
nnak bemutatására, miként fejezôdik ki ugyanaz a világ Hellas késô-archaikus
irodalmában és mûvészetében, kevés szemléletesebb példa lehet az athéni
Nemzeti Múzeumban a 3851 és 4754 leltári számokon ôrzött mûnél.

A lelet – disiecta membra

Az elôbbi tétel álló, bal lábával elôrelépô, ökölbe zárt kezét a combja mellett tartó, ruhátlan,
hosszú hajú ifjú szobra. Az életnagyságúnál kicsivel nagyobb, 194 cm magas alakot a legjobb
minôségûnek tekintett görög márványból, parosiból faragták. A szemen, a hajon, a fürtöket a
fejtetôn leszorító sapkán és a sziromszerû mintára vágott ágyékszôrzeten vörös festés nyomai
láthatók. Az archaikus görög plasztika egyik vezérmûfajának, a kuros-szobrok sorozatának
fô darabjai között tartják számon (1. kép).1 Az akkor már évszázados szobrászati típus végsô
fénykorának elején, Kr. e. 525 körül készülhetett.2 Mesterét az Attikában dolgozó legjobb
szobrászok között keresik (Aristión? Phaidimos? Aristoklés?).3 Lépcsôsen összerakott
háromszintes emelvényen állt. A felsô szint, amelybe a szoborral együtt kifaragott talapzatot
(plinthos) süllyesztették, elveszett; a másik két fokot kôtömb-párok alkotják, az alsót mészkô
(poros), a rajta lévôt pentélikoni márvány.4 A középsô fok elülsô kövére (ez viseli a 4754-es
leltári számot) ugyancsak vörös festékkel kiemelt epigrammát véstek (2. kép). 

Szilágyi János György fordításában: 

Állj meg a holt Kroisos sírjánál könnyeket
ejtve, 
mert a csatán legelöl verte le véres Arés.5

A mû tehát egy harcban elesett, Kroisos nevû
ifjú síremléke. A meglepô tényt, hogy szobor
és talapzata külön leltári számot visel,
megtalálásuk krónikája magyarázza. Az elôb-
bit 1937 nyarán egy párizsi mûkereskedônél
foglalta le a francia rendôrség. Birtokosa a
büntetlenség reményében visszaadta Görög-
országnak. A tanúvallomások szerint a szob-
rot 1932. június elsejének éjszakáján sírrab-
lók ásták ki Anavyssos, egy Athéntól délke-
letre fekvô attikai falu mellett.6 Megtalálói a
kor barbár gyakorlata szerint nyomban ketté-
hasították, késôbb tízfelé, hogy könnyebben
tudják szállítani, illetve kicsempészni.7 Szak-
májuk mestereként ügyeltek, nehogy szilán-
kosan törjék – ezért sikerült egy bravúros
restaurálásnak jórészt eltüntetnie az illesz-
téseket. A sírverset tartalmazó kôtömb
szintén Anavyssosban került elô, 1938-ban,
majd 1954-ben a múzeumnak ajándékozta
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Kroisos
Egy athéni ifjú síremléke

Nagy Árpád Miklós

Budai György emlékére

A

Nagy Árpád Miklós (1955) ókor-
kutató, a budapesti Szépmûvé-
szeti Múzeum Antik Gyûjtemé-
nyének munkatársa.

Legutóbbi írása az Ókorban: 
Rebus novis studere? (2004/4)

1. kép. Az anavyssosi kuros, 
Kr. e. 525 körül. Athén, Nemzeti

Múzeum, ltsz. 3851. P. C. Bol
(szerk.), Die Geschichte der antiken
Bildhauerkunst I., 252. a, c–d képek 
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„egy hellénophil régész”.8 Végül egy 1974-
es leletmentô ásatás során végre
régészetileg értékelhetô – bár azóta is
csupán sovány beszámolóból ismert – kö-
rülmények között megtalálták a szobor-
talapzat alsó két szintjének kôtömbjeit,
amelyek pontosan illeszkednek a feliratos
kôhöz,9 és a sírt: az Athénból Sounionba
vivô antik út mentén emelt, 28 méter
átmérôjû sírdombot, amelyet mára jórészt
elpusztított az erózió és az útépítés.10 A tu-
mulusban bronz edény- (hydria-) fogót,
hamvakat találtak, de publikáció híján nem
érdemes elemzésükbe bocsátkozni. A ta-
lapzat felsô része, amelyre a szobrot állí-
tották, nem került elô (a felirat megtalá-
lásakor állítólag még látták)11 – nincs tehát
döntô bizonyíték, hogy az anavyssosi
kouros és sírvers egyazon síremléknek volt
a része. Az azonos lelôhelyrôl, azonos
korból való szobrot és szobortalapzatot Ch.
Karousos, a görög szobrászat kimagasló
szakértôje kapcsolta össze, miután a felirat
is bekerült az athéni múzeumba; az elmúlt
félszáz évben nem merült fel érdemi érv
összetartozásuk ellen.12

