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Kató Péter

Vallás, tér és kommunikáció: megfigyelések két 
hellénisztikus kori áldozat kapcsán1

Robert Parker szerint az „áldozat“ kifejezés a görög világban egy 
gyűjtőnév különbözőféleképpen leírt igen változatos praxisokra.2 Ez a meg-
figyelés lesz az itt következő megfigyelések kiindulópontja. Ez a magától 
értetődőnek tűnő megállapítás ellentétben áll az áldozatokról szóló elméle-
tek szemléletétől, amelyek az ókori görög áldozatokat egységes jelenségnek 
tekintik: nem az egyes áldozatok, hanem az áldozat megértésére törekednek. 
Az áldozatok funkciójának, a mögöttük meghúzódó vallásos elképzelések 
egységességét akkor is fel szokták tételezni, ha egyébként hangsúlyozzák 
a szertartások sokszínűségét.3 Ebben a rövid tanulmányban két hellénisz-
tikus kori áldozati előírás kapcsán azt szeretném megvizsgálni, milyen 
összefüggések álltak fenn az áldozati szertartás színhelye, az áldozatot fo-
gadó istenségek, és a szertartás által hordozott vallási és politikai üzenetek 
között. A két, a hellénisztikus Kósról, ill. Teósból származó példa elemzése 
után kísérletet teszek néhány a korabeli vallás és politika kapcsolatát érintő 
következtetés levonására. Mindezzel azt a fő tézist szeretném alátámasztani, 
hogy a görög áldozati szertartások nagyon különböző vallási és politikai 
funkciókat tölthettek be, amelyeket figyelembe kell venni az áldozatok 
funkciójáról tett általános, elméleti igényű nézetek megfogalmazásánál.

Mindebben támaszkodni fogok az áldozatokról szóló elméleti irá-
nyú kutatások néhány megközelítésére. Az áldozat egyszerre definiálja 
a viszonyokat különböző relációkban: ember – állat, ember – isten, az 
áldozat résztvevői között, ill. az áldozat résztvevői és más személyek 
között. Az áldozatot sokan kommunikációs médiumként fogják fel 
ezekben a viszonylatokban.4 Az áldozat megjeleníti, ill. megerősíti az 

1  A rövidítések a Supplementum Epigraphicum Graecum (továbbiakban SEG) és a 
L’Année Philologique rendszerét követik. Az ókori történelemre vonatkozó évszámok 
Kr. e. értendők.
2  Robert Parker: Sacrifice and Battle. In. War and Violence in Ancient Greece, Szerk.: 
Hans Van Wees,  London, 2000. 308.: „It is true that ‚sacrifice‘ in regard to Greece is no 
more than a cover term for a variety of practices that were variously described.“
3  Így pl. Gunnel Ekroth: Castration, cult and agriculture. Perspectives on Greek ani-
mal sacrifice. = Opuscula, 7. 2014. 324–325. 
4  Joannis Mylonopoulos: Griechische und römische Opferrituale als Medien der 
Kommunikation. = Polifemo, 6. 2006. 191–208.; Fritz Graf: One Generation After Bur-
kert and Girard: Where are the Great Theories? In. Greek and Roman Animal Sacrifice. 
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ember fölényét az állat fölött, az ember és az isten közötti reciprocitást5 
és az áldozók csoportján belüli összetartást.6 Fontos még, hogy az ókori 
világban a vallásos és a profán szféra nem egymástól világosan elhatá-
rolva létezett. Ezt jelzi az is, hogy sem az ógörögben, sem a klasszikus 
latinban nincsen „vallás“ jelentésű szó, csak a vallásosság, ill. a vallásos 
viselkedés különböző aspektusait kifejező szavak (pl. ἱερά, νομιζόμενα, 
εὐσέβεια, δεισιδαιμονία, ill. sacra, pietas, superstitio).

A görög világban általános elképzelések szerint bárhol lehetett áldozni 
az isteneknek, nemcsak a szentélyekben. Fogadalmi ajándékok sokasága, 
amelyeket mindig áldozatok kíséretében állítottak fel, szintén azt tanúsítja, 
hogy az istenek tisztelete nem volt szigorúan helyhez kötött. Ennek ellené-
re a szentélyek az emberek és az istenek közötti kommunikáció kitüntetett 
helyei voltak. A régi görögök hosszú utazásokat is felvállaltak, hogy egy 
híres szentélyben áldozhassanak. Ezt a jelenséget számos aspektusában 
tanulmányozták már, ezért itt bővebben nem térek ki rá.7

Kevesebb figyelmet kaptak eddig azok az áldozatok, amelyeket nem 
a szertartás címzettjének a szentélyében, hanem egy másik isten kultusz-
helyén hajtottak végre. Brita Alroth hívta fel a figyelmet arra, hogy a 
görög szentélyekben gyakori, hogy egy isten szentélyében egy másik 
isten számára felajánlott fogadalmi ajándékok állnak.8 A következőkben 

