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A konzervatív Plutarchos

Epiktétos Encheiridionjában így ír az istenek és emberek közötti 
helyes viszonyt meghatározó εὐσέβεια fogalmáról: „A kegyes jám-
borság dolgában az istenekkel szemben – tudnod kell – az a legfontosabb, 
hogy helyes véleménnyel rendelkezz felőlük: az istenek léteznek és min-
dent szépen és igazságosan kormányoznak, téged pedig arra rendelnek, 
hogy engedelmeskedj nekik, (…) mert a legjobb belátással intézik sorsun-
kat. (…)”, továbbá: „Úgy illik, hogy minden alkalommal ősi szokás sze-
rint mutassunk be ital- és égőáldozatot és ajánljuk föl a termés zsengéjét, 
mégpedig tiszta szívvel, nem hanyagul, nem közönyösen, nem fösvényen 
és nem is túllépve anyagi lehetőségeinket.”1

Epiktétos fenti útmutatásában szokatlan tömörséggel foglalja 
össze, hogy a görög politeista rendszerben az egyszeri embernek, 
és nem is föltétlen csupán a  filozófusnak, milyen módon kell vi-

1 Epict. Ench. 31: Τῆς περὶ τοὺς θεοὺς εὐσεβείας ἴσθι ὅτι τὸ κυριώτατον ἐκεῖνό 
ἐστιν, ὀρθὰς ὑπολήψεις περὶ αὐτῶν ἔχειν ὡς ὄντων καὶ διοικούντων τὰ 
ὅλα καλῶς καὶ δικαίως καὶ σαυτὸν εἰς τοῦτο κατατεταχέναι, τὸ πείθεσθαι 
αὐτοῖς (…) ὡς ὑπὸ τῆς ἀρίστης γνώμης ἐπιτελουμένοις. (…) σπένδειν δὲ καὶ 
θύειν καὶ ἀπάρχεσθαι κατὰ τὰ πάτρια ἑκάστοτε προσήκει καθαρῶς καὶ μὴ 
ἐπισεσυρμένως μηδὲ ἀμελῶς μηδέ γε γλίσχρως μηδὲ ὑπὲρ δύναμιν. A vagyo-
nunkhoz, lehetőségeinkhez képest való áldozat szükségességét már Hésiodos 
is hirdeti: Erga 336–337:  Κὰδ δύναμιν δ› ἔρδειν ἱέρ› ἀθανάτοισι θεοῖσιν ἁγνῶς 
καὶ καθαρῶς (…).
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szonyulnia az istenekhez és kultuszaikhoz: 1. mindenkinek, aki el 
akarja érni az εὐσέβεια-t, vagy legalábbis εὐσεβής-ként akar odaáll-
ni az istenek elé, helyes véleménnyel kell rendelkeznie róluk, ter-
mészetükről és funkcióikról; be kell látnia, hogy jóságuk és bölcses-
ségük, azaz erényességük révén képesek a világot kormányozni és 
ilyen módon az emberek sorsát kellően és helyesen irányítani.2

2. mindenkinek, aki az εὐσέβεια-t tartja szem előtt, őseinek, atyá-
inak kultikus előírásai, szokásai, az általuk megvalósított és köve-
tett kultikus praxis, a generációról-generációra öröklődő vallási 
tudásanyag figyelembevételével kell az istenek kultuszát ápolnia.

Ez a kettősség Epiktétos érvelésében a görög politeizmus szo-
katlan ellentmondására hívja föl a figyelmet, nevezetesen arra, 
hogy az ősi tradíció szempontjából miképpen lehet belátni, hogy 
az istenek jók, ha egyszer mítoszaink, az istenek és félistenek 
tetteiről és egymáshoz való viszonyáról szóló tradicionális tör-
ténetek éppen ennek ellenkezőjét sugallják. Hogyan lehetséges 
egyszerre hinni azt, hogy az istenek jók, tehát nem olyanok, mint 
ahogy őket mítoszaink bemutatják, de ugyanakkor kiállni az ősi 
vallási tradíció mellett? Nem arról van-e szó, hogy a kettő nem 
ugyanazon érvelési mezőben, érvelési szinten jelentkezik? Nem 
arról van-e szó, amit Augustinus hallatlan tömörséggel úgy fo-
galmazott, hogy a filozófusok ugyan vitatkoznak az istenek ter-
mészetéről, hogy hányan vannak, milyenek, de mégiscsak ugyan-
azokba a templomokba mennek el, ugyanazon kultuszokban 
vesznek részt? Azaz – maradva az augustinusi példánál – filozófiai 
érvelés, filozófiai meggyőzési technika és kultikus praxis egészen 
eltérő értelmezési mezőbe tartoznak, a kettő között feszülő lát-
szólagos ellentét pedig valójában olyan ellentmondása, H. S. Vers-
nel szavaival élve inkonzisztenciája a görög vallásnak, amivel mi 
beszűkült monoteisták aligha tudunk bármit is kezdeni.3

2 Istenség és erény összefüggéséhez lásd Plut. Arist. 6.
3 A problémához, hogy rituális praxis és filozófiai álláspont sok esetben ellen-
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A görög vallás éppen azért, mert nem volt könyvekben 
lefektetett dogmatikája, nem voltak az istenekben való hit 
minőségét és jellegét meghatározó szent iratai, kétféle eszköz 
révén biztosította fönnmaradását: egyfelől azáltal, hogy a κατὰ 
τὰ πάτρια, κατὰ τὰ νομιζόμενα megvalósuló vallásgyakorlat el-
sődlegességét hirdette, amelyre az archaikus korszaktól kezdve 
számos példa áll rendelkezésünkre, mind irodalmi, mind epigráfi-
ai forrásainkban.4 Azaz: az őseinktől ránk hagyományozott, tőlük 
megtanult és ellesett vallási praxis megfelelő módon és megfelelő 
időben való alkalmazása révén. Másfelől pedig azáltal, hogy nem 

tétbe kerül, ugyanakkor a kettő nem értelmezhető ugyanazon koordináta-
rendszerben, a legjobb példát Cicero nyújtja Gaius Aurelius Cotta alakján ke-
resztül a De natura deorum című írásában. A témában lásd A. Bendlin: Nicht der 
Eine, nicht die Vielen. Zur Pragmatik religiösen Verhaltens in einer polyt-
heistischen Gesellschaft am Beispiel Roms. In: R. G. Kratz – H. Spieckermann 
(Hrsgg.): Götterbilder, Gottesbilder, Weltbilder II. Tübingen 2006, 298–299; 
A. Bendlin: Wer braucht ‚heilige Schriften’. Die Textbezogenheit der Religi-
onsgeschichte und das ‚Reden über die Götter’ in der griechisch-römischen 
Antike. In: Chr. Bultmann – C. P. März – V. N. Makrides (Hrsgg.): Heilige Schriften. 
Ursprung, Geltung und Gebrauch. Münster 2005, 224–226.

