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Békés Enikõ

1. AZ ÓKORI FIZIOGNÓMIA TÖRTÉNETE ÉS UTÓÉLETE

Afiziognómia görög eredetû szó, összetevõi a phüszisz (‘természet’,
‘alkat’, ‘jellem’) és a gnóma (‘ismertetõjel’) szavak. Tanítása szerint a
test és a lélek kölcsönös összefüggésben áll egymással, így a külsõ

jegyekbõl: a testfelépítésbõl, az arcvonásokból következtetni lehet a belsõ
jellemre, karakterre. Ez a meghatározás már Arisztotelésznél is megtalálha-
tó, ezzel találkozunk késõbb a fiziognómiai traktátusokban is.1

Fiziognómiai tanok már az ókori keleten is ismertek voltak, az antik ha-
gyomány azonban Püthagoraszt, illetve Hippokratészt tartja számon
feltalálójaként.2 Galénosz szerint Hippokratész jelentette ki, hogy a fiziog-
nómia ismerete nélkül egyetlen orvos diagnózisa sem közelítheti meg a va-
lóságot. A test és a lélek között vont párhuzamot Hippokratész a testnedvek-
rõl szóló tanában, mivel ezek aránya befolyásolja az emberi karaktert, a test
állapota pedig kihat az értelemre. Hasonlóan bizonyítja Pszeudo-Arisz-
totelész a fiziognómia megállapításainak a helyességét, amikor a részegsé-
get, betegséget, szerelmet, félelmet hozza fel példának arra, hogy fizikai ál-
lapotunk kihat az értelmünkre, és fordítva, a lelki állapot befolyással lehet a
testünkre.3 A hippokratészi miliõ-elmélet szerint az éghajlat, a környezet ha-
tással van az emberi tulajdonságokra, ez a gondolat lesz az etnológiai fiziog-
nómia kiindulópontja is.

A fiziognómusok megjelenésének pontos idejét nem lehet meghatározni,
de a több szerzõ által is hagyományozott Zópürosz-történet tanúsága szerint
Athénban már Szókratész életében ismertek voltak a tanok. Zópürosz azt ál-
lította magáról, hogy bárkit vezetnek is elé, annak megmondja jellemét.
Amikor Szókratész felkereste õt, Zópürosz, aki nem ismerte a filozófust, ki-
jelentette, hogy egy buta nõcsábász áll elõtte. A tanítványok ezért kinevették
a fiziognómust, de Szókratész mégis igazat adott neki, elismerve, hogy a hi-
bák benne vannak, de a filozófia segítségével igyekszik azokat legyõzni.4 A
következõ fiziognómusra vonatkozó forrás Arisztotelésztõl ered. Õ név nél-
kül említ egy elõadót, aki az emberi arctípusokat az állatokéhoz hasonlította.
Ez a szöveghely a zoológiai fiziognómia létezését feltételezi a Kr. e. 4.
században.5 A Kr. e. 3. századból ismeretes egy Theokritosznak tulajdonított
epitaphium, egy fiziognómus sírfelirata, aki a szemekbõl következtetett a
belsõ karakterre.

A fiziognómia széles körû elterjedése és tudománnyá válása a helléniz-
mus korában következett be. Sokat köszönhet Arisztotelész tanításainak, aki
az Analytica Prioraban elsõként mondta ki, hogy elképzelhetõ a külsõ meg-
jelenés és a belsõ megítélése közötti összefüggés. A Historia Animaliumban
már Pszeudo-Arisztotelészhez hasonlóan a szem, a fül és a homlok formáit
elemzi, és megállapítja, hogy mindenbõl a középméret az ideális. A De parti-
bus animaliumban pedig az állatokat hasonlítja az emberekhez.6 A peripate-
tikusok és a sztoikusok újabb részletekkel gazdagították a fiziognómia elmé-
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letét, a hagyomány szerint maga Zénón is mûvelte ezt a
foglalkozást.7

Az elsõ ismert fiziognómiai traktátus, a Physiognomo-
nica Arisztotelész neve alatt hagyományozódott, de valódi
szerzõjét, akit ma Pszeudo-Arisztotelészként emlegetünk,
nem ismerjük.8 A két részbõl álló mû feltehetõen a Kr. e. 3.
században keletkezett, írói a peripatetikus iskola tagjai le-
hettek, vagy ennek a hatása alatt álltak.9

