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Illúziók

Folyóiratunk legújabb számának tanulmányai az illúziók és az ókori világ kapcsolatáról szólnak. Az 
itt következő tanulmányokban tehát szemfényvesztésekkel, tévképzetekkel és érzékcsalódásokkal 
találkozhat az olvasó. A célunk az illúziók vizsgálatával nem az, hogy lerántsuk a leplet a hamis 
képzetekről, és felfedjük a nézetünk szerinti valóságot, hanem az illúziók erejét szeretnénk érzékel-
tetni. Abból indulunk ki, hogy ezek a valóság alakításának fontos tényezői: az illúziók keltése, azok 
hatása egy közösség céljaira és magatartására, valamint elvesztésük az emberi élet elválaszthatatlan 
részei. Ahogy Pierre Bourdieu megfogalmazta: az illusio nem önbecsapás, hanem a cselekvés szer-
ves része, amelynek „befektetése” nélkül nem tudnánk részt venni azokban a játszmákban, amelyek 
a társadalom működését meghatározzák.

Mint minden kultúrát, úgy az ókori görögöt és rómait is a kezdetektől meghatározzák a saját il-
lúziói, és mint minden kultúra, úgy az ókori görög és római is rendre felteszi a látszat és valóság 
bonyolult összefüggésére vonatkozó kérdést. A művészet és a látszatteremtés, az érzékelés prob-
lémája vagy éppen az istenek létezésének kérdése már az archaikus és klasszikus kori filozófiát 
is erősen foglalkoztatta. Különösen látványossá válik ez azonban – úgy társadalomtörténeti, mint 
ismeretelméleti szinten, tehát az illúziók létezése és az azokra való reflexió szintjén – a hellénisz-
tikus világban, s abban, ahogyan az a rómaiak örökségévé válik. Alexandrost az egész lakott világ 
elfoglalásának, utódait pedig a nagy hódító utánzásának illúziója hajtotta. A birodalmak alattvalói-
nak is megvoltak a maguk illúziói, mint a szabadság, demokrácia, a görög polisok közötti „béke és 
barátság”. Mivel ezek éppoly kevéssé valósulhattak meg, mint az uralkodók világuralomról szőtt 
álmai, akár üres politikai jelszavaknak is tarthatnánk őket. Érdemes feltenni a kérdést, hogy milyen 
hatást gyakoroltak az illúziók az ókori világra, miért fektettek ókori egyének és közösségek hatalmas 
energiákat az illúziók megteremtésébe és fenntartásába, és miért találhattak bennük vigaszt, még 
akkor is, ha a valóság elmaradt az elvárásoktól.

A hellénisztikus kor ezen sajátosságaival sejthetőleg összefügg, hogy az illúzió kérdése a vallás, 
a művészetek és a filozófia szféráiban is hangsúlyosan merült fel. Az epiphaneia, az istenek csodás 
megjelenése, illetve beavatkozása az emberi világ történéseibe tipikus jellemvonása a helléniszti-
kus vallásos mentalitásnak és kultuszoknak; de ugyanilyen tipikus, ahogyan a hellénisztikus költé-
szet reflektál az istenek világának az emberektől s hagyományaiktól függő mivoltára. Amiképpen 
a hellénisztikus filozófiában hangsúlyosan merül fel az érzékelés és érzékcsalódás ismeretelméleti 
problémája, ugyanilyen intenzíven kerül előtérbe ugyanez a képzőművészetben és az irodalomban 
is („mit látunk? kinek a hangját halljuk?”), amelyek találkozása az ekphrasis esetében – mely az ol-
vasót nézővé varázsolja – a művészet és az illúzió összefüggését állítja előtérbe. Mindez Rómában a 
köztársaság végén, illetve a korai császárkorban válik igen hangsúlyossá, amikor az illúzió egyszerre 
válik politikai, ismeretelméleti, költészeti és képzőművészeti alapkérdéssé.

Kató Péter, Hegyi W. György és Tamás Ábel, a tematikus szám szerkesztői,
valamint az Ókor szerkesztősége
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