4 A téma szakirodalma óriási, a teljesség igénye nélkül: M. P. Nilsson: Geschichte 
der griechischen Religion. München 1955, 844–845; H. S. Versnel: Inconsisten-
cies in Greek and Roman Religion I. Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three 
Studies in Henotheism. Leiden – New York – Köln 1990, 130–131; A. Chaniotis: 
Reinheit des Körpers. Reinheit des Sinnes in den griechischen Kultgesetzen. 
In: J. Assmann – Th. Sundermeier (Hrsgg.): Schuld, Gewissen und Person. Stu-
dien zum Verstehen fremder Religionen. Gütersloh 1997, 143–144; Ch. Sour-
vinou-Inwood: What is Polis Religion? In: O. Murray – S. Price (eds.): The Greek 
City From Homer to Alexander. Oxford 1990, 295–322; Ch. Sourvinou-Inwood: 
Tragedy and Religion. Constructs and Readings. In: Ch. Pelling (ed.): Greek 
Tragedy and the Historian. Oxford 2001, 162; A. Heinrichs: Writing Religion. 
Inscribed Texts, Ritual Authority, and the Religious Discourse of the Polis. 
In.: H. Yunis (ed.): Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient 
Greece. Cambridge 2003, 40–41; J. Kindt: Polis Religion. A Critical Apprecia-
tion. Kernos 22 (2009) 12; W. Burkert: Griechische Religion der archaischen 
und klassischen Epoche. Stuttgart 2011, 18.
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alkotott egy teológiailag zárt és statikus rendszert. A görög val-
lás „dogmanélkülisége” biztosította, hogy a kultuszban résztve-
vő személy a saját képére és hasonlatosságára formálja a vallást, 
hogy a saját egyéni igényeinek megfelelően interpretálja az iste-
neket és a hozzájuk kötődő rituálékat.5

Ahogy a téma egyik kutatója fogalmazott: ez a két vonása a gö-
rög vallásnak tág teret ad a kultuszgyakorlatban résztvevő egyén 
számára a rögtönzésre.6 Az ősi tradíció, a rítus és a mítosz idő-
ről-időre történő megismétlése és megjelenítése közepette min-
dig van lehetőség új elemek, új istenek, kultuszok bevezetésére.7 
A görög vallás tehát a nyilvánvaló konzervatív, tradicionális vo-
násokon túl egyúttal egy improvizáción és nyíltságon alapuló 

5 A görög vallás vizsgálatakor általában a hit szerepét és funkcióját háttérbe 
szorítva a cselekedet elsődlegességét hangsúlyozzuk, orthodoxia helyett te-
hát az orthopraxia fogalma az, amely a görög ember valláshoz való pozitív 
viszonyulását leírja. A görög vallástörténet-írás újabban azonban az egyéni 
vallásosság és a személyes meggyőződés, hit vizsgálatát tűzi ki elsődleges 
céljául és a forrásokon keresztül megragadható személyes istenhit egyes 
megnyilvánulásait vizsgálja az attikai tragédiákon, Hérodotoson Theophra-
stos Jellemrajzain, Plutarchos, Lukianos és Ailios Aristeidés művein, valamint 
az epigráfiai anyagon keresztül. Az új irányzat abból indul ki, hogy – bár a 
görög vallás főként a polis kultikus közösségén, a polis-vallás intézménye-
in keresztül áll előttünk megragadható formában (lásd Sourvinou-Inwood 
fentebb idézett cikkét) – a vallást az ember csinálja, az istenek kultuszaiban 
emberek vesznek részt, emberek tisztelik az isteneket és áldoznak nekik, és 
emberek azok, akik vallásos érzületükről votívokon és feliratokon keresztül 
vallomást tesznek.

6 J. Gould: On Making Sense of Greek Religion. In: J. Gould (ed.): Myth, Ritual, 
Memory, and Exchange. Essays in Greek Literature and Culture. Oxford – 
New York, 203–234. Vö.: S. Deacy: „Famous Athens, Divine Polis”: The Reli-
gious System at Athens. In: D. Ogden (ed.): A Companion To Greek Religion. 
Oxford 2007, 221.

7 Ehhez lásd például Bendis, Asklépios, Zeus Sabazios kultuszának a meghono-
sítását Attikában a 430-as/420-as években. Vallási tradíció és innováció, va-
lamint vallási autoritás kérdésében mindmáig mérvadó R. Garland: Religious 
Authority in Archaic and Classical Athens. ABSA 79 (1984) 75–123.
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rendszert is jelentett. Ebben a kettőségben az istenek természe-
téről és a helyes vallásosság mibenlétéről elmélkedő mindenkori 
egyénnek tág tere nyílhatott, ha a vallási keretek lefektetésére 
vagy újrainterpretálására került sor.

Epiktétos tehát ugyan sok évszázados filozófiai előzmények 
farvizén haladva érvel az isteni jóság és bölcsesség maximája 
mellett, érveinek kifejtésekor mégis szembe kell néznie azzal, 
amit ő és sok más forrás is ősi, atyai tradíciónak nevezett: szerin-
te tehát a kettő együttes figyelembevételének kell meghatároznia 
az egyén vallási identitását. Az alábbiakban e kettőség utóbbi tag-
jával, az ősi vallási tradíció jelentőségével, úgy is mondhatnánk, 
hogy a görög vallás egyik tradicionális alappillérével szeretnék 
foglalkozni, mégpedig egy olyan szerző életművében, akinek 
termékenysége és vallási kérdések iránti fogékonysága lehetővé 
teszi, hogy a kérdést/problematikát az epiktétosinál nagyobb és 
bőségesebb anyagon tegyük vizsgálat tárgyává.

Ezzel a kettősséggel kellett a korszakban a chairóneiai Plutar-
chosnak is szembenéznie. Annak a Plutarchosnak, aki írásaiban 
egyértelműen és következetesen kiállt az atyai, ősi tradíció mel-
lett, εὐσέβεια és az ősök vallásos hagyományának az összefüggése 
mellett, noha tudta, az, amit a mítoszok elmondanak az istenekről, 
aligha fér össze az isteni jóság, bölcsesség, kiválóság koncepciójá-
val. Vallási tradicionalizmusa Plutarchost olyan szerzők sorába il-
leszti, akik írásaikban, ha csak elszórtan is, de következetesen ki-
tértek a κατὰ τὰ πάτρια megvalósuló vallási praxis és a generáció-
ról-generációra öröklődő vallási tudásanyag érvényessége mellett. 
A sor Hésiodos „ὥς κε πόλις ῥέζηισι, νόμος δ’ ἀρχαῖος ἄριστος” kije-
lentésével kezdődik, majd Thukydidésen, Lysiason, Isokratésen át 
egészen Cassius Dióig egyértelműen megragadható forrásainkban.