E bizonytalanság ellenére is Kroisos sírja különleges
jelentôségû a bevezetôben említett szempontból: ma úgy
látszik, ez az egyetlen síremlékként használt13 kuros-szo-
bor, amelyhez a sírvers is fennmaradt. Páratlan lehetôség
kínálkozik tehát a mûvet létrehozó szellemi háttér rekons-
truálására.14 

Kroisos sírja: 2007; Kr. e. 525 k. – semel 

A szobrot és a verset is sokan elemezték már, mint az
archaikus szobrászat és költészet fontos mûveit. Egy-
öntetû nézet, hogy fô vonatkozási pontjuk Homéros, az
archaikus görögségnek a  hérósokéba fonódó világa.
Kroisost „ebbe a világba” temették el: a sír, a szobor és
a vers is ebben van otthon. Az út mellett magasodó,
hamvakat rejtô síremlék Hektór szavait visszhangozza,
aki így képzeli el párbajban legyôzendô ellenfele halál
utáni sorsát: 

…tetemét kiadom, hogy a jóevezôpadu gályák 
mellett balzsammal kenjék meg a fürtös akhájok, 
tágterü Hellészpontosznál sírhalmot emelve. 
Hadd mondhassa a még ezután születôk közül egy majd, 
sokpadu bárkáján ki bejárja a borszinü tengert:
„Rég elesett harcos holttestét rejti e sírdomb, 
kit, noha bátor volt, hôs Hektór itt leterített.” 
Lesz, aki majd így szól, s hírem soha el nem enyészik.

(Ilias VII. 84–91. Devecseri Gábor fordítása). 

A szép, erôs, a maga leplezetlen valójában elénk ál-
lított, a közönséges emberi lét kereteit ruhátlansága
révén is túllépô, hosszú hajával a „fürtös achájokat”

Kroisos 
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2. kép. Kroisos sírverse és a rekonstruált szobortalapzat (csak a középsô rész 
eredeti), Kr. e. 525 körül. Athén, Nemzeti Múzeum, ltsz. 4754. G. Ph. Stevens –
E. Vanderpool, „An Inscribed Kouros Base”, 361., ill. K. Kissas, Die attischen

Statuen- und Stelenbasen archaischer Zeit, 54. nyomán

3. kép. Euphronios: a halott Sarpédón. Athéni vörösalakos vegyítôedény (kratér), Kr. e. 510 körül.
Roma, Villa Giulia. The Metropolitan Museum of Art Bulletin 31 (1972) 15. kép nyomán
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idézô, nálunk nagyobb, hatalmas ifjú szkhémája megkü-
lönböztethetetlen a hérósokétól – egy évtizeddel késôbb
Euphronios a vörösalakos vázafestészet egyik fômûvén
ugyanígy rajzolta meg a halott Sarpédónt, aki fölött már a
Hermés kísérte Álom és Halál, Hypnos és Thanatos az úr
(3. kép).

A sírvers a költészet nyelvén ugyanerrôl beszél. Az arra
járókat részvétre felszólító vers Kroisos halálát a mitikus
korba kapcsolja (pote: hajdan), legyôzôjében pedig nem egy
másik harcost, hanem Arés istent ismeri fel. 

Az elemzések nézôpontja jellemzôen régészeti vagy filoló-
giai volt. A fô feladatnak azt tekintették, hogy elhelyezzék a
szobrot a kurosok fejlôdéstörténetében, a verset pedig az ar-
chaikus sírepigrammák között.15 Érdemesnek látszik azonban
egy járatlan út kipróbálása is: a Kroisost eltemetôk pozí-
ciójából tekinteni a síremlékre – a megrendelôkébôl, ahogyan
a szenvtelen tudományos nyelv nevezi. Ez a pozíció két egye-
nes metszéspontjaként mérhetô be: az egyik a tôlünk való tá-
volsága, a másik a saját korához képest mutatkozó egyedisége.