Ancient Victims, Modern Observers. Szerk. Christopher A. Faraone – Fred S. Naiden, 
Cambridge, 2012, 32–51.
5  Alapvető: Robert Parker: Pleasing Thighs: Reciprocity in Greek Religion. In. Rec-
iprocity in Ancient Greece. Szerk. Christopher Gill – Norman Postletwhaite, – Richard 
Seaford, Oxford, 1998. 105–125. vö. legutóbb Irene Berti: Value for Money: Pleasing 
Gods and Impressing the Mortals. In. Gift Giving and the ‘Embedded’ Economy in the 
Ancient World. Szerk. Filippo Carlà – Maja Gori, Heidelberg, 2014. 289. (továbbiakban 
Berti, 2014.): „Almost the whole of Greek cultic practice was founded on the belief or 
hope that the gods reacted to what mortals did: that they punished injustice and crime 
and that they helped in difficult times“.
6  Ld. pl. Robert Parker: Polytheism and Society at Athens, Oxford, 2007. 37: „Sac-
rificing together and attending festivals together were the most important contexts for 
the expression of social intimacy, but one might engage in these activities with one’s kin, 
with one’s friends or with a mixture of both.“. Az áldozat, azon belül is az áldozati lako-
ma ilyen módon tükrözi a politikai és társadalmi viszonyokat, ld. ehhez részletesebben 
La cuisine du sacrifice en pays grec. Szerk. Marcel Detienne – Jean-Pierre Vernant, 
Paris, 1979.; Pauline Schmitt Pantel: La cité au banquet. Histoire des repas publiques 
dans les cités grecques. Roma, 1997.
7  Ld. pl. Nora M. Dimitrova: Theoroi and Initiates in Samothrace. The Epigraphical 
Evidence. Princeton, 2008. a samothrakéi misztériumok beavatottjairól.
8  Brita Alroth: Visiting Gods = Scienze dell’antichità. Storia archeologia antropol-
gia. 3–4. 1989–1990. 301–310.
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az áldozatokra és azoknak a végrehajtás függvényében változó funkcióira 
koncentrálok. 

Az első példa Kós szigetéről származik, ahol Kr. e. 242-ben Asklépios 
ünnepségét idegen városok ünnepi követségeinek meghívásával és a prog-
ram jelentős kibővítésével a „nemzetközi“ ünnepségek rangjára emelték, 
és egyben sérthetetlennek (ἄσυλος) nyilvánították az ünnepség színhe-
lyéül szolgáló Asklépios-szentélyt.9 Az ünnepségre a hellénisztikus világ 
három nagy birodalmának uralkodóin (Antigonos Gonatas, II. Seleukos, 
III. Ptolemaios) kívül a Dél-Itália és Szíria között elterülő hatalmas te-
rület számos városállama fogadta el a kósiak meghívását. A polis anyagi 
erőforrásainak nagymértékű mozgósításával így Kós legnagyobb szabású 
és a szigeten kívüli világban a legnagyobb visszhangot keltő ünnepség 
jött létre. A polis részéről logikus választás volt a számos helyi ünnepsége 
közül éppen az Asklépieiát bővíteni ki „nemzetközi ünnepséggé“, hiszen 
az Asklépios kultuszával összefonódó, Hippokratés nevével fémjelzett 
kósi orvosi iskola az egész hellén világban nagy ismertségnek örvendett.

Az ünnepség programjának három fő eleme az áldozatok, a 
versenyjátékok és a vásár (πανήγυρις) voltak. Az áldozatokat Asklépios 
tiszteletére mutatták be egyrészt a kósiak, másrészt a meghívott államok 
ünnepi követei (θεωροί). Az ünnepen nemcsak Asklépiosnak mutattak be 
áldozatot, hanem Homonoiának mépgpedig egy szokatlanul nagy értékű 
ökröt.10 Homonoia az egyetértés absztrakt fogalmának megszemélyesített 
istennője11 tipikus hellénisztikus istenség volt, hiszen hasonló perszonifi-
kációkat, mint Tyché, Charis, Eudaimonia, számos helyen részesítettek 
kultikus tiszteletben. Az absztrakt fogalmak perszonifikációja nem hel-
lénisztikus újítás volt, hiszen például Plutón, a gazdagság istene már a 
klasszikus korban is létezett. Fontos ezen kívül, hogy a görögök nem 
éreztek alapvető különbséget a „valódi“ istenek és az absztrakt fogalmak 
perszonifikáció között. 

