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I. A disszertáció kontextusa: az utóbbi harminc év 

Pauszaniasz-kutatása 

 

A Kr. u. II. században élt Pauszaniasz Görögország leírása 

(Periégészisz Helladosz) című műve fontos forrása az ókori 

Görögországot kutató régészeknek, amennyiben 

településeket, épületeket, műalkotásokat ismertet részletesen, 

és azt is megadja, hogy ezek merre találhatók; a görög 

vallástörténészeknek, amennyiben számtalan lokális kultuszt, 

szokást, hiedelmet ír le; a görög mítoszok kutatóinak, 

amennyiben rengeteg ismert és kevésbé ismert történet 

különféle, irodalmi művekben nem rögzített, vagy máshol 

fenn nem maradt változatait őrizte meg; a történészeknek, 

amennyiben hosszú történelmi kitérőiben hasznos 

adalékokkal szolgál a történetírók műveihez, esetenként 

máshonnan nem ismert eseményekről számol be. Pauszaniasz 

ennyiben hasznos, mert információkkal szolgál rengeteg 

különféle diszciplína kutatói számára. 

 Az utóbbi harminc évben ugyanakkor Pauszaniasznak 

és művének egy másik, új szempontú kutatása is zajlik a 

nemzetközi klasszika-filológiában. Az új kutatási trend nem 

megy szembe az ókortudomány korábbi nézőpontjával, nem 

próbálja Pauszaniasz alakját vagy művét radikálisan 

átértelmezni. Korábban is születtek tanulmányok és 

monográfiák Pauszaniaszról, módszereiről, stílusáról, mint 

ahogy kommentárok is a Görögország leírásához. Az újabb 

kutatás ezt a hagyományt folytatja, Pauszaniasz szövegét 

próbálja minél jobban föltárni, de eközben egészen új 

szemszögből közelíti meg. 

  Christian Habicht, a Pauszaniaszról szóló legújabb 

tudományos diskurzus elindítója monográfiájában (Habicht: 

Pausanias’ Guide to Ancient Greece, 1985) élesen fogalmazta 

meg, hogy Pauszaniasz nem csak mint forrás, hanem mint 

jelenség, illetve a Görögország leírása mint egyedi, közeli 

párhuzamok nélküli mű is figyelemre méltó: az, hogy valaki a 

II. században leírja egész Görögországot, vagy legalábbis 

Achaea provinciát, cseppet sem magától értetődő. Ha tehát a 

mű különösségéből indulunk ki, és megpróbáljuk a mű 

keletkezésének indítékait, céljait, a szerzőt magát megérteni, 

akkor ezáltal egyrészt jobban fogjuk érteni mindazt, amiről 

beszél, másrészt Pauszaniaszon keresztül megtudhatunk 

valamit a II. századi görögség saját múltjához való 

viszonyáról is. 

 Az új kutatás, amely magában Pauszaniaszban 

érdekelt, és azt, amit mond, az ő saját szemszögéből próbálja 

értelmezni, ily módon a Görögország leírása kevésbé 
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szembetűnő aspektusát tárja fel, azt, hogy a rengeteg 

Görögországról összegyűjtött információ mit jelentett 

magának Pauszaniasznak, és mit akarhatott, mit tudhatott 

mondani az akkori görögöknek. Mert, még ha Pauszaniasz 

műve egyszerű útikönyv volna is, amely elsősorban 

gyakorlati célokat szolgált (és persze ez is csak feltételezés), 

láthatólag nem az utazás praktikus nehézségeinek 

leküzdésében, a szállás, élelmezés, közlekedési eszközök 

megtalálásában akart olvasójának segítséget nyújtani 

(ilyesfajta kérdésekről a Görögország leírásában egyetlen szó 

sem esik), hanem a görögországi táj, városok, 

szentélykörzetek, szobrok és más látnivalók megértéséhez 

próbált fogódzókat adni. 

 A legújabb, Habicht utáni Pauszaniasz-kutatás érdeme 

mindenek előtt a Pauszaniaszhoz és művéhez való 

differenciáltabb viszonyunk kialakítása: a Görögország 

leírásában lejegyzett szokások, rítusok, szobrok, történetek 

kapcsán most már nem csak azt próbálhatjuk megfogalmazni, 

hogy ez mit jelent számunkra, és mit jelenthetett abban a 

közegben, amelyben megszületett, hanem azt is, hogy mit 

látott ezekben egy ókori értelmező, egy „görög kívülálló”, aki 

maga is kíváncsi volt szülőhelyétől távoli görög tájak lakóinak 

életére, tárgyaira, szokásaira. 

 

II. A disszertáció célkitűzései 

 

Dolgozatom célja ennek a még mindig élénk diskurzusnak a 

hátterén nem Pauszaniasz (egy újabb) portréjának 

megrajzolása, nem Pauszaniasz-képünk újrafogalmazása. 

Érzésem szerint a kutatás legkevésbé produktív része éppen 

ez a fajta direkt megközelítés: művéből „Pauszaniaszt magát” 

megérteni, nézőpontját egészében rekonstruálni nem nagyon 

sikerül. A Görögország leírásának szerzője számtalan, egészen 

különböző téma ismertetésében, kifejtésében, értelmezésében 

adott számunkra, melyek mindegyike fényt vet valamire, 

megmutatja a szerző/elbeszélő gondolkodásának valamely 

aspektusát. Azonban amikor ezekből valaki egy koherens 

összképet próbál összerakni, akkor a létrejövő portré egyfelől 

életlen, másfelől sematikus és semmitmondó lesz. A 

Görögország leírásának elbeszélője ugyanis nem erős egyéniség, 

nem karakteres gondolkodó, aki kiforrott szemléletébe 

integrálná az új tárgyakat és információkat, aki kész 

értelmezési kerettel közelítene mindenhez. Az új benyomások 

folyamatosan alakítják gondolkodását, az egyes tárgyakról 

adott értelmezései egészen különböző megközelítésmódokból 

születnek. Ami másfelől egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 

értelmezéseiben, egy-egy mű kapcsán előadott véleményében 

ne lenne semmi saját magából, vagy hogy Pauszaniasz ne 
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lenne sok szempontból konzekvens. Csakhogy ez a „saját 

maga” nem egy szilárd és egységes elbeszélői 

konstrukcióként, hanem különféle diskurzusok 

szövedékeként áll előttünk, melyekből hol az egyik, hol a 

másik kerül előtérbe, az egyik szituációban ez, a másikban 

amaz válik fontossá. Az elbeszélő nem határozza meg 

egyértelműen saját pozícióját (a műnek nincs se elő-, se 

utószava), hanem, amennyire ez lehetséges, átengedi magát a 

tájnak, hagyja, hogy a tárgyak hassanak rá. Hogy ez a 

rejtőzködő, különféle arcait mutató elbeszélő mennyire 

tudatos irodalmi konstrukció, vagy mennyire a szerző 

személyiségéből fakad, azt persze nem tudhatjuk. 

Az öt tanulmány, amelyből a disszertáció összeáll, egy-

egy olyan kísérlet, amely nem Pauszaniasz mint ember 

megértésére irányul, hanem egy konkrét szövegrész vagy 

téma kapcsán a mű valamely aspektusára, elbeszélőjének 

valamely vonására, hangjára próbál rámutatni, tudva, hogy 

amit az adott téma vagy szöveghely kapcsán meg lehet 

fogalmazni, nem feltétlenül érvényes egy az egyben a mű 

egészére. 

 

III. A disszertáció felépítése és részei 

 

E perspektivikus elvnek megfelelően a tanulmányok nem 

próbálják átfogni a Görögország leírása egészét, és nem is 

próbáltam őket egyetlen nézőpont alá rendelni. Az egyes 

tanulmányok sokkal inkább azt mutathatják meg, hogy 

mennyiféleképp és milyen különböző témákra összpontosítva 

lehet a műről és a mű kapcsán – reményeim szerint – érvényes 

állításokat megfogalmazni. Ugyanakkor valamiképp, 

„kaleidoszkópszerűen”, az öt fejezet mégis megpróbál számot 

vetni a Görögország leírásában jelenlévő legfontosabb témákkal: 

az első fejezet egy kultusszal, a második a történelemmel, a 

harmadik a mitológiával, a negyedik az emlékezettel és annak 

materializálódásával, az ötödik pedig a festészettel foglalkozik 

– más-más módon és más-más konkrét céllal. Van, amelyik 

direktebben kérdez rá Pauszaniasz attitűdjére és világlátására, 

és van, amelyik inkább egy-egy pauszaniaszi szöveghely 

modern olvasatának háttereként mutatja ezt föl, de 

mindegyikben megjelenik mindkettő: Pauszaniasz nézőpontja 

és az adott téma, szöveghely egy lehetséges modern olvasata 

is. 

 

1.) Az első tanulmány két olyan történetről szól, amelyeket 

Pauszaniasz Patrai városában fontos helyi elbeszélésként 

mutat be. Ő a két történet státusza közt nem hangsúlyoz 

semmiféle különbséget, és mindkettőt aitionként mondja el: az 
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egyik elbeszélés egy folyó nevét magyarázza, a másik egy 

rítus eredetét. Mai nézőpontból a két történet mégis egészen 

más jellegű és jelentőségű. Az első egy furcsa szerelmes 

történet, egy meglepő fordulatokkal teli mese Dionüszosz 

papjáról és szerelméről. A másik egy összetettebb, két részből 

álló mitikus történet, melyhez egy évenként megismételt helyi 

rítus is kapcsolódik. E második történet első felében szintén 

fontos szerepe van a szerelemnek és egy istennek, 

Artemisznek, folytatása pedig Artemisz helyett Dionüszoszt, 

és a szerelem helyett az őrületet helyezi a középpontba. 

 Elemzésemben a két történet kapcsán a Pauszaniasz 

hellenisztikus kori nézőpontja és értelmezései, a történetek 

mitikus tartalma, valamint a rítus közti összefüggéseket 

vizsgálom – szembehelyezkedve egyrészt a tizenkilencedik 

századi értelmezéssel, amely szerint e pauszaniaszi 

elbeszélések hátterében hellenisztikus kori írók szerelmi 

történetei állnak, másfelől távolságot tartva attól a XX. századi 

tradíciótól is, mely a rítusokat előszeretettel és gyakran 

túlságosan is egyoldalúan olvassa rite de passage-ként, 

kizárólag a beavatási funkció felől. 

 

2.) A második tanulmányban a Görögország leírása egyik 

leghosszabb történelmi narratíváját, az Akháj szövetség 

történetéről és bukásáról szóló fejezeteket elemzem. A 

pauszaniaszi elbeszélést a rómaivá lett görög történetíró, 

Polübiosz Hisztoriai című művének ugyanerről az időszakról 

szóló (töredékesen fönnmaradt) leírása, valamint a modern 

kori történetírásnak az Akháj szövetség bukásáról 

(Korinthosz, Kr. e. 146.) mint a „görög szabadság 

elvesztéséről” kialakult értelmezése kontextusában vizsgálom. 

Történetíróként Pauszaniasz néhány főszereplőt, és 

ezzel együtt néhány, az események alakulását meghatározó 

motívumot kiemelve egyetlen nagy ívű narratívaként adja elő 

az eseményeket az Akháj szövetség megalakulásától bukásáig. 

Eközben egy olyan, Polübiosz teleologikus felfogásával 

ellentétes szemléletmódot érvényesít, melyben a főszerep a 

sorsé (daimón, tükhé) mint büntető-jutalmazó erőé. De 

ugyanakkor egy másik szinten, az emberi cselekvések síkján 

jelen van egy másik értelmezői stratégia is: a történelem 

eseményei, az emberek cselekedetei Pauszaniasz számára a 

régi történelem paradigmáival, hőseivel való összevetésben 

érthetők meg. 

 Pauszaniasz a rómaiak győzelmét nem a görögség 

végzetes és sorsdöntő katasztrófájaként állítja be, inkább a 

korábbi makedón elnyomáshoz hasonlítja. Értelmezésében az 

események végkifejlete egyfelől a görögök önhibájából, az 

akháj vezetők hitványságából vezethető le, másfelől viszont 

egy általános hanyatlástörténetbe is illeszkedik, melynek 
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során a korábban jólétben élő görög városok sorra 

szegényednek, pusztulnak el. 

 

3.) A harmadik tanulmányban abból az utóbbi évtizedekben 

körvonalazódó belátásból indulok ki, hogy amit mi a XVIII. 

század vége óta görög mitológiaként olvasunk, az nem más, 

mint amit a görögök lényegében az antikvitás végéig saját 

múltjukként, többé-kevésbé hitelesen hagyományozódott 

történeti narratívák összességeként fogtak föl, és tettek 

egyfelől költői és történeti elbeszélések tárgyává, másfelől 

kritizáltak és javítgattak is. Az a fajta „mítoszracionalizálás” 

tehát, amely a Kr. e. V. századtól folyamatosan jelen van a 

görög kultúrában, és amely tradícióban Pauszaniasz is benne 

áll, nem más, mint történettudomány, történeti kritika. 

 Ennek fényében Pauszaniasz kapcsán egyrészt azt 

próbálom megmutatni, hogy miként fogadhatott el 

Pauszaniasz mai szemmel abszurd és irreális történeteket a 

görögség múltjaként, régi, de alapvetően igaz történelmi 

narratívaként. Pauszaniasz e régi történetekhez való 

viszonyának kulcsa értelmezésemben az, ahogy Pauszaniasz a 

régmúltat – főként az általunk mitikus történetekként számon 

tartott régi elbeszélések nyomán – egészen másmilyennek 

gondolja el, mint a jelent, ahogy mást tételez lehetségesnek, 

reálisnak a múltban, mint a jelenben. 

 Másrészt két példán azt próbálom bemutatni, hogy 

miként tud egy-egy olyan elbeszélés, amely Pauszaniasz 

számára történelem volt, számunkra mítoszként, 

irodalomként működni, milyen feszültségek vannak-e két 

értelmezés közt, és mit is jelent a „mítoszok” „racionalizáló” 

elbeszélése a mítosszá illetve irodalommá vált történelem 

szempontjából, mennyiben szünteti vagy nem szünteti meg 

számunkra a „racionalizálás”, a racionalizáló elbeszélésmód a 

mítosz mítosz, és az irodalom irodalom voltát. 

 

4.) A negyedik tanulmányban Pauszaniasz Akropolisz-

ismertetését mint egy emlékezethely bemutatását vizsgálom, 

egyrészt Pauszaniasznál évszázadokkal korábbról fennmaradt 

görög Akropolisz-leírások (Hérakleidész Kritikosz, Sztrabón), 

másrészt az Akropolisz néhány ókori és modern ábrázolása 

kontextusában. Az összehasonlítás során jól kirajzolódik 

Pauszaniasz leírásának az a fő sajátossága, hogy másokkal 

szemben nem az Akropolisz reprezentatív épületeire, 

szobraira koncentrál, nem elsősorban szimbólummá vált 

tárgyainak (Parthenón, Erekhteion, Athéna Promakhosz 

szobra stb.) bemutatásával próbálja a helyet leírni. Az 

Akropolisz (kultikus) kontextusából indul ki, és a dombtetőt 

mint a vallásos és a történelmi emlékezet helyét mutatja be. 

Az Akropoliszon az athéniak anathémákat állítottak, és 
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Pauszaniasz ezeknek a tárgyaknak mint anathémáknak a 

jelentését fejti vissza, a tárgyak mögött a kultuszt és a 

történelmet próbálja kitapintani, megérteni, rekonstruálni. 

Figyelemre méltó, hogy noha Pauszaniasz az athéniak 

múltról szóló történetei közül történészként sokat hiteltelennek 

talál, mint az athéniak identitásához tartozó, anathémáiknak és 

tárgyaiknak jelentést adó hagyományt mégsem utasítja ezeket 

a történeteket sem egészen el; kétkedését időnként jelzi, de 

minden lényeges athéni történetet elbeszél. 

Pauszaniasz az Akropolisz tárgyait mindenekelőtt 

történeti és vallási jelenségekként szemléli, a tárgyakat mint 

modern értelemben vett műalkotásokat nem tartja fontosnak 

értelmezni. Ebben látványosan mutatkozik meg a 

pauszaniaszi élet- és kontextuscentrikus, és a modern, 

muzeologizáló látásmód közti különbség. Ez a különbség 

részben a számunkra megadatott nagyobb történeti és 

kulturális távolságból, részben a világhoz való másfajta 

viszonyunkból fakad. 

 

5.) Az utolsó tanulmányban Pauszaniasznak a delphoi 

Leszkhében lévő két Polügnótosz-festményről adott leírását 

vizsgálom. Azt elemzem, hogy Pauszaniasz a festménnyel 

szemben állva milyen értelmezői elveket követ, hogyan 

próbálja megérteni, mit ábrázol a kép; mit gondol jelentés és 

kép viszonyáról, és leírása hogyan tükrözi, illetve esetenként 

miért nem tükrözi gondolatmenetét, értelmezését. 

 Következtetésem szerint Pauszaniasz a festményeket, 

ahogy az Akropolisz szobrait, nem esztétikai konstrukcióként, 

hanem a múltról szóló tudósításként fogja fel, a festményen 

látható alakokat és történeteket arra használja, hogy bővítse 

történelmi ismereteit. Noha hermeneutikája, az, ahogyan a 

képeket nézi, és eközben azonosítja, hogy mit lát, sok 

szempontból nagyon hasonlít a mi képértelmezési 

technikáinkhoz, Pauszaniasznak a képhez való viszonya 

mégis nagyon idegen tőlünk. Egyrészt amiatt, hogy amit mi 

fikciónak tekintünk, ő valóságként értelmezi, másrészt mert a 

festészettel, művészettel mint szükségképp alternatív világot 

teremtő, fikcionalizáló tevékenységgel nem számol. Így lehet 

számára a festmény olyan tudósítás valamikori eseményekről, 

mint amilyen számunkra a friss hírekhez mellékelt fotó az 

újságban. 
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I. A disszertáció kontextusa: az utóbbi harminc év 

Pauszaniasz-kutatása 

 

A Kr. u. II. században élt Pauszaniasz Görögország leírása 

(Periégészisz Helladosz) című műve fontos forrása az ókori 

Görögországot kutató régészeknek, amennyiben 

településeket, épületeket, műalkotásokat ismertet részletesen, 

és azt is megadja, hogy ezek merre találhatók; a görög 

vallástörténészeknek, amennyiben számtalan lokális kultuszt, 

szokást, hiedelmet ír le; a görög mítoszok kutatóinak, 

amennyiben rengeteg ismert és kevésbé ismert történet 

különféle, irodalmi művekben nem rögzített, vagy máshol 

fenn nem maradt változatait őrizte meg; a történészeknek, 

amennyiben hosszú történelmi kitérőiben hasznos 

adalékokkal szolgál a történetírók műveihez, esetenként 

máshonnan nem ismert eseményekről számol be. Pauszaniasz 

ennyiben hasznos, mert információkkal szolgál rengeteg 

különféle diszciplína kutatói számára. 

 Az utóbbi harminc évben ugyanakkor Pauszaniasznak 

és művének egy másik, új szempontú kutatása is zajlik a 

nemzetközi klasszika-filológiában. Az új kutatási trend nem 

megy szembe az ókortudomány korábbi nézőpontjával, nem 

próbálja Pauszaniasz alakját vagy művét radikálisan 

átértelmezni. Korábban is születtek tanulmányok és 

monográfiák Pauszaniaszról, módszereiről, stílusáról, mint 

ahogy kommentárok is a Görögország leírásához. Az újabb 

kutatás ezt a hagyományt folytatja, Pauszaniasz szövegét 

próbálja minél jobban föltárni, de eközben egészen új 

szemszögből közelíti meg. 