Kroisos sírja: 2007; Kr. e. 525 k. – bis 

A fiú nem állami temetést kapott, mint évtizedek múlva az Athé-
nért elesett, a kerameikosbeli Közös Sírban (Démosion Séma)
nyugvó katonák, hanem családja birtokán temették el.16 A sír-
emléket tehát Kroisos szerettei állították (pl. a szülei). A sírvers
tanúsága szerint Kroisos csatában esett el, azaz halála várat-
lanul történt. Ha szeretteinek helyzetét mai viszonyokra pró-
báljuk meg lefordítani, egy balesetben vagy elfajuló szóváltás-
ban életét vesztett fiú családjának tragédiájára gondolhatunk.
És a hasonlat nyomán az áthidalhatatlan távolság is rögvest
nyilvánvaló lesz. Nem csupán arról a sokat elemzett tényrôl
van szó, hogy napjaink közgondolkodása a halált igyekszik
teljesen az életen kívülre rekeszteni, hiszen ez a nézet – mint a
lehetségesek egyike – az ókorban sem volt ismeretlen.17 Csak-
hogy a mai közfelfogás nagy ábrándja nem a halállal szembe-
állított élet, hanem az egyre könnyedebben élhetô, ami – alul-
nézetbôl megfogalmazva – mindig a hagyományos és az új
mosópor között telik. A döntô pillanatban ez a Sárbogárdi Jo-
lános konstrukció kerül szembe Thanatosszal. A találkozásra
olykor elô lehet készülni (ennek jellemzô képe az üzemi logika
szerint egymás mellé sorolt, sorukra türelmes kiszolgáltatott-
sággal váró ismeretlenek által lakott kórterem, Hadés végsô
demokráciájának elôképe, inkább zárványa, mintsem része az
életnek), a legtöbbször viszont nem. Számunkra a váratlan halál
mint tragikus baleset, szörnyû vég jelenik meg. 

Az archaikus görög felfogás számára viszont egy ifjú halála
nem pusztán tragédia, hanem a condition humaine beteljese-
dése is. A férfi sorsa, hogy harcos. Valahányszor csatába indul,
szerettei úgy köszönnek el tôle, hogy talán ez lesz az utolsó
harca.18 Errôl tanúskodik például az archaikus-klasszikus
vázafestészet egyik fô témája, a harcba – halálba? – induló férfi
búcsúja a hozzá tartozóktól. Kroisos halálának ez az aspektusa
itt és most felfoghatatlan számunkra. Szerettei viszont éppen
ebbôl indultak ki, amikor megalkották síremlékét. Így voltak
képesek arra, hogy gyászukat legyôzve a síremléket a fiú alak-
jának megörökítésére készítsék. 

Kroisos sírja: 
a Kr. e. 6. század utolsó harmada – semel

Mint röviden már szó volt róla, a vers és a szobor egyaránt
hérósként örökíti meg Kroisost. Érdemes azonban föltenni a
kérdést, hogyan? Vajon az általános vonásokon túl, a vers és a
szobor párhuzamos elemzése révén kirajzolódik-e valami
egyéni is Kroisos alakjából – abból a képbôl, amilyennek
szerettei a síremlék révén láttatni akarták ôt? Hiszen ôk a szob-
rot és a verset nem archaikus mûvészeti és irodalmi mûfajok
egy-egy példányának szánták, hanem a fiú egyetlen emlékmû-
vének. Másképp fogalmazva: hogyan alkotta meg harmadfél
évezreddel ezelôtt egy költô és egy szobrász a csatában elesett
fiú portréit, amelyeket elfogadtak a „megrendelôik”, azaz ami
számukra méltó módon örökítette meg a fiú emlékezetét. 

A szavakból megformált portré: Kroisos sírfelirata 

Gyakran leírták már, hogy a vers minden eleme számos továb-
bi mûbôl ismert költôi toposz. Ez azonban nem jelent többet,
mint hogy ma egy gép szabványos alkatrészekbôl áll. Ezt már
az is mutatja, hogy szerzôje a korabeli sírköltészet számos for-
muláját nem írta be versébe: kimaradt például a fiú apjának, nem-
zetségének, a sír állítójának a megnevezése, az ifjú valamely
jellemzô tulajdonsága, vagy az eszme, amelynek jegyében
Kroisos életét áldozta;19 a költô másokat választott helyettük.
Választásai eredményeként a sok formula nyomán – egy találó
megfogalmazást idézve – egyedi költôi forma született: az
epigramma egyetlen tájjá rendezett mikrokozmosz. 