A fent idézett kósi áldozat esetében mégis megkockáztatható, hogy 
az Asklépiosnak, ill. Homonoiának bemutatott áldozatok eltérő vallási 
9  Az erről szóló feliratos dokumentumokat a kósiak az Asklépieionban állították fel. 
Ezek jelentős része fennmaradt, ld. Inscriptiones Graecae. 1860.–, (továbbiakban IG) 
XII. 4.1.207–245. A Nagy Asklépieia alapításához ld. legutóbb Stéphanie Paul: Cultes et 
sanctuaires de l’île de Cos. Liège, 2013. 179–182. (továbbiakban Paul, 2013.); Kató Péter: 
Egy nemzetközi ünnepség születése. A kósi Nagy Asklépieia. In. A víz szakralitása. Val-
lási terek, vallási migráció és a vízkultusz. Szerk. Szonda István, Debrecen, 2015. 14–26.
10  IG XII. 4.1.315.15–17: „κατὰ ταὐτὰ δὲ θυόντω καὶ τοὶ προστάται κατὰ τὰν 
πενταετηρίδα τὰν Ἀσκλαπιείων ἱερεῖον βοϊκὸν ἀπὸ δραχμᾶν διακοσιᾶν πεντήκοντα.”
11  A hellénisztikus világban széles körben elterjedt Homonoia-kultuszhoz ld. Gaétan 
Thériault: Le culte d’Homonoia dans les cités grecques. Lyon – Québec, 1996.
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elképzeléseket közvetítettek. Az Asklépiosnak bemutatott áldozatot tekint-
hetjük tipikus ünnepi áldozatnak, amely fő funkciója a közösség és az annak 
fennmaradása szempontjából fontos istenség közötti kapcsolat erősítése. A 
Homonoiának szánt áldozat mögött állhattak természetesen hasonló val-
lásos elképzelések a közösség és az isten viszonyáról. Feltűnő ugyanakkor, 
hogy ez az egyetlen ismert áldozat, amelyet az Asklépios-ünnepségen nem 
a gyógyítás istenének mutattak be, és ez nem is Homonoia kultuszhelyén, 
hanem Asklépios szentélyében került sorra. Bevonása az ünnepi program-
ba nyilvánvalóan azért történt, mert Homonoia egy a kósi polis önképe 
szempontjából központi jelentőségű fogalmat jelenített meg, amelyet az 
Asklépieián egy széles államközi követség előtt lehetett propagálni.

Az egyetértés – még nem perszonifikált istenalakként, hanem politi-
kai fogalomként – megjelenik már egy 278. után keletkezett kósi népha-
tározaton. A határozat a kelták fölött Delphoinál aratott görög győzelem 
nyomán többek között azt rendeli el, hogy a delphoii Pythia ünnepére uta-
zó kósi küldöttek (θεωροί) áldozzanak egy aranyozott szarvú ökröt Apol-
lón Pythiosnak hálából a görögök megmeneküléséért, és imádkozzanak 
a kósiak jó sorsáért, és hogy államuk egyetértésben és demokráciában 
létezzen tovább.12 Legkésőbb a 3. század végétől Homonoiának a polis 
által fenntartott kultusza volt Kóson.13 A kultusz részleteibe bepillantást 
enged egy a 2. század második felében keletkezett rendelet a papság 
eladásáról.14 A szöveg alapján egyértelmű, hogy Homonoia kultuszának 
kiemelkedő jelentőséget szántak a polis vallási életében. Valamennyi 
tisztviselőnek áldozatot kellett bemutatnia Homonoiának, miután meg-
választották, ill. az év első napján, amikor hivatalba lépett.15 A polis ezen 

12  IG XII. 4.1.68.21–30: „τὸν ἀρχιθέωρον καὶ τοὺς θεωροὺς τοὺς ἁιρημένους, ἐπεί 
κα ἀφίκωνται εἰς Δελφούς, θῦσαι τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι βοῦν χρυσόκερω ὑπὲρ τᾶς 
τῶν Ἑλλάνων σωτηρίας καὶ ἐπεύχεσθαι τῶι τε δάμωι τῶι Κώιων γίνεσθαι τὰ ἀγαθὰ καὶ 
μεθ᾿ ὁμονοίας πολιτεύεν ἐν δαμοκρατίαι, καὶ τοῖς ἐπιβοαθήσασι τῶν Ἑλλάνων τῶι ἱερῶι 
εὖ ἦμεν ἐς τὸν ἀεὶ χρόνον.” Apollón Pythios kósi kultuszához ld. legutóbb Paul, 2013. 
68–71.
13  A forrásaink alapján nem tisztázható egyértelműen, mikor és milyen körülmények 
között alapították Homonoia kultuszát Kóson. Dimitris Bosnakis – Klaus Hallof: Alte 
und neue Inschriften aus Kos II. = Chiron, 35. 2005. 219–273. egy 3. században Isthmos 
kósi démosában már létező kultuszból eredezteti Homonoia Kós városi kultuszát. E 
teóriával szemben szkeptikus Paul, 2013. 149–150.
14  IG XII. 4.1.315. A papi tisztségek eladása gyakori volt az égei-tengeri szigete-
ken és Nyugat-Kisázsiában a hellénisztikus korban. A jelenséghez részletesebben ld. 
Hans-Ulrich Wiemer: Käufliche Priestertümer im hellenistischen Kos. = Chiron, 33. 
2003. 263–310.
15  IG XII. 4.1.315.8–15.
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kívül úgy rendelkezett, hogy a vételár egy tizedét ezüst áldozati eszközök 
(ἀργυρώματα) elkészítésére fordítsák.16

