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Tóth Anna Judit

A pogányság mint könyves vallás a  
kora-bizánci forrásszövegekben1

Theodosius császár rendeleteivel az antik kultuszok nyilvános gyakorlata megszű-
nik, beleértve még a házikultuszt is, csupán egészen speciális, ill. periférikus helye-
ken maradhat meg a pogány vallásgyakorlat.2 A kereszténység államvallássá vált, a 
császári ediktumok azonban egyelőre nem írták elő, hogy a birodalom valamennyi 
lakosának kötelező volna kereszténnyé válnia. Bő száz évvel később, majd Iustinia-
nus alatt kerül sor kegyetlen pogányüldözésekre. Nehéz megítélni, hogy a lakosság 
hány százaléka lehetett jogos célpontja ezeknek az üldözéseknek, de az bizonyos, 
hogy a Iustinianus-kor kiemelkedő szerzőinek többségéről felvetette már a kuta-
tás, hogy szívük mélyén pogányok lettek volna.3 Különösen jellemzőnek találom 
Ióannész Lüdosz esetét. Phótiosz azt mondja róla: művei zavarba ejtő olvasmá-
nyok, mert nehéz megállapítani, hogy kereszténysége valódi-e, vagy egyszerűen 
hipokrita.4 Mai szemmel olvasva Lüdosz munkáit, semmi jelét nem találjuk keresz-
tény gondolatoknak, monoteizmusa is inkább neoplatonikus színezetű – mindez 
azonban, úgy tűnik, a bizánci olvasó számára egyáltalán nem volt egyértelműen 
érzékelhető.

Az antik vallások történetének volt tehát egy utolsó, lezáró szakasza, mely igen 
szokatlan az egyetemes vallástörténetben: egy vallásnak léteztek hívei, talán nem 
is kis számban,5 azonban nem létezhetett vallásgyakorlat. A helyzet különleges, 
hasonló állapotok talán csak a II. világháború előtti Szovjetunióban vagy még in-
kább a Japánban a Tokugawa sógunátus idején álltak fenn, azonban a kereszténység 
esetében sokkal nagyobb lehetőség van a magányos, illetve titkos vallásgyakorlatra 
– részben nyilván azért, mert a kereszténység eleve a teljes vagy részleges illega-
litás körülményei között alakította ki saját vallásgyakorlatának formáit. Az antik 
vallások azonban per definitionem mindig is államvallásként léteztek, gyakorlásuk a 

1 A cikk az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával készülhetett el, a PD 75  884. számú 
pályázat keretei között.

2 Pl. a philai Iszisz-szentély, melyet csak Iustinianus zárat be. Ide tartoznak a különböző allegorikus 
istenalakok is, mint például Anthousza, Konstantinápoly tükhéje.

3 J. A. S. Evans: Christianity and Paganism in Procopius of Caesarea. Greek, Roman and Byzantine Studies 
12 (1971) 81-100.; A. Kaldellis: The History and Religious Views of Agathias: A Reinterpretation. By-
zantion 69 (1995) 206-52.; A. Kaldellis: The Religion of Ioannes Lydos. Phoenix 57 (2003) 300-316.

4 Photios, Bibl. Cod. 180.
5 Méghozzá elsősorban a társadalom legalsó és legfelső rétegében.
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nyilvános ünnepekhez, a nagy reprezentatív kultuszhelyekhez kötődött, Theodosi-
us rendelkezéseivel tehát a létalapjukat veszítették el.

A pogányság ezen utolsó évszázadának mikéntje csekély érdeklődésre tarthat-
na számot, amennyiben valóban azt mondhatnánk, hogy utolsó volt: az az évszá-
zad, amikor a régi hit utolsó maradványai is elhaltak, és semmibe vesztek. Csak-
hogy nem ez a helyzet. Mind a görög, mind a latin nyelvterület esetében az újkori 
néphiedelmek, népszokások jelentős hányadát ősi, a pogány korból hátrahagyott 
maradványoknak szokás tekinteni.6 Az ilyen vallási fosszíliák vizsgálatában a leg-
nagyobb nehézséget a téma interdiszciplinaritása okozza, kevés néprajzkutató 
tud megbirkózni az antik forrásokkal, és ezért érthető módon a modern anyagot 
általában közvetlenül a klasszikus anyaggal vetik össze – maga Lawson is így járt 
el meghatározó munkájában. A császárkor végének vallása azonban távolról sem 
azonos a periklészi kor vallásával, ha pedig az antik kultuszok, mítoszok bármilyen 
módon továbbélnek, akkor csak a késő-császárkori állapotokra vezethetőek visz-
sza – ahogy a neolatin nyelvek kiinduló állapota sem Cicero nyelve, hanem a kései 
vulgáris latin.  Éppen ezért volna különösen fontos az antik vallás utolsó pillanatai-
nak tanulmányozása. Ha a VI. századra vonatkozó forrásainkat szemügyre vesszük, 
sajátos kép bontakozik ki: a régi vallásra vonatkozó adataik általában valósak, és 
többé-kevésbé pontosak, de a kép, ami az információmorzsákból összeáll, teljesen 
torz. Dagron „Constantinople imaginaire” című monográfiájának címét kölcsönvéve 
azt mondhatjuk, hogy az ókor végi forrásokban egy paganisme imaginaire képe bon-
takozik ki, mely csak igen laza függésben áll a tradicionális antik hitvilággal.

