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Noha a romok és a közöttük – vagy épp alattuk – 
rejtőző emberi és tárgyi maradványok évszáza-
dok óta kedvelt témának számítanak, feltárásuk 

csak a 19. században vált az angol irodalom tárgyává. 
Az angol (pontosabban a skót) irodalom első, kis jó-
indulattal régésznek is nevezhető alakja Walter Scott 
(1771–1832) 1816-os, magyarul sajnos nem olvasható 
The Antiquary (’Az ódondász’) című regényének címsze-
replője. Jonathan Oldbuck, a visszavonultan élő, kissé 
hóbortos földesúr – akit a régi balladákat és tárgyakat 
szenvedélyesen gyűjtő Scott részben önmagáról min-
tázott – csalódásai elől menekül a múltba, alakjában 
azonban már jelen van az  angol irodalom régészeti 
utalásaiban máig jelen lévő motívum: a  múlt szere-
pe az önazonosság létrehozásában. Ez ugyanakkor el-
választhatatlan az  irodalmi alkotásokban megjelenő 
régészeti hivatkozások másik fő forrásától, a múlthoz 
való viszony 19. századi megváltozásától: az ekkor ki-

bontakozó evolúcióelmélet, a geológia és a paleon-
tológia mellett a megszülető modern régészettudo-
mány is fontos szerepet játszott abban, hogy a század 
során a statikus teremtéstörténetet egyre inkább fej-
lődéselvű magyarázatok váltották fel. Thomas Hardy 
(1840–1928) regényeinek archeológiai utalásai mögött 
például mind a helyi identitás erősítése, mind a narratív 
világmagyarázatokba vetett bizalom ott rejlik. Hardy 
követte a régészet fejlődését, többször is írt a szűkebb 
pátriájában (Dorsetben) történt felfedezésekről, 
és regényeiben is fontos szerepet játszanak a  régi 
korokból fennmaradt építmények, mint Stonehenge 
az Egy tiszta nőben (1891), vagy a The Return of the Na-
tive (’Az őslakos visszatér’, 1878) című regény mikrokoz-
moszát uraló Rainbarrow nevű ősi halom. Hardy szá-
mára az régészeti maradványok a genius loci szerepét 
játsszák: ezek spirituális középpontok, ahol összesűrű-
södik az adott tájegység változó életvilága.
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Az amerikai egyiptológus, 
Barbara Mertz (1927–2013) 1975-

ben indult – Elizabeth Peters álnéven pub-
likált – régészeti kalandregény-sorozatában 
főszerepet játszó Amelia Peabody Emerson – aki 
aff éle női Indiana Jones a kötetekben – modellje 
Edwards, illetve Bell volt: a szereplő keresztneve pedig 
bevallottan egy Amelia Edwards előtti főhajtás. Hasonló 
hagyományt folytatnak a kanadai Lyn Hamiltonnak 
(1944–2009) a világ egzotikus romvárosaiban és 
más régészeti helyszínein játszódó, „archeoló-
giai rejtélyekként” piacra dobott kalandregé-

nyei, amelyeknek főhőse Lara McClin-
toch régiségkereskedő.

Ugyancsak 
alapos régészeti 

ismeretekre épülnek a huszadik 
századi irodalom őskori témákat 
választó regényei – William Golding 
(1911–1993) Örökösökje (The Inheritors, 
1955), Jim Crace (1946–) The Gift of Stones 
('A kőfaragás adománya', 1988) és Mar-
garet Elphinstone (1948–) The Ga-

thering Night (‘Leszáll az éjszaka’, 
2009) című kötete.

Noha a Gilga-
mes-eposz nem az an-

gol irodalom része, megtalálásának 
története mégis elválaszthatatlan a Brit 

Birodalom létezésétől. Austen Henry Layard 
(1817–1894) éveken át folytathatta azokat a Ni-

nive környéki ásatásokat, amelyek során később 
Layard egyik munkatársa, Hormuzd Rassam 

(1826–1910) a Gilgames-eposzt tartalmazó 
kőtáblákat is megtalálta, és azokat vé-

gül a British Museumba szállí-
tották.