A 421-es Nikias-féle béke szövegében az ősi, atyai vallási tradí-
ció hangsúlyos szerepet kap,8 Lysias Nikomachos ellen írt beszé-

8 Thuc. V, 18:  Σπονδὰς ἐποιήσαντο Ἀθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι 
κατὰ τάδε, καὶ ὤμοσαν κατὰ πόλεις. περὶ μὲν τῶν ἱερῶν τῶν κοινῶν, θύειν 
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dében (Or. 30) minden tekintetben a κατὰ τὰ πάτρια megvalósu-
ló vallásos praxis jelentőségét hirdeti, amelyben változtatásnak,
a régi ünnepek újakkal történő fölcserélésének nincs helye. Isok-
ratés Areopagiticusában az athéni atyák εὐσέβεια-ja az ősi tradí-
ciókhoz való ragaszkodás és a vallás változatlan formában való 
megőrzése mentén kerül meghatározásra,9 Porphyrios szerint 
pedig már Drakón is foglalkozott az ősi törvények mentén meg-
valósuló vallásgyakorlattal és istentisztelettel.10

Az ősi, atyai tradícióra épülő εὐσέβεια Plutarchos vallásos kon-
cepciójában is központi helyet foglal el.11 Amatorius című dialó-
gusában az atyai hit szükségességét hirdeti az emberi közössé-
gek együttélése során: ha nincs meg a szokásoktól szentesített 
alap, amelyet ő εὐσέβεια-nak nevez, akkor minden kétségessé és 
bizonytalanná válik.12 Más helyütt úgy véli, hogy ha engedünk
a barbár szokásoknak, neveknek, szavaknak, varázslatoknak a val-

καὶ ἰέναι καὶ μαντεύεσθαι καὶ θεωρεῖν κατὰ τὰ πάτρια τὸν βουλόμενον καὶ 
κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν ἀδεῶς.

9 Isocr. Areop. 30: ἀλλ› ἐκεῖνο μόνον ἐτήρουν, ὅπως μηδὲν μήτε τῶν πατρίων 
καταλύσουσιν μήτ› ἔξω τῶν νομιζομένων προσθήσουσιν. Οὐ γὰρ ἐν ταῖς 
πολυτελείαις ἐνόμιζον εἶναι τὴν εὐσέβειαν, ἀλλ› ἐν τῷ μηδὲν κινεῖν ὧν 
αὐτοῖς οἱ πρόγονοι παρέδοσαν.

10 Porph. De abst. 4, 22: ἐπεὶ καὶ Δράκοντος νόμος μνημονεύεται τοιοῦτος, 
θεσμὸς αἰώνιος τοῖς Ἀτθίδα νεμομένοις, [κύριος τὸν ἅπαντα χρόνον,] θεοὺς 
τιμᾶν καὶ ἥρωας ἐγχωρίους ἐν κοινῷ ἑπομένοις νόμοις πατρίοις.

11 J. Oakesmith: The Religion of Plutarch. A Pagan Creed of Apostolic Times. 
London 1902, 74–77; a plutarchosi vallásos érzület sok szempontú ismerte-
tését adja P. Geigenmüller: Plutarchs Stellung zur Religion und Philosophie 
seiner Zeit. Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und 
deutsche Literatur 21 (1921) 256–257. Vö.: H. Erbse: Plutarchs Schrift ΠΕΡΙ 
ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ. Hermes 80 (1952) 302–303; J. Rives: Religious Choice and 
Religious Change in Classical and Late Antiquity: Models and Questions. An-
tigüedad, Religiones y Sociedades 9 (2011) 269. 

12 Amat. 756 b: ἀρκεῖ γὰρ ἡ πάτριος καὶ παλαιὰ πίστις, ἧς οὐκ ἔστιν εἰπεῖν οὐδ› 
ἀνευρεῖν τεκμήριον ἐναργέστερον. ἀλλ› ἕδρα τις αὕτη καὶ βάσις ὑφεστῶσα 
κοινὴ πρὸς εὐσέβειαν, ἐὰν ἐφ› ἑνὸς ταράττηται καὶ σαλεύηται τὸ βέβαιον 
αὐτῆς καὶ νενομισμένον, ἐπισφαλὴς γίνεται πᾶσι καὶ ὕποπτος.
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lási kultusz terén, akkor azzal vétkezünk az atyai vallásosság ősi 
méltósága ellen.13 Feleségéhez írott vigasztalásában, amelynek 
apropóját kislányuk tragikus elvesztése adja, az elhunytak részé-
re öntött italáldozat összefüggésében beszél az atyai hagyomá-
nyokról: kisgyermekek halála esetén őseik sem öntöttek libációt, 
hanem méltósággal viselték a fájdalmat. Plutarchos tehát akár 
még egy ilyen szélsőséges szituációban is képes következetes és 
hű maradni az ősi vallási tradícióhoz.

A plutarchosi vagy az általában vett görög példák sorát persze 
hosszasan folytathatnánk, de talán szükségtelen is. Ha a másik 
oldalt, az epigráfiai anyagot vizsgáljuk, a κατὰ τὰ πάτρια-formula 
különböző ünnepek rendezésével, kultuszok ápolásával, szenté-
lyek építésével, a jóslás folyamatával, áldozatok bemutatásával, 
rituális vétket elkövetők megbüntetésével kapcsolatban rengeteg 
helyen fordul elő, olyan bőséggel állunk tehát szemben, amely-
nek ismertetése ehelyütt aligha lehetséges.14

A formula alkalmazásakor sok esetben nem derül ki, hogy az 
adott rituálé ősi tradíció szerint történő bemutatása mit is ta-
kar valójában, a κατὰ τὰ πάτρια kitétel csupán az adott vallási 
cselekmény ősiségét hangsúlyozza, és ilyen módon szerez annak 
legitimációs alapot. Görög szerzőinknél és az epigráfiai anyagban 
is közös, hogy amit mindenki tud, azaz hogy miben is áll egy adott 

13 De sup. 166 b: ἡμεῖς δὲ τοῖς θεοῖς ἀξιοῦμεν ὀρθῷ τῷ στόματι καὶ δικαίῳ 
προςεύχεσθαι, καὶ μὴ τὴν ἐπὶ τῶν σπλάγχνων μὲν γλῶτταν εἰ καθαρὰ καὶ 
ὀρθὴ σκοπεῖν, τὴν δ› ἑαυτῶν διαστρέφοντας καὶ μολύνοντας ἀτόποις ὀνόμασι 
καὶ ῥήμασι βαρβαρικοῖς καταισχύνειν καὶ παρανομεῖν τὸ θεῖον καὶ πάτριον 
ἀξίωμα τῆς εὐσεβείας.