A hely szűkössége miatt először egy keresztény szerző, Ióannész Malalasz 
példáján vizsgálom a kérdést.7 Az általa készített világkrónika igen népszerű volt 
a következő századokban, gyakran idézték.8 Rendkívül nagy számban tartalmaz 
a régi hitre vonatkozó adatokat, ugyanakkor a krónikás relatív műveletlensége és 
kritikátlansága valószínűsíti, hogy álláspontjával nagyjából a teológiailag képzetlen 
közvéleményt képviseli. A teljes antikvitásból Malalasz nyújtja a racionalizált-eu-

6 Legátfogóbb módon talán Lawson úttörő művében (J. C. Lawson: Modern Greek Folklore and Ancient 
Greek Religion, Cambridge 1910.). Bár nézetem szerint Lawson erősen eltúlozta az egyértelműen kon-
tinuus jelenségeket, számos esetben a pogány hitvilág elemeinek továbbélése kétségtelen, így pl. a 
néreiszek vagy moirák esetében. 

7 Malalasz újkori szövegkiadásai közül az első a Ludwig Dindorf bonni kiadása: Ioannis Malalae Chro-
nographia ex recensione L. Dindorfii, Bonn 1831. Dindorf szövegét tartalmazza a Patrologia Graeca 
is (PG 97, 9-790). A krónika elveszettnek hitt első könyve, illetve számos további fragmentum került 
elő a XIX. sz. második felében, azonban mindezek az új leletek csak a 2000-ben megjelent első mo-
dern szövegkiadásban kaptak helyett (H. Thurn, ed.: Ioannis Malalae Chronographia. Corpus fontium 
historiae Byzantinae, vol. XXXV, Berlin, 2000.). Hivatkozásaimban a Thurn által követett caput-szá-
mozást használom, mellette megadom a bonni kiadás oldalszámait.

8 E. Jeffreys: Malalas in Greek. In: E. Jeffreys – B. Croke – R. Scott (eds.): Studies in John Malalas. Sidney 
1990., 245-268.; R. Scott: The Byzantine Chronicle after Malalas. In: Studies in John Malalas. Sidney 
1990., 38-54.; H. Thurn, i.m., p. 3*.
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hémerista mítoszok legnagyobb tárházát.9 Ezekre a történetekre azonban itt nem 
térhetünk ki, mert Malalasz Zeusz „király” vagy Héphaisztosz egyiptomi „király” 
történetét valóságos történelemnek tekinti, és nem mítosznak.  

Mit tud tehát Malalasz a pogány vallásról?

1) A „pogányság” univerzális vallás – Malalasz nem lát különbséget az egyes  
népek kultuszai között. A pogányság neve „hellén vallás,” eredete pedig legin-
kább Perzsia és Egyiptom.10 
2) A politeista, bálványimádó kultusznak két gyökere van: a) az uralkodók kul-
tusza (euhémerizmus), és b) a csillagok imádata. Miután kialakul a politeista 
istenfogalom, az utolsó lépcsőfok az lesz, amikor már bálvány-szobrokat készí-
tenek a tiszteletükre.11

3) A pogány rítusok gerincét a csillagkultusz adja, a Nap, a Hold, a bolygók imá-
data, ezek titkos neveinek ismerete.  
4) A pogányságnak tulajdonított tartalmi és rituális elemek száz százalékban a 
theurgiából és a mágiából származnak, papjaik a telesztészek.12

5) A pogányság több szempontból hasonlít a kereszténységre, annak mása, 
amennyiben vannak prófétái (pl. Hermész Triszmegisztosz vagy Orpheusz), 
dogmái, szent könyvei és következésképp eretnekjei is.