Egy következő példa az uralkodókultusz területéről származik.17 A hel-
lénisztikus uralkodókultusz egyik legfontosabb forrása az ióniai Teósból ke-
rült elő. 204/3-ban vezetett nagy kis-ázsiai hadjárata folyamán III. Antiochos 
seleukida király (223–187) betagozta a várost saját birodalmába, egyben 
különböző privilégiumokkal látta el: szentnek és sérthetetlennek (ἱερὰ καὶ 
ἄσυλος) nyilvánította, valamint felmentette az adófizetés alól.18 A teósiak ezt 
helyzetük jelentős javulásaként fogták fel, és hálából nagyszabású kultuszt 
alapítottak Antiochos tiszteletére, amelyről egy terjedelmes felirat maradt 
fenn, amely azáltal tűnik ki az uralkodókultusz alapításáról szóló számos 
egyéb dokumentum közül, hogy nem pusztán a kultusz egyes elemeiről, 
hanem az azoknak tulajdonított funkciókról is tanúskodik.19 Antiochos 
kultuszának részletes bemutatására itt nincs mód, csak egyetlen elemre kon-
centrálok a továbbiakban. A határozat egyik rendelkezése így hangzik: 

„Azért pedig, hogy szent legyen Nagy Antiochos királynak az a 
hely, amelyen jótetteit végrehajtotta, és megígérte, hogy a jövőben is 
hasonló jótetteket fog véghezvinni, állítsák fel a király legszebb bronz 
kultuszszobrát a tanácsházán, és a tisztviselők a pappal, a prytanisszal, a 
timouchoszokkal és a tamiasokkal minden évben Leukatheón hónap első 
napján, a hivatalba lépés ünnepén mutassanak be áldozatot a város közös 
tűzhelyénél a királynak, a Charisoknak és Mnémének, hogy jó kezdettel 
kezdjék hivatalukat, az áldozati állat pedig legyen egy kifejlett állat; tá-
vozzanak ugyanazon a napon a [kiképzésükkel] végző ephébosok a gym-
nasiarchosszal együtt, hogy semmilyen közügyhöz se foghassanak hozzá 
azelőtt, hogy hálájukat nem nyilvánították ki a jótevők iránt, illetve hogy 
rászoktassuk a következő nemzedéket arra, hogy mindent másodlagosnak 

16  Ibid. 4.1.315.42–51.
17  A hellénisztikus uralkodókultuszról szóló hatalmas irodalomból alapvető: Chris-
tian Habicht: Gottmenschentum und griechische Städte. München, 1970.; John Ma: 
Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor. Oxford, 1999. (továbbiakban Ma, 
1999.); Angelos Chaniotis: The Divinity of Hellenistic Rulers. In. A Companion to 
the Hellenistic World. Szerk. Andrew Erskine, Oxford, 2003. 431–445.; H. S Versnel: 
Coping with the Gods. Wayward Readings in Greek Theology. Leiden – Boston. 2011. 
439–492.
18  SEG 41. nr. 1003. A/B. 17–20.
19  Ed. princ. és részletes kommentár: Peter Hermann: Antiochos der Große und Teos. 
= Anadolu, 9. 1965. 29–159.; a Hermann által később felülvizsgált szöveget ld. SEG 
41. nr. 1003. A felirathoz alapvető Ma, 1999.; Angelos Chaniotis: La divinité mortelle 
d’Antiochos III à Téos. = Kernos, 20. 2007. 153–171.
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és kevésbé fontosnak tartsanak a hála kifejezésénél, az ezután történő 
első belépésüket az agorára pedig a legszebbé tegyük.“20

A határozat értelmében a teósiak a tanácsházán III. Antiochos kultusz-
helyét hozták létre. Erre utal egyértelműen, hogy az ott felállítandó szob-
rára nem a profán képmást jelentő főnevek egyikét használták  (ἀνδριάς, 
εἰκών), hanem az általában kultuszszobrot jelentő ἄγαλμα főnevet, 
illetve az, hogy ezáltal a tanácsháza egyébként profán tere szentté vált. 
Antiochosnak egyébként nem ez volt Teósban az egyetlen kultuszhelye. 
Egy másik szobrát a város fő istenségének, Dionysosnak a szentélyében 
állították fel, ami által a király és Dionysos „közös szentélyen osztozó 
istenekké“ (αυνναοι θεοι) váltak.21 A tanácsházán elhelyezett szobor előtt 
azonban nemcsak Antiochosnak, hanem két másik istenségnek, ill. isten-
csoportnak is mutattak be áldozatot. A Charisok (Aglaia, Euphrosyné, 
Thalia) az élet kellemes aspektusai mellett a hála istennői is voltak,22 
ilyen módon a nép Antiochos iránti hálájára utaltak. Mnémé az emléke-
zés istennője volt, és arra utalt, hogy a teósi nép sohasem felejti el Ant-
iochos jótetteit. Antiochos szobra előtt a városi társadalom két különleges 
jelentőségű csoportjának kellett áldoznia. A hivatalba lépő tisztviselők a 
város politikai ügyeit vitték, és jelentős részben a városi társadalom elit-
jéből rekrutálódtak. Az ephébosok a város polgárjoggal rendelkező, 18 