Szerkezete tisztán tagolt, mindkét sora autonom egység.
Kroisos mindkettônek szereplôje, de nem az egyedüli. Az elsô
rész nyelvtani alanya az olvasó. Kettôs imperativus szólítja
fel: „állj meg” (stéthi), „és légy részvéttel (kai oikteiron) a
halott Kroisos sírjánál!” (Kroisu para séma thanontos) A sor
tehát úgy tartalmazza a sírfeliratok elemi formuláját, „ez itt X
sírja”, hogy túl is lép rajta: a hangsúly a tényközlésrôl az olva-
sótól elvárt cselekvésre került. Hasonló elliptikus sûrítés a vers
elején is megfigyelhetô. A para elöljárószó tárgyesettel nem
‘hol?’-, hanem ‘hová?’-értelmû; az elsô állítmány így nem
csupán azt jelenti: ‘állj meg!’, hanem azt is: ‘állj oda!’ Ez a tö-
mörség nem pusztán költôi, hanem funkcionális is: a verssort
feladat végrehajtására szánták. Ha éppen nincs ott senki,
békésen várakozik, sem egy dolga, sem más. Aztán feltûnik az
országúton egy arra járó, nescioquid meditans nugarum.20 Ha
nem áll meg, nem tudja kibetûzni a feliratot, hiszen a verset
szóközök nélkül vésték négy sorba; stoichédon – ‘elemenként’,
azaz a betûket nem szavak szerint, hanem sorokba és oszlo-
pokba rendezve, persze szépen és nem pedig gépiesen. Az ol-
vasó mégsem marad segítség nélkül, mert a kôfaragó (talán
egy segéd a szobrász mûhelyébôl?21) kettôspontokkal tagolta a
szöveget, amelyek értelem szerinti, olykor a cezúrával egybe-
esô hangsúlyokat teremtenek, mint a szünet a zenében. Stéthi :
kai oikteiron : Kroisu / para séma thanontos : hon / pot’ eni
promachois : ólese / thuros : Arés. A járókelô tehát megáll,
elolvassa a verset, a kor szokása szerint hangosan.22 S amit
olvas – éppen azt kell tennie: megállt, odalépett a fiú sírjához,
és talán bele is gondol Kroisos sorsába; erre nincs biztosíték, a
vers nem tehet többet annál, mint hogy felszólít erre. A vers
elsô sora egyetlen hexameterbe sûrített transzformátor: a min-

Tanulmányok
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denkori olvasót kószáló járókelôbôl részvétteli szemlélôvé
változtatja át. Valós ideje a mindenkori jelen. Mindig megva-
lósul, valahányszor egy arrajáró – illo tempore az úton, ma a
múzeumban vagy képzeletben – elolvassa, azaz meg is teszi.
A költô tehát olyan verset írt, amelynek elolvasása megvaló-
sítja szó és tett egységét, a kultikus cselekvések fô módját; a
vers puszta elolvasása: halottkultusz mûködés közben. 

A második sor egyetlen vonatkozói mellékmondatban fog-
lalja össze Kroisos életét. „Akit” – kezdôdik; az olvasó tehát
most fogja megtudni, kinek a meggyászolására szólíttatott fel.
Itt következik Kroisos egyetlen pentameternyi versben megal-
kotott képmása. A funeráris portré-alkotásnak ezt a gyakorlatát
a mai temetkezési rituálé olyasféle kifejezéseibôl ismerjük,
mint a „leghûségesebb hitves”, „legszeretôbb férj, apa”, „tizen-
három tudományos testület tagja”. A költô azonban teljesen
más utat választott: Kroisos életébôl egyedül halálának körül-
ményeit tartotta elmondandónak. Mikor történt? – pote: haj-
dan, a mitikus idôkben.23 Hol? – eni promachois: az elöl harco-
lók között.24 Ki ölte meg? – a heves (thuros) Arés. Kroisos a mi
fogalmaink szerint a Kr. e. 6. század harmadik negyedében élt;
az emlékezetét megalkotók viszont nem a történelem egy-
másra rakódó idôrétegeinek valamelyikében helyezték el ôt,
hanem a mitosz egyterû és egyidejû világában – egy lépést
hátralépve a reáliáktól, Ortega y Gasset híres hasonlatának
megfelelôen.25 A vers idôszerkezetének kiindulópontja tehát a
jövô: mindazon pillanat, amikor valaki nekikezd elolvasásá-
nak. Az epigramma összenyalábolja, és a múltba vezeti ezeket
a pillanatokat. Nem a történeti múlt valamelyik rétegébe, amely-
nek helyét csak hozzávetôleg, más rétegekhez mérten lehetne