A hely szűkössége miatt a fentebbi pontok közül az ötödikre térnék ki részleteseb-
ben, mivel szempontunkból ez a leglényegesebb, és ebben ragadható meg legin-
kább, hogy mennyire torz képet őriztek a régi vallásról a kor emberei. Malalasz 
számára a kereszténység és pogányság talán ellentétben áll, de szerkezetüket, mű-
ködésüket párhuzamosnak mutatja be. Ez azt jelenti, hogy mivel a kereszténység a 
Szentírásra épül, a pogányoknak is lesznek szent könyvei. Itt elsősorban Hermész 
Triszmegisztoszra és Orpheuszra kell gondolni. A hermetikus tanokra vonatkozó 
rövid fejezete (Mal. II 4, pp. 26-27.) nem képvisel önálló tradíciót, Alexandriai 

9 Tóth A. J.: Mítoszracionalizálás a bizánci krónikákban. In: Horváth L. – Czeglédy A. – Krähling E. 
(edd.): Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Budapest: 2010., 892-
904. A krónika első négy könyve lényegében semmi mást nem tartalmaz, mint racionalizált mítoszo-
kat. 

10 A hellén szó Malalasznál teljes következetességgel pogányt jelent és nem görögöt. (Tóth A. J.: „Hellas 
bemutatása Malalas krónikájában.” In: Czerovszki M. – Nagyillés J. [edd.]: Corollarium. Tanulmá-
nyok a 65 éves Tar Ibolya tiszteletére. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archaeologica, 
Supplementum XIII. Szeged 2010., 331-338.) A helyszín keletre tolódásának egyik, bár nem kizáró-
lagos oka, hogy a görög isteneket euhémerista megközelítéssel perzsa, asszír, egyiptomi királyoknak 
értelmezi. 

11 A teljes folyamatot Malalasz a II. 18. fejezetben (pp. 53-56.) foglalja össze.
12 Ez más bizánci szerzőkre is igaz, vö. A. D. Vakaloudi: „Religion and Magic in Syria and Wider Orient 

in the early Byzantine Period.” Byzantinische Forschungen 26 (2000) 255-280.: „According to the Byzan-
tines, the Egyptians, the Babylonians, the Pythagoreans, the Phoenicians, the Greeks had the same 
religion. They were theurgists: ποιηταὶ ἀγαλμάτων καὶ ἐξηγηταὶ μυστηρίων καὶ τελεσταὶ. Mal. II. 
18. (p. 55.), Chr. Pasch. 88.1-4.”
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Kürilloszra hivatkozik, és valóban tőle származnak adatai.13 Mint minden hasonló 
esetben, elsősorban azt emeli ki, hogy a hermetikus iratok keresztény tanításokat 
tartalmaznak.

A hosszabb IV. 7. fejezetben (pp. 72-77.) ír az orphikus tanokról. Elsősorban a 
világ teremtésének orphikus variációja érdekli, főleg abból a szempontból, hogy 
mennyiben tükröz keresztény tanításokat. Orpheus tanaihoz kapcsolódva két ver-
ses töredéket is idéz, melyeket a kutatás hiteles orphikus töredéknek fogad el.14 
Mindkét epikus görög nyelvű szövegrészletet lefordítja a saját korában beszélt köz-
nyelvre is, ami rendkívül szokatlan – a VI. század irodalmában már jelen vannak 
atticizáló törekvések, de a beszélt és az írott nyelv még nem távolodott el egymástól 
végletesen. Az eredeti szöveg és a koiné nyelvű „fordítás” soronként felváltva köve-
tik egymást. A fordítás a homéroszi szavak, ill. nyelvtani végződések eltávolításán 
túl karakterisztikusan megváltoztatja a jelentést is: eltűnnek az istennevek (Apol-
lón, Phoibosz), ill. Apollón jelzői is úgy módosulnak, hogy erősítsék a szoláris-al-
legorikus értelmezést. Kétséges, hogy maga Malalasz vagy egy forrása készítette-e 
el a fordításokat, a krónika egy másik könyvében (XIII 36, p. 343.) ugyanis Mala-
lasz megemlíti, hogy Valens alatt élt egy Theón nevű „bölcs filozófus és asztronó-
mus, aki lefordította és magyarázta Hermész Triszmegisztosz és Orpheusz írásait.” 
Mindezeknek az írásoknak az értékét az adja, hogy – legalábbis Malalasz elképze-
lése szerint – ezek jelentik a pogányok „Bibliáját,” tehát nem valami kuriózumként  
kerülnek említésre. Hermész Triszmegisztosz és Orpheusz pogány próféták, né-
hány további személlyel egyetemben, akik nem hagytak maguk után szövegeket. Itt 
elsősorban Tüanai Apollóniosz alakját érdemes kiemelni, aki egy gyakorlatiasabb 
próféta: talizmánokat készített, melyek képesek a városokat megvédelmezni.15 Az 
újpüthagoreus Apollóniosz a késő-antik szövegek kedvelt, szinte népmesei alakja, ő 
és talizmánjai feltűnnek a kisázsiai görög, majd később az arab folklórban is. Mala-
lasznál az a leginkább figyelemreméltó, hogy a teológiai irányultságú szerzőkkel 
ellentétben Apollóniosz alakját maximálisan pozitívan ábrázolja. A pogány „prófé-
ták” közé sorolható Tharrasz is, Ábrahám apja, az első bálványkészítő – az egyetlen, 
aki érzékelhetően negatív morális minősítést kap. A többi említett pogány kiváló-
ság egytől-egyig megjósolta Krisztus születését és a homouszion Szentháromságot, 
ezzel tanításaik is bizonyos fokú legitimitást nyerhettek, egyedül a bálványimádás 
marad teljesen elítélendő.

