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Schiller Vera

Görög szentélyek, szakrális helyek védelmező funkciója

A görög kultúrkörben az a hagyomány él, hogy az isten szent körzete, különösen 
pedig az oltár és a megragadott istenszobor védelmet kell vagy kellene, hogy adjon 
az odamenekülő számára, Jakab Éva szavai szerint ilyenkor a menedékkérő az em-
beri jog határát átlépve az isteni jog (ius divinum) szférájába lép.1 

Sok történet mutatja az istenek oltáránál menedéket keresőket, ennek sikeres 
vagy sikertelen lefolyását. (A védelemkérés egyébként tulajdonképpen ketté oszlik: 
ἱκετεία-ra és ἀσυλία-ra. Az előbbi azt jelenti, hogy a veszélyben levő odarohan az 
első szentélyhez vagy istenszoborhoz, a második a szentélynek adott menedék-stá-
tus.2) 

A három nagy tragikusnál, Aischylosnál, Sophoklésnél és Euripidésnél a szen-
télyben menedéket keresőket végül is megvédi a szentély, illetve a szentélyt tisz-
telő közösség. Aischylos Oltalomkeresőkjében az argoszi Nagyhatalmú istenek közös 
szentélyének oltalmába menekülnek a rhodosi Athéné kultusz3 és a thesmophoriának 
nevezett Démétér-ünnep későbbi megalapítóinak4 tekintett Danaidák.5 A lányok 
elmondásuk szerint mint innen származók tisztelik a görög kultuszok isteneit, és 
még azzal is megfenyegetik az őket meghallgató királyt, Pelasgost,6 hogy az istenek 
szobraira akasztják fel magukat, ha nem kapják meg a város védelmét.7 A város 
védelmet ad, és az őket elhurcolni kívánó és az Argos-beli szentélyek védelmező 
hatalmát el nem ismerő Aigyptos-fiak hírnökétől8 is megvédi őket.9 

Sophoklés Oidipousát is megvédi az attikai Kolónosban az Eumenidák szenté-
lye,10 amikor ezt Kreón áthágja, és előbb Isménét, azután az apja mellett álló Anti-
gonét hurcolja el; Théseus katonai erővel ad a szentély védelmének nyomatékot, és 
védi meg Oidipoust, és szabadítja ki lányait.11

1 Jakab Éva, „A menedékjog gyökerei a görög jogi kultúrában”. Államtudományi Műhelytanulmányok, 
2016/4, 4.

2 Servius, Commentarii in Verg� Aeneidem II. 761 Exupère Caillemer: Asilia In Daremberg-Saglio: Dic-
tionnaire des Antiquités grecques et romaines I. 505–511.

3 Hérodotos, Historiae II, 182; Strabón, Geógraphika XIV 2, 11. (655)
4 Hérodotos, Historiae II, 171 Marcel Detienne: Dionysos mis à mort, Paris, Gallimard, 1977, 38.
5 Aischylos, Oltalomkeresők (Ἱκέτιδες) 222–223, 423–432.
6 Aischylos, Oltalomkeresők 251–252; Jakab, i. m., 9–11.
7 Aischylos, Oltalomkeresők 455–465.
8 Aischylos, Oltalomkeresők 893–894, 921–922.
9 Aischylos, Oltalomkeresők 911–953; Pierre Vidal-Naquet: „Oedipe et ses mythes”� in Jean Pierre Ver-

nant – Pierre Vidal-Naquet: Oedipe et ses mythes, Bruxelles, 1988, 117, 125.  
10 Sophoklés, Oidipous Kolónosban (Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ) 25–26, 486–487.
11 Sophoklés, Oidipous Kolónosban 818–1149; Vernant – Vidal-Naquet, i. m., 121–124.
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Euripidésnél Iónt állítja meg Apollón oltára Delphoiban, aki így nem öli meg 
még fel nem ismert és előzőleg mérgezési kísérletért halálra ítélt anyját.12 Ugyan-
csak a töredékeiben ránkmaradt Diktys című dráma szerint is megmenti az istenek 
oltára a Diktysszel együtt odamenekülő Danaét Polydektéstől, akit ő akarata elle-
nére esküvőre akar kényszeríteni. Ezek után jelenik meg Perseus a Gorgó-fővel, és 
változtatja kőszoborrá anyja erőszakos kérőjét, és annak egész kíséretét, és juttat-
ja nevelőapjának, Diktysnek Seriphos trónját.13 Így keres és talál Euripidés Hele-
né című drámájában Helené az őt befogadó egyiptomi király sírjánál menedéket 
a fi ával kötendő nász elől, és így tud végül a megérkező Menelaosszal hazatérni.14 
(Egyébként Plutarchos közlése szerint Athénban is a Kimón által hazahozott Th é-
seusnak a sírja lett a hatalom áldozatainak, a szökevény rabszolgáknak és a szegé-
nyeknek a menedékhelye.15)

Más oldalról látható, hogy ez a kötelező szabály nem mindig érvényesül, ellene 
szegülnek, csellel, durva erőszakkal hágják át. Az euripidési Andromaché című drá-
ma címszereplő hősnőjét Menelaos azzal kényszeríti arra, hogy a thessáliai Phthia 
Th etis templomának védelmét elhagyja, hogy fi a életével zsarolja. Itt tehát még rá 
kell kényszeríteni a szentély védelmét élvezőt, hogy elhagyja azt,16 csak azután le-
het megszegni az ígéretet.17 Azonban Euripidés drámájában mégsem halhat meg 
szentélyben menedéket kereső, Péleus még időben kiszabadítja dédunokáját és an-
nak anyját.18