Pszeudo-Arisztotelész kifejti a fiziognómia tudomá-
nyának alaptanításait; a test és a lélek szétválaszthatatlan-
ságát (cap. 1–6), és az egyes külsõ jegyek jelentését. Már õ
is használta a tudomány mindhárom alapvetõ módszerét,
az anatómiai, a zoológiai és az etnológiai fiziognómiát.10

Megadja az anatómiai vizsgálat szempontjait: ezek a test-
részek, a testfelépítés, a hús állaga, a mozdulatok, haj- és
bõrszín, hajviselet, beszédhang és a termet (cap. 7). Ezek
között fontossági sorrendet ál-
lít fel. A legmeghatározóbb
szerinte az arcunk, ezen belül
is a szemek, ezután következik
a váll, mell és környéke, majd
a láb, a legkevésbé fontos a
has (cap. 73). A szem, mint el-
sõdleges jellem-meghatározó
tényezõ Pszeudo-Arisztotelész
után az összes többi fiziognó-
miai traktátusban visszatér.
Ezt a gondolatot közvetíti az
animus habitat in oculis, va-
gyis „a szem a lélek tükre”
közmondás is. Megtalálhatjuk
ezt már Hérakleitosznál is, aki
a szemeket, mint a lélek ajtóit
értelmezte.11

A zoológiai fiziognómiát
alkalmazza Pszeudo-Ariszto-
telész, amikor az egyes karak-
tereket állatokhoz hasonlítja.
Így az oroszlán a bátor, nemes
lelkû, igazságos, a párduc vi-
szont a ravasz, kicsinyes em-
berrel állítható párhuzamba
(cap. 41–42). Az egyes testrészek tárgyalásánál is gyakran
utal állatfajtákra; a vastag ajkú emberek például bárgyúak
és a szamarakkal rokoníthatók (cap. 60), a hosszú, vékony
nyakúak félénkek, mert a szarvasok is ilyenek (cap. 59), a
hegyes orrúak pedig ingerlékenyek, miként a kutyák is
(cap. 61). Ez a módszer él tovább a keresztény Physiolo-
gusban és a középkori bestiáriumokban is. Az etnológiai
fiziognómia érvényesül, amikor az egyes jellemvonásokat,
vagy külsõ jegyeket népcsoportok általánosított tulajdonsá-
gaival állítja párhuzamba (cap. 2). A nagyon göndör, erõs
hajúakat az etiópokhoz hasonlítja, akik szerinte félénk ter-
mészetûek (cap. 69).

A hellénizmus kori elterjedés után a Kr. u. 2. században
virágzik fel ismét a fiziognómiai irodalom. Megnõ iránta
az érdeklõdés a rétorok és a szofisták részérõl, akik nagy
hangsúlyt fektettek a szónokok külsõ megjelenésére és stí-
lusára. Ebben a században keletkezett Polemónnak (Kr. u.
88–145 k.), a laodiceai rhétornak hetven fejezetbõl álló fizio-
gnómiai traktátusa.12 Polemón leírása bõvebb és kidolgo-
zottabb, mint Pszeudo-Arisztotelészé. Hosszabban és sok-
kal részletesebben tárgyalja a szem fiziognómiáját (cap. 1).
Többször alkalmazza a zoológiai (cap. 2) és az etnológiai
(cap. 31–35) fiziognómiát, mint elõdje. A szerzõ az egyes
népek tárgyalása végén külön fejezetben (cap. 35) foglal-
kozik a görögökkel: szerinte leginkább õk közelítik meg az
ideális emberi fajt, ezért „tiszta faj”-nak nevezi õket.
Gyakrabban hoz példákat kortársai közül: Hadrianus szemét
csillogónak írja le, Favorinusét pedig eunuchinak (cap. 1).