20  SEG 41. nr. 1003. C/D. 29–44.: „ἵνα δὲ καὶ καθιε[ρωμένος] ὁ τόπος ᾖ τῶι βασιλεῖ 
Ἀντιόχωι Μεγάλωι ἐν ὧι τὰ μὲν ἐ[τέλεσε τῶν ἀ]γαθῶν, τὰ δὲ ὑπέσχετο καὶ μετὰ ταῦτα 
ἐπετέλεσεν, ἀ[ναθεῖναι ἄ]γαλμα χαλκοῦν ἐν τῶι βουλευτηρίωι ὡς κάλλιστον [τοῦ βασιλέ-]
ως καὶ συντελεῖν θυσίαν ἐπὶ τῆς κοινῆς τῆς πόλεως ἑ[στίας ἐν τ]ῶι βουλευτηρίωι τῶι τε 
βασιλεῖ καὶ Χάρισιν καὶ Μνήμῃ καθ’ ἕκ[αστον ἔτο]ς τὰς ἀρχὰς μετὰ τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ 
πρυτάνεως τήν τ[ε τῶν στρ]ατηγῶν καὶ τὴν τῶν τιμούχων καὶ τὴν τῶν ταμιῶν κατὰ το[- - 
-] εἰσιτητήρια τῆς ἀρχῆς ἀρχομένας ἀπ’ ἀγαθῶν τῆι νουμη[νίαι τοῦ] Λευκαθεῶνος καὶ 
θύειν ἱερεῖον τέλειον, συντελεῖν δὲ θυσίαν [τοὺ]ς ἐκ τῶν ἐφήβων μετὰ τοῦ γυμνασιάρχου 
τῇ αὐτῇ ἡμέραι καθότι γέγ[ραπτ]αι, ἵνα μηθὲν πρότερον ἄρξωνται πράσσειν τῶν κοινῶν 
πρὶν ἢ χάρ[ιτα]ς ἀποδ[ο]ῦναι τοῖς εὐεργέταις καὶ ἐθίζωμεν τοὺς ἐξ ἡαυτῶν πά[ντα] 
ὕστερα καὶ ἐν ἐλάσσονι τίθεσθαι πρὸς ἀποκατάστασιν χάριτος [καὶ] τὴμ πρώτην αὐτοῖς 
εἴσοδον εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ ταὐτὰ καλλίστην [ποι]ήσο[μ]εν.”
21  A kultikus tiszteletben álló király szobrának elhelyezése egy másik, „hagyomá-
nyos” isten szentélyében gyakori eleme a hellénisztikus uralkodókultusznak, amelynek 
az volt a célja, hogy a király kultuszát minél erősebben integrálja a város vallási életébe. 
Ehhez a jelenséghez ld. részletesebben Kostas Buraselis: Woven into the Peplos. As-
pects of Combination of Ruler Cult with Elements oft he Traditional Polis Identity in 
the Hellenistic World. In. Religion and Society: Rituals, Resources and Identity in the 
Ancient Graeco-Roman World. Szerk. Albert H. Rasmussen,– Susanne W. Rasmussen, 
The BOMOS-Conferences. 2002–2005. Roma, 2008. 215–223..
22  Berti, 2014. 298–290 további irodalommal a χάρις szerepéről a görög vallásban.
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és 19 év közötti fiataljai voltak, akik a gymnasionban elsősorban katonai 
jellegű kiképzést kaptak.23 A fiatalok az ephébeia befejeztével válhattak a 
polis teljes jogú, felnőtt polgáraivá. A határozat világosan kimondja, hogy 
az áldozat első célja az, hogy szertartás végrehajtóira magukra hasson: 
hozzászoktassa őket ahhoz, hogy a jótevők iránti hála kifejezését tartsák 
a legtöbbre. Nemcsak az uralkodókultusz szertartásaira, hanem városi 
ünnepekre általánosságban is jellemző, hogy a városi ifjúság jelentős 
szerepet játsztott rajtuk: a városi ünnepek felvonulásain mindig az elsők 
között találjuk az ephébosokat és a 20 és 30 év közötti ifjakat (νέοι).

A teósi tanácsházán végrehajtott szertartások esetében a reciproci-
tás-modell csak részben magyarázza meg az áldozat végrehajtói és fo-
gadói közötti viszonyt. Az Antiochos és Teós közötti kapcsolat, ill. pon-
tosabban annak ábrázolása a kultuszról szóló határozatban, tökéletesen 
magyarázható ezen az elven, hiszen a város az Antiochos által végre-
hajtott jótetteket, ill. az általa adományozott privilégiumokat viszonozta 
a kultusz megalapításával. A kultusz fontos elemei voltak a különböző 
alkalmakkor az uralkodónak elvégzett áldozatok, amelyek szintén a teósi 
nép Antiochos iránti háláját fejezték ki. A Charisoknak és Mnémének 
bemutatott áldozatoknak is lehettet természetesen ilyen funkciója. A ha-
tározat szövegéből kitűnik, hogy az áldozat fő funkciója abban állt, hogy 
a szertartást végző személyekre gyakoroljon hatást: emlékezetükbe vésse 
a jótevők, azon belül is az Antiochos iránti hála jelentőségét, és így a 
hivatalnokok és a felnőtt életüket megkezdő ifjak politikai nevelésének 
eszközeként szolgáljon. 