megállapítani abszolút vagy relatív kronológiai módszerekkel,
hanem a görögség egyetlen közös múltjába, a mitikus idô
mindig létezôségébe. A költô nem kezdett bele abba a reményte-
len vállalkozásba, hogy elmondja, mekkora nagy volt is Kroisos.
Minden nagyság: kicsinység is. Mert van mégnagyobb, vagy
ha nincs: lehet. (Weöres S.). A portrét kikezdhetetlen nézô-
pontból alkotta meg: Kroisosnak a mitikus múltba emelt halála
fölötte áll a mindig újraértelmezhetô történeti múltnak; Arés
és Kroisos harcának kimenetele, amíg csak úgy tudják, hogy a
viadal közöttük zajlott, soha nem változhat meg. 

Az isten révén egy további homérosi vonás is Kroisoshoz
kapcsolódik: lehetetlenné válik a legyôzôjével szembeni gyûlölet.
Az eposzok pártatlansága idézôdik fel, a küzdôket közös térben
tudó világkép, amelyben a halálos ellenfél nem halálos ellenség. 

Végül a küzdô felek által definiált erôtér egyúttal a sírverset
olvasók viszonyát is kijelöli Kroisoshoz: a halandó arra járók
és a halott hérós közti viszony ez. 

Az archaikus sírversek mind performatív természetûek, és
vonatkozási pontjuk is a hérósok világa. Kroisosét az emeli ki
közülük, hogy tökéletesen „egyhegyû”. Minden elemét sikerül
ugyanarra a célra összpontosítania: a fiú alakjának újjáalkotására. 

A figyelmes olvasónak feltûnhetik, hogy a versben csupán
két jelzô van; az egyik Kroisosé, a másik – a névtôl gondo-
latjel-értékû kettôsponttal elválasztva – Arésé. Elsô pillantásra
mindkettô fölösleges: thanontos – ki másé is lenne egy sír,
mint egy halotté; thuros – Arés gyôzelme nem szorul egy jelzô
magyarázó segítségére. Ezen a két ponton kapcsolódik köz-
vetlenül a vershez a szobor, a fiú másik portréja. 

A márványból megformált portré – 
Kroisos sírköve

Már hogyan lehetne a szobor Kroisos képmása? – vethetné
ellene valaki, aki tudja, hogy a mû csupán egyik példánya a
kuros-szobrok egységes sorozatának, és az egyedi vonásokkal
megmintázott portré mûfaja csak jóval késôbb jelent meg a
görög mûvészetben.26 A kuros-szkhéma valóban áthághatatlan
határt jelentett a késô archaikus mûvészetben, amit majd egy
nemzedék múltán törnek át a görög szobrászat forradalmárai,
a ponderáció és a kontraposzt feltalálói.27 A kurosok egyedi
voltának megítélése azonban éppúgy nézôpont kérdése, mint
az egyes embereké; már gyakran fölhívták a figyelmet arra,
hogy mindegyik szobor egyéni módon ábrázolja a megmin-
tázott alakot (4. kép).28 Érdemes hát a szkhémát úgy tekinteni,
mint a költô a szonett-formát: keretnek, nem pedig gúzsnak, ami
meghatározza, és nem megakadályozza, hogy az általános jelen-
tésû (fogadalmi és istenszobornak egyaránt alkalmas) szkhéma itt
ifjú sírszobra legyen.29