A Kr. u. 2. századtól kezdve
Polemón mûve vált meghatá-
rozóvá a fiziognómiai iroda-
lomban, ekkortól nagyobb a
hatása az utókorra, mint a
pszeudo-arisztotelészi traktá-
tusnak.13

A Kr. u. 4. században újjá-
született a fiziognómia tudo-
mánya, Pszeudo-Arisztotelész
és Polemón után ekkor szület-
tek a legjelentõsebb traktátu-
sok. Az Anonymi de Physiogno-
mia Liber névtelen szerzõje
saját bevallása szerint Ariszto-
telész, Loxus és Polemón mû-
veit használta fel (cap.1) a
könyv felépítése ennek megfe-
lelõen valóban az említett
szerzõket követi. A fiziognó-
mia feléledését Iulianus Apos-
tata császár is elõsegítette e té-
mában írt mûvével. Barátja és
tudósa, Oribasius orvosi en-
ciklopédiájában is erõs a fizio-
gnómia hatása.

A fiziognómiai traktátusokat a középkoron át egészen
az újkorig olvasták. Európa könyvtáraiban már a 9. század
óta õriztek „Liber Physiognomoniae” címen könyveket.
Adataink vannak arról is, hogy a 12. században a cluny-i
bencés kolostorban, a 14. században pedig a Sorbonne-on
rendelkeztek fiziognómiai traktátussal.14 A pszeudo-arisz-
totelészi Physiognomonicát Bartholomeus de Messana for-
dította latinra a 13. században, Manfréd szicíliai király szá-
mára. A középkorban számos fiziognómiai tárgyú mû szü-
letett, melyek szintén a Pszeudo-Arisztotelész név alatt
hagyományozódtak.15 A legnagyobb hatású ezek közül a
Secretum Secretorum címû enciklopédikus munka, melynek
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az egyik fejezete szól a fiziognómiáról. A könyv egy arab királytükörre ve-
zethetõ vissza, létezése a 10. századtól mutatható ki. Egészen a 17. századig
használták Európában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten.16 Ugyancsak
ókori elõzményekre megy vissza a De natura rerum címû könyv, melyet
Konrad von Megenberg írt 1342 és 1348 között. Ennek elsõ fejezetében tár-
gyalja az emberi testrészeket és tulajdonságokat a pszeudo-arisztotelészi
szempontok alapján.17 A szerzõ egy bizonyos Rasist jelöl meg forrásaként.
Rasis, eredeti nevén Abu-Bakr ibn Zakaria ar-Razi (865–925) az arab orvos-
tudomány egyik legjelentõsebb képviselõje volt, munkái latin fordításban is-
mertek voltak európaszerte. A középkorban az ókori fiziognómiai mûvek
nagy része az arab orvosi és természettudományos irodalom közvetítésével
vált újra ismeretté az európai mûvelõdéstörténet számára. 

A humanizmus korában ismét virágzásnak indult a fiziognómia. A rene-
szánsz mûvészetelmélet sokat merített az antikvitásból, így lett a fiziognó-
mia is az individuumot hangsúlyozó portréfestészet és szobrászat egyik el-
méleti alapja. A 15. században a pszeudo-arisztotelészi Physiognomonicá-
nak újabb kiadásai és kommentárjai jelentek meg, és mintájára újabb
traktátusokat írtak. Az elsõ a sorban ezek közül a padovai Michele
Savonarola Speculum Physiognomonie címû mûve (1450 körül). Ezt követi
Bartholomeus Cocles Chyromantie ac Physiognomonie anastasiis cum ap-
probatione magistri Alexandri de Achillinis (Bologna, 1503), és Pomponius
Gauricus De Scultura (Firenze, 1504) címû munkája. A korszak fiziognómi-
ai irodalmának nagyhatású emléke Giovanni Battista della Porta traktátusa, a
De humana physiognomia libri IV (1570). Õ illusztrációkkal is gazdagította
mûvét.18 A 15. századtól kezdve az asztrológia, chiromantia (tenyérjóslás) és
metoposcopia (homlokjóslás) mellett a reneszánsz-kori okkult tudományok
egyik kedvelt ága lett a fiziognómia. Metoposcopiáról írt könyvet az orvos
Girolamo Cardano is (Párizs, 1658). A fiziognómia történetének ismertetése
során több példát is láthattunk arra, hogy filozófusok, rhétorok mellett ter-
mészettudósok, gyakran orvosok is írtak fiziognómiai témájú mûveket. Ebbe
a hagyományba illeszkedik Giovanni Pollio 1837-ben megjelent értekezése
is, melyben õ a fiziognómiai jegyeket, mint a betegségek jeleit tárgyalja.19