Ha a pogányságnak vannak szent könyvei és dogmái, ebből következik, hogy 
eretnekei is lesznek. A pogány vallás eretnek elhajlása a krónikában elsősorban az 

13 Kyrill., PG 76, 556b, 552d. Ez nem jelenti azt, hogy Malalasznak nem volt fontos szerepe a hagyomá-
nyozódásban. A Szuda-lexikon nagyjából Malalasz szövegét ismétli.

14 M. L. West: Orphic Poems. Oxford 1983, 227ff. A Malalasznál található orphikus szövegek hitelességé-
hez lásd: W. K. C. Guthrie: Orpheus and Greek Religion. Princeton 1952., 98.

15 Az Apollónioszra vonatkozó hagyományhoz bővebben lásd: Tóth A. J.: Konstantinápoly és Antiochia 
talizmánjai. In: Pócs É. (ed.): Maszk, átváltozás, beavatás. Budapest 2007., 361-378.; és Tóth A. J.: Az 
artai híd balladája, Vallástudományi Szemle, 6/1 (2010) 72-83.
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epikureizmus. A történet szerint a mitikus Teiresziaszt, aki a hellének közé egy új 
tanítást vezetett be, tagadva a gondviselés létét, a papok száműzik, de nem a filozó-
fiai nézetei miatt, hanem mert nőiesen viselkedik, és túlságosan elmélyülten kutat-
ja, hogy milyen módon fejlődik az embrió (II. 14, p. 40). Őt még nem nevezi a kró-
nika közvetlenül epikureusnak, bár a kötet lapjain ekkora anakronizmus sem volna 
túlságosan kirívó. Egy másik híresség azonban már megkapja ezt a minősítést: Nero 
császár sem hitt a gondviselésben, és epikureus volt, halálát a pogány papok össze-
esküvése okozta. Figyelemreméltó, hogy a krónika lapjain Nero alapvetően pozitív 
személyiség, aki megbünteti Krisztus gyilkosait. 

Csak utalásokból sejthető, hogy miképpen képzelte el a krónikás a pogány klé-
rust. A Nero ellen szőtt összeesküvés egy szervezett hierarchia meglétét sejteti, 
tehát a Tüanai Apollónioszhoz hasonló vándorpróféták mellett egyfajta intézmé-
nyesített pogány egyház képe is megjelenik. A vándorpróféták ennél sokkal nega-
tívabb ítéletben részesülnek. Még meglepőbb Ariadné történetének zárása: mivel 
Thészeusz politikailag fontosabbnak tartja az Észak-Görögországgal való kapcso-
latot, mint Krétát, ezért eltaszítja magától Ariadnét, aki kolostorba vonul, így téve  
lehetővé Thészeusz számára a második, előnyösebb házasságot.16 Malalasz a pogány 
vallás rituális elemeiről is ad információkat – ide elsősorban a mágikus szobrok már 
említett esetei tartoznak. A pogány rítusok közé sorolhatóak a csak Malalasz által 
leírt állítólagos pogány emberáldozatok, melyek városok alapításához kapcsolód-
tak volna.17 Ezeken túl utalásszerűen még számos mágikus-theurgikus módszer fel-
tűnik, melyekre a következőkben, a pogány vallás „dogmái” kapcsán még kitérek. 
A rítusokhoz kapcsolódik az egyetlen olyan adatcsoport, mely a régi államvallás 
tényleges kultuszait írja le: ezek az ünnepek. A Malalasz által említettek a Bruma-
lia, a Maiuma, az antiokhiai Olümpiai játékok, illetve néhány kisebb, név nélküli 
ünnepség. Mindegyikről elmondható, hogy Malalasz korában vagy az őt megelőző 
közelmúltban ezeket az ünnepeket még megülték.18 Ugyanide sorolhatjuk a cirku-

