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1.

S

zókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára vonatkozó rövid elemzéssel kezdi. Az õr csak az imént vette le róla a
kéz- és lábbilincset, a filozófus felül az ágyán, megdörzsöli a bokáját és élvezi,
ahogy a vér visszatér elgémberedett tagjaiba. Közben így szól:
Mily különös dolognak is tûnik ez, barátaim, amit az emberek kellemesnek hívnak;
mily meglepõ viszonya van azzal, amit az ellentétének tartanak, vagyis a fájdalommal:
egyszerre nem jelennek meg az emberben, ám amikor valaki az egyiket kergeti és elkapja, akkor bizony kénytelen a másikat is elkapni, mintha e kettõ egy csúcsban futna
össze. (60b3–c1)

Egyes értelmezõk szerint e rövid eszmefuttatás célja az, hogy Platón levezesse az ellentétek témakörét, ami aztán fontos szerepet fog játszani a dialógus számos pontján.
Mások szerint a gyönyör és a fájdalom szükségszerû összekapcsolódása azt a testi létet
jellemzi, melyet Szókratész most készül odahagyni.2 Ám e szövegrész véleményem
szerint további érdekességeket is tartogat számunkra. Szókratész ugyanis a következõképpen folytatja:
És azt gondolom, mondta Szókratész, hogy ha Aiszóposz felfigyelt volna erre, akkor bizonyára költött volna egy történetet (müthosz): hogy az isten össze akarta békíteni e két
háborúzó felet, ám mivel erre nem volt képes, összekapcsolta a fejük búbját, és ezért
van az, hogy ha az egyik meglátogat valakit, késõbb eljön a másik is. (60c1–7)
E szövegrészben közvetlenül egymás mellett láthatjuk, hogy Szókratész miként fogalmazza meg megfigyelését, majd azt, hogy ugyannarról a jelenségrõl miképp beszélne
egy Aiszóposzhoz hasonló kiváló történetmondó. Hogy Szókratész nagyra tartja Aiszóposzt, világosan kiderül a szöveg közvetlen folytatásából, amelybõl megtudjuk, hogy
mikor a filozófus úgy vélte, az isten esetleg költõi tevékenységet vár el tõle, éppen
Aiszóposz meséit ültette átversbe (60d; 61b). Ezek szerint tehát a gyönyör és fájdalom
összekapcsolását elmesélõ, egy mondatba összesûrített történetvázlat fontos utalásokat
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy Szókratésznek milyen elvárásai vannak egy jó mitikus
narratívával kapcsolatban. Figyeljük meg tehát az „aiszóposzi” történet sajátosságait, és
különösen azt, hogy miként viszonyul Szókratész elsõdleges megfogalmazásához.3
A két változat közötti közvetlen kapcsot a szókratészi megfogalmazás végén szereplõ hasonlat jelenti. Szókratész azzal fejezi be elemzését, hogy a gyönyör és a fájdalom, bár két külön dolog, egy csúcsban (korüphé) fut össze. Szókratész ez alatt feltehetõleg azt érti, hogy ahol a fájdalomérzés véget ér, ott kezdõdik a gyönyör, és viszont.
Az aiszóposzi mítosz kibontja ezt a képet, és egy kis történetet kerít köré, kihasználva
az eredeti megfogalmazás azon elemeit, amelyek lehetõséget teremtenek a megszemélyesítésre. A gyönyör és a fájdalom Szókratésznél ellentétek (enantia), melyekbõl aztán „Aiszóposznál” csatázó felek (polemunta) lesznek. Amikor pedig már gyönyör és
fájdalom személyekként szerepelnek, a hasonlat új értelmet nyerhet: a korüphé szó
most már a két szereplõ egymáshoz illesztett feje búbját jelenti.
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A legjelentõsebb formai különbség a két változat között
nyilvánvalóan az, hogy míg Szókratész leírást ad az érzetek viszonyáról, az aiszóposzi változat bevezeti az idõbeli dimenziót,
és azon eseményekre koncentrál, amelyek elvezettek e viszony
kialakulásához. A történet egy olyan kezdeti állapottal indít,
melyben még nem állt fenn a Szókratész által leírt jelenség:
volt egy olyan idõ, amikor gyönyör és fájdalom még nem voltak
összekapcsolva. A történet azt beszéli el, hogy ebbõl a kezdeti
„még nem”-bõl hogyan és milyen okok miatt jutunk el a jelen
állapotig.4 A kiinduló helyzet azonban nem pusztán az elemzés
fókuszában lévõ jelenség privációja, hanem tartalmaz egy nyilvánvaló negatív elemet is, azt, hogy gyönyör és fájdalom folyamatos harcban áll egymással.
Tartalmi szempontból az aiszóposzi változat legjelentõsebb
újítása egy isten megjelentetése. Szókratész elsõdleges megfogalmazása közvetlenül kötõdik a személyes tapasztalathoz, és
ezt általánosítva a gyönyör és fájdalom egymásutániságát megtapasztaló személyre koncentrál. Ezzel szemben az „aiszóposzi” változatban a fõszerep egy olyan istené, akirõl Szókratész
eredeti elemzése egyáltalán nem tesz említést. Ez az isten az,
aki felismeri a kiinduló állapot kritikus elemét – azt, hogy gyönyör és fájdalom állandó harcban áll egymással –, és megpróbál megoldást találni e konfliktusra. Az isten eredetileg az optimális megoldást próbálta elérni: miként a szövegünk fogalmaz,
az isten össze akarta békíteni e két háborúzó felet. Ez azonban
még neki sem sikerülhetett, feltehetõleg azért, mert még egy isten sem képes megváltoztatni azt a tényt, hogy gyönyör és fájdalom természetük szerint ellentétek, az ellentétek pedig nem
összebékíthetõk, miként ezt a lélek halhatatlanságára vonatkozó érvek többször ki is használják. Az istennek ezért aztán egy
alternatív megoldást kell találnia, amely persze elmarad az optimálistól, ám legalább kivitelezhetõ; ez lesz gyönyör és fájdalom „feje búbjainak” összekapcsolása. Szövegünk nem mondja
ki explicit módon az isten által választott alternatív megoldás
céljait és elõnyeit. Vajon ez a büntetés egy formája, vagy inkább egy olyan megoldás, amely a gyönyört és a fájdalmat harcuk feladására kényszeríti, avagy esetleg elõnye éppen az, hogy
mindkét funkciót betölti? Ám talán nem is kell döntenünk ebben a kérdésben – számunkra elég annyi, amennyi egyértelmûen kitûnik a szövegbõl: az isten azt a megoldást választja,
amely az adott és megváltoztathatatlan keretfeltételek figyelembe vételével a legjobb, legcélszerûbb. Az isten által választott és megvalósított megoldás, gyönyör és fájdalom összekapcsolása pedig éppen az a jelenség, amelyet Szókratész megfigyelt és saját változatában leírt.
Az elõzmények és az isten közbeavatkozásának elmesélését
a szöveg az „és ezért van az, hogy…” (kai dia tauta) fordulattal
kapcsolja a jelenség megismételt leírásához. A szókratészi változat tehát pusztán leírta a jelenséget, míg az „aiszóposzi” változat az idõbeli dimenzió és az isten bevezetése révén magyarázattal is kíván szolgálni. „Aiszóposz” története szerint úgy érthetjük meg a Szókratész által leírt jelenséget, ha egy isten
döntései és cselekedetei eredményeként fogjuk fel; olyan isteni
cselekedetek eredményeként, amelyek egy a feltételezett kiinduló állapotot jellemzõ probléma megoldására irányulnak, és
amelyek számot vetnek a megvalósítható megoldások körét
meghatározó keretfeltételekkel. Szókratész szerint tehát egy kiváló történetmondó, müthologosz, valahogy így látna hozzá
egy adott jelenséggel foglalkozó történet megfogalmazásához.