A fiziognómiai traktátusirodalom jelentõs emlékeként kell még megemlíteni
J. K. Lavater Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Men-
schenkenntnis und Menschenliebe (1774–1778) címû könyvét. A svájci író a
tant korának elõítéleteivel szemben a felvilágosodás szellemében használta
fel, azt állítva, hogy az emberi jellem inkább a külsõbõl, mint a társadalmi
rangból állapítható meg.20

2. A FIZIOGNÓMIA AZ ANTIK IRODALOMBAN, 
SZÍNHÁZBAN ÉS KÉPZÕMÛVÉSZETBEN

A fiziognómusok tanítása szerint az emberi jellem és a külsõ megjelenés tö-
kéletes összhangban áll egymással, tehát a külsõ jegyekbõl következtetni le-
het a karakterre. Az irodalomban ez gyakran fordítva mûködik. Elõfordul
ugyanis, hogy az író a már meglévõ, adott karakterhez igazítja az annak
megfelelõ külsõt. Az antik irodalom szinte minden mûfajában számolni le-
het a fiziognómia hatásával. Homérosztól kezdve bárhol is olvasunk egyéni,
karakterisztikus leírást, a sorok mögött felfedezhetjük ezeknek a tanoknak a
jelenlétét. Kérdéses persze, hogy ezt a jelenséget mennyire lehet minden
esetben közvetlenül a tudományos fiziognómiára visszavezetni.21 Gondolko-
dásmódunk általános jellemzõi, a kategorizálás és tipizálás megegyeznek a
fiziognómiával, mert ez is sémákat alakít ki. Jellegzetes emberi sajátosság,
hogy a belsõt és a külsõt harmóniában akarjuk látni. Valószínû, hogy csupán
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AUGUSTUS

Szeme élénk volt és ragyogó, jólesett
neki, ha azt hitték, isteni erõ lakozik
benne, és örült, hogy akire erõsen rá-
szegezte nézését, az mintha napfény
vakítaná, lesütötte tekintetét, öregkorá-
ban azonban nem látott jól a bal sze-
mére; foga ritkás, kicsiny és recés volt,
a haja enyhén hullámos és szõkés, a
szemöldöke egészen összeért, füle kö-
zepes nagyságú; orra fent elõreugró s
onnan lefelé tartó vonalú, arcszíne a fe-
hér és barna között; termete alacsony
(Iulis Marathus nevû szabadosa és titká-
ra szerint ugyan öt és háromnegyed
láb), ezt azonban feledtette tagjainak
szép arányossága; úgyhogy alacsony-
sága csak akkor tûnt szembe, ha maga-
sabb termetû ember állt mellette.
Teste szeplõs volt, mondják, mellén és
hasán pedig olyan helyzetben, rendben
és számban voltak elszórva az anyaje-
gyek, mint a Nagymedve csillagai; bõre,
mert viszketegség ellen állandóan és
vadul használta a vakarószerszámot,
több helyütt ótvarformában megkemé-
nyedett. Bal csípõje, combja és lábszára
nem volt olyan erõs, mint a jobb, s
ezért néha bicegett is; de pólya és sín
alkalmazásával ezt helyrehozták. Jobb
keze mutatóujját néha oly gyengének
érezte, hogy ezt a merev, fagytól der-
medt tagját csak úgy tudta írás közben
használni, ha szaruból készült karikát
húzott rá. Hólyagbántalmakról is pa-
naszkodott, s fájdalma csak olyankor
enyhült, ha köveit vizelete kihajtotta.

Suetonius, Az isteni Augustus 79–80.
Kis Ferencné fordítása



ez az oka a Homérosz egyes leírásai és a fiziognómia között felfedezhetõ
párhuzamoknak, más szerzõknél azonban már kimutatható a tanok közvetlen
hatása.