A régészet ugyanakkor másféle szerepet is játszott, 
például az ókori témájú prózában. A népszerű viktoriá-
nus író, Edward Bulwer-Lytton (1803–1873) magyarul is 
számos kiadást megért Pompeji utolsó napjai (The Last 
Days of Pompeii, 1834) című regénye például, 
noha történelmietlen módon ke-
resztény allegóriát olvas 

bele a  város pusztulá-
sába – mindez a  város 
bűnei miatt következik 
be –, tudatosan törek-
szik arra, hogy hű ma-
radjon a  régészek által 
Pompejiről megrajzolt 
képhez. Bevezetőjében 
Bulwer-Lytton úgy fo-
galmazott, hogy a  re-
gényhez „az Archeológia 
elhanyagolt tárházából” 
nyert ki olyan részlete-
ket, amelyek eleveneb-
bé teszik a történészek 
„száraz és tényszerű elbeszé-
léseit”.

A régészet és az irodalom összefüggéseinek másik ki-
tüntetett terepe a 19. század végétől maga a Brit Birodalom. 
Míg Európában ebben az időszakban az archeológia elsősor-
ban a nemzeti identitás mítoszainak megerősítését szolgálta, 

az angol régészet kibontakozása – és irodalmi megjelené-
se – sokáig elválaszthatatlan volt a Brit Birodalom ter-

jeszkedésétől. A birodalmi múlt „régészeti” nyomai 
máig láthatók Nagy-Britannia-szerte, a Kleopátra 

tűjének nevezett, London szívében álló egyip-
tomi obeliszktől a British Museum gyarma-

ti kincseiig (így az egyiptomi múmiák, 
az asszír szárnyas bikák vagy az athéni 
Parthenon frízei, amelyeknek tulaj-
donjoga elhúzódó diplomáciai és jogi 

szappanopera tárgyai még manapság is), 
mind-mind ide sorolhatók.

Ezek után nem meglepő, hogy az angol 
irodalomban rendkívül komoly karriert futot-

tak be a brit birodalmi környezetben – fő-
ként Egyiptomban és a Közel-Keleten – ját-
szódó művek, melyekben a régészet főként 
a  kincskeresés és a  kalandok romantikus 
kontex tusában jelenik meg. Csakúgy, mint 
H. Rider Haggard (1856–1925) Salamon király 
kincse (King Solomon’s Mines, 1885) című re-
gényében, amely egyúttal a huszadik század 
végi szuperhős régészprofesszor, Henry Wal-
ton „Indiana” Jones egyik tényleges előképe 
is volt. A regényíró Amelia B. Edwards (1831–
1892), akinek a  művei ugyancsak ebben 

a  brit birodalmi környezetben játszód-
nak, utazóként és egyiptológusként is 

komoly hírnevet szerzett magának. 
A  régészet tehát elválaszthatat-

lan volt a  birodalom politikai 
játszmáitól – ennek az ösz-

szefonódásnak a megtes-
tesítője volt „a sivatag 

királynője”, Gertrude 
Bell (1868–1926) is, 

aki utazó, régész, író 
és diplomata volt egy 

személyben. Neki később 
fontos szerepe volt Irak állam 

létrejöttében is, de az ő erőfeszí-
téseinek köszönhető például a bag-

dadi Nemzeti Múzeum megalapítása is.

 Jonathan Oldbuck
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A birodalom azonban ré-

gészeti értelemben is vissza-
vágott, legalábbis ami a  19. 
század végének irodalmát illeti. 
Miközben az angol régészek és 
kalandorok mázsaszám hord-
ták az  anyaországba a  kiásott 
kincseket, e leletek egy része 
önálló irodalmi (utó)életre 
kelt. A  századvég egyik nép-
szerű műfajává vált ugyanis 
a  „múmiatörténet”, amelynek 
művelői közé tartozott például 
a Drakula révén világhírűvé vált 
Bram Stoker (1847–1912) (The 
Jewel of Seven Stars [’A hét csillag 
ékköve’, 1903]) vagy Sherlock 
Holmes szülőatyja, Sir Arthur 
Conan Doyle (1859–1930) is (Lot 
No. 249 [’A 249-es tétel’, 1892]). A megelevenedő múmia 
nemcsak a  jelen kíváncsisága által megzavart „múlt” 
bosszúját testesíti meg, hanem a  Brit Birodalommal 
kapcsolatos félelmeket és szorongásokat is. Ilyen volt 
az „Egyiptom-probléma” is: ekkoriban nem mindenkinek 
volt könnyű feldolgozni azt a tényt, hogy az európai civi-
lizáció bölcsője Egyiptom „fekete” világa volt.

