tehát, hogy 
számára a „mitikus” hagyomány tökéletesen megfelelőnek tűnik a környezet 
értelmezéséhez, és Pauszaniasz még művének vége felé sem „szenved” semmiféle 
„kétségektől”, mint Veyne feltételezi.163 
 A gigászokról szóló elmélkedés vége azután megint a régi idők 
szabályszerűségeihez vezet el. Ahogy a Lükaión-történet esetében, Pauszaniasz itt is 
bizonyos talányosnak, egyesek számára bizonnyal hihetetlennek tűnő dolgokat próbál 
egy általánosabb premissza alapján megvédeni. 

És ha a nap úgy hozta létre az első embereket, hogy a földet, régen, mikor még vizes volt 
és nedvességgel teli, fölmelegítette, akkor vajon melyik vidék nevelte volna előbb és 
nagyobbra az embereket, mint India, amely még ma is a legfurcsább és legnagyobb 
állatokat tartja el?164 

                                                 
159 Erről mindenekelőtt ábrázolások tanúskodnak, például a Pergamoni oltár jól ismert gigantomakhia-
jelenetén (Pergamon Museum, Berlin). 
160 Boccaccio egy hatalmas csontvázat, amelyet egy paraszt egy szicíliai barlangban talált 1371 körül, 
Polüphémoszként azonosított. És noha hasonló elképzelésre az ókorból nincs adatunk, de könnyen 
elképzelhető, hogy a mamutok koponyáját már az ókorban is küklópszok maradványaként értelmezték 
(az ormány helyén lévő nagy méretű lyukat a küklópsz szemének feleltetve meg.) Vö. Mayor: The first 
Fossil Hunters, 2000, 6–8. o. 
161 Vö. Mayor: The first Fossil Hunters, 2000, 227. o.: „[A] millennium before the medieval era, a complex 
geomythological model allowed Greeks and Romans to incorporate paleontological discoveries into a 
perspective and consistent vision of prehistory.” 
162 Philosztratosz: Hőstörténet VIII 5. 
163 Veyne: Did the Greeks believe in their Myths? 1983, 95. o. 
164 Pauszaniasz VIII 29. 4. 
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Pauszaniasz ezúttal egy olyan zoogóniai elképzelésre hivatkozik, amelynek 
távoli rokonairól a Kr. e. V. századtól kezdve van tudomásunk.165 De míg az 
élőlényeknek a földből való születése, az, hogy Gaia ad életet az utána őt benépesítő 
lényeknek, már a legkorábbi időktől fogva jelen van az élőlények keletkezéséről szóló 
elképzelések közt, és ezzel kapcsolatban Pauszaniasz sokat idézett szerzőinek, 
Homérosznak vagy Hésziodosznak a művei bármikor hivatkozhatók, az olyan 
elméletek, melyek szerint az élőlények különböző elemek, úgy mint nedvesség, tűz 
(nap), víz jelenlétében jönnek létre, a – Pauszaniasz által csak elvétve hivatkozott – 
filozófusoktól ismertek. És Pauszaniasz láthatólag ebben az esetben nem is akar 
senkire hivatkozni, az első embereknek a földből való születését olyan, ha nem is 
biztos alapokon nyugvó, de köztudomású információként kezeli, amelyet 
nyilvánvalóan mindenki ismer. Hogy ez tényleg így lehetett, azt egy Diodórosz 
történeti munkájában (Diodórosz I 7.) összefoglalt, a Pauszaniasz által mondottakkal jól 
összeegyeztethető elképzelés mutatja, mely szerint az első élőlények úgy keletkeztek, 
hogy a nap megtermékenyítette a még puha és nedves földet, majd amikor a föld 
fokozatosan megszilárdult és már nem szült élőlényeket, akkor az egyes fajok egyedei 
maguk kezdték nemzeni utódaikat. 

Nemcsak Pauszaniasz, de Diodórosz elképzelésének esetleges filozófiai forrásait 
sem sikerült azonosítani.166 Ám Pauszaniasszal kapcsolatban nem is az az érdekes, 
hogy ezt ő honnan vette, hanem hogy ezt hihetőnek gondolja, és a görög múltról régi 
történetekkel és a környező valósággal is jól össze tudja kapcsolni. Filozófia és 
irodalom számára nem elkülönülő diskurzusok, hanem olyan eszközök, amelyek 
segítenek neki megérteni a világot. 

Végül érdemes megnézni Pauszaniasznak egy másik furcsa, magyarázatra 
szoruló, ezúttal a tengerből előkerült élőlénnyel kapcsolatos állásfoglalását is. 

Dionüszosz templomában [a boiótiai Tanagra városában] megtekintésre érdemes a 
kultuszszobor [agalma], amely paroszi márványból készült és Kalamisz alkotása, de még 
lenyűgözőbb [thauma de parekhetai meizón eti] a tritón. […] És láttam egy másik tritónt 
is, Rómában, bár annak mérete elmaradt a tanagrai tritóné mögött. A tritónok a 
következőképp néznek ki: a hajuknak a színe is olyan, mint a mocsaras vízben termő 
békalencséé, és abban is hasonlít hozzá, hogy egyetlen összefüggő dolognak látszik, a 
testük többi részét pedig olyasmi apró pikkelyek borítják, mint a cápákat. A fülük alatt 
kopoltyújuk van, és emberi orruk, de szélesebb szájuk és állati fogaik. A szemük nekem 
kékesnek tűnt, és a kezük, az ujjaik és a körmük olyan, mint a kagylók, a mellkasuk és a 
hasuk alatt pedig láb helyett farkuk van, mint a delfineknek.167 

                                                 
165 A preszókratikusok közül ez az elmélet talán Empedoklész egyes töredékeivel rokonítható leginkább 
(ld. pl. Kirk–Raven–Schofield: A Preszókratikus Filozófusok, Empedoklész 370 [= Diels Kranz: Die 
Fragmente der Vorsokratiker 21 A 30].), noha Empedoklész aligha állította, hogy a nap hatására éppen 
emberek keletkeznek, hiszen szerinte a földet először nem emberek vagy állatok, hanem különféle – 
életképtelen – testrészek és ezekből összeálló keveréklények népesítették be (ld. elsősorban Kirk–Raven–
Schofield, Empedoklész, 375 (= Diels–Kranz 21 A 72).). 
166 Vö. Spoerri: Späthellenistische Berichte über Welt, Kultur und Götter, 123–129. o., ill. Burton: Diodorus 
Siculus Book 1. A Commentary, 1972, 44–47. o. 
167 Pauszaniasz IX 20. 4.–21. 1. 
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Pauszaniasz, miután leírja, hogy milyennek látta a tanagrai tritónt, még számtalan 
különleges lényt felsorol, amelyek a világ különböző tájain élnek (IX 21 2–4.). De már 
magából a tritónról szóló részből világos, hogy az ő számára a tritón épp olyan állat, 
mint a tigris, a skorpió vagy az etióp bika.168 Ahogy pedig a tritón, egy állatfaj 
külsejének leírásához különböző lények (ember, cápa, delfin) tulajdonságait, testrészeit 
használja föl, azt mutatja, hogy számára a „keveréklény” fogalma mennyire nem a 
fiktív, mesebeli állatok egyik típusa lehetett: ő a különleges állatokat jellemzően más, 
ismertebb állatok segítségével, ezek keverékeként gondolta el. Ennek megfelelően a 
jávorszarvast kifejezetten úgy írja le, mint amelyiknek alakja a teve és a szarvas között 
van (ἔστι δὲ ἄλκη καλούμενον θηρίον, εἶδος μὲν ἐλάφου καὶ καμήλου μεταξύ, IX 
21. 3.) 

A tritón tehát hihető, létező dolognak tűnik föl számára, egyrészt mert nem 
egyedi lény, hiszen látott már tritónt Rómában is, másrészt mert jól ismert különböző 
írott forrásokból. Az irodalmi művek ugyanis nem csak a történelmet, hanem a világ 
leírását jelentik számára, Homéroszt használja arra is, hogy az állatvilágban 
tájékozódjon. Azt például az eposzok megmagyarázandó hiányosságának tartja, hogy 
Homérosz az elefántokról nem ír: 

[…] az elefántról magáról azonban [Homérosz] sehol nem emlékezett meg; márpedig ha 
látott volna elefántot vagy legalább tudott volna róluk, akkor ezt sokkal inkább 
lejegyezte volna, mint a pügmaioszok és a darvak harcát.169 

Amire azonban a tritón kapcsán megkezdett fejtegetést a különleges állatokról 
Pauszaniasz kifuttatja, nem Homérosz, és nem is különböző hihetetlen tudósítások, 
amelyek elképzelhetetlen állatokról szólnak – mint az alsó és felső állkapcsán tripla 
fogsorú, farka végéből fullánkot kilövő tigris (IX 21. 4.) –, hanem ismét egy 
általánosítás. 

Azt gondolom, hogy ha valaki Libüé, vagy az indiaiak vagy az arabok földje távoli 
vidékein kezdené keresni azokat az állatokat, amelyek Görögországban élnek, akkor egy 
részüknek nyomát sem találná, egy másik részével kapcsolatban pedig azt tapasztalná, 
hogy nem ugyanúgy néznek ki. Mert nem csak az ember külseje változik meg a levegő és 
a föld változásával együtt, hanem a többi élőlénnyel is ugyanez történik, mert az 
áspiskígyónak is más színe van Libüében mint Egyiptomban, Etiópia földje pedig nem 
kevésbé fekete áspiskígyókat terem, mint amilyen fekete embereket. Úgyhogy az 
embernek nem kell sem elhamarkodva, sem bizalmatlanul ítélnie a ritka állatokkal 

                                                 
168 Pauszaniasz modern olvasói hajlamosak azt gondolni, hogy a Dionüszosz-templomban a 
kultuszszobor mellett egy másik szobrot ír le, amelyik történetesen egy Tritón nevű, mitikus szörnyet 
ábrázolt. Kommentárjában Frazer ugyan a tritón valóságossága mellett van, de ismerteti mindkét 
álláspontot (Vö. Frazer: Pausanias’ Description of Greece, 1989, V. 83–84.), a magyar fordítás pedig 
látványosan őrzi a szoborként való értelmezés tradícióját, ld. Pauszaniasz: Görögország leírása, 2008, II. 
181. A kérdésről ld. még Moggi–Osanna 332–335. o. (a tritón görög festészetben jellemző 
ikonográfiájáról mitológiai szerepéről szóló további szakirodalommal). Ailianosz (Az állatokról 13. 21.) is 
említi a tritónt, és Démosztratoszra hivatkozik, aki ezt állítólag látta is. A maga részéről nem tudja 
eldönteni, hogy a tritón létező állat-e. A Kr. u. második századból tanagrai pénzérmék is fennmaradtak, 
amelyeken Dionüszosz és a tritón is látható. A tanagrai tritónra vonatkozó forrásokat összegyűjti és 
kommentálja Roller: Tanagran Studies, 1989, 1. köt. 125–128.  
169 Pauszaniasz I 12. 5., vö. Homérosz: Iliász III 3–7. 
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kapcsolatban, mert én is, noha nem láttam még szárnyas kígyót, de elhiszem, hogy van, 
és hogy egy fríg ember olyan skorpiót hozott Ióniába, amelyiknek olyan szárnya volt, 
mint a sáskának.170 

Amit Pauszaniasz a gigászok kapcsán az első emberek keletkezéséről vagy a tritón 
kapcsán a Föld különböző pontjain élő állatokról mond, jól mutatja, hogy számára a 
világ különböző részeinek működése között milyen alapvető különbségek vannak.171 A 
jósda szerint a tizenegy könyök magas Orontész indiai volt, és ez Pauszaniasz szerint 
nagyon logikus is, mert Indiában sokat süt a nap, ezért ott régen is nagyobb emberek 
születtek, ugyanúgy, ahogy az ottani állatok is mindig másmilyenek, mint a 
görögországiak. A különbözőség oka, úgy tűnik, elsősorban a nap – de nem annyira az 
ok fontos, hanem a tény. Mert ez a tapasztalat útján szerzett megfigyelés az, amelynek 
segítségével a múlt és a jelen különbözőségéről való tudást Pauszaniasz a világ 
különböző részeinek különbözőségéről szóló elvvel is kiegészíti, és amely vezérfonalul 
szolgálhat a távoli helyekről tudósító történetek értelmezése, hitelességük megítélése 
során.  
 
A Görögország leírása szövegtengeréből kiragadott e részletek arról tanúskodnak, hogy 
Pauszaniasz saját környezete megfigyeléséből és a rendelkezésére álló könyvek 
segítségével nagyon is koherens világképet tudott kialakítani, egy térben és időben 
változó, de racionálisan változó világról, melynek távoli, közvetlenül meg nem 
figyelhető részeiről és múltbeli eseményeiről az ember elsősorban – hiteles vagy 
kevésbé hiteles – beszámolókon keresztül tud ismereteket szerezni. Ami számunkra „a 
mitológia világának” sajátsága vagy „mitikus elképzelés”, az számára a világ, illetve a 
régi világ sajátsága. A „mítoszok” „racionalizálása” tehát, melyre az alábbiakban egy-
két példát fogok mutatni, nem „a mese varázsának lerombolása”172, hanem a 
hagyomány fenntarthatósága, a múlt értelmezése. Olyan értelmezés, amely fenntartja a 
világ konzisztenciáját, még akkor is, ha ez a konzisztencia – mint bármely más világkép 
konzisztenciája – viszonylagos is. 

3. Pauszaniasz történetei 

Pauszaniasznak Homérosz és rengeteg más görög író és költő nyomán, akiknek 
műveit jól ismeri, van bizonyos elképzelése a világ változékonyságáról – és ez segíti a 
Görögországban gyűjtött tapasztalatok és új információk értelmezésében, 
értékelésében, rendszerezésében. De természetesen van elképzelése e változékonyság 
határairól is, egyáltalán nem gondolja azt, hogy régen vagy távoli helyeken minden 
elképzelhető. Azt, hogy egyes történetek túlmennek ezeken a határokon, Pauszaniasz 
gyakran ki is nyilvánítja, esetenként pedig e történetek „racionalizálójává” is válik, a 
hagyományosabb történet helyett egy olyat (is) ismertet, amelyik számára a másiknál 
hihetőbbnek, reálisabbnak tűnik. Daidaloszról és Ikaroszról nem azt mondja, hogy 

                                                 
170 Pauszaniasz IX 21. 5–6. 
171 Ld. ehhez még Pauszaniasz II 28. 1. 
172 Németh: Palaiphatosz utóélete, 2008, 162. o. 
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magukra szárnyakat ragasztva menekültek Krétáról – ezt a változatot nem is említi173 –
, hanem hogy Daidalosz a vitorla feltalálója volt, és neki és fiának két kis vitorláshajón 
sikerült megszökniük Minósz krétai király flottája elől; Ikarosz azonban, minthogy 
tapasztalatlan volt a vitorlakezelésben, hajótörést szenvedett és meghalt (IX 11. 4–5.). A 
thébai Szphinxet, úgy tűnik, leginkább Laiosz király lányának véli, esetleg kalóznak, 
de semmiképp sem félelmetes szörnynek (ilyen lehetőséget nem is említ, ld. IX 26. 2–
4.), Aktaión kutyáiról pedig úgy gondolja – és ebben az esetben azt is kiemeli, hogy ez 
a saját véleménye –, hogy nem Artemisz haragja miatt támadtak gazdájukra, hanem 
azért, mert veszettek voltak (IX 2. 3–4.). A Medúsza Pauszaniasz leírásában libüéi nő, 
akit vagy orvul megöltek, és Perszeusznak, mikor megtalálta, annyira megtetszett, 
hogy levágta és hazavitte a fejét, vagy nagyon vad volt, és a Tritónisz-tó környékén 
pusztított, míg Perszeusz meg nem ölte (II 21. 5–6.) Pauszaniasz szemében ezek 
egyértelműen jó történetek, mert hihetőek, vagy legalábbis más változatoknál 
hihetőbbek: közelebb állnak a valósághoz, és ezáltal jobban hozzásegítenek a múlt 
megértéséhez és megéléséhez. A modern olvasó véleménye ezzel szemben általában 
az, hogy ezek a történetek éppen hogy rosszabbak: sokkal kevésbé érdekesek, nem 
fejeznek ki semmit – és persze ugyanúgy nem történtek meg soha. 

Ugyanakkor az is világos, hogy a „racionalizálásban” önmagában semmi 
különösebben mítoszellenes, elbeszélésellenes vagy irodalmiatlan nincs: a maga 
módján minden elbeszélés racionalizál. Homérosz maga az egyik legkíméletlenebb 
racionalizáló volt, aki rengeteg csodálatos ellenféltől, és ezekkel szemben 
felhasználható különleges képességtől szabadította meg Trója alatt harcoló hőseit.174 
Amennyiben a Pauszaniasz és más „racionalizálók” által kitalált vagy preferált 
történetek rosszabbnak, vagy legalábbis érdektelenebbnek tűnnek, az egyrészt azért 
van, mert ezek és az ezekhez hasonló történetek a XIX–XX. században nem kerültek be 
a görög mitológia európai kánonjába, ennélfogva nem tűnnek számunkra „görög 
mítosznak”, másrészt pedig azért, mert nem elég jól, nem elég irodalmian vannak 
előadva, kidolgozva. 

Pauszaniasz kétségtelenül nem különesebben jó elbeszélő, az ő történetei 
önmagukban ritkán mutatnak bármiféle irodalmi értéket, abban az egyszerű 
arisztotelészi értelemben, hogy az egyedi helyett (illetve azon túl) valami általánosat 
tudnának mondani (Arisztotelész: Poétika 1451a-b). Időnként mégis előfordul, hogy a 
„racionális” történet jobb, vagy legalábbis méltó párja a „kevésbé racionálisnak”. Az 
alábbiakban erre mutatok két különböző jellegű példát. 

                                                 
173 Diodórosz egy hasonló, hajós történetet ismertet, amelyben azonban Daidalosz és Ikarosz egy 
hajóban utaznak, és nincs szó a vitorla feltalálásáról (Diodórosz IV 77. 5–6.). Palaiphatosz szerint is ketten 
egyetlen csónakban menekültek, és a szél vitte őket olyan gyorsan, mintha repülnének (Palaiphatosz: 
Hihetetlen történetek 12.) A jól ismert szárnykészítős történetet Ovidius beszéli el (Ovidius: Átváltozások, 
VIII 183–235.). 
174 Homérosz racionalizálása, a különböző csodás lények és a hősök különleges képességeinek az 
„elhagyása” a két eposzból közhelyszámba megy a klasszika-filológiában, ld. pl. Griffin: The Epic Cycle 
and the Uniqueness of Homer, 1977, mindenekelőtt 39–43. o. 
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4. 1. Egy tritón halálára 

Pauszaniasz az általa alaposan szemügyre vett, majd részletesen leírt tanagrai tritón 
haláláról két változatot, egy „valószínűbbet” (pithanóterosz) és egy „istenesebbet” vagy 
„jámborabbat” (szemnoterosz) beszél el. A két történet a következőképp hangzik. 

A róla [ti. a tritónról] szóló jámborabbik [szemnoterosz] történet szerint a tanagrai nők 
Dionüszosz ünnepe [orgia] előtt bementek a tengerbe, hogy megtisztuljanak, és ahogy ott 
úsztak a vízben, a tritón megtámadta őket. A nők erre Dionüszoszhoz könyörögtek, 
hogy jöjjön és segítsen nekik, ő pedig meghallgatta őket, megküzdött a tritónnal és 
legyőzte. 
  A másik történet ugyan kevésbé emelkedett, mint az első [axiómati men apodei], viszont 
hihetőbb [pithanóterosz]. Ez ugyanis úgy szól, hogy valahányszor a nyájat kiterelték a 
tengerpartra, a tritón lesbe állt és elragadta az állatokat; és megtámadta a kisebb hajókat 
is, mígnem a tanagraiak egyszer kitettek neki egy kratért tele borral. És azt mondják, 
hogy a tritón a szagra rögtön megjelent, és miután megitta a bort, elterült a parton és 
álomba merült, egy tanagrai ember pedig lecsapott rá egy bárddal és levágta a fejét, és 
emiatt nincs most feje. És minthogy részegségében győzték le, ezért mondják, hogy 
Dionüszosz ölte meg.175 

Az isten a „jámborabb” történet szerint a szörnytől saját ünnepén, sajátkezűleg 
szabadította meg a bajba került tanagrai asszonyokat, miután hozzá imádkoztak. Ezzel 
egyértelműen visszaigazolta és egyszersmind meg is erősítette kapcsolatát híveivel. 

Pauszaniasz arról nem beszél, hogy az ünnep miként zajlott, miért kellett a 
nőknek megtisztulni, és arról sem, hogy vajon az ünnepet még ma is ugyanúgy tartják-
e meg, vagy a kultusz azóta átalakult, és a történet még egy korábbi szokásról 
tudósít.176 Ettől függetlenül a „jámborabbik” történet a tanagrai Dinüszosz-kultusz 
kontextusában – akárhogyan is nézett ez ki pontosan – nagyon is helyénvalónak, 
értelmesnek tűnik. Ennek értelmében a templomban kiállított tritón a város és 
Dionüszosz egykori ellenfele, amely egyszerre emlékeztet az isten hatalmára, és arra, 
ahogy egykor megsegítette bajba került híveit. 

A másik történet azonban ugyanennyire, sőt, talán még jobban is illeszkedik a 
helyi kontextusba. A tritón e „racionális” történet szerint nem csak egyszer bukkant 
fel, és nem is csak a nők egy csoportja találkozott vele, hanem – ahogy a marathóni 
bika, a nemeai oroszlán és más pusztító fenevadak – a tenger mellett élők életét 
veszélyeztette folyamatosan. Állatokat ragadott el, hajókat támadott meg. És ezt az 
állatot nem egy hérósz vagy egy isten ölte meg, hanem a közösség, a város lakói. A 
tritón megitta a neki kikészített bort, és így egy helyi férfi – akinek személye egyáltalán 
nem fontos, amennyiben ugyan egyedül, de az egész közösség nevében járt el – 
könnyűszerrel le tudta vágni a fejét. 

Ez az utóbbi történet, ahogy Pauszaniasz elbeszéli, annak a szemmel látható 
ténynek adja magyarázatát, hogy – mint csak e második történet végén tudjuk meg – a 

                                                 
175 Pauszaniasz IX. 20. 4–5. 
176 A tanagrai Dionüszosz-kultuszról, mellyel vázaképek egy csoportja is összefüggésbe hozható, ld. 
Moggi–Osanna: Pausania Guida della Grecia. Libro IX. La Boezia, 2010, 332–335. (további szakirodalmat ld. 
ott).  
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tritónnak hiányzik a feje.177 Az előbbi történet szempontjából ez láthatólag nem volt 
fontos, és noha az sem mondott kifejezetten ellent a hiányzó fejről szóló tudósításnak, 
legalábbis nem magyarázta kifejezetten meg, amennyiben Dionüszosz feltehetőleg 
kevésbé egy bárd, mint isteni ereje által győzedelmeskedett. 

A második történetben a közvetlen isteni beavatkozást egy csel helyettesíti. Ez a 
csel nem kivételes tanagrai lelemény, hanem mindenki számára ismerős legalábbis 
Odüsszeusz kalandjából a küklópszok szigetén.178 És mintha e csel jelentése és 
konnotációi is ugyanazok lennének, mint az Odüsszeiában: ahogy Odüsszeusz saját 
kulturális fölényét, különböző istenektől szerzett tudását kihasználva tud 
győzedelmeskedni a rá leselkedő veszélyeken, többek közt Polüphémosz felett is, 
ugyanígy a tanagraiak is a bor segítségével, kulturális fölényüknél fogva 
győzedelmeskednek a náluk erősebb szörnnyel szemben. Sem a tritónok, sem a 
küklópszok nem ismerik Dionüszosz ajándékát, ezért ez fegyverként is felhasználható 
ellenük. 

Ezzel a második történet ugyanúgy, ahogy az első, Dionüszosznak tulajdonítja a 
szörny fölötti győzelmet, csak éppen az isteni segítséget nem eseti segítségnyújtásként, 
személyes beavatkozásként, hanem a bor segítségével véghezvitt hőstettként beszéli el. 
Nem Dionüszosz menti meg híveit, hanem maguk a városlakók tudnak az ő 
adományának köszönhetően győzedelmeskedni a szörny fölött. 
 A Dionüszosz templomában kiállított tritón e második történet fényében a 
közösség háláját kifejező fogadalmi ajándék, anathéma, mellyel az egykori tanagraiak 
köszönetet mondtak az istennek azért, hogy segített nekik a szörny legyőzésében. A 
történet szereplői, a tett végrehajtói maguk a polgárok, a köszönet viszont istenüket 
illeti. 

Pauszaniasz a második történet után egy mondatban maga is megmagyarázza, 
hogy szerinte mi a két történet közti kapcsolat. Azért gondolják úgy (nomizúszi), hogy 
a tritónt Dionüszosz ölte meg, mert részegségében sikerült legyőzni. A bor és 
Dionüszosz közti kapcsolatot, mely az előbbi értelmezésben a második történet 
szerves részének tűnt, Pauszaniasz, épp ellenkezőleg, az első történet értelmezéséhez 
használja föl. Nem a második történetet értelmezi úgy, hogy abban a boron keresztül 
maga Dionüszosz is jelen van, és ennyiben a szörnyet ez esetben is Dionüszosz győzte 
le, hanem úgy gondolja, hogy mivel a szörnyet a bor segítségével győzték le, a történet 
átalakult az első, hihetetlen történetté, melyben a szörnyet az isten győzi le. 179 Ami 

                                                 
177 Moggi–Osanna: Pausania Guida della Grecia. Libro IX. La Boezia, 2010, 332. o.: „La seconda versione, che 
costituisce l’aition della particolarità rappresentata dall’assenza della testa, ha tutto l’aspetto di essere 
aneddotica e recenziore, mentre la prima appare legata al culto e alle sue dinamiche rituali.” 
178 A történetnek relatíve sok ábrázolása maradt fenn a korai görög vázafestészetben, és ezeken a 
kantharosz, amelyből Polüphémosz a bort kiissza, időnként hangsúlyos elem. (A képzőművészeti 
ábrázolások listáját kommentárral ld. a Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae ’Odysseus’ 
szócikkénél, VI./1. köt. 954–960. o.) 
179 Vö. Hawes: Rationalizing Myth in Antiquity, 2014, 200. o.: „Pausanias’ rationalizations are typically 
offered as alternative accounts of well-known stories, but the implicit contrast with the conventional 
variant sets them up, at the same time, as an explanation for the misunderstandings which lie at their 
heart.” 



 74 

modern, „mitológiai” értelmezésben a történet jelentése („mitikus” tartalma), az 
Pauszaniasz számára eredetének és hamisságának bizonyítéka. 

Pauszaniasz reflexiója a két történetről ezzel rendkívül élesen világít rá arra, 
hogy ami a modern mítoszkutatás szempontjából későbbi, utólagos, levezetett, az a 
történetek ókori befogadói számára sok esetben éppen hogy autentikusabb volt. A 
racionalizálás a történetben lévő „valóságot” fedte fel, de ezzel nemhogy tagadta volna 
a történetben fontos szerepet játszó bor és Dionüszosz mint isten közti kapcsolatot, 
hanem csupán elkülönítette a két dolgot: a tritónt a bor segítségével ölték meg, 
Dionüszosz pedig az az isten, aki az embereknek a bort adta, adja. Pauszaniasz 
értelmezésében e kettő, Dionüszosz mint a bor istenének kultikus tisztelete és a 
megtörtént esemény, a tritón bor általi legyőzése eredményezte azt a hihetetlen történet, 
hogy a tritónt Dionüszosz ölte meg. A modern felfogás számára ezzel szemben az a 
valóság, az a múlt, amelyről e történet beszél, nem létezik, a történet egyetlen értelme, 
hogy benne az istenvilág és az emberi világ, illetve az emberek saját istenükhöz fűződő 
kapcsolata kifejeződik. A történet, amennyiben „igazi” mítosz, „megelőzi a valóságot”, 
nem egy valós cselekményt ír le, hanem éppen az a lényege, hogy bizonyos 
viszonyokat, mindenekelőtt istenekhez fűződő elképzeléseket narratívaként: 
pszeudotörténelemként, fikcióként, irodalmi formában rögzít. Minden olyan kísérlet, 
amely e történeteket „racionalizálni” próbálja, a történeteket tisztán emberi dolgokról 
szóló történetekké „redukálja”, az valami értelmes dologból valami értelmetlent, 
ugyanúgy fiktív, de jelentés nélküli történetet csinál. És épp ez a keveredés, isteni és 
emberi „szféra” együttes megjelenése az, ami ebben az esetben Pauszaniasz számára a 
torzítás, torzulás, hazugság jele. Ez azonban nem azt mutatja, hogy számára azok az 
emberi és isteni szféra közti viszonyok, amelyek a történetben őt zavarják, számára ne 
lennének valóságosak. Épp ellenkezőleg: számára ezek az összefüggések tökéletesen 
reálisak – csak éppen nem kell hogy történetekben fejeződjenek ki. Dionüszosz a bor 
istene, ő az, akinek az emberek a bort köszönhetik. De ez a valóságon nem változtat: a 
tritón vesztét nem Dionüszosz, hanem a bor okozta.  

4. 2. Narkisszosz és a húga 

Pauszaniasz ír Boiótiában egy forrásról, melyet Narkisszosz forrásának (Ναρκίσσου 
πηγή) neveznek. A forrás a nevét egy Narkisszosz nevű ifjúról kapta, akinek történetét 
kétféleképpen is beszélik, és amelyek közül Pauszaniasz szerint az egyik túlságosan is 
együgyű (euéthész). Az első történet, mely emlékeztet a ma is népszerű, Ovidius által 
elbeszélt történetre (Ovidius: Átváltozások, III 339–510.), a következőképp hangzik. 