14 A http://epigraphy.packhum.org/ oldal adatbázisában a κατὰ τὰ πάτρια, 
κατὰ τὰ νομιζόμενα keresőkifejezésekre 136, ill. 15 találat jelenik meg (le-
töltés ideje: 2016.10.01.). Vallás és epigráfia összefüggéséhez lásd R. Parker: 
Epigraphy and Greek Religion. In: J. Davies – J. Wilkes (eds.): Epigraphy and 
the Historical Sciences. Oxford – New York 2005, 17–30; F. Graf : Gods in
Greek Inscriptions. Some Methodological Questions. In: J. Bremmer – A. Erskine 
(eds.): The Gods of Ancient Greece. Edinburgh 2010, 55–80.
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vallási szokás ősi hagyománya és annak mi a jelentősége, azt nem 
magyarázzák el, nem írják le részletesen, csupán közlik, hogy
a rituálé κατὰ τὰ πάτρια megvalósítandó.

Ha valaki ugyanis részt akart venni a kultikus közösség éle-
tében bizonyos rituálékon keresztül, annak rendelkeznie kellett 
azzal a vallásos tudásanyaggal, amelyet generációról-generációra 
örökítettek rá, amelyet ellesett szüleitől, nagyszüleitől. Rituális 
értelemben vett ἰδιώτης-eknek a közösségben nincs helye, csupán 
annak, aki ezt az ősi vallási tudásanyagot ismeri és magára néz-
ve kötelezőnek fogadja el, adott alkalommal nem is igazán értve, 
hogy mit miért tesz, csupán elismerve az atyai, ősi hagyományok 
egyes elemeit.15 Forrásaink viszont – ahogy az a fenti példákon 
keresztül is megmutatkozik – nem igazán kötik az orrunkra, hogy 
miben is áll egy-egy rituálé ősisége (kivételt képezhet például 
Plutarchosnak a gyermekek halotti kultuszáról tett kijelentése).

A nagyszámú példa ellenére az alábbiakban arra próbálok 
meg választ találni, hogy ennek a vallási konzervativizmusá-
nak a császárkor első évszázadaiban milyen megjelenési formá-
ival találkozunk, mely szerzők, milyen kontextusban beszélnek 
a vallási hagyomány megőrzéséről, tradicionalizmusról, atyai 
szokások, ősi kultuszgyakorlat fenntartásáról. Ha ugyanis azon 
plutarchosi gondolatok mellett, amelyek az ősi atyai hit fönn-
tartása mellett érvelnek, megvizsgáljuk azon szöveghelyeket 
is, amelyek a régi ünnepek jelentőségét pozitívan, a vallási in-
nováció kérdését negatívan szemlélik, arra juthatunk, hogy a 
plutarchosi beszédmód egyértelműen illeszkedik más császárkori 
szerzők konzervatív, a vallást tradicionális alapokról szemlélő 
gondolatmenetéhez. Ennek alátámasztására segítőtársunk lesz 
15 W. Burkert: Homo Necans. Interpretationen altgriechischer Opferriten und Myt-

hen. Berlin – New York, 1997. 37–38. The Problem of Ritual Killing. In: W. Burkert – 
R. Girard – J. Z. Smith (eds.): Violent Origins. Ritual Killing and Cultural Formation. 
Stanford 1987, 152–154. A vallási tudásanyag örökítéséhez lásd még Pl. Leges 887 
d-e; vö.: 681 b.
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Ailios Aristeidés, a tyanai Apollónios philostratosi alakja, prusai 
Dión és más, sok esetben kevésbé ismerős személy, akik az ősi 
vallási hagyományok és az εὐσέβεια iránti elköteleződésüknek 
feliratos formában állítottak maradandó emléket.

Plutarchos az athéni Dionysia kapcsán például úgy véli, hogy 
míg régen az ünnep családias, mértéktartó esemény volt, addig 
saját korára a luxus és a fennhéjázás nagyban hozzájárultak az 
ünnep magasztosságának a megszűnéséhez.16 Hasonlóan beszél 
az athéni Panathénaiáról, ahol az emberek nem vesznek tudo-
mást az istenekről és pusztán saját ügyeik és szórakozásuk ér-
dekli őket az ünnepek alatt. Ez különösen fájdalmas lehetett 
Plutarchos számára, akinek az ünnepek az isten és ember közötti 
kapcsolat legfontosabb eseményei és pillérei voltak, amelyet az 
emberi szórakozás és az isteni magasztosság egyszerre határoz 
meg.

Az ünnep Plutarchos számára a mindennapok taposómalmá-
ból való kizökkenést, ugyanakkor az istenektől az emberekre há-
ramló áldás egyik formáját jelentette.17 Ha viszont ez az egyen-
súlyi helyzet fölborul és az emberi szórakozás az isteni tekintély 
rovására valósul meg, akkor az Plutarchos értékrendje szerint 
nem elfogadható. Bezzeg régen – mondhatnánk Plutarchosszal 
– nem volt ennyi látványosság, nem volt ennyi zavaró tényező, 
amely az embert elvonta az isteni fenség és tekintély értő szem-
lélésétől. Kérdés persze, hogy Plutarchosnak az ünnepek szeku-
larizálódásával szemben megfogalmazott kritikáját, illetve az 
ünnepeken az elit részéről megvalósított és gazdag látványos-
ságokban kicsúcsosodó euergetizmusát a társadalom mekkora 

16 Plut. De cup. div. 527 d: Ἡ πάτριος τῶν Διονυσίων ἑορτὴ τὸ παλαιὸν ἐπέμπετο 
δημοτικῶς καὶ ἱλαρῶς· ἀμφορεὺς οἴνου καὶ κληματίς, εἶτα τράγον τις εἷλκεν, 
ἄλλος ἰσχάδων ἄρριχον ἠκολούθει κομίζων, ἐπὶ πᾶσι δ› ὁ φαλλός. ἀλλὰ νῦν 
ταῦτα παρεώραται καὶ ἠφάνισται χρυσωμάτων παραφερομένων καὶ ἱματίων 
πολυτελῶν καὶ ζευγῶν ἐλαυνομένων καὶ προσωπείων.

17 De sup. 169 d. Vö.: Thuc. II, 38; Pl. Leges 653 d és 716 d.
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hányada támogatta. Kinek kellett a plutarchosi értelemben vett 
igazi, áhítatos istentisztelet, és kinek a látványos fölvonulás és 
színpadi előadás? A mérleg nyelve aligha az előbbi irányába 
mozdult.

Plutarchos ugyanakkor látja a változást és annyi engedményt 
azért tesz, hogy elismeri: az elit, amely egy-egy ünnep fényének 
emelésében érdekelt, akkor szolgálja a valódi εὐσέβεια ügyét, 
ha a látványosság, verseny valóban az isten tiszteletéhez vezeti 
tovább az ünnep résztvevőit, és nem pusztán az ünnepet szer-
vező egyén, nyilván az elit egy tagjának a társadalmi pozícióját 
erősíti.18 Csupán öncélú euergetizmus helyett az isteni tekintély 
figyelembevételét és euergetizmust egyszerre! – vallja Plutarchos.
Ez a tradicionálisan görögre hangsúlyt helyező plutarchosi érve-
lésmód nem áll párhuzamok nélkül a korszakban.

