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Bevezetés

Karthágó és a só
^Ha például Julius Ceasarről megállapítunk valamit, nyilvánvaló, hogy maga 

Céasar nincs elménk előtt, tehát nem vagyunk ismeretségben vele. Elménkben 
valamely leírás van Julius Ceasarról: „az a férfiú, akit március idusán megöltek", 
ra római imperium alapítója” vagy talán egyszerűen „az a férfi, akinek Julius 
Ceasar volt a neve”. (Ez utolsó leírásban Julius Ceasar egy hangzat vagy alak, 
amellyel ismeretségben vagyunk.) így tehát megállapításunk nem egészen azt 
jelenti, amit látszólag jelent, hanem jelent valamit, ami Julius Ceasar helyett 
bizonyos leírását foglalja magában, s ez a leírás kizárólag olyan különlegessé
gekből és univerzáliákból áll, amelyekkel ismeretségben vagyunk.”

(B. Russel)1

Az ókortörténet alapvető kézikönyvében, a Cambridge Ancient Historyban 
Karthágó bukását a következőképpen írják le: (a karthágoiak) „iránt a rómaiak 
nem ismertek kegyelmet, s amikor Scipio szemébe könny szökött a lerombolt 
Karthágó láttán, nem könyörületet érzett, hanem valamiféle különös fatalizmus 
ragadta el, megjósolván, hogy egy napon hasonló vég fogja érni Rómát. Az épü
leteket és a falakat földig rombolták, eke hasított végig a területen és sőt szórtak 
a barázdákba.”1 2 A jeles szerzők néhány sorral lejjebb újból utalnak Karthágó 
romjainak besózására, csak arról feledkeznek meg, hogy lábjegyzetben hivatkoz
zanak arra a forrásra, amelyből információjukat merítik. Minek is tennék, hiszen 
ha a nagyközönség bármit is tud Karthágó pusztulásáról, az éppen az, hogy le
rombolták, s a romokat sóval hintették be. Nyilván a brit gimnáziumokban ezt 
éppúgy tanították, mint ahogy ma Magyarországon. Karthágó besózása az ókor- 
történet egyik legismertebb toposza. Az ugyan nyilvánvaló, hogy e besózásnak 
nem az lehetett az oka, hogy a vidéket örök időkre terméketlenné tegyék (bár 
olykor ilyen vélemény is megfogalmazódott), az átokformula elmondását követő 
némi rituális sózás azonban még belefér a legóvatosabb történészek koncepció
jába is.

Karthágó pusztulásának története azonban túlmutat önmagán, és több módszer
tani következtetés levonására ad lehetőséget. Az első éppen az, hogy óvakodjunk

1 Russel, B., A filozófia alapproblémái, Ford. Fogarasi Béla, Budapest 1991, 64.
2 Hallward, B. L .—Charlesworth, M. P., The Fali of Carthage. In: The Cambridge Ancient 

History, Cambridge 1930, 484.
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ii történeti munkák lábjegyzetek nélkül közölt információitól. Karthágót ugyanis 
sohasem sózták be. Vagy ha igen, minderről egyetlen ókori forrás sem emlékezik 
meg. S akkor eleve kétséges, hogy a mai történészek honnan értesülhettek róla 
Netán szájhagyomány útján? Bármilyen meglepő, a válasz éppen ez. A karthágáj 
sóhintés története, bár antik gyökerekre nem vezethető vissza, az utóbbi évszá
zadban szájhagyomány útján terjedt az oktatási intézményekben.

A problémára mindössze hét esztendővel ezelőtt mutatott rá R. T. Ridley.3
A z  keltette föl a gyanúját, hogy Hallward és Charlcsworth nem közölte Kart

hágó besózásának forrását, s más, korábbi feldolgozásokban nyomát sem találta 
a történetnek. Minthogy hosszas vizsgálódása végén meglepve tapasztalta, hogy 
az általa föllelt ókori források nem tudnak a szomorú történetről, közzétette fel
ismerését, és kérte a szakmai közvéleményt: keressük együtt az elveszett forrást. 
Az elkövetkező években több cikk látott napvilágot e kérdéskörben.4 P. Visoná 
már 1905-ből is talált említést a sóhintésről.5 Ugyanakkor megállapította, hogy 
régészetileg kimutatható: az „elátkozott" városban a pusztítás után is folyamato
san laktak. S. T. Stevens a sóhintés eredetét a Bírák könyvére (9,45) vezeti vissza: 
„és Abimélek egész nap vívta a várost, és a népet, mely benne volt, leölte; a 
várost pedig lerombolta és behinté azt sóval." A középkor folyamán különböző 
városok besózásának legendájáról értesülünk (Attila 452-ben Paduát, Barbarossa 
Frigyes 1162-ben Milánót sózza be a hagyomány szerint),6 s ez, az isten(ek) 
büntetésével együtt járó sózás kapcsolódhatott valamikor, talán a XIX. század 
folyamán Karthágó történetéhez, hogy aztán olyan közhellyé váljon, amely em
lítésekor fölösleges a forrást megnevezni.