Theszpiai földjén található egy Donakón nevű hely. Itt van Narkisszosz forrása, és azt 
mondják, hogy ennek a vizébe Narkisszosz belenézett, nem fogta föl, hogy saját 
tükörképét [szkia] látja, és hogy önmagába szerelmes, és szerelme miatt ennél a forrásnál 
érte utol a halál. Ez persze tökéletes ostobaság, hogy valaki, aki már olyan idős, hogy 
szerelembe essen, ne tudná megkülönböztetni, hogy mi ember, és mi egy ember 
tükörképe.180 

                                                 
180 Pauszaniasz IX 31. 7. 
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Pauszaniasz a Narkisszosz nevű forrás kapcsán elmondja a történetet, amit vele 
kapcsolatban beszélnek, de szinte csak azért, hogy ezt megcáfolhassa. Szerelmesek 
ugyanis szerinte már kifejlett értelmi képességekkel rendelkező fiatalok lesznek, akik 
számára a különbség tükörkép és valóság között tökéletesen egyértelmű. E történet 
lényege tehát, noha a pauszaniaszi elbeszélés meglehetősen vázlatos, világos: 
Narkisszosz meglátta magát a tükörben, beleszeretett a tükörképbe, majd meghalt. 
Azonban ez az elbeszélés, melynek változatait más ókori szövegekből is ismerjük,181 
Pauszanaisznál inkább a másik történet háttereként tűnik föl, amely, noha Pauszaniasz 
erről itt nem beszél, szerinte bizonyára megint valamilyen elbeszélői torzítás 
eredménye. 

Van azonban róla egy másik történet is, amely ugyan kevésbé ismert, de ezt is beszélik, 
és amelyik szerint Narkisszosznak volt egy ikerhúga, aki teljesen ugyanúgy nézett ki, és 
mindkettejüknek ugyanolyan haja volt, és hasonlóképpen öltözködtek, és még vadászni 
is együtt jártak. Narkisszosz pedig beleszeretett a húgába, és amikor a lány meghalt, úgy 
ment oda a forráshoz, hogy tudta ugyan, hogy a saját tükörképét látja, de 
megkönnyebbülést okozott neki, mert elképzelte [doxazó], hogy nem a saját tükörképét 
[szkia], hanem a húga képmását [eikón] látja.182 

Ez a másik, kevésbé ismert történet Pauszaniasznak jobban tetszik, hihetőbbnek tartja. 
A másik tartalmaz egy hihetetlen, abszurd elemet, ez viszont, úgy tűnik, nem. A két 
történet viszonya tehát Pauszaniasz szemében ugyanolyan, mint a két tritón-történet 
esetében volt, ugyanakkor mégis egészen máshogy kapcsolja össze őket. Ott 
mindkettőt ismertette, majd rámutatott, hogy a hihetőbb történetből hogyan 
keletkezhetett a hihetetlenebb. Itt viszont azt mondja meg, hogy mit talál az első 
történetben hihetetlennek, amelyik a másik történetben már nem szerepel. Ez esetben 
tehát Pauszaniasz – noha explicite ilyesmit nem állít – mintha a klasszikus 
mítoszracionalizálókhoz hasonlóan tartaná a hihetetlen történetből levezethetőnek a 
hihetőt: a történeti valóságra irányuló kutatás során valaki kiiktatta a hihetetlen 
történet problematikus elemeit abban a reményben, hogy így közelebb kerülünk a 
valósághoz. Pauszaniasz megjegyzése pedig arra is rámutat, hogy ez a kiiktatandó 
mozzanat elsősorban az, hogy Narkisszosz nem tudta, a forrásvízben a saját 
tükörképét látja. Ezért ezt egyszerűen el kell vetni, majd e változtatás konzekvenciáit 
alkalmazni kell a történet egészére, és akkor majd egy másik, valósabb történetet 
kapunk. Az alábbiakban a történetet én is így, a másikból levezetett történetként 
próbálom elemezni és értelmezni – ami nem jelenti azt, hogy azt gondolnám, hogy a 
második történet ténylegesen az első „racionalizálásaként” született volna. Az elemzés 
e formájával csupán a racionalizálás mint elv működésmódját és következményeit 
akarom szemléltetni, amelynek során ennek az értelmezésnek inkább a korlátai 
ütköznek ki. Eközben a levezetés részleges sikere Pauszaniasz és a racionalizálók 
gondolkodásmódjáról, intenciójáról árulhat el valamit, kudarca viszont magának a 

                                                 
181 Ld. Ovidius mellett még Konónnál (Fragmente der Griechischen Historiker 26 F 1, 24.), Philosztratosznál 
(Eikonesz I 23.), Kallisztratosznál (Ekphraszeisz 5.). A történetekről és a Narkisszoszt ábrázoló számos, 
ugyanebből a korból fennmaradt festményről (elsősorban a tükörkép és képzőművészeti kép, illetve a 
képek és nézőjük viszonyának császárkori felfogása szempontjából) ld. Elsner: Viewer as Image, 1996. 
182 Pauszaniasz IX 31. 8. 



 76 

történetnek a lehetséges jelentéseire, illetve a „racionális” történet mélyebb 
struktúrájára mutathat rá.183 

A második történetben, mintha elbeszélője hallgatott volna Pauszaniasz 
kritikájára, a szerelmes Narkisszosz tudja, hogy a vízben saját magát látja. Azonban 
nem csak ez változik, hanem még egy fontos motívum, Narkisszosz saját maga iránt 
érzett szerelme is eltűnik. A Pauszaniasz által explicite kifogásolt „irracionalitás” 
eltűntethető lenne csupán az első mozzanat megváltoztatásával, Narkisszosz 
tudatosságának visszaadásával: a történet úgy is elmesélhető (illetve, ha elfogadjuk 
annak valóságosságát: rekonstruálható), hogy Narkisszosz tudta, hogy saját magát látja, 
mégsem volt képes saját maga iránt érzett szerelmétől szabadulni. Az ovidiusi 
Narcissus-elbeszélés egyik sajátossága is éppen ez: Ovidius Narcissusa, mikor 
megpillantja magát a vízben, nem tudja, hogy a kép ő maga, később azonban megérti.184 
Ám ettől még továbbra is szerelmes önmagába, a tükörkép felismerése az önmagába 
szerelmes Narcissuson mit sem segít.185 

A Pauszaniasz által itt elbeszélt második, sehonnan máshonnan nem ismert 
történet és az ismertebb változat között tehát két különbség van, és a történetet mintha 
mindkét változtatás a „racionalitás” irányába tolná el. Csakhogy ez a két változtatás 
rengeteg újabbat is maga után von: Narkisszosz ugyan nem szerelmes saját magába, de 
mégis szerelmes: valaki másba. Így, noha mindkét történet egy szerelmes 
Narkisszoszról szól, de míg az egyiket egy paradox, föloldhatatlan szerelem kínozza, a 
másik hétköznapi, kielégíthető szerelmet érez egy másik ember, történetesen saját 
húga iránt. 

És ezzel lelepleződik a második változtatás egy sajátossága: az autoerotikus 
Narcissusból ugyanis itt nem egy homoszexuális, hanem egy heteroszexuális 
Narcissus lett,186 mégpedig annak ellenére, hogy a történetet ez sokkal 
„irracionálisabbá” teszi: minden sokkal egyszerűbb és logikusabb lenne, ha 
Narkisszosz saját tükörképében nem az ikerhúgát, hanem az ikerbátyját látná. A 
változtatás ennyiben mintha új „értékrendet” hozna a történetbe: ebben egy 
szexuálisan „aberrált” hős helyett immár egy „normális”, heteroszexuális hősünk van. 
A történet tehát mintha az aberrációtól a normativitás irányába mozdulna el, még 
azzal együtt is, hogy a testvérszerelem nyilvánvalóan nem lehet a legáltalánosabb 
szexuális orientáció. Ha pedig a történetet még tovább tolnánk ebbe az irányba, és azt 
sem engednénk meg, hogy Narkisszosz saját húgába legyen szerelmes, akkor vagy föl 
kellene adnunk a „vízben tükröződő szerelmes” motívumát, vagy valamiféle véletlen, 
biológiailag nem determinált hasonlóságot kellene feltételeznünk Narkisszosz és 
szerelme közt. 

                                                 
183 A második történetről és párhuzamairól ld. Moggi–Osanna: Pausania Guida della Grecia. Libro IX. La 
Boezia, 2010, 393–394.  
184 Narkisszosz tudatosságának kérdéséről a különböző Narkisszosz-elbeszélésekben ld. Zanker: Iste ego 
sum, 1966. 
185 Az ovidiusi történetnek erről az aspektusáról ld. Gábor: A Narcissus-paradigma, avagy az 
önmegismerés veszélyei, 2015.  
186 Konónnál Narkisszosznak fiúszeretője van (Fragmente der Griechischen Historiker 26 F 1, 24.), 
Ovidiusnál fiúk és lányok is epedeznek utána (Ovidius: Átváltozások III 351). 
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Azzal tehát, hogy Narkisszosz szerelme immár nem saját magára, hanem valaki 
másra irányul, szükségképp megjelent a történetben egy új szereplő, a szeretett 
ikerhúg. Míg a „hagyományos” Narkisszosz-történet különféle elbeszéléseinek olyan 
további szereplői vannak, akik Narcissusba szerelmesek reménytelenül (Ovidiusnál 
Echo, illetve más nimfák, Konónnál Ameiniasz), itt magának Narkisszosznak a 
szerelméről van szó. És noha az önmagába immár nem szerelmes Narkisszosz 
akárkibe beleszerethetne, a tükörkép motívum megtartása miatt, minthogy saját 
tükörképében Narkisszosz itt is szerelme tárgyát látja, az új szereplő csak olyan valaki 
lehet, aki a tükörképben meg tud jelenni. És épp ilyen lesz az új történetben 
Narkisszosz ikerhúga. 

Az így létrejövő új történetben a forrásvízben megjelenő tükörkép megintcsak 
kettős értelemben van jelen. De ez a kettősség ezúttal nem a kép mint objektum (mint 
valami külső, valami más, önálló entitás) és mint reprezentáns (saját maga 
tükröződése, képe, ábrázolása) kettőssége. A tükörkép kettőssége a pauszaniaszi 
történetben azt jelenti, hogy a tükörkép egyszerre két különböző ember reprezentánsa. És 
ebben a jelenetben Narkisszosz már nem a kettősség áldozata, hanem létrehozója: 
tudja, hogy magát látja a vízben, de elképzeli, hogy a húga az. (A tükörkép nézésében 
jelenlévő szándékosság-mozzanat arra mutat, hogy Narkisszosz talán eleve azért megy 
oda a forráshoz, hogy belenézzen a vízbe; a váratlan találkozásból így a várva-várt 
megkönnyebbülést hozó pillantás válik.) 

A görög szöveg tükörkép és reprezentáció problémáját szövegszerűen is 
kiemeli: amit Narkisszosz lát, az szkia, vagyis árny, tükörkép, amit azonban látni akar, 
a tükörképben elképzel, az eikón, húga képe, képmása, reprezentációja. A tükörkép 
(szkia) a létező, látható, tapasztalható jelenség, a képmás (eikón)187 azonban ennél több: 
ami ábrázol valamit, utal valamire, és amit Narkisszosznak fel kell fedeznie benne. A 
szkia csupán a fizika és a leírás, az eikón azonban már az esztétika, az értelmezés szava. 

Ovidius az Átváltozásokban saját Narcissusához fordulva az „imaginis umbra” 
(vagyis: a kép árnya, amely szókapcsolat két eleme, az imago és az umbra a Pauszaniasz 
által használt két szó, az eikón és a szkia latin megfelelője) furcsa szókapcsolattal leplezi 
le saját hősének tévedését az olvasó előtt (Ovidius: Átváltozások III 432.). Ez az „imaginis 
umbra” ott mintha azt fejezné ki, hogy az a kép, amelyet Narcissus néz, nem olyan 
értelemben kép (imago), ahogy ő gondolja: nem egy létező másik személy képe, érzéki 
megjelenése, hanem csak egy ilyen értelemben vett kép árnya, tükröződése: üres kép. És 
ugyanakkor ez az ovidiusi, önmagába szerelmes Narcissus, mikor önmagát felismeri, a 
tükörképet saját képeként (mea imago) azonosítja, és itt az imago mintha már a görög 
eikón-nak a pauszaniaszi Narkisszosz-történetben látható jelentésében, önmagát 
reprezentáló kép értelemben állna (Ovidius: Átváltozások III 461.). 

Míg Ovidius sokszereplős és sokszintű elbeszélésében ezek a szavak a 
kontextusnak megfelelően sajátos jelentéssel telítődnek, Pauszaniasz rövid 
összefoglalója inkább azt mutatja, hogy maga a nyelv is, amelyen elbeszéljük, 

                                                 
187 Vö. Liddell–Scott: A Greek-English Lexikon, 1940 ’eikón’ szócikkét, amely a szó következő jelentéseit 
különbözteti meg: I. likeness, image, whether picture or statue; image in a mirror; personal description; 
living image, representation, II. semblance, phantom; imaginary form; image in the mind; III. similitude, 
comparison; IV. pattern, archetype. 
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értelmezi a történetet, és ezzel generálja annak jelentését, jelentéseit. A Pauszaniasz 
által elmondott első, „ostoba” történetben a vízben csak a tükörkép (szkia) jelent meg, 
képmásról szó sem volt: ez a Narkisszosz nem csak a tükörkép (szkia) és az ember 
(anthróposz) közti különbséget nem ismerte, mint Pauszaniasz nehezményezi, de 
tükörkép és képmás különbsége sem létezhetett számára. A képmás (eikón) fogalmát 
ugyanis a képek (szkia) világának és a valóság világának elválasztása, majd 
(hasonlóság alapján való) újbóli, immár másodlagos, reprezentált és reprezentáns 
értelmében való azonosítása hozza létre. 

A második, húgába szerelmes Narkisszosz viszont a naiv Narkisszosz tökéletes 
ellentétének, a reprezentáció mesterének tűnik, aki nemcsak hogy érti, hanem 
tökéletesen ki is használja a víztükörben létező tükörvilág kínálta lehetőségeket, saját 
szerelmi bánatát a halott szerelmes képként (eikón) való, egyszerre fizikai és kognitív 
újrateremtésével tudja csillapítani. 

És van végül e második, „racionális” Narkisszosz történetének még egy 
figyelemre méltó mozzanata, amely mintha paradox módon megőrizné az „eredeti” 
elbeszélés egyik kiiktatni kívánt központi motívumát, Narkisszosz önszeretetét is. 
Mert ez a Narkisszosz ugyan nem magát szereti, hanem a testvérét, és ez egyfelől 
teljesen szükségszerű is az egész történet, a képekkel bűvészkedő Narkisszosz 
szempontjából: a tükörképben Narkisszosz csak azért tudhatja szerelme képmását látni, 
mert szerelme pont ugyanúgy néz ki, mint ő, a valós, fizikai hasonlóság okozza, hogy 
saját tükörképe (szkia) egyúttal szerelme reprezentációja is lehet. Ezt a „szükségszerű” 
hasonlóságot azonban a pauszaniaszi elbeszélés mintha még szándékosan fokozná is: 
az ikrek nemcsak ugyanúgy néznek ki (a görögben használt eidosz szó itt egyértelműen 
a testi, jelen esetben genetikailag kódolt hasonlóságra utal), hanem ugyanúgy hordják 
a hajukat, ugyanúgy öltöznek, de még az erdőt is együtt járják. Ezek a másodlagos, 
immár nem testi, hanem kulturális, mesterségesen létrehozott hasonlóságok – melyek 
közül az első kettőt talán motiválhatja az, hogy így tudja Narkisszosz saját 
tükörképében a lány tökéletes képmását látni, de az utolsót már aligha – az 
ikerszerelemnél is hangsúlyosabban vezetik vissza a történetet a már-már a történetből 
eltűnni látszó nárcizmus-motívumhoz. A „racionális” Narkisszosz ugyan nem 
önmagába szerelmes, de az ikertestvérét szereti, aki saját magának tökéletes mása, akár 
azt is mondhatnánk: tükörképe. Pauszaniasz egyetlen különbséget említ közöttük: az 
egyikük lány, a másik fiú. 

Az ovidiusi Narcissus-történetben Narcissus olyan módon szereti önmagát, 
hogy ezt az önmagát valaki másnak tudja, és először e szerelem 
beteljesülhetetlenségétől szenved. Majd miután ráébred kettejük azonosságára, épp ezt 
a korábban igazinak vélt kettősséget szeretné újrateremteni – csak éppen nem tudja 
(Ovidius: Átváltozások, III 470.). Pauszaniasz Narkisszosza ezzel szemben, noha 
„testileg” mást szeret, de ez a másik test: önmaga. Életüket egymás alteregójaként élik, 
és amíg húga él, Narkisszosz belé, saját alteregójába szerelmes. Mikor nővére meghal, 
épp ennek az azonosságnak köszönhetően tudja őt, immár képmásként, virtuálisan, 
avagy érzékileg, érzékeit megcsalva saját magából újrateremteni. És bár ez az újrateremtés 
csak a képmás, a reprezentáció szintjén történik, azért ha nem is boldogságot, de 
legalábbis megkönnyebbülést hoz számára. 
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 Ez a fajta megkönnyebbülés a másik Narkisszosz számára lehetetlen, de nem 
azért, mintha ő nárcisztikusabb lenne. Hanem azért, mert Pauszaniasz Narkisszosza 
valami olyat keres, amit már birtokolt, csak elvesztett, Ovidiusé viszont valami olyat, 
amelyet ugyan elérhetőnek vélt, ám mégis tökéletesen elérhetetlennek, nem létezőnek 
bizonyult. Az előbbinek ténylegesen ott volt saját maga, egy hús-vér tükörkép 
formájában, a másik viszont csak vágyik erre. A vízben lebegő tükörkép, mely egyikük 
számára csak imaginis umbra, üres kép, egy nem létező másik kecsegtető ígérete, a 
másik számára képmás, az elveszített másik én képviselője, mellyel ha a valóságban már 
nem is, de az árnyképek világában még egyesülhetnek. 
 
A Pauszaniasz által elbeszélt másik, „racionálisabb” történet, mely azonban már egy 
egészen másik történet is lesz, új szereplőkkel és motívumokkal, ez esetben nem 
tönkreteszi, hanem továbbviszi: átalakítja, és közben újra is teremti a hagyományos 
történetet. A racionalizálás – bármit jelentsen és bármire irányuljon is ez –, mint 
minden változtatás, nem szünteti meg a történet történet voltát, és hogy a „racionális” 
történet (aktuális olvasója számára) jó, érdekes, értelmes történet-e, az nem a történet 
„racionalitásán” múlik. 

De az is világos, hogy a racionalizálási szándék – szemben a modernitás 
különböző művészeti ágainak realista törekvéseivel – mindig a történelemként 
befogadott történetre irányul, nem logikus vagy hiteles történetet, hanem igaz, hiteles 
múltat akar teremteni. Ahogy a „mitológia” mindig csak mások, a kívülállók, egy 
másik világban elő és gondolkodó emberek számára válik mitológiává, irodalommá, 
úgy Narkisszosz e története sem létezik mint irodalom Pauszaniasz számára. Így 
hiába, hogy a Narkisszosz-történet e második változata, noha tág értelemben 
felfogható az első történet „racionálizált” változataként, bizonyos irreális motívumok 
eliminálásával és újabbak behelyettesítésével létrejött variánsként, számunkra 
tökéletesen irodalminak, nem az egyedit, hanem sokkal inkább az általánost célzó 
fikciónak mutatkozik – Pauszaniaszt mindez nem érinti. Mert ő nem Narkisszosz 
lelkével, hanem datálásával és a hozzá kapcsolódó hiedelmek helyreigazításával van 
elfoglalva, és mindazokat, akik a Narkisszoszról mondottakat mint irodalmi alkotást 
akarnák befogadni, kíméletlenül visszarángatja a valóságba. 

Nárcisz [narkisszosz] virágot viszont a föld szerintem már korábban is termett, már ha 
szabad Pamphósz eposzára hivatkoznunk. Ő ugyanis, noha sokkal korábban élt, mint a 
theszpiaibeli Narkisszosz, azt mondja, hogy Korét, Démétér lányát játék közben 
ragadták el, amint virágokat szedett, és nem ibolya volt, amivel lépre csalták, hanem 
nárcisz.188 

                                                 
188 Pauszaniasz IX 31. 9. Vö. a Homéroszi Démétér-himnusz 1–18. sorok. Pauszaniasz fejtegetéséről és a 
lehetséges forrásokról ld. Moggi–Osanna: Pausania Guida della Grecia. Libro IX. La Boezia, 2010, 394. o. 
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Emlékállítás, emlékműolvasás, műemlékvédelem 
Pauszaniasz Akropolisz-leírásáról 

Sáncok ezek, amelyek biztonságot adnak. Ám ha az, amit védenek, nem 
volna fenyegetve, akkor a sáncokat föl sem kellett volna építeni. Ha az 
emlékeket, melyeket őriznek, valóban megélnénk, a sáncok fölöslegesek 
volnának; másfelől, ha a történelem sem sajátítaná ki őket többé, hogy 
kiforgassa, átalakítsa, átgyúrja, majd kőbe vésse, akkor nem lennének az 
emlékezet helyei. Ez az ide-oda mozgás hozza létre őket: a történelem 
folyamából kiragadott, majd oda visszavetett történelmi pillanatok; már 
nem teljesen élők, de még nem is teljesen holtak; mint kagylóhéjak a 
tengerparton, miután visszavonult az élő emlékezet tengere. 

(Pierre Nora: Történelem és emlékezet között)189 

 
Az Akropolisz kitüntetett hely. Nem csak történetileg és politikailag, hanem 
kulturálisan is. Olyan hely, melyet Pierre Nora szavával joggal nevezhetünk 
emlékezethelynek, lieu de mémoire-nak.190 Olyan hely, ahol a modern európai 
társadalom kollektív emlékezetének felelősei, tanárok, történészek, régészek, 
filológusok, politikusok, által fenntartott emlékezet lakik. Emlékezethely funkciója 
mára annyira előtérbe került, hogy időközben teljesen elvesztette élő jellegét: 
fogalomként tananyaggá, fizikai valójában kiállítási tárggyá vált. Civilizációnk 
mementóként őrzi, abban bízva, hogy még mindig emlékeztet valamire – amit 
ténylegesen felidéznünk azonban korántsem egyszerű. 
 Az alábbiakban Pauszaniasz leírását a Kr. u. II. századi Akropoliszról az 
Akropolisz mint emlékezethely történetének ill. problémájának kontextusában 
próbálom bemutatni, abban a reményben, hogy így Pauszaniasz leírása és saját korunk 
Akropoliszhoz fűződő viszonya – melynek hátterében természetesen az egész 
történelem is ott áll, Pauszaniasszal és mindenki mással együtt – némi fényt vethet 
egymásra. Először (1) röviden az emlékezethely norai fogalmát próbálom értelmezni 
és jelen elemzés számára kisajátítani,191 utána (2) az Akropoliszt mint az ott élő 
társadalom szimbolikusan (is) használt helyét mutatom be néhány példán keresztül, 
majd (3) az Akropolisz leírásának–ábrázolásának kérdését vizsgálom mint az 
Akropolisz szemiotizálásának, szimbólummá alakításának lehetséges kiindulópontjait, 
hogy mindennek fényében (4) elemezzem Pauszaniasz leírását az Akropoliszról, és 
végül (5) megpróbáljam összefoglalni az elemzés kínálkozó konzekvenciáit saját 
korunk Akropoliszhoz fűződő viszonya szempontjából. 

1. Az emlékezet változó helyei, a helyek változó emlékezete 

Maurice Halbwachs írja a Szentföldnek a kollektív emlékezetben elnyert helye 
kapcsán: 

                                                 
189 Nora: Les lieux de mémoire, 1997, 29. o. K. Horváth Zsolt fordítását (Nora: Emlékezet és történelem között, 
2010, 19. o.) módosítottam. 
190 Pierre Nora: Emlékezet és történelem között, 1997. 
191 E kísérlet természetesen ókori emlékekkel kapcsolatban sem egyedülálló, ld. pl. Alcock: Archaeologies 
of the Greek Past, 2002, vagy az Elke Stein-Hölkeskamp és Karl-Joachim Hölkeskamp által szerkesztett 
két vaskos kötetet: Erinnerungsorte der Antike, 2006. ill. 2010. 
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[…] egy igazságnak ahhoz, hogy valamely közösség emlékezetében megragadjon, meg 
kell jelennie valamilyen konkrét formában: eseményként, személyként vagy helyként.
 Kétségtelen, hogy egy tisztán absztrakt igazság még nem emlék. Hiszen egy emlék 
elvezet bennünket a múlthoz. Egy elvont igazságnak ezzel szemben semmilyen 
kapcsolódási pontja nincs az események folyamához. Feloldódik valamely vágyban vagy 
törekvésben.192 

Pierre Nora jó néhány évtizeddel később ugyanezt a gondolatot viszi tovább és 
helyezi új megvilágításba, amikor a társadalom emlékezetének kutatásához és 
bemutatásához megalkotja az emlékezethely (lieu de mémoire) fogalmát. Szemléletének 
foglalatát nyújtó Emlékezet és történelem között című híres esszéje azonban egy a modern 
kor történetírását és ebből fakadó történeti szemléletét az emlékezettel élesen 
szembeállító szellem- illetve kultúrtörténeti koncepcióval terhes. Ebből fakadóan az 
emlékezethelyeket Nora korunk, a XIX–XXI. század sajátos, dekadens jelenségének 
tartja.193 

Az érdeklődés a helyek iránt, amelyekben az emlékezet kikristályosodik és menedéket 
talál, történelmünk e különös pillanatához köthető. Fordulópont ez, ahol a múlttal való 
szakítás tudatába az emlékezet megszakadásának érzése vegyül, de ahol ez a szakadás 
még elég emléket idéz föl ahhoz, hogy fölmerüljön az emlékezet testet öltésének kérdése. 
A folytonosság érzése a helyekben él tovább. Azért vannak helyei [lieux] az 
emlékezetnek, mert nincs már az emlékezetnek valódi közege [milieux].194 

Nora az általa vizsgált XX. század végi Franciaország társadalmi emlékezetével 
kapcsolatos meglátásait a modern társadalmakról, az emlékezetről és a történelemről 
szóló leírássá általánosítja, megállapításai számomra erősen túlzónak tűnnek. Ezzel 
együtt az emlékezethelyek egy valóban fontos tulajdonságára hívja föl a figyelmet, 
amikor létrejöttüket a hozzájuk kapcsolódó emlékezésben beállt töréshez, az embernek 
saját emlékezetétől való distanciájához, elidegenedéséhez köti. Mert ahhoz, hogy egy 
társadalom emlékezetének, történelmének vagy egyszerűen múltjának valamely eleme 
emlékezethellyé váljon, valóban meg kell hogy legyintse a feledés szele, vagy 
legalábbis fel kell merüljön vele kapcsolatban a kollektív feledés lehetősége. 

Az emlékezethelyek léte azonban nem egy korszak sajátossága, mint ahogy a 
felejtés és az identitás folyamatos átalakulása sem. Emlékezethelyek mindig voltak, 
vannak és lesznek, csupán az változik, hogy mely közösség számára melyek ezek, és 
közülük melyek élők, melyek holtak, vagy éppen „kagylóhéjak a tengerparton”. Egyes 

                                                 
192 Halbwachs, Maurice: La topographie légendaire des évangiles en terre sainte, 1941. 124. o. Halbwachs 
kollektív emlékezetről szóló elméletének összefoglalását ld. Assmann: A kulturális emlékezet, 1992, 35–49. 
o. 
193 Nora történeti koncepciójának rokona Koselleck tézise (Koselleck: Historia magistra vitae, 1979) a 
XVIII. század végén az embernek a történelemhez való viszonyában beállt nagy horderejű változásról. 
Azonban míg Koselleck egy paradigmaváltást ír le, amely a történelemhez való újfajta viszonyt és a 
történetírás újszerű formáit hozza magával, Nora állításai nem a diskurzusra, hanem a társadalomra 
magára vonatkoznak, és egy hanyatlástörténetet implikálnak. Halbwachs Norával szemben a 
történelmet és a történetírást nem az emlékezettel szemben állónak, hanem abból levezethetőnek írja le, 
ld. Halbwachs: Das Kollektive Gedächtnis, 1950, 71–76. o. Halbwachs nézeteit a történelemről összefoglalja 
Assmann, ld. A kulturális emlékezet, 1992, 43–46. o. 
194 Nora: Emlékezet és történelem között, 2003 [1989] X. o. Vö. Nora: Les lieux de mémoire, 1997, I. köt. 23. o. 



 84 

– akár hosszú életű – emlékezethelyek létrejötte és halála nem az emlékezet közegének, 
hanem az adott emlékezethely által hordozott jelentéseknek az elsorvadását, vagy adott 
esetben radikális átalakulását jelenti. 
 Másfelől, noha a mindenek előtt a francia társadalom kollektív emlékezetét 
vizsgáló norai programot ez nem érinti, emlékezethelyek nem csak így, egy addig az 
emlékezet részét képező „hely” kiemelésével és gondozásával, hanem idegen kultúrák 
tárgyainak és helyeinek kulturális kisajátításával is létrejöhetnek.195 Ezek alapja egy 
olyan kisajátító viszonyulás és tekintet, amely egyúttal a – képi és szöveges – 
reprezentációk, művészi vagy kevésbé művészi alkotások: leírások, versek, novellák, 
festmények, metszetek, fényképek sajátja is lehet. Valaminek a bemutatása az ahhoz 
való személyes viszony kialakítását is jelenti, amely azonban már mindig magában 
hordozza az adott tárgy kisajátításának legalábbis a lehetőségét. 

2. Az Akropolisz helye az emlékezetben 

Az Akropolisz mint ember által belakott táj európai viszonylatban kiemelkedően 
hosszú múltra tekinthet vissza. Már a mükénéi korban voltak állandó lakosai,196 és a 
terület azóta folyamatosan lakott is maradt, miközben politikai hovatartozása és ezzel 
lakóinak társadalmi identitása az azóta eltelt mintegy háromezer-ötszáz év során 
többször változott. Megfordultak itt a perzsák, a makedónok, a rómaiak, még a 
kereszténységet terjesztő Pál apostol is, majd a területet birodalma részévé tette 
Bizánc, a Firenze, Velence, az Oszmán birodalom, hogy végül a modern nemzeti 
öntudat kialakulása után egy – a philhellén Nyugat-Európa által is támogatott – 
függetlenségi háború során az ország és vele az Akropolisz újra, immár nemzeti 
értelemben is göröggé legyen.197 Ez a görögség már radikálisan különbözik attól a 
görögségtől, amelyik e történet kezdetén élt ugyanitt, a tradíció azonban nem szakadt 
meg, a ma itt élők az ókori görögök leszármazottjának vallják magukat, és azóta is 
ugyanazt a – folyton változásban lévő – nyelvet beszélik.198 

És e hosszú történelem során az Akropolisz Athén mindenkori lakói már 
egészen korai időktől fogva folyamatosan szimbolikus helyként is működött.199 Egy 
Akropoliszon álló Erekhtheusz-templomról mint Athéné lakhelyéről már 
Homérosznál olvasunk,200 Athéné és Poszeidón Attikáért vívott küzdelmének története 
pedig legkésőbb a Kr. e. V. század második felére az athéni hagyomány részévé vált. 