Egy Plautus által ránk maradt vígjátékban (amely, mint Plautus általában, görög 
eredetire megy vissza) a kyrénéi Aphrodité-templom védelmét kéri két hetairának 
szánt fi atal hajótörött lány, akit tulajdonosuk erőszakkal akar az oltártól elragad-
ni, de Kyréné népe (illetve nevükben egy szomszéd) a védelmükre siet.19 Hérak-
lés gyermekei a mítosz szerint Athénban a Könyörületesség oltárához menekültek. 
A város nem is adta ki a menedékkérőket az őket követelő Eurystheusnak, hanem 
harcba szállt értük.20

Más forrásokban azonban szerepel olyan adat, hogy a menedéket keresőket sen-
ki nem menti meg. Antigoné és Isméné úgy halnak meg a chiosi Ión művének tanú-
sága szerint, hogy Laodamasnak, Eteoklés fi ának katonái elől a plataiai Héra temp-

12 Euripidés, Ión (Ἴων) 1250–1319; Jakab, i. m., 12–13.
13 Euripidés, Dictys Tragic� „fabula” in Euripidés, Perditarum fabularum fragmenta, Paris, Firmin Didot, 

1846, 695; Apollodóros, Bibliothéké II, 4, 3; Rachel Aélion: Quelques grands mythes dans l’oevre d’ Euri-
pide, Paris, Les Belles Lettres, 1986, 153, 160, 162–163.

14 Euripidés, Helena (Ἑλένη), 60–65, 528–556, 783–801.
15 Plutarchos, Th éseus 36 Pausanias, Descriptio Graeciae I, 17, 6� Pausanias szentélyről beszél, amit azután 

állítottak, hogy Kimón hazahozta Th éseus csontjait Skyrosról, miután segített a maratóni csatában.
16 Euripidés, Andromaché (Ἀνδρομάχη), 309–420.
17 Euripidés, Andromaché, 425–444.
18 Euripidés, Andromaché, 559–734.
19 Plautus, Rudens (A hajókötél) III. 2–3.
20 Apollodóros, Bibliothéké II. 8 1 Philostratos, Epistolae 39 Servius, Commentarii in Verg� Aeneidem II. 761, 

VIII. 342. 
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lomba menekülnek. Az üldözők annyiban tisztelik a szentélyt, hogy nem mennek 
utánuk, viszont annyiban nem, hogy rájuk gyújtják, és így pusztítják el őket.21 
(Euripidés Őrjöngő Héraklésében is arra készül és azzal fenyegetődzik Lykos, hogy 
a thébai Zeus oltár körül tüzet gyújt, hogy így végezzen az ott könyörgőként mene-
déket kereső Héraklés-családdal: feleségével, három fiával, és apjával,22 más kérdés 
hogy erre végül nem kerül sor.)

Neoptolemos, Achilleus fia Priamost, Trója királyát, aki a város elfoglalásakor 
a Kerítésvédő Zeus oltárához menekült, nem tekintve a hely védelmét, megöli.23 
Azután azonban Delphoiban Apollón szentélyében az oltár előtt hal meg.24 Ott öli 
meg áldozat közben egy delphoi ember,25 Apollón papja,26 egy más hagyomány 
szerint egy Machaireus nevű delphoi férfi,27 illetve egy Machaireus nevű ottani 
pap28 vagy Orestés, Agamemnón fia,29 ismét másutt delphoi lakosok, akik azt hi-
szik, hogy a templom kincseit akarja elrabolni.30 Ezek után azonban ott, a delphoi 
templomban emelnek sírt is a számára, és hérószi tisztelet lesz a sorsa.31

Történet szól a trójai Athéné-szentély védelmének figyelmen kívül hagyásáról 
is. Aias, Lokris királya Trója feldúlásakor a szentélyben gyalázza meg Kassandrát, 
Priamos király lányát,32 jóllehet ő Athéné szobrába kapaszkodott,33 ezért az Athé-

21 Ión (chiosi), Διθύραμβοι Fr. 1. in Poetae Melici Graeci, Oxford, 1962, 383–386; Christiane Zimmer-
mann: Der Antigone-Mythos in der antiken Literatur und Kunst, Tubingen, 1993, 92–93; Louis Séchan: 
Sept légendes grecques, Paris, Les Belles Lettres, 1967, 157; Leon Legras: Les légendes thébaines dans l’ 
épopée et la tragédie Grecques, Paris, 1905, 58, 60, 115; Louis Séchan: Études sur la tragédie grecque, 
Paris, 1976, 52; Rachel Aélion: Quelques grands mythes dans l’oeuvre d’ Euripide, Les Belles Lettres, Paris, 
1986, 73–74.

22 Euripidés, Őrjöngő Héraklés (Ἡρακλῆς μαινόμενος), 240–246.
23 Apollódoros, Bibliothéké ep. V. 21 Hyginus, Fabula CXIII. 4. (A meggyilkolás körülményeit nem rész-

letezi.)
24 Euripidés, Andromaché 995–1000; Euripidés, Orestés 1654–1656; Sophoklés, Hermione „fabula” et fr� 

242. in. Sophocles Paris, 1842, 291; Dictys Cretensis, Ephemeris Belli Troiani VI. 13; Vergilius, Aeneis 
III. 330–332; Servius, Commentarii in Verg� Aen. III. 297; Iustinus, Epitoma Historiarum Philippicarum 
Pompei Trogi XVII. 3; Velleius Paterculus, Historia romana I. 1 Hyginus, Fabula CXXIII. (Ebben a két 
szövegben Delphoiban ölte meg maga Orestés, mialatt a neki ígért Hermionéval ülte nászát.) 

25 Euripidés, Andromaché 1117–1155; Pindaros, Nemea VII. 50–62.
26 Pausanias, Descriptio Graeciae X, 24, 4.
27 Strabón, Geógraphika IX. 3, 9. (421)
28 Scholia graeca in Eur� Orestem 1654; Eusebios, Chronica (Hieronymi Chronicon) 103. in Werke Akade-

mie Band 7, Berlin, 1956, 63 b; Sophoklés, Hermione fabula et fr� 242. in. Sophoklés, Tragoediae septem et 
perditarum fragmenta, Parisiis 1842, 291.