A kósi és a teósi áldozatokban közös, hogy az absztrakt fogalmakat 
megtestesítő istenségek (Homonoia, ill. a Charisok és Mnémé) szerepe az 
áldozatokban nem magyarázható meg teljesen a reciprocitás modelljével. 
Ez a viszony az áldozatot bemutató közösség és az azt fogadó közpon-
ti istenség (Asklépios, ill. III. Antiochos) között állt fenn. Ezeknek az 
istenségeknek a központi szerepe az áldozatokon többek között azon is 
felismerhető, hogy a szertartásokat az ő kultuszhelyükön (egy szentélyben, 
ill. a tanácsházán felállított kultuszszobor előtt) hajtották végre. Az abszt-
rakt fogalmak perszonifikációinak ezeken az áldozatokon az a szerep jutott, 
hogy az áldozati szertartás által hordozott jelentést komplex ideológiai 
üzenetekkel gazdagítsák. Ennél fogva ezeknek az áldozatoknak a vallási 

23  Daniel Kah: Militärische Ausbildung im hellenistischen Gymnasion. In. Das helle-
nistische Gymnasion. Szerk. Daniel Kah – Peter Scholz, Frankfurt, 2004. 47–90. (kötet a 
továbbiakban Kah – Scholz, 2004.); Stephen V. Tracy: Reflections on the Athenian Ephe-
beia in the Hellenistic Age. In. Kah – Scholz, 2004. 207-210.; Angelos Chaniotis: War in 
the Hellenistic World. A Social and Cultural History. Oxford – Malden, 2005. 46–51.
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kommunikáció mellett, sőt, talán mondhatjuk, helyett a politikai kom-
munikációban volt fontos szerepük. Erre utal az is, hogy az áldozatokat 
gondosan megválasztott közönség előtt, ill. részrevételével végezték el. A 
Homonoiának bemutatott áldozatot a polis legfontosabb tisztviselői, a pry-
tanisok végezték el abban a négyévenként visszatérő pillanatban, amikor 
a legszélesebb „nemzetközi“ közönség volt jelen a szigeten. E közönség 
jelentős részben az Asklépieia ünnepségén résztvevő államok hivatalos 
képviselőiből állt, akik egyben a Homonoiának bemutatott áldozat által 
hordozott ideológiai üzenet fő célközönségét is alkották. A teósi tanácshá-
zán bemutatott áldozat a hála és az emlékezés motívumával gazdagította az 
Antiochosnak bemutatott áldozat jelentését. Az üzenet célközönségét ebben 
az esetben a városi polgárság politikailag legaktívabb része, a polgárság 
valamint a politikai szerepvállalást éppen csak megkezdő ifjak alkották. 
Az áldozat időpontjának megválasztása is a kommunikációs folyamat ha-
tékonyságát volt hivatott erősíteni. Az áldozatokra az év első napján került 
sor, ami önmagában kiemelte ezeket a többi hasonló szertartás közül. Az 
áldozatok ugyanakkor az aztokat végrehajtó személyek életében is fontos 
eseményekhez (politikai hivatal betöltéséhez, ill. a felnőttkor elérését jel-
ző átmeneti rítusokhoz) kapcsolódtak. Ilyen módon ezek a szertartások, 
legalábbis az azokat előíró városi népgyűlés szándéka szerint, az egyéni 
emlékezet meghatározó elemeivé váltak.

A két áldozati szertartás elemzése alkalmat ad néhány további, a 
hellénisztikus vallás, rituálék és politikai kommunikáció szempontjából 
fontos következtetés levonására. Az áldozatok és a tér összefüggését 
illetően fontosnak tűnik, hogy az áldozat színhelye összefügg annak 
funkcióival, illetve az áldozat által hordozott jelentéssel. Az ember és 
az istenek közötti kommunikáció kitüntetett, de nem egyedüli színhelyei 
az ókori görög világban a szentélyek voltak. Ha egy istenségnek a szen-
télyén kívül, vagy egy másik szentélyben mutattak be áldozatot, annak 
speciális okai lehettek, ill. egy ilyen helyen elvégzett áldozat magának 
a szertartásnak a jelentésére is hatást gyakorolhatott. Mivel e tanulmány 
keretében nincs mód ennek a jelenségnek a teljes körű elemzésére, csak 
röviden utalnék arra a gyakori jelenségre, amikor egy erős helyi kötődés-
sel rendelkező istenség kultuszhelyén távol mutatnak be áldozatot, ill. 
állítanak fogadalmi ajándékot. Egy ilyen istenség volt a Rhodos szigetén, 
Lindosban tisztelt Athéné Lindia. A lindosi akropolison álló szentély az 
istennővel folytatott vallásos kommunikáció kitüntetett színhelye volt, 
amit nemcsak a ma is látható számos fogadalmi ajándék, hanem a 99-
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ben keletkezett ún. lindosi anagraphé is bizonyít.24 A 2. makedón háború 
végén egy három hajóból álló rhodosi flottaegység, amelyben idegen 
zsoldosok is szolgálatot teljesítettek, Lindostól messze, a krétai Latóban 
állított fogadalmi ajándékot Athéné Lindiának.25 Amellett, hogy ez a vo-
tív a Lindoson álló felajánlásokhoz hasonlóan értelmezhető a veszélyes 
tengeri utatzás folyamán az istennőtől kapott támogatásért adott hála 
jeleként, a krétai kontextusban más jelentéseket is hordozott. A fogadal-
mi ajándék szolgálhatott a rhodosi hegemónia jeleként, hiszen a votívot 
felállító hajósok nem magánúton, hanem a rhodosi állam megbízásából 
tartózkodtak Krétán.26 Figyelmet érdemel továbbá, hogy a rhodosi flot-
taegységek fogadalmi ajándékai közül egyedülálló módon itt nemcsak a 
rhodosi polgárjoggal rendelkező tisztek és tengerészgyalogosok, hanem 
a „Hellasból toborzott zsoldosok“ is részt vettek a vortív felállításában. 
Ez alapján megkockáztatható, hogy a közös áldozat a heterogén katonai 
egység koherenciáját, ill. az idegen zsoldosok Rhodos iránti lojalitását is 
hivatott volt erősíteni.