                                                 
195 Ld. ehhez Wyss: Renaissance als Kulturtechnik. 2013. (a könyvhöz nem tudtam hozzáférni, Wyss 
koncepciójára 2014. június 18-án Budapesten tartott előadása alapján hivatkozom. ) 
196 Az Akropoliszról a neolitikumban és a bronzkorban ld. Schneider–Höcker: Die Akropolis von Athen. 
Eine Kunst- und Kulturgeschichte. 2001. 62–69. p. 
197 Az Akropolisz történelmének tömör összefoglalását ld. például Goette: Athens, Attica and the Megarid, 
2001, 5–16. o. 
198 Ld. erről Yalouri: The Acropolis. Global fame, local claim. 2001. De jól látszik ez a folytonosság (illetve a 
folytonosság fenntartásának szándéka) egyes ókori jelszavak, szimbólumok modernkori használatában 
is. Az ókori Spártából ismeretes mondást: „Ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς” (újgörögül ή ταν ή επί τας, magyarul 
„ezzel vagy ezen”) például a görög szabadságharc is jelmondatának választotta és zászlajára tűzte; az 
Athéni egyetem logóján pedig ma is Pallasz Athéné látható. 
199 Az ókori Athénról mint emlékezethelyről (Erinnerungsort) ld. Hölscher: Athen – die Polis als Raum 
der Erinnerung, 2010. (Az Akropoliszról: 143–145. o.) 
200 Homérosz: Odüsszeia VII 78–81. 
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Athéné olajfáját és Poszeidón háromágú szigonyának nyomát a sziklán201 azután az 
athéniak egészen a késő antikvitásig őrizték,202 a történetet képzőművészeti 
ábrázolások – többek közt a Parthenón egyik oromcsoportja – tárgyává tették.203 

Újabb szimbolikus tartalommal gazdagította az Akropoliszt mint 
emlékezethelyet a görögök döntése204 a perzsa háborúk végén, melynek értelmében – 
más görög szentélyekhez hasonlóan – a perzsák elvonulása után az Akropoliszon lévő 
templomokat sem építették újjá. A gesztus az Akropoliszt a perzsa pusztítás 
emlékhelyévé avatta, a harminc évvel később mégis megkezdődő építkezések pedig, 
melyek során a romos épületeket részben a talajba temették, hagy részben beépítették 
a támfalakba, a nyomokat szintén nem tüntették el, hanem új formában őrizték 
tovább;205 a periklészi építkezések eredményeképp az Akropolisz egyszerre lett a 
perzsa pusztítás, és az azt követő görög győzelem és megújulás emlékműve – a 
peloponnészoszi háború előtt és alatt, egy olyan időszakban, amely Athén addigi 
hegemóniájának és gazdagságának végét jelentette. 

A reprezentációs célú építkezések és szoborállítások az Akropoliszon egészen a 
késő császárkorig folytak tovább, hogy azután egy konzervatívabb, inkább a 
megőrzésre koncentráló periódus után a keresztény templomépítésekkel – a meglévő 
épületek templommá alakításával folytatódjanak.206  Később, mikor Athén a török 
birodalom részévé vált, a törökök is hasonlóképp alakították tovább az Akropoliszt 
saját igényeiknek megfelelően, így lett a templommá avanzsált Parthenónból a XV. 
század végére mecset. 

A nagyvonalú kisajátításoknak ez a sora csupán 1687-ben ért véget, amikor a 
török–velencei háború során a mecset-Parthenón 1687-ben felrobbant, és az Akropolisz 
használható épületegyüttes helyett végleg rommá vált. Mivel a velenceiek nem tudtak 
hosszú időre berendezkedni, a törökök hamarosan visszaköltöztek az Akropoliszra, és 
újra itt állomásoztatták helyőrségüket207, vagyis a hely funkciója nem változott; 
azonban a reprezentáció helyett a gyakorlati szempontok kerültek az előtérbe: a 

                                                 
201 A történet legteljesebb ókori összefoglalását ld. Apollodórosz 3. 14. 1. 
202 Pauszaniasz I. 26. 5., I. 27. 2. 
203 Az athéniak saját elképzeléseiről az athéni őstörténetet illetően ld. Goette–Hammerstaedt: Das antike 
Athen. Ein literarischer Stadtführer. 2004. 21–25. o.  
204 Ez az ún. plataiai eskü, amelyet azonban Hérodotosz nem, csak később szerzők említenek, s ezért 
sokan utólagos athéni kitalációnak tartják. Vö.: Athéni Lükurgosz: Kata Leókratúsz 81., ill. Diodórosz 11. 
29. 3. Mindkét szerző szinte szó szerint ugyanúgy idézi az eskü szövegét, mely a következőképp 
végződik: „a felégetett és lerombolt szentélyek egyikét sem építem újjá, hanem így hagyom és a jövendő 
nemzedékre hagyományozom a barbárok istentelenségének emlékeként ”. Ld. még Rhodes–Osborne: 
Greek Historical Inscriptions 404–323 BC, 2003, 440–449. o. (Egy a plataiai esküre is hivatkozó, 
Akharnaiban előkerült márvány-sztélé szövege, részletes kommentárral.) 
205 A talajban így keletkezett rétegről („Perserschutt”, „Persian destruction fill”) ld. Goette: Athens, Attica 
and the Megarid, 2001, 11–12. o. Az Akropolisz perzsák által lerombolt épületeinek újrafelhasználásáról 
és ennek gesztusértékéről Hurwit: The Acropolis in the Age of Pericles. 2004, 67–74. o. 
206 A templommá alakított Parthenónról mint a pogány Athén keresztény Athénná való átalakításának 
szimbólumáról ld. Mikhail Khoniatisz: Eiszbatériosz, ill. erről Ephtymiadis: Michael Choniates’ Inaugural 
Address at Athens, 2012. 
207 Edward Dodwell: A classical and topographical tour through Greece, during the years 1801, 1805, and 1806. 
1819. I. köt. 293. skk. ill. Thomas Smart Hughes: Travels in Sicily, Greece and Albania. 1820., I. köt. 256–257. 
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törökök ezúttal csupán a Parthenón romjaira építettek újabb, szerényebb méretű 
mecsetet. 

A görög szabadságharc és a modern görög állam kikiáltása után az Akropolisz a 
maga egészében emlékezethellyé vált, ami azonban nem építkezésekben, hanem a 
bontásban és a visszafejtésben, korábbi nem kívánatos korok szimbólumainak 
eltávolításában mutatkozott meg. Ez alól az egyetlen, de fontos kivétel a görög nemzeti 
zászló az Akropolisz keleti csücskében, és a hozzá kapcsolódó emléktábla, amely 
Manolisz Glezosznak és Aposztolosz Szantasznak állít emléket, akik 1941. május 30-án 
egy éjszakára eltávolították az Akropoliszról a náci megszállást jelző horogkeresztes 
zászlót. Az ókori romok mellett az Akropolisznak egyedül ez a csücske az, amely 
mind a mai napig Görögország modern kori identitásának letéteményese.  

Épületeit és emlékműveit – és a fenti példákat még jócskán lehetne szaporítani – 
az Akropolisz azoktól kapta, akik rajta és körülötte laktak. A helybeli társadalom hozta 
létre őket, a múltra való emlékezés és a jövőnek szóló emlékeztetés igényével. 

De mint minden fontosabb helynek, időről időre az Akropolisznak is jelentést 
adtak és adnak sokan olyanok is, akik nem használták és élték, hanem látogatták és 
csodálták. Ők is valamilyenként csodálták, valamilyennek látták és örökítették meg, 
amivel az Akropolisznak nem elsősorban lokális, hanem a nagyvilágban számon 
tartott jelentéseit gazdagították. Ezek a leírások és rajzok ugyan sokáig az 
Akropoliszról mint lakott és használt épületegyüttesről születtek, azonban egy másik, 
az Akropoliszra távolabbról tekintő, külső nézőpontot érvényesítettek. Ez a 
mechanizmus működött és működött mindenkor, de különösen nagy jelentősége volt 
1687, az Akropolisz rommá válása után, mikor a hely funkcionalitása, ha nem is tűnt 
el, de korlátozottá vált. 
 Az Akropolisz mint az ókori görögség legfőbb emléke iránt érdeklődő, 
távolabbról érkező látogatók száma innentől kezdve folyamatosan nőtt. Az Akropolisz 
ekkori nézői, leírói, rajzolói jellemzően nyugat-európai utazók voltak, akik 
mindenekelőtt a klasszikus kori Akropoliszt, egy most nem létező, de valaha létezőnek 
tudott hely emlékét akarták a szemük előtt látni. Ez a nézői attitűd végül a törökök 
elűzése és a nemzetállam kikiáltása után azt eredményezte, hogy a kívánatos 
„klasszikus” látványt a társadalom a régészet közreműködésével lényegében 
előállította magának: a mai látogató az Akropolisz egy jóval régebbi állapotának 
rekonstrukcióját tekintheti meg, mint amelyről akár Pauszaniasz, akár még korábban 
Sztrabón vagy Hérakleidész Kritikosz tudósíthatott.208 
 A modernkori philhellén látogatók nézőpontját a XVII-XIX. században 
mindenekelőtt nem a látvány, hanem két kulturális toposz határozta meg, melyek 
végső soron az ókorból fennmaradt szövegeken alapulnak. Az egyik az V. századi 
Athénról mint a demokrácia, a gondolkodás, a „kalokagathia” fénykoráról minden 
művelt emberben élő vízió, melynek legfőbb – de persze bizonnyal nem kizárólagos – 
forrása Thuküdidész tudósítása Periklész halotti beszédéről209. A másik toposz szerint 
pedig az Akropolisz a görög kultúra „klasszikus”, periklészi-pheidiaszi virágkorának 
művészeti kifejeződése – ez Plutarkhosznak a periklészi építkezésekről évszázadokkal 

                                                 
208 A jelenlegi állapot kialakulásáról ld. M. Beard: Id. mű 92–102. o. 
209  Thuküdidész II. 34–46. 
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Periklész halála után írt beszámolójából eredeztethető.210 Az Akropoliszt e gondolatok 
jegyében szemlélő philhellén látogatók öröksége pedig egészen a mai napig érezhető. 

3. Pauszaniasz kollégái 

A hellenisztikus és római kor Akropolisz- és Athén-képe a modern koritól sok 
mindenben alapvetően különbözött, de a város rendkívüli kulturális jelentősége, 
amennyiben a hellenisztikus és a római kultúra a klasszikus görögségre maga is saját 
mintájaként és előzményeként tekintett, nem nagyon volt már akkor sem kétséges. Jól 
megfigyelhető ez az Akropolisz mindkét Pauszaniasz előttről fennmaradt leírásában. 

A valószínűleg Kr. e. 200 körül működött Hérakleidész Kritikosz,211 mielőtt 
Athén városát és lakosságát jellemezné, a városba először érkező utazó benyomásait 
rögzíti. 

Ἐντεῦθεν εἰς τὸ Ἀθηναίων ἔπεισιν ἄστυ. ὁδὸς δὲ ἡδεῖα, γεωργουμένη πᾶσα, ἔχουσά 
τι τῇ ὄψει φιλάνθρωπον. ἡ δὲ πόλις ξηρὰ πᾶσα, οὐκ εὔυδρος, κακῶς 
ἐρρυμοτομημένη διὰ τὴν ἀρχαιότητα. αἱ μὲν πολλαὶ τῶν οἰκιῶν εὐτελεῖς, ὀλίγαι δὲ 
χρήσιμαι, ἀπιστηθείη δ’ ἂν ἐξαίφνης ὑπὸ τῶν ξένων θεωρουμένη εἰ αὐτὴ ἐστὶν ἡ 
προσαγορευμένη τῶν Ἀθηναίων πόλις∙ μετ’ οὐ πολὺ δὲ πιστεύσειεν ἄν τις. † ὧδε ἦν 
† τῶν ἐν τῇ οἰκουμένῃ κάλλιστον∙ θέατρον ἀξιόλογον, μέγα καὶ θαυμαστόν, Ἀθηνᾶς 
ἱερὸν πολυτελές, ἀπόψιον, ἄξιον θέας, ὁ καλούμενος Παρθενών, ὑπερκείμενον τοῦ 
θεάτρου, μεγάλην κατάπληξιν ποιεῖ τοῖς θεώρουσιν. Ὀλύμπιον ἡμιτελὲς μὲν 
κατάπληξιν δ’ ἔχον τὴν τῆς οἰκοδομίας ὑπογραφήν, γενόμενον δ’ ἂν βέλτιστον εἴπερ 
συνετελέσθη. γυμνάσια τρία […]212 

Innentől már Athénban vagyunk. Az út kellemes, végig megművelt területen halad át, 
van benne valami szemet gyönyörködtető. A város maga nagyon száraz, rossz a 
vízellátása, utcái pedig rendezetlenül futnak, mert régen épült. A házak többsége igen 
egyszerű, kevés az igényesebb, az ideérkező idegen első látásra aligha hinné, hogy ez 
lenne az athéniak híres városa. De aztán hamar meggyőződhet róla. † … † a világon a 
legszebb: van itt egy figyelemre méltó színház, mely nagy és lenyűgöző, Athéné pazar 
szentélye, amelyet már messziről látni lehet, és megtekintésre feltétlenül érdemes, az 
úgynevezett Parthenón, amely a színház fölött áll, és mély benyomást tesz nézőjére. Az 
Olümpion [az Olümposzi Zeusz temploma] ugyan félkész, de az alaprajza is csodálatos, 
és a legszebb épület lenne, ha elkészült volna. Tornacsarnoka három van […] 

Hérakleidész láthatólag nagy hangsúlyt fektet az épületek és a város befogadóra tett 
hatásának leírására: a színház nem csak említésre méltó és nagy, hanem csodálni 
való/csodálatos (thaumasztosz) is, a Parthenón nem csak pazar és drágán felépített 
(eutelész), hanem jól/messziről látható és megtekintésre érdemes is, és ezért „mély 
benyomást tesz” a nézőre. Az Olümpieionnal kapcsolatban pedig még az is említésre 
érdemes, hogy mennyire szép (beltiszton) lenne készen. 
                                                 
210 Plutarkhosz: Periklész 12. 5–14. 
211 Hérakleidész Kritikoszról és művéről (a görög szöveggel és német fordítással valamint 
kommentárokkal) ld. Alexander Arenz: Herakleides Kritikos „Über die Städte in Hellas”. Eine Periegese 
Griechenlands am Vorabend des Chremonideischen Krieges.  München, Utz, 2006. A szöveg korábbi, szintén 
kommentált és német fordítással ellátott kiadása: Die Reisebilder des Herakleides. Einleitung, Text, 
Übersetzung und Kommentar von Friedrich Pfister, 1951. 
212 A szöveget Arenz kiadása (ld. előző jegyzet) nyomán idézem. 
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A leírásban három jelentős épület, a színház, a Perthenón és az Olümpieion jelzi 
Athén nagyságát, ezek azok a látványosságok, amelyektől a város az, ami. Ugyan 
Hérakleidész még sorolja tovább, hogy ezeken kívül mik vannak Athénban, de a 
továbbiak már inkább kiegészítő díszei a városnak, mint egyediségének, identitásának 
hordozói. (A fennmaradt töredék további két mondat után véget ér, úgyhogy nem 
tudhatjuk, Hérakleidész leltárjába mik kerültek még be.) 

Sztrabón „az egész világot” ismertető, Kr. e. I. századi Geógraphikájában a maga 
helyén szintén sorra kerül az Akropolisz, a róla adott leírás azonban mindenekelőtt 
saját hiányával tüntet. A szerző, miután Attikát mint egységet földrajzi, történelmi 
szempontból tárgyalta, elnevezését megmagyarázta, s Megara felől Eleusziszon, 
különböző hegyeken, kisebb településeken és kikötőkön keresztül elérkezik Athénhoz 
és az Akropoliszhoz, egy mondatban elmagyarázza, hogy néz ki az Akropolisz, és 
milyen épületek láthatók rajta. 

τὸ δ᾽ ἄστυ αὐτὸ πέτρα ἐστὶν ἐν πεδίῳ περιοικουμένη κύκλῳ∙ ἐπὶ δὲ τῇ πέτρᾳ τὸ τῆς 
Ἀθηνᾶς ἱερὸν ὅ τε ἀρχαῖος νεὼς ὁ τῆς Πολιάδος ἐν ᾧ ὁ ἄσβεστος λύχνος, καὶ ὁ 
παρθενὼν ὃν ἐποίησεν Ἰκτῖνος, ἐν ᾧ τὸ τοῦ Φειδίου ἔργον ἐλεφάντινον ἡ Ἀθηνᾶ.213 

A város maga egy szikla, amelyet sík, lakott terület vesz körül. A szikla tetején van  
Athéna szentélykörzete, benne Athéna Poliasz régi temploma, melyben a soha ki nem 
alvó mécses ég, és a Parthenón, amelyet Iktinosz épített, és amelyben Pheidiasz 
elefántcsontból készült Athéné-szobra áll. 

A bevezetésnek tűnő összefoglaló után azonban Sztrabón váratlanul azt kezdi 
ecsetelni, hogy Athént és az Akropoliszt miért nem fogja leírni: 

ἀλλὰ γὰρ εἰς πλῆθος ἐμπίπτων τῶν περὶ τῆς πόλεως ταύτης ὑμνουμένων τε καὶ 
διαβοωμένων ὀκνῶ πλεονάζειν, μὴ συμβῇ τῆς προθέσεως ἐκπεσεῖν τὴν γραφήν. 
ἔπεισι γὰρ ὅ φησιν Ἡγησίας ‘ὁρῶ τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὸ περιττῆς τριαίνης ἐκεῖθι 
σημεῖον, ὁρῶ τὴν Ἐλευσῖνα, καὶ τῶν ἱερῶν γέγονα μύστης: ἐκεῖνο Λεωκόριον, τοῦτο 
Θησεῖον: οὐ δύναμαι δηλῶσαι καθ᾽ ἓν ἕκαστον: ἡ γὰρ Ἀττικὴ θεῶν αὐτοῖς ... 
καταλαβόντων καὶ τῶν προγόνων ἡρώων ... ’ οὗτος μὲν οὖν ἑνὸς ἐμνήσθη τῶν ἐν 
ἀκροπόλει σημείων, Πολέμων δ᾽ ὁ περιηγητὴς τέτταρα βιβλία συνέγραψε περὶ τῶν 
ἀναθημάτων τῶν ἐν ἀκροπόλει: τὸ δ᾽ ἀνάλογον συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῆς 
πόλεως μερῶν καὶ τῆς χώρας: Ἐλευσῖνά τε εἰπὼν ἕνα τῶν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα 
δήμων πρὸς δὲ καὶ τεττάρων, ὥς φασιν, οὐδένα τῶν ἄλλων ὠνόμακεν.214 

Hanem aztán azon dolgok rengetegének nekiveselkedni, amiket megénekelnek és 
híresztelnek erről a városról, visszariadok, mert túl sok volna, és  kifutnék a magam elé 
tűzött tervből. Felrémlik ugyanis előttem, amit Hégésziasz mond: „látom az Akropoliszt 
és rajta a hatalmas háromágú szigony nyomát, látom Eleusziszt, és már beavatott 
vagyok. Az ott a Leókorion, ez itt a Thészeion, képtelen vagyok mindent egyenként 
bemutatni: mert Attika az istenek † … †  megszerezték maguknak és a  hérósz ősök …† ” 
Ő csak egyetlen egyről emlékezett meg az Akropolisz jelentős épületei [szémeia] közül, 
Polemón, a periégéta viszont négy teljes könyvet írt az Akropoliszon található fogadalmi 
ajándékokról (anathémata). És hasonló a helyzet a város többi részével és az egész 

                                                 
213 Sztrabón 9. 1. 16. 
214 Sztrabón 9. 1. 16. 
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vidékkel is: a százhetven, illetve egyesek szerint százhetvennégy község közül 
[Hégésziasz] egyedül Eleusziszt említi, a többiről egyetlen szót sem ejt. 

Végül, mintegy a leírás helyett, Sztrabón rövid áttekintését adja Athén és az athéniak 
sorsának Kekropsztól Sulla pusztításáig (Kr. e. 86). Elbeszélésében Sulla nem negatív 
figura – Sztrabón nem helyezkedik bele a város nézőpontjába. A római hadvezérről a 
saját korában is fennálló rend kialakítójaként beszél, aki megbüntette a vétkeseket 
(akik Róma ellen fordultak), a városnak magának pedig megbocsátott. Sztrabón szerint 
a rómaiak azóta sem korlátozták a város szabadságát, sőt nagy becsben tartják 
(Sztrabón IX 1. 20.)215. 
 Sztrabón tehát Athénból egyedül a város centrumaként megjelölt Akropoliszt 
mutatja, mint Athéna szent helyét (hieron), rajta a két Athéné-templommal: a régi 
Athéna Poliasz szentéllyel (az Erekhtheionnal), valamint a Parthenónnal. És ezeknek 
mindössze egy-egy fontos tartozékát említi még meg: az örökmécsest (az 
Erekhteionban) és Athéna Parthenosz szobrát (a Parthenónban). 

Nyilvánvalóan egészen más feltételek határozták meg létrejöttüket, de 
végeredményében a fent idézett távirati stílusú Akropolisz-leírásokhoz sok 
szempontból hasonlítanak az egyes athéni pénzérméken látható, minimalista 
Akropolisz-veduták is. Az érmék az Antoninusok korából (Kr. u. 138–192.) valók,216 s 
rajtuk az Akropolisz látképe a következő elemekből áll össze: 1) a dombtetőre 
felvezető hosszú lépcső, 2) a Propülaia, 3) Athéné szobra, 4) a Parthenón, 5) a 
megerősített sziklafal és 6) Pán barlangja. Felirat jelzi, hogy athéni pénzről és Athén 
városáról van szó, vagyis az Akropolisz (a felsorolt objektumok együttese) ez esetben 
metonimikusan magát Athén városát is jelenti. 
 

      
1. ábra       2. ábra 

Athéni érme az Antoninusok korából,   Athéni érme az Antoninusok korából, 
rajta a Parthenón,     rajta a Parthenón, 
Athéna Promakhosz szobra,   Athéna Parthenosz szobra, 
a Propülaia a hozzá vezető lépcsővel,  a Propülaia és a hozzá vezető lépcső, 
a domb oldalában Pán barlangja   a domb oldalában Pán barlangja 
 
Az 1. ábrán látható érme a monumentális érmekatalógust készítő Imhoof-Blumer–
Gardner szerzőpáros leírása szerint „elnagyoltan [roughly] ábrázolja az Akropolisz 

                                                 
215 τῇ δὲ πόλει συγγνώμην ἔνειμε∙ καὶ μέχρι νῦν ἐν ἐλευθερίᾳ τέ ἐστι καὶ τιμῇ παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις. 
216 Imhoof-Blumer–Gardner: A Numismatic Commentary on Pausanias, 1887, 129. o. 
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északnyugati irányból adódó látképét”217. A kép ebben az értelmezésében egy látványt 
ad vissza, azonban nem igazán hűségesen: csak hozzávetőleg mutatja azt, amit a kép 
alkotója az adott – általunk csak az érme alapján rekonstruálható – szögből az 
Akropoliszon látott.218 

Van azonban más lehetőség is, ha az „elnagyoltságot” szükségszerű sűrítésként, 
a kép tárgyául választott látványnak az adott médiumhoz idomulásaként értjük. És 
ebben az esetben, ha az érmén látható képről nem gondoljuk, hogy valamilyen 
értelemben meg kellene felelnie egy látványnak, akkor a képnek egy egészen másik 
értelmezése adódik: az érmén nem azért láthatók épp ezek az objektumok, mert észak 
felől az Akropoliszra pillantva ezeket látjuk, hanem sokkal inkább azért, mert a kép 
készítője, tervezője vagy megrendelője számára így, ezek az épületekkel lehetett az 
Akropoliszt adekvát módon képként megjeleníteni.219 Vagyis az érme bizonyos 
épületek illetve motívumok segítségével tudja ábrázolni, megjeleníteni, reprezentálni 
az Akropoliszt és Athént, aminek nem feltétlenül van köze egy konkrét látványhoz 
vagy látképhez, amelyet az Akropolisz-dombról valamely meghatározott irányból és 
látószögből nyerhetünk. 

Az első ábrán látható érme esetében a két értelmezés egyaránt jogosultnak 
tűnik, sőt a kettő össze is egyeztethető. Lange azonban egy 1881-es tanulmányában 
felhívja rá a figyelmet, hogy vannak olyan Akropoliszt ábrázoló érmék is, amelyeken a 
Propülaia és a Parthenón között egyértelműen nem Athéna Promakhosz, hanem 
Athéna Parthenosz szobra látható.220 Lange azonosítását Imhoof-Blumer és Gardner is 
megerősíti.221 Az Imhoof-Blumer–Gardner által hivatkozott pénzről (mely talán a 
Lange által említettel azonos) készült a 2. ábrán látható rajz.222 

Athéné Parthenosz szobra, amelyen Athéné egy kisméretű Nikét tart az egyik 
kezében, a Parthenónban bent volt, tehát semmilyen külső nézőpontból nem 
látszhatott a dombtetőn. A császárkori érmén megjelenő kép tehát ez esetben nem egy 
látványt rögzít, hanem az Akropoliszon található objektumok közül a legfontosabb, 
legnagyobb szimbolikus értékkel rendelkező épületeket mutatja be egyetlen képként, 
Athén reprezentációjaként. 

                                                 
217 Imhoof-Blumer–Gardner: A Numismatic Commentary on Pausanias, 1887, 128. o. Hasonlóképp 
foglalkoztatja a kép konkrét látványnak való megfeleltetése Beulét is, ld. Beulé: Les Monnaies d' Athènes, 
1858, 394–395. o. 
218 A szerzők sorra is veszik, hogy mi „nem stimmel” a pénzeken. „When, however, we come to a 
consideration of details we find much want of exactness. The Propylaea are very inadequately 
represented, and the orientation of the Parthenon is incorrect. […] But the most important point is the 
type and attitude of Athene. It is clear from the position of the statue that the intention of the die-cutter 
was to represent the bronze colossus of Pheidias which stood in the midst of the Acropolis, and we 
ought thus to gain some evidence as to the details of that colossus. But any such hope is destined to 
failure. […]” (129. o.)  
219 A lépcső egy hipotézis szerint azért szerepel ilyen hangsúlyos elemként az érmén, mert a pénzeket a 
lépcsők Hadrianus uralkodása alatti felújításakor verték. Ld. Beulé: Les Monnaies d' Athènes, 1858, 395. o. 
220 K. Lange: Die Athena Promachos des Phidias, 1881, 198–199. o. 
221 Imhoof–Blumer-Gardner: A Numismatic Commentary on Pausanias. 1887, 129. o. (A könyvben szereplő 
illusztráció rossz minősége azonban nem teszi lehetővé, hogy a kérdést az olvasó is megítélje.) 
222 A rajz forrása Jahn–Michelis: Arx Athenarum a Pausania descripta. 1901., 89. o. 1. ábra. 
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 Ha a szóban forgó érmék bármelyikét nem az Akropolisz látképének 
imitációjaként, hanem magának az Akropolisznak és egész Athénnak a 
reprezentációjaként fogjuk fel, akkor tökéletlen reprodukció helyett egy értelmezés 
bemutatását, megnyilvánulását láthatjuk benne. A kép ez esetben nem valamilyen 
vizuális hasonlóság, hanem a lényegesnek tartott elemekre való utalás segítségével 
mutatja be az Akropoliszt: a helyet az ábrázolással rögtön emlékezethellyé is formálja. 

Hasonló ábrázolásokat természetesen nem csak császárkori érméken láthatunk, 
az ókor óta számtalan festmény, metszet és rajz is készült és maradt fönn az 
Akropoliszról. Ezeken, mint minden ábrázoláson, mimézis és reprezentáció, utánzás és 
bemutatás funkciói együtt vannak jelen.223 

Az 1493-as ún. Nürnbergi Krónikában (Weltchronik) pl. Athén városához az 
alábbi illusztráció tartozik (3. ábra). 

 
3. ábra 

Hartmann Schedel Világkrónikájának, az ún. Nürnbergi Krónikának az illusztrációja 
Athén városához (1493, német nyelvű kiadás, XXVIIv)224 

 
A metszeten sok kisebb ház között egy nagy, keresztény templomot látunk, amely a 
tengerparton áll. Mindezt masszív, bástyákkal bőségesen ellátott városfal veszi körül. 
A városba kettős kapun keresztül lehet belépni, a belső kapu egy dombon van, a külső 
pedig a domb alján, fölötte torony magasodik. 

A képet könyvbeli kontextusából adódóan értelmezhetjük Athén és az 
Akropolisz erősen stilizált ábrázolásaként, mely egy látványt imitál: a templom a 
keresztény templommá, de még nem mecsetté alakított Parthenón, a kapu a – 

                                                 
223 A képeket ld. pl. Schneider–Höcker, id. mű. 
224 Az ábra forrása:  
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/is00309000/0073?sid=f5b482f26a7967cad16b7da2fbb926d2 
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középkorban már erőddé átépített – Propülaia, a torony a középkortól egészen 1875-ig 
az Akropolisz látképét meghatározó őrtorony. A kép ily módon Athént egy dombra 
épült, jól védhető, tengerparti városnak mutatja. 

Némileg árnyalja azonban a helyzetet, hogy a Nürnbergi Krónikában pontosan 
ugyanez az illusztráció található Alexandria, Amazónia, Pavia, és néhány további 
város mellett.225 Az ábrázolás tehát inkább egy sémát, mint valamely látványt vagy egy 
város leírását követi: sem hasonlóságra nem törekszik, sem nem specifikálja tárgyát. 
Az 1458 óta az Oszmán birodalomhoz tartozó városról a metszet készítőinek 
valószínűleg semmiféle tudása nem is lehetett. A kép mindössze egy keresztény, 
vízparti várost jelöl, amilyen többek között Athén is, amely értelmezés azonban aligha 
tekinthető az Akropoliszról kialakított benyomás vagy képzet megörökítésének. 