A második módszerteni következtetés tehát az, hogy a kézikönyvek egymást 
szülik, s így adataikat, kellő kontroll híján, nem szabad fölhasználni, még akkor 
sem, ha találunk jegyzetet, mert az alkalmasint egy korábbi kézikönyvre utal. A 
harmadik következtetés az, hogy a történettudomány tele van mítoszokkal, ame
lyekkel együtt növünk föl, s amelyekben nem szoktunk kételkedni. így olykor 
éppen a legalapvetőbbnek tekintett információinkról derülhet ki, hogy hamisak. 
A negyedik az, hogy mindebből következően a korrekt lábjegyzet írása etikai 
kérdés, s aki ezt nem teszi magáévá, az sok minden lehet, történész azonban 
nem. Az ötödik, s egyben legfontosabb, hogy a történész munkája csakis a for
rások interpretálása lehet, vagyis a történeti munka nem más, mint folyamatos 
párbeszéd a forrásokkal. Ehhez természetesen segítségül lehet és kell hívni mások 
interpretációinak eredményeit, de azokat nem tekinthetjük többnek, mint amik: 
modelleknek és hipotéziseknek.

3 Ridley, R. T., To be taken with a Finch of Salt: The Destruction of Carthage, Cíiti.iicnl
Philology  81, 1986, 140-146.

4 Stevens, S. T., A Legend of the Destruction o f Carthage, C P  83, 1988, 39-41; Visoná, P.,
Passing the Salt: on the Destruction o f Carthage again, C P  83, 1988, 41-42.

5 Visoná 42.; Bertrand, L., Les villes Africaines, Revue des D eux M ondes 75, 28, 1905, 660.
6 Stevens 41.
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* * *

/V Magyar Történészhallgatók Egyesülete kezdeményezésére tartott történelmi 
gzeiíűnáriumaimon ókortörténet tudománytörténeti mítoszaival foglalkoztunk. 
Külön örömömre szo lu l, hogy közös munkánk eredményeként négy történész- 
hallgató dolgozatát tehetjük közzé. Alraási Gábor látszólag jelentéktelen részlet- 
kérdésből indul ki: milyen volt a harminc zsarnok és az Areiospagos viszonya.
A dolgozat során kiderül, hogy mindehhez legelőször tisztázni kell az Ephialtés 
féle reform valódi tartalmát, s ez az athéni demokrácia kialakulásának problé
májához vezet. Viczkó Beáta a már kialakult demokrácia mítoszával szembesül, 
s vállalkozáas azért sem egyszerű, mert e mítoszt maga Thukydidés alapozta meg 
a periklési halotti beszédben.7 A dolgozat azt vizsgálja, hogy milyen mértékű 
volt a politikai aktivitás a demokratikus Athénban. A harmadik dolgozat, Béres 
Béla munkája, legalább olyan meggyökeresedett mítosszal foglalkozik, mint ami
lyen Karthágó bukása volt: milyen mértékű volt Spártában a pénz, a megvesz
tegetés és megvesztegethetőség szerepe, s az így kialakult képpel mennyiben 
egyeztethető össze a vaspénz használatának hagyománya. A negyedik dolgazat- 
ban, Vit Olivér munkájában az evilági bűnhődés sajátos toposzával találkozunk: 
a zsarnokot elevenen szétrágják a férgek. A szerző rámutat a toposz kialakulá
sának körülményeire, és a motívum évszázados vándorlására népek és kultúrák 
között.

Nem tudhatom, hogy négyük közül bármelyikük fog-e a jövőben ókortörténet
tel foglalkozni, de ezt nem is tartom különösen fontosnak. Az ókortörténet, saját 
szakmai problémáin túlmutatva, ha plagizálhatom a periklési halotti beszéd sza
vait, a történettudomány gyakorló pályája (is) lehet, amelyen, mint politikai el
fogultságoktól (többé-kevésbé) mentes terepen, valóban a legfontosabb problé
mákkal foglalkozhatunk. A dolgozatokat útjukra bocsátván szerzőiknek csak azt 
kívánhatom, hogy foglalkozzanak bármely korszakkal, őrizzék meg a kritikai 
vizsgálódás szellemét, s azt a képességet, hogy tárgyukra tekintve úgy tudjanak 
ránézni, mintha ők látták volna meg elsőként.

Németh György

7 Thuk 2, 35-46.
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