A régészet motívumai ek-
kortájt telítődtek allegorikus 
jelentésekkel is: a  századelő 
egyik legnépszerűbb kísértet-
história-szerzője, M. R. James 
(1862–1936) specialitása például 
a régészeket és helytörténésze-
ket is gyakran szerepeltető „an-
tikvárius” történet volt, amely-
ben a  megbolygatott helyszín 
valamely hátborzongató tárgy 
révén jelzi, hogy a  múlt feltá-
masztása, szóra bírása veszélyes 
vállalkozás. A régészet egyúttal 
a  történetszemlélet változásá-
nak irodalmi megjelenéseiben 
is szerepet kapott; a  jelen mint 
a  jövő archeológiájának tárgya 
jelenik meg például H. G. Wells 

(1866–19 46) Időgépében is (The Time Machine, 1895). 
A régészet szimbolikus jelentéseit ekkoriban az a tény 
is tágította, hogy Sigmund Freud (1856–1939) – maga is 
szenvedélyes leletgyűjtő – számos alkalommal használta 
az archeológia metaforáját, amikor az emberi psziché 
önmagának való idegenségéről beszélt: Freud vélekedé-
se szerint ugyanolyan nehéz megértenünk saját elteme-

Th omas Hardy

Múmia kicsomgaolása a 19. század végén
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Kincskeresők, múmiák, politikusok: az archeológia és az angol irodalom
tett, elfojtott emléktöredékeinket 
és késztetéseinket, mintha egy is-
meretlen civilizáció feliratait akar-
nánk megfejteni.

A régészet metaforája a husza-
dik század közepére a legnépsze-
rűbb műfajjá váló detektíviroda-
lomban is teret nyert: kézenfekvő 
volt ugyanis a párhuzam az elrej-
tett nyomokból történeteket és 
egész életvilágokat rekonstruáló 
régészeti feltárás és a  nyomozás 
munkája között. A műfaj koroná-
zatlan királynőjének, Agatha Chris-
tie-nek (1890–1976) a  második 
férje, Max Mallowan (1904–1978) 
maga is régész volt. Az írónő pe-
dig nem csupán elkísérte a  férjét 
az  ásatásokra, de ő maga is részt 
vett a  munkában, sőt időnként 
még az arckrémjét is bevetette 
a  leletek megóvásának érde-
kében. Az archeológiai ásatás 
egy-két regényének még 

konkrét hátteréül is szolgált (pél-
dául a Gyilkosság Mezopotámiában 
című regényben [Murder in Me-
sopotamia, 1936] maga a tettes is 
régész), ám a rejtélyek megfejtését 
inkább az emberi viszonyokban és 
jellemekben kereső Christie nem 
igazán élt a  párhuzamban rejlő 
lehetőségekkel. A mezopotámiai 
ásatásokat vezető Mallowan fele-
sége szerint „a régészek csak azt 
bámulják, ami ott van a lábuk előtt; 
az égbolt nem is létezik számukra”.

A későbbi krimiszerzők ugyan-
akkor – Christie-vel ellentétben 
– alaposan kihasználták a nyomo-

zás és az  archeológia közötti me-
taforikus párhuzamokat, például 

Elly Griffiths (1963–) sorozata is, 
amelynek főszereplője Ruth Gal-
loway, a macskáival élő régész-

professzor, aki rendszeresen 
segít a norfolki rendőrségnek.

Az archeológiai szál gyak-
ran nemcsak metaforikusan 

képezi le ugyanakkor az adott 
könyv központi rejtélyét, de sok-

szor ok-okozati összefüggésben is áll 
azzal, mint Ian Rankin (1960–) Pokolvi-

dék (The Falls, 2001), Ann Cleeves (1954–) 
a Shetland-szigeteken játszódó Red Bones 

('Vörös csontok', 2009) és Kate Mosse 
(1961–) népszerű Labirintus (La-

byrinth, 2005) című 
regényében.

 Stonehenge
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A birodalom azonban ré-