  Christian Habicht, a Pauszaniaszról szóló legújabb 

tudományos diskurzus elindítója monográfiájában (Habicht: 

Pausanias’ Guide to Ancient Greece, 1985) élesen fogalmazta 

meg, hogy Pauszaniasz nem csak mint forrás, hanem mint 

jelenség, illetve a Görögország leírása mint egyedi, közeli 

párhuzamok nélküli mű is figyelemre méltó: az, hogy valaki a 

II. században leírja egész Görögországot, vagy legalábbis 

Achaea provinciát, cseppet sem magától értetődő. Ha tehát a 

mű különösségéből indulunk ki, és megpróbáljuk a mű 

keletkezésének indítékait, céljait, a szerzőt magát megérteni, 

akkor ezáltal egyrészt jobban fogjuk érteni mindazt, amiről 

beszél, másrészt Pauszaniaszon keresztül megtudhatunk 

valamit a II. századi görögség saját múltjához való 

viszonyáról is. 

 Az új kutatás, amely magában Pauszaniaszban 

érdekelt, és azt, amit mond, az ő saját szemszögéből próbálja 

értelmezni, ily módon a Görögország leírása kevésbé 
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szembetűnő aspektusát tárja fel, azt, hogy a rengeteg 

Görögországról összegyűjtött információ mit jelentett 

magának Pauszaniasznak, és mit akarhatott, mit tudhatott 

mondani az akkori görögöknek. Mert, még ha Pauszaniasz 

műve egyszerű útikönyv volna is, amely elsősorban 

gyakorlati célokat szolgált (és persze ez is csak feltételezés), 

láthatólag nem az utazás praktikus nehézségeinek 

leküzdésében, a szállás, élelmezés, közlekedési eszközök 

megtalálásában akart olvasójának segítséget nyújtani 

(ilyesfajta kérdésekről a Görögország leírásában egyetlen szó 

sem esik), hanem a görögországi táj, városok, 

szentélykörzetek, szobrok és más látnivalók megértéséhez 

próbált fogódzókat adni. 

 A legújabb, Habicht utáni Pauszaniasz-kutatás érdeme 

mindenek előtt a Pauszaniaszhoz és művéhez való 

differenciáltabb viszonyunk kialakítása: a Görögország 

leírásában lejegyzett szokások, rítusok, szobrok, történetek 

kapcsán most már nem csak azt próbálhatjuk megfogalmazni, 

hogy ez mit jelent számunkra, és mit jelenthetett abban a 

közegben, amelyben megszületett, hanem azt is, hogy mit 

látott ezekben egy ókori értelmező, egy „görög kívülálló”, aki 

maga is kíváncsi volt szülőhelyétől távoli görög tájak lakóinak 

életére, tárgyaira, szokásaira. 

 

II. A disszertáció célkitűzései 

 

Dolgozatom célja ennek a még mindig élénk diskurzusnak a 

hátterén nem Pauszaniasz (egy újabb) portréjának 

megrajzolása, nem Pauszaniasz-képünk újrafogalmazása. 

Érzésem szerint a kutatás legkevésbé produktív része éppen 

ez a fajta direkt megközelítés: művéből „Pauszaniaszt magát” 

megérteni, nézőpontját egészében rekonstruálni nem nagyon 

sikerül. A Görögország leírásának szerzője számtalan, egészen 

különböző téma ismertetésében, kifejtésében, értelmezésében 

adott számunkra, melyek mindegyike fényt vet valamire, 

megmutatja a szerző/elbeszélő gondolkodásának valamely 

aspektusát. Azonban amikor ezekből valaki egy koherens 

összképet próbál összerakni, akkor a létrejövő portré egyfelől 

életlen, másfelől sematikus és semmitmondó lesz. A 

Görögország leírásának elbeszélője ugyanis nem erős egyéniség, 

nem karakteres gondolkodó, aki kiforrott szemléletébe 

integrálná az új tárgyakat és információkat, aki kész 

értelmezési kerettel közelítene mindenhez. Az új benyomások 

folyamatosan alakítják gondolkodását, az egyes tárgyakról 

adott értelmezései egészen különböző megközelítésmódokból 

születnek. Ami másfelől egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 

értelmezéseiben, egy-egy mű kapcsán előadott véleményében 

ne lenne semmi saját magából, vagy hogy Pauszaniasz ne 
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lenne sok szempontból konzekvens. Csakhogy ez a „saját 

maga” nem egy szilárd és egységes elbeszélői 

konstrukcióként, hanem különféle diskurzusok 

szövedékeként áll előttünk, melyekből hol az egyik, hol a 

másik kerül előtérbe, az egyik szituációban ez, a másikban 

amaz válik fontossá. Az elbeszélő nem határozza meg 

egyértelműen saját pozícióját (a műnek nincs se elő-, se 

utószava), hanem, amennyire ez lehetséges, átengedi magát a 

tájnak, hagyja, hogy a tárgyak hassanak rá. Hogy ez a 

rejtőzködő, különféle arcait mutató elbeszélő mennyire 

tudatos irodalmi konstrukció, vagy mennyire a szerző 

személyiségéből fakad, azt persze nem tudhatjuk. 

Az öt tanulmány, amelyből a disszertáció összeáll, egy-

egy olyan kísérlet, amely nem Pauszaniasz mint ember 

megértésére irányul, hanem egy konkrét szövegrész vagy 

téma kapcsán a mű valamely aspektusára, elbeszélőjének 

valamely vonására, hangjára próbál rámutatni, tudva, hogy 

amit az adott téma vagy szöveghely kapcsán meg lehet 

fogalmazni, nem feltétlenül érvényes egy az egyben a mű 

egészére. 

 

III. A disszertáció felépítése és részei 

 

E perspektivikus elvnek megfelelően a tanulmányok nem 

próbálják átfogni a Görögország leírása egészét, és nem is 

próbáltam őket egyetlen nézőpont alá rendelni. Az egyes 

tanulmányok sokkal inkább azt mutathatják meg, hogy 

mennyiféleképp és milyen különböző témákra összpontosítva 

lehet a műről és a mű kapcsán – reményeim szerint – érvényes 

állításokat megfogalmazni. Ugyanakkor valamiképp, 

„kaleidoszkópszerűen”, az öt fejezet mégis megpróbál számot 

vetni a Görögország leírásában jelenlévő legfontosabb témákkal: 

az első fejezet egy kultusszal, a második a történelemmel, a 

harmadik a mitológiával, a negyedik az emlékezettel és annak 

materializálódásával, az ötödik pedig a festészettel foglalkozik 

– más-más módon és más-más konkrét céllal. Van, amelyik 

direktebben kérdez rá Pauszaniasz attitűdjére és világlátására, 

és van, amelyik inkább egy-egy pauszaniaszi szöveghely 

modern olvasatának háttereként mutatja ezt föl, de 

mindegyikben megjelenik mindkettő: Pauszaniasz nézőpontja 

és az adott téma, szöveghely egy lehetséges modern olvasata 

is. 

 

1.) Az első tanulmány két olyan történetről szól, amelyeket 

Pauszaniasz Patrai városában fontos helyi elbeszélésként 

mutat be. Ő a két történet státusza közt nem hangsúlyoz 

semmiféle különbséget, és mindkettőt aitionként mondja el: az 
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egyik elbeszélés egy folyó nevét magyarázza, a másik egy 

rítus eredetét. Mai nézőpontból a két történet mégis egészen 

más jellegű és jelentőségű. Az első egy furcsa szerelmes 

történet, egy meglepő fordulatokkal teli mese Dionüszosz 

papjáról és szerelméről. A másik egy összetettebb, két részből 

álló mitikus történet, melyhez egy évenként megismételt helyi 

rítus is kapcsolódik. E második történet első felében szintén 

fontos szerepe van a szerelemnek és egy istennek, 

Artemisznek, folytatása pedig Artemisz helyett Dionüszoszt, 

és a szerelem helyett az őrületet helyezi a középpontba. 

 Elemzésemben a két történet kapcsán a Pauszaniasz 

hellenisztikus kori nézőpontja és értelmezései, a történetek 

mitikus tartalma, valamint a rítus közti összefüggéseket 

vizsgálom – szembehelyezkedve egyrészt a tizenkilencedik 

századi értelmezéssel, amely szerint e pauszaniaszi 

elbeszélések hátterében hellenisztikus kori írók szerelmi 

történetei állnak, másfelől távolságot tartva attól a XX. századi 

tradíciótól is, mely a rítusokat előszeretettel és gyakran 

túlságosan is egyoldalúan olvassa rite de passage-ként, 

kizárólag a beavatási funkció felől. 

 

2.) A második tanulmányban a Görögország leírása egyik 

leghosszabb történelmi narratíváját, az Akháj szövetség 

történetéről és bukásáról szóló fejezeteket elemzem. A 

pauszaniaszi elbeszélést a rómaivá lett görög történetíró, 

Polübiosz Hisztoriai című művének ugyanerről az időszakról 

szóló (töredékesen fönnmaradt) leírása, valamint a modern 

kori történetírásnak az Akháj szövetség bukásáról 

(Korinthosz, Kr. e. 146.) mint a „görög szabadság 

elvesztéséről” kialakult értelmezése kontextusában vizsgálom. 

Történetíróként Pauszaniasz néhány főszereplőt, és 

ezzel együtt néhány, az események alakulását meghatározó 

motívumot kiemelve egyetlen nagy ívű narratívaként adja elő 

az eseményeket az Akháj szövetség megalakulásától bukásáig. 

Eközben egy olyan, Polübiosz teleologikus felfogásával 

ellentétes szemléletmódot érvényesít, melyben a főszerep a 

sorsé (daimón, tükhé) mint büntető-jutalmazó erőé. De 

ugyanakkor egy másik szinten, az emberi cselekvések síkján 

jelen van egy másik értelmezői stratégia is: a történelem 

eseményei, az emberek cselekedetei Pauszaniasz számára a 

régi történelem paradigmáival, hőseivel való összevetésben 

érthetők meg. 

 Pauszaniasz a rómaiak győzelmét nem a görögség 

végzetes és sorsdöntő katasztrófájaként állítja be, inkább a 

korábbi makedón elnyomáshoz hasonlítja. Értelmezésében az 

események végkifejlete egyfelől a görögök önhibájából, az 

akháj vezetők hitványságából vezethető le, másfelől viszont 

egy általános hanyatlástörténetbe is illeszkedik, melynek 
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során a korábban jólétben élő görög városok sorra 

szegényednek, pusztulnak el. 

 

3.) A harmadik tanulmányban abból az utóbbi évtizedekben 

körvonalazódó belátásból indulok ki, hogy amit mi a XVIII. 

század vége óta görög mitológiaként olvasunk, az nem más, 

mint amit a görögök lényegében az antikvitás végéig saját 

múltjukként, többé-kevésbé hitelesen hagyományozódott 

történeti narratívák összességeként fogtak föl, és tettek 

egyfelől költői és történeti elbeszélések tárgyává, másfelől 

kritizáltak és javítgattak is. Az a fajta „mítoszracionalizálás” 

tehát, amely a Kr. e. V. századtól folyamatosan jelen van a 

görög kultúrában, és amely tradícióban Pauszaniasz is benne 

áll, nem más, mint történettudomány, történeti kritika. 

 Ennek fényében Pauszaniasz kapcsán egyrészt azt 

próbálom megmutatni, hogy miként fogadhatott el 

Pauszaniasz mai szemmel abszurd és irreális történeteket a 

görögség múltjaként, régi, de alapvetően igaz történelmi 

narratívaként. Pauszaniasz e régi történetekhez való 

viszonyának kulcsa értelmezésemben az, ahogy Pauszaniasz a 

régmúltat – főként az általunk mitikus történetekként számon 

tartott régi elbeszélések nyomán – egészen másmilyennek 

gondolja el, mint a jelent, ahogy mást tételez lehetségesnek, 

reálisnak a múltban, mint a jelenben. 

 Másrészt két példán azt próbálom bemutatni, hogy 

miként tud egy-egy olyan elbeszélés, amely Pauszaniasz 

számára történelem volt, számunkra mítoszként, 

irodalomként működni, milyen feszültségek vannak-e két 

értelmezés közt, és mit is jelent a „mítoszok” „racionalizáló” 

elbeszélése a mítosszá illetve irodalommá vált történelem 

szempontjából, mennyiben szünteti vagy nem szünteti meg 

számunkra a „racionalizálás”, a racionalizáló elbeszélésmód a 

mítosz mítosz, és az irodalom irodalom voltát. 

 

4.) A negyedik tanulmányban Pauszaniasz Akropolisz-

ismertetését mint egy emlékezethely bemutatását vizsgálom, 

egyrészt Pauszaniasznál évszázadokkal korábbról fennmaradt 

görög Akropolisz-leírások (Hérakleidész Kritikosz, Sztrabón), 

másrészt az Akropolisz néhány ókori és modern ábrázolása 

kontextusában. Az összehasonlítás során jól kirajzolódik 

Pauszaniasz leírásának az a fő sajátossága, hogy másokkal 

szemben nem az Akropolisz reprezentatív épületeire, 

szobraira koncentrál, nem elsősorban szimbólummá vált 

tárgyainak (Parthenón, Erekhteion, Athéna Promakhosz 

szobra stb.) bemutatásával próbálja a helyet leírni. Az 

Akropolisz (kultikus) kontextusából indul ki, és a dombtetőt 

mint a vallásos és a történelmi emlékezet helyét mutatja be. 

Az Akropoliszon az athéniak anathémákat állítottak, és 
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Pauszaniasz ezeknek a tárgyaknak mint anathémáknak a 

jelentését fejti vissza, a tárgyak mögött a kultuszt és a 

történelmet próbálja kitapintani, megérteni, rekonstruálni. 

Figyelemre méltó, hogy noha Pauszaniasz az athéniak 

múltról szóló történetei közül történészként sokat hiteltelennek 

talál, mint az athéniak identitásához tartozó, anathémáiknak és 

tárgyaiknak jelentést adó hagyományt mégsem utasítja ezeket 

a történeteket sem egészen el; kétkedését időnként jelzi, de 

minden lényeges athéni történetet elbeszél. 

Pauszaniasz az Akropolisz tárgyait mindenekelőtt 

történeti és vallási jelenségekként szemléli, a tárgyakat mint 

modern értelemben vett műalkotásokat nem tartja fontosnak 

értelmezni. Ebben látványosan mutatkozik meg a 

pauszaniaszi élet- és kontextuscentrikus, és a modern, 

muzeologizáló látásmód közti különbség. Ez a különbség 

részben a számunkra megadatott nagyobb történeti és 

kulturális távolságból, részben a világhoz való másfajta 

viszonyunkból fakad. 

 

5.) Az utolsó tanulmányban Pauszaniasznak a delphoi 

Leszkhében lévő két Polügnótosz-festményről adott leírását 

vizsgálom. Azt elemzem, hogy Pauszaniasz a festménnyel 

szemben állva milyen értelmezői elveket követ, hogyan 

próbálja megérteni, mit ábrázol a kép; mit gondol jelentés és 

kép viszonyáról, és leírása hogyan tükrözi, illetve esetenként 

miért nem tükrözi gondolatmenetét, értelmezését. 

 Következtetésem szerint Pauszaniasz a festményeket, 

ahogy az Akropolisz szobrait, nem esztétikai konstrukcióként, 

hanem a múltról szóló tudósításként fogja fel, a festményen 

látható alakokat és történeteket arra használja, hogy bővítse 

történelmi ismereteit. Noha hermeneutikája, az, ahogyan a 

képeket nézi, és eközben azonosítja, hogy mit lát, sok 

szempontból nagyon hasonlít a mi képértelmezési 

technikáinkhoz, Pauszaniasznak a képhez való viszonya 

mégis nagyon idegen tőlünk. Egyrészt amiatt, hogy amit mi 

fikciónak tekintünk, ő valóságként értelmezi, másrészt mert a 

festészettel, művészettel mint szükségképp alternatív világot 

teremtő, fikcionalizáló tevékenységgel nem számol. Így lehet 

számára a festmény olyan tudósítás valamikori eseményekről, 

mint amilyen számunkra a friss hírekhez mellékelt fotó az 

újságban. 
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I. A disszertáció kontextusa: az utóbbi harminc év 

Pauszaniasz-kutatása 

 

A Kr. u. II. században élt Pauszaniasz Görögország leírása 

(Periégészisz Helladosz) című műve fontos forrása az ókori 

Görögországot kutató régészeknek, amennyiben 

településeket, épületeket, műalkotásokat ismertet részletesen, 

és azt is megadja, hogy ezek merre találhatók; a görög 

vallástörténészeknek, amennyiben számtalan lokális kultuszt, 

szokást, hiedelmet ír le; a görög mítoszok kutatóinak, 

amennyiben rengeteg ismert és kevésbé ismert történet 

különféle, irodalmi művekben nem rögzített, vagy máshol 

fenn nem maradt változatait őrizte meg; a történészeknek, 

amennyiben hosszú történelmi kitérőiben hasznos 

adalékokkal szolgál a történetírók műveihez, esetenként 

máshonnan nem ismert eseményekről számol be. Pauszaniasz 

ennyiben hasznos, mert információkkal szolgál rengeteg 

különféle diszciplína kutatói számára. 

 Az utóbbi harminc évben ugyanakkor Pauszaniasznak 

és művének egy másik, új szempontú kutatása is zajlik a 

nemzetközi klasszika-filológiában. Az új kutatási trend nem 

megy szembe az ókortudomány korábbi nézőpontjával, nem 

próbálja Pauszaniasz alakját vagy művét radikálisan 

átértelmezni. Korábban is születtek tanulmányok és 

monográfiák Pauszaniaszról, módszereiről, stílusáról, mint 

ahogy kommentárok is a Görögország leírásához. Az újabb 

kutatás ezt a hagyományt folytatja, Pauszaniasz szövegét 

próbálja minél jobban föltárni, de eközben egészen új 

szemszögből közelíti meg. 

  Christian Habicht, a Pauszaniaszról szóló legújabb 

tudományos diskurzus elindítója monográfiájában (Habicht: 

Pausanias’ Guide to Ancient Greece, 1985) élesen fogalmazta 

meg, hogy Pauszaniasz nem csak mint forrás, hanem mint 

jelenség, illetve a Görögország leírása mint egyedi, közeli 

párhuzamok nélküli mű is figyelemre méltó: az, hogy valaki a 

II. században leírja egész Görögországot, vagy legalábbis 

Achaea provinciát, cseppet sem magától értetődő. Ha tehát a 

mű különösségéből indulunk ki, és megpróbáljuk a mű 

keletkezésének indítékait, céljait, a szerzőt magát megérteni, 

akkor ezáltal egyrészt jobban fogjuk érteni mindazt, amiről 

beszél, másrészt Pauszaniaszon keresztül megtudhatunk 

valamit a II. századi görögség saját múltjához való 

viszonyáról is. 

 Az új kutatás, amely magában Pauszaniaszban 

érdekelt, és azt, amit mond, az ő saját szemszögéből próbálja 

értelmezni, ily módon a Görögország leírása kevésbé 
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szembetűnő aspektusát tárja fel, azt, hogy a rengeteg 

Görögországról összegyűjtött információ mit jelentett 

magának Pauszaniasznak, és mit akarhatott, mit tudhatott 

mondani az akkori görögöknek. Mert, még ha Pauszaniasz 

műve egyszerű útikönyv volna is, amely elsősorban 

gyakorlati célokat szolgált (és persze ez is csak feltételezés), 

láthatólag nem az utazás praktikus nehézségeinek 

leküzdésében, a szállás, élelmezés, közlekedési eszközök 

megtalálásában akart olvasójának segítséget nyújtani 

(ilyesfajta kérdésekről a Görögország leírásában egyetlen szó 

sem esik), hanem a görögországi táj, városok, 

szentélykörzetek, szobrok és más látnivalók megértéséhez 

próbált fogódzókat adni. 

 A legújabb, Habicht utáni Pauszaniasz-kutatás érdeme 

mindenek előtt a Pauszaniaszhoz és művéhez való 

differenciáltabb viszonyunk kialakítása: a Görögország 

leírásában lejegyzett szokások, rítusok, szobrok, történetek 

kapcsán most már nem csak azt próbálhatjuk megfogalmazni, 

hogy ez mit jelent számunkra, és mit jelenthetett abban a 

közegben, amelyben megszületett, hanem azt is, hogy mit 

látott ezekben egy ókori értelmező, egy „görög kívülálló”, aki 

maga is kíváncsi volt szülőhelyétől távoli görög tájak lakóinak 

életére, tárgyaira, szokásaira. 