29 Hyginus, Fabulae CXXIII.
30 Libanios, Progymnasmata Narrationes 14. Περὶ Νεοπτολέμου.
31 Pindaros, Nem VII. 63–71 Pausanias, Descriptio Graeciae X. 24, 6; Euripidés, Andromaché 1239–1242; 

Dictys Cretensis, Ephemeris Belli Troiani VI. 13; Sophoklés, Hermione „fabula” et fr� 242. (E szerint csak 
eltemetik meggyilkolása után.)

32 Pausanias, Descriptio Graeciae V. 19, 5; Libanios, Progymnasmata V, 2, 1; Sabina Mazzoldi: Cassandra, la 
vergine e l’ indovina, Pisa – Roma, 2001, 31–49.

33 Apollodóros, Bibliothéké ep�V. 22 Philostratos, Heroicus IX. 2. E szerint Aias elhurcolta Kassandrát a 
szentélyből, aki oltalomkérőként Athéné szobrához tapadt, de nem erőszakoskodott vele, nem vét-
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né-szobor elfordult,34 illetve szemét a mennyezet felé fordította.35 Athéné a szenté-
lyét ért sérelem miatt végtelenül feldühödik.36 Lokris királya e miatt a harag miatt 
pusztul el a hazafelé vezető út folyamán.37

Ennek következményeként 1000 éven át fi zet Aias lokrisi nemzetsége a sors által 
kijelölt lányokkal, akik itt öregednek meg, akiknek idegen földön tisztelet nélküli 
sír a sorsuk, akik a templomot söpréssel, mosással, díszítéssel, tehát alacsonyrendű 
munkákkal szolgálják, és akiket Trója polgárai kövekkel, késsel, kettős bárddal ül-
döznek. Ha ugyanis utolérik a közülük a szentélybe tartó, templomszolgának ké-
szülő szüzek valamelyikét, és végeznek vele, a nép egy törvény szerint magasztalja a 
gyilkost mint a gyűlöletes nemzetség gyilkosát. A halottak helyett a lokrisiak azon-
nal újabb lányokat küldenek, akiknek éjjel kell bejutniuk a szentélybe, hogy az őket 
halálra kereső trójaiakat kikerülve megkezdhessék az istennő szolgálatát�38 

A II. Ptolemaios (i. e 283–248) uralma idején alkotó Lykophrón költeményéhez 
kapcsolódó, az i. sz. 12. században összeállított Tzetzés-féle scholion, amelyik az 
i. e. 4. század végén alkotó szicíliai Timaiosra, és a kb. i. e. 310–235 között élő ky-
rénéi Kallimachosra hivatkozik, még részletesebb magyarázatot ad. E szerint Aias 
Gurea környékén szenvedett hajótörést, és pusztult el. Három év után éhínség és 
járvány tört a lokrisiakra és az isten (akit a szöveg nem nevez meg) kérésükre azt a 
jóslatot adta, hogy Athénét 1000 éven keresztül évente két–két szüzet küldve kell 
megbékíteni „sorstól vezetve,” illetve „sorssal és végzettel”. A szöveg tudatja, hogy 
az első két sorssal kijelölt szüzet Periboiának és Kleopatrának hívták, egy idő után 
pedig a lokrisiak évente csecsemőket küldtek dajkákkal. A scholion részletesen köz-
li a rítust, ahogyan a lányokat üldöző trójaiak az elfogottakkal bántak. E szerint, 
ha a szentélybe még be nem jutott szüzek az őket üldöző trójaiak kezébe kerültek, 
megölték őket, a holttesteket pedig a Trarón hegycsúcson égették el terméketlen és 
erdei fából rakott máglyán, a hamvakat pedig a hegycsúcsról a tengerbe szórták. 
A szentélybe bejutott papnők egész életükben lenyírt hajúak, mezítlábasok voltak, 
egy szál khitónt viseltek, munkájuk a szentély söprése és felmosása volt. Az Aias 
által megbántott istennőhöz, a xoanonhoz, szobrához nem közelítettek, és a szen-
télyt sem hagyták el, hacsak nem éjszaka.39

Médeia gyermekeivel kapcsolatban is él olyan hagyomány, amelyik szerint őket 
kettejüket a szentély védelmét fi gyelembe nem véve Korinthos lakói ölték meg. En-
nek két variánsa létezik. Az egyik szerint a gyerekekkel a királyi család halála miatt 

kezett ellene, amint a történetek hamisan vádolják, hanem a sátrába vitte. Agamemnón azonban 
meglátván Kassandrát, saját részére ragadta el zsákmányként.

34 Strabón, Geógraphika VI. 1, 14. (264) 
35 Kallimachos, Fragmenta (Callimachea vol. II. Lipsiae 1883. in aedibus Teubneri) fr. 13 d.
36 Annick Fenet: Les dieux olympiens et la mer, Rome, École française de Rome, 2016, 60–62.
37 Homéros, Odysseia IV. 499–509; Apollodóros, Bibliothéké ep. V. 23. VI. 6. 
38 Lycophrón, Alexandra 1139–1173; Séchan: Études sur la tragédie grecque, 523; Pierre Vidal-Naquet: 

La chasseur noir: Formes de pensées et forme de société dans le monde grec, Paris, 1983, 249–266.
39 Scholia in Lycophr 1141 Timaios, Fragmenta (Fragmenta Historicorum Graecorum I. 193–233) fr. 66; 

Kallimachos, Fragmenta (Callimachea vol. II. Lipsiae, 1883 in aedibus Teubneri) fr. 13 d.
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őrjöngő tömeg végzett,40 jóllehet, anyjuk, mielőtt elmenekült volna, fölültette őket 
az oltalomkérő Héra oltárára.41 A másik variáns ahhoz a hagyományhoz kapcsoló-
dik, amelyik szerint ez a vidék eredetileg Médeia apai birtoka volt, mert Hélios Ko-
rinthos környékét fiára, Aiétésre hagyta, és ő, amikor elment Kolchisba, Korinthost 
Bounosnak, Hermés és egy nympha fiának adta megőrzésre. 