Egyes vélemények szerint az irodalmi descriptio, azaz a személyleírás
eredete az egyiptomi papiruszokig vezethetõ vissza.22 A szökött rabszolgák
körözésekor kiadott részletes személyleírások valóban emlékeztetnek a fizi-
ognómiai traktátusok terminus technicusaira, mégsem valószínû, hogy ennél
szorosabb kapcsolatot lehet feltételezni a kettõ között. Itt ugyanis a szökött
rabszolga megtalálása, és nem a jellemvonások feltárása a cél, és ez lénye-
ges különbség. Az irodalmi, történeti mûvekben olvasható leírásoknak há-
rom csoportja különböztethetõ meg: 1. a testalkat bemutatása (például forma
eximia: ‘kiváló alakú’; corpus ingens: ‘nagy testû’), 2. az arckifejezés be-
mutatása (például: laeto vultu: ‘vidám tekintetû’; truci vultu: ‘szomorú arcú’),
3. ikonisztikus leírás (az egész külsõ megjelenés „fotószerû” bemutatása).23

Bár a fiziognómiai típusú descriptio számos ókori dráma- és történetírónál
elõfordul, Suetonius az, aki egyértelmûen ikonisztikus portrékat szõtt a csá-
száréletrajzokba. Mûvében a pszeudo-arisztotelészi meghatározások alapján
értelmezhetõ leírások minden esetben összhangban állnak a tárgyalt császár
jellemével. Nála a habitus jelzésértékû, a külsõ a jellem szimbóluma, s eh-
hez a személyiség-vizsgálathoz a fiziognómia módszereit is felhasználta.24

Itt kell szólnunk még arról, hogyan viszonyul a szónoklattan a fiziognó-
miához. A fiziognómiai traktátusok alaptételei gyakran visszaköszönnek a
rhétorikai irodalomban. Az irodalmi mûvekben is használt, a fiziognómia ha-
tása alatt álló kharakteriszmosz (viselkedés leírása egy adott szituációban),
illetve eikoniszmosz (a Suetoniusnál már említett leírás-típus) pedig mind a
rétorikából kölcsönzött fogalmak.25 A szónoklattanban a rhétorokkal szemben
támasztott egyik leghangsúlyosabb követelmény, hogy érzéseiket, gondola-
taikat mindig a megfelelõ stílusban, arckifejezésük és gesztusaik segítségé-
vel fejezzék ki. Ennek fontosságát többször bizonyították a fiziognómiai ta-
nokkal. Cicero is beszél az arc (vultus) karakter-jelzõ szerepérõl, a „szem a
lélek tükre” gondolat nála is visszatér.26 A jellemábrázolás részeként a külsõ
leírást õ is felhasználta, akár az ellenfél hibáit, akár a dicsért személy érdemeit

akarta ezzel növel-
ni.27 Polemón, akirõl
nagyhatású fiziog-
nómiai traktátusával
kapcsolatban már szót
ejtettünk, nemcsak
fiziognómus, hanem
az új-szofisztika szé-
les körben elismert
rhétora is volt egy-
ben. Az utókorra
már csak két beszé-
de maradt, ám kor-
társai dicsérõen ír-
nak stílusáról.28

A közönség sike-
res meggyõzésének
érdekében Polemón
is rhétorikai érvként
alkalmazta beszé-
deiben a fiziognó-
miai elemzéseket,
hol az encomium
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Nagy testû, nagy erejû ember volt, kö-
zepesnél magasabb termetû, széles vállú,
a mellkasa domború, egyébként keze-
lába szabályos és arányos; bal keze
mozgékonyabb és erõsebb volt, mint a
jobb, ujjpercei pedig oly erõsek, hogy
egészséges friss almát keresztüldöfött
velük, egy kisfiú vagy egy fiatalember
fejét egy fricskával megsebesítette. Arc-
bõre fehér, a haja hátul úgy lenõtt,
hogy nyakszírtjét is elfedte (ezt családi
vonásnak tartották); arca nemes, gyak-
ran mégis hirtelen támadt daganatok
éktelenítették; különlegesen nagy sze-
mével – ami szinte csodaszámba ment –
éjjel is, sötétben is látott, igaz, hogy köz-
vetlenül ébredés után, azután megint
vaksiskodott. Járás közben nyakát me-
reven hátraszegezte; arcának feszült ki-
fejezése volt, s többnyire hallgatagon
járt-kelt; legközelebbi környezetéhez
sem szólt, vagy ha igen, csak nagyon
ritkán és vontatottan; ilyenkor ujjának
kényeskedõ mozgatásával kísérte sza-
vait – csupa kellemetlen, önteltségre
valló tulajdonság.