 

II. A disszertáció célkitűzései 

 

Dolgozatom célja ennek a még mindig élénk diskurzusnak a 

hátterén nem Pauszaniasz (egy újabb) portréjának 

megrajzolása, nem Pauszaniasz-képünk újrafogalmazása. 

Érzésem szerint a kutatás legkevésbé produktív része éppen 

ez a fajta direkt megközelítés: művéből „Pauszaniaszt magát” 

megérteni, nézőpontját egészében rekonstruálni nem nagyon 

sikerül. A Görögország leírásának szerzője számtalan, egészen 

különböző téma ismertetésében, kifejtésében, értelmezésében 

adott számunkra, melyek mindegyike fényt vet valamire, 

megmutatja a szerző/elbeszélő gondolkodásának valamely 

aspektusát. Azonban amikor ezekből valaki egy koherens 

összképet próbál összerakni, akkor a létrejövő portré egyfelől 

életlen, másfelől sematikus és semmitmondó lesz. A 

Görögország leírásának elbeszélője ugyanis nem erős egyéniség, 

nem karakteres gondolkodó, aki kiforrott szemléletébe 

integrálná az új tárgyakat és információkat, aki kész 

értelmezési kerettel közelítene mindenhez. Az új benyomások 

folyamatosan alakítják gondolkodását, az egyes tárgyakról 

adott értelmezései egészen különböző megközelítésmódokból 

születnek. Ami másfelől egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 

értelmezéseiben, egy-egy mű kapcsán előadott véleményében 

ne lenne semmi saját magából, vagy hogy Pauszaniasz ne 
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lenne sok szempontból konzekvens. Csakhogy ez a „saját 

maga” nem egy szilárd és egységes elbeszélői 

konstrukcióként, hanem különféle diskurzusok 

szövedékeként áll előttünk, melyekből hol az egyik, hol a 

másik kerül előtérbe, az egyik szituációban ez, a másikban 

amaz válik fontossá. Az elbeszélő nem határozza meg 

egyértelműen saját pozícióját (a műnek nincs se elő-, se 

utószava), hanem, amennyire ez lehetséges, átengedi magát a 

tájnak, hagyja, hogy a tárgyak hassanak rá. Hogy ez a 

rejtőzködő, különféle arcait mutató elbeszélő mennyire 

tudatos irodalmi konstrukció, vagy mennyire a szerző 

személyiségéből fakad, azt persze nem tudhatjuk. 

Az öt tanulmány, amelyből a disszertáció összeáll, egy-

egy olyan kísérlet, amely nem Pauszaniasz mint ember 

megértésére irányul, hanem egy konkrét szövegrész vagy 

téma kapcsán a mű valamely aspektusára, elbeszélőjének 

valamely vonására, hangjára próbál rámutatni, tudva, hogy 

amit az adott téma vagy szöveghely kapcsán meg lehet 

fogalmazni, nem feltétlenül érvényes egy az egyben a mű 

egészére. 

 

III. A disszertáció felépítése és részei 

 

E perspektivikus elvnek megfelelően a tanulmányok nem 

próbálják átfogni a Görögország leírása egészét, és nem is 

próbáltam őket egyetlen nézőpont alá rendelni. Az egyes 

tanulmányok sokkal inkább azt mutathatják meg, hogy 

mennyiféleképp és milyen különböző témákra összpontosítva 

lehet a műről és a mű kapcsán – reményeim szerint – érvényes 

állításokat megfogalmazni. Ugyanakkor valamiképp, 

„kaleidoszkópszerűen”, az öt fejezet mégis megpróbál számot 

vetni a Görögország leírásában jelenlévő legfontosabb témákkal: 

az első fejezet egy kultusszal, a második a történelemmel, a 

harmadik a mitológiával, a negyedik az emlékezettel és annak 

materializálódásával, az ötödik pedig a festészettel foglalkozik 

– más-más módon és más-más konkrét céllal. Van, amelyik 

direktebben kérdez rá Pauszaniasz attitűdjére és világlátására, 

és van, amelyik inkább egy-egy pauszaniaszi szöveghely 

modern olvasatának háttereként mutatja ezt föl, de 

mindegyikben megjelenik mindkettő: Pauszaniasz nézőpontja 

és az adott téma, szöveghely egy lehetséges modern olvasata 

is. 

 

1.) Az első tanulmány két olyan történetről szól, amelyeket 

Pauszaniasz Patrai városában fontos helyi elbeszélésként 

mutat be. Ő a két történet státusza közt nem hangsúlyoz 

semmiféle különbséget, és mindkettőt aitionként mondja el: az 
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egyik elbeszélés egy folyó nevét magyarázza, a másik egy 

rítus eredetét. Mai nézőpontból a két történet mégis egészen 

más jellegű és jelentőségű. Az első egy furcsa szerelmes 

történet, egy meglepő fordulatokkal teli mese Dionüszosz 

papjáról és szerelméről. A másik egy összetettebb, két részből 

álló mitikus történet, melyhez egy évenként megismételt helyi 

rítus is kapcsolódik. E második történet első felében szintén 

fontos szerepe van a szerelemnek és egy istennek, 

Artemisznek, folytatása pedig Artemisz helyett Dionüszoszt, 

és a szerelem helyett az őrületet helyezi a középpontba. 

 Elemzésemben a két történet kapcsán a Pauszaniasz 

hellenisztikus kori nézőpontja és értelmezései, a történetek 

mitikus tartalma, valamint a rítus közti összefüggéseket 

vizsgálom – szembehelyezkedve egyrészt a tizenkilencedik 

századi értelmezéssel, amely szerint e pauszaniaszi 

elbeszélések hátterében hellenisztikus kori írók szerelmi 

történetei állnak, másfelől távolságot tartva attól a XX. századi 

tradíciótól is, mely a rítusokat előszeretettel és gyakran 

túlságosan is egyoldalúan olvassa rite de passage-ként, 

kizárólag a beavatási funkció felől. 

 

2.) A második tanulmányban a Görögország leírása egyik 

leghosszabb történelmi narratíváját, az Akháj szövetség 

történetéről és bukásáról szóló fejezeteket elemzem. A 

pauszaniaszi elbeszélést a rómaivá lett görög történetíró, 

Polübiosz Hisztoriai című művének ugyanerről az időszakról 

szóló (töredékesen fönnmaradt) leírása, valamint a modern 

kori történetírásnak az Akháj szövetség bukásáról 

(Korinthosz, Kr. e. 146.) mint a „görög szabadság 

elvesztéséről” kialakult értelmezése kontextusában vizsgálom. 

Történetíróként Pauszaniasz néhány főszereplőt, és 

ezzel együtt néhány, az események alakulását meghatározó 

motívumot kiemelve egyetlen nagy ívű narratívaként adja elő 

az eseményeket az Akháj szövetség megalakulásától bukásáig. 

Eközben egy olyan, Polübiosz teleologikus felfogásával 

ellentétes szemléletmódot érvényesít, melyben a főszerep a 

sorsé (daimón, tükhé) mint büntető-jutalmazó erőé. De 

ugyanakkor egy másik szinten, az emberi cselekvések síkján 

jelen van egy másik értelmezői stratégia is: a történelem 

eseményei, az emberek cselekedetei Pauszaniasz számára a 

régi történelem paradigmáival, hőseivel való összevetésben 

érthetők meg. 

 Pauszaniasz a rómaiak győzelmét nem a görögség 

végzetes és sorsdöntő katasztrófájaként állítja be, inkább a 

korábbi makedón elnyomáshoz hasonlítja. Értelmezésében az 

események végkifejlete egyfelől a görögök önhibájából, az 

akháj vezetők hitványságából vezethető le, másfelől viszont 

egy általános hanyatlástörténetbe is illeszkedik, melynek 
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során a korábban jólétben élő görög városok sorra 

szegényednek, pusztulnak el. 

 

3.) A harmadik tanulmányban abból az utóbbi évtizedekben 

körvonalazódó belátásból indulok ki, hogy amit mi a XVIII. 

század vége óta görög mitológiaként olvasunk, az nem más, 

mint amit a görögök lényegében az antikvitás végéig saját 

múltjukként, többé-kevésbé hitelesen hagyományozódott 

történeti narratívák összességeként fogtak föl, és tettek 

egyfelől költői és történeti elbeszélések tárgyává, másfelől 

kritizáltak és javítgattak is. Az a fajta „mítoszracionalizálás” 

tehát, amely a Kr. e. V. századtól folyamatosan jelen van a 

görög kultúrában, és amely tradícióban Pauszaniasz is benne 

áll, nem más, mint történettudomány, történeti kritika. 

 Ennek fényében Pauszaniasz kapcsán egyrészt azt 

próbálom megmutatni, hogy miként fogadhatott el 

Pauszaniasz mai szemmel abszurd és irreális történeteket a 

görögség múltjaként, régi, de alapvetően igaz történelmi 

narratívaként. Pauszaniasz e régi történetekhez való 

viszonyának kulcsa értelmezésemben az, ahogy Pauszaniasz a 

régmúltat – főként az általunk mitikus történetekként számon 

tartott régi elbeszélések nyomán – egészen másmilyennek 

gondolja el, mint a jelent, ahogy mást tételez lehetségesnek, 

reálisnak a múltban, mint a jelenben. 

 Másrészt két példán azt próbálom bemutatni, hogy 

miként tud egy-egy olyan elbeszélés, amely Pauszaniasz 

számára történelem volt, számunkra mítoszként, 

irodalomként működni, milyen feszültségek vannak-e két 

értelmezés közt, és mit is jelent a „mítoszok” „racionalizáló” 

elbeszélése a mítosszá illetve irodalommá vált történelem 

szempontjából, mennyiben szünteti vagy nem szünteti meg 

számunkra a „racionalizálás”, a racionalizáló elbeszélésmód a 

mítosz mítosz, és az irodalom irodalom voltát. 

 

4.) A negyedik tanulmányban Pauszaniasz Akropolisz-

ismertetését mint egy emlékezethely bemutatását vizsgálom, 

egyrészt Pauszaniasznál évszázadokkal korábbról fennmaradt 

görög Akropolisz-leírások (Hérakleidész Kritikosz, Sztrabón), 

másrészt az Akropolisz néhány ókori és modern ábrázolása 

kontextusában. Az összehasonlítás során jól kirajzolódik 

Pauszaniasz leírásának az a fő sajátossága, hogy másokkal 

szemben nem az Akropolisz reprezentatív épületeire, 

szobraira koncentrál, nem elsősorban szimbólummá vált 

tárgyainak (Parthenón, Erekhteion, Athéna Promakhosz 

szobra stb.) bemutatásával próbálja a helyet leírni. Az 

Akropolisz (kultikus) kontextusából indul ki, és a dombtetőt 

mint a vallásos és a történelmi emlékezet helyét mutatja be. 

Az Akropoliszon az athéniak anathémákat állítottak, és 
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Pauszaniasz ezeknek a tárgyaknak mint anathémáknak a 

jelentését fejti vissza, a tárgyak mögött a kultuszt és a 

történelmet próbálja kitapintani, megérteni, rekonstruálni. 

Figyelemre méltó, hogy noha Pauszaniasz az athéniak 

múltról szóló történetei közül történészként sokat hiteltelennek 

talál, mint az athéniak identitásához tartozó, anathémáiknak és 

tárgyaiknak jelentést adó hagyományt mégsem utasítja ezeket 

a történeteket sem egészen el; kétkedését időnként jelzi, de 

minden lényeges athéni történetet elbeszél. 

Pauszaniasz az Akropolisz tárgyait mindenekelőtt 

történeti és vallási jelenségekként szemléli, a tárgyakat mint 

modern értelemben vett műalkotásokat nem tartja fontosnak 

értelmezni. Ebben látványosan mutatkozik meg a 

pauszaniaszi élet- és kontextuscentrikus, és a modern, 

muzeologizáló látásmód közti különbség. Ez a különbség 

részben a számunkra megadatott nagyobb történeti és 

kulturális távolságból, részben a világhoz való másfajta 

viszonyunkból fakad. 

 

5.) Az utolsó tanulmányban Pauszaniasznak a delphoi 

Leszkhében lévő két Polügnótosz-festményről adott leírását 

vizsgálom. Azt elemzem, hogy Pauszaniasz a festménnyel 

szemben állva milyen értelmezői elveket követ, hogyan 

próbálja megérteni, mit ábrázol a kép; mit gondol jelentés és 

kép viszonyáról, és leírása hogyan tükrözi, illetve esetenként 

miért nem tükrözi gondolatmenetét, értelmezését. 

 Következtetésem szerint Pauszaniasz a festményeket, 

ahogy az Akropolisz szobrait, nem esztétikai konstrukcióként, 

hanem a múltról szóló tudósításként fogja fel, a festményen 

látható alakokat és történeteket arra használja, hogy bővítse 

történelmi ismereteit. Noha hermeneutikája, az, ahogyan a 

képeket nézi, és eközben azonosítja, hogy mit lát, sok 

szempontból nagyon hasonlít a mi képértelmezési 

technikáinkhoz, Pauszaniasznak a képhez való viszonya 

mégis nagyon idegen tőlünk. Egyrészt amiatt, hogy amit mi 

fikciónak tekintünk, ő valóságként értelmezi, másrészt mert a 

festészettel, művészettel mint szükségképp alternatív világot 

teremtő, fikcionalizáló tevékenységgel nem számol. Így lehet 

számára a festmény olyan tudósítás valamikori eseményekről, 

mint amilyen számunkra a friss hírekhez mellékelt fotó az 

újságban. 
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I. A disszertáció kontextusa: az utóbbi harminc év 

Pauszaniasz-kutatása 

 

A Kr. u. II. században élt Pauszaniasz Görögország leírása 

(Periégészisz Helladosz) című műve fontos forrása az ókori 

Görögországot kutató régészeknek, amennyiben 

településeket, épületeket, műalkotásokat ismertet részletesen, 

és azt is megadja, hogy ezek merre találhatók; a görög 

vallástörténészeknek, amennyiben számtalan lokális kultuszt, 

szokást, hiedelmet ír le; a görög mítoszok kutatóinak, 

amennyiben rengeteg ismert és kevésbé ismert történet 

különféle, irodalmi művekben nem rögzített, vagy máshol 

fenn nem maradt változatait őrizte meg; a történészeknek, 

amennyiben hosszú történelmi kitérőiben hasznos 

adalékokkal szolgál a történetírók műveihez, esetenként 

máshonnan nem ismert eseményekről számol be. Pauszaniasz 

ennyiben hasznos, mert információkkal szolgál rengeteg 

különféle diszciplína kutatói számára. 

 Az utóbbi harminc évben ugyanakkor Pauszaniasznak 

és művének egy másik, új szempontú kutatása is zajlik a 

nemzetközi klasszika-filológiában. Az új kutatási trend nem 

megy szembe az ókortudomány korábbi nézőpontjával, nem 

próbálja Pauszaniasz alakját vagy művét radikálisan 

átértelmezni. Korábban is születtek tanulmányok és 

monográfiák Pauszaniaszról, módszereiről, stílusáról, mint 

ahogy kommentárok is a Görögország leírásához. Az újabb 

kutatás ezt a hagyományt folytatja, Pauszaniasz szövegét 

próbálja minél jobban föltárni, de eközben egészen új 

szemszögből közelíti meg. 

  Christian Habicht, a Pauszaniaszról szóló legújabb 

tudományos diskurzus elindítója monográfiájában (Habicht: 

Pausanias’ Guide to Ancient Greece, 1985) élesen fogalmazta 

meg, hogy Pauszaniasz nem csak mint forrás, hanem mint 

jelenség, illetve a Görögország leírása mint egyedi, közeli 

párhuzamok nélküli mű is figyelemre méltó: az, hogy valaki a 

II. században leírja egész Görögországot, vagy legalábbis 

Achaea provinciát, cseppet sem magától értetődő. Ha tehát a 

mű különösségéből indulunk ki, és megpróbáljuk a mű 

keletkezésének indítékait, céljait, a szerzőt magát megérteni, 

akkor ezáltal egyrészt jobban fogjuk érteni mindazt, amiről 

beszél, másrészt Pauszaniaszon keresztül megtudhatunk 

valamit a II. századi görögség saját múltjához való 

viszonyáról is. 

 Az új kutatás, amely magában Pauszaniaszban 

érdekelt, és azt, amit mond, az ő saját szemszögéből próbálja 

értelmezni, ily módon a Görögország leírása kevésbé 



 3 

szembetűnő aspektusát tárja fel, azt, hogy a rengeteg 

Görögországról összegyűjtött információ mit jelentett 

magának Pauszaniasznak, és mit akarhatott, mit tudhatott 

mondani az akkori görögöknek. Mert, még ha Pauszaniasz 

műve egyszerű útikönyv volna is, amely elsősorban 

gyakorlati célokat szolgált (és persze ez is csak feltételezés), 

láthatólag nem az utazás praktikus nehézségeinek 

leküzdésében, a szállás, élelmezés, közlekedési eszközök 

megtalálásában akart olvasójának segítséget nyújtani 

(ilyesfajta kérdésekről a Görögország leírásában egyetlen szó 

sem esik), hanem a görögországi táj, városok, 

szentélykörzetek, szobrok és más látnivalók megértéséhez 

próbált fogódzókat adni. 

 A legújabb, Habicht utáni Pauszaniasz-kutatás érdeme 

mindenek előtt a Pauszaniaszhoz és művéhez való 

differenciáltabb viszonyunk kialakítása: a Görögország 

leírásában lejegyzett szokások, rítusok, szobrok, történetek 

kapcsán most már nem csak azt próbálhatjuk megfogalmazni, 

hogy ez mit jelent számunkra, és mit jelenthetett abban a 

közegben, amelyben megszületett, hanem azt is, hogy mit 

látott ezekben egy ókori értelmező, egy „görög kívülálló”, aki 

maga is kíváncsi volt szülőhelyétől távoli görög tájak lakóinak 

életére, tárgyaira, szokásaira. 

 

II. A disszertáció célkitűzései 

 

Dolgozatom célja ennek a még mindig élénk diskurzusnak a 

hátterén nem Pauszaniasz (egy újabb) portréjának 

megrajzolása, nem Pauszaniasz-képünk újrafogalmazása. 

Érzésem szerint a kutatás legkevésbé produktív része éppen 

ez a fajta direkt megközelítés: művéből „Pauszaniaszt magát” 

megérteni, nézőpontját egészében rekonstruálni nem nagyon 

sikerül. A Görögország leírásának szerzője számtalan, egészen 

különböző téma ismertetésében, kifejtésében, értelmezésében 

adott számunkra, melyek mindegyike fényt vet valamire, 

megmutatja a szerző/elbeszélő gondolkodásának valamely 

aspektusát. Azonban amikor ezekből valaki egy koherens 

összképet próbál összerakni, akkor a létrejövő portré egyfelől 

életlen, másfelől sematikus és semmitmondó lesz. A 

Görögország leírásának elbeszélője ugyanis nem erős egyéniség, 

nem karakteres gondolkodó, aki kiforrott szemléletébe 

integrálná az új tárgyakat és információkat, aki kész 

értelmezési kerettel közelítene mindenhez. Az új benyomások 

folyamatosan alakítják gondolkodását, az egyes tárgyakról 

adott értelmezései egészen különböző megközelítésmódokból 

születnek. Ami másfelől egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 

értelmezéseiben, egy-egy mű kapcsán előadott véleményében 

ne lenne semmi saját magából, vagy hogy Pauszaniasz ne 
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lenne sok szempontból konzekvens. Csakhogy ez a „saját 

maga” nem egy szilárd és egységes elbeszélői 

konstrukcióként, hanem különféle diskurzusok 

szövedékeként áll előttünk, melyekből hol az egyik, hol a 

másik kerül előtérbe, az egyik szituációban ez, a másikban 

amaz válik fontossá. Az elbeszélő nem határozza meg 

egyértelműen saját pozícióját (a műnek nincs se elő-, se 

utószava), hanem, amennyire ez lehetséges, átengedi magát a 

tájnak, hagyja, hogy a tárgyak hassanak rá. Hogy ez a 

rejtőzködő, különféle arcait mutató elbeszélő mennyire 

tudatos irodalmi konstrukció, vagy mennyire a szerző 

személyiségéből fakad, azt persze nem tudhatjuk. 