A korinthosiak azért ölték meg a gyerekeket tehát, mert anyjuk – ezen ősi jogon 
– uralkodni akart rajtuk.42 Engesztelésül itt Héra Akraiának Korinthos akropolisán 
levő szentélyében ápolják Médeia két fiának sírját, és hérószi tisztelet a részük. 
Évenként áldozatot rendeznek tiszteletükre,43 a gyermekek lenyíratják a hajukat 
ilyenkor és fekete ruhát öltenek.44 Arra a kultuszgyakorlatra, amely szerint éven-
te hét ifjú és hét lány szolgál itt egy évet, melynek utolsó eseményeként, mielőtt 
távoznának, kecskeáldozatot mutatnak be, szintén a haláluk miatti engesztelés az 
egyik magyarázat.45

Az pedig, hogy a szentély védelmező funkcióját tiszteletben kell tartani, hogy 
kötelezettség volt, amelyet azonban néha megszegtek, és hogy ezt büntetendő 
cselekedetnek, szentségtörésnek tekintették, nemcsak irodalmi alkotások és miti-
kus hagyomány, de történelmi forrásokban ránk maradt adatok is bizonyítják.

Hérodotos szerint Periandros, Korinthos i. e. 627–586 között uralkodó ty-
rannosa fia, Lykophrón meggyilkolását megbosszulandó – akit, miután nem volt 
hajlandó anyját egykor meggyilkoló apjával együtt élni, Korkyrára küldte belee-
gyezésével uralkodni, ők pedig megölték46 – 300 korkyrai előkelőség fiát akarta 
kiheréltetni Sardeisban a méd uralkodó Alyattés udvarában, de az ifjak Samosban, 
ahol a hajó kikötött, Artemis szentélyében kerestek és nyertek menedéket.47

40 Pausanias, Descriptio Graeciae, II, 3, 6. E szerint neveik Mermeros és Pherés; Philostratos, Heroicus 
20/24; Aristotelés, Rhetorica III. 23, 28. Aristotelés Karkinost idézi, aki szerint Médeia nem ölte meg 
gyermekeit; Sophie Buchanan: „Representing Medea on Roman Sarcophagi”. Ramus, vol. 41 no. 
1–2. 2012, 144–160. E szerint az ábrázolás szerint a két végzetes ajándékot átadó gyerekkel a királylány 
haláltusáját végignéző tömeg végez, és fejeiket a sárkányvontatta szekéren menekülő Medea előtt mu-
tatják fel.

41 Apollodóros, Bibliothéké I, 9, 28 Scholia in Eur� Medeam 273 André Ascellaschi: Médée dans le théâtre 
latin d’Ennius à Sénèque, Rome École Francaise de Rome, 1990, 26.

42 Hellanikos (lesbosi), „Fragmenta” in Felix Jacoby (szerk.), Die Fragmente der Griechischen Historiker 
(F Gr Hist) erster (I.) Teil Vorrede-text no. 1–16, Leiden, 1957, 104–152 (fr. 133), Scholia graeca in Eur� 
Medeam 10. 

43 Pausanias, Descriptio Graeciae, II, 3, 6–7; Scholia vetera in Pindari Olympicas XIII. 74.g.
 Euripidés, Médeia (Μήδεια) 1378–1382; Scholia in Eur� Medea min 273; Diodóros (Sikeliótés), Bibliothe-

cae historicae, quae supersunt, IV. 55, 1; Dionysios Skytobrachion, Argonautai. In Jacoby (szerk.), i. m., 
229–257. fr. 14./55/1; Philostratos, Heroicus 20 / 24. (Itt ünnepről nincs szó).

44 Pausanias, Descriptio Graeciae, II. 3, 7.
45 Scholia in Eur� Medeiam 273; Claude Calame: Les choeurs de jeunes filles en Grèce archaïque, Roma, 1977, 

221–222; G. S. Kirk: A mítosz, Budapest, 1993, 38.  
46 Vernant – Vidal-Naquet, i. m., 121–124.
47 Hérodotos, Historiae III. 48.
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Azonban olyan adatokat is közöl, amikor a szentély nem védte meg az oltalom-
kérőket. Amikor Kleomenés spartai király i. e. 520-ban háborúban legyőzte Argost, 
a háborút vesztett hadsereg katonái Argos szent ligetébe menekültek. Közülük 
ötvenet Kleomenés kicsalt és kivégeztetett, de a többiek nem jöttek, ekkor száraz 
fát hordatott, és felgyújtotta a ligetet. Hérodotos véleménye az, hogy ezután Kle-
omenés ezért őrült meg, és végül 491 körül, bár megkötözve tartották őrjöngő ro-
hamai miatt, sikerült késsel végeznie magával.48 Egy másik adata szerint Aiginán 
egy menekülő, a gazdagok ellen felkelő Nikodromos egyik halálra ítélt híve i. e. 
494 és 491 – (a perzsa követek megjelenése és a perzsa támadás) között – Démétér 
Th esmophoros szentélyének ajtókilincsébe kapaszkodott, de elhurcolták, méghoz-
zá úgy, hogy levágták a kezét. Ezért a hallatlan szentségtörésért kellett az aiginaiak-
nak később száműzetésbe kényszerülni.49  