A fent elemzett két példa fontos tanulsága továbbá, hogy az állatáldo-
zatok képesek voltak komplex politikai, ill. ideológiai üzenetek közvetí-
tésére. A különböző istenségek összekapcsolása egy egyszerű eszköz volt 
ezeknek az üzeneteknek az előállítására. Különösen alkalmasak voltak erre 
az absztrakt fogalmak hellénisztikus korban igen elterjedt perszonifikációi. 
Az áldozatok jelentősége ennélfogva messze túlmutat az egyes személyek, 
ill. a közösség és az istenek közötti vallási kapcsolaton. Áldozati szertar-
tások a vallás és a politika határvidékén nem számítottak ritka jelenségnek 
a görög, és azon belül is elsősorban a hellénisztikus polisokban. A sok 
példa közül legyen elég a városi jótevők és elhunyt gymnasiarchosok 
kultuszaira utalni a gymnasionokban.27 Bár nem zárható ki, hogy ezek a 

24  Ld I. Lindos 2. hozzá alapvető: Carolyn Higbie: The Lindian Chronicle and the 
Greek Creation of their Past. Oxford, 2003.; Alain Bresson: Relire le Chronique du 
temple lindien. = Topoi, 14/2. 2006. 527–551.
25  I. Cret. 1, 16, 35, Lató, 197. körül: „Ῥοδίων οἱ στρατευσάμενοι μετὰ ἄρχοντος τᾶν 
τριήρεων Εὐαγόρα τοῦ Πύθιος καὶ τριηράρχων Ἀγησιδάμου τοῦ Ἀγητόρος, Τελέσωνος τοῦ 
Φιλοξένου, καὶ τοῦ ἀποσταλέντος ὑπὸ Ἀγησιδάμου Κλεωνύμου τοῦ Θεώρου, καὶ ἀγευμένου 
τῶν στρατιωτᾶν τῶν ἐκ τῆς Ἑλλάδος ξενολογηθέντων Εὐδάμου τοῦ Ἐπαρμόστου Ἀθάναι 
Λινδίαι.”
26  A rhodosi hegemóniához az Égei-tengeren a hellénisztikus korban ld. legutóbb 
Daniel Kah: Rhodos als Seemacht. In. Seemacht und Seeherrschaft in der Antike. Szerk. 
Ernst Baltrusch – Hans Kopp – Christian Wendt, Stuttgart, 2016. 253–277.
27  Ld. a lykiai Xanthos gymnasionában a neoi által tisztelt Lysón gymnasiarchos és 
kiemelkedő városi jótevő instruktív példáját. Az ifjak oltárt emeltek Lysónnak Zeus Só-
tér oltára mellett, és évenkénti áldozatokkal tisztelték meg. A vonatkozó felirat kiadása 
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halandók a gymnasionokban valódi vallásos tisztelet tárgyai voltak, de 
mégis hiba lenne ezt a jelenséget pusztán erre az aspektusra szűkíteni. A 
fenti teósi példához hasonlóan az ifjak politikai nevelése, ill. a város iránti 
lojalitásának erősítése szintén hozzátartozott ezeknek az áldozatoknak a 
funkciójához. Az ifjak által alapított kultuszok esetében mindehhez hozzá-
járulhatott a gymnasionban tréningező fiatalok önreprezentációja a városi 
nyilvánosság előtt. Mindez arra utal hogy ahelyett, hogy a hellénisztikus 
városokban végrehajtott áldozatokat a priori vallási jellegű szertartásként 
értelmeznénk, helyesebb talán ezeket olyan nyilvános ceremóniáknak tar-
tani, amelyekben a vallásos komponens nagyon különböző jelentőséggel 
bírhat. A vallásos és profán funkciók összefonódása összefügg a görög 
nyelv, ill. a vallási jelenségekről folytatott diskurzus azon sajátosságával, 
hogy hiányzik a modern kultúrákra jellemző vallás-fogalom, ill. annak 
egyértelmű elhatárolása az élet más szféráitól.