Ailios Aristeidés Smyrnában járván kel ki élesen a Dionysián 
vagy más istenek, például Aphrodité ünnepein bemutatott komé-
dia- és szatíraelőadások ellen: amire szerinte szükség van egy ün-
nepen, az a paián éneklése, az áldozat bemutatása, az italáldozat, 
ezek jelentik az εὐσέβεια-t, és ezekből nem volna szabad semmit 
sem elhagyni.19 Viszont, ami nem méltó az ünnep és az istenség 
magasztos fényéhez, az a komédia, egymás pocskondiázása, szi-
dása, kifigurázása; ezekkel ugyanis csupán a nép szórakoztatá-
sát szolgáljuk. Ailios Aristeidés érve különös módon cseng össze 
Plutarchosnak és barátainak egy beszélgetés alkalmával tett kije-

18 Praec. ger. reip. 822 a-b: Οὐ μὴν διὰ τοῦτο μικρολογητέον ἐν τοῖς νενομισμένοις 
φιλοτιμήμασι, τῶν πραγμάτων εὐπορίαν παρεχόντων· ὡς μᾶλλον οἱ πολλοὶ 
μὴ μεταδιδόντα τῶν ἰδίων πλούσιον ἢ πένητα τῶν δημοσίων κλέπτοντα δι› 
ἔχθους ἔχουσιν, ὑπεροψίαν τοῦτο καὶ περιφρόνησιν αὑτῶν ἐκεῖνο δ› ἀνάγκην 
ἡγούμενοι. γιγνέσθωσαν οὖν αἱ μεταδόσεις πρῶτον μὲν ἀντὶ μηδενός· οὕτω 
γὰρ ἐκπλήττουσι καὶ χειροῦνται μᾶλλον τοὺς λαμβάνοντας· ἔπειτα σὺν καιρῷ 
πρόφασιν ἀστείαν καὶ καλὴν ἔχοντι, μετὰ τιμῆς θεοῦ πάντας ἀγούσης πρὸς 
εὐσέβειαν.

19 Ael. Arist. Or. 29, 4.
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lentéseivel, amelyek azt taglalják, hogy vajon a pythói játékokon 
egy új zenei versenyt el kell-e törölni. A vita során érvként merül 
föl az a gondolat, hogy ha bizonyos újításoknak teret engednek, 
akkor más új elemek is beférkőzhetnek az ünnepi programba. Ez-
zel pedig elvész annak szigorú magasztossága, vita és veszekedés 
lesz a versenyek vesztesei között, és mindez aligha szolgálja az 
istenség ügyét.

A színielőadások, zenei versenyek, egyéb látványosságok mel-
lett a gladiátorjátékok is azon események közé tartoztak, ame-
lyek számos kritikára adhattak okot a városi ünnepek összefüg-
gésében. A prusai Dión megrökönyödve látja, hogy az athéniak 
a Dionysos-színházat gladiátorjátékokra használják, és ott nagy 
érdeklődéssel figyelik, amint embereket vágnak le, és azok a pa-
pok székei között hullnak a földre. Ez – Dión szerint – aligha ösz-
szeegyeztethető az isteni magasztosság eszményével.20

Ugyanez a tradicionálisra hangsúlyt fektető gondolat jelenik 
meg Philostratos szerint a tyanai Apollónios érvelésében is, ami-
kor az ephesosiakat azért kárhoztatja, mert ünnepeiken a filozófia 
helyett mindenféle látványosságnak, táncnak, pantomim-előa-
dásoknak, féktelen mulatozásnak engednek teret, a város pedig 
fölbolydul, elnőiesedett, fajtalankodó férfiak lepik el az utcákat.21 
Hasonlóképpen helyteleníti az athéniak gladiátorbemutatóit, sőt 
azt is kijelenti, hogy csodálja, amiért Athéné a véres látványossá-
gok fölött érzett undorában még nem hagyta el az Akropolist. Az 
athéniak ugyanis odáig jutottak a féktelenkedésben, hogy lassan 
emberi hekatombákat fognak áldozni az istennőnek.22 Ezek a cse-
lekedetek, a vallási rituálék ilyen szintű eltorzulása pedig aligha 
egyeztethető össze az isten tisztaságával és a valódi εὐσέβεια-val.

20 Or. 31, 121, amely szerint az athéniak a korinthosiak példáját követik a gladi-
átorjátékok rendezésében és a látványosságokban már túl is tesznek rajtuk.

21 Phil. VA 4, 2.
22 Phil. VA 4, 22.
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Következő példánk Athénaios Deipnosophistai című igen gaz-
dag gyűjteményéből származik: a szöveghely szintén párhu-
zamba állítható Plutarchos egy gondolatával, mégpedig a De 
superstitione-ban olvasható érvelésével a zene és a görög vallás 
hanyatlásának összefüggéséről.23 Plutarchos szerint ahogy a ze-
nében időről-időre megjelennek újítások és ez a zene minőségi 
hanyatlását idézi elő, úgy a vallás is hanyatlásnak indul, ha
a barbár befolyásnak, hatásnak ajtót nyitunk. Ahogy a zenében 
megmutatkozó hanyatlás, úgy a vallási praxisban a barbár szavak 
kántálása is a dekadens fázisnak az eljövetelét, azaz a görögség 
saját karakterének elvesztését hirdetik. Athénaios valami nagyon 
hasonlót állít, amikor Aristoxenos példájával – aki Paestum elbar-
bárosodott görög lakóira hivatkozik – a görögség barbárrá válá-
sát fájlalja, és azt állítja, hogy akárcsak az itáliai város lakóinak, 
nekünk is időről-időre emlékeznünk kell igazi identitásunkra, 
arra, hogy mit is jelent görögnek lenni.24 Ebben pedig kézenfekvő 
eszköz a zene, azaz emlékezni arra, hogy régen mit is jelentettek 
a zenei előadások. Ami Athénaiosnak a régi zene, az Plutarchos 
számára az atyai hagyományokon alapuló vallás: közös bennük, 
hogy mindketten a görög azonosságtudat válságára keresnek
válaszokat.