A szkhémának a bevezetôben összegzett ikonográfiai alapje-
lentése valamennyi kurosról elmondható. Érdemes azonban
tovább kérdezni: vajon hogyan értelmezhetô a szobor, ha nem
ismeretlen ifjú, hanem – a verssel egybecsengôen – harcos
portréjának tekintjük? Hogyan lehet testalkatának jellemzôit
ikonográfiai szempontból értelmezni, és meghatározni, milyen
harcost ábrázol a szobor? Hogy a kérdés felvetése nem kép-
telenség, igazolják a korabeli athléta-ábrázolások valósághû ele-
mei: az izomkolosszus pankrátor, a gyûrt fülû birkózó, a törött
orrú bokszoló, vagy éppen a rövid- és hosszútávfutók köny-
nyen azonosítható képei.30
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Egy szintén attikai
kurosszal, a néhány évvel
késôbbi Aristodikossal
(5. kép)31 összevetve jól
látszanak Kroisos egyéni
vonásai. A legfeltûnôbb,
hogy erôs. Csupán sze-
mezgetve a számos
mozzanat közül: a nyak
alig vékonyabb az arc-
nál; annyira erôs, hogy
ívben, s nem egyenesen
csatlakozik a vállhoz.
Az elölnézetnél kevésbé
gondosan kidolgozott há-
tat széles, hármasan tagolt
izom-mezôvé mintázta
a szobrász. A legbeszé-
desebb a lábak modellá-
lása. A comb annyira
széles, hogy az elöl lévô
lábat kissé ferdére kel-
lett faragni, hogy „elér-
jen” a kuros-szkhéma
megkövetelte helyre, a
jobb láb mellé. A comb-
izmokat sem az anató-
mia kívánalmai szerint,
hanem ívesen kapcso-
lódó, széles felületekké
faragta a mester; erejü-
ket tovább fokozzák a
pontosan köréjük mintá-
zott karok. 

Az ifjú mégsem vég-
telenre duzzasztott izom-
nyaláb. Válla széles, a
dereka keskeny, melliz-
ma mégis inkább kama-
széra emlékeztet; a fel-

karja is sokkal vékonyabb, mint a comb alapján várnánk.
A felsôtestet nem az erô, hanem finoman jelzett moz-
dulatok jellemzik. Kroisos nem lógatja a kezét, behajlítva
tartja. Alkarját még külön befordítja: a könyök és a test
felôli oldal izmai szemközt-, a külsôk és a csukló viszont
oldalnézetben vannak – „minden a cselekvés elôtti pillanat
várakozásával telik meg”.32 A szobrot jobbról nézve az
tûnik fel, hogy a törzs mennyire elöl van, balról pedig az,
hogy a tökéletesen kidolgozott, és az anatómiai realitással
szemben négy- és nem háromosztatú has függôleges vonala
enyhén elôre dôl; Kroisos tehát nem egyenesen áll, nem
kihúzza magát, hanem elôre törekszik, amennyire csak a
kuros-szkhéma megengedi. A kirobbanni kész energiaössz-
pontosítás képe ez, olyan küzdôé, aki a következô pillanat-
ban rárobban ellenfelére, és egyetlen, megsemmisítô talá-
lattal legyôzi ôt. 

Kettôs testalkata szerint Kroisos mai szemmel nézve ideális
vágtázó, küzdôsport mestere. Szobra tehát olyan harcost ábrá-
zol, aki másra edzette fel a törzsét és a lábait. Olyan harcost,
aki képes villámgyors támadásra, aki tapodtat sem hátrál az

egyszer elfoglalt helyrôl; akit megtartanak a lábai, amikor ügye-
sen hajladozva, súlypontjának áthelyezésével kerüli el az ellen-
ség lándzsáját; és akkor is, amikor minden erejét összpontosítja
egy döfésben; ilyen alkatúak lehettek az ideális hopliták, akik
a végsôkig kitartottak a phalanxban, akik zárt rendben fölfutva
rohamozták meg a perzsákat a plataiai dombtetôn, s késôbb
pedig zsoldosként a görög civilizáció hírhedt exportcikkét
jelentették a hellénisztikus világban. És ezen a ponton érdemes
visszautalni a vers két „fölösleges” elemére: mindkettô köz-
vetlenül a szoborhoz kapcsolódik. Arés ‘heves’ jelzôje az ifjú
harcos-alkatát segít definiálni – a szó szoros értelmében: az
istenhez mérten jelöli ki képességeinek határait. A thanontos
jelzô pedig a szobor két fô aspektusa fényében nyeri el helyét:
Kroisos szép, erôs – és halott. Itt a forrása az olvasótól megkí-
vánt részvétnek, így a szobor az oikteiron értelmezésében is
segít. Vers és szobor tehát nem csupán párhuzamos; elsô pil-
lantásra láthatatlan illeszkedések is egymáshoz kapcsolják
ôket.  