A leghíresebb történetek egyike a kylóni eset. Kylón, aki i. e. 642-ben olympiai 
versenygyőztes volt, hatalomra tört az i. e. 7. századi Athénben. Embereit, akik ve-
reségük után az Akropolison Athéné Polias oltáránál kerestek menedéket, az Alk-
meónidák, illetve az alkmeónida családból származó Megaklés archón kicsalták a 
szentélyből, azután az archón utasítására szentségtörő módon megölték. A gyilko-
sokra és utódaikra úgy tekintettek, mint akiket az istennő átka terhel. Később bün-
tetésül a bűnös archónt sírjából kiásták, és leszármazottait mint szentségtörőket 
száműzték Athénből.50 Plutarchos részletesebb elbeszélése szerint az archón szavá-
ban bízó Kylón-hívek Athéné szobrának talapzatához erősítettek egy kötelet, amely 
elszakadt. Ekkor, mivel ezt úgy értelmezték, hogy az istennő levette róluk védelme-
ző kezét, rohantak rájuk a katonák, megkövezték, illetve „a tiszteletreméltó isten-
nők” az Erinnysek templomába bemenekülőket felkoncolták. A Solón javaslatára 
általuk is elfogadott bíróság száműzi a család életben maradt tagjait, a halottakat 
kiássák sírjukból, és a határon túlra dobják.51

Spartában hasonló történt Pausaniasszal. Plataiai i. e. 479-ben győztes hadvezé-
rét, aki a kiskorú király gyámja volt, az ephorosok i. e. 468-ban a perzsákkal való 
összejátszással és államcsínykísérlettel vádolták, és ő menedéket keresett Athéné 
Chalchioikos templomában. A spartaiak úgy játszották ki a szentély védelmét, hogy 
az épület ajtaját befalazták, Pausanias és Cornelius Nepos szerint ezenfelül a te-
tőt is leverték, és mikor az éhségtől haldoklott, kihozták, hogy ne a szentélyben 
pusztuljon el� (Diodóros Sikeliótés, Cornelius Nepos és a földrajzi író Pausanias 
szerint a befalazásban Pausanias anyja is részt vett.) Később a szentély bejáratánál 
temették el, és két róla mintázott szobrot állítottak az oltár mellé kárpótlásul.52 

48 Hérodotos, Historiae VI. 79–80,
49 Hérodotos, Historia, VI. 91.
50 Hérodotos, Historiae V. 71; Th ukydidés, Historia belli Peloponnesiaci I. 126; Pausanias, Descriptio Graeciae 

VII. 25, 3; Scholia in Aristoph� Equites 445a (II) (III).
51 Plutarchos, Solón 12; Jakab i. m., 2–6.
52 Th ukydidés, Historia belli Peloponnesiaci I. 133–134; Diodóros Sikeliótés, Bibliothecae historicae, quae su-

persunt XI. 45, 5–9; Pausanias, Descriptio Graeciae III. 17. 7–9; Cornelius Nepos, De viris illustribus IV, 
5; Lykurgos, Contra Leocritem XXXII. 128–129; Polyainos, Strategicon VIII. 51.
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A peloponnésosi háború idején a két szembenálló fél ezt a két bűnt (a Kylón-hívekét 
és Pausanias gyilkosaiét) veti egymás szemére, és követeli, mindegyik a másiktól, a 
szentségtörésért járó példás büntetést.

Ezért azután Agist, Lakedaimón királyát, aki vissza akarta állítani a régi alkot-
mányt, akkor fogták el és végezték ki az ephorosok és Leónidas, a másik, vele el-
lenséges király i. e. 242-ben, amikor rövid időre elhagyta a szentélyt.53 (Egyébként 
maga az Agist és anyját meg nagyanyját kivégző Leónidas előzőleg egyszer szintén 
itt keresett és lelt menedéket.)54 Később pedig az akkor áldozatokat végző epho-
rosokat gyilkolták le a szent körzetben Kleomenés király hívei i. e. 218-ban három 
évvel elűzése után, mielőtt halálhíre megérkezett volna.55

Pausanias azt is hírül adja, hogy a lakedaimóniak megölték a Tainaron hegy-
fokon levő Poseidón szentélybe menekülőket. Ők halálraítéltek voltak, akik olta-
lomkérőként ide menekültek, de az ephorosok tanácsa elhurcoltatta és kivégezte 
őket, és ezért hamarosan i. e. 464-ben egy földrengés úgy megrázta a vidéket, hogy 
Pausanias szerint egy ház sem maradt épségben Lakedaimónban, Aelianos szerint 
pedig összesen öt ház. (Nemhiába Poseidón a földrengető isten.)56 Ez adta a lehe-
tőséget a messéniaiaknak, hogy kiszabaduljanak a helóta-sorból, megkapják athéni 
segítséggel i. e 455-ben Naupaktost, és később visszatérhessenek Messéniába.57 Thu-
kydidés szerint az oltalomkérők maguk helóták voltak, és az ephorosok az elhur-
colás előtt kicsalták őket a szentélyből.58 Ezt úgy is lehet érteni, hogy az a földren-
gés, amely egész Lakedaimónt megrázta, és amely alkalmat adott a messéneieknek, 
hogy felkeljenek, azért tört ki a görögök hite szerint, mert elhurcolták és kivégezték 
a Poseidón-szentélybe menekülő oltalomkérőket.