16 Mal. IV. 18.
17 Ezek sem függetlenek a szobormágiától, amennyiben az újonnan alapított város Tükhéjének szobra a 

feláldozott lányokat ábrázolja. Részletesebben lásd: Tóth A. J.: Az artai híd balladája. Vallástudományi 
Szemle 6/1 (2010) 72-83.

18 A Brumalia történetéhez: J. R. Crawford: De Bruma et Brumalibus festis. Byzantinische Zeitschrift 23 
(1914-19) 365-396.; F. Perpillou-Thomas: Les Brumalia d’Apion. Tyche 8 (1993) 107-109.; E. Bolognesi 
Ricchi Franceshini: Winter in the Great Palace: The Persistence of Pagan Festivals in Christian By-
zantium. Byzantinische Forschungen 21 (1995) 117-132. A tél kiűzéséről l. Tóth A. J.: Februarius kiűzé-
se – egy új késő-antik ünnep. In: Orpheus búcsúja. Tanulmányok Sarkady János emlékére. Budapest 
2007., 171-183. Egy, az antiokhiai szírek által gyakorolt, máshonnan ismeretlen szokás: Mal. II. 6 (pp. 
28-29.). Az antiokhiai Maiuma: Mal. XII. 3 (pp. 84-287.) és XIV. 17 (p. 362.); vö. E. Jeffreys: Malalas’ 
world view. In: Studies in Malalas. 1990., p. 59., J. H. W. G. Liebeschuetz: Antioch: City and Imperi-
al Administration in the Later Roman Empire. Oxford 1972, 230. Az antiokhiai olimpiák történetéhez: 
A. Schenk Graf von Stauffenberg: Die römische Kaisergeschichte bei Malalas. Stuttgart 1931, 412-443.; G. 
Downey: Malalas on the history of Antioch under Severus and Caracalla. TAPhA 68 (1937) 141-56.; G. 
Downey: The Olympic Games of Antioch in the fourth century AD. TAPhA 70 (1939) 428-38.; J. H. 
W. G. Liebeschuetz: Antioch: City and Imperial Administration in the Later Roman Empire. Oxford 1972, 
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szi játékokat is, hiszen a lóversenyek aitiológiája teljes mértékben pogány királyok-
hoz és istenekhez kötődik.19

A képzeletbeli pogány vallás tanításokat, dogmákat is igényel. A pogány-
ság legfontosabb tartalmi eleme a krónikában a csillaghit, ami a krónika legtöbb 
könyvén átnyúló motívum. Az istenek vallásos tiszteletben részesített királyokból  
lettek ugyan, mint az az euhémeroszi módszerből következik, de ezek az ősi  
királyok bolygócsillagok után nyerték nevüket. Közülük az első Kronosz,20 aki fiá-
nak, Pikosznak a Zeusz melléknevet adja a bolygóról, majd Aphrosz király választja 
lánya, Aphrodité nevét a csillag után.21 Thurasz asszír király az Arész melléknevet 
viseli,22 és Zeusz Faunosz nevű fia a Hermész bolygóról kapja nevét.23 

A csillagok imádata többé-kevésbé mágikus formában jelentkezik, és nagy 
szerep jut benne az égitestek szakrális neveinek, az asztrológiai hagyománynak. 
Ahogy Ádám ad nevet a föld élőlényeinek, Széth úgy nevezi el a bolygókat.24 A pát-
riárka másik nagy felfedezése a héber ábécé megalkotása.25 Mindez a tudás Isten-
nek tetsző, Isten parancsára történik, egyszersmind mágikus természetű is: Széth a 
hét görög magánhangzót az öt bolygócsillag és a két fényadó égitest együtteséből 
magyarázta. Ez a tétel egyértelműen az antik mágia tanításai közé tartozott, megle-
pő, hogy egy keresztény szerző mindjárt műve első lapján ilyen állítással álljon elő.  
A pogányság égitestek imádatára való leegyszerűsítése több forrásból eredhet: egy-
felől gyakori tendencia volt a keresztény és zsidó forrásokban, hogy a pogány kultu-
szokat csillagimádatként értelmezték, másfelől a késő-antikvitásra valóban nagyon 
is jellemző egyfajta szoláris-asztrális teológia. 