Az öt tanulmány, amelyből a disszertáció összeáll, egy-

egy olyan kísérlet, amely nem Pauszaniasz mint ember 

megértésére irányul, hanem egy konkrét szövegrész vagy 

téma kapcsán a mű valamely aspektusára, elbeszélőjének 

valamely vonására, hangjára próbál rámutatni, tudva, hogy 

amit az adott téma vagy szöveghely kapcsán meg lehet 

fogalmazni, nem feltétlenül érvényes egy az egyben a mű 

egészére. 

 

III. A disszertáció felépítése és részei 

 

E perspektivikus elvnek megfelelően a tanulmányok nem 

próbálják átfogni a Görögország leírása egészét, és nem is 

próbáltam őket egyetlen nézőpont alá rendelni. Az egyes 

tanulmányok sokkal inkább azt mutathatják meg, hogy 

mennyiféleképp és milyen különböző témákra összpontosítva 

lehet a műről és a mű kapcsán – reményeim szerint – érvényes 

állításokat megfogalmazni. Ugyanakkor valamiképp, 

„kaleidoszkópszerűen”, az öt fejezet mégis megpróbál számot 

vetni a Görögország leírásában jelenlévő legfontosabb témákkal: 

az első fejezet egy kultusszal, a második a történelemmel, a 

harmadik a mitológiával, a negyedik az emlékezettel és annak 

materializálódásával, az ötödik pedig a festészettel foglalkozik 

– más-más módon és más-más konkrét céllal. Van, amelyik 

direktebben kérdez rá Pauszaniasz attitűdjére és világlátására, 

és van, amelyik inkább egy-egy pauszaniaszi szöveghely 

modern olvasatának háttereként mutatja ezt föl, de 

mindegyikben megjelenik mindkettő: Pauszaniasz nézőpontja 

és az adott téma, szöveghely egy lehetséges modern olvasata 

is. 

 

1.) Az első tanulmány két olyan történetről szól, amelyeket 

Pauszaniasz Patrai városában fontos helyi elbeszélésként 

mutat be. Ő a két történet státusza közt nem hangsúlyoz 

semmiféle különbséget, és mindkettőt aitionként mondja el: az 
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egyik elbeszélés egy folyó nevét magyarázza, a másik egy 

rítus eredetét. Mai nézőpontból a két történet mégis egészen 

más jellegű és jelentőségű. Az első egy furcsa szerelmes 

történet, egy meglepő fordulatokkal teli mese Dionüszosz 

papjáról és szerelméről. A másik egy összetettebb, két részből 

álló mitikus történet, melyhez egy évenként megismételt helyi 

rítus is kapcsolódik. E második történet első felében szintén 

fontos szerepe van a szerelemnek és egy istennek, 

Artemisznek, folytatása pedig Artemisz helyett Dionüszoszt, 

és a szerelem helyett az őrületet helyezi a középpontba. 

 Elemzésemben a két történet kapcsán a Pauszaniasz 

hellenisztikus kori nézőpontja és értelmezései, a történetek 

mitikus tartalma, valamint a rítus közti összefüggéseket 

vizsgálom – szembehelyezkedve egyrészt a tizenkilencedik 

századi értelmezéssel, amely szerint e pauszaniaszi 

elbeszélések hátterében hellenisztikus kori írók szerelmi 

történetei állnak, másfelől távolságot tartva attól a XX. századi 

tradíciótól is, mely a rítusokat előszeretettel és gyakran 

túlságosan is egyoldalúan olvassa rite de passage-ként, 

kizárólag a beavatási funkció felől. 

 

2.) A második tanulmányban a Görögország leírása egyik 

leghosszabb történelmi narratíváját, az Akháj szövetség 

történetéről és bukásáról szóló fejezeteket elemzem. A 

pauszaniaszi elbeszélést a rómaivá lett görög történetíró, 

Polübiosz Hisztoriai című művének ugyanerről az időszakról 

szóló (töredékesen fönnmaradt) leírása, valamint a modern 

kori történetírásnak az Akháj szövetség bukásáról 

(Korinthosz, Kr. e. 146.) mint a „görög szabadság 

elvesztéséről” kialakult értelmezése kontextusában vizsgálom. 

Történetíróként Pauszaniasz néhány főszereplőt, és 

ezzel együtt néhány, az események alakulását meghatározó 

motívumot kiemelve egyetlen nagy ívű narratívaként adja elő 

az eseményeket az Akháj szövetség megalakulásától bukásáig. 

Eközben egy olyan, Polübiosz teleologikus felfogásával 

ellentétes szemléletmódot érvényesít, melyben a főszerep a 

sorsé (daimón, tükhé) mint büntető-jutalmazó erőé. De 

ugyanakkor egy másik szinten, az emberi cselekvések síkján 

jelen van egy másik értelmezői stratégia is: a történelem 

eseményei, az emberek cselekedetei Pauszaniasz számára a 

régi történelem paradigmáival, hőseivel való összevetésben 

érthetők meg. 

 Pauszaniasz a rómaiak győzelmét nem a görögség 

végzetes és sorsdöntő katasztrófájaként állítja be, inkább a 

korábbi makedón elnyomáshoz hasonlítja. Értelmezésében az 

események végkifejlete egyfelől a görögök önhibájából, az 

akháj vezetők hitványságából vezethető le, másfelől viszont 

egy általános hanyatlástörténetbe is illeszkedik, melynek 
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során a korábban jólétben élő görög városok sorra 

szegényednek, pusztulnak el. 

 

3.) A harmadik tanulmányban abból az utóbbi évtizedekben 

körvonalazódó belátásból indulok ki, hogy amit mi a XVIII. 

század vége óta görög mitológiaként olvasunk, az nem más, 

mint amit a görögök lényegében az antikvitás végéig saját 

múltjukként, többé-kevésbé hitelesen hagyományozódott 

történeti narratívák összességeként fogtak föl, és tettek 

egyfelől költői és történeti elbeszélések tárgyává, másfelől 

kritizáltak és javítgattak is. Az a fajta „mítoszracionalizálás” 

tehát, amely a Kr. e. V. századtól folyamatosan jelen van a 

görög kultúrában, és amely tradícióban Pauszaniasz is benne 

áll, nem más, mint történettudomány, történeti kritika. 

 Ennek fényében Pauszaniasz kapcsán egyrészt azt 

próbálom megmutatni, hogy miként fogadhatott el 

Pauszaniasz mai szemmel abszurd és irreális történeteket a 

görögség múltjaként, régi, de alapvetően igaz történelmi 

narratívaként. Pauszaniasz e régi történetekhez való 

viszonyának kulcsa értelmezésemben az, ahogy Pauszaniasz a 

régmúltat – főként az általunk mitikus történetekként számon 

tartott régi elbeszélések nyomán – egészen másmilyennek 

gondolja el, mint a jelent, ahogy mást tételez lehetségesnek, 

reálisnak a múltban, mint a jelenben. 

 Másrészt két példán azt próbálom bemutatni, hogy 

miként tud egy-egy olyan elbeszélés, amely Pauszaniasz 

számára történelem volt, számunkra mítoszként, 

irodalomként működni, milyen feszültségek vannak-e két 

értelmezés közt, és mit is jelent a „mítoszok” „racionalizáló” 

elbeszélése a mítosszá illetve irodalommá vált történelem 

szempontjából, mennyiben szünteti vagy nem szünteti meg 

számunkra a „racionalizálás”, a racionalizáló elbeszélésmód a 

mítosz mítosz, és az irodalom irodalom voltát. 

 

4.) A negyedik tanulmányban Pauszaniasz Akropolisz-

ismertetését mint egy emlékezethely bemutatását vizsgálom, 

egyrészt Pauszaniasznál évszázadokkal korábbról fennmaradt 

görög Akropolisz-leírások (Hérakleidész Kritikosz, Sztrabón), 

másrészt az Akropolisz néhány ókori és modern ábrázolása 

kontextusában. Az összehasonlítás során jól kirajzolódik 

Pauszaniasz leírásának az a fő sajátossága, hogy másokkal 

szemben nem az Akropolisz reprezentatív épületeire, 

szobraira koncentrál, nem elsősorban szimbólummá vált 

tárgyainak (Parthenón, Erekhteion, Athéna Promakhosz 

szobra stb.) bemutatásával próbálja a helyet leírni. Az 

Akropolisz (kultikus) kontextusából indul ki, és a dombtetőt 

mint a vallásos és a történelmi emlékezet helyét mutatja be. 

Az Akropoliszon az athéniak anathémákat állítottak, és 
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Pauszaniasz ezeknek a tárgyaknak mint anathémáknak a 

jelentését fejti vissza, a tárgyak mögött a kultuszt és a 

történelmet próbálja kitapintani, megérteni, rekonstruálni. 

Figyelemre méltó, hogy noha Pauszaniasz az athéniak 

múltról szóló történetei közül történészként sokat hiteltelennek 

talál, mint az athéniak identitásához tartozó, anathémáiknak és 

tárgyaiknak jelentést adó hagyományt mégsem utasítja ezeket 

a történeteket sem egészen el; kétkedését időnként jelzi, de 

minden lényeges athéni történetet elbeszél. 

Pauszaniasz az Akropolisz tárgyait mindenekelőtt 

történeti és vallási jelenségekként szemléli, a tárgyakat mint 

modern értelemben vett műalkotásokat nem tartja fontosnak 

értelmezni. Ebben látványosan mutatkozik meg a 

pauszaniaszi élet- és kontextuscentrikus, és a modern, 

muzeologizáló látásmód közti különbség. Ez a különbség 

részben a számunkra megadatott nagyobb történeti és 

kulturális távolságból, részben a világhoz való másfajta 

viszonyunkból fakad. 

 

5.) Az utolsó tanulmányban Pauszaniasznak a delphoi 

Leszkhében lévő két Polügnótosz-festményről adott leírását 

vizsgálom. Azt elemzem, hogy Pauszaniasz a festménnyel 

szemben állva milyen értelmezői elveket követ, hogyan 

próbálja megérteni, mit ábrázol a kép; mit gondol jelentés és 

kép viszonyáról, és leírása hogyan tükrözi, illetve esetenként 

miért nem tükrözi gondolatmenetét, értelmezését. 

 Következtetésem szerint Pauszaniasz a festményeket, 

ahogy az Akropolisz szobrait, nem esztétikai konstrukcióként, 

hanem a múltról szóló tudósításként fogja fel, a festményen 

látható alakokat és történeteket arra használja, hogy bővítse 

történelmi ismereteit. Noha hermeneutikája, az, ahogyan a 

képeket nézi, és eközben azonosítja, hogy mit lát, sok 

szempontból nagyon hasonlít a mi képértelmezési 

technikáinkhoz, Pauszaniasznak a képhez való viszonya 

mégis nagyon idegen tőlünk. Egyrészt amiatt, hogy amit mi 

fikciónak tekintünk, ő valóságként értelmezi, másrészt mert a 

festészettel, művészettel mint szükségképp alternatív világot 

teremtő, fikcionalizáló tevékenységgel nem számol. Így lehet 

számára a festmény olyan tudósítás valamikori eseményekről, 

mint amilyen számunkra a friss hírekhez mellékelt fotó az 

újságban. 
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I. A disszertáció kontextusa: az utóbbi harminc év 

Pauszaniasz-kutatása 

 

A Kr. u. II. században élt Pauszaniasz Görögország leírása 

(Periégészisz Helladosz) című műve fontos forrása az ókori 

Görögországot kutató régészeknek, amennyiben 

településeket, épületeket, műalkotásokat ismertet részletesen, 

és azt is megadja, hogy ezek merre találhatók; a görög 

vallástörténészeknek, amennyiben számtalan lokális kultuszt, 

szokást, hiedelmet ír le; a görög mítoszok kutatóinak, 

amennyiben rengeteg ismert és kevésbé ismert történet 

különféle, irodalmi művekben nem rögzített, vagy máshol 

fenn nem maradt változatait őrizte meg; a történészeknek, 

amennyiben hosszú történelmi kitérőiben hasznos 

adalékokkal szolgál a történetírók műveihez, esetenként 

máshonnan nem ismert eseményekről számol be. Pauszaniasz 

ennyiben hasznos, mert információkkal szolgál rengeteg 

különféle diszciplína kutatói számára. 

 Az utóbbi harminc évben ugyanakkor Pauszaniasznak 

és művének egy másik, új szempontú kutatása is zajlik a 

nemzetközi klasszika-filológiában. Az új kutatási trend nem 

megy szembe az ókortudomány korábbi nézőpontjával, nem 

próbálja Pauszaniasz alakját vagy művét radikálisan 

átértelmezni. Korábban is születtek tanulmányok és 

monográfiák Pauszaniaszról, módszereiről, stílusáról, mint 

ahogy kommentárok is a Görögország leírásához. Az újabb 

kutatás ezt a hagyományt folytatja, Pauszaniasz szövegét 

próbálja minél jobban föltárni, de eközben egészen új 

szemszögből közelíti meg. 

  Christian Habicht, a Pauszaniaszról szóló legújabb 

tudományos diskurzus elindítója monográfiájában (Habicht: 

Pausanias’ Guide to Ancient Greece, 1985) élesen fogalmazta 

meg, hogy Pauszaniasz nem csak mint forrás, hanem mint 

jelenség, illetve a Görögország leírása mint egyedi, közeli 

párhuzamok nélküli mű is figyelemre méltó: az, hogy valaki a 

II. században leírja egész Görögországot, vagy legalábbis 

Achaea provinciát, cseppet sem magától értetődő. Ha tehát a 

mű különösségéből indulunk ki, és megpróbáljuk a mű 

keletkezésének indítékait, céljait, a szerzőt magát megérteni, 

akkor ezáltal egyrészt jobban fogjuk érteni mindazt, amiről 

beszél, másrészt Pauszaniaszon keresztül megtudhatunk 

valamit a II. századi görögség saját múltjához való 

viszonyáról is. 

 Az új kutatás, amely magában Pauszaniaszban 

érdekelt, és azt, amit mond, az ő saját szemszögéből próbálja 

értelmezni, ily módon a Görögország leírása kevésbé 
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szembetűnő aspektusát tárja fel, azt, hogy a rengeteg 

Görögországról összegyűjtött információ mit jelentett 

magának Pauszaniasznak, és mit akarhatott, mit tudhatott 

mondani az akkori görögöknek. Mert, még ha Pauszaniasz 

műve egyszerű útikönyv volna is, amely elsősorban 

gyakorlati célokat szolgált (és persze ez is csak feltételezés), 

láthatólag nem az utazás praktikus nehézségeinek 

leküzdésében, a szállás, élelmezés, közlekedési eszközök 

megtalálásában akart olvasójának segítséget nyújtani 

(ilyesfajta kérdésekről a Görögország leírásában egyetlen szó 

sem esik), hanem a görögországi táj, városok, 

szentélykörzetek, szobrok és más látnivalók megértéséhez 

próbált fogódzókat adni. 

 A legújabb, Habicht utáni Pauszaniasz-kutatás érdeme 

mindenek előtt a Pauszaniaszhoz és művéhez való 

differenciáltabb viszonyunk kialakítása: a Görögország 

leírásában lejegyzett szokások, rítusok, szobrok, történetek 

kapcsán most már nem csak azt próbálhatjuk megfogalmazni, 

hogy ez mit jelent számunkra, és mit jelenthetett abban a 

közegben, amelyben megszületett, hanem azt is, hogy mit 

látott ezekben egy ókori értelmező, egy „görög kívülálló”, aki 

maga is kíváncsi volt szülőhelyétől távoli görög tájak lakóinak 

életére, tárgyaira, szokásaira. 

 

II. A disszertáció célkitűzései 

 

Dolgozatom célja ennek a még mindig élénk diskurzusnak a 

hátterén nem Pauszaniasz (egy újabb) portréjának 

megrajzolása, nem Pauszaniasz-képünk újrafogalmazása. 

Érzésem szerint a kutatás legkevésbé produktív része éppen 

ez a fajta direkt megközelítés: művéből „Pauszaniaszt magát” 

megérteni, nézőpontját egészében rekonstruálni nem nagyon 

sikerül. A Görögország leírásának szerzője számtalan, egészen 

különböző téma ismertetésében, kifejtésében, értelmezésében 

adott számunkra, melyek mindegyike fényt vet valamire, 

megmutatja a szerző/elbeszélő gondolkodásának valamely 

aspektusát. Azonban amikor ezekből valaki egy koherens 

összképet próbál összerakni, akkor a létrejövő portré egyfelől 

életlen, másfelől sematikus és semmitmondó lesz. A 

Görögország leírásának elbeszélője ugyanis nem erős egyéniség, 

nem karakteres gondolkodó, aki kiforrott szemléletébe 

integrálná az új tárgyakat és információkat, aki kész 

értelmezési kerettel közelítene mindenhez. Az új benyomások 

folyamatosan alakítják gondolkodását, az egyes tárgyakról 

adott értelmezései egészen különböző megközelítésmódokból 

születnek. Ami másfelől egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 

értelmezéseiben, egy-egy mű kapcsán előadott véleményében 

ne lenne semmi saját magából, vagy hogy Pauszaniasz ne 
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lenne sok szempontból konzekvens. Csakhogy ez a „saját 

maga” nem egy szilárd és egységes elbeszélői 

konstrukcióként, hanem különféle diskurzusok 

szövedékeként áll előttünk, melyekből hol az egyik, hol a 

másik kerül előtérbe, az egyik szituációban ez, a másikban 

amaz válik fontossá. Az elbeszélő nem határozza meg 

egyértelműen saját pozícióját (a műnek nincs se elő-, se 

utószava), hanem, amennyire ez lehetséges, átengedi magát a 

tájnak, hagyja, hogy a tárgyak hassanak rá. Hogy ez a 

rejtőzködő, különféle arcait mutató elbeszélő mennyire 

tudatos irodalmi konstrukció, vagy mennyire a szerző 

személyiségéből fakad, azt persze nem tudhatjuk. 

Az öt tanulmány, amelyből a disszertáció összeáll, egy-

egy olyan kísérlet, amely nem Pauszaniasz mint ember 

megértésére irányul, hanem egy konkrét szövegrész vagy 

téma kapcsán a mű valamely aspektusára, elbeszélőjének 

valamely vonására, hangjára próbál rámutatni, tudva, hogy 

amit az adott téma vagy szöveghely kapcsán meg lehet 

fogalmazni, nem feltétlenül érvényes egy az egyben a mű 

egészére. 

 

III. A disszertáció felépítése és részei 

 

E perspektivikus elvnek megfelelően a tanulmányok nem 

próbálják átfogni a Görögország leírása egészét, és nem is 

próbáltam őket egyetlen nézőpont alá rendelni. Az egyes 

tanulmányok sokkal inkább azt mutathatják meg, hogy 

mennyiféleképp és milyen különböző témákra összpontosítva 

lehet a műről és a mű kapcsán – reményeim szerint – érvényes 

állításokat megfogalmazni. Ugyanakkor valamiképp, 

„kaleidoszkópszerűen”, az öt fejezet mégis megpróbál számot 

vetni a Görögország leírásában jelenlévő legfontosabb témákkal: 

az első fejezet egy kultusszal, a második a történelemmel, a 

harmadik a mitológiával, a negyedik az emlékezettel és annak 

materializálódásával, az ötödik pedig a festészettel foglalkozik 

– más-más módon és más-más konkrét céllal. Van, amelyik 

direktebben kérdez rá Pauszaniasz attitűdjére és világlátására, 

és van, amelyik inkább egy-egy pauszaniaszi szöveghely 

modern olvasatának háttereként mutatja ezt föl, de 

mindegyikben megjelenik mindkettő: Pauszaniasz nézőpontja 

és az adott téma, szöveghely egy lehetséges modern olvasata 

is. 