Egy másik földrengésre is hasonló indokolás született. Az Achaia-beli Helikét 
i. e. 373-ban teljesen elpusztította egy földrengés. Ennek oka a Pausanias által ránk 
maradt magyarázat szerint az volt, hogy az itt lakók elhurcolták és legyilkolták a 
Poseidón Helikónos templomába menekült oltalomkérőket.59

Mindezekkel ellentétben Athéné Alea tegeai szentélye, amely kultuszhely az i. 
e. hatodik században már biztosan tiszteletben állt,60 ténylegesen megvédi a vé-
delmét kérőket. Ennek védelmét kérte az i. e. 476-ban a Thessaliában győztes, de a 
győzelmet állítólag pénzért veszni hagyó Leótychidés spartai király, amikor Spar-
tában törvényszék elé idézték. (Hérodotos szerint rajtakapták egy pénzeszsákon 
ülve),61 valamint a Mykéné melletti Héraion templom Khryséis vagy Khrysis nevű 
papnője, amikor az általa gyújtott mécsesek révén meggyulladt koszorúk miatt 

53 Plutarchos, Agis 18–19. 
54 Plutarchos, Agis 12.
55 Polybios, Historiarum reliquiae IV� 35, 3�
56 Pausanias, Descriptio Graeciae IV, 24, 5 VII, 25, 3; Aelianos, Variae historiae VI. 7. 
57 Pausanias, Descriptio Graeciae IV, 24 6–7. IV 25, 1 IV. 26–27.
58 Thukydidés, Historia belli Peloponnesiaci I. 128.
59 Pausanias, Descriptio Graeciae VII 24, 6.
60 Mary E. Voyatzis: The Early Sanctuary of Athena Alea in Arcadia Göteborg, 1990, 269–271.
61 Pausanias, Descriptio Graeciae III, 7, 9–10 Hérodotos, Historiae VI. 72.
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leégett a templom i.e. 423–422-ben a pelopponésosi háború kilencedik évében.62 
Ugyancsak a szentély védelmét veszi igénybe i. e. 394-ben Pausanias spartai király, 
akit a boiótiai hadjáratban való késedelem ügyében hívtak törvény elé.63 (Xeno-
phón szerint a vád késlekedés, az ellenséggel kötött fegyverszünet volt, és az, hogy 
az athéni demokrata foglyokat szabadon engedte, és ezekért távollétében halálra 
ítélték, ő pedig ezt előre sejtette, és Tegeába menekült.64) 

Maradt ránk Mantineából, Arkadiából az 5. századból az „isteni igazságszol-
gáltatás” egy ítélete, amely szerint az Athéna Alea szentélybe menekültek közül ti-
zenháromra, akik gyilkosságban vettek részt, száműzetés és vagyonelkobzás vár, 
a többiek, akik velük együtt menekültek a szentélybe, szabadon térhetnek vissza a 
magánéletbe.65 

A polgárháborús helyzet is arra hajtja a polgárokat, hogy ne tiszteljék a mene-
dékkérő jogát. Th ukydidés szerint a pelopponésosi háború ötödik évében 427/426-
ban Kerkyrában a Héra szentély szent körzete nem menti meg az ott menedéket 
kereső polgárokat, akik, hogy ne kerüljenek ellenségeik kezébe, öngyilkosok lesz-
nek,66 Lysias pedig Athénben azzal vádolja a harminc zsarnokot i. e. 403-ban Era-
tosthenés elleni beszédében, hogy az általuk halálraítélteket, akik a szentélyekben 
kerestek menedéket, elhurcolták és kivégezték.67 Az i. e. 394-ben lezajlott koróne-
ai csata után Korinthosban azokat, akik Sparta mellé akartak állni, megrohanják 
honfi társaik és azokat is megölték, akik az istenszobrokhoz, illetve a szentélyek ol-
táraihoz menekültek.68

Agésilaos spártai király ezzel ellentétben i. e. 394-ben a koróneai győzelem kiví-
vásakor az ellene harcoló ellenséges boiótiai hadsereg mintegy nyolcvan tagjának, 
akik Athéné Itónia szentélyébe menekültek, szabad elvonulást adott.69 Xenophón 
egyébként kijelenti, hogy Agésilaos sohasem bántotta azt, aki az istenek oltalmában 
keresett menedéket.70

Lykurgos i. e. 330-ban vádbeszédében dicsérően vonzó példaként emlegeti egy 
Kallistratés nevű elítélt esetét, akit a tizenkét isten oltárától hurcoltatott el és végez-
tetett ki Athén. Ő egyébként Pausanias befalazását is pozitív eseménynek mondja.71

Démosthenés halála is Poseidón szentély-menedékjogának megsértésével esett 
meg. Ő ugyanis Kalauria szigetén Poseidón templomába (amelyik nagyhatalmú és 

62 Pausanias, Descriptio Graeciae II. 17, 7 Th ukydidés, Historia belli Peloponnesiaci IV. 133.
63 Pausanias, Descriptio Graeciae III. 5, 6; Plutarchos, Lysandros 30; Iustinus, Epitoma Historiarum Philip-

picarum Pompei Trogi VI, 3.
64 Xenophón, Hellenika III, 5, 25.
65 Jakab, i. m., 7–8; Gerhard Th ür, „Performulák a görög jogban”. Acta juridica et politica XLI (2003) 

fasc. 30, 521–531; 525–527. 
66 Th ukydidés, Historia belli Peloponnesiaci III. 81.
67 Lysias, XII. 98.
68 Xenophón, Hellenika IV, 4, 3.
69 Xenophón, Hellenika IV 3, 20 Plutarchos, Agesilaos 19 Rigsby i. m., 56–57. 
70 Xenophón, Agesilaos 11, 1.
71 Lykurgos, Contra Leocritem XXII. 93.
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tiszteletben álló menedékhely volt, és hét város amphiktyóniájának volt a központ-
ja a 7. és a 3. század között)72 menekült oltalomkérőként i. e. 322-ben, és amikor 
Archias ennek ellenére el akarta hurcolni (miután ígérgetéssel nem tudta rávenni, 
hogy önként hagyja el a templomot), inkább mérget vett be és az oltár előtt esett 
össze holtan. Előzőleg már haldokolva el akarta hagyni a szentélyt, hogy ne a szen-
télyben haljon meg,73 itt is szobrot emelnek neki, akit a menedékjog nem tudott 
megmenteni.74