A nevek és titkos nevek kérdése, úgy tűnik, nagyon izgatta Malalaszt, több  
helyen is visszatér rájuk. Így pl. a II. 2-ben (p. 25.) Manethónra hivatkozva közli az 
„eredeti” egyiptomi bolygóneveket: eszerint a Szaturnusz neve Lampón, a Iuppi-
teré Phaethón, a Mars Püródész, a Vénusz Kallisztosz, a Merkúr Sztilbón. A nevek 
nem párhuzam nélküliek, és véletlenül sem egyiptomiak, ti. ezek a bolygók erede-
ti attikai elnevezései. A megszokottabb lista kissé eltér a Malalasznál olvashatótól: 
Phainón – Szaturnusz, Phaethón – Jupiter, Püroeisz – Mars, Phószphorosz – Vé-

136-140.; J. H. W. G. Liebeschuetz: Decline and Change in Late Antiquity. Religion, Barbarians and their 
Historiography. Aldershot 2006, 143-153.

19 Vö. E. B. Lyle: The Circus as Cosmos. Latomus 43 (1984) 827-841.; Al. Cameron: Circus Factions: Blues 
and Greens at Rome and Byzantium. Oxford 1976, 64-65.; G. Dagron: Naissance d’une capitale: Constanti-
nople et ses institutions de 330 à 451. Paris 1974, 330-338.

20 Mal. I. 8.
21 Mal. I. 9.
22 Mal. I. 12. Arész és Thurasz azonosítása máshonnan ismeretlen.
23 Mal. I. 13.
24 Mal. I. 1. Meglepő módon hibásan sorolja fel a bolygókat, a második bolygót Hérának nevezi, noha ez 

a Jupiter, tehát görögül a Zeusz nevet kellene viselnie. A Napnak és Holdnak maga Isten ad nevet. 
25 Mal. I. 1. Ez az elképzelés általános a bizánci hagyományban, míg a zsidó tradícióban inkább Énokh 

szerepel mint az írás feltalálója, vö. A. F. J. Klijn: Seth in Jewish, Christian and Gnostic Literature. Leiden 
1977, 49.
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nusz, Sztilbón – Merkúr.26 A krónikás szentül hisz benne, hogy az égitesteknek, 
legalábbis a napnak és a holdnak, van egy titkos, szakrális neve. A XII. könyv sze-
rint Severus császár Büzantionban fürdőt építtetett, amely nevét egy közelben álló 
Héliosz-szoborról kapta: „állt ugyanis ott egy bronz Héliosz-szobor, mely alá fel-
írták a nap misztikus nevét: ‘Zeuxipposz istennek.’ A thrákok ugyanis így nevezik 
a napot.”27 A Nap kultuszához kapcsolódó istenség nem a Malalasz számára isme-
retlen Apollón, hanem Dionüszosz, akit euhémerizált formában ábrázol, és akinek 
mágikus hatalmát az általa felfedezett és Héliosz kultuszához kapcsolódó imák és 
szertartások biztosítják (II. 18, p. 46.). Dionüszosz varázslatai, mint a többi rosszin-
dulatú mágus esetében is, illúziók és hallucinációk.

A Hold nevéről bővebben ír: Inakhosz király lányát a Holdról nevezte el Iónak, 
ill. Iópolis néven alapított várost, mivel az argosziaknál ez a Hold „misztikus” ne-
ve.28 Legközelebb a harmadik könyvben említi a hold nevét, eszerint Kariában élt 
egy filozófus (a szó Malalasznál meglehetős következetességgel varázslót jelent), 
Endümión, aki misztikus imákkal fordult a Holdhoz, hogy megtudja annak isteni 
nevét. Álmában valóban meghallotta a Hold nevét, de többet nem ébredt fel.29 Ió 
és a Hold között az összekötő kapocs Iszisz, bár az egyiptomi istennőt Malalasz 
nem ismeri.30 Az Endümión-mítosz malalaszi verziójában különösen egyértelmű az 
egyiptomi istennő hatása, hiszen a krónikás itt egyfajta mágikus rítust ír le, amihez 
hasonlókat mind az irodalomból, mind a mágikus tartalmú papiruszokról sokat 
ismerünk: a varázsló meg akarja tudni az istenség nevét, mivel ez teszi lehetővé, 
hogy megidézhesse, és engedelmességre kényszeríthesse, a varázslat par excellence 
istene pedig Iszisz.31