Felvetődik mindezek után a kérdés: hogyan lehet elhelyezni ezeket a 
jelenségeket a görög vallás történetében? A hellénisztikus polisok vallá-
sának jellemzésére a kutatás hosszú ideig a hanyatlás, ill. a válság fogal-
mait használta. A görög vallás történetének máig egyetlen összefoglalása, 
M. Nilsson 1961-ben második kiadást megért monumentális műve 
a klasszikus korból eredő polis-vallással kapcsolatban tartalmukat 
vesztett formákról, rutinszerűen, de meggyőződés nélkül végzett kul-
tikus szertartásokról beszél, miközben a hellénisztikus vallásosság két 
karakterisztikus vonásának az individualizmust és az orientális kul-
tuszok térnyerését tartja.28 Kézenfekvő lenne a fent említett példákat, 
ahol az áldozatok elsősorban politikai jelentőséggel bírtak, szintén a 
hellénisztikus vallás hanyatlásának összefüggésébe helyezni.29 A görög 
világ vallásos szertartásai esetében azonban a vallásos és a politikai 
aspektusokat nem csupán egymással ellentétes pólusokként lehet felfogni, 
amelyek szükségszerűen gyengítik egymást. A vallás „beágyazottsága“ 
a polis intézményeibe és társadalmába a korai időktől kezdve lehetővé, 

és kommentárja: Philippe Gauthier: Bienfaiteurs du gymnase au Letôon de Xanthos. = 
Revue des Études Grecques,  109. 1996. 1–34. A jelenséghez összefoglalóan ld. Sophia 
Aneziri, – Dimitrios Damaskos: Städtische Kulte im hellenistischen Gymnasion. In. 
Kah – Scholz, 2004. 268–270.
28  Martin P. Nilsson: Geschichte der griechischen Religion II. Die hellenistische und 
römische Zeit. München, 1961. különösen 30–31.
29  Így pl. Angelos Chaniotis: Sich selbst feiern? Städtische Feste des Hellenismus im 
Spannungsfeld von Religion und Politik. In. Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus. 
Szerk.: Paul Zanker – Michael Wörrle, München, 1995. 163. a hellénisztikus városi 
ünnepek politikai instrumentalizációjával kapcsolatban: „Eine Funktionaliserung ebnet 
aber auch einer Säkularisierung des Festes den Weg“.
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ill. szükségszerűvé tette ezeknek az aspektusoknak az összefonódását.30 
A vallásos szertartások politikai instrumentalizációja sem tekinthető 
hellénisztikus kori újításnak, hiszen erre számos példa hozható a görög 
történelem korábbi korszakaiból. Az athéni Panathénaia, amelyen a pe-
loponnésosi háború idején a délosi szövetség tagjai részvételre voltak 
kötelezve, csak egy példa erre a sok közül. A vallás és a politika már 
a hellénisztikus kor előtt megfigyelhető szoros összefonódása mellett a 
mélyen átélt személyes vallásosság számos, itt részletesen nem ismer-
tethető hellénisztikus kori bizonyítéka is arra int, hogy a fenti példákat ne 
a hellénisztikus vallás hanyatlásának kontextusában értelmezzük.31

Religion, Raum und Kommunikation: Beobachtungen zu zwei Op-
fern aus hellenistischer Zeit

Abstrakt

Dem blutigen Tieropfer, dem häufigsten Ritual in der griechischen Reli-
gion werden in der Forschung meistens zwei Funktionen zugeschrieben: 
sie bestätigten die auf dem Prinzip der Reziprozität beruhende Beziehung 
zwischen Sterblichen und Göttern und stärkten die Solidarität unter den 
Personen, die das Ritual vollzogen. In diesem Aufsatz wird anhand einiger 
hellenistischer Inschriften (vor allem aus Kos und Teos) der Frage nachgeg-
angen, welche andere Funktionen die Opfer erfüllen konnten. Besondere 
Aufmerksamkeit wird dabei dem räumlichen Kontext gewidmet, in dem 
die Rituale durchgeführt wurden. Es wird dafür plädiert, dass insbesondere 
im Falle aufwändiger Ritualkomplexen die Hauptfunktion mancher Opfer 
darin bestand, den Betrachtern und den Teilnehmern der Zeremonien ideo-
logische Botschaften zu vermitteln.

30  Sourvinou-Inwood által (Christiane Sourvinou-Inwood: What is Polis Religion? 
In. The Greek City from Homer to Alexander. Szerk. Oswyn Murray – Simon Price, 
Oxford, 1990. 295–322.; Idem: Further Aspects of Polis Religion. In. Oxford Readings 
in Greek Religion. Richard Buxton, Oxford – New York, 2000. 38–55.) megfogalma-
zott modell a „polis-religion“-ről kisebb korrekciók ellenére a mai napig nagy hatást 
gyakorol a kutatásra. A modell érvényességét alapvetően meg nem rengető kritikai 
észrevételekhez ld. Julia  Kindt: Polis Religion – A Critical Appreciation. = Kernos, 22. 
2009. 9–34.
31  Az emocionalitást és az istenekhez fűződő személyes kapcsolatot Angelos Cha-
niotis: Religion und Mythos. In. Kulturgeschichte des Hellenismus. Von Alexander dem 
Großen bis Kleopatra. Szerk. Gregor Weber, Stuttgart, 2007. 139–157. a hellénisztikus 
vallás jellegzetes vonásainak tartja, nem csak a misztérium- és az orientális kultuszok, 
hanem a hagyományos görög istenek kultuszának terén is. 