A konzervatív, tradicionális meggyőzési stratégiának van egy 
másik aspektusa: ha az epigráfiai anyag tanúságtételét nézzük, 
akkor hasonló tradicionális irányvonalat fedezhetünk föl a régi 
ünnepeknek, vallási szokásoknak az elit egy tagja által történő 

23 De sup. 166 b: δικαίῳ τῷ στόματι τοὺς κιθαρῳδοὺς ἐκέλευον ᾄδειν οἱ τὴν 
νόμιμον μουσικὴν σῴζειν δοκοῦντες· ἡμεῖς δὲ τοῖς θεοῖς ἀξιοῦμεν ὀρθῷ 
τῷ στόματι καὶ δικαίῳ προσεύχεσθαι, καὶ μὴ τὴν ἐπὶ τῶν σπλάγχνων μὲν 
γλῶτταν εἰ καθαρὰ καὶ ὀρθὴ σκοπεῖν, τὴν δ› ἑαυτῶν διαστρέφοντας καὶ 
μολύνοντας ἀτόποις ὀνόμασι καὶ ῥήμασι βαρβαρικοῖς καταισχύνειν καὶ 
παρανομεῖν τὸ θεῖον καὶ πάτριον ἀξίωμα τῆς εὐσεβείας. A zene ősi formájá-
nak megőrzéséhez lásd Ps-Plut. De musica 1141 c-d.

24 Ath. XIV, 632 a-b.
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fölújításában.25 A kezdeményezők általában az ősi, atyai hagyo-
mány fölújításában és ilyen módon az εὐσέβεια, a közösség vallá-
sos érzületének a megőrzésében, fönntartásában érdekeltek.

Ennek alátámasztására álljon itt egy lex sacra, azaz egy kultusz 
keretét és működését meghatározó normatív előírás, rituális ren-
delkezés: egy milétosi polgár, bizonyos Tiberius Claudius Damas 
valamikor a Kr. u. I. században beterjeszt egy javaslatot, amely 
egy ünnepi lakoma újbóli megrendezésével függ össze.26 Damas 
Apollón Didymaios kultuszának volt a papja, a népgyűlési hatá-
rozat meghozatalakor pedig a városi tanács prytanisi hivatalát 
viselte. Ebben a minőségében igyekezett egy olyan vallási aktust 
megrendezni a kultusz többi tisztségviselője számára (kosmoi, 
molpoi), amely régen a város vallási életének a részét képezte.

Damas, mint azt neve mutatja, görögként nyert római pol-
gárjogot, s egyúttal a milétosi lokális elit tagjait gyarapította;

25 A témában ld. S. Hotz: Ritual Traditions in the Discourse of the Imperial Pe-
riod. In: E. Stavrianopoulou (ed.): Ritual and Communication in the Graeco-Ro-
man World. Liège 2006, 283–296.

26 LSAM 53 = I. Mil. 6, 1, 134: ψήφισμα τὸ γραφὲν ὑπὸ τοῦ ἀρχιπρυτάνιδος Τιβερίου 
Κλαυδίου Δαμᾶ. ἔδοξε τῶι φιλοκαίσαρι δήμωι, γνώμη ἐπιστατῶν· ἐπεὶ ὁ δῆμος 
ἡμῶν τὴν ἐκ προγόνων εἰσφερόμενος εὐσέβειαν εἴς τε τὸν προκαθηγεμόνα 
τῆς πόλεως ἡμῶν Ἀπόλλωνα Διδυμέα καὶ εἰς τὸν Δελφείνιον καὶ εἰς τοὺς 
συνκαθειδρυμένους αὐτοῖς Σεβαστοὺς αὔξειν τε προαιρούμενος τὰ πρὸς 
τειμὴν αὐτοῖς ἀνήκοντα διέγνω τὰ πρέποντα <ἐ>ψηφίσθαι, τύχῃ ἀγαθῇ· 
δεδόχθαι τοὺς προφήτας καὶ τοὺς στεφανηφόρους ἐπάναγκες ἐπιτελεῖν 
τὰς εὐωχίας τῶν τε κόσμων καὶ τῶν μολπῶν κατὰ τὰ π[ά]τρια ἔθη, καθὼς 
προνενομοθέτηται κ[αὶ] προεψήφισται. Vö.: SEG 15, 685; 54, 1201; A. Chaniotis: 
Negotiating Religion in the Cities of the Eastern Roman Empire. Kernos 16 
(2003) 179–184; A. Chaniotis: Das Bankett des Damas und der Hymnos des So-
sandros. Öffentlicher Diskurs über über Rituale in den griechischen Städten 
der Kaiserzeit. In: D. Harth – G. J. Schenk (Hrsgg.): Ritualdynamik. Kulturüber-
greifende Studien zur Theorie und Geschichte rituellen Handelns.  Heidel-
berg 2004, 291–296; Hotz: i. m. (25. j.). Damas alakjához lásd még S. Goldhill 
(ed.): Being Greek Under Rome. Cultural Identity, the Second Sophistic and 
the Development of Empire. Cambridge 2001, 7–8.
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ez a név egyébként, Apollón Didymaios társaságában ugyanezen 
korszakban milétosi vereteken is megjelenik.27 Státusza tehát 
hasonló Plutarchoséhoz, aki római polgárjoggal és a chairóneiai 
elit körében kitüntetett pozícióval egyaránt rendelkezett. Damas 
a múlthoz és az ősi tradícióhoz való kötődését az atyáktól örö-
költ εὐσέβεια hangsúlyozásával teszi egyértelművé, így igyekszik 
meggyőzni a népgyűlést a határozat fontosságáról. A nép eleget 
tesz Damas kérésének és elfogadja a javaslatot, ennek tárgyia-
sult formáját pedig feliratként olvashatjuk, amelyen az εὐσέβεια 
eszménye, az istenek tiszteletének növelése, emelése (ἐπαύξησις) 
– egy tipikusan a hellénisztikus kortól elterjedt vallási fogalom –, 
valamint az ősi tradíció fontossága (κατὰ τὰ π[ά]τρια ἔθη) egya-
ránt megjelennek.

Damasról egy másik feliratából tudjuk azt is, hogy visszauta-
sította a stratégosi tisztséget és helyette Apollón kultuszának lett
a papja, prophétése: furcsa lehet a görög hivatali előmenetel szem-
pontjából, hiszen mind a klasszikus, mind az azt követő időszak-
ban a hadvezérség, a hadi sikerek elérésének a lehetősége volt a 
fő motiváló erő a polis polgára számára. Ehelyett Damas a vallás, 
a kultikus kötelezettségek mellett teszi le voksát és ünnepeli gö-
rög identitását és a görög vallás atyai tradíciójához való kötődé-
sét. Damas választása a korszaknak egy igen lényeges vonására 
mutat rá. A görög hadisikerek elmúltával mi lehet a legegysze-
rűbb eszköz a görögség megmutatására, annak jelzésére, hogy mi 
az egykori dicső görög múlt letéteményesei vagyunk: nem más, 
mint a vallási szokások felélesztése, megtartása.