A krónika helyenként további pogány vallási jelenségekre utal. Aphrodité pél-
dául filozófus, éppúgy mint férje, Adónisz, akit követ az alvilágba, és vissza is tér 
onnan vele együtt – Malalasz szerint ezeket a dolgokat nevezik müsztériának.32 Más 
görög filozófusok, ti. Xenophón, Aiszkhinész (sic!), Arisztotelész bevezették a me-
tempszükhószisz, a lélekvándorlás tanítását a hellének közé. Igaz, Malalasz elég fur-
csán értelmezi a fogalmat, mert példaként emberből állattá vált mitológiai hősökre 
hivatkozik, Philomélára, Kallisztóra stb.33 

Az itt felsorolt adatok többsége természetesen nem újdonság Malalasznál, 

26 F. Cumont: Les noms des planètes grecs et l’astrolatrie chez les grecs. L’Antiquité Classique 4 (1935) 
5-43., 21. Malalasz kortársai között Ióannész Lüdosznál találkozunk e nevek egyikével (De mens. 2.4, 
2.12.).

27 Mal. XII. 20.
28 Mal. II. 6.
29 Mal. III. 9.
30 Illetve csupán mint egyiptomi királynőt említi, úgy tűnik, nem tudja, hogy Isziszt valamikor isten-

ként tisztelték.
31 A Metamorphosesban is így, álomképben jelenik meg az istennő Luciusnak, és mutatkozik be. 
32 Mal. I. 9. 
33 Mal. VII 16. Talán valamilyen népi hagyomány állhat e tévedés hátterében, hiszen Európa-szerte el-

terjedt hiedelem, hogy az elhunytak állatok, elsősorban madarak képében visszatérhetnek a világba. 
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aki egy régi és elterjedt hagyományból merít. Ami a fontos: az összkép. Malalasz  
bemutat egy állítólagos vallást, melynek immár semmi érzékelhető köze nincs a 
klasszikus antikvitás kultuszaihoz. Az ezoterika előretörése, a filozófia vagy éppen 
a mágia ténylegesen inspirációt nyújthatott a klasszikus vallások fejlődésének utol-
só szakaszaiban, ám akkor még ott álltak ezek mögött a változatlanul tevékenyke-
dő nagy, tradicionális kultuszhelyek. Ezek eltűnésével a régi vallásról kapott kép  
szánalmasan hiányos maradt. A másik figyelemreméltó vonás: az értékítélet ritkasá-
ga. Bizonyos mágikus rítusokat elmarasztal, más jelenségek azonban, ha hasznosak 
az emberek számára, vagy keresztény tanokat előlegeznek meg, dicséretben része-
sülnek.

A krónika képe torz, amennyiben a klasszikus antik vallás érdekel minket. De 
vajon akkor is ennyire torz-e a tükör, ha a VI. század pogányainak a szemszögéből 
nézzük? Ezen a ponton érdemes visszakanyarodni a bevezetőben már említett Ió-
annész Lüdoszhoz. Malalasznak ez a kortársa az utolsó, aki önálló munkákat szen-
telt a régi hit bemutatásának. Ezek a De mensibus és a De ostentis. Lüdosz esetében 
gyakorlatilag bizonyosra vehető, hogy pogány volt, bár tekintve hivatali karrierjét, 
valószínűleg megkeresztelkedett. Három ránk maradt művében azonban egyetlen 
árva sor sem utal kifejezetten keresztény nézetekre, kismonográfiái közül a De men-
sibus a római naptárat és annak ünnepeit tárgyalja, az igen töredékes De ostentis pedig 
a különböző előjeleket tárgyalja, s egy eredeti etruszk villámkalendáriumot is tar-
talmaz. A De mensibus tartalmát különösen érdemes összevetni a Malalasz-krónika 
anyagával. Kettejük közül Lüdosz műveltsége összehasonlíthatatlanul magasabb, 
forrásainak egy részét első kézből ismerte, és jól tudott latinul is. A De mensibus 
szerkezetileg hagyományos kalendárium, az égitestek mozgásának, a széljárásnak 
és az éppen aktuális ünnepeknek az ismertetésével. Bár elvileg a római naptárat 
mutatja be, valójában meghökkentően kis számú római ünnep kap helyet a műben. 
Ezek elsősorban a Holdhoz kapcsolódó fordulónapok: Kalendae, Nonae, Idus.  
Lüdosz ezek rendszerének szenteli a teljes harmadik könyvet. A tárgyalt naptári ün-
nepek: január 1. mint Ianus ünnepe és a konzulok hivatalba lépése (4.1.), vota pub-
lica (4.10.), Parentalia (4.27.), Matronalia (4.42.), Navigium Isidis (4.45.), a Salius 
papok körmenete (4.55.), április 1.-én a Fortuna Virilis és Venus templomának áldo-
zatai, Hercules Victor (4.67.), a Parilia (4.73.), Rosalia néven valószínűleg a Floralia 
(4.80.), Lemuria (4.82.), Vestalia (4.94.), a Róma elleni gall támadás emléknapja, 
amit sajátos módon július helyett augusztusra helyez (4.114.), Iszisz novemberi  
ünnepei (4.143.), Saturnalia (4.158.) – igen rövid lista ahhoz képest, hogy elvileg 
ezek adnák a mű központi témáját. A mű legnagyobb hányadát a hét napjaihoz 
és a hónapok számához kapcsolódó püthagoreus számmisztikai fejtegetések adják,  
illetve a régi istenek allegorikus értelmezése szintén számmisztikai alapon, mint-
hogy fennáll egy megfelelési sor az istenek – bolygónevek – hét napjainak/hóna-