Suetonius, Tiberius 68.
Kis Ferencné fordítása

Római-kori tragikus maszk márványból
(Nápoly, Museo Nazionale)
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részeként (Hadrianus szemeit dicséri, cap. 1), hol pedig az
invectiva részeként (Favorinus szemeit szidja, cap. 1).
Ezen a néhány példán keresztül is láthatjuk, hogy az iroda-
lom mellett a szónoklattan is kapcsolatba hozható a fiziog-
nómiai tanokkal. A rhétor azonban múlandó érzéseket, és
nem állandó karaktereket hivatott bemutatni, ezért ezt a
gyakorlatot nem lehet egyenesen a fiziognómiából levezet-
ni, csak rokonítani vele. Quintilianus az, aki állandó karak-
terjegyeket is tárgyal, véleménye szerint a felemelt fejtar-
tás az erényes, a leszegett pedig az alantas jellem vonása.
Õ beszél azokról a szónokokról is, akik hajukat úgy fésül-
ték, hogy az az oroszlán sörényéhez legyen hasonlatos, hi-
szen az oroszlán-fiziognómia a legkiválóbb emberek külsõ
jegye.29

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a rhétorok a
meggyõzés érdekében a fiziognómiai alaptételeket is fi-
gyelembe vették mind beszédük megalkotásakor, mind
elõadásakor. A fiziognomizálás azonban más mûfajokban
is a rhétorikai érvelés eszközévé vált, akár az irodalmi, akár
a képzõmûvészeti alkotásokban alkalmazták ezt a gyakor-
latot. A fiziognómia mindkét esetben elõsegíti a jellem be-
mutatását, illetve hatásosabbá teszi ezt a bemutatást.

A szövegek és a képek világa között fontos összekötõ
kapcsot jelentenek a színházi maszkok. Ha van olyan eset,
ahol fontos, hogy az arcvonásokból és egyéb ismertetõje-
gyekbõl a jellemre következtessünk, akkor az a színház vi-
lága. Minden egyes színházi maszk hûen tükrözi viselõjé-
nek a természetét. A maszkok karakterét meghatározó ele-
mek: a szem, szemöldök, orr, száj, szakáll- és hajviselet,
bõr- és hajszín megegyeznek a fiziognómiai vizsgálat
szempontjaival. Ezért bizonyos értelemben a nézõk mind-
egyike fiziognómus volt: ha ránézett a színészre, már
maszkja alapján megállapíthatta, hogy melyik figurát sze-
mélyesíti meg.30

A színházi maszkok jellegzetes vonásai gyakran feltûn-
nek a képzõmûvészeti ábrázolásokon is. A Kr. e. 5. század-
tól kezd egyre változatosabbá válni a mimika az ábrázolt
arcokon. Ez éppen a komikus, illetve a szatirikus maszkok-
nak köszönhetõ. Az újkomédia groteszk maszkvonásait fe-
dezhetjük fel antik bolond- és torzfejeken, majd késõbb a
középkori bolond- és ördögábrázolásokon.31 A tragikus
maszk hatásával a Kr. e. 4. századtól számolhatunk.32

Ezeknek a fiziognómiája, a hosszú, egyenes orr, felhúzott
szemöldök, nyitott száj, összeráncolt homlok és kétség-
beesett tekintet a képzõmûvészeti nyelvezet általános for-
muláivá váltak. Ha megfigyeljük Laokoón arcát a vatikáni
szoborcsoporton, ugyanezeket a jegyeket láthatjuk rajta. A
hagyomány itt sem szakadt meg a keresztény mûvészettel,
visszatér a katakombák oránsnõ-ábrázolásain, és a Krisz-
tust sirató, kereszt mellett álló Evangélista Szent János ar-
cán is. A 13–14. század során az addig elterjedt Christus
triumphans ikonográfiai típust a (lehunyt szemû) Christus
patiens kezdi felváltani, akinek arcán ezek a vonások ismét
igen hangsúlyosan jelentkeznek. A tragikus érzelmeket ki-