Hasonló szándék vezeti azt az akraiphiai (Boiótia) polgárt, 
bizonyos Epameinóndast, aki Caligula uralkodása alatt Apollón 
Ptoos harminc éve feledésbe merült ünnepét akarja fölújítani
a rituálé ősiségére hivatkozva. Az ünnepi menetet Epameinóndas 
rendelkezése nyomán az atyai tradíciónak megfelelően kell meg-

27 Chaniotis: i. m. 2004 (26. j.) 293.
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rendezni.28 Hasonló szándék jelenik meg Epinikos javaslatában, 
aki Milétosban Zeus Sótér rég elfeledett ünnepét igyekszik meg-
újítani.29 Sőt maga az isten is hivatkozhat egy rituálé ősi és ilyen 
módon számára kedves mivoltára: Apollón Didymaios számára
a költséges áldozatok helyett az éneklés, azon belül is az ősi him-
nuszok éneklése a legkedvesebb.30 Az istenek tiszteletére énekelt 
himnuszok újbóli elterjedése is ennek a tradicionálisra hangsúlyt 
helyező vallási érzületnek a megnyilvánulása: a Kr. u. II. századi
Stratonikeiában bizonyos Sósandros az istenekkel szembeni
εὐσέβεια és θρησκεία szükségességét hirdetve írja elő, hogy
30 ifjúnak minden nap a városháza előtt kell elvonulnia és közben 
az általa Zeus és Hekaté tiszteletére írt himnuszokat énekelnie.31

A fenti irodalmi és feliratos példákban egyvalami közös: füg-
getlenül a bennük szereplő kritika vagy újítás tárgyától minde-
gyik konzervatív álláspontot fogalmaz meg, mindegyik kötődni 
akar ahhoz, ami összhangban van a régi gyakorlattal, azzal, ami 
a mindenkori szerző/kezdeményező értékrendje szerint görög. 
Ezen a ponton talán nem haszontalan elidőzni az identitás sokat 
28 IG VII, 2712: ἐγ[λε]λοιπότος γὰρ ἤδη τριάκοντα ἔτη τοῦ τῶν Πτωΐων 

ἀγῶνος, κατασταθὶς ἀγωνοθέτης προθυμότατα ἐπεδέξατο φιλοδοξήσας τὸ 
ἀνανεώσασθαι τὴν ἀρχα[ι]ότητα τοῦ ἀγῶνος (…) τ]ὰς δὲ πατρίους πομπὰς 
μεγάλας καὶ τὴν τῶν συρτῶν πάτριο[ν] ὄρχησιν θεοσεβῶς ἐπετέλεσεν (…).

29 I. Didyma 199: [κα][τ’ ἔτο]ς καθιστάνηται β̣ο̣<η>γὸς [ἱερουρ][γῶ]ν̣? εἰς τὴν 
ὀφείλουσαν π[̣αρ]ὰ̣ Δ<̣ί>[α] [Σ]ω̣τῆ̣ρ̣α̣ θυσίαν καὶ ἱερουργίαν συντ[ε][λε]ῖσθαι, 
καθὼς ἐθίζεται τῶι <θε>ῶι, διὰ τὸ [ἐ]κ πλείονος χρόνου μηδένα ὑπομεμ̣[ε]
ν̣ηκέναι. Ehhez lásd még F. W. Schehl: On the Epinicus Inscription From Didy-
ma. AJA 58 (1954) 13–26.

30 SEG 15, 670 = I. Didyma 217: [ὦ μέλεοι, τί μοι] εἰλιπόδων ζατρεφεῖς ἑκατόμβαι 
[λαμπροί τε χρυ]σοῖο βαθυπλούτοιο κολοσσοὶ [καὶ χαλκῷ δεί]κηλα καὶ ἀργύρῳ 
ἀσκηθέντα; [οὐ μέντοι] ἀ θάνατοι κτεάνων ἐπιδευέες εἰσὶν [οὐδέ τινος χρ]είης, 
ᾗπερ φρένας ἰαίνονται [θνητοί.. ¯ ˘ ¯ ˘ ¯ ˘ ες ὕμνον ἐμοῖς μέλπειν παρὰ σηκοῖς 
[¯ ˘ ˘ ¯ κ]αὶ πρόσθεν, ὅταν μέλλῃ φάτιν ἄξων [¯ ˘ ˘ ἐξ ἀδ]ύτων. χαίρω δ’ ἐπὶ 
πάσῃ ἀοιδῇ [¯ ˘ ˘ ¯τ]ελέθῃ · πολλὸν δ’ εἴπερ τε παλαιὴ ¯ ˘ ˘ ¯˘ ε μᾶλλον, ἐμοὶ 
πολὺ φέρτερόν ἐστιν. Vö.: SEG 58, 1301.

31 I. Stratonikeia 1101 = LSAM 69.
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tárgyalt fogalmánál. Az identitásnál, amely nem adott, hanem 
konstruálható, nem állandó, hanem napról-napra létrehozható, 
változtatható és másokkal szemben közszemlére tehető; az iden-
titás építésében pedig a múlt interpretációja elsődleges fontos-
sággal bír, főként egy olyan környezetben, amelyben a cselekvési 
és választási lehetőségek megsokszorozódva állnak az egyén ren-
delkezésére.

Az identitást kommunikálni kell, akár úgy is, hogy a vallási rítu-
sokról szólva meggyőzési stratégiákat alkalmazunk: mi görög, mi 
van összhangban a régi gyakorlattal, és mi nem. Az újítás lényege: 
fönntartani azt, ami a régi görögség, atyáink, őseink sajátja volt, 
és – alkalmasint – elítélni azt, ami ezzel szembemegy, így építve 
identitást, függetlenül attól, hogy a kritika, illetve az újítási szán-
dék megfogalmazóját Plutarchosnak vagy Damasnak hívják. Ilyen 
módon válik hasonló szándékkal és érvelésmóddal felvértezve 
rituális kommunikációvá az, amit irodalmi szövegeinkben és az, 
amit a feliratokon olvasunk. Ez a rituális kommunikáció, a régi 
fönntartására irányuló igény a görög identitás építését szolgálja 
a római császárkor első évszázadaiban, ahogy a szekciót bevezető 
szavakban hallhattuk:32 a rituálék szerepet játszhatnak „aszim-
metrikus hatalmi helyzetben levő egyének vagy közösségek kö-
zötti kapcsolattartásban”, akár úgy is, hogy az egyén görögként 
egy görög polis, ugyanakkor egy római proconsul által irányított 
provincia lakójaként kísérli meg egy régi görög ünnep felújítását, 
a régi görög hagyományok egy szeletének megőrzését.