Menedékjoggal kívánt élni az eretriai Menedémos (i. e. 350–276) nevű filozófus 
és politikus is. Amikor megvádolták, hogy elárulta városát, amelyben magas politi-
kai tisztséget töltött be az oróposi Amphiaraios-szentélybe ment oltalomkérőként. 
A boiótiaiak azonban egy idő után olyan ürüggyel utasították ki, hogy a szentélyből 
eltűnt néhány aranyserleg. Ő ekkor ment száműzetésbe Antigonos-hoz, ahol azu-
tán hamarosan meghalt.75 

Van hír arról is, hogy Epirusban Alexandros vagy Pyrrhos és Olympias lányát 
Laodamiát, vagy más forrás szerint Déidameiát anyja és testvérei halála után i. e. 
233-ban, amikor Artemis oltárához menekült, az összecsődült tömeg közepette egy 
Milo nevű férfi – aki anyja halálával vádolta – megölte. Ám ezek után terméketlen-
ség, éhség, belső viszálykodás és külháborúk pusztítják az országot, maga a gyilkos 
pedig megőrül és magát öli meg lassú és kegyetlen halállal.76 Piganiol megfogal-
mazása szerint az ő meggyilkolása, amellyel kihalt a királyi család, megnyitotta az 
ország anarchiájának periódusát.77

Perseus, Makedónia királya, aki i. e. 179-es trónra lépését követve 171-től 168-ig 
viselt háborút Róma ellen, akit a rómaiak diadalmeneten vonultatnak fel, és bör-
tönben hal meg Albában, ahol durván bánnak vele és gyermekeivel,78 i. e. 168–167-
ben a rómaiaktól elszenvedett vereség után Samothrakéba, a Dioskurosok templo-
mába menekült, de a hajó, amin tovább akart jutni, nem várta meg, és gyermekei 
elfogása után megadja magát Aemilius Paulusnak. Ezúttal nem sérül a menedékjog, 
a szentélyt végül is ő hagyja el.79

Mithridatés háborúja idején i. e 88-ban az ázsiai görög városok megölik Mithri-
datés utasítására a gyűlölt hódító rómaiakat, állítólag 80 000 embert.80 Appianos 
részletesen kifejtett adatai szerint az ephesosiak az Atremisionba menekülőket rán-
gatták el az istenek szobraitól, a pergamoniak lenyilazták az Asklépeionba menekü-

72 Rigsby, i. m., 90; Strabón, Geographika VIII, 6, 14.
73 Plutarchos, Démosthenés 29 Plutarchos, Decem oratorum vitae VIII; Demosthenes 41–43, 47–48 Strabón, 

Geographika VIII. 6, 14 (374); Pausanias, Descriptio Graeciae I, 8, 3. (Csak a méreg-halálról van szó, 
nincs részletezve.) Rigsby, i. m., 90–91.

74 Pausanias, Descriptio Graetiae II. 33. 3
75 Diogenés Laertios, De clarorum philosophorum vitis II. 17 (142); Jakab, i. m., 15–16.
76 Iustinus, Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi XXVIII. 3; Polyainos, Strategicon VIII. 52.
77 André Piganiol: La conquête romaine, Paris, 1967, 226.
78 Piganiol, i. m., 314–320.
79 Plutarchos, Paulus Aemilius, 23, 26 Livius, Rerum Romanorum ab urbe condita XXXXV. 5–6. 
80 Piganiol, i. m., 451–452.
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lőket, a tralleisiek Homonoia templománál végeztek azokkal is, akik átkulcsolták a 
szobrokat.81

A rómaiak éppenséggel maguk sem rajongtak a menedékjog tiszteletben tartásá-
ért. Sulla i. e. 86-ban – amikor Athént elfoglalta, kirabolta, és úgy tönkretette, hogy 
csak Hadrianus hozatta helyre az utolsó romokat, azután még Pireust is elfoglalta 
és lerombolta82 – Aristiont, aki Athént rábeszélte, hogy Mithridatés mellé álljon, 
az athéni Akropolis szentélyéből hurcoltatta el és végeztette ki.83 (Bár Pausanias 
szerint ezért olyan súlyosan megbetegedett, hogy ebbe végül bele is halt.) Antonius 
triumvirként (i. e. 43–31 között) megölette Kleopatra nővérét, Arsinoét, aki me-
nedéket kért Milétosban, Artemis Leokophryéné templomában.84 Hozzá lehet eh-
hez még tenni, hogy Tiberius i. sz. 22 körül igyekszik csökkenteni a görög városok 
menedékjogait, és a menedékhelyek fenntartását.85(A hagyomány szerint a város 
alapításakor Romulus ugyan oltalmat adó szent helyet nyitott egy Sibylla-jóslatra 
hivatkozva, de ezt azért tette, hogy az újonnan alapított várost benépesítse.)86

A szent helyek, vagyis az ott lakó istenek azonban későbbi korokban is mene-
déket adtak a görög kultúrkörben az üldözötteknek, elsősorban az uraik elől el-
menekülő rabszolgáknak, és az ellenségei elől menekülőknek, ahogy Plutarchos 
általánossá emelt szavai mondják.87

Konkrétan is megtudhatjuk Cicerótól az i. e. 70-ben indított Verres elleni per 
beszédeiből, hogy az ő idejében is menedéket adott az ephesosi Artemis-szentély 
a római quaestor odamenekülő rabszolgájának, aminek Róma nem örült, és ezért 
megvádoltak egy ephesosi előkelőt;88 ez a szentély az Augustussal kortárs Strabón 
szerint is egyértelműen menedékhely,89 és jóval később Plutarchos szerint is (i. sz. 
46–122) biztonságos hely a hitelezőktől menekülő adósoknak.90 Diodóros Sikelió-
tés szerint Szicíliában Paliké szentélye ad abszolút biztos menedéket a szökevény 
rabszolgáknak.91