gészeti értelemben is vissza-
vágott, legalábbis ami a  19. 
század végének irodalmát illeti. 
Miközben az angol régészek és 
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ták az  anyaországba a  kiásott 
kincseket, e leletek egy része 
önálló irodalmi (utó)életre 
kelt. A  századvég egyik nép-
szerű műfajává vált ugyanis 
a  „múmiatörténet”, amelynek 
művelői közé tartozott például 
a Drakula révén világhírűvé vált 
Bram Stoker (1847–1912) (The 
Jewel of Seven Stars [’A hét csillag 
ékköve’, 1903]) vagy Sherlock 
Holmes szülőatyja, Sir Arthur 
Conan Doyle (1859–1930) is (Lot 
No. 249 [’A 249-es tétel’, 1892]). A megelevenedő múmia 
nemcsak a  jelen kíváncsisága által megzavart „múlt” 
bosszúját testesíti meg, hanem a  Brit Birodalommal 
kapcsolatos félelmeket és szorongásokat is. Ilyen volt 
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A régészet motívumai ek-
kortájt telítődtek allegorikus 
jelentésekkel is: a  századelő 
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masztása, szóra bírása veszélyes 
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a  történetszemlélet változásá-
nak irodalmi megjelenéseiben 
is szerepet kapott; a  jelen mint 
a  jövő archeológiájának tárgya 
jelenik meg például H. G. Wells 

(1866–19 46) Időgépében is (The Time Machine, 1895). 
A régészet szimbolikus jelentéseit ekkoriban az a tény 
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Th omas Hardy

Múmia kicsomgaolása a 19. század végén
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tett, elfojtott emléktöredékeinket 
és késztetéseinket, mintha egy is-
meretlen civilizáció feliratait akar-
nánk megfejteni.

A régészet metaforája a husza-
dik század közepére a legnépsze-
rűbb műfajjá váló detektíviroda-
lomban is teret nyert: kézenfekvő 
volt ugyanis a párhuzam az elrej-
tett nyomokból történeteket és 
egész életvilágokat rekonstruáló 
régészeti feltárás és a  nyomozás 
munkája között. A műfaj koroná-
zatlan királynőjének, Agatha Chris-
tie-nek (1890–1976) a  második 
férje, Max Mallowan (1904–1978) 
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dig nem csupán elkísérte a  férjét 
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vett a  munkában, sőt időnként 
még az arckrémjét is bevetette 
a  leletek megóvásának érde-
kében. Az archeológiai ásatás 
egy-két regényének még 

konkrét hátteréül is szolgált (pél-
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sopotamia, 1936] maga a tettes is 
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jellemekben kereső Christie nem 
igazán élt a  párhuzamban rejlő 
lehetőségekkel. A mezopotámiai 
ásatásokat vezető Mallowan fele-
sége szerint „a régészek csak azt 
bámulják, ami ott van a lábuk előtt; 
az égbolt nem is létezik számukra”.
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– alaposan kihasználták a nyomo-

zás és az  archeológia közötti me-
taforikus párhuzamokat, például 

Elly Griffiths (1963–) sorozata is, 
amelynek főszereplője Ruth Gal-
loway, a macskáival élő régész-

professzor, aki rendszeresen 
segít a norfolki rendőrségnek.
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Kincskeresők, múmiák, politikusok: az archeológia és az angol irodalom
A régészet a  közelmúlt angol re-

gényeiben is elsősorban az egyéni és 
kollektív azonosság megalkotásának, 
a  jelen és a  múlt kapcsolatainak, 
valamint az önmegismerés lehető-
ségének metaforájaként szolgál. 
Angus Wilson (1913–1991) Angol-
szász furcsaságok (Anglo-Saxon 
Attitudes, 1956) című regényében 
az én és a közösség mibenléte mindad-
dig bizonytalan, amíg meg nem történik 
a könyv fő kiindulópontjának tekint-
hető régészeti feltárás. A  történész 
főszereplő, Gerald Middleton egy 
1912-es ásatáson történt eset körül-
ményeit próbálja felderíteni: 
egy hetedik századi püspök 
sírjában a csontváz mellett 
egy pogány termékenységi 
szobrocskát találtak, ame-
lyet sokan a pogányságba 
való visszaesés bizonyíté-
kaként kezeltek, Middleton 
azonban sejti, hogy a szob-
rot egyik barátja csempészte 

a sírba. A szobor jelenléte arra utal, 
hogy a nar ratívaként felfogott öna-

zonosság mindig utólagos „csalá-
sok” révén jön létre.