 

1.) Az első tanulmány két olyan történetről szól, amelyeket 

Pauszaniasz Patrai városában fontos helyi elbeszélésként 

mutat be. Ő a két történet státusza közt nem hangsúlyoz 

semmiféle különbséget, és mindkettőt aitionként mondja el: az 
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egyik elbeszélés egy folyó nevét magyarázza, a másik egy 

rítus eredetét. Mai nézőpontból a két történet mégis egészen 

más jellegű és jelentőségű. Az első egy furcsa szerelmes 

történet, egy meglepő fordulatokkal teli mese Dionüszosz 

papjáról és szerelméről. A másik egy összetettebb, két részből 

álló mitikus történet, melyhez egy évenként megismételt helyi 

rítus is kapcsolódik. E második történet első felében szintén 

fontos szerepe van a szerelemnek és egy istennek, 

Artemisznek, folytatása pedig Artemisz helyett Dionüszoszt, 

és a szerelem helyett az őrületet helyezi a középpontba. 

 Elemzésemben a két történet kapcsán a Pauszaniasz 

hellenisztikus kori nézőpontja és értelmezései, a történetek 

mitikus tartalma, valamint a rítus közti összefüggéseket 

vizsgálom – szembehelyezkedve egyrészt a tizenkilencedik 

századi értelmezéssel, amely szerint e pauszaniaszi 

elbeszélések hátterében hellenisztikus kori írók szerelmi 

történetei állnak, másfelől távolságot tartva attól a XX. századi 

tradíciótól is, mely a rítusokat előszeretettel és gyakran 

túlságosan is egyoldalúan olvassa rite de passage-ként, 

kizárólag a beavatási funkció felől. 

 

2.) A második tanulmányban a Görögország leírása egyik 

leghosszabb történelmi narratíváját, az Akháj szövetség 

történetéről és bukásáról szóló fejezeteket elemzem. A 

pauszaniaszi elbeszélést a rómaivá lett görög történetíró, 

Polübiosz Hisztoriai című művének ugyanerről az időszakról 

szóló (töredékesen fönnmaradt) leírása, valamint a modern 

kori történetírásnak az Akháj szövetség bukásáról 

(Korinthosz, Kr. e. 146.) mint a „görög szabadság 

elvesztéséről” kialakult értelmezése kontextusában vizsgálom. 

Történetíróként Pauszaniasz néhány főszereplőt, és 

ezzel együtt néhány, az események alakulását meghatározó 

motívumot kiemelve egyetlen nagy ívű narratívaként adja elő 

az eseményeket az Akháj szövetség megalakulásától bukásáig. 

Eközben egy olyan, Polübiosz teleologikus felfogásával 

ellentétes szemléletmódot érvényesít, melyben a főszerep a 

sorsé (daimón, tükhé) mint büntető-jutalmazó erőé. De 

ugyanakkor egy másik szinten, az emberi cselekvések síkján 

jelen van egy másik értelmezői stratégia is: a történelem 

eseményei, az emberek cselekedetei Pauszaniasz számára a 

régi történelem paradigmáival, hőseivel való összevetésben 

érthetők meg. 

 Pauszaniasz a rómaiak győzelmét nem a görögség 

végzetes és sorsdöntő katasztrófájaként állítja be, inkább a 

korábbi makedón elnyomáshoz hasonlítja. Értelmezésében az 

események végkifejlete egyfelől a görögök önhibájából, az 

akháj vezetők hitványságából vezethető le, másfelől viszont 

egy általános hanyatlástörténetbe is illeszkedik, melynek 
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során a korábban jólétben élő görög városok sorra 

szegényednek, pusztulnak el. 

 

3.) A harmadik tanulmányban abból az utóbbi évtizedekben 

körvonalazódó belátásból indulok ki, hogy amit mi a XVIII. 

század vége óta görög mitológiaként olvasunk, az nem más, 

mint amit a görögök lényegében az antikvitás végéig saját 

múltjukként, többé-kevésbé hitelesen hagyományozódott 

történeti narratívák összességeként fogtak föl, és tettek 

egyfelől költői és történeti elbeszélések tárgyává, másfelől 

kritizáltak és javítgattak is. Az a fajta „mítoszracionalizálás” 

tehát, amely a Kr. e. V. századtól folyamatosan jelen van a 

görög kultúrában, és amely tradícióban Pauszaniasz is benne 

áll, nem más, mint történettudomány, történeti kritika. 

 Ennek fényében Pauszaniasz kapcsán egyrészt azt 

próbálom megmutatni, hogy miként fogadhatott el 

Pauszaniasz mai szemmel abszurd és irreális történeteket a 

görögség múltjaként, régi, de alapvetően igaz történelmi 

narratívaként. Pauszaniasz e régi történetekhez való 

viszonyának kulcsa értelmezésemben az, ahogy Pauszaniasz a 

régmúltat – főként az általunk mitikus történetekként számon 

tartott régi elbeszélések nyomán – egészen másmilyennek 

gondolja el, mint a jelent, ahogy mást tételez lehetségesnek, 

reálisnak a múltban, mint a jelenben. 

 Másrészt két példán azt próbálom bemutatni, hogy 

miként tud egy-egy olyan elbeszélés, amely Pauszaniasz 

számára történelem volt, számunkra mítoszként, 

irodalomként működni, milyen feszültségek vannak-e két 

értelmezés közt, és mit is jelent a „mítoszok” „racionalizáló” 

elbeszélése a mítosszá illetve irodalommá vált történelem 

szempontjából, mennyiben szünteti vagy nem szünteti meg 

számunkra a „racionalizálás”, a racionalizáló elbeszélésmód a 

mítosz mítosz, és az irodalom irodalom voltát. 

 

4.) A negyedik tanulmányban Pauszaniasz Akropolisz-

ismertetését mint egy emlékezethely bemutatását vizsgálom, 

egyrészt Pauszaniasznál évszázadokkal korábbról fennmaradt 

görög Akropolisz-leírások (Hérakleidész Kritikosz, Sztrabón), 

másrészt az Akropolisz néhány ókori és modern ábrázolása 

kontextusában. Az összehasonlítás során jól kirajzolódik 

Pauszaniasz leírásának az a fő sajátossága, hogy másokkal 

szemben nem az Akropolisz reprezentatív épületeire, 

szobraira koncentrál, nem elsősorban szimbólummá vált 

tárgyainak (Parthenón, Erekhteion, Athéna Promakhosz 

szobra stb.) bemutatásával próbálja a helyet leírni. Az 

Akropolisz (kultikus) kontextusából indul ki, és a dombtetőt 

mint a vallásos és a történelmi emlékezet helyét mutatja be. 

Az Akropoliszon az athéniak anathémákat állítottak, és 
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Pauszaniasz ezeknek a tárgyaknak mint anathémáknak a 

jelentését fejti vissza, a tárgyak mögött a kultuszt és a 

történelmet próbálja kitapintani, megérteni, rekonstruálni. 

Figyelemre méltó, hogy noha Pauszaniasz az athéniak 

múltról szóló történetei közül történészként sokat hiteltelennek 

talál, mint az athéniak identitásához tartozó, anathémáiknak és 

tárgyaiknak jelentést adó hagyományt mégsem utasítja ezeket 

a történeteket sem egészen el; kétkedését időnként jelzi, de 

minden lényeges athéni történetet elbeszél. 

Pauszaniasz az Akropolisz tárgyait mindenekelőtt 

történeti és vallási jelenségekként szemléli, a tárgyakat mint 

modern értelemben vett műalkotásokat nem tartja fontosnak 

értelmezni. Ebben látványosan mutatkozik meg a 

pauszaniaszi élet- és kontextuscentrikus, és a modern, 

muzeologizáló látásmód közti különbség. Ez a különbség 

részben a számunkra megadatott nagyobb történeti és 

kulturális távolságból, részben a világhoz való másfajta 

viszonyunkból fakad. 

 

5.) Az utolsó tanulmányban Pauszaniasznak a delphoi 

Leszkhében lévő két Polügnótosz-festményről adott leírását 

vizsgálom. Azt elemzem, hogy Pauszaniasz a festménnyel 

szemben állva milyen értelmezői elveket követ, hogyan 

próbálja megérteni, mit ábrázol a kép; mit gondol jelentés és 

kép viszonyáról, és leírása hogyan tükrözi, illetve esetenként 

miért nem tükrözi gondolatmenetét, értelmezését. 

 Következtetésem szerint Pauszaniasz a festményeket, 

ahogy az Akropolisz szobrait, nem esztétikai konstrukcióként, 

hanem a múltról szóló tudósításként fogja fel, a festményen 

látható alakokat és történeteket arra használja, hogy bővítse 

történelmi ismereteit. Noha hermeneutikája, az, ahogyan a 

képeket nézi, és eközben azonosítja, hogy mit lát, sok 

szempontból nagyon hasonlít a mi képértelmezési 

technikáinkhoz, Pauszaniasznak a képhez való viszonya 

mégis nagyon idegen tőlünk. Egyrészt amiatt, hogy amit mi 

fikciónak tekintünk, ő valóságként értelmezi, másrészt mert a 

festészettel, művészettel mint szükségképp alternatív világot 

teremtő, fikcionalizáló tevékenységgel nem számol. Így lehet 

számára a festmény olyan tudósítás valamikori eseményekről, 

mint amilyen számunkra a friss hírekhez mellékelt fotó az 

újságban. 
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I. A disszertáció kontextusa: az utóbbi harminc év 

Pauszaniasz-kutatása 

 

A Kr. u. II. században élt Pauszaniasz Görögország leírása 

(Periégészisz Helladosz) című műve fontos forrása az ókori 

Görögországot kutató régészeknek, amennyiben 

településeket, épületeket, műalkotásokat ismertet részletesen, 

és azt is megadja, hogy ezek merre találhatók; a görög 

vallástörténészeknek, amennyiben számtalan lokális kultuszt, 

szokást, hiedelmet ír le; a görög mítoszok kutatóinak, 

amennyiben rengeteg ismert és kevésbé ismert történet 

különféle, irodalmi művekben nem rögzített, vagy máshol 

fenn nem maradt változatait őrizte meg; a történészeknek, 

amennyiben hosszú történelmi kitérőiben hasznos 

adalékokkal szolgál a történetírók műveihez, esetenként 

máshonnan nem ismert eseményekről számol be. Pauszaniasz 

ennyiben hasznos, mert információkkal szolgál rengeteg 

különféle diszciplína kutatói számára. 

 Az utóbbi harminc évben ugyanakkor Pauszaniasznak 

és művének egy másik, új szempontú kutatása is zajlik a 

nemzetközi klasszika-filológiában. Az új kutatási trend nem 

megy szembe az ókortudomány korábbi nézőpontjával, nem 

próbálja Pauszaniasz alakját vagy művét radikálisan 

átértelmezni. Korábban is születtek tanulmányok és 

monográfiák Pauszaniaszról, módszereiről, stílusáról, mint 

ahogy kommentárok is a Görögország leírásához. Az újabb 

kutatás ezt a hagyományt folytatja, Pauszaniasz szövegét 

próbálja minél jobban föltárni, de eközben egészen új 

szemszögből közelíti meg. 

  Christian Habicht, a Pauszaniaszról szóló legújabb 

tudományos diskurzus elindítója monográfiájában (Habicht: 

Pausanias’ Guide to Ancient Greece, 1985) élesen fogalmazta 

meg, hogy Pauszaniasz nem csak mint forrás, hanem mint 

jelenség, illetve a Görögország leírása mint egyedi, közeli 

párhuzamok nélküli mű is figyelemre méltó: az, hogy valaki a 

II. században leírja egész Görögországot, vagy legalábbis 

Achaea provinciát, cseppet sem magától értetődő. Ha tehát a 

mű különösségéből indulunk ki, és megpróbáljuk a mű 

keletkezésének indítékait, céljait, a szerzőt magát megérteni, 

akkor ezáltal egyrészt jobban fogjuk érteni mindazt, amiről 

beszél, másrészt Pauszaniaszon keresztül megtudhatunk 

valamit a II. századi görögség saját múltjához való 

viszonyáról is. 

 Az új kutatás, amely magában Pauszaniaszban 

érdekelt, és azt, amit mond, az ő saját szemszögéből próbálja 

értelmezni, ily módon a Görögország leírása kevésbé 
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szembetűnő aspektusát tárja fel, azt, hogy a rengeteg 

Görögországról összegyűjtött információ mit jelentett 

magának Pauszaniasznak, és mit akarhatott, mit tudhatott 

mondani az akkori görögöknek. Mert, még ha Pauszaniasz 

műve egyszerű útikönyv volna is, amely elsősorban 

gyakorlati célokat szolgált (és persze ez is csak feltételezés), 

láthatólag nem az utazás praktikus nehézségeinek 

leküzdésében, a szállás, élelmezés, közlekedési eszközök 

megtalálásában akart olvasójának segítséget nyújtani 

(ilyesfajta kérdésekről a Görögország leírásában egyetlen szó 

sem esik), hanem a görögországi táj, városok, 

szentélykörzetek, szobrok és más látnivalók megértéséhez 

próbált fogódzókat adni. 

 A legújabb, Habicht utáni Pauszaniasz-kutatás érdeme 

mindenek előtt a Pauszaniaszhoz és művéhez való 

differenciáltabb viszonyunk kialakítása: a Görögország 

leírásában lejegyzett szokások, rítusok, szobrok, történetek 

kapcsán most már nem csak azt próbálhatjuk megfogalmazni, 

hogy ez mit jelent számunkra, és mit jelenthetett abban a 

közegben, amelyben megszületett, hanem azt is, hogy mit 

látott ezekben egy ókori értelmező, egy „görög kívülálló”, aki 

maga is kíváncsi volt szülőhelyétől távoli görög tájak lakóinak 

életére, tárgyaira, szokásaira. 

 

II. A disszertáció célkitűzései 

 

Dolgozatom célja ennek a még mindig élénk diskurzusnak a 

hátterén nem Pauszaniasz (egy újabb) portréjának 

megrajzolása, nem Pauszaniasz-képünk újrafogalmazása. 

Érzésem szerint a kutatás legkevésbé produktív része éppen 

ez a fajta direkt megközelítés: művéből „Pauszaniaszt magát” 

megérteni, nézőpontját egészében rekonstruálni nem nagyon 

sikerül. A Görögország leírásának szerzője számtalan, egészen 

különböző téma ismertetésében, kifejtésében, értelmezésében 

adott számunkra, melyek mindegyike fényt vet valamire, 

megmutatja a szerző/elbeszélő gondolkodásának valamely 

aspektusát. Azonban amikor ezekből valaki egy koherens 

összképet próbál összerakni, akkor a létrejövő portré egyfelől 

életlen, másfelől sematikus és semmitmondó lesz. A 

Görögország leírásának elbeszélője ugyanis nem erős egyéniség, 

nem karakteres gondolkodó, aki kiforrott szemléletébe 

integrálná az új tárgyakat és információkat, aki kész 

értelmezési kerettel közelítene mindenhez. Az új benyomások 

folyamatosan alakítják gondolkodását, az egyes tárgyakról 

adott értelmezései egészen különböző megközelítésmódokból 

születnek. Ami másfelől egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 

értelmezéseiben, egy-egy mű kapcsán előadott véleményében 

ne lenne semmi saját magából, vagy hogy Pauszaniasz ne 
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lenne sok szempontból konzekvens. Csakhogy ez a „saját 

maga” nem egy szilárd és egységes elbeszélői 

konstrukcióként, hanem különféle diskurzusok 

szövedékeként áll előttünk, melyekből hol az egyik, hol a 

másik kerül előtérbe, az egyik szituációban ez, a másikban 

amaz válik fontossá. Az elbeszélő nem határozza meg 

egyértelműen saját pozícióját (a műnek nincs se elő-, se 

utószava), hanem, amennyire ez lehetséges, átengedi magát a 

tájnak, hagyja, hogy a tárgyak hassanak rá. Hogy ez a 

rejtőzködő, különféle arcait mutató elbeszélő mennyire 

tudatos irodalmi konstrukció, vagy mennyire a szerző 

személyiségéből fakad, azt persze nem tudhatjuk. 

Az öt tanulmány, amelyből a disszertáció összeáll, egy-

egy olyan kísérlet, amely nem Pauszaniasz mint ember 

megértésére irányul, hanem egy konkrét szövegrész vagy 

téma kapcsán a mű valamely aspektusára, elbeszélőjének 

valamely vonására, hangjára próbál rámutatni, tudva, hogy 

amit az adott téma vagy szöveghely kapcsán meg lehet 

fogalmazni, nem feltétlenül érvényes egy az egyben a mű 

egészére. 

 

III. A disszertáció felépítése és részei 

 

E perspektivikus elvnek megfelelően a tanulmányok nem 

próbálják átfogni a Görögország leírása egészét, és nem is 

próbáltam őket egyetlen nézőpont alá rendelni. Az egyes 

tanulmányok sokkal inkább azt mutathatják meg, hogy 

mennyiféleképp és milyen különböző témákra összpontosítva 

lehet a műről és a mű kapcsán – reményeim szerint – érvényes 

állításokat megfogalmazni. Ugyanakkor valamiképp, 

„kaleidoszkópszerűen”, az öt fejezet mégis megpróbál számot 

vetni a Görögország leírásában jelenlévő legfontosabb témákkal: 

az első fejezet egy kultusszal, a második a történelemmel, a 

harmadik a mitológiával, a negyedik az emlékezettel és annak 

materializálódásával, az ötödik pedig a festészettel foglalkozik 

– más-más módon és más-más konkrét céllal. Van, amelyik 

direktebben kérdez rá Pauszaniasz attitűdjére és világlátására, 

és van, amelyik inkább egy-egy pauszaniaszi szöveghely 

modern olvasatának háttereként mutatja ezt föl, de 

mindegyikben megjelenik mindkettő: Pauszaniasz nézőpontja 

és az adott téma, szöveghely egy lehetséges modern olvasata 

is. 

 

1.) Az első tanulmány két olyan történetről szól, amelyeket 

Pauszaniasz Patrai városában fontos helyi elbeszélésként 

mutat be. Ő a két történet státusza közt nem hangsúlyoz 

semmiféle különbséget, és mindkettőt aitionként mondja el: az 
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egyik elbeszélés egy folyó nevét magyarázza, a másik egy 

rítus eredetét. Mai nézőpontból a két történet mégis egészen 

más jellegű és jelentőségű. Az első egy furcsa szerelmes 

történet, egy meglepő fordulatokkal teli mese Dionüszosz 

papjáról és szerelméről. A másik egy összetettebb, két részből 

álló mitikus történet, melyhez egy évenként megismételt helyi 

rítus is kapcsolódik. E második történet első felében szintén 

fontos szerepe van a szerelemnek és egy istennek, 

Artemisznek, folytatása pedig Artemisz helyett Dionüszoszt, 

és a szerelem helyett az őrületet helyezi a középpontba. 

 Elemzésemben a két történet kapcsán a Pauszaniasz 

hellenisztikus kori nézőpontja és értelmezései, a történetek 

mitikus tartalma, valamint a rítus közti összefüggéseket 

vizsgálom – szembehelyezkedve egyrészt a tizenkilencedik 

századi értelmezéssel, amely szerint e pauszaniaszi 

elbeszélések hátterében hellenisztikus kori írók szerelmi 

történetei állnak, másfelől távolságot tartva attól a XX. századi 

tradíciótól is, mely a rítusokat előszeretettel és gyakran 

túlságosan is egyoldalúan olvassa rite de passage-ként, 

kizárólag a beavatási funkció felől. 

 

2.) A második tanulmányban a Görögország leírása egyik 

leghosszabb történelmi narratíváját, az Akháj szövetség 

történetéről és bukásáról szóló fejezeteket elemzem. A 

pauszaniaszi elbeszélést a rómaivá lett görög történetíró, 

Polübiosz Hisztoriai című művének ugyanerről az időszakról 

szóló (töredékesen fönnmaradt) leírása, valamint a modern 

kori történetírásnak az Akháj szövetség bukásáról 

(Korinthosz, Kr. e. 146.) mint a „görög szabadság 

elvesztéséről” kialakult értelmezése kontextusában vizsgálom. 

Történetíróként Pauszaniasz néhány főszereplőt, és 

ezzel együtt néhány, az események alakulását meghatározó 

motívumot kiemelve egyetlen nagy ívű narratívaként adja elő 

az eseményeket az Akháj szövetség megalakulásától bukásáig. 