Egészen más a helyzet a XVIII. századi európai utazók (illetve hivatásos 
rajzolóik) képeivel. Ezek valódi veduták, egy adott nézőpontból a látványt rögzítő és 
nagy részletességgel kidolgozó látképek. A „realista” képben azonban ugyanúgy jelen 
van az interpretáció mozzanata: a festmény szükségképp valamilyennek mutatja, 
valahogyan reprezentálja az Akropoliszt. 

  

  
4. ábra     5. ábra 

 
Edward Dodwell két talán leghíresebb Akropolisz-képének (ld. 4. és 5. ábra)226 
fókuszában a Parthenón áll, amely romként is uralja a körülötte lévő teret. Dodwell 
látogatása idején, amikor a képek készültek, az Akropolisz már romos állapotban volt, 
és az egész környékre nyilvánvalóan rányomta bélyegét a törökök jelenléte. A 4. ábrán 
látható akvarell ennek ellenére elsősorban a görög romokat mutatja: az ókori 
maradványok olyannyira dominálnak, hogy minden, ami későbbi, betolakodóként hat. 
A kis, egyszerű modern épületek a nagy romok által meghagyott helyeket szállják 
meg, az előtérben lévő törökök törpének hatnak, akik mintha csak belecsöppentek 
volna ebbe a világba: benne élnek, de nem tudják birtokba venni. 

A másik, nagyobb perspektívából készített vedután (5. ábra) a két világ 
viszonya másmilyen: a kép alsó-elülső felében az 1800-as évek eleji, török Athént, a 
felső-hátsó részen az ókorit látjuk. Az antikvitás emléke mintegy a hátterét képezi a 
                                                 
225 Schneider–Höcker: Die Akropolis von Athen, 2001, 13. o. 
226 A képek forrása Dodwell: Views in Greece, London 1821, 31. o. (4. ábra) és 35. o. (5. ábra). Sok Dodwell 
ill. Pomardi kép jó minőségben, kettőjük Görögországi utazásainak részletes ismertetésével és 
kísérőszövegekkel együtt a British Museumban 2013-an rendezett kiállítás katalógusában is 
megtalálható, ld. Camp (ed): In Search of Greece, 2013. 
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törökök lakta jelennek, s bár a jelen lakói tudomást sem vesznek az ókori Athén 
maradványairól, a festő által létrehozott nézőpontból mégis az ókori rom magasodik a 
jelenbeli élet fölé. 

Az (akár szöveges, akár képi) bemutatásnak nem kell sem tévesnek, sem 
hiteltelennek lennie ahhoz, hogy szubjektív és egyedi legyen, s egy sajátos 
interpretációját adja a bemutatott tárgynak, tájnak, épületnek. A sztrabóni vagy a 
hérakleidészi Akropolisz, a császárkori pénzérmék vagy Dodwell rajzai mind 
valamiképp reprezentálják tárgyukat, s ezáltal valamilyen képet közvetítenek az 
Akropoliszról. Az Akropoliszt ennyiben nem mint saját szemük által befogadott 
földrajzi helyet, és nem is az ott élők Athénját, hanem mint saját élményeik, 
értelmezésük, intenciójuk és emlékezetük által formált emlékezethelyet mutatják be. 

4. Mások emlékeit olvasni és írni. Pauszaniasz: Görögország leírása I 22. 5–I 28. 4. 

„Wer einen realen Besuch Athens in der Antike unter maximaler 
Fokussierung auf die Zeugnisse der Geschichte nachvollziehen will, 
findet ihn im ersten Buch des Pausanias besser, anschaulicher und 
unterhaltsamer als jede moderne Rekonstruktion es leisten könnte.” 

(Tonio Hölscher) 227 

Pauszaniasz egy jól áttekinthető – bár az első, Attikáról szóló részben még nem teljesen 
kiforrott228 – módszer szerint, a hely topográfiáját követve229 mutatja be Görögországot, 
s hozza létre a maga musée imaginaire-jét. Az így létrejövő könyv hosszú, burjánzó és 
változatos. Benne a szövegnek a tájhoz ill. tárgyi világhoz kapcsolásáért a 
tárgyleírások (theórémata), ezek értelmezéséért és a mű belső, narratív kohéziójáért az 
ezekhez kapcsolódó, illetve ezeket egymás után fűző kommentárok (logoi) felelősek. E 
kettőből jön létre Görögország, illetve egy adott tárgy, hely, város pauszaniaszi 
ismertetése, reprezentációja.230 
 Pauszaniasz Akropoliszát vizsgálva is e két dologból, a leírásokból és a 
kommentárokból tudunk tájékozódni: a leírásokból látjuk, hogy melyek azok a 
tárgyak, amelyekből Pauszaniasz Akropolisza összeáll, a kommentárok pedig kulcsot 
szolgáltathatnak a látvány megértéséhez, az Akropolisz mint Pauszaniasz által 
értelmezett földrajzi-kulturális tér értelmezéséhez. Az alábbiakban ebben a két 
lépcsőben fogom vizsgálni, Pauszaniasz mit és miként mutat be az Akropoliszból, 
illetve hogy az ő bemutatása alapján milyennek láthatjuk mi, XXI. századi olvasók az 
Kr. u. II. századi, pauszaniaszi Akropoliszt. 

4. 1 Ami kimarad 

Sztrabón azzal az – idézettel is hitelesített – kifogással, hogy Athén illetve Attika teljes 
leírása szétfeszítené munkájának kereteit, lemond Athén bemutatásáról, és éppen hogy 
csak jelzi az Akropolisz jelentőségét, legfőbb látnivalóit. Pauszaniasz viszont éppen 

                                                 
227 Tonio Hölscher: Athen – die Polis als Raum der Erinnerung, 2010., 130. o. 
228 Vö. Gurlitt: Über Pausanias, 1890, 2–3. o., Habicht: Pausanias und seine Beschreibung Griechenlands, 1985, 
30–31., 12–13. o; Hutton: Describing Greece, 2005, 295–296. o. 
229 Ld. Gurlitt: Über Pausanias, 1890, 21–24. o.; Frazer: Pausanias’ Description of Greece, 1898, I. köt. XXIII–
XXIV. o.; Hutton: Describing Greece, 2005, 26–27. és 83–126. o.,  
230 Vö. Gurlitt: Über Pausanias, 1890, 5–6. o., Hutton: Describing Greece, 2005, 49–51. o. 
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ellenkezőleg jár el: noha jól tudja, és időnként szóvá is teszi, hogy nem tud mindent 
megemlíteni, ami Athénban látható,231 mégis megpróbálja leírhatóvá tenni, és ezzel az 
olvasó számára egyszersmind meg is megszelídíteni, befogadható méretűvé 
zsugorítani az akkor még leírhatatlan mennyiségű tárgynak és épületnek otthont adó 
Akropoliszt. 

A leírás során összesen hét nagyobb épületet és épületkomplexumot, valamint 
az ezekben és ezek között összesen körülbelül nyolcvan objektumot: kultuszszobrot, 
festményt, votívtárgyat, relikviát nevez meg. Hogy az Akropolisznak szentelt hét 
fejezetet, vagy a leírt tárgyak mennyiségét soknak vagy kevésnek találjuk, az 
elsősorban viszonyítási pont kérdése.232 Hét fejezet azonban arra mindenképp 
elegendő, hogy összbenyomás helyett részletekre is kiterjedő, tagolt képet nyújtson az 
Akropoliszról. Pauszaniasz leírása ily módon Sztrabónétól és Hérakleidészétől eltérű 
műfajt képvisel: tárgyáról nem egy pénzérményi, hanem egy kisebb vászonra 
felvihető, Dodwell akvarelljeihez hasonló méretű képet rajzol. 

4. 1. 1. Épületek 

Leírásában Pauszaniasz hét többé-kevésbé önálló épületegyüttest említ: a (1) 
Propülaiát, az ehhez dél felől csatlakozó (2) Athéna Niké templomot és az északi 
oldalán álló (3) Pinakothékát, (4) Artemisz Braurónia szentélykörzetét, (5) a 
Parthenónt, (6) az Erekhtheiont (amely magában foglalja Athéna Poliasz templomát a 
régi Athéné-szoborral), s az ehhez szorosan csatlakozó (7) Pandroszosz-szentélyt. 
Olyan jelentősebb épület, amely Pauszaniasz idejében feltehetően az Akropoliszon állt, 
és ő mégsem említi egyáltalán, mindössze kettő van: az ún. (8) Khalkothéké, egy bronz 
votívtárgyak őrzésére szolgáló épület a Kr. e. V. századból, Artemisz Braurónia 
szentélykörzete és a Parthenón között, valamint (9) Róma és Augustus temploma, 
melyet Kr. e. 27. körül a megszemélyesített Róma városa és az uralkodó tiszteletére 
állítottak, a Parthenóntól valamivel keletre. 
 Ennyiben a II. századi Akropoliszról való régészeti tudásunk és Pauszaniasz 
szövegének egybevetése megerősítheti mindkét tézist, amelyet a Pauszaniasz-kutatás 
ma a szerző szelekciós elveire vonatkozólag érvényesnek tart:233 1) Pauszaniasznak 
többnyire nem esik nehezére lemondani egy-egy római kori épületről vagy szoborról: 
ld. Róma és Augustus templomának, vagy – az Akropolisztól néhány lépésnyire – 
Agrippa monumentális szobrának esetét, mely felett Pauszaniasz szintén 
nagyvonalúan átsiklik; 2) Pauszaniasz gyakrabban emlékezik meg vallási jelentőséggel 
(is) rendelkező tárgyakról és épületekről: lásd a Khalkothéké esetét, amely ugyan 
isteneknek ajánlott tárgyakat őrzött, de vallási jellege feltehetőleg mégsem volt 
(szemben az Akropolisz összes többi, kisebb-nagyobb építményével). 

                                                 
231 Pauszaniasz I 23. 7., I 26. 4. 
232 A Sztrabón által említett Polemón (akinek a munkája nem maradt fönn) az Akropoliszon lévő 
tárgyakat négy teljes könyvben tárgyalta (Sztrabón I 1. 16., ld. föntebb). Maga Pauszaniasz pedig a 
Görögország leírása utolsó könyvében ugyancsak hét fejezetet szentel Polügnótosz két festményének a 
delphoi Leszkhében (X 25.1–X 31.12), és kettőt az Olümpiában felajánlott ún. Küpszelosz-ládának (V 17. 
5–19. 9.). 
233 Ld. pl. Kreilinger: Ta axiologotata tou Pausaniou, 1997. 
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4. 1. 2. A Parthenón-fríz 

Amikor egy művelt XXI. századi európai olvassa Pauszaniasz szövegét az 
Akropoliszról, akkor, ha más miatt esetleg nem, a Parthenón alábbi leírásával 
kapcsolatban egészen biztosan hiányérzete lesz. 

ἐς δὲ τὸν ναὸν ὃν Παρθενῶνα ὀνομάζουσιν, ἐς τοῦτον ἐσιοῦσιν [5] ὁπόσα ἐν τοῖς 
καλουμένοις ἀετοῖς κεῖται, πάντα ἐς τὴν Ἀθηνᾶς ἔχει γένεσιν, τὰ δὲ ὄπισθεν ἡ 
Ποσειδῶνος πρὸς Ἀθηνᾶν ἐστιν ἔρις ὑπὲρ τῆς γῆς: αὐτὸ δὲ ἔκ τε ἐλέφαντος τὸ 
ἄγαλμα καὶ χρυσοῦ πεποίηται. μέσῳ μὲν οὖν ἐπίκειταί οἱ τῷ κράνει Σφιγγὸς 
εἰκών—ἃ δὲ ἐς τὴν Σφίγγα λέγεται, γράψω προελθόντος ἐς τὰ Βοιώτιά μοι τοῦ 
λόγου—, καθ᾽ ἑκάτερον δὲ τοῦ κράνους γρῦπές εἰσιν ἐπειργασμένοι. [6] τούτους 
τοὺς γρῦπας ἐν τοῖς ἔπεσιν Ἀριστέας ὁ Προκοννήσιος μάχεσθαι περὶ τοῦ χρυσοῦ 
φησιν Ἀριμασποῖς τοῖς ὑπὲρ Ἰσσηδόνων˙ τὸν δὲ χρυσόν, ὃν φυλάσσουσιν οἱ γρῦπες, 
ἀνιέναι τὴν γῆν: εἶναι δὲ Ἀριμασποὺς μὲν ἄνδρας μονοφθάλμους πάντας ἐκ 
γενετῆς, γρῦπας δὲ θηρία λέουσιν εἰκασμένα, πτερὰ δὲ ἔχειν καὶ στόμα ἀετοῦ. καὶ 
γρυπῶν μὲν πέρι τοσαῦτα εἰρήσθω˙ τὸ δὲ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς ὀρθόν ἐστιν ἐν χιτῶνι 
ποδήρει καί οἱ κατὰ τὸ στέρνον ἡ κεφαλὴ Μεδούσης ἐλέφαντός ἐστιν ἐμπεποιημένη: 
καὶ Νίκην τε ὅσον τεσσάρων πηχῶν, ἐν δὲ τῇ χειρί δόρυ ἔχει, καί οἱ πρὸς τοῖς ποσὶν 
ἀσπίς τε κεῖται καὶ πλησίον τοῦ δόρατος δράκων ἐστίν: εἴη δ᾽ ἂν Ἐριχθόνιος οὗτος ὁ 
δράκων. ἔστι δὲ τῷ βάθρῳ τοῦ ἀγάλματος ἐπειργασμένη Πανδώρας γένεσις. 
πεποίηται δὲ Ἡσιόδῳ τε καὶ ἄλλοις ὡς ἡ Πανδώρα γένοιτο αὕτη γυνὴ πρώτη˙ πρὶν δὲ 
ἢ γενέσθαι Πανδώραν οὐκ ἦν πω γυναικῶν γένος. ἐνταῦθα εἰκόνα ἰδὼν οἶδα 
Ἀδριανοῦ βασιλέως μόνου, καὶ κατὰ τὴν ἔσοδον Ἰφικράτους ἀποδειξαμένου πολλά 
τε καὶ θαυμαστὰ ἔργα. [8] τοῦ ναοῦ δέ ἐστι πέραν […]234 

A Parthenónnak nevezett templomba belépve mindaz, ami a timpanonon [en toisz 
kalúmenoisz aetoisz, szó szerint „az úgynevezett sasokon”] van, az mind Athéna születését 
mutatja, a hátulsó pedig Poszeidón és Athéna viszályát Athén földjéért. Maga a 
kultuszszobor [agalma] elefántcsontból és aranyból készült. Sisakjának tetején egy 
Szphinx van (amit a Szphixről beszélnek, azt majd akkor mondom el, amikor 
elbeszélésemben Boiótiához érek), a sisak két oldalát pedig griffek díszítik. Ezekről a 
griffekről a prokonnészoszi Ariszteasz a költeményében azt mondja, hogy az 
isszédónokon túl élő arimaszposzokkal küzdöttek meg az aranyért. És hogy az arany, 
amelyet a griffek őriznek, a föld mélyéből került a felszínre. Az arimaszposzokat 
születésüktől fogva félszemű embereknek, a griffeket pedig oroszlánszerű állatoknak írja 
le, amelyeknek sasszárnya és a sascsőre van. De a griffekről ennyi elég is. Athénét a 
szobor bokáig érő khitónban, állva ábrázolja, melle fölött Medúsza feje van 
elefántcsontból kifaragva, és egy mintegy négykönyöknyi Nikét, kezében pedig lándzsát 
tart. A lábánál egy pajzs és a lándzsától nem messze egy sárkánykígyó [drakón] is van. Ez 
a sárkánykígyó Erikthoniosz lehet. A szobor talapzatán Pandóra születése van 
ábrázolva. Hésziodosz és mások azt mondják, hogy ez a Pandóra volt az első nő, és 
Pandóra születése előtt egyáltalán nem létezett a női nem. Odabent egyetlen portréra, 
Hadrianoszéra emlékszem, a bejáratnál pedig Iphikratészére, aki sok figyelemreméltó 
tettet hajtott végre. A templommal szemben pedig […] 

A leírás nagyon jellemző Pauszaniaszra, amennyiben formailag kevéssé tagolt, szinte 
teljesen parataktikus, és egyáltalán nincs is lekerekítve: kezdőszavaival szorosan az 

                                                 
234 Pauszaniasz I 24. 5–7. 
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előző látnivaló leírásához tapad, a néhány tárgyalt téma után pedig a következő tárgy 
leírásával folytatódik. 

Ennek ellenére jól megfigyelhető, ahogy az ismertetés mindenekelőtt az istennő, 
Athéné köré szerveződik: az ő történeteit ábrázolják az említett oromcsoportok, és őt 
magát az egyedüliként részletesebben ismertetett Athéna Parthenosz szobor. A néhány 
sort, amelyet Pauszaniasz egyáltalán a templomnak szentel, alapvetően néhány tárgy 
megnevezése, és két kommentár tölti ki, amelyeket az ábrázolásokon látható alakok 
kapcsán mond el: kik azok a griffek, és ki az a Pandóra. 

Pauszaniasz mindenről, amit a Parthenónon vagy a Parthenónban megemlít, 
meg tudja mondani, hogy mit ábrázol. Az egyetlen, amit kérdésesnek mutat, a 
sárkánykígyó mibenléte; azonban ebben az esetben is inkább csak óvatosan fogalmaz. 
Egyértelműen azt sugallja, hogy az általa felkínált értelmezés helyes, a kígyó tényleg 
Erikhthoniosz. 

Pauszaniasz leírása a Parthenónról mint Athéna templomáról önmagában nem, 
kizárólag más forrásokból származó ismereteinkkel összevetve kelt hiányérzetet: ha 
nem ismernénk a Parthenónt, Pauszaniasz alapján nyugodtan gondolhatnánk, hogy 
egyáltalán nem volt rajta fríz, mint ahogy egy dór templom esetében ez teljesen 
természetes is lenne (minthogy azonban Pauszaniasz a dór templomokra jellemző 
metopékat sem említi, ebből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni). 

A Parthenónt azonban ismerjük, és ezért rögtön szembetűnik mindaz, amiről 
Pauszaniasz nem ír. Elsősorban a Parthenón fríze: miért nem beszél Pauszaniasz a 
frízről? A Pauszaniasz-kutatók nem maradnak adósok a magyarázattal. Egyesek 
szerint a fríz – szemben a Duveen Gallery kínálta kényelmes fejmagassággal a British 
Museumban – az eredeti helyén nagyon fönt volt, ráadásul a templomot körülvevő 
oszlopok (peripterosz) közelsége miatt kényelmes pozíció nem is adódott 
megtekintésére.235 Mások szerint Pauszaniasz azért nem foglalkozik a frízzel, mert ez 
nem mitológiai történetet ábrázol, amit pedig ő általában preferál.236 Egy általánosabb 
megfontolás szerint pedig a fríz, amely ma a művészet történetének egy pazar fejezetét 
kiemelkedő színvonalon reprezentáló, egyedülálló műalkotás, az ókori néző számára 
csupán egy volt a sok közül: az ókorban – még Pauszaniasz idejében is – nem csak 
kora klasszikus, de eredeti Pheidiasz művekben sem lehetett hiány.237 A XVIII–XIX. 
századi Görögország-utazó Edward Dodwell talán laikus, de szemléletében a modern 
Pauszaniasz-kutatástól nem idegen véleménye szerint pedig Pauszaniasz, épp 
ellenkezőleg, azért nem beszél a frízről, mert az egész Parthenón-kérdés már az 
ókorban is túl volt tárgyalva, s a szerző joggal feltételezhette, hogy olvasója mindent 
tud már a témáról.238 

Mindegyik válaszban lehet igazság: a rossz láthatósági viszonyok, a fríz 
közismertsége, a sok más hasonló korú, stílusú és színvonalú szobor (vagy akár fríz), a 
nem mitikus téma mind befolyásolhatta abba az irányba Pauszaniasz választását, hogy 
a Parthenon-fríz helyett más művekre irányítsa saját maga és olvasói figyelmét. A 

                                                 
235 Ld. elsősorban Hurwit: The Acropolis in the Age of Pericles, 2004, 134–136. o. 
236 Ld. Παπαχατζής: Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις. Αττικά, 1974., 340. o. 
237 Ritoók–Sarkady–Szilágyi: A görög kultúra aranykora, 1984, 490–491. 
238 Dodwell: A classical and topographical tour through Greece during the years 1801, 1805, and 1806,  245–246. 
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válaszok relevanciájának összehasonlítgatása, kielégítő vagy nem kielégítő voltuk 
megállapítása helyett azonban talán érdemes magán a kiinduló kérdés természetén 
elgondolkodni. 

Hogy Pauszaniasz miért nem említi a frízt, és hogy miért nem maradtak fönn 
róla más ókori leírásaink sem, kizárólag azért merülhet föl kérdésként, mert a legújabb 
kori kutatók érdeklődése már nem csak a Pauszaniasz által leírt tárgyakra, hanem 
Pauszaniaszra magára, illetve egyáltalán az ókori ember befogadói szokásaira is 
irányul. Ebből a perspektívából úgy látszhat, hogy a Pauszaniasz „mit miért vagy 
miért nem említ”-típusú kérdések jelentősen hozzájárulnak Pauszaniasz ízlésének és 
művészetről való gondolkodásának, s ezen keresztül személyiségének megértéséhez. 

Ám a látszat ebben az esetben talán csal, és e (számunkra) feltűnő hiány 
Pauszaniasz sajátos ízlésében vagy intencióiban való megalapozása helyett csupán 
arra a könnyen megválaszolható kérdésre kell választ adnunk, hogy a Parthenón-fríz 
miért érdekes a mi számunkra. És a Pauszaniasz hallgatására adott különböző válaszok 
egy része mintegy automatikusan ebbe az irányba is indul el: mi a British Museumban 
közelről tanulmányozhatjuk a frízt, míg Pauszaniasz ezt nem tehette, mi kevés, a 
frízhez hasonló kvalitású, kora klasszikus művet láthatunk, míg Pauszaniasz 
számtalan más hasonló korú műalkotással találkozott görögországi utazásai során. 
Azonban annak, hogy miért tartozik a Parthenón fríze ma evidensen a művészeti 
kánonba, legfőképpen közismert kultúrtörténeti okai vannak. 

A Parthenón-fríz,239 mely a Kr. e. V. század közepén, éveken át készült, és több 
tucat művész dolgozott rajta – a metopékkal ellentétben, melyek áldozatául estek a 
Parthenón keresztény templommá alakításának – több mint kétezer évig lényegében 
ép maradt. Jacques Carrey híres Parthenón-rajzai, melyek az 1670-es években 
készültek, még ezt az állapotot tükrözik. A Parthenón 1687-es felrobbanásakor azután 
a fríz jelentős része lezuhant a helyéről, sok darabja megsérült. De a legtöbb elem nem 
pusztult el, s a következő százhúsz csupán a természet eróziós ereje koptatta. 

A XIX. század elején azután a fríz még mindig elég szép számban meglévő 
darabjainak nagy részét Lord Elgin Londonba vitte. Miután a nagyszabású akcióba 
anyagilag beleroppant, gyűjteményét felajánlotta az angol államnak.240 S csak ekkor, az 
„új” művek művészeti értéke körüli vitával és British Museum-beli elhelyezésével 
kezdődött a Parthenón-szobrok európai karrierje. 

Ebben az időben, s az Elgin-márványok sorsától egyáltalán nem függetlenül 
következett be az a szemléletváltás, melynek során a XVIII. századi európai philhellén 
ízlés – amely számára a görög művészet csúcspontját a Winckelmann által 
körülrajongott, részben római másolatokban ránk maradt klasszikus kori görög 
istenszobrok, a belvederei Apollón és társai képezték – fokozatosan átadta helyét egy 
új, a klasszikus kort illetően elsősorban Parthenón-központú, a görögség egészét 
tekintve pedig az archaikus-kori szobrászattól (moszkhophorosz, Kritiosz-kúrosz és 

                                                 
239 A frízről és a vele kapcsolatos értelmezési kísérletekről ld. Jenkins: Greek architecture and its sculpture, 
2006, 94–107. o., Hurwit: The Acropolis in the Age of Pericles, 2004, 133–146. és 224–236. o., Beard: The 
Parthenon, 2010, 128–137. o. 
240 A megvásárlás körüli bonyodalmakról és vitákról ld. Williams: „Of publick utility and publick 
property". Lord Elgin and the Parthenon Sculptures, 2001. 
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egyebek) az athéni fekete és vörös alakos vázákon át a kariatidákig még jó néhány, 
többnyire eredetiben fennmaradt műalkotást meghatározó elemként kanonizáló, a 
korábbinál történetileg sokkal tagoltabb képnek a görög művészetről.241 Ennek az új 
kánonnak, illetve az Akropolisz benne elfoglalt helyének a következménye ugyanúgy 
a XIX. század Akropolisz tüzetes régészeti feltárása, ahogy a Parthenón-frízről szóló 
töméntelen mennyiségű szak- és ismeretterjesztő irodalom is. 

Hogy Pauszaniasz hallgatásának magyarázatát nem benne, hanem bennünk kell 
keresni, annak szemléltetésére álljon itt Winckelmann 1794-es művészettörténetének 
jellemzése a görög művészeti csúcsáról, a periklészi korszakról. 

[…] újból kitört a [peloponnészoszi] háború, de Athénban folytatódtak az építkezések és 
a munka egy pillanatra sem állt le. Mert a nyolcvanhetedik, vagy ahogy Dodwell 
szeretné, a nyolcvanötödik Olümpiasz idején fejezte be Pheidiasz a maga világhírű 
Pallaszát, amelyet Periklész az istennő templomában ajánlott fel. Az ebben a 
templomban található szobrokról és egyéb művekről a periégétésznek mondott Polemón 
négy könyvet írt. Egy évvel Pallasz templomának felszentelése előtt mutatta be 
Szophoklész a maga Oidpuszát, minden tragédiák gyöngyét, úgyhogy a nevezett 
Olümpiasz a művészeknek és a kiművelt emberfőknek egyaránt a legtökeletesebb 
alkotások egyike miatt lehet figyelemre méltó. 242 

A frízt mi, huszonegyedik századi olvasók talán hiányoljuk Pauszaniaszból, 
Winckelmann viszont maga sem említi. Ő vélhetően még a lehető legnagyobb 
megelégedéssel olvasta a Görögország leírását.243 Ízlését és a művészeti értékről való 
gondolkodását tekintve ugyanis Pauszaniasz nem a huszonegyedik századi 
kutatóknak, sokkal inkább Winckelmann-nak és kortársainak lehetett lelki rokona. 

4. 2. Ami bekerült 

A Parthenón példáján azt próbáltam bemutatni, hogy a „Pauszaniasz miért hagyja 
ki…?” típusú kérdésekre ugyan lehet értelmes válaszokat adni, de ezek valójában nem 
nagyon segítenek megérteni Pauszaniasz szövegét, intencióit, gondolkodását. A 
hasonló kérdések nyomán ugyanis a modern kori kutató óhatatlanul is úgy értelmezi 
Pauszaniasz művét, mintha az egy XX–XXI. századi ókorkutató II. századi 
Görögországban tett útjának Pauszaniasz által cenzúrázott változata volna. E – 
meglepően kevéssé reflektált – tudományos módszer eredményeképp Pauszaniaszt 
nem mint II. századi ókorkutatót vagy utazót, hanem mint cenzort sikerülhet 
értelmezni: „Pauszaniasz a régi, igazi Görögország emlékezetét szolgálja [dient], ám 
őrködik [wacht] is e fölött az emlékezet fölött.”244 

A „mi maradt ki Pauszaniasz leírásából?” típusú kérdések sokkal inkább a 
Görögország leírása olvasóinak (különböző kulturális hagyományokból) származó 
várakozásai, elvárási horizontja felől válaszolhatók meg, akik ezeket a műveket saját 
                                                 
241 Ld. erről Radnóti: „Cold Pastoral”. Az ízlés embere és a filozófus, 2012, és Radnóti.: Jöjj és láss! A 
modern művészetfilozófia keletkezése. 2010. XXX, illetve Beard: The Parthenon, 2010. 158. o.  
242 Winckelmann: Geschichte der Kunst des Altertums, 1764, 267. o. 
243 Winckelmann Pauszaniasz-élményéről és a Görögország leírása hatásáról saját művészettörténetére ld. 
Pretzler: From one connoisseur to another. Pausanias as Winckelmann’s guide to analysing Greek art, 
2012. 
244 Dalfen: Dinge, die Pausanias nicht sagt, 1996, 177. o. 
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Görögországuk leírásába belevennék. Pauszaniasz értelmezéséhez ezzel szemben az ő 
leírásának figyelmes olvasásával, hangsúlyainak megértésével juthatunk közelebb, s a 
fejezet hátralevő részében én is erre teszek kísérletet. 