Seneca (i. e. 4. – i. sz. 65.) tudatja, hogy a rabszolgáknak joguk van menedéket 
keresni egy szobornál.92 Ez éppen úgy lehet egy istenszobor egy szentélyben, mint 

81 Appianos, Mitr� civ. 23 88–90.
82 Piganiol, i. m., 452–453. 
83 Pausanias, Descriptio Graeciae I, 20, 7 IX, 33, 6.
84 Appianos, Bell� civ� V, 9. 34
85 Suetonius, Tiberius 37/3; Tacitus, Annales III. 60–63 IV. 14.
86 Strabón, Geógraphika V, 3, 2 (230); Dio Cassius, Historia romana XLVII. 19; Vergilius, Aeneis VIII. 342–

3; Servius, Commentarii in Verg Aen, II. 761. VIII. 342; Livius, Rerum Romanorum ab urbe condita, I. 8; 
Plutarchos, Romulus 9 Dionysios Halicarnassensis, Antiquitatum Romanorum, quae supersunt II. 15.

87 Plutarchos, De superstitone 4; Dio Chrysostomos, Orationes XXXI, 88.
88 Cicero, Verres II. 1, 33.
89 Strabón, Geógraphika XIV, 1, 23 (641).
90 Plutarchos, De vitando aere alieno III. 3.
91 Diodóros Sikeliótés, Bibliotheca historicae, quae supersunt XI, 89 6–8.
92 Seneca, De clementia (A nagylelkűségről) I, 18, 2.
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egy halála után istenként tisztelt császár szobra. (Seneca életében előbb Augustusé, 
később Claudiusé.) 

Athénben is a Kimón által, Rigsby szerint i. e. 470-ben, Mészáros Tamás szerint 
i. e. 474 és 470 között Skyrosról hazahozott Théseus sírja, illetve a neki állított szen-
tély lett a hatalom áldozatainak, a szökevény rabszolgáknak és a szegényeknek a 
menedékhelye, (ez két temploma közül nem az Akropolis északi részén, hanem az 
agorán levő),93 valamint az Erynnisek szentélye az Areios Pagoson.94  

Vagyis törvényerejű és vallási érzelmű kötelezettség él arra vonatkozólag, hogy 
a szentély isteni szférájába menekülteknek a szent körzet védelmet kell, hogy ad-
jon, egyben menekülési lehetőséget is biztosít a legelesettebbeknek. Viszont arról 
is egyértelmű hagyomány tudósítja az utókort, hogy ezt a megtörhetetlen szabályt 
gyakran mégis áthágták, amit azonban súlyos bűnnek, szentségtörésnek tartottak, 
isteni büntetéstől tartottak, és a vétkeseket igyekeztek bűnükkel arányosan büntet-
ni, vagy ha ez nem volt lehetséges, akkor olyan magyarázatot igyekeztek adni, hogy 
valamilyen módon az isteni büntetés sújtott le rá.

Rezümé

A görög kultúrkörben sok történet mutatja, hogy az istenségeknek szentelt helyeken 
hogyan keresnek az üldözöttek menedéket, és ennek a menedékkeresésnek sikeres 
vagy sikertelen eredményéről is hírt kap az, aki ezeket a történeteket számba veszi. 
Törvényerejű kötelezettség él ugyanis arra vonatkozólag, hogy a szentély szent kör-
zete védelmet kell, hogy adjon az odamenekülőknek. Viszont arról is egyértelmű 
hagyomány tudósítja az utókort, hogy ezt a szabályt ennek ellenére gyakran áthág-
ták, bár ezt szentségtörésnek tekintették, és súlyos következménnyel járt, és úgy te-
kintették, az istenek büntetése sújt le a menedékjogot nem tisztelőkre. A tanulmány 
ezt a kérdéskört járja körül.

Kulcsszavak 
görög kultúrkör, szentély, oltalomkeresés

93 Plutarchos, Théseus 36 Pausanias, Descriptio Graeciae I, 17, 6. (Pausanias szerint a szentélyt azután állí-
tották, hogy Kimón hazahozta Théseus csontjait Skyrosról, miután ő segített megnyerni a maratóni 
csatát.); Scholia in Aristoph� Equites 1312a és 1312d Etymologicum Magnum, Θήσειον; Diodóros Sikeliótés, 
Bibliotheca historicae, quae supersunt IV, 62, 4; Rigsby i. m., 86–87; Mészáros Tamás: „Megjegyzések 
a Kimón-kronológiához”. In M. Nagy – Szekeres – Takács – Varga (szerk.): Xenia: Tanulmányok a 
nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére Debrecen, 2010, 117–123: 123.

94 Pausanias, Descriptio Graeciae VII. 25, 2–3 Scholia in Aristoph� Equites 1312d; Scholia in Aristoph� Thesmopho-
riazusas, 224; Rigsby, i. m., 87–88.

ON_beliv_2020_1.indd   39 2020. 01. 21.   22:23:29



XII. éVF. 2020/1.XII. éVF. 2020/1.

40

Abstract
Protective Function of Greek Sanctuaries and Sacred Locations
Many stories of the Greek cultural sphere tell us that refugees sought protection at sacred places 
dedicated to some deity, and we are also informed about the success or failure of such asylum 
seeking� It was a compelling obligation for sanctuaries to provide protection for fugitives� 
However, posterity is also informed that this regulation was broken many times – although it 
was considered a sacrilegious act, and the wrath of gods would punish those who disregard the 
right of asylum� Th e study examines this subject�
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