Eközben egy olyan, Polübiosz teleologikus felfogásával 

ellentétes szemléletmódot érvényesít, melyben a főszerep a 

sorsé (daimón, tükhé) mint büntető-jutalmazó erőé. De 

ugyanakkor egy másik szinten, az emberi cselekvések síkján 

jelen van egy másik értelmezői stratégia is: a történelem 

eseményei, az emberek cselekedetei Pauszaniasz számára a 

régi történelem paradigmáival, hőseivel való összevetésben 

érthetők meg. 

 Pauszaniasz a rómaiak győzelmét nem a görögség 

végzetes és sorsdöntő katasztrófájaként állítja be, inkább a 

korábbi makedón elnyomáshoz hasonlítja. Értelmezésében az 

események végkifejlete egyfelől a görögök önhibájából, az 

akháj vezetők hitványságából vezethető le, másfelől viszont 

egy általános hanyatlástörténetbe is illeszkedik, melynek 



 6 

során a korábban jólétben élő görög városok sorra 

szegényednek, pusztulnak el. 

 

3.) A harmadik tanulmányban abból az utóbbi évtizedekben 

körvonalazódó belátásból indulok ki, hogy amit mi a XVIII. 

század vége óta görög mitológiaként olvasunk, az nem más, 

mint amit a görögök lényegében az antikvitás végéig saját 

múltjukként, többé-kevésbé hitelesen hagyományozódott 

történeti narratívák összességeként fogtak föl, és tettek 

egyfelől költői és történeti elbeszélések tárgyává, másfelől 

kritizáltak és javítgattak is. Az a fajta „mítoszracionalizálás” 

tehát, amely a Kr. e. V. századtól folyamatosan jelen van a 

görög kultúrában, és amely tradícióban Pauszaniasz is benne 

áll, nem más, mint történettudomány, történeti kritika. 

 Ennek fényében Pauszaniasz kapcsán egyrészt azt 

próbálom megmutatni, hogy miként fogadhatott el 

Pauszaniasz mai szemmel abszurd és irreális történeteket a 

görögség múltjaként, régi, de alapvetően igaz történelmi 

narratívaként. Pauszaniasz e régi történetekhez való 

viszonyának kulcsa értelmezésemben az, ahogy Pauszaniasz a 

régmúltat – főként az általunk mitikus történetekként számon 

tartott régi elbeszélések nyomán – egészen másmilyennek 

gondolja el, mint a jelent, ahogy mást tételez lehetségesnek, 

reálisnak a múltban, mint a jelenben. 

 Másrészt két példán azt próbálom bemutatni, hogy 

miként tud egy-egy olyan elbeszélés, amely Pauszaniasz 

számára történelem volt, számunkra mítoszként, 

irodalomként működni, milyen feszültségek vannak-e két 

értelmezés közt, és mit is jelent a „mítoszok” „racionalizáló” 

elbeszélése a mítosszá illetve irodalommá vált történelem 

szempontjából, mennyiben szünteti vagy nem szünteti meg 

számunkra a „racionalizálás”, a racionalizáló elbeszélésmód a 

mítosz mítosz, és az irodalom irodalom voltát. 

 

4.) A negyedik tanulmányban Pauszaniasz Akropolisz-

ismertetését mint egy emlékezethely bemutatását vizsgálom, 

egyrészt Pauszaniasznál évszázadokkal korábbról fennmaradt 

görög Akropolisz-leírások (Hérakleidész Kritikosz, Sztrabón), 

másrészt az Akropolisz néhány ókori és modern ábrázolása 

kontextusában. Az összehasonlítás során jól kirajzolódik 

Pauszaniasz leírásának az a fő sajátossága, hogy másokkal 

szemben nem az Akropolisz reprezentatív épületeire, 

szobraira koncentrál, nem elsősorban szimbólummá vált 

tárgyainak (Parthenón, Erekhteion, Athéna Promakhosz 

szobra stb.) bemutatásával próbálja a helyet leírni. Az 

Akropolisz (kultikus) kontextusából indul ki, és a dombtetőt 

mint a vallásos és a történelmi emlékezet helyét mutatja be. 

Az Akropoliszon az athéniak anathémákat állítottak, és 
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Pauszaniasz ezeknek a tárgyaknak mint anathémáknak a 

jelentését fejti vissza, a tárgyak mögött a kultuszt és a 

történelmet próbálja kitapintani, megérteni, rekonstruálni. 

Figyelemre méltó, hogy noha Pauszaniasz az athéniak 

múltról szóló történetei közül történészként sokat hiteltelennek 

talál, mint az athéniak identitásához tartozó, anathémáiknak és 

tárgyaiknak jelentést adó hagyományt mégsem utasítja ezeket 

a történeteket sem egészen el; kétkedését időnként jelzi, de 

minden lényeges athéni történetet elbeszél. 

Pauszaniasz az Akropolisz tárgyait mindenekelőtt 

történeti és vallási jelenségekként szemléli, a tárgyakat mint 

modern értelemben vett műalkotásokat nem tartja fontosnak 

értelmezni. Ebben látványosan mutatkozik meg a 

pauszaniaszi élet- és kontextuscentrikus, és a modern, 

muzeologizáló látásmód közti különbség. Ez a különbség 

részben a számunkra megadatott nagyobb történeti és 

kulturális távolságból, részben a világhoz való másfajta 

viszonyunkból fakad. 

 

5.) Az utolsó tanulmányban Pauszaniasznak a delphoi 

Leszkhében lévő két Polügnótosz-festményről adott leírását 

vizsgálom. Azt elemzem, hogy Pauszaniasz a festménnyel 

szemben állva milyen értelmezői elveket követ, hogyan 

próbálja megérteni, mit ábrázol a kép; mit gondol jelentés és 

kép viszonyáról, és leírása hogyan tükrözi, illetve esetenként 

miért nem tükrözi gondolatmenetét, értelmezését. 

 Következtetésem szerint Pauszaniasz a festményeket, 

ahogy az Akropolisz szobrait, nem esztétikai konstrukcióként, 

hanem a múltról szóló tudósításként fogja fel, a festményen 

látható alakokat és történeteket arra használja, hogy bővítse 

történelmi ismereteit. Noha hermeneutikája, az, ahogyan a 

képeket nézi, és eközben azonosítja, hogy mit lát, sok 

szempontból nagyon hasonlít a mi képértelmezési 

technikáinkhoz, Pauszaniasznak a képhez való viszonya 

mégis nagyon idegen tőlünk. Egyrészt amiatt, hogy amit mi 

fikciónak tekintünk, ő valóságként értelmezi, másrészt mert a 

festészettel, művészettel mint szükségképp alternatív világot 

teremtő, fikcionalizáló tevékenységgel nem számol. Így lehet 

számára a festmény olyan tudósítás valamikori eseményekről, 

mint amilyen számunkra a friss hírekhez mellékelt fotó az 

újságban. 
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I. A disszertáció kontextusa: az utóbbi harminc év 

Pauszaniasz-kutatása 

 

A Kr. u. II. században élt Pauszaniasz Görögország leírása 

(Periégészisz Helladosz) című műve fontos forrása az ókori 

Görögországot kutató régészeknek, amennyiben 

településeket, épületeket, műalkotásokat ismertet részletesen, 

és azt is megadja, hogy ezek merre találhatók; a görög 

vallástörténészeknek, amennyiben számtalan lokális kultuszt, 

szokást, hiedelmet ír le; a görög mítoszok kutatóinak, 

amennyiben rengeteg ismert és kevésbé ismert történet 

különféle, irodalmi művekben nem rögzített, vagy máshol 

fenn nem maradt változatait őrizte meg; a történészeknek, 

amennyiben hosszú történelmi kitérőiben hasznos 

adalékokkal szolgál a történetírók műveihez, esetenként 

máshonnan nem ismert eseményekről számol be. Pauszaniasz 

ennyiben hasznos, mert információkkal szolgál rengeteg 

különféle diszciplína kutatói számára. 

 Az utóbbi harminc évben ugyanakkor Pauszaniasznak 

és művének egy másik, új szempontú kutatása is zajlik a 

nemzetközi klasszika-filológiában. Az új kutatási trend nem 

megy szembe az ókortudomány korábbi nézőpontjával, nem 

próbálja Pauszaniasz alakját vagy művét radikálisan 

átértelmezni. Korábban is születtek tanulmányok és 

monográfiák Pauszaniaszról, módszereiről, stílusáról, mint 

ahogy kommentárok is a Görögország leírásához. Az újabb 

kutatás ezt a hagyományt folytatja, Pauszaniasz szövegét 

próbálja minél jobban föltárni, de eközben egészen új 

szemszögből közelíti meg. 

  Christian Habicht, a Pauszaniaszról szóló legújabb 

tudományos diskurzus elindítója monográfiájában (Habicht: 

Pausanias’ Guide to Ancient Greece, 1985) élesen fogalmazta 

meg, hogy Pauszaniasz nem csak mint forrás, hanem mint 

jelenség, illetve a Görögország leírása mint egyedi, közeli 

párhuzamok nélküli mű is figyelemre méltó: az, hogy valaki a 

II. században leírja egész Görögországot, vagy legalábbis 

Achaea provinciát, cseppet sem magától értetődő. Ha tehát a 

mű különösségéből indulunk ki, és megpróbáljuk a mű 

keletkezésének indítékait, céljait, a szerzőt magát megérteni, 

akkor ezáltal egyrészt jobban fogjuk érteni mindazt, amiről 

beszél, másrészt Pauszaniaszon keresztül megtudhatunk 

valamit a II. századi görögség saját múltjához való 

viszonyáról is. 

 Az új kutatás, amely magában Pauszaniaszban 

érdekelt, és azt, amit mond, az ő saját szemszögéből próbálja 

értelmezni, ily módon a Görögország leírása kevésbé 
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szembetűnő aspektusát tárja fel, azt, hogy a rengeteg 

Görögországról összegyűjtött információ mit jelentett 

magának Pauszaniasznak, és mit akarhatott, mit tudhatott 

mondani az akkori görögöknek. Mert, még ha Pauszaniasz 

műve egyszerű útikönyv volna is, amely elsősorban 

gyakorlati célokat szolgált (és persze ez is csak feltételezés), 

láthatólag nem az utazás praktikus nehézségeinek 

leküzdésében, a szállás, élelmezés, közlekedési eszközök 

megtalálásában akart olvasójának segítséget nyújtani 

(ilyesfajta kérdésekről a Görögország leírásában egyetlen szó 

sem esik), hanem a görögországi táj, városok, 

szentélykörzetek, szobrok és más látnivalók megértéséhez 

próbált fogódzókat adni. 

 A legújabb, Habicht utáni Pauszaniasz-kutatás érdeme 

mindenek előtt a Pauszaniaszhoz és művéhez való 

differenciáltabb viszonyunk kialakítása: a Görögország 

leírásában lejegyzett szokások, rítusok, szobrok, történetek 

kapcsán most már nem csak azt próbálhatjuk megfogalmazni, 

hogy ez mit jelent számunkra, és mit jelenthetett abban a 

közegben, amelyben megszületett, hanem azt is, hogy mit 

látott ezekben egy ókori értelmező, egy „görög kívülálló”, aki 

maga is kíváncsi volt szülőhelyétől távoli görög tájak lakóinak 

életére, tárgyaira, szokásaira. 

 

II. A disszertáció célkitűzései 

 

Dolgozatom célja ennek a még mindig élénk diskurzusnak a 

hátterén nem Pauszaniasz (egy újabb) portréjának 

megrajzolása, nem Pauszaniasz-képünk újrafogalmazása. 

Érzésem szerint a kutatás legkevésbé produktív része éppen 

ez a fajta direkt megközelítés: művéből „Pauszaniaszt magát” 

megérteni, nézőpontját egészében rekonstruálni nem nagyon 

sikerül. A Görögország leírásának szerzője számtalan, egészen 

különböző téma ismertetésében, kifejtésében, értelmezésében 

adott számunkra, melyek mindegyike fényt vet valamire, 

megmutatja a szerző/elbeszélő gondolkodásának valamely 

aspektusát. Azonban amikor ezekből valaki egy koherens 

összképet próbál összerakni, akkor a létrejövő portré egyfelől 

életlen, másfelől sematikus és semmitmondó lesz. A 

Görögország leírásának elbeszélője ugyanis nem erős egyéniség, 

nem karakteres gondolkodó, aki kiforrott szemléletébe 

integrálná az új tárgyakat és információkat, aki kész 

értelmezési kerettel közelítene mindenhez. Az új benyomások 

folyamatosan alakítják gondolkodását, az egyes tárgyakról 

adott értelmezései egészen különböző megközelítésmódokból 

születnek. Ami másfelől egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 

értelmezéseiben, egy-egy mű kapcsán előadott véleményében 

ne lenne semmi saját magából, vagy hogy Pauszaniasz ne 
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lenne sok szempontból konzekvens. Csakhogy ez a „saját 

maga” nem egy szilárd és egységes elbeszélői 

konstrukcióként, hanem különféle diskurzusok 

szövedékeként áll előttünk, melyekből hol az egyik, hol a 

másik kerül előtérbe, az egyik szituációban ez, a másikban 

amaz válik fontossá. Az elbeszélő nem határozza meg 

egyértelműen saját pozícióját (a műnek nincs se elő-, se 

utószava), hanem, amennyire ez lehetséges, átengedi magát a 

tájnak, hagyja, hogy a tárgyak hassanak rá. Hogy ez a 

rejtőzködő, különféle arcait mutató elbeszélő mennyire 

tudatos irodalmi konstrukció, vagy mennyire a szerző 

személyiségéből fakad, azt persze nem tudhatjuk. 

Az öt tanulmány, amelyből a disszertáció összeáll, egy-

egy olyan kísérlet, amely nem Pauszaniasz mint ember 

megértésére irányul, hanem egy konkrét szövegrész vagy 

téma kapcsán a mű valamely aspektusára, elbeszélőjének 

valamely vonására, hangjára próbál rámutatni, tudva, hogy 

amit az adott téma vagy szöveghely kapcsán meg lehet 

fogalmazni, nem feltétlenül érvényes egy az egyben a mű 

egészére. 

 

III. A disszertáció felépítése és részei 

 

E perspektivikus elvnek megfelelően a tanulmányok nem 

próbálják átfogni a Görögország leírása egészét, és nem is 

próbáltam őket egyetlen nézőpont alá rendelni. Az egyes 

tanulmányok sokkal inkább azt mutathatják meg, hogy 

mennyiféleképp és milyen különböző témákra összpontosítva 

lehet a műről és a mű kapcsán – reményeim szerint – érvényes 

állításokat megfogalmazni. Ugyanakkor valamiképp, 

„kaleidoszkópszerűen”, az öt fejezet mégis megpróbál számot 

vetni a Görögország leírásában jelenlévő legfontosabb témákkal: 

az első fejezet egy kultusszal, a második a történelemmel, a 

harmadik a mitológiával, a negyedik az emlékezettel és annak 

materializálódásával, az ötödik pedig a festészettel foglalkozik 

– más-más módon és más-más konkrét céllal. Van, amelyik 

direktebben kérdez rá Pauszaniasz attitűdjére és világlátására, 

és van, amelyik inkább egy-egy pauszaniaszi szöveghely 

modern olvasatának háttereként mutatja ezt föl, de 

mindegyikben megjelenik mindkettő: Pauszaniasz nézőpontja 

és az adott téma, szöveghely egy lehetséges modern olvasata 

is. 

 

1.) Az első tanulmány két olyan történetről szól, amelyeket 

Pauszaniasz Patrai városában fontos helyi elbeszélésként 

mutat be. Ő a két történet státusza közt nem hangsúlyoz 

semmiféle különbséget, és mindkettőt aitionként mondja el: az 
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egyik elbeszélés egy folyó nevét magyarázza, a másik egy 

rítus eredetét. Mai nézőpontból a két történet mégis egészen 

más jellegű és jelentőségű. Az első egy furcsa szerelmes 

történet, egy meglepő fordulatokkal teli mese Dionüszosz 

papjáról és szerelméről. A másik egy összetettebb, két részből 

álló mitikus történet, melyhez egy évenként megismételt helyi 

rítus is kapcsolódik. E második történet első felében szintén 

fontos szerepe van a szerelemnek és egy istennek, 

Artemisznek, folytatása pedig Artemisz helyett Dionüszoszt, 

és a szerelem helyett az őrületet helyezi a középpontba. 

 Elemzésemben a két történet kapcsán a Pauszaniasz 

hellenisztikus kori nézőpontja és értelmezései, a történetek 

mitikus tartalma, valamint a rítus közti összefüggéseket 

vizsgálom – szembehelyezkedve egyrészt a tizenkilencedik 

századi értelmezéssel, amely szerint e pauszaniaszi 

elbeszélések hátterében hellenisztikus kori írók szerelmi 

történetei állnak, másfelől távolságot tartva attól a XX. századi 

tradíciótól is, mely a rítusokat előszeretettel és gyakran 

túlságosan is egyoldalúan olvassa rite de passage-ként, 

kizárólag a beavatási funkció felől. 

 

2.) A második tanulmányban a Görögország leírása egyik 

leghosszabb történelmi narratíváját, az Akháj szövetség 

történetéről és bukásáról szóló fejezeteket elemzem. A 

pauszaniaszi elbeszélést a rómaivá lett görög történetíró, 

Polübiosz Hisztoriai című művének ugyanerről az időszakról 

szóló (töredékesen fönnmaradt) leírása, valamint a modern 

kori történetírásnak az Akháj szövetség bukásáról 

(Korinthosz, Kr. e. 146.) mint a „görög szabadság 

elvesztéséről” kialakult értelmezése kontextusában vizsgálom. 

Történetíróként Pauszaniasz néhány főszereplőt, és 

ezzel együtt néhány, az események alakulását meghatározó 

motívumot kiemelve egyetlen nagy ívű narratívaként adja elő 

az eseményeket az Akháj szövetség megalakulásától bukásáig. 

Eközben egy olyan, Polübiosz teleologikus felfogásával 

ellentétes szemléletmódot érvényesít, melyben a főszerep a 

sorsé (daimón, tükhé) mint büntető-jutalmazó erőé. De 

ugyanakkor egy másik szinten, az emberi cselekvések síkján 

jelen van egy másik értelmezői stratégia is: a történelem 

eseményei, az emberek cselekedetei Pauszaniasz számára a 

régi történelem paradigmáival, hőseivel való összevetésben 

érthetők meg. 

 Pauszaniasz a rómaiak győzelmét nem a görögség 

végzetes és sorsdöntő katasztrófájaként állítja be, inkább a 

korábbi makedón elnyomáshoz hasonlítja. Értelmezésében az 

események végkifejlete egyfelől a görögök önhibájából, az 

akháj vezetők hitványságából vezethető le, másfelől viszont 

egy általános hanyatlástörténetbe is illeszkedik, melynek 
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során a korábban jólétben élő görög városok sorra 

szegényednek, pusztulnak el. 

 

3.) A harmadik tanulmányban abból az utóbbi évtizedekben 

körvonalazódó belátásból indulok ki, hogy amit mi a XVIII. 

század vége óta görög mitológiaként olvasunk, az nem más, 

mint amit a görögök lényegében az antikvitás végéig saját 

múltjukként, többé-kevésbé hitelesen hagyományozódott 

történeti narratívák összességeként fogtak föl, és tettek 

egyfelől költői és történeti elbeszélések tárgyává, másfelől 

kritizáltak és javítgattak is. Az a fajta „mítoszracionalizálás” 

tehát, amely a Kr. e. V. századtól folyamatosan jelen van a 

görög kultúrában, és amely tradícióban Pauszaniasz is benne 

áll, nem más, mint történettudomány, történeti kritika. 

 Ennek fényében Pauszaniasz kapcsán egyrészt azt 

próbálom megmutatni, hogy miként fogadhatott el 

Pauszaniasz mai szemmel abszurd és irreális történeteket a 

görögség múltjaként, régi, de alapvetően igaz történelmi 

narratívaként. Pauszaniasz e régi történetekhez való 

viszonyának kulcsa értelmezésemben az, ahogy Pauszaniasz a 

régmúltat – főként az általunk mitikus történetekként számon 

tartott régi elbeszélések nyomán – egészen másmilyennek 

gondolja el, mint a jelent, ahogy mást tételez lehetségesnek, 

reálisnak a múltban, mint a jelenben. 