A szobornak van egy további attributuma is, ami (meglepe-
tésre) csupán elvétve szerepelt a korábbi elemzésekben: a haj-
fürtöket leszorító kendôszerû, kerek sapka. B. S. Ridgway
sisak alatt hordott süvegként értelmezi, ami Kroisos harcos-
aspektusát erôsítené.33 A mitra azonban, legalábbis a klasszi-
kus kori emlékeken, hátul kilóg a sisak alól,34 formája tehát
eltér a szobron láthatótól. Bár a részletes értelmezés megköve-
teli a téma átfogó feldolgozását, az eddig feltárt emlékanyag
inkább másik feltevést sugall: korabeli sírsztéléken és vörös-
alakos vázaképeknek egy rövid ideig népszerû sorozatán
athléták viselnek hasonlót.35

A fiú életének minden más mozzanatát, láttuk, magába
kebelezi a hérós-motívum; csakis a sapka, az egyetlen kortárs
ikonográfiai elem nyitja ki ezt a monolit tömböt, egyedül ez
utal arra, hogy a szobor nem egy idea illusztrációja, hanem va-
laha élt hús-vér ember portréja. A síremlék alkotói az ifjú
ezerhangú életét egyetlen pentaton dallá formálták át, amelyet
hajlításként díszítenek a szobor egyedi vonásai, és vendég-
hangként az athlétákat idézô süveg. 

Fontos hangsúlyozni: a szobor nem síremlék dísze, hanem
maga a síremlék.36 Az emlékmû, ami a sír helyét jelzi, egyben
a fiú portréja – Kroisos maga. Ennél pontosabban nem fe-
jezhetô ki: az oda eljövendôk számára, azaz a jövôben a sír és
Kroisos már mindig is azonos marad. 

Ez a portré sírversben és szoborban formálódott meg; ezek
alkotják Kroisos halotti maszkját, olyan értelemben, ahogyan
Kosztolányi fogalmazta meg: álarc – halálarc. Ezen a maszkon
kívül Kroisosnak nincs más arca számunkra. Ezért végzôdik
szükségképpen kudarccal, hogy mögé lássunk, hogy megtud-
juk – már aki e kérdést fontosnak tartja –, hogy milyen is volt
Kroisos valójában.37

Kroisos síremléke távolról sem csupán azt az általános ké-
pet idézi fel, amit ma nekünk jelent (kb.: Istenem, milyen de-
rék fiú volt!). Rituális formát teremtett emlékezetének
felidézéséhez: állj meg, gyászold meg, ilyen szép és erôs volt,
élete csúcsán halt meg, héróshoz hasonlóan, akinek a halála
nem bukás, hanem beteljesedés. Az itt felidézett, pontosab-
ban: ritualizált módon bármelyik arra járó számára kikénysze-
rítetten felidézett portré a végsô összegzésé volt, az utolsó pil-
lanat utáni, amelynek jelentôségét Solón igyekezett egy
másik Kroisos elôtt feltárni: ne nevezz senkit boldognak a
halála elôtt.38
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Kroisos sírja: 
a Kr. e. 6. század utolsó harmada – bis

A görögök számára a túlvilág alapvetôen39 nem a megvál-
táshoz vezetô út volt; nem hordozta sem az örök élet, sem az
örök bûnhôdés ígéretét. Hadés, „a lelkek furcsa bányamélye”,
az idôk végéig tartó halál helye volt. Hadésból nem lehetett
erôt, vigaszt meríteni – éppen ellenkezôleg: ezt Hadéssal
szemben kellett megkísérelni.

A Kroisos-síremlék alkotói nem törôdtek bele, hogy a fiú em-
lékezetének határa szeretteinek körére korlátozódjék. A Kroisu
séma nem csupán sír, a fiú emlékének (kleos) monumentuma
is. Minden elemében erre törekszik: az országút mellett
sírhalmon magasodó szobor éppúgy hérósként határozza meg
a fiút, ahogyan – láttuk – az epigramma önmagában is. A sír-
emlék (Ritoók Zsigmond szép megfogalmazása nyomán) új
levélként fonódott a hérósi dicsôség koszorújába. 