4. 2. 1. Anathémata 

A II. századi Akropoliszon, mint ez egy szentélykörzet esetében természetes is, 
mindenekelőtt olyan tárgyak és épületek álltak, melyeknek nem gyakorlati, sokkal 
inkább kultikus ill. reprezentatív funkciója volt. Ez Pauszaniasz Akropolisz-leírásában 
is tükröződik, például az ’állít’, ’felállít’, ’(votív tárgyként) felajánl’ jelentésű anatithémi 

ige245 és származékainak gyakori használatában.246 
Pauszaniasz szóhasználata egyfelől evidens, hiszen abban, hogy anathémákat 

valaki anathémákként ír le, semmi meglepő nincs. Másfelől azonban épp ennek az 
evidenciának mégis jelentősége van: Pauszaniasz, a modern kori Akropolisz-
látogatókkal ellentétben nem csak tudatában van annak, hogy a szobrokat, épületeket, 
stb. annak idején felajánlották, hanem így is nézi és írja le őket. Számára természetes, 
hogy minden, amit lát, elsősorban nem szépségéért csodált műalkotás, hanem ilyen 
vagy olyan értelemben anathéma: azért van ott, mert valaki(k) valamiért hálát akartak 
adni az istennek, emléket akartak állítani egy eseménynek, tettnek vagy személynek. E 
szobrokban és épületekben tehát számára nem valamilyen művészi szándék fejeződik 
ki, hanem egy társadalmi, vallási, emlékezetpolitikai szándék: megörökíteni valami 
dicséretes tettet, amelyet valaki valamikor sikeresen véghezvitt, és melyben istennek és 
embernek (illetve emberek egy csoportjának) egyaránt része volt. (A felajánló lehet 
azonos a tett végrehajtójával, de lehet akár e tett későbbi haszonélvezője is; ennek 
megfelelően a felajánlás pillanatában a tett lehet akár a közelmúltbeli, akár régen múlt 
esemény.)247 
 A műemlékek anathéma volta Pauszaniasz számára nem csak abban nyilvánul 
meg, hogy egykor valaki istennek hálát akart adni, s ezért van most itt ez és ez az ezt és 
ezt ábrázoló tárgy, hanem azt is jelenti, hogy a tárgy legfőbb értelme éppen ez: a 
tárgy/nézése olvasása a tárgy mint anathéma megértését, a benne materializálódó 
felajánlási aktus felidézését jelenti. A pauszaniaszi hermeneutika alapkérdése tehát 
ezekben az esetekben nem a „mit jelent ez?” hanem a „miért állították/ajánlották fel?”. 
 A továbbiakban ezen gondolat jegyében vizsgálom a Periégészisz Akropoliszról 
szóló részét. Minthogy az „anathéma”-nak (mint aktusnak) két alapvető aspektusa 
van, egy társadalmi és egy vallási, az elemzést is e szerint tagolom: először az 

                                                 
245 Liddell–Scott: Greek-English Lexicon v. anatithemi II. 1. „set up as a votive gift, dedicate […] 2. set up, erect, 
[…] 3. set up and leave in a place” A Szúda lexikon szerint Ἀνάθημα: “πᾶν τὸ ἀφιερωμένον θεῷ, 
αἰτοῦντος τῷ Πέλοπι ἀνάθημα τὴν ἄρνα τὴν χρυσῆν, ἕτερα παρέχοντι κειμήλια, ἔχρησεν: ὃ 
βούλομαι δός: μὴ δίδου δ' ὃ μὴ θέλω. λέγεται δὲ καὶ Ἀνάθεμα.” illetve Ἀνάθεμα: “καὶ τὸ 
ἀνατιθέμενον τῷ θεῷ καὶ τὸ εἰς ἀφανισμὸν ἐσόμενον: τὰ ἀμφότερα σημαίνει. λέγεται δὲ καὶ 
Ἀνάθημα τὸ τῷ θεῷ ἀνατεθειμένον.” 
246 Pauszaniasz az Akropolisz leírása során 18 ebből az igéből képzett alakot (beleértve az anathéma 
főnevet) használ, további 2 alkalommal pedig az ennek passzív formáit gyakran helyettesítő anakeimai 
ige megfelelő alakját. 
247 példák 
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Akropolisz-tárgyakban Pauszaniasz és olvasója számára megmutatkozó vallásit, utána 
az Akropoliszon jelenlévő történelmet vizsgálom. 

4. 2. 2. Az Akropolisz mint vallási szimbólum 

A hegy és a hegycsúcs, mint sok más nép, az ókori görögök számára is az istenek helye 
– elég talán az Olümposzra, a görög istenek lakhelyére utalni. És ez alól nem kivétel az 
Akropolisz sem: a domb a régészeti feltárások eredményei szerint a bronzkor óta 
kultusz-hely. Az Akropolisz-múzeumban több tucat olyan, a mükénéi korból 
származó tárgy látható, melyet feltehetőleg valamely istennek ajánlottak föl a vidék 
akkori lakói. 

Az Akropolisz mint vallási központ jelentőségét Pauszaniasz az Athéna Poliasz-
szobor leírása kapcsán emeli ki. 

ἱερὰ μὲν τῆς Ἀθηνᾶς ἐστιν ἥ τε ἄλλη πόλις καὶ ἡ πᾶσα ὁμοίως γῆ—καὶ γὰρ ὅσοις 
θεοὺς καθέστηκεν ἄλλους ἐν τοῖς δήμοις σέβειν, οὐδέν τι ἧσσον τὴν Ἀθηνᾶν 
ἄγουσιν ἐν τιμῇ—, τὸ δὲ ἁγιώτατον ἐν κοινῷ πολλοῖς πρότερον νομισθὲν ἔτεσιν ἢ 
συνῆλθον ἀπὸ τῶν δήμων ἐστὶν Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἐν τῇ νῦν ἀκροπόλει, τότε δὲ 
ὀνομαζομένῃ πόλει: φήμη δὲ ἐς αὐτὸ ἔχει πεσεῖν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ 
ἐπέξειμι εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει, λύχνον δὲ τῇ θεῷ χρυσοῦν […]248 

Athéna szent helye az egész város, és hasonlóképp az egész vidék is. Mert azok is, akik 
alapvetően más isteneket félnek, nem kevésbé tisztelik emellett Athénét. Ám a 
legszentebbnek mindannyian, sok évvel a községek egyesülése előtti időktől fogva, 
Athéné szobrát tartják a most Akropolisznak, akkor azonban csak Polisznak nevezett 
helyen. Azt is mondják róla, hogy az égből esett le. Abba most nem megyek bele, hogy 
ez vajon így van-e, az istennő arany mécsesét viszont […] 

Athéné szent helye Pauszaniasz leírása szerint egész Attika, és a legszentebb és 
a legrégebbi kifejeződése ennek a kultusznak Athéné Poliasz (városvédő Athéné) 
Akropoliszon látható szobra. Emellett Pauszaniasz számtalan egyéb Athénét ábrázoló 
tárgyat is bemutat az Akropoliszon, többek közt részletesen leírja a pheidiaszi Athéna 
Parthenoszt (ld. fentebb), és kevésbé részletesen Athéna Promakhosz szobrát is.249 A 
Pauszaniasz által bemutatott Athén ennyiben éppúgy Athéné városa, mint a sztrabóni, 
s Akropolisza éppúgy Athéné szent helye, mint a császárkori érmék Akropolisza, vagy 
akár a korábbi idők híres baglyos érméinek Athénja. Ám hogy Pauszaniasz leírása nem 
egyszerűen azt mutatja, hogy az Akropolisz az istennő szent helye, arra két, az 
athéniak vallásosságát kiemelő megjegyzés figyelmeztet. Az elsőt az agora leírásában, 
Eleosz oltára kapcsán olvassuk: 

τούτοις δὲ οὐ τὰ ἐς φιλανθρωπίαν μόνον καθέστηκεν, ἀλλὰ καὶ θεοὺς εὐσεβοῦσιν 
ἄλλων πλέον, καὶ γὰρ Αἰδοῦς σφισι βωμός ἐστι καὶ Φήμης καὶ Ὁρμῆς: δῆλά τε 

                                                 
248 Pauszaniasz I 26. 6. 
249 Továbbá megemlíti Athéna Hügeia szobrát (23.5), Athéné és Marszüasz versengését ábrázoló 
szoborcsoportot (24.1.), egy épp Zeusz fejéből kipattanó Athénét (24.3.), Athéna Erganét (24.3.), egy 
Athéna és Poszeidón versengését ábrázoló művet (24.3.), Athéna születését és Athéné és Poszeidón 
versengését a Parthenón két oromcsoportján (24.6.), Endoiosz Athéna szobrát (26.4.), és később Athéné 
régi szobrait (27.5-6) és Athéné Lémnia szobrát (28.2.). 
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ἐναργῶς, ὅσοις πλέον τι ἑτέρων εὐσεβείας μέτεστιν, ἴσον σφίσι παρὸν τύχης 
χρηστῆς.250 

És nem csak az emberszeretet (philanthrópia) jellemző rájuk, hanem az isteneket is 
másoknál jobban tisztelik, hiszen van náluk a Szégyenérzetnek (Aidósz), a Híresztelésnek 
(Phémé), és az Igyekezetnek (Hormé) is oltára; látható, hogy akikben több az istenfélelem, 
azokat ugyanennyivel inkább kíséri jó szerencse. 

Egy másik megjegyzést pedig az Akropoliszon látható bika, az athéni tanács (búlé) 
anathémájának leírása után, amikor Pauszaniasz saját fent idézett megállapítására még 
egyszer visszautal. 

λέλεκται δέ μοι καὶ πρότερον ὡς Ἀθηναίοις περισσότερόν τι ἢ τοῖς ἄλλοις ἐς τὰ θεῖά 
ἐστι σπουδῆς: πρῶτοι μὲν γὰρ Ἀθηνᾶν ἐπωνόμασαν Ἐργάνην, πρῶτοι δ᾽ ἀκώλους 
Ἑρμᾶς <ἀνέθεσαν>, ὁμοῦ δέ σφισιν ἐν τῷ ναῷ †Σπουδαίων δαίμων ἐστίν.251 

Említettem már korábban is, hogy az athéniak mindenki mást felülmúlnak az  istenek 
iránti tiszteletben: ők tisztelték Athénét elsőként mint Erganét [Dolgozó Athénét], ők 
állítottak először végtagok nélküli hermákat, és ugyanebben a templomban ott van a 
†Szpúdaión nevű isten252 is. 

Az athéniak buzgó vallásossága Pauszaniasz szerint jól látható abból, hogy több istent 
is egyedül ők tisztelnek, vagy ők tiszteltek elsőként (kultuszokat alapítottak, 
mondanánk ma), és hogy sok istennek állítanak szobrot. Ez a vallásosság közben 
igazolást is nyer abban, hogy az athéniak sorsa másokénál jobban alakul: ők az élő 
példái annak az igazságnak, hogy az embert életében érő jó szerencse (agathé tükhé) 
istenfélelmével (euszebeia) arányos (iszon). 

A pauszaniaszi Akropolisz ennyiben nem elsősorban az istennő helye, hanem 
egy nép és istenei közti jól működő vallási kapcsolat letéteményese: Az athéniak által 
ápolt Athéné-kultusz központja, ahol más általuk tisztelt isteneknek is fontos 
szentélyei, szobrai állnak. 

A fent idézett passzus, mely szerint Athén és Attika Athéné istennő szent helye 
(hiera esztin), ezt a ténymegállapítást azzal indokolja, hogy Attika minden részén 
tisztelik Athénét. Vagyis az Akropolisz és a vidék szentségét Pauszaniasz nem az 
istennő felől gondolja el. Nem azt állítja, hogy Athéné bizonyos értelemben „jelen van” 
ezen a vidéken, hanem arról beszél, hogy az ezen a vidéken élők mind nagyon tisztelik 
Athénét. A következő mondat pedig, amelyben Pauszaniasz Athéna Poliasz ősi 
szobráról mint e kultuszt megtestesítő tárgyról beszél, hangsúlyosan kétségbe vonja, 
hogy a szobor az égből érkezett volna: „Abba, hogy, ez így van-e vagy sem, most nem 
fogok belemenni… ”. 

                                                 
250 Pauszaniasz I 17. 1. 
251 Pauszaniasz I 24. 3. 
252 A szöveghelyet a legtöbb kiadás javíthatatlanul romlottnak minősíti. A magyar fordításom ebben az 
esetben a Les Belles Lettres kiadáson alapul, melynek szerzői a szöveget ilyen formában kifogástalannak 
tartják, és a „Szpudaión” alakot egyszerűen a szóban forgó isten (daimón) neveként értelmezik. Vö. 
Pausanias: Description de la Grèce. Tome I. Édité par Michel Casevitz, traduit par Jean Pouilloux, 
commentaires de François Chamoux, 1992. 76., ill. 206–207. o. 
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Pauszaniasz láthatólag kívülállóként szemléli az athéniak vallásosságát, és 
kétségbe is von olyan dolgokat, amelyekben az athéniak hisznek. Azonban jól látható 
az is, hogy kétségeit milyen óvatosan, mondhatni tapintatosan fogalmazza meg. Más 
hasonló csodákkal kapcsolatban pedig a kritikáról teljesen le is mond, és beéri azzal, 
hogy arról tudósít, amit (az athéniak) „mondanak” (legúszin): 

λέγουσι δὲ καὶ τάδε, κατακαυθῆναι μὲν τὴν ἐλαίαν, ἡνίκα ὁ Μῆδος τὴν πόλιν 
ἐνέπρησεν Ἀθηναίοις, κατακαυθεῖσαν δὲ αὐθημερὸν ὅσον τε ἐπὶ δύο βλαστῆσαι 
πήχεις.253 

Ezt is mondják, és hogy az olajfa leégett, amikor a médek fölégették az athéniak városát, 
de, noha az egész leégett, már aznap mintegy kétkönyöknyire megnőtt. 

és hasonlóképpen: 

καὶ τριαίνης ἐστὶν ἐν τῇ πέτρᾳ σχῆμα: ταῦτα δὲ λέγεται Ποσειδῶνι μαρτύρια ἐς τὴν 
ἀμφισβήτησιν τῆς χώρας φανῆναι.254 

És egy háromágú szigony nyoma [szkhéma] is látható a sziklán – erről azt mondják, hogy 
Poszeidón tanúbizonyságaként jelent meg a vidékért folyó versengéskor.  

Pauszaniasz egy jóval későbbi általános megjegyzése az akhájok egy Olümpiában 
felajánlott szobra kapcsán, mely szerint ő csak tudósít arról, amit egyesek mondanak, 
de nem feltétlenül hiszi is el – „kötelességem elmondani, amit a görögök mondanak, 
de mindent el is hinni már nem kötelességem.” (Pauszaniasz VI 3. 8.)255 – egyesek 
szerint arra mutat, hogy a rengeteg „mondják”, és „beszélik” fordulat Pauszaniasz 
szkepticizmusának jele, és ezeket mint nem csak eltávolító, hanem kételkedését is 
kifejező fordulatot kell értenünk.256 Ez azonban egyáltalán nem biztos. A „mondják” 

                                                 
253 Pauszaniasz I 27. 2. 
254  Pauszaniasz I 26. 5. 
255 ἐμοὶ μὲν οὖν λέγειν μὲν τὰ ὑπὸ Ἑλλήνων λεγόμενα ἀνάγκη, πείθεσθαι δὲ πᾶσιν οὐκέτι ἀνάγκη. 
A kijelentés egyáltalán nem valami csodás, hihetetlen dologgal kapcsolatban hangzik el: itt Pauszaniasz 
általa felfedezett kronológiai ellentmondások miatt fejezi ki kétkedését azzal kapcsolatban, hogy egy 
bizonyos Oibótasz harcolhatott-e a perzsák ellen Plataiainál. 
  A kijelentést Hérodotosz egy hasonló megállapításával szokás párhuzamba állítani, ld. Hérodotosz VII 
152. A párhuzamról ld. pl. Hutton: Describing Greece, 2005, 194., Champion-Smyth: An archaeological 
commentary on the Agora of Athens, 1998, 15–16. o. 
256 A modern Pauszaniasz-fordítások azután rendszeresen olyan fordulatokkal adják vissza Pauszaniasz 
szavait, amelyek alapján ő mindezen történetek hidegfejű kritikusának, szinte cinikus kívülállónak 
tűnik. Ennek egyik legjobb példákat a Görögország leírása magyar fordításában lehet találni, amely csak 
úgy hemzseg a „monda”, „[görög] hagyomány”, „mitológia” szavaktól, melyek révén Pauszaniasz igazi 
pozitivista tudóssá válik: „Ekkor Minósz leánya állítólag beleszeretett [legetai eraszthénai] Minószba, és 
ezért lenyírta apja haját. Ez tehát a monda. [Tauta men hútó geneszthai legúszi]”; 43. o., „A görög 
hagyomány azt is számon tartja [Hellénesz de alla te legúszi], hogy…”; „Héraklész, amint a mitológiából 
ismert módon [hósz logosz ekhei] megfojtja a kígyókat”,  „A legenda szerint [hoi Tegeatai … legontesz … ] a 
leány, mikor elvezették, térdre esett, és egy fiút szült azon a helyen, ahol most Eileithüia szentélye áll. 
Ez a mítoszvariáns nem egyeztethető össze azzal [hútosz ho logosz diaphorosz men esztin heteró logó …], 
amely szerint Augé apja tudta nélkül szülte meg gyermekét, Télephoszt […]” (Pauszaniasz: Görögország 
leírása (Muraközy Gyula fordítása, a fordítást az eredetivel egybevetette Patay-Horváth András), 2008, I. 
köt. 34., 40, 43., ill. II. köt. 137. o. Pauszaniasznak a mítoszokhoz való viszonyát a maga 
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(legúszin, phaszin) és ehhez hasonló szófordulatokkal – melyek elvben elutasított, 
jóváhagyott, vagy értékítélet nélkül továbbadott tudósításokat egyaránt bevezethetnek 
– Pauszaniasz gyakran olyankor is él, amikor egészen egyértelműen kiderül, hogy ha 
nem is igaznak, de legalábbis hihetőnek, lehetségesnek véli azt, amit ezek a bizonyos 
valakik mondanak. Egyetlen, épp az Akropolisz leírásában található példa: 

τούτων πέραν, ὧν εἴρηκα, ἐστὶν ἡ λεγομένη Θησέως μάχη πρὸς τὸν ταῦρον τὸν 
Μίνω καλούμενον, εἴτε ἀνὴρ εἴτε θηρίον ἦν ὁποῖον κεκράτηκεν ὁ λόγος: τέρατα γὰρ 
πολλῷ καὶ τοῦδε θαυμασιώτερα καὶ καθ᾽ ἡμᾶς ἔτικτον γυναῖκες.257 

Azokkal [a szobrokkal] szemben, amelyekről most beszéltem, van egy másik, amelyet 
Thészeusz küzdelmeként emlegetnek (legomené makhé) az úgynevezett Minósz bikájával 
[Minó taurosz] – akár ember volt ez, akár olyan olyan állat, amilyennek a róla szóló 
legismertebb történet tartja (kekratéke ho logosz). Mert szülnek még a mi időnkben is akár 
ennél sokkal furcsább szörnyeket is az asszonyok.258  

Az, hogy Pauszaniasz rengeteg információt, történet nem a saját nevében mond el, 
hanem jelzi, hogy ő csak továbbadja, elsősorban némi távolságtartást, de semmiképp 
sem határozott kétkedést fejez ki. És nem annyira azért akar távolságot tartani, mert 
hangsúlyozni akarná, hogy ezek nem biztos információk, hanem mert sok esetben 
tényleg fontos, hogy ezt ők, a helyiek tartják így – az, hogy ő elhiszi-e, nem lényeges. 
Kijelentése is, mely szerint ugyan mindent le kell írnia, ami a görögök szempontjából 
releváns, de nem kell mindezt el is hinnie, nem kétkedésének, hanem etnográfusi 
érdeklődésének kifejezése. Kis-ázsiai görögként egyszerre része annak az athéni görög 
kultúrának, amelyet leír, és áll kívül rajta – művében azonban inkább kívülállását 
próbálja érvényesíteni. Eközben mégis erősen kamatoztatja otthonosságát, mellyel a 
római kori Athénban mozog, és ebből fakad az empátia, amellyel noha a kívülálló 
szemszögéből, és egyes elemeivel szemben szkeptikusan is, de mégis nagy megértéssel 
tudja az athéniak általa is nagyra tartott, és a sors által is hitelesítve látott Athéné-
kultuszának legfőbb szimbólumát bemutatni. 

4. 2. 3. A történelem nyomai az Akropoliszon 

                                                                                                                                                           
bonyolultságában, elsősorban kognitív-ismeretelméleti aspektusból vizsgálja Paul Veyne, ld. Veyne: Did 
the Greeks believe in their Myths? 1983, az itt tárgyalt kérdésekről elsősorban 95–102. o. 
257 I 24. 1. 
258 A fordítások az ilyen esetekben gyakran nehezen érthetővé válnak. Álljon itt két, esetlegesen kiemelt 
példa: „Opposite these I have mentioned is represented the fight which legend says Theseus fought 
with the so-called Bull of Minos, whether this was a man or a beast of the nature he is said to have been 
in the accepted story. For even in our time women have given birth to far more extraordinary monsters 
than this.” Pausanias: Description of Greece (Translated by W. H. S. Jones), I. köt. 121. o.; „Az eddig 
említett szobrokkal szemben itt áll az is, amely Thészeusz legendás küzdelmét ábrázolja az úgynevezett 
Minótaurosszal – lett légyen ez akár férfi, akár mesebeli állat. Hiszen az asszonyok világra hoztak ennél 
sokkal rútabb szörnyszülötteket még a mi időnkben is.” Pauszaniasz: Görögország leírása (Muraközy 
Gyula fordítása, a fordítást az eredetivel egybevetette Patay-Horváth András), 2008, I. köt. 43. o. 
(Természetesen ez nem áll minden modern nyelvű Pauszaniaszra, az 1982-es olasz fordítás, vagy 
különösen Ernst Meyer 1954-es német német fordítása mindenfajta nehézség nélkül tudja visszaadni 
ugyanezt a szakaszt.) 
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Mikor Pauszaniasz elbeszélése az Akropolisz kapujához, a Propülaiához ér, az 
épületről a következő rövid mondattal emlékezik meg: 

τὰ δὲ προπύλαια λίθου λευκοῦ τὴν ὀροφὴν ἔχει καὶ κόσμῳ καὶ μεγέθει τῶν λίθων 
μέχρι γε καὶ ἐμοῦ προεῖχε.259 

A Propülaia tetőzete fehér kőből van, és a kövek szépsége és nagysága még az én 
időmben is kiemelkedő. 

Az épület jelentőségét tehát az adja, hogy kiemelkedő szépségű és méretű, de a 
mondat egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy a Propülaia, bármilyen szép és nagy, 
ki van téve az idő pusztító hatásának. Még ma is kiemelkedő, mert egészen mostanáig 
megmaradt ugyanolyan szépnek és nagynak, amilyennek annak idején építették. A 
Propülaia szépségének fennmaradása még hangsúlyosabbá válik az által, ahogy 
mindössze néhány mondattal később Pauszaniasz egészen természetesként említi, 
hogy a Pinakothékában őrzött festmények közül csak azokról tud beszélni, amelyeket 
„az idő (khronosz) még nem halványított el” (I 22. 6.). 

A pauszaniaszi megfogalmazások így anélkül, hogy explicitté tennék az 
Akropoliszon látható nevezetességek korát és régiségét, mégis érzékeltetik, hogy 
valamilyen távoli múlt különösen értékes, és csak kivételes körülményeknek 
köszönhetően fennmaradt relikviáival állunk szemben. 
 A Propülaia és annak közvetlen szomszédságában álló „Szárnyatlan Athéné” 
(Niké Apterosz, mai fogalmaink szerint Athéna Niké avagy „Győzedelmes Athéné”)260 
temploma után Pauszaniasz hirtelen arról kezd beszélni, hogy az Akropolisz adott 
pontján állva mit láthatunk. 

ἐντεῦθεν ἡ θάλασσά ἐστι σύνοπτος, καὶ ταύτῃ ῥίψας Αἰγεὺς ἑαυτὸν ὡς λέγουσιν 
ἐτελεύτησεν. ἀνήγετο μὲν γὰρ ἡ ναῦς μέλασιν ἱστίοις ἡ τοὺς παῖδας φέρουσα ἐς 
Κρήτην, Θησεὺς δὲ—ἔπλει γὰρ τόλμης τι ἔχων ἐς τὸν Μίνω καλούμενον ταῦρον —
πρὸς τὸν πατέρα προεῖπε χρήσεσθαι τοῖς ἱστίοις λευκοῖς, ἢν ὀπίσω πλέῃ τοῦ ταύρου 
κρατήσας: τούτων λήθην ἔσχεν Ἀριάδνην ἀφῃρημένος: ἐνταῦθα Αἰγεὺς ὡς εἶδεν 
ἱστίοις μέλασι τὴν ναῦν κομιζομένην, οἷα τὸν παῖδα τεθνάναι δοκῶν, ἀφεὶς αὑτὸν 
διαφθείρεται: καί οἱ παρὰ Ἀθηναίοις ἐστὶ καλούμενον ἡρῷον Αἰγέως.261 

Innen [a Szárnyatlan Niké templomától] el lehet látni a tengerig, és mint mondják, 
Aigeusz innen vetette le magát, és úgy halt meg. Mert a hajó, amelyik az ifjakat Krétára 
vitte, fekete vitorlával tért vissza, annak ellenére, hogy Thészeusz, aki azért hajózott el, 
hogy bátran szembeszálljon az úgynevezett Minósz bikájával (Minó taurosz), 
elutazásakor azt mondta az apjának, hogy ha a bikát legyőzve tér vissza, fehér vitorlával 
fog érkezni. Aztán Ariadné elveszítése miatt megfeledkezett erről. Aigeusz, amikor 
meglátta, hogy a hajó fekete vitorlával közeledik, azt gondolta, hogy a fia meghalt, ezért 
levetette magát a szikláról és szörnyethalt. És az ő tiszteletére állították az athéniak az 
Aigeusz-oltárat. 

                                                 
259 Pauszaniasz I 22. 4. 
260 A Pauszaniasz által használt névről ld. Frazer: Pausanias’ Description of Greece, 1898, II. köt 257–261. o., 
a templomról magáról Kirsten-Kraiker: Griechenlandkunde, 1954, 73. o. 
261 Pauszaniasz I 22. 4–5. 
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Pauszaniasz ebben az esetben, mint sokszor máskor is, előbb mondja el megjegyzéseit 
és magyarázatait, s csak utána nevezi meg magát a látnivalót: Aigeusz oltárát 
(héróonját). Módszere azonban ebben az esetben nem pusztán a változatosságot 
szolgáló írói fogás, hanem az athéniak oltárépítésének Pauszaniasz által rekonstruált 
logikáját is érzékelteti: 1) Az Akropolisz adott pontjáról jól látható a tenger. 2) Az 
athéniak (ettől a ténytől nyilvánvalóan nem függetlenül) „azt mondják”, hogy ez épp 
az a pont, ahonnan Aigeusz egykor levetette magát és meghalt. 3) Ezért és ezért történt 
(Thészeusz küldetésének története), hogy Aigeusz leugrott a szikláról. 4) Az athéniak 
Aigeusznak oltárt állítottak. Pauszaniasz az utolsó mozzanat, az oltárállítás kapcsán 
nem teszi egyértelművé, hogy az oltár azon a helyen áll, ahonnan a tengerre lehet látni, 
és amelyikről mostanáig szó volt. A vázolt logika szempontjából azonban ennek szinte 
semmi jelentősége: a lényeg, hogy a hely az Akropoliszon őrzi Aigeusz emlékét, az 
athéniak pedig egy emlékművel adóztak neki.262 
 Magát a történetet (3.) Pauszaniasz nem az athéniak által mesélt történetként 
mutatja be, hanem saját maga beszéli el, múlt időben és kijelentő módban: „a hajó, 
amelyik az ifjakat Krétára vitte, fekete vitorlával tért vissza, …”. A helyszínnek az 
eseményhez kapcsolását és az emlékmű felállítását azonban az athéniaknak 
tulajdonítja: ők azok, akik azt mondják, hogy ez az a hely, ahonnan Aigeusz leugrott, 
és ők azok, akik az események után az ő tiszteletére oltárt emeltek. 
 Aigeusz oltárának leírása ily módon Pauszaniasznak az Akropoliszról és az 
Akropoliszról mint az athéni történelem emlékezetének helyéről vallott nézeteinek 
foglalataként olvasható. A történelem egyrészt jelen van az Akropoliszon, amennyiben 
az események az Akropoliszhoz mint helyhez köthetők, másrészt maguk az athéniak a 
történelem emlékművévé avatják, mikor emléket állítanak múltjuk fontos 
pillanatainak.263 

Aigeusz emlékének ily módon természetes helye van az Akropoliszon, még 
akkor is, ha emlékműve esetleg máshol áll. Számtalan más történelmi eseménnyel 
ezzel szemben épp fordított a helyzet: ezek az Akropoliszon kizárólag az athéniak 
emlékműállításainak köszönhetően vannak jelen. 

Pauszaniasz elbeszélései egy-egy ilyen, a történelmet megtestesítő tárgy 
kapcsán esetenként olyan hosszúak, hogy nem egyszerűen a tárgyhoz fűzött 
kommentárnak, hanem különálló egységnek tűnnek – és különösen igaz ez az 
Olümpiodórosz szobra kapcsán Athén makedón elnyomásáról mondottakra. 
Azonban, mint a továbbiakban látni fogjuk, ezek a történelmi kitérők az Akropolisz 

                                                 
262 Frazer – aki a kérdésről Dörpfelddel és más kompetens régészekkel is konzultált – meg volt győződve 
róla, hogy az oltár az Akropoliszon állt, ld. Frazer: Pausanias’ Description of Greece, 1898, II. köt. 262. o. 
Francoix Chamoux (Frazerénél majd egy évszázaddal későbbi) Periégészisz-kommentárja szerint 
viszont valószínűbb, hogy a Pauszaniasz által említett oltár valahol máshol volt. Vö. Pausanias: 
Decription de la Grèce, Livre I, L’Attique, 1992 I. köt. 199. o. 
263 Hasonlóképp fogható fel Szilénosz kövének, egy másik, szintén az Akropoliszhoz mint helyhez 
köthető esemény emlékezethelyének leírása is, azzal a különbséggel, hogy itt az emlékműállítás 
mozzanata hiányzik: a kő, amelyen annak idején Szilénosz ült, az utókor számára maga válik 
emlékhellyé (Pauszaniasz I  23. 5–6.). És nagyon hasonló funkciót tölt be Poszeidón szigonyának nyoma 
is a sziklán (Pauszaniasz I 27. 5., illetve a Sztrabón által idézett Hégésziasz-hely, Sztrabón IX 1. 16.), 
melyről a pauszaniaszi Akropolisz kultikus aspektusa kapcsán fentebb már szó esett. 
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mint történelmi emlékezethely leírásának szerves részét képezik. Egy-egy ilyen 
történelmi leírás nem csak történelmi kitekintés, a görög és az athéni történelem 
pauszaniaszi elbeszélésének egy-egy láncszeme, hanem valamely történelmi emlékmű 
jelentésének kibontása, az Akropolisz mint emlékezethely behatárolása is. 

Messze a leghosszabb történelmi tárgyú elbeszélést (25. 2–26. 3., az Akropolisz-
résznek majdnem az egy ötöde) a más ókori művekben alig említett264 Olümpiodórosz 
szobra kapcsán olvassuk. Pauszaniasz kommentárjának felépítése ebben az esetben a 
következő. 