 Másrészt két példán azt próbálom bemutatni, hogy 

miként tud egy-egy olyan elbeszélés, amely Pauszaniasz 

számára történelem volt, számunkra mítoszként, 

irodalomként működni, milyen feszültségek vannak-e két 

értelmezés közt, és mit is jelent a „mítoszok” „racionalizáló” 

elbeszélése a mítosszá illetve irodalommá vált történelem 

szempontjából, mennyiben szünteti vagy nem szünteti meg 

számunkra a „racionalizálás”, a racionalizáló elbeszélésmód a 

mítosz mítosz, és az irodalom irodalom voltát. 

 

4.) A negyedik tanulmányban Pauszaniasz Akropolisz-

ismertetését mint egy emlékezethely bemutatását vizsgálom, 

egyrészt Pauszaniasznál évszázadokkal korábbról fennmaradt 

görög Akropolisz-leírások (Hérakleidész Kritikosz, Sztrabón), 

másrészt az Akropolisz néhány ókori és modern ábrázolása 

kontextusában. Az összehasonlítás során jól kirajzolódik 

Pauszaniasz leírásának az a fő sajátossága, hogy másokkal 

szemben nem az Akropolisz reprezentatív épületeire, 

szobraira koncentrál, nem elsősorban szimbólummá vált 

tárgyainak (Parthenón, Erekhteion, Athéna Promakhosz 

szobra stb.) bemutatásával próbálja a helyet leírni. Az 

Akropolisz (kultikus) kontextusából indul ki, és a dombtetőt 

mint a vallásos és a történelmi emlékezet helyét mutatja be. 

Az Akropoliszon az athéniak anathémákat állítottak, és 
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Pauszaniasz ezeknek a tárgyaknak mint anathémáknak a 

jelentését fejti vissza, a tárgyak mögött a kultuszt és a 

történelmet próbálja kitapintani, megérteni, rekonstruálni. 

Figyelemre méltó, hogy noha Pauszaniasz az athéniak 

múltról szóló történetei közül történészként sokat hiteltelennek 

talál, mint az athéniak identitásához tartozó, anathémáiknak és 

tárgyaiknak jelentést adó hagyományt mégsem utasítja ezeket 

a történeteket sem egészen el; kétkedését időnként jelzi, de 

minden lényeges athéni történetet elbeszél. 

Pauszaniasz az Akropolisz tárgyait mindenekelőtt 

történeti és vallási jelenségekként szemléli, a tárgyakat mint 

modern értelemben vett műalkotásokat nem tartja fontosnak 

értelmezni. Ebben látványosan mutatkozik meg a 

pauszaniaszi élet- és kontextuscentrikus, és a modern, 

muzeologizáló látásmód közti különbség. Ez a különbség 

részben a számunkra megadatott nagyobb történeti és 

kulturális távolságból, részben a világhoz való másfajta 

viszonyunkból fakad. 

 

5.) Az utolsó tanulmányban Pauszaniasznak a delphoi 

Leszkhében lévő két Polügnótosz-festményről adott leírását 

vizsgálom. Azt elemzem, hogy Pauszaniasz a festménnyel 

szemben állva milyen értelmezői elveket követ, hogyan 

próbálja megérteni, mit ábrázol a kép; mit gondol jelentés és 

kép viszonyáról, és leírása hogyan tükrözi, illetve esetenként 

miért nem tükrözi gondolatmenetét, értelmezését. 

 Következtetésem szerint Pauszaniasz a festményeket, 

ahogy az Akropolisz szobrait, nem esztétikai konstrukcióként, 

hanem a múltról szóló tudósításként fogja fel, a festményen 

látható alakokat és történeteket arra használja, hogy bővítse 

történelmi ismereteit. Noha hermeneutikája, az, ahogyan a 

képeket nézi, és eközben azonosítja, hogy mit lát, sok 

szempontból nagyon hasonlít a mi képértelmezési 

technikáinkhoz, Pauszaniasznak a képhez való viszonya 

mégis nagyon idegen tőlünk. Egyrészt amiatt, hogy amit mi 

fikciónak tekintünk, ő valóságként értelmezi, másrészt mert a 

festészettel, művészettel mint szükségképp alternatív világot 

teremtő, fikcionalizáló tevékenységgel nem számol. Így lehet 

számára a festmény olyan tudósítás valamikori eseményekről, 

mint amilyen számunkra a friss hírekhez mellékelt fotó az 

újságban. 
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I. A disszertáció kontextusa: az utóbbi harminc év 

Pauszaniasz-kutatása 

 

A Kr. u. II. században élt Pauszaniasz Görögország leírása 

(Periégészisz Helladosz) című műve fontos forrása az ókori 

Görögországot kutató régészeknek, amennyiben 

településeket, épületeket, műalkotásokat ismertet részletesen, 

és azt is megadja, hogy ezek merre találhatók; a görög 

vallástörténészeknek, amennyiben számtalan lokális kultuszt, 

szokást, hiedelmet ír le; a görög mítoszok kutatóinak, 

amennyiben rengeteg ismert és kevésbé ismert történet 

különféle, irodalmi művekben nem rögzített, vagy máshol 

fenn nem maradt változatait őrizte meg; a történészeknek, 

amennyiben hosszú történelmi kitérőiben hasznos 

adalékokkal szolgál a történetírók műveihez, esetenként 

máshonnan nem ismert eseményekről számol be. Pauszaniasz 

ennyiben hasznos, mert információkkal szolgál rengeteg 

különféle diszciplína kutatói számára. 

 Az utóbbi harminc évben ugyanakkor Pauszaniasznak 

és művének egy másik, új szempontú kutatása is zajlik a 

nemzetközi klasszika-filológiában. Az új kutatási trend nem 

megy szembe az ókortudomány korábbi nézőpontjával, nem 

próbálja Pauszaniasz alakját vagy művét radikálisan 

átértelmezni. Korábban is születtek tanulmányok és 

monográfiák Pauszaniaszról, módszereiről, stílusáról, mint 

ahogy kommentárok is a Görögország leírásához. Az újabb 

kutatás ezt a hagyományt folytatja, Pauszaniasz szövegét 

próbálja minél jobban föltárni, de eközben egészen új 

szemszögből közelíti meg. 

  Christian Habicht, a Pauszaniaszról szóló legújabb 

tudományos diskurzus elindítója monográfiájában (Habicht: 

Pausanias’ Guide to Ancient Greece, 1985) élesen fogalmazta 

meg, hogy Pauszaniasz nem csak mint forrás, hanem mint 

jelenség, illetve a Görögország leírása mint egyedi, közeli 

párhuzamok nélküli mű is figyelemre méltó: az, hogy valaki a 

II. században leírja egész Görögországot, vagy legalábbis 

Achaea provinciát, cseppet sem magától értetődő. Ha tehát a 

mű különösségéből indulunk ki, és megpróbáljuk a mű 

keletkezésének indítékait, céljait, a szerzőt magát megérteni, 

akkor ezáltal egyrészt jobban fogjuk érteni mindazt, amiről 

beszél, másrészt Pauszaniaszon keresztül megtudhatunk 

valamit a II. századi görögség saját múltjához való 

viszonyáról is. 

 Az új kutatás, amely magában Pauszaniaszban 

érdekelt, és azt, amit mond, az ő saját szemszögéből próbálja 

értelmezni, ily módon a Görögország leírása kevésbé 
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szembetűnő aspektusát tárja fel, azt, hogy a rengeteg 

Görögországról összegyűjtött információ mit jelentett 

magának Pauszaniasznak, és mit akarhatott, mit tudhatott 

mondani az akkori görögöknek. Mert, még ha Pauszaniasz 

műve egyszerű útikönyv volna is, amely elsősorban 

gyakorlati célokat szolgált (és persze ez is csak feltételezés), 

láthatólag nem az utazás praktikus nehézségeinek 

leküzdésében, a szállás, élelmezés, közlekedési eszközök 

megtalálásában akart olvasójának segítséget nyújtani 

(ilyesfajta kérdésekről a Görögország leírásában egyetlen szó 

sem esik), hanem a görögországi táj, városok, 

szentélykörzetek, szobrok és más látnivalók megértéséhez 

próbált fogódzókat adni. 

 A legújabb, Habicht utáni Pauszaniasz-kutatás érdeme 

mindenek előtt a Pauszaniaszhoz és művéhez való 

differenciáltabb viszonyunk kialakítása: a Görögország 

leírásában lejegyzett szokások, rítusok, szobrok, történetek 

kapcsán most már nem csak azt próbálhatjuk megfogalmazni, 

hogy ez mit jelent számunkra, és mit jelenthetett abban a 

közegben, amelyben megszületett, hanem azt is, hogy mit 

látott ezekben egy ókori értelmező, egy „görög kívülálló”, aki 

maga is kíváncsi volt szülőhelyétől távoli görög tájak lakóinak 

életére, tárgyaira, szokásaira. 

 

II. A disszertáció célkitűzései 

 

Dolgozatom célja ennek a még mindig élénk diskurzusnak a 

hátterén nem Pauszaniasz (egy újabb) portréjának 

megrajzolása, nem Pauszaniasz-képünk újrafogalmazása. 

Érzésem szerint a kutatás legkevésbé produktív része éppen 

ez a fajta direkt megközelítés: művéből „Pauszaniaszt magát” 

megérteni, nézőpontját egészében rekonstruálni nem nagyon 

sikerül. A Görögország leírásának szerzője számtalan, egészen 

különböző téma ismertetésében, kifejtésében, értelmezésében 

adott számunkra, melyek mindegyike fényt vet valamire, 

megmutatja a szerző/elbeszélő gondolkodásának valamely 

aspektusát. Azonban amikor ezekből valaki egy koherens 

összképet próbál összerakni, akkor a létrejövő portré egyfelől 

életlen, másfelől sematikus és semmitmondó lesz. A 

Görögország leírásának elbeszélője ugyanis nem erős egyéniség, 

nem karakteres gondolkodó, aki kiforrott szemléletébe 

integrálná az új tárgyakat és információkat, aki kész 

értelmezési kerettel közelítene mindenhez. Az új benyomások 

folyamatosan alakítják gondolkodását, az egyes tárgyakról 

adott értelmezései egészen különböző megközelítésmódokból 

születnek. Ami másfelől egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 

értelmezéseiben, egy-egy mű kapcsán előadott véleményében 

ne lenne semmi saját magából, vagy hogy Pauszaniasz ne 
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lenne sok szempontból konzekvens. Csakhogy ez a „saját 

maga” nem egy szilárd és egységes elbeszélői 

konstrukcióként, hanem különféle diskurzusok 

szövedékeként áll előttünk, melyekből hol az egyik, hol a 

másik kerül előtérbe, az egyik szituációban ez, a másikban 

amaz válik fontossá. Az elbeszélő nem határozza meg 

egyértelműen saját pozícióját (a műnek nincs se elő-, se 

utószava), hanem, amennyire ez lehetséges, átengedi magát a 

tájnak, hagyja, hogy a tárgyak hassanak rá. Hogy ez a 

rejtőzködő, különféle arcait mutató elbeszélő mennyire 

tudatos irodalmi konstrukció, vagy mennyire a szerző 

személyiségéből fakad, azt persze nem tudhatjuk. 

Az öt tanulmány, amelyből a disszertáció összeáll, egy-

egy olyan kísérlet, amely nem Pauszaniasz mint ember 

megértésére irányul, hanem egy konkrét szövegrész vagy 

téma kapcsán a mű valamely aspektusára, elbeszélőjének 

valamely vonására, hangjára próbál rámutatni, tudva, hogy 

amit az adott téma vagy szöveghely kapcsán meg lehet 

fogalmazni, nem feltétlenül érvényes egy az egyben a mű 

egészére. 

 

III. A disszertáció felépítése és részei 

 

E perspektivikus elvnek megfelelően a tanulmányok nem 

próbálják átfogni a Görögország leírása egészét, és nem is 

próbáltam őket egyetlen nézőpont alá rendelni. Az egyes 

tanulmányok sokkal inkább azt mutathatják meg, hogy 

mennyiféleképp és milyen különböző témákra összpontosítva 

lehet a műről és a mű kapcsán – reményeim szerint – érvényes 

állításokat megfogalmazni. Ugyanakkor valamiképp, 

„kaleidoszkópszerűen”, az öt fejezet mégis megpróbál számot 

vetni a Görögország leírásában jelenlévő legfontosabb témákkal: 

az első fejezet egy kultusszal, a második a történelemmel, a 

harmadik a mitológiával, a negyedik az emlékezettel és annak 

materializálódásával, az ötödik pedig a festészettel foglalkozik 

– más-más módon és más-más konkrét céllal. Van, amelyik 

direktebben kérdez rá Pauszaniasz attitűdjére és világlátására, 

és van, amelyik inkább egy-egy pauszaniaszi szöveghely 

modern olvasatának háttereként mutatja ezt föl, de 

mindegyikben megjelenik mindkettő: Pauszaniasz nézőpontja 

és az adott téma, szöveghely egy lehetséges modern olvasata 

is. 

 

1.) Az első tanulmány két olyan történetről szól, amelyeket 

Pauszaniasz Patrai városában fontos helyi elbeszélésként 

mutat be. Ő a két történet státusza közt nem hangsúlyoz 

semmiféle különbséget, és mindkettőt aitionként mondja el: az 
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egyik elbeszélés egy folyó nevét magyarázza, a másik egy 

rítus eredetét. Mai nézőpontból a két történet mégis egészen 

más jellegű és jelentőségű. Az első egy furcsa szerelmes 

történet, egy meglepő fordulatokkal teli mese Dionüszosz 

papjáról és szerelméről. A másik egy összetettebb, két részből 

álló mitikus történet, melyhez egy évenként megismételt helyi 

rítus is kapcsolódik. E második történet első felében szintén 

fontos szerepe van a szerelemnek és egy istennek, 

Artemisznek, folytatása pedig Artemisz helyett Dionüszoszt, 

és a szerelem helyett az őrületet helyezi a középpontba. 

 Elemzésemben a két történet kapcsán a Pauszaniasz 

hellenisztikus kori nézőpontja és értelmezései, a történetek 

mitikus tartalma, valamint a rítus közti összefüggéseket 

vizsgálom – szembehelyezkedve egyrészt a tizenkilencedik 

századi értelmezéssel, amely szerint e pauszaniaszi 

elbeszélések hátterében hellenisztikus kori írók szerelmi 

történetei állnak, másfelől távolságot tartva attól a XX. századi 

tradíciótól is, mely a rítusokat előszeretettel és gyakran 

túlságosan is egyoldalúan olvassa rite de passage-ként, 

kizárólag a beavatási funkció felől. 

 

2.) A második tanulmányban a Görögország leírása egyik 

leghosszabb történelmi narratíváját, az Akháj szövetség 

történetéről és bukásáról szóló fejezeteket elemzem. A 

pauszaniaszi elbeszélést a rómaivá lett görög történetíró, 

Polübiosz Hisztoriai című művének ugyanerről az időszakról 

szóló (töredékesen fönnmaradt) leírása, valamint a modern 

kori történetírásnak az Akháj szövetség bukásáról 

(Korinthosz, Kr. e. 146.) mint a „görög szabadság 

elvesztéséről” kialakult értelmezése kontextusában vizsgálom. 

Történetíróként Pauszaniasz néhány főszereplőt, és 

ezzel együtt néhány, az események alakulását meghatározó 

motívumot kiemelve egyetlen nagy ívű narratívaként adja elő 

az eseményeket az Akháj szövetség megalakulásától bukásáig. 

Eközben egy olyan, Polübiosz teleologikus felfogásával 

ellentétes szemléletmódot érvényesít, melyben a főszerep a 

sorsé (daimón, tükhé) mint büntető-jutalmazó erőé. De 

ugyanakkor egy másik szinten, az emberi cselekvések síkján 

jelen van egy másik értelmezői stratégia is: a történelem 

eseményei, az emberek cselekedetei Pauszaniasz számára a 

régi történelem paradigmáival, hőseivel való összevetésben 

érthetők meg. 

 Pauszaniasz a rómaiak győzelmét nem a görögség 

végzetes és sorsdöntő katasztrófájaként állítja be, inkább a 

korábbi makedón elnyomáshoz hasonlítja. Értelmezésében az 

események végkifejlete egyfelől a görögök önhibájából, az 

akháj vezetők hitványságából vezethető le, másfelől viszont 

egy általános hanyatlástörténetbe is illeszkedik, melynek 
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során a korábban jólétben élő görög városok sorra 

szegényednek, pusztulnak el. 

 

3.) A harmadik tanulmányban abból az utóbbi évtizedekben 

körvonalazódó belátásból indulok ki, hogy amit mi a XVIII. 

század vége óta görög mitológiaként olvasunk, az nem más, 

mint amit a görögök lényegében az antikvitás végéig saját 

múltjukként, többé-kevésbé hitelesen hagyományozódott 

történeti narratívák összességeként fogtak föl, és tettek 

egyfelől költői és történeti elbeszélések tárgyává, másfelől 

kritizáltak és javítgattak is. Az a fajta „mítoszracionalizálás” 

tehát, amely a Kr. e. V. századtól folyamatosan jelen van a 

görög kultúrában, és amely tradícióban Pauszaniasz is benne 

áll, nem más, mint történettudomány, történeti kritika. 

 Ennek fényében Pauszaniasz kapcsán egyrészt azt 

próbálom megmutatni, hogy miként fogadhatott el 

Pauszaniasz mai szemmel abszurd és irreális történeteket a 

görögség múltjaként, régi, de alapvetően igaz történelmi 

narratívaként. Pauszaniasz e régi történetekhez való 

viszonyának kulcsa értelmezésemben az, ahogy Pauszaniasz a 

régmúltat – főként az általunk mitikus történetekként számon 

tartott régi elbeszélések nyomán – egészen másmilyennek 

gondolja el, mint a jelent, ahogy mást tételez lehetségesnek, 

reálisnak a múltban, mint a jelenben. 

 Másrészt két példán azt próbálom bemutatni, hogy 

miként tud egy-egy olyan elbeszélés, amely Pauszaniasz 

számára történelem volt, számunkra mítoszként, 

irodalomként működni, milyen feszültségek vannak-e két 

értelmezés közt, és mit is jelent a „mítoszok” „racionalizáló” 

elbeszélése a mítosszá illetve irodalommá vált történelem 

szempontjából, mennyiben szünteti vagy nem szünteti meg 

számunkra a „racionalizálás”, a racionalizáló elbeszélésmód a 

mítosz mítosz, és az irodalom irodalom voltát. 

 

4.) A negyedik tanulmányban Pauszaniasz Akropolisz-

ismertetését mint egy emlékezethely bemutatását vizsgálom, 

egyrészt Pauszaniasznál évszázadokkal korábbról fennmaradt 

görög Akropolisz-leírások (Hérakleidész Kritikosz, Sztrabón), 

másrészt az Akropolisz néhány ókori és modern ábrázolása 

kontextusában. Az összehasonlítás során jól kirajzolódik 

Pauszaniasz leírásának az a fő sajátossága, hogy másokkal 

szemben nem az Akropolisz reprezentatív épületeire, 

szobraira koncentrál, nem elsősorban szimbólummá vált 

tárgyainak (Parthenón, Erekhteion, Athéna Promakhosz 

szobra stb.) bemutatásával próbálja a helyet leírni. Az 

Akropolisz (kultikus) kontextusából indul ki, és a dombtetőt 

mint a vallásos és a történelmi emlékezet helyét mutatja be. 

Az Akropoliszon az athéniak anathémákat állítottak, és 
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Pauszaniasz ezeknek a tárgyaknak mint anathémáknak a 

jelentését fejti vissza, a tárgyak mögött a kultuszt és a 

történelmet próbálja kitapintani, megérteni, rekonstruálni. 

Figyelemre méltó, hogy noha Pauszaniasz az athéniak 

múltról szóló történetei közül történészként sokat hiteltelennek 

talál, mint az athéniak identitásához tartozó, anathémáiknak és 

tárgyaiknak jelentést adó hagyományt mégsem utasítja ezeket 

a történeteket sem egészen el; kétkedését időnként jelzi, de 

minden lényeges athéni történetet elbeszél. 