Jól tudjuk, hogy egy görög számára egy olyan plurális 
környezetben, mint amilyen Plutarchos kora, az én-építés egyes 
fázisaiban milyen lehetőségei vannak. Plutarchos elbeszélésmódja, 
múlt melletti kiállása ennek az identitásépítésnek egy fontos 

32 Ehhez lásd Kató Péter Rituálék az ókori világban című nyitóelőadását a XII. 
Magyar Ókortudományi Konferencia vallástörténeti szekciójában 2016. má-
jus 26-án.
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eleme, amely tehát a vallási hagyomány, az ősi kultikus praxis 
megőrzésével együtt akar valamit megtartani abból, amit mi 
egyszerűen így fogalmazhatunk meg: „a régi jó görögség”.
A görög identitásépítés összetett kérdésének a Római Birodalom 
évszázadaiban nagy irodalma van, amelyet ehelyütt nincs mód 
részletezni: emlékszünk Plinius Achaia provinciába tartó barátjá-
nak, Maximusnak írt levelére (Ep. VIII, 24), emlékszünk Lukianos 
Anacharsis–Solón jelenetére, és emlékszünk arra, hogy Plutar-
chos mit mond a politikusi pályára készülő fiatal tanítványának 
arról, hogy mi is a görög ember helye a Római Birodalom egy pro-
vinciájába tartozó város vezetőjeként: egy várost vezetsz, amely
a princeps beosztottjának, a proconsulnak az irányítása alá tarto-
zik.33 Így sorolható be és strukturálható a görög identitás Plutar-
chos szerint. Görög vagy és tudd hol a helyed. De ennél azért 
többről is szó lehet.

Plutarchos identitása messze komplexebb, mint azt első rá-
nézésre, pusztán a Párhuzamos életrajzok görög-római hősöket 
egymás mellé állító elbeszélései sugallják. Nem egyszerűen 
görögként mutatja be a görög hősöket, hogy így próbálja meg 
közelebb hozni a római olvasót a göröghöz, hiszen Plutarchosnak 
el kell ismernie, amint azt az előbbi idézet is láttatja, hogy ő bi-
zony római. Része annak a birodalomnak, amelyet Róma hozott 
létre. Egyszerre van kint és bent, egyszerre ír róla és akarja meg-
érteni, és egyszerre érezteti annak különbözőségét attól, amit
ő görögnek tart.34

Milyen Plutarchos viszonya a rómaiakhoz, túl azon, hogy ró-
mai barátai vannak a politikai vezetés legfelsőbb köreiből, és 
Lucius Mestrius révén római polgárjogot nyer? Plutarchos egy-

33 Praec. ger. reip. 813 e. A témában lásd E. L. Bowie: Greeks and Their Past in the 
Second Sophistic. P&P 46 (1970) 3–41; Goldhill: i. m. (26. j.).

34 A témában lásd R. Preston: Roman Questions, Greek Answers: Plutarch and 
the Construction of Identity. In: Goldhill: i. m. (26. j.) 86–119.
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szerre ír a görögöknek a rómaiakról, és fordítva, egyszerre akar 
közölni valamit a görög kultúráról és megérteni valamit a róma-
iból. A hagyományos görög-barbár dichotómiába, amely a görög 
identitás kiformálódását hosszú évszázadokon keresztül megha-
tározza, hogyan illeszthető be a római kultúra. Róma a hellénizált 
barbárság képviselője, vagy a görög ősökhöz és hősökhöz fölérő 
emberanyag?

Ezek a kérdések vezetik a Quaestiones Romanae és a Quaestiones 
Graecae című művek megírásakor, ahol a görög olvasó számára
a római, a római számára pedig a görög kultúra bizonyos 
vonásainak a megvilágítását tűzi ki célul. Ezen megismertetésre 
váró vonások között pedig a vallási kérdések, egyes kultuszok 
leírása, rituálék értelmének a magyarázata elsődleges szerepet 
kap.35 A római kultúra megértésével szemben pedig ott áll Plutar-
chos múlhatatlan érdeklődése a görög múlt dicsősége iránt: ha 
csak a Moralia-beli írásainak címét nézzük is, kirajzolódnak azok 
a szerveződési pontok, amelyek megmutatják görög múlt irán-
ti szeretetét: Apophthegmata Laconica; Instituta Laconica; De gloria 
Atheniensium; De Alexandri magni fortuna aut virtute; Septem sapi-
entium convivium; Mulierum virtutes; De Herodoti malignitate. Tehát 
nem pusztán a rómaiak megértése, hanem annak megmutatása, 
hogy mi, görögök is itt vagyunk: Athénunkkal, Spártánkkal, nagy 
alakjainkkal és vallási szokásainkkal, rituáléinkkal, kultuszaink-
kal együtt.

Plutarchos az antikvitás utolsó gentleman-jeként – ahogy egy-
kor E. R. Dodds nevezte36 – annak a görög παιδεία-nak a letéte-
ményese, amely éppen a vele kezdődő időszakban, a második 
szofisztika korszakában válik a görög identitás és kultúra elsőd-
leges szervezőerejévé. Hiszen tudjuk: a παιδεία révén válik valaki 

35 Ehhez lásd például: Quaest. graec. 292 b; 292 e-f; 293 c-e; 296 f; 297 a; 297 c-d; 
298 b-c stb.

36 E. R. Dodds: The Portrait of a Greek Gentleman. G&R 2 (1933) 97–107.
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πεπαιδευμένος-szá és lesz a görög identitást hordozó elit részévé; 
annak az elitnek a részévé, amelynél a római polgárjog megléte 
már-már evidenciának tűnik. Ennek a παιδεία-nak a terjesztése 
Plutarchosnak is feladata: klasszikus paradigmák fölállítása és 
megmutatása, amelyek a korszak görögségének, a Római Biro-
dalom részévé lett görögségnek ad követendő és követhető pél-
dákat. Plutarchos ebben a paradigmaállításban szánt elsődleges 
szerepet annak az ősi tradíciókon alapuló kultikus praxisnak, 
amelyet görög szerzőink egytől-egyig a κατὰ τὰ πάτρια szókap-
csolattal adtak vissza.

A görögséget ugyanis nemcsak Marathón vagy Salamis, 
Themistoklés, Periklés vagy Epameinóndas jelentik, hanem 
legalább annyira az a fölhalmozott vallásos tudásanyag, amely 
az εὐσέβεια fogalma alatt öröklődik archaikus időktől elkezdve. 
Hogy Plutarchos éppen ezt hangsúlyozza, annak saját korában 
már tétje van: megőrizni a görög identitást, megőrizni a görög 
vallást, hiszen „az atyai és ősi hitnél biztosabb alapot sem megnevezni, 
sem találni nem lehet. (…) Ez ugyanis a közös alapja és kiindulása a jám-
bor vallásosságnak. Ha viszont ez a biztos és szokásoktól szentesített alap 
egyszer megrogy és meginog, minden veszélyessé és kétségessé válik.”37 
Plutarchos számára az atyai εὐσέβεια ennek a görög παιδεία-
gondolatnak válik az egyik tartópillérévé.

37 Amat. 756 b.