1.) A szobor említése után először Olümpiodórosz jelentőségére, hírnevére és 
ennek okára mutat rá: 

μεγέθει τε ὧν ἔπραξε λαβὼν δόξαν καὶ οὐχ ἥκιστα τῶν καιρῶν, φρόνημα ἐν 
ἀνθρώποις παρασχόμενος συνεχῶς ἐπταικόσι καὶ δι᾽ αὐτὸ οὐδὲ ἓν χρηστὸν οὐδὲ ἐς 
τὰ μέλλοντα ἐλπίζουσι.265 

Tetteinek nagysága, és nem kevésbé e nagy tettek pillanatnyi jelentősége miatt vált 
híressé. Olyan emberekbe sikerült lelket öntenie, akik korábban folyamatosan elbuktak, 
és ezért már semmi jót nem reméltek a jövőtől. 

Majd 2.) egy hosszú elbeszélés következik Athén makedón elnyomásáról. A történelmi 
áttekintés azonban nem esetleges adalék Olümpiodórosz személye kapcsán, hanem az 
első, lényegre törő mondat részletesebb kifejtése, amely ennek megfelelően két részből 
áll. Egy 2/a) hosszú előkészítő szakasz (25. 3–25. 8) azt ecseteli, hogy mit is jelentettek a 
„folyamatos bukások”, és miért veszítették el minden reményüket az athéniak. Ezért 
beszél a csapások kezdetét jelentő khairóneiai vereségről, melyet az athéniak 
szövetségeseikkel együtt szenvedtek el Philipposztól (Kr. e. 338.), majd a 
felszabadulási kísérlet bukásáról a Lamiai csatában (Kr. e. 322.), Démétriosz majd 
Lakharész makedónok által támogatott athéni türanniszáról (317–307., ill. 296–295.), 
végül az Athénban állomásozó makedón helyőrség megerősítéséről Démétriosz idején 
(294–287.). Az ezután következő néhány mondat pedig 2/b) Olümpiodórosz dicsőséges 
tetteit sorolja föl, akinek a fellépése egy olyan kezdeményezés eredménye, mely 
mögött az „ősök dicsőségének és hírnevének” váratlan felidézése és ebből 
következőleg a régi szép állapotok visszaállításának szándéka rejlik (I 26. 1.). Az 
Athéniak Olümpiodórosz vezetésével űzték el a helyőrséget városukból, ezzel 
szabadult fel Athén a makedón uralom alól, továbbá Olümpiodórosz segített az 
eleuszisziaknak is visszaverni a makedón támadást, és ráadásul diplomáciai 
ügyességével (az aitóliaiakkal kötött szövetség) még a Kasszandrosszal való 
háborúskodástól is megmentette Athént. 
 Az események ismertetése után azután Pauszaniasz 3.) visszakanyarodik a 
szoborhoz: 
                                                 
264 Breschi és Musti szerint Pauszaniasz elsősorban azért ír ilyen hosszan Olümpiodóroszról, mert más 
szerzők nem emlékeznek meg róla, továbbá mert Pauszaniasz különösen nagyra tartja a görög 
történelemnek ezt a korai korszakát, és ráadásul nem szereti a makedónokat. Ld.  Beschi–Musti: Guida 
della Grecia. Libro 1: L’Attica, 1982, 356–357. o. Olümpiodóroszról az antik irodalomban és 
Pauszaniasznál ld. Frazer II. köt. 328., személyéről összefoglalólag ld. Der Neue Pauly. Enzyklopädie der 
Antike v. Olympiodoros [1.]., 8. köt. 1186–1187. o. (a vonatozó szakirodalom megadásával). 
265 Pauszaniasz I 25. 2. 
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Ὀλυμπιοδώρῳ δὲ τοῦτο μὲν ἐν Ἀθήναις εἰσὶν ἔν τε ἀκροπόλει καὶ ἐν πρυτανείῳ 
τιμαί, τοῦτο δὲ ἐν Ἐλευσῖνι γραφή: καὶ Φωκέων οἱ Ἐλάτειαν ἔχοντες χαλκοῦν 
Ὀλυμπιόδωρον ἐν Δελφοῖς ἀνέθεσαν, ὅτι καὶ τούτοις ἤμυνεν ἀποστᾶσι 
Κασσάνδρου.266 

Olümpiodórosz dicsőségét hirdeti Athénban egy-egy szobor az Akropoliszon és a 
Prütaneionban, valamint egy festmény Eleusziszban; és az Elateiában élő phókisziak is 
felajánlották Olümpiodórosz egy bronzszobrát Delphoiban, mert Olümpiodórosz őket is 
megsegítette, amikor fellázadtak Kasszandrosz ellen. 

Pauszaniasznak a szoborhoz fűzött kommentárja tehát a fentebb Aigeusz oltárának 
ismertetésénél látotthoz hasonló struktúrában, egyszerűen és világosan mutatja be, 
hogy Olümpiodórosz az athéni történelem kivételesen fontos hőse, az athéniak 
szabadságért folytatott küzdelmének egyik megtestesítője, aki egy szinte már 
kilátástalan helyzetben nagy sikereket ért el. Az itt álló szobor pedig az athéniak iránta 
tanúsította tiszteletének bizonyítéka. 
 Tolmidész szobrának esete első pillantásra egészen más, amennyiben 
Pauszaniasz itt mindössze megnevezi a szobrot, majd leírja, hogy ki volt Tolmidész és 
mit csinált: „A talapzaton szobrok állnak […] és Tolmidész szobra is, aki az athéni 
flotta vezetőjeként stb.” (I 27. 5.) Az adott kontextusban azonban ezt a leírást mégsem 
elsősorban a talán kézenfekvőbb „kit ábrázol ez a szobor?”, hanem sokkal inkább a 
„miért állítottak az athéniak Tolmidésznek szobrot?” kérdésre adott válaszként 
érdemes felfogni. Ez esetben Pauszaniasz leírása Tolmidész szobráról, akinek tetteit 
jóval kevésbé közismertnek, és kevésbé jelentősnek mutatja be, mint Olümpiodóroszét, 
nem lényegét tekintve, csupán kifejtettségében különbözik Olümpiodóroszétól. A 
szobor értelmezése Tolmidész esetében is a szoborállítás okának bemutatását jelenti. 
Csak éppen a leírás itt elliptikus, a lényegi információkra szorítkozik, arra pedig, amit 
egyébként is ki lehet következtetni (az athéniak állították a szobrot Tolmidész iránti 
tiszteletük jeléül) Pauszaniasz nem hívja fel külön az olvasó figyelmét. 

Az, hogy Pauszaniasz érdeklődése elsősorban a szoborállítások okára irányul, 
különösen jól látszik Külón bronzszobrának esetében. 

Κύλωνα δὲ οὐδὲν ἔχω σαφὲς εἰπεῖν ἐφ᾽ ὅτῳ χαλκοῦν ἀνέθεσαν τυραννίδα ὅμως 
βουλεύσαντα: τεκμαίρομαι δὲ τῶνδε ἕνεκα, ὅτι εἶδος κάλλιστος καὶ τὰ ἐς δόξαν 
ἐγένετο οὐκ ἀφανὴς ἀνελόμενος διαύλου νίκην Ὀλυμπικὴν καί οἱ θυγατέρα ὑπῆρξε 
γῆμαι Θεαγένους, ὃς Μεγάρων ἐτυράννησε.267 

Nem tudom biztosan megmondani, Külónnak miért állítottak (anetheszan) bronzszobrot 
az athéniak, aki pedig zsarnokságra (türannisz) tört; feltételezem, hogy azért, mert 
nagyon szép volt, és nem csekély hírnévre tett szert az Olümpián kettősfutásban elért 
győzelme révén, és feleségül vette annak a Theagenésznek a lányát, aki a megaraiak 
türannosza volt. 

A szobrot látva Pauszaniasz láthatólag zavarba jön: nem érti, hogy miért 
ajánlottak föl az athéniak szobrot egy zsarnoksága törő embernek. Felsorol néhány 
mozzanatot Külón életéből, amelyek tiszteletet ébreszthettek iránta, de ezek láthatólag 
                                                 
266 Pauszaniasz I 26. 3. 
267 Pauszaniasz I 28. 1. 
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nem tűnnek számára elegendőnek ahhoz a nyomós ellenérvhez képest, hogy Külón 
zsarnok akart lenni.  

Egy lehetséges modern kori válasz268 a Pauszaniasz által felvetett kérdésre, hogy 
Külón szobra engesztelésül készült az isteneknek, amiért Külónt az istenek által védett 
helyen, egy oltárnál ölték meg (ún. külóni vérbűn).269 Pauszaniasz tanácstalansága 
tehát azt is mutatja, hogy a szobor állításának más lehetséges indokait feltételezte, mint 
a mai értelmezők. Az ő szemében egy portrészobor nem gesztus volt az istenek felé 
(ahogy más, akár eseményeket, akár isteneket megörökítő művek viszont nagyon is), 
hanem az illető személynek magának állított emléket. 

Olümpiodórosz mellett a másik olyan kulcsszereplője az athéni történelemnek, 
akiről Pauszaniasznak az Akropolisz kapcsán beszélnie kell, Thészeusz. Két műről 
derül ki, hogy az Akropoliszon áll, és Thészeuszhoz kötődik: az egyik azt ábrázolja, 
ahogy Thészeusz tizenhat éves korában kiveszi a szikla alól az apja, Aigeusz által neki 
szánt kardot (I 27. 8.), a másik pedig annak a marathóni bikának a szobra, amelyet 
Thészeusz, miután legyőzött, az Akropoliszon áldozott fel. Éppen ennek az esetnek az 
emlékére állították az emlékművet a marathóniak (I 27. 9–10.). Pauszaniasz leírásában 
itt is a fentebb bemutatott jellemzők érhetők tetten, az e művek kapcsán elbeszélt 
történeteknek azonban van egy tágabb pauszaniaszi kontextusa is: egy az egész első, 
Attikáról szóló könyvet átszövő Tészeusz-narratívába illeszkednek.270 E nagyon is 
hangsúlyos Tészeusz-sorozat jól mutatja, hogy a Pauszaniasz által bejárt és leírt 
Athénban Thészeusznak mekkora jelentősége volt. 

Ám Pauszaniasz egyik első Thészeusszal kapcsolatos megjegyzéséből, melyet 
egy az athéni agorán látható allegorikus festmény kapcsán tesz, az is világos, hogy ő 
maga nem tud azonosulni az athéniak Thészeusz-képével, sőt, amikor történészként 
véleményt formál Thészeuszról mint királyról, akkor éppen hogy szembehelyezkedni 
kényszerül velük. 

ἐπὶ δὲ τῷ τοίχῳ τῷ πέραν Θησεύς ἐστι γεγραμμένος καὶ Δημοκρατία τε καὶ Δῆμος. 
δηλοῖ δὲ ἡ γραφὴ Θησέα εἶναι τὸν καταστήσαντα Ἀθηναίοις ἐξ ἴσου πολιτεύεσθαι: 
κεχώρηκε δὲ φήμη καὶ ἄλλως ἐς τοὺς πολλούς, ὡς Θησεὺς παραδοίη τὰ πράγματα 
τῷ δήμῳ καὶ ὡς ἐξ ἐκείνου δημοκρατούμενοι διαμείναιεν, πρὶν ἢ Πεισίστρατος 
ἐτυράννησεν ἐπαναστάς. λέγεται μὲν δὴ καὶ ἄλλα οὐκ ἀληθῆ παρὰ τοῖς πολλοῖς οἷα 
ἱστορίας ἀνηκόοις οὖσι καὶ ὁπόσα ἤκουον εὐθὺς ἐκ παίδων ἔν τε χοροῖς καὶ 
τραγῳδίαις πιστὰ ἡγουμένοις, λέγεται δὲ καὶ ἐς τὸν Θησέα, ὃς αὐτός τε ἐβασίλευσε 
καὶ ὕστερον Μενεσθέως τελευτήσαντος καὶ ἐς τετάρτην οἱ Θησεῖδαι γενεὰν 
διέμειναν ἄρχοντες. εἰ δέ μοι γενεαλογεῖν ἤρεσκε, καὶ τοὺς ἀπὸ Μελάνθου 
βασιλεύσαντας ἐς Κλείδικον τὸν Αἰσιμίδου καὶ τούτους ἂν ἀπηριθμησάμην.271 

A szemközti falon pedig Thészeusz, a Demokrácia és a Nép van ábrázolva. A festmény 
azt mutatja be, hogy Thészeusz volt az, aki egyenlő állampolgári jogokat  minden 

                                                 
268 Ld. Frazer: Pausanias’ Description of Greece, 1898, II. köt. 348. o., illetve  Beschi–Musti: Guida della 
Grecia. Libro 1: L’Attica, 1982, 366. o. 
269 Ld. röviden Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike szócikkét (Kylon), VI. köt. 964–965. A legrégebbi 
ókori szöveghelyek Thuküdidész I 126. és Hérodotosz V 71.  
270 I 1. 2., I 2. 1., I 3. 1,.I 3. 3., I 15. 2., I 15. 3., I 17. 2–6., I 18. 4., I 19. 1., I 20. 3., I 22. 2–3, I 24. 1., I 27. 7–10., I 
28. 10., I 30. 4., I 32. 6., I 37. 4., I 38. 5., I 39. 2–3., I 41. 3–5., I 41. 7., I 44. 8. 
271 Pauszaniasz I 3. 3. 
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athéninak; egyébként is az volt a vélemény a nép körében, hogy Thészeusz a nép kezébe 
adta a közügyeket és hogy ettől fogva mindaddig megmaradt a demokrácia, amíg 
Peiszisztratosz meg nem döntötte és zsarnok nem lett. Hanem sok minden mást is mond 
a nép, ami nem igaz, merthogy nem jártasak a történelemben, és amit gyerekkoruktól 
fogva hallanak a kardalokban és a tragédiákban, azt hitelt érdemlőnek fogadják is el;  és 
Thészeuszról is ezt mesélik, holott már ő maga is királyként uralkodott, és Menesztheusz 
halála után is még négy generáción keresztül a Thészeidák nemzetsége maradt 
hatalmon. Ha genealogizálni szottyanna kedvem, akkor Melanthosztól Kleidikoszig, 
Aiszimidész fiáig az uralkodók neveit is fel tudnám sorolni. 

Az a Thészeuszról alkotott kép tehát, amellyel Pauszaniasz Athénban lépten-
nyomon találkozik, s amelynek szellemében szobrokat és egyéb emlékműveket 
állítottak/állítanak neki, és amelyeket ezek felelevenítésével magyaráz meg, az ő 
szemében tévedésekkel és hiedelmek által torzított kép az athéniak múltjáról. Történeti 
kritikája ezt a képet le is rombolja, hamisnak minősíti, amikor e népi történetszemlélet 
együgyűségére hívja fel a figyelmet.272 Ugyanakkor mégis szüksége van e hamis 
történelemképre, az általa megtekintett város, annak műemlékei, épületei, festményei, 
kultúrája megértéséhez. Az Akropolisz művei ugyanis nem arról a múltról beszélnek, 
amelyik megtörtént, hanem arról, amely az athéniak képzeletében, mint saját 
kulturális identitásuk alapja él. 

A Periégésziszben szintén távolságtartással kezelt athéni vallásosság ugyan 
idegen, de mint egy létező, élő és működő kultusz része bizonyos értelemben szent és 
tiszteletre méltó is Pauszaniasz számára. Az athéniak történelemre vonatkozó tévedéseit 
viszont csak mint etnográfus jegyzi le, hogy mint az adott kultúra tárgyainak 
értelmezője föl is használja. Mert Athén leírása szempontjából ezek a hiedelmek talán 
még fontosabbak, mint az igazság. 

5. Ki emlékszik és mire? 

A Hüméttosz biztosítja a legkiválóbb mezőket a méheknek, ha az 
alazónoktól eltekintünk. Mert az alazónoknál az a szokás, hogy a 
méheket is a többi állattal együtt terelik ki a mezőre, és nem is zárják 
őket kaptárakba. És ezek a méhek teszik a dolgukat, amerre csak járnak, 
a munkájuk eredménye pedig sűrű massza, amelyből sem külön viaszt, 
sem külön mézet nem lehet kinyerni. 

Pauszaniasz, Kr. u. II. sz. második fele 

Whereas I exceedingly dislike that [honey] which is produced in our 
western regions, the taste of the Hymettian appeared to me so very 
different that I daily eat it with the greatest pleasure, and found it far 
superior in fragrance even to the Sicilian, which however I could also 
eat without disgust. The reason of this superior fragrance I suppose to 
be the quantity and surprising sweetness of the aromatic herbs with 
which the mountain is covered and perfumed. 

Lord Charlemont, 1749 

When ancient writers speak of Attic honey in general (Pliny, N. H. xxi. 
57 ; Vitruvius, ii. 9. 17), they may have had Hymettian honey in view. 
Vitruvius (l.c.) compares Attic honey to resin in colour, which aptly 

                                                 
272 Ld. erről Veyne: Did the Greeks believe in their Myths? 1983, 13–14. o. 
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describes the colour of the modern Hymettian honey. When Synesius 
visited Athens in the fifth century A.D. he found that the glory of its 
philosophers had departed, but that the glory of its bee-masters still 
remained. (Epistolae, 135). Opinions differ as to the quality of the 
modern Hymettian honey. Leake pronounced it superior to that of the 
rest of Attica and of the surrounding provinces of Greece. Others think 
it inferior to the honey of other parts of Greece, such as the Cyclades, 
Corinth, and Thebes, as well as to the heather honey of Scotland and 
Ireland. To me it seemed excellent. 

James George Frazer, 1898 

[…] It is called Fox Mountain (Alepovouni) and is important for 
archaeologists and epigraphists because boundary inscriptions are 
carved in many places on its rocks. American scholars (J. Ober, M.K. 
Langdon)140 have found more than twenty of these rockcut 
inscriptions, which perhaps demarcated areas of bee-keepers from each 
other; for Hymettos was famous in Antiquity for its bee-keeping which 
produced high quality honey. 

Hans-Rupprecht Goette, 2001 

 

It was noted for its thyme honey. 
Wikipedia (Hymettus szócikk), 2015 

 
Pauszaniasz az Akropoliszt egy élő város élő központjaként járja be. Az ott látható 
épületek, szobrok és kövek jelentése számára nem régészeti kutatás és tudós 
monográfiák, hanem megfigyelés és a saját koráig önmagát folytonosnak tudó görög-
athéni hagyomány fényében tárul fel. És noha egy megjegyzése jól mutatja, ő is tud 
arról, hogy a látogató érdeklődése egészen különféle dolgokra irányulhat: „aki a 
művészileg kidolgozott tárgyakat (ta de szün tekhné pepoiémena) többre tartja a régről 
fennmaradtaknál, annak a következőket is érdemes megtekintenie […]” (I 24. 3.), a 
tárgyak bemutatásakor és értelmezésekor mégis azt a társadalmi kontextust tekinti 
természetes kiindulási alapnak, amelyben ezek a tárgyak funkcióval bírnak. Az a 
viszony tehát, amelyet leírása felkínál az olvasónak az Akropolisszal szemben, nem 
saját életéből, identitásából és gondolkodásából, és nem a tárgyaknak valamilyen 
sajátos művészettörténeti kontextusából ered, hanem elsősorban az athéniak e 
tárgyakhoz fűződő viszonyából táplálkozik. Nem önmaga akar a tárgyakról ítélni, 
hanem tárgyaikon keresztül az athéniakat, és viszont: az athéniakon keresztül a 
tárgyaikat akarja megérteni és bemutatni. 
 Más Akropolisz-leírások és ábrázolások szerzői ezzel szemben saját tudásukból 
és elvárásaikból indulnak ki: míg az antik látogatók számára egyfajta Athén-kép eleve 
adott, a posztantik utazók és kutatók olvasmányaik és képzeletük révén próbálnak 
meg valamilyen eredeti, igazi, saját korukra holtnak, de legalábbis elfeledettnek, 
láthatatlannak tételezett kontextust rekonstruálni. A XVII–XIX. század philhellén 
utazói ezt a kontextust nem idegen kultúraként, hanem részben a sajátjukként 
konstruálják meg: az athéni történelmet és művészetet egyúttal saját történelmük 
kezdeteként próbálják megérteni. Míg Pauszaniasz számára a tudományos ambíciók 
mellett vagy ellenére az Akropolisz emlékezetével való azonosulást mindenekelőtt a 
vallás és a kultusz érthetősége és átélhetősége biztosította, a philhellén utazók az 
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európai történelem és kultúrtörténet görög gyökereinek víziója segítségével tudtak e 
műemlékekhez saját múltjuk emlékeként viszonyulni. Ők azonban ott, ahol saját 
múltjukat vélték megtalálni, a történelem erejét is demonstrálva látták, s így sokkal 
inkább érzékelték a helyet az emlékezet, mint az élet helyének: Lord Charlemont, 
Dodwell vagy Thomas Smart Hughes Akropolisza egy „már nem élő, de még nem 
egészen halott”, és – talán éppen ezért – kisajátítani és megtartani akart emlékezet 
megtestesülése. 

A XX–XXI. században, a philhellén lelkesedés csillapodtával azonban nem 
marad más út, mint vagy esztétikai nézőpontból, kiemelkedő műalkotások (egykori) 
tárhelyeként tekinteni az Akropoliszra, vagy a tudomány nagyítólencséjén keresztül 
nézni rá. Azzal a tudattal, hogy talán az emlékművek, ha nem is a miéink, de lehetnek 
szépek vagy érdekesek: kagylóhéjak egy múzeumban. 
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A múltból és a múltról 
Polügnótosz festményei Pauszaniasz Periégésziszében 

„Mert milyen másképp kellett volna Pausaniasnak eljárnia, ha tudatára 
ébredhet a jeles célnak: szavakkal vigasztalhat minket csodálatos 
műalkotások elvesztéért!” 

Johann Wolfgang Goethe 

 
Pauszaniasz a Görögország leírása (Periégészisz Helladosz) tizedik, egyben utolsó 
könyvében elsősorban Delphoiról ír (X 5.5–X 32.1.). Ezen belül hét caputban (X 25–X 
31.), tehát egy, a könyv terjedelméhez viszonyítva kifejezetten hosszú szakaszban 
foglalkozik Polügnótosznak az úgynevezett delphoi Leszkhében látható két 
festményével. Az épület és a festmények, melyek közül az egyik Trója bevételét 
(Iliuperszisz), a másik Odüsszeusz alvilágjárását (Neküia) ábrázolta, később 
elpusztultak,273 Pauszaniasz műve azonban fennmaradt – nem meglepő tehát, hogy az 
újkor óta többen is foglalkoztak a képek rekonstrukciójával. A Periégészisz e szakasza 
alapján készült első modern ábrázolás, amelyről tudomásunk van, Anne Claude de 
Caylus két metszete az 1750-es évek közepéről.274 Fél évszázaddal későbbi a 
Riepenhausen fivérek rajzsorozata,275 mely az antikvitásból fennmaradt műleírásokat 
egyébként is kedvelő Goethe tetszését is elnyerte.276 Ezek a munkák nem csak 
tudományos, hanem legalább ennyire művészi célokat is szolgáltak, megpróbálták az 
ókori festményeket az adott kor művészi eszközeivel újrateremteni. Később a 
fokozatosan intézményesülő ókortudomány keretei közt már inkább „tudományos 
rajzok” születtek. A tizenkilencedik századi klasszika-archeológia szép számban 
készülő rekonstrukciói közül277 Carl Roberté vált a huszadik században is 
használatossá,278 mígnem a század végén Stansbury-O'Donnell állt elő újabb 
vázlattal.279 
 Ez a rekonstrukciósorozat csak kis szelete annak a klasszikus antikvitásból 
fennmaradt műveket először a maga számára lelkesen felfedező, majd mint 
forrásszövegeket végigelemző programnak, mely az európai kultúrában a 
reneszánsztól kezdve fokozatosan indult be, a tizenkilencedik század folyamán elérte 

                                                 
273 A szónok Themisztiosz egy beszédében említi, hogy látta a Leszkhében Polügnótosz festményeit 
(Orationes 34. 11), amiből esetleg arra következtethetünk, hogy ekkor (a negyedik században) még állt az 
épület. A Leszkhéről magáról ld. Frazer: Pausanias’ Description of Greece, 1898, V./356–360. o., építéséről 
és ennek történeti kontextusáról Kebric: The Paintings in the Cnidian Lesche at Delphi and their social 
Context, 1983. 
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Reconstruction and Analysis, 1990. 
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hatásfokának maximumát, s napjainkban is (talán már kisebb lendülettel) folytatódik. 
Az antikvitás szövegeinek e folyamatos (újra)feldolgozása során az olvasás 
szempontjai változnak: míg a tizenkilencedik század derekán a német klasszika-
filológia és klasszika-archeológia célja a szövegek tartalmának, a mögöttük álló 
„valóságnak” a feltárása volt, a tizenkilencedik század végén és a huszadik század 
elején ebbe a „szigorú tudományba” már be-betört egy reflexívebb és relativistább, a 
vizsgálódás során a kutató saját kulturális horizontját is tudatosító szemléletmód, a 
huszadik század második felében pedig, egy új történettudományi és irodalomelméleti 
paradigma kialakulásával e kutatások jellege is radikálisan megváltozott. A hangsúly 
immár nem egyszerűen e szövegek (igazság)tartalmára, hanem megformáltságára, s 
ezen keresztül a szövegeket létrehozó szubjektumra és társadalomra esik. Hasonló ívet 
írt le a Periégészisz recepciója is: a tizennyolcadik századig a könyv olvasói a görög 
világ reáliáit próbálják lelki szemeik elé idézni, a tizenkilencedik században a szerző 
tévedéseit leplezik le és javítják ki, a huszadik század végétől már magával 
Pauszaniasszal ismerkednének. 
 Jelen tanulmányban a Periégészisz Polügnótosz festményeiről szóló részét egy 
ilyen ma divatos nézőpontból, a szerzőre összpontosítva vizsgálom. Nem szeretném a 
festményeket rekonstruálni, csupán azt feltérképezni, hogyan nézi és írja le az i. sz. II. 
században egy Pauszaniasz nevű utazó/útleíró Polügnótosz thaszoszi festő mintegy 
550-600 évvel korábban készült festményeit, s ez a leírás és szemléletmód miként 
viszonyul a modern esztétika és ókortudomány módszertanához és interpretációs 
stratégiáihoz. 
 E vizsgálódás nyilvánvaló nehézsége, hogy mi már nem látjuk azt, amit 
Pauszaniasz látott és leírt. Még amikor olyan látszólag kézzelfogható „tényeket” rögzít 
is, mint például hogy a Menelaosz hajója körül sürgölődő férfiak közt egyedül 
Phrontisznak van szakálla, ebből mi szigorúan véve csak azt tudjuk meg, hogy 
Pauszaniasz azt az alakot, akit a képen lévő felirat alapján Phrontiszként azonosított, 
szakállasnak látta. Arra vonatkozólag viszont semmit sem tudhatunk, hogy ennek a 
leírásnak milyen vizuális benyomás volt az alapja.280 Kérdésünk megválaszolásának 
teljesértékűségéhez ily módon egy alapvető komponens hiányzik. Ez azonban nem 
teszi lehetetlenné, hogy megértsünk valamit abból, ahogy Pauszaniasz a festményt 
mint festményt nézi, értelmezi és leírja. Sőt, talán így ahelyett, hogy Pauszaniasz 
értelmezése közvetlenül a mi értelmezésünkkel és látásmódunkkal konfrontálódna, az 
övé mint sajátos, rá jellemző szemléletmód válhat vizsgálhatóvá, tévedéseinek 
leleplezése és metódusának kritikája helyett az e mögött feltárható értelmezési 
folyamat elemzésére tudunk összpontosítani. 
 Az alábbiakban először a pauszaniaszi leírásmódot veszem szemügyre, az e 
mögött felsejlő értelmezési folyamatra kérdezve rá. Megpróbálom felmérni, hogy a 
szöveg milyen információkkal látja el, s milyen nehézségekkel, hiányokkal szembesíti 
olvasóját. Majd elsősorban a második kép, Odüsszeusz alvilágjárása kapcsán a szövegből 
néhány, a látványt kifejezetten értelmező részt kiemelve a Pauszaniasznál érzékelhető 

                                                 
280 Hogy kutatásai során Pauszaniasz sokszor tévedett, rosszul értelmezett valamit, ez nem csak sok 
esetben bizonyított (ld. pl. Robert: Archaeologische Hermeneutik, 1909. 62. skk. o.), hanem teljesen 
természetes is. 
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értelmezési szinteket és interpretációs gyakorlatot nézem meg közelebbről, hogy ezen 
keresztül megértsem, Pauszaniasz a képeket hogyan, milyen elvárásokkal fogadja be. 