Pauszaniasz az Akropolisz tárgyait mindenekelőtt 

történeti és vallási jelenségekként szemléli, a tárgyakat mint 

modern értelemben vett műalkotásokat nem tartja fontosnak 

értelmezni. Ebben látványosan mutatkozik meg a 

pauszaniaszi élet- és kontextuscentrikus, és a modern, 

muzeologizáló látásmód közti különbség. Ez a különbség 

részben a számunkra megadatott nagyobb történeti és 

kulturális távolságból, részben a világhoz való másfajta 

viszonyunkból fakad. 

 

5.) Az utolsó tanulmányban Pauszaniasznak a delphoi 

Leszkhében lévő két Polügnótosz-festményről adott leírását 

vizsgálom. Azt elemzem, hogy Pauszaniasz a festménnyel 

szemben állva milyen értelmezői elveket követ, hogyan 

próbálja megérteni, mit ábrázol a kép; mit gondol jelentés és 

kép viszonyáról, és leírása hogyan tükrözi, illetve esetenként 

miért nem tükrözi gondolatmenetét, értelmezését. 

 Következtetésem szerint Pauszaniasz a festményeket, 

ahogy az Akropolisz szobrait, nem esztétikai konstrukcióként, 

hanem a múltról szóló tudósításként fogja fel, a festményen 

látható alakokat és történeteket arra használja, hogy bővítse 

történelmi ismereteit. Noha hermeneutikája, az, ahogyan a 

képeket nézi, és eközben azonosítja, hogy mit lát, sok 

szempontból nagyon hasonlít a mi képértelmezési 

technikáinkhoz, Pauszaniasznak a képhez való viszonya 

mégis nagyon idegen tőlünk. Egyrészt amiatt, hogy amit mi 

fikciónak tekintünk, ő valóságként értelmezi, másrészt mert a 

festészettel, művészettel mint szükségképp alternatív világot 

teremtő, fikcionalizáló tevékenységgel nem számol. Így lehet 

számára a festmény olyan tudósítás valamikori eseményekről, 

mint amilyen számunkra a friss hírekhez mellékelt fotó az 

újságban. 
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I. A disszertáció kontextusa: az utóbbi harminc év 

Pauszaniasz-kutatása 

 

A Kr. u. II. században élt Pauszaniasz Görögország leírása 

(Periégészisz Helladosz) című műve fontos forrása az ókori 

Görögországot kutató régészeknek, amennyiben 

településeket, épületeket, műalkotásokat ismertet részletesen, 

és azt is megadja, hogy ezek merre találhatók; a görög 

vallástörténészeknek, amennyiben számtalan lokális kultuszt, 

szokást, hiedelmet ír le; a görög mítoszok kutatóinak, 

amennyiben rengeteg ismert és kevésbé ismert történet 

különféle, irodalmi művekben nem rögzített, vagy máshol 

fenn nem maradt változatait őrizte meg; a történészeknek, 

amennyiben hosszú történelmi kitérőiben hasznos 

adalékokkal szolgál a történetírók műveihez, esetenként 

máshonnan nem ismert eseményekről számol be. Pauszaniasz 

ennyiben hasznos, mert információkkal szolgál rengeteg 

különféle diszciplína kutatói számára. 

 Az utóbbi harminc évben ugyanakkor Pauszaniasznak 

és művének egy másik, új szempontú kutatása is zajlik a 

nemzetközi klasszika-filológiában. Az új kutatási trend nem 

megy szembe az ókortudomány korábbi nézőpontjával, nem 

próbálja Pauszaniasz alakját vagy művét radikálisan 

átértelmezni. Korábban is születtek tanulmányok és 

monográfiák Pauszaniaszról, módszereiről, stílusáról, mint 

ahogy kommentárok is a Görögország leírásához. Az újabb 

kutatás ezt a hagyományt folytatja, Pauszaniasz szövegét 

próbálja minél jobban föltárni, de eközben egészen új 

szemszögből közelíti meg. 

  Christian Habicht, a Pauszaniaszról szóló legújabb 

tudományos diskurzus elindítója monográfiájában (Habicht: 

Pausanias’ Guide to Ancient Greece, 1985) élesen fogalmazta 

meg, hogy Pauszaniasz nem csak mint forrás, hanem mint 

jelenség, illetve a Görögország leírása mint egyedi, közeli 

párhuzamok nélküli mű is figyelemre méltó: az, hogy valaki a 

II. században leírja egész Görögországot, vagy legalábbis 

Achaea provinciát, cseppet sem magától értetődő. Ha tehát a 

mű különösségéből indulunk ki, és megpróbáljuk a mű 

keletkezésének indítékait, céljait, a szerzőt magát megérteni, 

akkor ezáltal egyrészt jobban fogjuk érteni mindazt, amiről 

beszél, másrészt Pauszaniaszon keresztül megtudhatunk 

valamit a II. századi görögség saját múltjához való 

viszonyáról is. 

 Az új kutatás, amely magában Pauszaniaszban 

érdekelt, és azt, amit mond, az ő saját szemszögéből próbálja 

értelmezni, ily módon a Görögország leírása kevésbé 
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szembetűnő aspektusát tárja fel, azt, hogy a rengeteg 

Görögországról összegyűjtött információ mit jelentett 

magának Pauszaniasznak, és mit akarhatott, mit tudhatott 

mondani az akkori görögöknek. Mert, még ha Pauszaniasz 

műve egyszerű útikönyv volna is, amely elsősorban 

gyakorlati célokat szolgált (és persze ez is csak feltételezés), 

láthatólag nem az utazás praktikus nehézségeinek 

leküzdésében, a szállás, élelmezés, közlekedési eszközök 

megtalálásában akart olvasójának segítséget nyújtani 

(ilyesfajta kérdésekről a Görögország leírásában egyetlen szó 

sem esik), hanem a görögországi táj, városok, 

szentélykörzetek, szobrok és más látnivalók megértéséhez 

próbált fogódzókat adni. 

 A legújabb, Habicht utáni Pauszaniasz-kutatás érdeme 

mindenek előtt a Pauszaniaszhoz és művéhez való 

differenciáltabb viszonyunk kialakítása: a Görögország 

leírásában lejegyzett szokások, rítusok, szobrok, történetek 

kapcsán most már nem csak azt próbálhatjuk megfogalmazni, 

hogy ez mit jelent számunkra, és mit jelenthetett abban a 

közegben, amelyben megszületett, hanem azt is, hogy mit 

látott ezekben egy ókori értelmező, egy „görög kívülálló”, aki 

maga is kíváncsi volt szülőhelyétől távoli görög tájak lakóinak 

életére, tárgyaira, szokásaira. 

 

II. A disszertáció célkitűzései 

 

Dolgozatom célja ennek a még mindig élénk diskurzusnak a 

hátterén nem Pauszaniasz (egy újabb) portréjának 

megrajzolása, nem Pauszaniasz-képünk újrafogalmazása. 

Érzésem szerint a kutatás legkevésbé produktív része éppen 

ez a fajta direkt megközelítés: művéből „Pauszaniaszt magát” 

megérteni, nézőpontját egészében rekonstruálni nem nagyon 

sikerül. A Görögország leírásának szerzője számtalan, egészen 

különböző téma ismertetésében, kifejtésében, értelmezésében 

adott számunkra, melyek mindegyike fényt vet valamire, 

megmutatja a szerző/elbeszélő gondolkodásának valamely 

aspektusát. Azonban amikor ezekből valaki egy koherens 

összképet próbál összerakni, akkor a létrejövő portré egyfelől 

életlen, másfelől sematikus és semmitmondó lesz. A 

Görögország leírásának elbeszélője ugyanis nem erős egyéniség, 

nem karakteres gondolkodó, aki kiforrott szemléletébe 

integrálná az új tárgyakat és információkat, aki kész 

értelmezési kerettel közelítene mindenhez. Az új benyomások 

folyamatosan alakítják gondolkodását, az egyes tárgyakról 

adott értelmezései egészen különböző megközelítésmódokból 

születnek. Ami másfelől egyáltalán nem jelenti azt, hogy az 

értelmezéseiben, egy-egy mű kapcsán előadott véleményében 

ne lenne semmi saját magából, vagy hogy Pauszaniasz ne 
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lenne sok szempontból konzekvens. Csakhogy ez a „saját 

maga” nem egy szilárd és egységes elbeszélői 

konstrukcióként, hanem különféle diskurzusok 

szövedékeként áll előttünk, melyekből hol az egyik, hol a 

másik kerül előtérbe, az egyik szituációban ez, a másikban 

amaz válik fontossá. Az elbeszélő nem határozza meg 

egyértelműen saját pozícióját (a műnek nincs se elő-, se 

utószava), hanem, amennyire ez lehetséges, átengedi magát a 

tájnak, hagyja, hogy a tárgyak hassanak rá. Hogy ez a 

rejtőzködő, különféle arcait mutató elbeszélő mennyire 

tudatos irodalmi konstrukció, vagy mennyire a szerző 

személyiségéből fakad, azt persze nem tudhatjuk. 

Az öt tanulmány, amelyből a disszertáció összeáll, egy-

egy olyan kísérlet, amely nem Pauszaniasz mint ember 

megértésére irányul, hanem egy konkrét szövegrész vagy 

téma kapcsán a mű valamely aspektusára, elbeszélőjének 

valamely vonására, hangjára próbál rámutatni, tudva, hogy 

amit az adott téma vagy szöveghely kapcsán meg lehet 

fogalmazni, nem feltétlenül érvényes egy az egyben a mű 

egészére. 

 

III. A disszertáció felépítése és részei 

 

E perspektivikus elvnek megfelelően a tanulmányok nem 

próbálják átfogni a Görögország leírása egészét, és nem is 

próbáltam őket egyetlen nézőpont alá rendelni. Az egyes 

tanulmányok sokkal inkább azt mutathatják meg, hogy 

mennyiféleképp és milyen különböző témákra összpontosítva 

lehet a műről és a mű kapcsán – reményeim szerint – érvényes 

állításokat megfogalmazni. Ugyanakkor valamiképp, 

„kaleidoszkópszerűen”, az öt fejezet mégis megpróbál számot 

vetni a Görögország leírásában jelenlévő legfontosabb témákkal: 

az első fejezet egy kultusszal, a második a történelemmel, a 

harmadik a mitológiával, a negyedik az emlékezettel és annak 

materializálódásával, az ötödik pedig a festészettel foglalkozik 

– más-más módon és más-más konkrét céllal. Van, amelyik 

direktebben kérdez rá Pauszaniasz attitűdjére és világlátására, 

és van, amelyik inkább egy-egy pauszaniaszi szöveghely 

modern olvasatának háttereként mutatja ezt föl, de 

mindegyikben megjelenik mindkettő: Pauszaniasz nézőpontja 

és az adott téma, szöveghely egy lehetséges modern olvasata 

is. 

 

1.) Az első tanulmány két olyan történetről szól, amelyeket 

Pauszaniasz Patrai városában fontos helyi elbeszélésként 

mutat be. Ő a két történet státusza közt nem hangsúlyoz 

semmiféle különbséget, és mindkettőt aitionként mondja el: az 
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egyik elbeszélés egy folyó nevét magyarázza, a másik egy 

rítus eredetét. Mai nézőpontból a két történet mégis egészen 

más jellegű és jelentőségű. Az első egy furcsa szerelmes 

történet, egy meglepő fordulatokkal teli mese Dionüszosz 

papjáról és szerelméről. A másik egy összetettebb, két részből 

álló mitikus történet, melyhez egy évenként megismételt helyi 

rítus is kapcsolódik. E második történet első felében szintén 

fontos szerepe van a szerelemnek és egy istennek, 

Artemisznek, folytatása pedig Artemisz helyett Dionüszoszt, 

és a szerelem helyett az őrületet helyezi a középpontba. 

 Elemzésemben a két történet kapcsán a Pauszaniasz 

hellenisztikus kori nézőpontja és értelmezései, a történetek 

mitikus tartalma, valamint a rítus közti összefüggéseket 

vizsgálom – szembehelyezkedve egyrészt a tizenkilencedik 

századi értelmezéssel, amely szerint e pauszaniaszi 

elbeszélések hátterében hellenisztikus kori írók szerelmi 

történetei állnak, másfelől távolságot tartva attól a XX. századi 

tradíciótól is, mely a rítusokat előszeretettel és gyakran 

túlságosan is egyoldalúan olvassa rite de passage-ként, 

kizárólag a beavatási funkció felől. 

 

2.) A második tanulmányban a Görögország leírása egyik 

leghosszabb történelmi narratíváját, az Akháj szövetség 

történetéről és bukásáról szóló fejezeteket elemzem. A 

pauszaniaszi elbeszélést a rómaivá lett görög történetíró, 

Polübiosz Hisztoriai című művének ugyanerről az időszakról 

szóló (töredékesen fönnmaradt) leírása, valamint a modern 

kori történetírásnak az Akháj szövetség bukásáról 

(Korinthosz, Kr. e. 146.) mint a „görög szabadság 

elvesztéséről” kialakult értelmezése kontextusában vizsgálom. 

Történetíróként Pauszaniasz néhány főszereplőt, és 

ezzel együtt néhány, az események alakulását meghatározó 

motívumot kiemelve egyetlen nagy ívű narratívaként adja elő 

az eseményeket az Akháj szövetség megalakulásától bukásáig. 

Eközben egy olyan, Polübiosz teleologikus felfogásával 

ellentétes szemléletmódot érvényesít, melyben a főszerep a 

sorsé (daimón, tükhé) mint büntető-jutalmazó erőé. De 

ugyanakkor egy másik szinten, az emberi cselekvések síkján 

jelen van egy másik értelmezői stratégia is: a történelem 

eseményei, az emberek cselekedetei Pauszaniasz számára a 

régi történelem paradigmáival, hőseivel való összevetésben 

érthetők meg. 

 Pauszaniasz a rómaiak győzelmét nem a görögség 

végzetes és sorsdöntő katasztrófájaként állítja be, inkább a 

korábbi makedón elnyomáshoz hasonlítja. Értelmezésében az 

események végkifejlete egyfelől a görögök önhibájából, az 

akháj vezetők hitványságából vezethető le, másfelől viszont 

egy általános hanyatlástörténetbe is illeszkedik, melynek 
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során a korábban jólétben élő görög városok sorra 

szegényednek, pusztulnak el. 

 

3.) A harmadik tanulmányban abból az utóbbi évtizedekben 

körvonalazódó belátásból indulok ki, hogy amit mi a XVIII. 

század vége óta görög mitológiaként olvasunk, az nem más, 

mint amit a görögök lényegében az antikvitás végéig saját 

múltjukként, többé-kevésbé hitelesen hagyományozódott 

történeti narratívák összességeként fogtak föl, és tettek 

egyfelől költői és történeti elbeszélések tárgyává, másfelől 

kritizáltak és javítgattak is. Az a fajta „mítoszracionalizálás” 

tehát, amely a Kr. e. V. századtól folyamatosan jelen van a 

görög kultúrában, és amely tradícióban Pauszaniasz is benne 

áll, nem más, mint történettudomány, történeti kritika. 

 Ennek fényében Pauszaniasz kapcsán egyrészt azt 

próbálom megmutatni, hogy miként fogadhatott el 

Pauszaniasz mai szemmel abszurd és irreális történeteket a 

görögség múltjaként, régi, de alapvetően igaz történelmi 

narratívaként. Pauszaniasz e régi történetekhez való 

viszonyának kulcsa értelmezésemben az, ahogy Pauszaniasz a 

régmúltat – főként az általunk mitikus történetekként számon 

tartott régi elbeszélések nyomán – egészen másmilyennek 

gondolja el, mint a jelent, ahogy mást tételez lehetségesnek, 

reálisnak a múltban, mint a jelenben. 

 Másrészt két példán azt próbálom bemutatni, hogy 

miként tud egy-egy olyan elbeszélés, amely Pauszaniasz 

számára történelem volt, számunkra mítoszként, 

irodalomként működni, milyen feszültségek vannak-e két 

értelmezés közt, és mit is jelent a „mítoszok” „racionalizáló” 

elbeszélése a mítosszá illetve irodalommá vált történelem 

szempontjából, mennyiben szünteti vagy nem szünteti meg 

számunkra a „racionalizálás”, a racionalizáló elbeszélésmód a 

mítosz mítosz, és az irodalom irodalom voltát. 

 

4.) A negyedik tanulmányban Pauszaniasz Akropolisz-

ismertetését mint egy emlékezethely bemutatását vizsgálom, 

egyrészt Pauszaniasznál évszázadokkal korábbról fennmaradt 

görög Akropolisz-leírások (Hérakleidész Kritikosz, Sztrabón), 

másrészt az Akropolisz néhány ókori és modern ábrázolása 

kontextusában. Az összehasonlítás során jól kirajzolódik 

Pauszaniasz leírásának az a fő sajátossága, hogy másokkal 

szemben nem az Akropolisz reprezentatív épületeire, 

szobraira koncentrál, nem elsősorban szimbólummá vált 

tárgyainak (Parthenón, Erekhteion, Athéna Promakhosz 

szobra stb.) bemutatásával próbálja a helyet leírni. Az 

Akropolisz (kultikus) kontextusából indul ki, és a dombtetőt 

mint a vallásos és a történelmi emlékezet helyét mutatja be. 

Az Akropoliszon az athéniak anathémákat állítottak, és 
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Pauszaniasz ezeknek a tárgyaknak mint anathémáknak a 

jelentését fejti vissza, a tárgyak mögött a kultuszt és a 

történelmet próbálja kitapintani, megérteni, rekonstruálni. 

Figyelemre méltó, hogy noha Pauszaniasz az athéniak 

múltról szóló történetei közül történészként sokat hiteltelennek 

talál, mint az athéniak identitásához tartozó, anathémáiknak és 

tárgyaiknak jelentést adó hagyományt mégsem utasítja ezeket 

a történeteket sem egészen el; kétkedését időnként jelzi, de 

minden lényeges athéni történetet elbeszél. 

Pauszaniasz az Akropolisz tárgyait mindenekelőtt 

történeti és vallási jelenségekként szemléli, a tárgyakat mint 

modern értelemben vett műalkotásokat nem tartja fontosnak 

értelmezni. Ebben látványosan mutatkozik meg a 

pauszaniaszi élet- és kontextuscentrikus, és a modern, 

muzeologizáló látásmód közti különbség. Ez a különbség 

részben a számunkra megadatott nagyobb történeti és 

kulturális távolságból, részben a világhoz való másfajta 

viszonyunkból fakad. 

 

5.) Az utolsó tanulmányban Pauszaniasznak a delphoi 

Leszkhében lévő két Polügnótosz-festményről adott leírását 

vizsgálom. Azt elemzem, hogy Pauszaniasz a festménnyel 

szemben állva milyen értelmezői elveket követ, hogyan 

próbálja megérteni, mit ábrázol a kép; mit gondol jelentés és 

kép viszonyáról, és leírása hogyan tükrözi, illetve esetenként 

miért nem tükrözi gondolatmenetét, értelmezését. 

 Következtetésem szerint Pauszaniasz a festményeket, 

ahogy az Akropolisz szobrait, nem esztétikai konstrukcióként, 

hanem a múltról szóló tudósításként fogja fel, a festményen 

látható alakokat és történeteket arra használja, hogy bővítse 

történelmi ismereteit. Noha hermeneutikája, az, ahogyan a 

képeket nézi, és eközben azonosítja, hogy mit lát, sok 

szempontból nagyon hasonlít a mi képértelmezési 

technikáinkhoz, Pauszaniasznak a képhez való viszonya 

mégis nagyon idegen tőlünk. Egyrészt amiatt, hogy amit mi 

fikciónak tekintünk, ő valóságként értelmezi, másrészt mert a 

festészettel, művészettel mint szükségképp alternatív világot 

teremtő, fikcionalizáló tevékenységgel nem számol. Így lehet 

számára a festmény olyan tudósítás valamikori eseményekről, 

mint amilyen számunkra a friss hírekhez mellékelt fotó az 

újságban. 
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