fejezõ figura formulája a reneszánsz mûvészetet is
végigkíséri.33

Az irodalom és a színházi maszkok után az antik kép-
zõmûvészet és a fiziognómia összefüggéseire mutatunk be
néhány példát. A tanoknak a képzõmûvészeti alkotófolya-
matokban betöltött szerepére néhány forrásszöveg is fel-
hívja a figyelmünket. Dión Khrüszosztomosz említi 4. be-
szédében, hogy „nekünk (ti. íróknak) is úgy kell lefesteni
az egyes jellemeket, mint a festõknek”.34 Szókratész ha-
sonló festõi gyakorlatról beszélget Parrhasziosz festõvel
Xenophón A lakoma címû mûvében.35 Ugyanerrõl az ösz-
szefüggésrõl számol be az idõsebb Philosztratosz Imagi-
nesében; bár Xenophón írt a szép Pantheia lelkérõl, de ha-
járól, szemöldökérõl, szájáról már nem tett említést. Ezt vi-
szont a festõ tudta visszaadni, aki szavakkal nem, de a
festészet eszközeivel a belsõt is ki tudta fejezni.36 A festõk-
kel szemben támasztott igényrõl értekezik ifjabb Philosz-
tratosz is: a festõnek ismernie kell az emberi természetet és
ezt a külsõn is érzékeltetnie kell.37

Nagyon sok példát felsorolhatnánk itt arra, hogyan va-
lósult meg mind a klasszikus, illetve hellénisztikus görög,
mind a római köztársaság- és kora-császárkori képzõmûvé-
szeti gyakorlatban a fiziognómiai tanok alkalmazása.38 Áll-
jon itt két, ám igen szemléletes példa arra, hogy milyen
fontos szerepet játszik a pszeudo-arisztotelészi tanítás
egyes történelmi személyeknél, mind a rájuk vonatkozó
írott, mind a képi forrásokban. Szókratész ábrázolásain a
Szilénosz-fiziognómia fejezõdik ki: a kopasz fejtetõ, a ma-
gas, gömbölyödõ homlok, a nagy szemek, a pisze orr, a hú-
sos ajkak kivétel nélkül a szatürosz-ikonográfiából átvett
elemek. Ha ezeket az alkotórészeket csak Pszeudo-Arisz-
totelésszel vetjük össze, akkor egyértelmûen negatív ka-
rakterképet kapunk. Ebbe a csapdába esett Zópürosz is, aki
a filozófusban egy buta nõcsábászt vélt felfedezni. Szókra-
tész képmása valóban olyannyira ellentétes a korabeli
szépségideállal, hogy akár karikatúrának is hihetnénk, ha
nem ismernénk a külsejére vonatkozó forrásszövegeket.
Így viszont a Platón környezetében kialakult, és a platóni
dialógusokban is kifejtett értelmezés segítségével az Alki-
biadész által dicsért szatürosz-jellemet ismerjük fel ábrá-
zolásain.39

„Szókratész maszkjához” hasonlóan Nagy Sándor kép-
másai is összhangban állnak az írott forrásokkal. A make-
dón uralkodó portréi – amelyek Lüszipposz eredetijére me-
hetnek vissza – a Pszeudo-Arisztotelész által legkiválóbb-
nak tartott oroszlán-fiziognómiát tükrözik, ez pedig a
fiziognómia olvasatában azt jelenti, hogy Nagy Sándornak
nemcsak a külseje, hanem jelleme is az oroszlánéhoz volt
hasonlatos.40 Pszeudo-Arisztotelésznél az oroszlán-karak-
terre utal a nyakszirtig érõ, hullámos haj, a homloknál fel-
emelkedõ anasztolé, a szemöldök feletti dudor, a mélyen
ülõ szemek, az egymástól finoman elválasztott, telt ajkak,
és a hosszú, izmos nyak. Ezek az ismertetõjegyek mind
megtalálhatóak Nagy Sándor ikonográfiájában is.41 Az
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