1. Pauszaniasz és a leírás 

„Ein äußerst gewissenhafter, aber unsäglich trockener Schriftsteller” 
Carl Robert 

1.1. A Periégészisz stílusa és karaktere 

Pauszaniasz írói módszerének legfőbb jellemzője, hogy mindig egy hosszabb-rövidebb 
leírással rögzíti a látványt, s ehhez fűz azután számtalan, időnként hosszasabb 
kitérővé terebélyesedő megjegyzést. A mű egészének kontextusában ezt theórémata és 
logoi, „látnivalók” és hozzájuk csatolt „beszédek/szövegek” kettősségeként szokás 
leírni.281 Ez a struktúra hol jól, hol rosszul olvasható, hol tartalmas, hol semmitmondó 
szöveget eredményez, ami persze bizonyos szövegírói gondatlanságra is utal. Ennél 
azonban zavarba ejtőbb, hogy a mai olvasó számára az is kérdéses, Pauszaniasz 
kommentárjai összességében mit céloznak, s mi a mű egészének célja. 
 Érzésem szerint az erről a kérdésről a szakirodalomban folyó vitákat az táplálja, 
hogy a modern kutatók számára egyszerűen elképzelhetetlen, hogy Pauszaniasz egy 
ilyen vállalkozásba (a mű megírása, mint ez az egyes részek különböző datálása 
alapján gyanítható, legalább 20 évet vett igénybe)282 komolyabb tudományos vagy 
gyakorlati cél nélkül fogott volna bele. De ha belegondolunk, hogy a szépirodalmi 
művek mind közvetlen cél nélkül születnek, s a modern tudomány is rengeteg olyan 
cikket, tanulmányt és előadást produkál, melyek tényleges „célját”, ha ezek szövege 
évezredek múltán, kontextusuk nélkül kerülne valakinek a kezébe, igencsak nehéz 
volna meghatározni, akkor ezen talán nem is kell annyira csodálkoznunk. Pauszaniasz 
korában a periégészisz műfaj volt,283 s a berögződött formáknak sokkal kevésbé van 
szükségük önmagukat legitimáló célkitűzésre, mint az újító műveknek. Az 
mindenesetre kétségtelennek tűnik, hogy Görögország leírása, s túlnyomó többségükben 
az egyes leírások sem torkollnak a látottak interpretációjába, így az „ekphrazein” (ami 
szó szerint talán leginkább „bemutatást” jelent) itt nem válik eszközzé, hanem 
megmarad öncélnak.284 
                                                 
281 Ld. Pauszaniasz I 39. 3: „Ezek voltak, véleményem szerint, a leginkább megismerésre méltó dolgok az 
athéniaknál –  egyfelől történetek [logoszok], másfelől látványosságok [theórémák]; de a sok lehetőség 
közül mindig magam válogattam ki könyvembe a lejegyzésre méltókat.” (τοσαῦτα κατὰ γνώμην τὴν 
ἐμὴν Ἀθηναίοις γνωριμώτατα ἦν ἔν τε λόγοις καὶ θεωρήμασιν, ἀπέκρινε δὲ ἀπὸ τῶν πολλῶν ἐξ 
ἀρχῆς ὁ λόγος μοι τὰ ἐς συγγραφὴν ἀνήκοντα.) A szakirodalomban a felosztás már Gurlittnál 
megvan (Gurlitt: Über Pausanias, 1890, 5–6. o.), s azóta is mindenki használja. A modern 
szakirodalomban ld. erről részletesebben Juul: Oracular Tales in Pausanias, 2010, 27–30. 
282 Habicht: Pausanias und seine „Beschreibung Griechenlands”, 1985, 21–24. 
283 Ld. Habicht: Pausanias und seine „Beschreibung Griechenlands”, 1985, 14–15. o., valamint a 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft ’Perieget’ szócikkét (19. köt. 725–742.). Egyéb útleírók 
fennmaradt töredékeiről részletesebben ld. Pasquali: Die Schriftstellerische Form des Pausanias, 1913. 
284 A könyv határozottan ellenállni látszik mindenféle mélyebb célzatosság gyanújának. Sem a 
történetírói „feledésbe ne merüljenek” (Herod. I 1, de ilyesmire utalhat Thuküdidész is, amikor saját 
munkáját „örök időkre szóló értéknek” [κτῆμα ἐς αἰεί] nevezi), sem a retorikai leírások „a hallgatót 
(olvasót) nézővé tenni” intenciója (Pseudo-Nicolaus: Progymnasmata 68., idézi Graf: Ekphrasis: Die 
Entstehung der Gattung in der Antike. 144. o.), s mai értelemben tudományosnak nevezhető intenció 
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 Pauszaniasz ráadásul az ily módon mindenfajta metanarratívát nélkülöző leírást 
a látvány hatásos bemutatásával sem próbálja segíteni. A vizsgált szövegrészben 
ennek kézzelfogható jele, hogy az elbeszélő még annyira sem rugaszkodik el a 
valóságtól, hogy a hosszas képleírás során ne mondaná el újra és újra, hogy ez vagy az 
a szereplő vagy esemény a képen „van” illetve „történik”. A variatio kedvéért 
cserélgeti ugyan a „van a képen” megfogalmazást egy-egy szinonimával, de így is 
lépten nyomon felhívja rá figyelmünket, hogy ez vagy az a szereplő „oda van festve”, 
„a festményen van” stb. Mintha a szerző mindenáron kerülné az illuziókeltés 
legártalmatlanabb formáit is. 
 A könyv e földhözragadt stílus következtében, mint ezt a Pauszaniasz-kutatók 
általában fel is szokták emlegetni, száraz és egyhangú, leginkább katalógushoz 
hasonlít.285 De ez nem egyszerűen írói fogyatékosság. Úgy tűnik, Pauszaniasznak nem 
is áll szándékában, hogy szórakoztasson vagy magával ragadjon. Inkább 
tárgyilagosságra törekszik, s egyfajta külső pozícióból ír le mindent. Az embernek az 
az érzése, hogy a szerző saját lelkesedését, melyet mégiscsak nehéz lenne tőle elvitatni, 
szövegében szándékosan nem hagyja érvényesülni.286 

                                                                                                                                                           
sem lelhető fel benne – ahogy más ókori munkákban viszont nagyon is: sok esetben egyedül az 
előadásmód az, ami eltér a maitól, de a tudományos hozzáállás és célkitűzés szinte a modern korival 
megegyező. (Thuküdidész máig „őse” a történettudománynak, mint ahogy Hippokratész az 
orvostudománynak, Arisztotelész legalábbis a természettudományoknak, stb.) A Periégészisz 
útikönyvként való meghatározása talán ezért tartja magát napjainkban is: az előzetes tájékoztatás, a 
valamely helyhez kötődő információk gyakorlati szempontú egybegyűjtése bár megkérdőjelezhető, de 
legalábbis egyik elképzelhető funkciója e száraz és feltűnően nem metakommunikatív szövegnek. 
Ugyanakkor hevesen tiltakozik az útikönyv-értelmezés ellen például Carl Robert, elsősorban azon az 
alapon, hogy a Periégészisz túlzottan szelektív és valódi utazáshoz inadekvát felépítésű, tehát egész 
egyszerűen nem alkalmas bedekkernek. Vele együtt inkább az „otthoni olvasmány” interpretációt 
fogadja el Wilamowitz, Kalkmann, Pasquali. Ellentétes állásponton azonban legalább ennyien vannak, 
köztük Gurlitt és Frazer. Újabban a hangsúlyt inkább arra szokás helyezni, hogy a Periégészisz nem csak 
bedekker. Chr. Habicht például Pauszaniaszról szóló monográfiájában így fogalmaz: „… szükségképp 
arra a következtetésre jutunk, hogy Pauszaniasz két legyet akart ütni egy csapásra: szeretett volna egy 
megbízható útikönyvet az utazók kezébe adni, egyszersmind érdekes olvasmányt, egy csepp irodalmat 
[ja ein Stück Literatur] is teremteni.” (Habicht: Pausanias und seine „Beschreibung Griechenlands”, 1985, 33. 
o.) 
285 Kivételek persze akadnak, s a szöveg nagyfokú változékonyságát mutatja, hogy néha még retorikus, 
az olvasót megszólító részeket is találunk benne. Helenosz alakjának leírásában szerepel például ez a 
mondat, amely akár Philosztratosznál is állhatna: „Helené fölött egy sötét bőrű férfi [látható], köntöst 
visel és teljesen legyőzte a bánat: már mielőtt a feliratot olvasnád, biztosan megállapíthatod, Helenosz 
az” (ὑπὲρ τὴν Ἑλένην πορφυροῦν ἀνὴρ ἀμπεχόμενος ἱμάτιον καὶ ἐς τὰ μάλιστα κατηφής: Ἕλενον 
εἶναι τεκμήραιο ἂν τὸν Πριάμου καὶ πρὶν ἢ καὶ τὸ ἐπίγραμμα ἐπιλέξασθαι). Itt Pauszaniasz 
dialógusba lép olvasójával, s a leírást élővé is varázsolja azáltal, hogy a kép szemlélésének elemi 
lépéseit, az alak megtekintését és a hozzá tartozó felirat leolvasását idézi fel. Megfogalmazásával egyben 
a festő művészi teljesítményét is értékeli: az ábrázolás annyira találó és Helenosz sorsára jellemző, hogy 
a feliratra szinte nincs is szükség. 
286 A Periégészisz ellenpontja lehet ebből a szempontból Giorgio Vasari műve, aki életrajzaiba csomagolva 
maga is számtalan műalkotást, főleg festményeket ír le, s ilyenkor olvasóját saját lelkesedésével próbálja 
kárpótolni a látvány hiányáért. „[Giotto] miután ezeket a munkákat elvégezte, Assisibe, Umbriának egy 
városába, ment […], ahol […] harminckét freskót festett Szt. Ferenc élettörténetéről és csodatetteiről, 
minden oldalra tizenhatot, éspedig olyan tökéletesen, hogy nagy hírnevet szerzett vele. Mert csakugyan: 
az egész műben nemcsak minden alak taglejtése és mozdulata, hanem a képek tárgyának a kigondolása 
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 A kevéssé látványos leírásba a kommentárok (logoi) tudnak mégis színt és 
gondolatot vinni. A könyv egészének jellegét ezek nem változtatják meg, hiszen egy-
egy látnivalóra a hozzátartozó kommentár csak mintegy rá van akasztva, s a többi 
kommentárhoz és a szöveg egészéhez szervesen nem illeszkedik. A könyv egyes 
részeinek minősége így mindig attól függ, hogy az adott theóréma, s a hozzátartozó 
logosz önmagában mennyire érthető és érdekes, illetve a kettő mennyire tud érdemben 
kapcsolódni egymáshoz, a logosz mennyire tudja értelmezni a theórémát. 
 A Polügnótoszi festmények esetében a tényleges képleírás és az ehhez 
kapcsolódó kommentár olyan sűrűn váltakozik, hogy ezek jellemzően nem segítik, 
hanem inkább zavarják egymást, a leírásból nem alakul ki összkép, s az egyedi 
megjegyzések sem adnak ki semmilyen logikai egységet. Példaképp álljon itt a győztes 
görögök egy csoportjának leírása: 

… És meg van festve [γέγραπται] Epeiosz is, meztelenül, amint földig rombolja Trója 
falait; fölötte a falónak csak a feje látszik. És a fejét szalaggal körbekötő Polüpoitész, 
Peirithosz fia és mellette Akamasz, Thészeusz fia is ott van [ἐστίν], fején sisakkal, és a 
sisak tetején egy forgó is van ábrázolva [πεποίηται]. És Odüsszeusz is ott van [ἐστίν]… 
[kisebb lacuna] Odüsszeusz mellvértet visel. És Aiasz, Oileusz fia pajzsot tartva egy oltár 
mellett áll, és esküt tesz Kasszandra elleni tettével kapcsolatban. Kasszandra pedig ott ül 
a földön és Athéné szent szobrát fogja, mert ledöntötte a szobrot a talapzatáról, mikor 
Aiasz elrángatta az oltalmat biztosító helyről. Ábrázolva vannak [γεγραμμένοι δὲ εἰσιν] 
Atreusz gyermekei is, ezek is sisakot viselnek, Menelaosznak pedig, aki pajzsot tart, 
kígyó van a pajzsára vésve, az Auliszban az áldozatkor megjelent csodás lény miatt…287 

És többnyire így haladunk végig a festményen, hol hosszabb, hol rövidebb leírásokkal 
és kommentárokkal a képen látható szereplőkről, tárgyakról, történetekről. 
 Néha azonban e kevéssé átgondolt struktúrában is előfordul, hogy a képelemek 
leírása során megfogalmazódik valami, amit valóban értelmezésnek nevezhetünk. 
Persze nem arról van szó, hogy Pauszaniasz csak ilyenkor értelmezi a képet, hiszen ezt 
minden leírás, s Pauszaniasz minden mondata megteszi, hanem arról, hogy a szöveg 
ezekben a kivételes esetekben az olvasó számára is rálátást biztosít az értelmezés 
folyamatára. 

1.2. A szöveg és tartalma: ami érthető, és ami értelmezhető 

„[A] homályos gondolat és a »rosszul« megírt szöveg megértése nem 
valami díszbemutató, amikor teljes pompájában parádézhat a 
hermeneutikai művészet, hanem ellenkezőleg: olyan határeset, amikor a 
hermeneutikai siker hordozó előfeltétele, a szándékozott értelem 
egyértelműsége bizonytalanná válik.” 

Hans-Georg Gadamer 

Az Iliuperszisz ismertetésének eleje felé, a Helené-jelenet leírásában azt olvassuk, hogy 
Helené mellett Eurübatész áll, „aki feltehetően Odüsszeusz követe, bár még nincs 

                                                                                                                                                           
is csupa változatosság; de azonfelül még az akkori idők különféle öltözékeit, és egyes természeti tárgyak 
utánzását és megfigyelését is öröm látni. Többek közt gyönyörű az a kép…” (Vasari: A Renaissaince 
mesterei, 1550, 15. o.) A Vasari-féle leírások egy elemzését ld. Boehm: A képleírás, 1998. 
287 Pauszaniasz X 26. 2–3. 
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szakálla.”288 (Pauszaniasz X 25. 4.) A szakállra vonatkozó megjegyzés önmagában nem 
világos, csak akkor érthetjük meg, ha felidézzük a megfelelő Homérosz-helyet 
(Homérosz: Odüsszeia XIX 244–245.): az Odüsszeia e pontján megtudjuk, hogy 
Odüsszeusz Eurübatész nevű szolgája gazdájánál valamivel öregebb volt. Ennyiben 
Polügnótosz, aki szakáll nélkül, tehát az ókori ábrázolási konvenció szerint fiatalnak 
ábrázolja Eurübatészt, valóban eltérni látszik a homéroszi elbeszéléstől. Pauszaniasz 
viszont minderről nem tájékoztat minket, tehát vagy olyan olvasóra számít, aki 
kapásból tudja, hogy Odüsszeusz követe öreg, vagy egyszerűen elfelejti ezt tudtunkra 
adni, esetleg szándékosan bizonytalanságban akarja tartani olvasóját. 
 Néhány mondattal később a leírás Aithrához, Thészeusz anyjához ér (aki 
egyébként maga is Helené mellett áll, tehát az ismertetés lineáris-topografikus 
rendszere itt kifejezetten megtévesztő), valamint Thészeusz fiához, Démophónhoz, 
akivel kapcsolatban Pauszaniasz a következő feltételezéssel él: „amennyire a 
testtartása/arckifejezése (σχήμα) alapján meg lehet ítélni, arra gondol, vajon sikerül-e 
felszabadítania az anyját.” (φροντίζων, ὅσα γε ἀπὸ τοῦ σχήματος, εἰ ἀνασώσασθαί 
οἱ τὴν Αἴθραν ἐνέσται.) (X 25. 7.) Az olvasó számára egyelőre nem világos, 
Pauszaniasz hogyan olvassa ezt ki Démophón alakjából. Néhány mondattal később 
megismerjük a háttértörténetet is: „Leszkheósz Aithrával kapcsolatban azt írja a 
költeményében, hogy amikor Ilion elesett, ő átment a hellén táborba. Thészeusz fiai 
felismerték, és Démophón el is kérte őt Agamemnóntól. Agamemnón a kedvében is 
akart járni, de addig nem tette, amíg Helené nem adta beleegyezését. Helenéhez 
követet küldtek, és ő jóváhagyta a kérést.” (X 25. 8.) Most már tudjuk, Démophón 
miként remélheti, hogy az anyját megmenti. Az viszont csak ezután derül ki, hogy 
Pauszaniasz ezúttal a történetet nem puszta érdekességként mesélte el, és nem is csak 
az arckifejezés magyarázata kedvéért, hanem mert ennek segítségével értette meg a 
korábban leírt Eurübatész-Helené jelenetet is; „Úgy tűnik tehát, hogy a képen 
Eurübatész Aithra miatt érkezik Helenéhez, és hogy jelentse, amivel Agamemnón 
megbízta.” (X 25. 8.) A szövegből világossá válik, Pauszaniasz hogyan értette meg, mit 
lát a képen – nem a helyi idegenvezető információi alapján, mint sok esetben 
feltételezni szokták, hanem saját ismereteire és szemére hagyatkozva –, ugyanakkor 
ezen az úton olvasóját nem csak hogy nem vezeti végig, hanem annyira sem törődik a 
megfogalmazással, hogy legalább a szükséges támpontokat a maguk összefüggésében 
adja elő. 
 Miután azonban az olvasó mindezt megértette, az is feltűnhet neki, hogy az 
Eurübatész személyéről mondottak sehogy sincsenek összhangban a jelenet egészének 
értelmezésével: Odüsszeusz követének a Leszkheósz-féle történetben – s Pauszaniasz 
jogosnak látszó hipotézise szerint Polügnótosz is ugyanezt a történetet ábrázolja – 
semmi keresnivalója. Ahhoz, hogy az értelmezési zavart feloldjuk, megint az Iliászt 
(vagy egy modern Pauszaniasz-kommentárt) kell fellapoznunk, s akkor derül ki, hogy 
Eurübatész nevű hírnöke nem csak Odüsszeusznak, hanem Agamemnónnak is van 
(Homérosz: Iliász I 320–321.). Ennek fényében logikusan feltételezhetjük, hogy a 
festményen ezt az Eurübatészt, nem pedig Odüsszeusz hírnökét látjuk Agamemnón 
üzenetével. E tudás birtokában feloldhatjuk a Pauszaniasz által a képen látható 

                                                 
288 A Periégésziszt itt és a továbbiakban is saját fordításomban idézem. 
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szakálltalan alak és az öreg Eurübatészről szóló Homérosz szöveghely közt 
vélelmezett ellentmondást is, hiszen Agamemnón követéről Homérosz nem állítja, 
hogy öreg lenne. 
 Pauszaniasz tehát, mikor Eurübatész alakját próbálja valamilyen forrás alapján 
azonosítani, láthatólag nem veszi figyelembe a képen zajló történetet, amelyet később 
ő maga egyértelműen azonosít. Persze internet, mitológiai lexikonok és kommentáros 
kiadások nélkül nincs könnyű dolga, s nem csoda, ha egy-egy homéroszi figurára nem 
bukkan rá. Az azonban meglepő, hogy a szerzőt nem zavarja, hogy egy téves 
azonosítástól egész értelmezése instabillá válik. A koherensebb értelmezésre vágyó 
olvasónak magának kell – ha akarja és tudja – idegenvezetőjét korrigálnia. 
 Ugyanennek a hanyagul felfűzött értelmezési láncnak az a másik eleme, hogy 
Démophón „amennyire testtartása/arckifejezése alapján meg lehet ítélni, arra gondol, 
vajon sikerül-e felszabadítania az anyját”, az adott értelmezéshez tartalmában jól 
illeszkedő megállapítás, a tényállásnak azonban mégis teljességgel sikerületlen 
megfogalmazása. A testtartással a festmény érzékeltetni akarja a háttérben lévő 
történetet, s azt a bizonytalanságot, amelyben Démophón éppen leledzik; a néző 
viszont (s vélhetőleg Pauszaniasz is) Démophón gondolataira nem annyira 
testtartásból, ahogy a szöveg sugallná (ὅσα γε ἀπὸ τοῦ σχήματος), mint inkább saját 
mitológiai ismeretei alapján következtethet. 
 A Helené–Eurübatész–Démophón-jelenet természetesen több szempontból is 
kivételes. Egyrészt szokatlanul értelmezéscentrikus, látni engedi, hogy Pauszaniasz 
miből mire következtet, s a kép egyes alakjait és jeleneteit hogyan kapcsolja össze. 
Másrészt kivételesen nehézkes is, hiszen Pauszaniasz általában ennél jobban meg tudja 
értetni magát az olvasóval. Érzésem szerint azonban a példa mégsem atipikus, inkább 
erőteljesen ütközik ki benne mindaz, ami egyébként is jellemző a pauszaniaszi leírásra. 
A szöveg csak a felszínen rendezett, mélyebb logikai szerkezetét tekintve viszont nem 
végiggondolt, s felépítése gyakran nem felel meg az átadandó információnak. 
Valahogy úgy funkcionál, ahogy az alábbi, minden idők talán legsikeresebb magyar 
szakácskönyvéből származó mondat: „Az 1-2 napos süteményeket karikákra vágjuk, a 
tojássárgáját a cukorral és a vajjal elkeverjük, hozzáadjuk a tejet, és a felszeletelt 
süteményre – amit egy mély tálba helyeztünk – ráöntjük.”289 Rekonstruálható, hogy 
mit kell tennünk/értenünk, csak éppen a szöveg nem a tárgya szempontjából 
célravezető szerkezetet alkalmazza. Nem pusztán arról van szó, hogy Pauszaniasz 
leírása a Carl Robert által „legprimitívebbnek” minősített módszert alkalmazza, 
amikor a kép egyik szélétől a másikig halad,290 de nem is arról, hogy Pauszaniasz ne 
értené, amit le akar írni. Ahogy a szakácskönyv szerzője is vélhetően kiválóan 
készítette a szóban forgó süteményt, csak nem tudta ügyesen megfogalmazni, hogyan 
is csinálja, Pauszaniasznál is elsősorban azt tapasztaljuk, hogy a kép megértésének 
tökéletesen legitim módszereit alkalmazza (amivel persze nem állítjuk, hogy 
értelmezése mindig hibátlan – ellenpéldát az imént láthattunk), csak éppen szövege ezt 
nem közvetíti értelmesen az olvasó felé. 

                                                 
289 Horváth: Szakácskönyv, 1978, 320. o. 
290 Robert: Archäologische Hermeneutik, 1919, 8. o.  
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2. Pauszaniasz és az interpretáció 

„Mélységesen mély a múltnak kútja […]” 
Thomas Mann: József és testvérei 

 
A második festmény leírása ugyanazzal a módszerrel történik, mint az elsőé. Egy 
rövid témamegjelölés után, mely szerint „a kép másik része [azt ábrázolja], ahogy 
Odüsszeusz leereszkedik a Hádésznak nevezett helyre, hogy Teiresziasz lelkét 
kikérdezze a sikeres hazatéréssel kapcsolatban” (X 28. 1.), Pauszaniasz végigmegy a 
festmény előtt és egymás után sorolja, kit/mit lát. A szöveg itt folyamatosabb és jobban 
követhető, mint az Iliuperszisznél, amennyiben önmagában értelmes epizódokra esik 
szét: a magukban álló vagy egy-egy párt alkotó figurák köré a leírásból és a 
kommentárokból valamiféle történet kerekedik, az ekphraszisz egyedi sorsok egymást 
követő felidézésévé válik. S az egész ismertetés is, bár Pauszaniasz láthatólag továbbra 
sem enged semmilyen tartalmi szempontnak, egy viszonylag szerencsés ponton, a 
halottak birodalmának torkolatánál kezdődik, épp ott, ahol a kép fizikai széle 
egybeesik a narratíva egyik szintjének logikai kezdetével. Pauszaniasz így e ponton 
egyszerre lép be a képbe és a történetbe. 

2.1. Honnan vette a festő?  Pauszaniasz és a forráskutatás 

Aki a képet Pauszaniasz útmutatása szerint nézi, először „folyóhoz hasonló/folyónak 
tűnő vizet” lát, amit az Akherónként, az Alvilág folyójaként azonosíthat, benne náddal 
és kissé homályos körvonalú halakkal (ὕδωρ εἶναι ποταμὸς ἔοικε, δῆλα ὡς ὁ Ἀχέρων, 
καὶ κάλαμοί τε ἐν αὐτῷ πεφυκότες καὶ ἀμυδρὰ δή τι τὰ εἴδη τῶν ἰχθύων ὡς σκιὰς 
μᾶλλον ἢ ἰχθῦς εἰκάσεις. X 28. 1.)291 A folyón Kharón csónakja látható, akinek a 
külsejéhez Pauszaniasz rögtön egy kommentárt is fűz: vélelmezése szerint (ἐμοὶ 
δοκεῖν) Polügnótosz itt a Minüasz című költeményt követi. S az is hamar kiderül, hogy 
miben: abban, hogy Kharónt öregembernek ábrázolja (Hát ezért [ἐπὶ τούτῳ οὖν, ti. a 
Minüasz vonatkozó sora miatt] ábrázolta Polügnótosz is már idősödő embernek 
Kharónt. X 28. 2.). Rekonstruálható tehát az állítás mögött álló gondolatmenet: 
Pauszaniasz arra a kérdésre keresett választ, hogy Polügnótosz festményén Kharón 
miért öregemberként jelenik meg, s talált egy irodalmi művet, ahol Kharónról 
kimondottan azt állítja a szerző, hogy öreg. Ebből az következik számára, hogy 
Polügnótosz ezt a költeményt követte a festmény megalkotásakor. A bizonyítás 
működőképes lehetne (a modern tudomány is talál magának, s ugyanilyen módszerrel 
és szellemben meg is old hasonló problémákat), maga a kiinduló kérdés viszont 
rossznak tűnik. Hiszen az, hogy Kharón öreg, nyilván minden konkrét műtől 
függetlenül, már pusztán foglalkozásából könnyen adódik, különösebb okát keresni 
nem kell.292 A rossz kérdésfeltevés a konklúziót is kétségbe vonja: ha a regisztrált 
hasonlóság fenn is áll (amit nincs okunk vitatni), ennek alapján józan ésszel nem 
                                                 
291 Az, ahogy Pauszaniasz a halakat leírja, a festészet története szempontjából is érdekes lehet: 
valószínűleg annak a jele, hogy a festményen a víz kékje lazúrfestékkel, a halak után lett felfestve. Lásd 
Lepik-Kopaczynska 1963. 
292 Ld. a LIMC Charon szócikkét is, melynek alapján Kharón gyakorlatilag minden irodalmi műben 
öregemberként, az ábrázolásokon pedig szakállal jelenik meg (III.1. kötet 210–225., illetve III.2. kötet 
165–174. o.). 
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állíthatjuk, hogy Polügnótosz festménye (akár a legkisebb mértékben, tehát legalább a 
„szakállas Kharón”-motívummal) ezt a költeményt követné. Pauszaniasz furcsa 
gondolatmenete azonban nem a kérdéstípust, hanem a konkrét kérdésfelvetést, s nem 
a válaszadás módszertanát, hanem a módszer alkalmazását minősíti.293 A forráskutatás 
máig élő ókortudományos tevékenység, s Pauszaniasz számtalan ilyen jellegű 
következtetését ma is el lehet fogadni.294 
 Előfordul, hogy Pauszaniaszban felmerül kérdésként, hogy valamely motívum 
honnan származik, de nem talál szóba jöhető forrásművet. Amikor például a Leszkhé 
falán egy Eurünomosz nevű szörnyet (τέρας) lát, az olvasó tudomására hozza, hogy ő 
ezzel a lénnyel máshol még nem találkozott, sem az Odüsszeia, sem a Minüasz, sem a 
Nosztoi nem szól róla (nyilván nem véletlenszerű, hogy Pauszaniasz ezt a három 
művet említi, ezek lehetnek azok az általa ismert eposzok, melyekben a költő 
egyáltalán ír valamit a Hadészról). A helyi idegenvezetők (ἐξηγηταί) részletes 
magyarázattal tudnak szolgálni a lénnyel kapcsolatban: szerintük Eurünomosz egy 
túlvilági daimón, aki azzal foglalkozik, hogy a holtak húsát lerágja. Pauszaniasz az 
idegenvezetők információinak ismertetése után részletesen leírja („τοσοῦτο μέντοι 
δηλώσω…”), hogyan és milyen pózban jelenik meg Eurünomosz Polügnótosz 
festményén: „Bőrszíne a sötétkék és a fekete között van, olyan, mint a húsra rászálló 
legyeké, egy keselyű bőrén ül és fogait kivillantja.” (X 28. 7.) A részletes leírás, úgy 
tűnik, az alak ismeretlensége miatt válik fontossá, éppen azért, mert Eurünomoszról 
máshonnan nem tudhatunk semmit. A festmény így maga lesz a forrás, ahonnan 
Pauszaniasz, s rajta keresztül olvasója is megtudja, hogyan is néz ki az Eurünomosz 
nevű daimón. 

                                                 
293 Pauszaniaszt ismerve azt sem tarthatjuk egészen lehetetlennek, hogy esetleg Kharón szakállán kívül 
más oka is volt párhuzamot vonni a Minüasz című költemény és Polügnótosz festménye között, melyet 
azonban a szövegben nem említ. Ha ez lenne a helyzet (amit persze az idézett néhány sor, aminél sokkal 
többet a Minüaszból máshonnan sem ismerünk, nem látszik alátámasztani), akkor jelen esetben nem 
arról lenne szó, hogy Pauszaniasz egy hibás következtetés alapján vont párhuzamot Polügnótosz 
ábrázolása és az eposz között, hanem arról, hogy a szöveg megint csak rosszul informálja az olvasót: 
egy olyan motívumot és hasonlóságot tol előtérbe, amelyből önmagában nem derül ki, Pauszaniasz 
miért feltételezi, hogy Polügnótosz festményének egyik forrása a Minüasz. 
294 A Kharónnal kapcsolatos fejtegetésekkel szemben például kifejezetten meggyőző, amit Pauszaniasz a 
sebesült trójaiak (Helenosz, Megész, Lükomédész, Eurüalosz) esetében mond Polügnótosz forrásairól 
(X. 25. 5–6). A hősök sérüléseit tanulmányozva először megállapítja, hogy az a tény, miszerint Megész a 
karján sérült meg, egybevág Leszkheósz elbeszélésével. Majd a Megész mellett álló Lükomédész 
csuklósérülését regisztrálja, s ez esetben is ugyanezt a megfelelést tapasztalja kép és szöveg között. Ezek 
alapján kijelenti: „világos, hogy Polügnótosz nem ábrázolta volna esetükben épp ezeket a sérüléseket, 
ha nem olvasta volna Leszkheósz költeményét”. Végül erre a következtetésre alapozva megállapítja, 
hogy Polügnótosz a Leszkheósznál olvasható történethez képest két „új” sérülést is elhelyezett 
Lükomédészen, egyet a bokáján és egyet a fején. A kutatás tehát ez esetben alapos, kitér a 
hasonlóságokra és a különbségekre, ráadásul a határozott értelmezési irány, az irodalmi szöveggel való 
részletes összevetés magát a leírást is összefüggővé teszi, a sebesült trójaiakról így nem látványos, de 
lényegre törő és koherens képet kapunk. 