Egy sírkô tárgyi formát ad a halálnak: mementóként rögzíti
a tényét („ez itt X sírja”). A sírkôül használt kuros-szobor
ennél többet tesz: magát a halottat is megörökíti („ez itt a
halott X”). Az archaikus korban egy puszta kôtömb is alkal-
mas reprezentánsa egy halottnak. Reprezentáns a szó súlyos
értelmében: helyette van jelen, képviseli ôt. A síremléknek ez
a ma is változatlanul meglévô funkciója a Kroisos-szoborban
(illetve tágabb értelemben az istent, héróst és embert ábrázolni
egyaránt képes kuros-szkhémában) olyan plasztikus formát
öltött, ami a legkorszerûbb szobrászati nyelven fogalmazta
meg mondanivalóját az emberrôl.40

Kroisos sírja: Kr. e. 525 k.; 2007  

Ha végezetül azt a kérdést tesszük fel, hogy az antik mûvek
értelmezésének tudomány szabta feladatán túl megfogalmaz-
hatók-e máig érvényes tanulságok Kroisos síremléke révén,
három mozzanat kívánkozik ide. 

Az elsô, hogy a szobor és a vers ma is hat. Ma is lehet szép-
nek és érvényesnek látni. Azt az ideált testesíti meg, ami nem-
régiben és demitizáló alulnézetben így volt megfogalmazható:
„Én nem bírom fékezni magam, én hôs akarok lenni: fiatal,
egészséges és szép; olyan, amilyet csak a moziban látsz.”41 A sír-
emlék egyszerre állítja Kroisos halálát tragikusnak, rövid éle-

tét pedig tökéletesnek. Hiszen fiatalon halt meg, ám csakis a
fiatalság jutott neki osztályrészül. Sorsa végsô alternatíváját a
görög mitológia az örök élettel megvert, végtelenülô vénségé-
ben kabócává zsugorodó Tithonos alakjában fogalmazta meg.
Ahogy az említett Sarpédón mondja, nem sejtve szavai közeli
teljesedését: 

Hisz bajtárs, ha talán e csatából megmenekülve 
már örökéletüek lennénk s örökifjak is egyben, 
én se rohannék így a legelsô sorba csatázni 
és téged se tüzelnélek híres viadalra: 
ám miután a halálnak végzete számtalan úgyis, 
és a halandó tôlük nem tud megmenekülni,
induljunk: diadalt vagy nyujtani, vagy learatni.

(Ilias XII. 322–328).

Kroisos emlékmûve azért is lehet érvényes számunkra, mert
idôben készült. Az archaikus görögség még nem kényszerült
olyan halálokkal szembenézni, amilyeneknek majd késôbb
kellett formát adni. (Csupán két, a mi világunkat közvetlenül
megalapító közelmúltból vett példa a „fiatalon meghaltak
síremléke” ikonográfiai szkhéma plútónian gazdag tárából: a
normandiai partraszállásban elesett brit katonák dísszemlére
felsorakozott, feszes vigyázzban álló, arcvonalba rendezett ap-
rócska sírkövei a végeláthatatlan alakulóterré formált bayeux-
i temetôben, vagy a jeruzsálemi Jad Vasem gyermek-emlék-
helye, ahol a vaksötét helységben tükrök sokszorozzák végte-
len számú csillaggá egyetlen mécses fényét.)42 Ha valaki –
mint a Don Quijotét három évszázaddal késôbb megfeszített
munkával szó szerint újra megírni akaró Pierre Ménard Borges
novellájában – ma ugyanolyanra készítené el Kroisos emlék-
mûvét, az eredmény szörnyû volna. 

Kroisos szerettei még elôtte voltak mindezeknek. Az általuk
emelt emlékmû egyetlen akarattá összpontosuló hatalmas erô-
feszítés, hogy szembeszegüljenek az ifjú halálával. A tényén
nem változtathattak. Azzal szálltak szembe, harcost eltemetô
harcosként, hogy alakja elmerüljön a feledésben, hogy vele
együtt az emléke is elenyésszen. Ezért újjáalkották Kroisost,
versben és szoborban héróssá formálták. Abban bíztak,
nevének híre kél. Abban bíztak, az emlékezés megküzdhet az
elmúlással. A hérós emléke is lehet erôs, mint a halál.

Kroisos
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