Margaret Drabble (1939–) 
1975-ös Realms of Gold (’Arany 
birodalmak’) című regényének 
főszereplője, Frances Wingate 

sikeres régész, aki egy ősi szaha-
rai város feltárásával szerzett hírne-

vet, és akit a személyes és családi múltjával 
való szembesülés a foglalkozásával kap-

csolatos nézeteinek átgondolására is 
rákényszeríti: a régészet „hiábavaló 

vállalkozás: a  múltban keresünk 
Utópiát, olyan társadalmat, 

amely lehetséges, sőt talán 
ideális. Arany világokat ke-
resünk, amelyekből kiűzet-

tünk, ezek a világok azonban 
egyre távolabbinak tűnnek, 
mert arany világ soha nem lé-

tezett, csak a  fennmaradásért 
való gürcölés, csak kegyetlenség 

és tompa unalom.” A régészet po-A Gilgames-eposz egy részlete

A  British Museum

A történet a  huszadik 
század talán leghíre-

sebb régészeti átverésén, 
az  emberszabású előem-

berek és az  ősember közötti 
hiányzó láncszemként ünnepelt 

„Piltdown man” 1912-es 
„felfedezésén” 

alapult.
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litikai tétekkel is bír: az ásatásoknál fontosabb 
az ásványkincsek feltárása, a leletek fő jelentő-
sége pedig egy frissen függetlenné vált, Szá-
hel-övezeti ország (Adra) identitásának, törté-
nelmének formálásában van.

John Preston (1953–) 
The Dig (’Az ásatás’, 2007) 
című regénye Anglia talán 
leghíresebb 7. századi an-
golszász temetkezésének, 
a  Sutton Hoo-i lelőhely 
feltárásának története. 
Az ásatások a második vi-
lágháború előestéjén kez-
dődtek; az egyik elbeszélő, 
az ásatásokban részt vevő 
Peggy Piggott (1912–1994) 
– egyébként az  író nagy-
nénje – meg is jegyzi: „Kü-
lönösen kegyetlen tréfának 
tűnt, hogy akkor kezdjük fel-
tárni egy civilizáció marad-
ványait, amikor a  mienk épp 
a  megsemmisülés küszöbén áll.” 
Peter Ackroyd (1949–) First Light (’Pirkadat’, 1989) című 
regényének középpontjában pedig egy, a neolitikum óta 
használt ősi halomsír feltárása áll Dél-Anglia egyik kies 
völgyében. Az ásatást vezető régész, Mark Clare egyszer-
re képviseli a múlttal és a múlt emlékeit őrző hellyel való 
szinte misztikus egyesülés fantáziáját és a múltat meg-

ismerhető, a maga épségében 
„kiásható” tárgynak tekintő tu-
dományos perspektívát. Clare 
célja a „teljes feltárás, az objektív 
értelmezés és a mindenre kiter-
jedő magyarázat”, amelynek 
révén megismerhető „a hely 
valódi természete”. Mindkét fel-
fogás végső soron megismer-
hető helyként képzeli el a múl-
tat, a regény azonban kikezdi e 
bizonyosságokat: a halomsírról 
kiderül, hogy nem a lezárt múlt 
része, hanem folyamatosan 
használatban van egy különös 

helybéli farmercsalád temetke-
zési helyeként.

Nem meglepő ezek után, hogy a  kortárs brit iro-
dalomban a régészet már többnyire a  jelen és a múlt 
kiszámíthatatlan, lezárhatatlan viszonyának metafo-
rájaként szolgál. Adam Thorpe (1956–) Ulverton (1992) 
című regénye egy angliai falu történelméből villant fel 
pillanatképeket, megmutatva, ahogy a helynevekben, 

Agatha Christie és férje, Max Mallowan

Simgund Freud (Ferdinad Schmutzer rajza)

Pompeji utolsó napjai
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Dél-Ka-
rolinában. 

Ez utóbbi egy 2013 
óta minden évben látogatható 

nemzetközi rendezvény, középpontjában 
ugyancsak a kulturális örökség és a régészet áll.

A közelmúltban több európai város is – ha nem is éves 
rendszerességgel, de gyakran – jelentkezett régészeti fi lm-
fesztivállal. 2017-ben Rione Terra (Olaszország) adott helyet 
egy saját szervezésű eseménynek, Horvátország pedig már 
ötször rendezett ilyet, a legutóbb épp 2018 végén, Splitben.

Spanyolország pedig lassan „nagyhatalommá” növi ki 
magát ezen a téren: negyedszer kerül sor ez évben Castilla 
y León autonóm közösség saját nemzetközi régészeti fi lm-
fesztiváljára. Talán ennél is nagyobb jelentőségű, szintén 
hispán földön, a baszk Bidasoai Nemzetközi Régészeti Film-
fesztivál – itt idén már a 19. alkalommal gyűlnek össze a 
filmesek és a téma iránt érdeklődő közönség, és ezzel a 
legfontosabb ilyen jellegű rendezvénnyé vált európai, de 
talán világviszonylatban is. Szintén kiemelkedő a húsz éve 
létező, kétévente megszervezett svájci Nyoni Nemzetközi 
Régészeti Filmfesztivál, amely a Genfi -tó partjára invitálja a 
publikumot.