 124 

 Időnként valamely képen látható figurának több lehetséges forrása 
azonosítható, s Pauszaniasz ilyenkor hajlamos több lehetőséget nyitva hagyni.295 
Amikor a festményen híres zenészek sorában egy fűzfa alatt felbukkan Orpheusz, a 
közelében található egy bizonyos Promedón is (X 30. 6.). Vele kapcsolatban 
Pauszaniasz két szóba jöhető nézetet is ismertet. Egyesek szerint Promedón nevét 
Polügnótosz „vezette be a művészetbe” (εἰσὶ μὲν δὴ οἳ νομίζουσι καθάπερ ἐς ποίησιν 
ἐπεσῆχθαι τὸ Προμέδοντος ὄνομα ὑπὸ τοῦ Πολυγνώτου X 30. 7.); mások szerint 
Promedón egy zenekedvelő görög férfiú volt, aki legjobban Orpheusz énekét szerette. 
Polügnótosz forrása tehát itt vagy a „valóság” – Promedón „létezett”, s Polügnótosz 
ezért festette meg –, vagy saját költői fantáziája. Hogy Pauszaniasz ezen alternatíva két 
ágának egyforma valószerűséget tulajdonít, két dologra is rávilágít. Egyrészt az ő 
világképében realitás és fikció, mítosz és történelem nem válik oly módon el, ahogy ez 
manapság – teoretikusan legalábbis – magától értetődő. Pauszaniasz nem utalja 
Orpheuszt és az egész őt körülvevő világot „a mítosz” szférájába, elképzelhetőnek 
tartja, hogy Polügnótosz történeti személyeket ábrázol (sőt, Orpheusszal kapcsolatban 
ez valószínűleg nem is kérdés számára). Másfelől ő is ismeri a költői invenció 
fogalmát: el tudja képzelni, hogy Promedónt Polügnótosz találta ki. A műalkotások 
igazságtartalmát így egészében nem kérdőjelezi meg, s nem tekinti a művészetet per 
definitionem fikciónak (mint ahogy ez ma általános, de az ókorban is létező 
álláspont).296 Ugyanakkor tartalmukat nem fogadja el teljes egészében igaznak, hiszen 
egyes elemeiről el tudja képzelni, hogy nincs közük a valósághoz.297 
 Pauszaniasz láthatólag törekszik rá, hogy azonosítsa a festmény különböző 
szereplőinek, motívumainak, történeteinek forrását. Ez szükséges számára már csak a 
kép megértéséhez is, de nem elsősorban ezért fontos. Mindenekelőtt az itt ábrázolt 
                                                 
295 Talán ez az, amitől Pauszaniasz szövege illetve módszere időnként tényleg kifejezetten modernnek 
hat, hiszen más ókori tudós szerzők ritkán engedik meg maguknak, hogy ilyen jellegű „kutatói” 
kérdéseket nyitva hagyjanak. 
296 Már Arisztotelész megkülönbözteti az irodalmat a történetírástól oly módon, hogy míg a történetírás 
tárgya az, ami megtörtént, a költészeté az, ami megtörténhet. (Poétika 1451b) Később egy Iliasz-szkholion 
osztályozni is próbálja a költői fikciót, s megkülönbözteti a 1.) valószerűt, 2.) a valóság és a fantázia 
keverékét és 3.) az átalakított valóságot. (Scholia in Iliadem XIV. 342–351.) 
297 Ez alapvetően jellemző a hellenizmusra és a császárkorra: azt senki sem állítja, hogy Homérosz 
figurái és történetei teljesen kitaláltak, s egyszerűen fiktív történetekről van szó (még a Homérosszal 
szemben eléggé szkeptikusnak tűnő Eratoszthenész sem), ugyanakkor a „racionalizálásnak” is nagy 
hagyománya van. Ily módon a homéroszi korpuszt folyamatosan próbálják a „józan ésszel” összhangba 
hozni, akár allegorikus értelmezések segítségével (ld. pl. Hérakleitosz Homéroszi kérdések című művét), 
akár az elbeszélés helyesbítésével (látványos példa lehet Dión Khrüszosztomosz Trója-beszéde, melyet 
persze inkább bravúros szónoklatként, mint egy komolyan veendő Homérosz-kritikus tézis 
bizonyításaként kell értenünk). A kérdésről átfogóan ld. Veyne: Did the Greeks believe in their Myths? 
1983. 

Jocelyn Penny Small ugyanakkor a polügnótoszi festmények pauszaniaszi leírása kapcsán két olyan 
vonást is kiemel, amelyek miatt a szerző számára különösen modernnek hat („the most striking thing 
about the two passages is how modern Pausanias is”, mondja mintegy általános benyomásként a 
szövegről). Egyrészt Pauszaniasz nem várja el a festőtől, hogy egyetlen irodalmi mintát kövessen; 
másrészt feltételezi, hogy Polügnótosz nem csak egyes figurákat, hanem egész történeteket is 
kitalálhatott (Penny Small bizonyítéka erre vonatkozólag Pauszaniasz Ereszoszra és Laomedónra 
vonatkozó megjegyzése: „Ereszosz és Laomedón történetét, legjobb tudomásom szerint, semelyik költő 
nem írta meg” X 27. 3.). Vö. Small: The parallel Worlds of Classical Art and Text, 2003, 164–172. o. 
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történetekre és alakokra is vonatkozó kíváncsiság az, ami ilyenkor benne munkál, s 
ezért is távolodhatnak megjegyzései időnként egészen messzira a polügnótoszi 
ábrázolástól.298 A források segítségével nem a képet, hanem a történeteket, a 
történelmet, a mitológiát – melyek közt, persze, ki tudja, hol, s egyáltalán van-e 
számára határ – akarja minél jobban és „igazabban” megismerni: mindazt, amiről 
Homérosz, Hésziodosz, Sztészikhorosz, Leszkheósz és számtalan más költő, szobrász 
és festő, köztük Polügnótosz is mesél. 

2.2. Mit ábrázol a kép? Pauszaniasz és a vizuális jelentés 

Ha még egyszer, most kicsit más szemmel is megnézzük, miként kezd bele 
Pauszaniasz a második festmény leírásába: „Folyóhoz hasonló/folyónak tűnő víz, 
világos, hogy az Akherón…” (ὕδωρ εἶναι ποταμὸς ἔοικε, δῆλα ὡς ὁ Ἀχέρων…), 
felfigyelhetünk rá, hogy Pauszaniasz megfogalmazása ezúttal reflektál arra, hogy egy 
képet több különböző szinten lehet befogadni. Első lépésben vizet látunk, majd csak 
ezután fedezzük fel ebben a folyót, végül az Akherónt. Az, amit Panofsky a huszadik 
század elején a jelentés különböző szintjeinek megkülönböztetésével – mindenekelőtt a 
preikonografikus leírás, az ikonográfiai elemzés és az ikonológiai értelmezés 
elkülönítésével – próbált megfoghatóvá tenni,299 s ami a reflektált képértelmezéshez 
nélkülözhetetlen, a gyakorlatban Pauszaniasz számára is nyilvánvalóan ismerős 
probléma. A festmények leírása során, ha nem is mindig ilyen egyértelműen, de 
többször is előfordul, hogy Pauszaniasz a kép valamely elemét először a formákra, 
testtartásra, mozdulatokra, arckifejezésre vagy a szereplők egymáshoz viszonyított 
helyzetére tekintettel írja le, majd eggyel magasabb szintre lépve ugyanennek egy 
ennél „konvencionálisabb”, külső referenciára vonatkoztatott jelentést is ad. 
 Az Alvilágban törött korsókkal vizet hordó asszonyokról egy 
preikonografikusnak tekinthető leírást olvashatunk, melynek azután a hozzájuk 
tartozó felirat ismertetéséből tudjuk meg a „jelentését”: „A Pentheszileia után lévő 
asszonyok törött korsókban vizet visznek, az egyikük külseje fiatalos, a másik viszont 
már benne van a korban: külön felirata egyik nőnek sincs, de a közösen mindkettőre 
vonatkozó felirat szerint a misztériumokba beavatást nem nyert asszonyok közül 
valók.” (X 31.9.) Thészeusznak először a mozdulatait és a testtartását látjuk, s utána 

                                                 
298 Ezt mutatja az is, hogy Pauszaniasz egy-egy motívum vagy történet eredetét ismertető kommentárjait 
gyakran nem redukálja a képen látható ábrázolások tényleges forrásaira, hanem azt is kutatja, ami forrás 
lehetett volna. Pandareósz lányaival kapcsolatban például (X 30. 1–2.) először megismerjük a Homérosz 
által róluk elbeszélt történetet, mely szerint az istenek, miután szüleikre megharagudtak és 
elpusztították őket, maguk nevelték fel a gyerekeket, s mikor felnőttek és Aphrodité elindult, hogy 
házasságukat előkészítse, a Harpüiák és az Erinüszek elragadták őket. Majd mindezzel szemben 
értesülünk róla, hogy Polügnótosz a lányokat virágkoszorút viselő kislányokként ábrázolta, akik 
asztragalosszal játszanak („τάδε μέν ἐστιν ἐς αὐτὰς Ὁμήρῳ πεποιημένα, Πολύγνωτος δὲ…”). 
Ugyanígy felhívja a figyelmet Pauszaniasz arra, hogy bár Orheuszt általában thráknak tartják és ennek 
megfelelően thrák ruhában ábrázolják, Polügnótosznál kifejezetten görög külseje van (X. 30. 6.). A leírás 
ezekben az esetekben a polügnótoszi változatot szembeállítja más elbeszélésekkel, melyek „ugyanazt” 
máshogy jelenítették meg, ezzel egyrészt a festmény különlegességére híva fel a figyelmet, másrészt a 
mitikus hősöket és történeteket a maguk nagyobb kontextusban, Polügnótosz ábrázolásán messze 
túlmenően mutatva be. 
299 Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben. 1939 (mindenekelőtt 284–289. o.) 
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azt, hogy ez a testtartás milyen érzelmi állapotot fejez ki.300 Phaidráról először azt 
tudjuk, meg, hogy Polügnótosz egy hintán ábrázolta, amint két kezével kapaszkodik a 
kötélbe, majd azt is, hogy „ezt a pózt [σχῆμα] azért adta neki …, hogy Phaidra 
halálának módjára utaljon vele” (X 29. 3.). 
 Pauszaniasz látahatólag nem elégszik meg a festmény feliratainak elolvasásával, 
melyekből kiderül, hogy kik vannak a képen, hanem először a látványra koncentrál, 
majd azt a felirat, az exégétészek és saját ismeretei segítségével egy számára 
adekvátnak tűnő jelentéssel ruházza fel, az értelmezés különböző szintjein. E 
jelentéseket több eseteben saját nézői pozíciójából vezeti le, ugyanakkor 
„ontológiailag” nem a befogadás folyamatából, hanem elsősorban az alkotó 
intenciójából eredezteti: elgondolása szerint a kép szemlélése során felfedezett 
„értelem” a festőtől származik, a néző ezt csak „kiolvashatja” belőle. E szemlélet teljes 
mértékben megfelel a modern klasszika-filológia tizenkilencedik századi, némileg 
megváltozott formában ma is élő és működő felfogásának, többek közt a Pauszaniasz 
értelmezéseit számtalanszor vitató Carl Robert által megfogalmazott archeológiai 
hermeneutika elveinek. Különbséget elsősorban abban láthatunk a pauszaniaszi és a 
modern értelmezői gyakorlat között, hogy 1.) Pauszaniaszt nyilvánvalóan kisebb 
kulturális és időbeli távolság választja el az általa szemlélt művektől, így az a 
nézőpont, melyet velük szemben felvesz, kevésbé állandó és kikristályosodott 2.) A 
modern tudományos próza minél pontosabb megfogalmazásokra törekszik, 
Pauszaniasz ezzel szemben valamiféle könnyedségre és a szavak szintjén 
megnyilvánvuló eleganciára, 3.) A modernkori tudományokkal ellentétben 
Pauszaniasz nem kísérel meg jól alátámasztott, kerek értelmezéseket kidolgozni; 
olvasóját nem meggyőzni, legfeljebb tájékoztatni akarja, s ezt is a teljesség igénye 
nélkül. 

2.3. Miért festette a festő? Pauszaniasz és az interpretáció 

Az egész Periégésziszről elmondható, hogy Pauszaniasz ritkán fogalmaz meg benne 
direkt értékítéletet. Ha pedig megfogalmaz, akkor ezt szinte mindig a „(μάλιστα) 
θέας ἄξιον; megtekintésre (kiváltképp) érdemes” fordulattal teszi, miközben arra 
vonatkozólag, miért is gondolja úgy, hogy az olvasónak érdemes megtekintenie az 
adott tárgyat/helyet/műalkotást, gyakorlatilag semmilyen támpontot nem ad. 
Polügnótosz két festményéről egészében is pozitívan nyilatkozik,301 egy részletet 

                                                 
300 „Thészeusz a kardokat, mind a magáét, mind Peirithooszét a kezében tartja, Peirithoosz pedig a 
kardra szegezi a tekintetét; az az érzésed lehet, hogy neheztel a kardokra, mert hasznavehetetlennek 
bizonyultak és nem voltak segítségükre a terv kivitelezésében.” (Θησεὺς μὲν τὰ ξίφη τό τε Πειρίθου 
καὶ τὸ ἑαυτοῦ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις ἔχει, ὁ δὲ ἐς τὰ ξίφη βλέπων ἐστὶν ὁ Πειρίθους: εἰκάσαις ἂν 
ἄχθεσθαι τοῖς ξίφεσιν αὐτὸν ὡς ἀχρείοις καὶ ὄφελός σφισιν οὐ γεγενημένοις ἐς τὰ τολμήματα.) 
Tehát először egy közvetlenebb, majd egy értelmezőbb leírást olvasunk (a Panofsky-féle séma szerint 
mindkettő a preikonografikus leírás szintjéhez tartozik, előbbi mint „tárgyi”, utóbbi mint „kifejezésbeli” 
jelentés). 
301 Az első festmény leírása után Pauszaniasz bemásolja szövegébe a Szimonidésznek tulajdonított, 
Polügnótosz hírét megörökítő epigrammát: „Polügnótosz festette meg, a thaszoszi, Aglaophón / fia, 
Ílion fellegvárának feldúlását” (γράψε Πολύγνωτος, Θάσιος γένος, Ἀγλαοφῶντος / υἱός, περθομένην 
Ἰλίου ἀκρόπολιν.) Majd a második festmény után egy közvetlen dicsérettel zárja az ismertetést: „Ilyen 
nagyszámú s a szépségnek ilyen fokára jutott a Thaszoszi mester festménye” (X 31. 12.).  
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azonban külön kiemel: az apjával szemben igazságtalan embert, aki a túlvilágon úgy 
bűnhődik, hogy az apa fojtogatja. (X 28. 4.) Hogy a jelenet miképp van ábrázolva, s 
egyáltalán honnan lehet tudni, hogy pontosan miért kapja a férfi ezt a büntetést, nem 
tudjuk. Az viszont a megfogalmazásból – „az Akherón partján pedig a leginkább 
figyelemre méltó, hogy Kharón csónakja alatt egy, az apjával szemben igazságtalan 
ember van, akit az apja fojtogat” (ἐπὶ δὲ τοῦ Ἀχέροντος τῇ ὄχθῃ μάλιστα θέας ἄξιον, 
ὅτι ὑπὸ τοῦ Χάρωνος τὴν ναῦν ἀνὴρ οὐ δίκαιος ἐς πατέρα ἀγχόμενός ἐστιν ὑπὸ 
τοῦ πατρός) – egyértelmű, hogy Pauszaniasz a jelenetet nem esztétikai okokból tartja 
kiemelkedőnek, hanem azért, amit ez „jelent”. S az értékítélettel együtt itt rögtön 
megjelenik az értelmezés egy újabb síkja is, felmerül a kérdés, miért van a képen az, 
amit ott látunk. 
 Hasonló kérdéseket Pauszaniasz ritkán szegez a képeknek – ami nem annyira 
tudományos munkáját minősíti (a modern ókortudomány sem halmozza el az embert 
értékítéletekkel), mint inkább esztétikai szemléletének kifejletlenségét bizonyítja.302 
Esetenként mégis találkozhatunk olyan megjegyzéseivel, melyek alapján fogalmat 
alkothatunk róla, hogy Pauszaniasz, amennyiben felteszi, milyen jellegű választ vár a 
„Miért festette a festő?” kérdésre – vagyis mit vár a festménytől mint műfajtól. 
 Az idézett kijelentést arról, hogy az igazságtalan ember büntetése az, ami a kép 
Akherón melletti részén „leginkább figyelemre méltó”, a jelenet leírása követi, majd 
egy, az ábrázolást magyarázó (az előző mondathoz γάρ-ral kapcsolt) megjegyzés: 
„mert régen az emberek szüleiket mindenek elébe helyezték”. Végül egy hosszabb, a 
gondolatot megerősítő példázatot is olvashatunk egy katanéi testvérpárról, akik, mikor 
kitört az Etna, semmi mást nem próbáltak menteni, csak szüleiket. S lám-lám, 
igyekezetüket a természet is méltányolta, mert ahogy futottak el a városból, egyikük az 
anyjukkal, másikuk az apjukkal a hátán, a lávafolyam ugyan utolérte, de nyomukban 
kétfelé válva ki is kerülte őket. 
 Mindebben most számunkra nem elsősorban az az érdekes, hogy Pauszaniasz 
ilyesmiket gondol a „régi emberekről”, hanem az, hogy a festmény szerinte ezt a tényt 
alátámasztja, sőt talán illusztrálja; az Alvilágban bűnhődő tiszteletlen fiú képe számára 
saját őseinek életéről, erkölcseiről mond valamit. Hogy Pauszaniasz itt a kép és e 
jelentés között pontosan milyen összefüggést képzel el, nem világos. Talán 
Polügnótosz idejében még tudták, hogy az ember a szülőkkel szembeni 

                                                                                                                                                           
 A Periégészisz más helyein is előfordul Polügnótosz neve – de különösebb hangsúly nincs rajta. 
Sőt, az athéni Színes Csarnok (Sztoa Poikilé) festményeiről szólva (I 15. 1–3.) Pauszaniasz nem is említi a 
thaszoszi festőt, noha más antik szerzők az egyik ott kiállított és Pauszaniasz által is felsorolt, Ilion 
bevételét ábrázoló kép alkotójának szintén őt tartják. 
302 A klasszikus álláspont szerint elsősorban az értékes anyagból készült, nagy, vagy valamilyen 
technikai trouvaille-t felvonultató műalkotások nyerik el Pauszaniasz tetszését (Robert, Habicht). 
Ugyanakkor újabban többen úgy vélik, hogy általában mélyebb ok is áll a tárgyválasztás illetve 
Pauszaniasz dicséretei mögött. K. Arafat szerint a pauszaniaszi szelekció egy erőteljes személyes 
érdeklődés és értékrend következménye, s a dicséretek hátterében is mindig sejthetünk valamilyen 
(általában persze explicite nem megfogalmazott), releváns indokot. Hasonlóképp vélekedik A. 
Snodgrass, aki szerint Pauszaniasz azokról a dolgokról ad részletes leírást (Küpszelosz ládája, az oltárok 
Olümpiában, Pheidiasz Zeusz szobra, Polügnótosz festményei a Leszkhében), amelyek valamiért az ő 
számára értékesebbek, érdekesebbek, fontosabbak lehettek egyéb látnivalóknál (A. Snodgrass: Pausanias 
and the Chest of Kypselos; in: Alcock–Cherry–Elsner: Pausanias, 2001, 127–141. o.) 
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tiszteletlenségért a Hádészban lakolni fog? Vagy Polügnótosz épp azért festette a 
képet, mert erre akart figyelmeztetni – tehát ő még fontosnak tartotta a szülők 
tiszteletét? 
 Miután nagy nehezen elszakadunk az igazságtalan embertől (Pauszaniasz a 
továbblépés ürügyén még egyszer felidézi az előbbi tanulságos jelenetet: „Polügnótosz 
festményén, a férfihoz közel, aki bántalmazta az apját és a Hadészban ezért neki járó 
szenvedését kell most elviselnie, szóval tőle nem messze…” (ἐν δὲ τῇ Πολυγνώτου 
γραφῇ πλησίον τοῦ ἀνδρός, ὃς τῷ πατρὶ ἐλυμαίνετο καὶ δι᾽ αὐτὸ ἐν Ἅιδου κακὰ 
ἀναπίμπλησι, τούτου πλησίον…, X. 28. 5.)”, egy szentségtörőről (ἱερὰ σεσυληκὼς 
ἀνήρ) is tudomást szerzünk, akit egy „mindenféle mérgeket ismerő” nő büntet éppen 
meg. S ebből ezúttal nem magyarázatként, hanem következtetésként (ἄρα) adódik 
Pauszaniasz számára a régiek egy újabb pozitív tulajdonsága, hogy ugyanis „akkor 
még óriási jelentőséget tulajdonítottak az emberek az istenek tiszteletének [εὐσεβείᾳ 
θεῶν]” (X. 28. 6.). Majd két újabb, ezúttal az istenek iránti tiszteletre vonatkozó 
példázat és az állítás rekapitulációja után („Ennyire nagy tiszteletben tartotta még 
akkoriban mindenki az istenséget/isteni dolgokat [τὸ θεῖον]”) azt mondja ki 
végkövetkeztetésként, hogy Polügnótosz épp emiatt (ἐπὶ λόγῳ τοιούτῳ), vélhetően 
tehát a régiek istenfélelme miatt, festette meg a szentségtörőt. 
 E második, az előző képolvasat struktúráját megismétlő értelmezés után is 
nehezen rekonstruálható, logikailag pontosan milyen összefüggést lát Pauszaniasz 
Polügnótosz festői ténykedése és saját, belőlük kiolvasott tanulságai között. Bizonyos, 
hogy nem az értelmezés művésze ő, aki a kép elemzéséből deduktíve tudna valamiféle 
mélyebb értelmet kibontani – mégis látni véljük, merre keresgél jelentés után. Számára 
a múlt – mint a társadalom nagy része számára talán mindig is – sok szempontból 
ideális, a mainál erkölcsösebb és jobb világot jelent, melynek lakói nemesebbek, 
becsületesebbek a mai embereknél. Egy ilyenfajta múlt képe az, melyet a görögség 
mint hérószok korát – „ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον γένος” (Hésziodosz: Munkák és napok, 
159. sor) – saját származásaként őriz, s mitikus költeményeiben és festményeiben, 
vázaképeiben és szobraiban megjelenít. Másfelől az i. sz. második század táján az 
úgynevezett második szofisztika egy újabb értelemben is a múlt felé fordul, ekkor 
jelenik meg a klasszikus görög kor és a klasszikus kori Athén kultusza. A Kr. e. V–IV. 
századi athéni társadalom és kultúra az irodalmi nyelv utolérhetetlen mintájává, a 
művészet tárgyává, a történelem paradigmatikus korszakává válik.303 
 Hogy e „két múlt” miképp formálódik egységgé a korszak, s azon belül is 
Pauszaniasz gondolkodásában, természetesen nyitott kérdés. Ami Pauszaniaszt illeti, 
annyit megállapíthatunk, hogy a történelmi áttekintésekben és mindenféle szobrok 
korának meghatározása során a múltat mint folytonos, a jelen felé vezető narratívát 
kezeli,304 ugyanakkor erőteljesen meghatározza gondolkodását a hanyatlás képzete is: 

                                                 
303 Az első összefoglaló tanulmány ebben a (ma már felkapott) témában: Bowie: Greeks and Their Past in 
the Second Sophistic, 1970. 
304 Arról, hogy Pauszaniasz mi alapján tesz különbséget régi és még régebbi között, ld. Arafat: Pausanias' 
Greece, 45–75; arról, hogy Pauszaniasz miként vélekedik és milyen jelentőséget tulajdonít a stílusnak, ld. 
Elsner: Roman Eyes, 2007, 3. fejezet (mindenekelőtt 54–56. o); Pauszaniasz múltfelfogásáról 
általánosabban ld. Porter, J. I.: Ideals and ruins: Pausanias, Longinus, and the Second Sophistic, in: Alcock–
Cherry–Elsner: Pausanias, 2001, 62–92. o. (elsősorban 70–71. o.). 



 129 

régen jó volt, most pedig minden egyre rosszabb.305 Hogy a múlthoz való e kettős, 
tudományos és érzelmi (nosztalgikus) viszonyulás pontosan hogyan egyeztethető 
össze, s egyáltalán össze kell/lehet-e őket egyeztetni, megint csak kérdéses. Az 
azonban biztos, hogy Pauszaniasz vizsgálódásaiból a – nagyon tág értelemben vett, 
mintegy háromszáz évet felölelő – jelen lényegében ki van rekesztve,306 így 
„tudományos kronológiája” nem ér el a jelenhez; s hogy másfelől a történelem 
kezdetén számára Homérosz eposzainak világa, a Trójai háború és az akkori hősök 
generációja áll, s a romlásnak egyfajta nullpontját képezi.307 A jelen ilyenfajta kitágítása 
(és kizárása a múlt narratívájából) egy fontos következménnyel biztosan jár, s ez a 
klasszikus kori görög gondolkodáshoz képest kifejezetten újnak tűnik: múlt és jelen 
közt egyfajta szakadás, törés jelenik meg. A folytonosság, melyet a klasszikus kor 
annyira hangsúlyoz a maga jelenideje és az eposzokban megőrzött s számtalan más 
médium által is közvetített „régi idők” között,308 ekkorra megszűnik, a múlt 
perfectummá, lezárt múlttá válik. 
 Pauszaniasz egész vállalkozása e „régmúlt” maradványaival való számvetést 
célozza. Az útja során hallott történetek, a bejárt városok, a megtekintett épületek és 
romok mind a múlt „nyomai”, melyek „olvasásához” az utazó/kutató múltról való 
ismeretei jelentenek támpontot.309 De míg a tárgyak vagy a rítusok mint „relikviák” 
egyszerűen fennmaradtak e korból és létükkel tanúbizonyságként szolgálnak, a 
műalkotások médiumként szólni is tudnak a múltról: képeket közvetítenek, láttatják 
azt a világot, amelyik már nincs, de emléke tovább él. Pauszaniasz Polügnótosz képeit 
is így, a dicsőséges múltról tudósító irodalmi művek segítségével, szigorúan e múltra 
irányuló tekintettel olvassa. A két múltnarratíva, a tudományos, jelen felé vezető 
kronológia mint stílustörténet és a távoli, lezárt múlt képzete így a műalkotások 
olvasásakor össze kellene érjen; hiszen e képek egyfelől a tudományosan 
megközelítendő múlt termékei, s az „objektív” kronológiába illeszkednek, 
referenciájuk szerint azonban mégis a „másik sor” elején álló, hősi múltról szólnak. 
 Pauszaniasznál e két múlt viszonya tisztázatlan, ezért a mítoszról szóló 
műalkotás számára nem válik igazán semelyik múlt részévé. A kép létrejöttének 
                                                 
305 A görög kultúrában felbukkanó különböző elképzelésekről a civilizáció fejlődésével kapcsolatban ld. 
Dodds: The ancient Concept of Progress, 1973. 
306 Habicht: Pausanias und seine „Beschreibung Griechenlands”, 1985, Arafat: Pausanias’ Greece, 1996, Hutton: 
Describing Greece, 2005. 
307 A trójai háború, mint ez már Hérodotosznál és Thuküdidésznél egyértelműen látható – s később a 
hellenisztikus kori történetírók sem törik meg ezt a tradíciót – nem csak a görög mitológiának, de a 
történelemnek is kiindulópontja. 
308 Ld. Jonas Grethlein könyvét (Grethlein: The Greeks and their Past, 2010), melynek tárgya, hogy az i. e. 
V. században a múlt és az emlékezet hogyan jelenik meg a különböző görög irodalmi műfajokban. 
309 Jó példa lehet erre szövegünkben az a viszonylag terjedelmes kommentár (X 26. 5–6.), melyet 
Pauszaniasz egy régi típusú vérthez fűz (a vért annak az oltárnak van támasztva, ahová egy trójai 
gyermek a tomboló Neoptolemosz elől menekült). A kommentárból megtudjuk, hogy a pajzsot 
güalothóraxnak hívják, Pauszaniasz korában már kiment a divatból, de régen gyakori volt („a régiek 
viszont viselték” [τὸ δὲ ἀρχαῖον ἔφερον αὐτούς]), bronzból készül, különálló hátsó és első részből áll, 
és olyan erős, hogy pajzs nélkül is megvédi a harcost. Pauszaniasz egy további festményt is tud említeni, 
ahol ilyen vértet lehet látni, s arra is felhívja a figyelmet, hogy Homérosznál Phorküsz ilyet visel, s ezért 
nincs szüksége pajzsra. Látható, hogy Pauszaniaszt a güalothórax mint régiség különösen vonzza, s a 
képet mint a régi idők vérthasználatára vonatkozó dokumentumot fogadja be. 



 130 

történelmi és társadalmi körülményei nem különülnek élesen el a megjelenített 
történelmi és társadalmi állapottól: a kép történetiségében médium (jelölő) és tartalom 
(jelentés) ugyanazon a horizonton jelenik meg. Ezzel függ össze az is, hogy 
Pauszaniasznak a festményekhez való viszonya lényege szerint nem esztétikai: 
számára a festmény nem valahogy, hanem mindenekelőtt valamit ábrázol. A műalkotás 
azért lehet számára hiteles forrás a múltról, mert sem az ábrázolás tárgyát nem tekinti 
fikciónak, sem a művészetet autonóm, sajátos esztétikai céllal és törvényekkel bíró 
jelenségnek.310 
 Míg tehát a modern ókortudományban az archeológiai, a műalkotásokra mint 
egy adott kor termékeire irányuló kutatás, ha nem is függetleníthető, de leválik ezek 
esztétikai célú, a művek „jelentését” és nézőre gyakorolt hatását firtató 
tanulmányozásától, Pauszaniasz szemében e kettő együtt létezik: a festmény a múlt 
terméke, és egyúttal a múltról szól. Azt az i. sz. II. századi nézőt, akit Pauszaniasz 
megtestesít, a festmény tárgyától nem ontológiai, hanem pusztán időbeli távolság 
választja el. Így Polügnótosz festményét nézni számára annyi, mint bepillantani a 
görög történelem legrégibb és legszebb korszakába, s a Trójai háború történéseit, 
szereplőit, e világ erkölcseit figyelni meg. E nézőpontból a festmény ablak a múltra, 
melyet azonban nem mi vágtunk saját világunk falán, hanem a hajdani festő tárt ki 
felénk. Minél nagyobb felkészültséggel, minél nagyobb, e múltról való tudás 
birtokában lesünk be ezen az ablakon, annál többet, s annál jobban láthatunk rajta 
keresztül. 

                                                 
310 E tekintetben Pauszaniasznál „esztétikaibb” szemlélete volt nem csak Sztrabónnak, de már 
Thuküdidésznek is, aki műve elején figyelmeztet rá, hogy a költőknek nem lehet hinni, mert a dolgokat 
„nagyobbra díszítik”, mint amilyenek valójában („… ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον 
κοσμοῦντες…”, Thuc. I. 21.). 
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