Jellemző a krónikásra, hogy éppen azokat a filozófusokat nem sorolja fel, akik valóban lélekvándor-
lást tanítottak.
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poknak a sorszámai – számok között. Lüdosz megközelítése kifinomultabb, mint 
Malalaszé, hiszen műveltsége lehetővé teszi az istenek filozófiai alapú allegorikus ér-
telmezését, ami sokkal nehezebb feladat, mint a puszta racionalizáció, de a végered-
mény lényegében ugyanaz: egy rendkívül spekulatív, ezoterikus rendszer. Lüdosz 
is nagy figyelmet fordít a különböző titkos nevekre (De mensibus 4.73.). Malalaszhoz 
hasonlóan kiemelt részletességgel foglalkozik a cirkuszi játékok szimbolikájával (De 
mensibus 1.12.). Gyakran hivatkozik káldeus és Szibülla-jóslatokra (1.11., 2.12., 2.8., 
2.10., 2.11., 3.8., 3.10., 4.19., 4.47. 4.55. 4.101., 4.107.). Ezek a szövegek tehát alkal-
masnak bizonyultak rá, hogy mind pogány, mind keresztény szerzőknél hivatkozási 
alapul szolgáljanak. Az összevetés így jelzi, hogy a VI. században keresztények és 
pogányok egyaránt egy erősen módosult pogány vallást ismernek csak, mely saját 
alapjait már nem a rítusokban, hanem a könyvekben találja meg.

Anna Judit Tóth
Paganism as a Religion of the Book in Early Byzantine Sources

The last centuries of Antiquity represent a very unusual era in the history of religions: a great 
part of the Roman population was not Christian, and consequently, they should be considered 
as pagans, but every form of the ancient cults was prohibited, so the religion survived without 
any of its basic institutions. In the article, I examine on the examples of a Christian and a 
pagan author how these changes distorted their views about the old religion. The views of the 
Christian chronicler John Malalas can be summarized as follows: 1. paganism is a universal 
religion, there are no differences among the respective cults of the involved peoples. The name of 
this religion is Hellenism, and it originated from Persia and Egypt. 2. Malalas has a coherent 
theory about the genesis of religions: the cults of the kings (Euhemerism) and of the planets 
developed into the adoration of idols. 3. The alleged doctrines of paganism derive from theurgy 
and magic. 4. According to Malalas, most aspects of paganism are similar to Christianity: 
paganism has its own prophets (Hermes Trismegistus, Orpheus), dogmas, sacred writings and 
it has even its own heretics. 

Although the chronicle misrepresents the classical religions, its picture may seem less  
distorted from the perspective of the pagans of the 6th century. John Lydos, a contemporary 
of Malalas, is the last author who wrote complete books on the old religions. Although he was  
pagan, he shared a great part of his religious ideas with Malalas. For Lydus the core of the  
pagan Weltanschauung is Neoplatonism and Pythagorean mysticism-something that was legal 
in his age. Both authors are particularly interested in the secret names of planets, cities etc. 
They give a detailed description of the cosmic symbolism of the hippodrome. Both of them would 
admit that the ancient rituals were connected first and foremost with the worship of the celes-
tial bodies. Lydus often cites Sibyllas and Chaldean prophecies-texts which were acceptable for 
the Christian chronicler as well.