Az ilyen és ehhez hasonló fesztiválok teljes körű felso-
rolása szinte lehetetlen, mivel számos múzeum évente, bi-
zonyos kulturális intézmények és fi lmes csoportok pedig 
két-három évente vagy alkalmi jelleggel mutatnak be olyan 
fi lmvetítés-sorozatot, ahol a régészeti témát állítják közép-
pontba. E fesztiválok kétség kívül a világ kulturális örökség-
védelmének és a nemzetközi régészetnek is az ünnepei.

C C C

Nemzetközi régészeti

filmfesztiválok

A 
régészetre, az 
ősi kultúrák és társadal-
mak bemutatására számos film-
fesztivál szakosodott a világban. Róma, Isz-
tambul, Athén, Amiens, Brüsszel, Bordeaux – többek 
között – bizonyos időszakonként helyt adnak olyan fi lmmust-
ráknak, amelyek programja erre a tematikára fókuszál. Az egyik legjelen-
tősebb az amerikai bázisú Régészeti Örökség Intézet (Archaeological Legacy 
Institute – ALI) médiaprojektjei keretében megvalósuló fi lmfeszti-
vál és vetítéssorozat. Oregon államban 2019-ben is meg-
rendezik a The Archaeology Channel International 
Film Festivalt, októberben pedig egy 
igen hasonló esemény (Ark-
haios Film Festival) 
látogatható 

Vetítsünk!

Lénárt 
And

rá
s

Az Arkhaios Film Festival logója, Dél-Karolina

A Bidasoai Nemzetközi Régészeti Filmfesztivál 
2016-os plakátja, Spanyolország

A Nyoni Nemzetközi Régészeti Filmfesztivál
friss felhívása, Svájc

Az Arkhaios Film Festival 2017-es posztere,
Dél-Karolina
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h a g y o m á ny o k b a n  é s 
a  topográfiában miképp 
rétegződnek egymásra 
a  történelmi korok nyo-
mai. Az utolsó fejezet-
ben lakópark épül a  falu 
szélén, ám az  alapozás 
során régi csontvázat ta-
lálnak. A  helybéliek rög-
tön kísértetről és átokról 
beszélnek, amely mintha 
a házakat végül áron alul 
értékesíteni kényszerü-
lő építési vállalkozón is 
fogna: a  jelen és a  múlt 
ko n f l i k t u s á n a k  n i n c s 
egyér telmű győz tese. 
Barry Unsworth (1930–
2012) Land of Marvels (’A 
csodák földje’, 2009) című 
regénye pedig visszatér 
a  régészet és a  birodal-
mi múlt kapcsolatához, 
közvetett módon ref lektálva 
az ezredforduló háborúira is. Az 
1914 tavaszán, Mezopotámiá-
ban játszódó történetben az ása-
tás – Asszíria utolsó királyának 
palotáját tárják fel – már globá-
lis geopolitikai játszmák kontex-
tusába kerül; a  leleteknél immár 
fontosabb a föld alatt rejtőző olaj, 

amely a  területet birtokló 
angolokat és a közeledő né-
meteket egyaránt minden-
nél jobban izgatja.

Ahogy a  21.  sz áz adra 
a  történettudomány is új-
ragondolta saját alapfel-
tevéseit ,  a  régészet sem 
egyszerűen az  objektív tu-
dásszerzés eszköze, hanem 
társadalmi-politikai folya-
matokba – például a  biro-
dalomépítésbe, a  nemzeti 
és lokális önazonosságok 
megkonstruálásába – be-
ágyazot t  tevékenységgé 
vált, amelynek alapfeltevé-
sei már korántsem magától 
értetődő igazságok. A  hu-
szadik század talán egyik 
legjelentősebb költője, W. 
H. Auden (1907–1973) utolsó, 
Archaeology (1973) című ver-

sében így fogalmaz: „A régészetből 
egy tanulság legalábbis levonható. 
Nevezetesen az, hogy a tankönyveink 
mind hazudnak. Nem lehetünk büsz-
kék arra, amit Történelemnek nevez-
nek, hiszen az a bennünk élő bűnöző 
műve: a jóság időtlen”.
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 Agatha Christie fotózik Nimrudban

Kate Mosse kötete

Sutton Hoo
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