Szókratész Kr. e. 4. századi portréjának római kori márványmásolata
(München, Glyptothek)

2.
Vajon min alapulnak a platóni Szókratész történetekkel és történetmondókkal kapcsolatos ezen elvárásai? Ha megvizsgáljuk
azokat a dialógusokat, amelyek egy standard kronológia szerint
a Phaidón keletkezésének közelében íródtak, akkor talán némi
segítséget kaphatunk e kérdés megválaszolásához. Vegyük például Arisztophanész mítoszát A lakomából (189d–193d).
Arisztophanész beszédének elsõ része azt meséli el, hogy milyen események vezettek ahhoz, hogy a szerelmi vágy, Erósz,
megkapja azt a szerepet, amelyet jelenleg betölt. A történet kezdetekor Erósznak még nincs szerepe. A kiinduló állapotot továbbá egy konfliktus jellemzi: az akkor élt háromnemû és
gömb alakú emberek oly erõsek és elbizakodottak voltak, hogy
veszélyeztették az istenek uralmát és a világ rendjét. Az istenek
nem tudták, hogyan kezeljék e konfliktust. Ekkor színre lépett
Zeusz, elemezte a helyzetet, felmérte a lehetséges megoldások
körét, majd elõállt az emberek megfelezésének tervével. Ez a
megoldás azonban nem bizonyult optimálisnak, hiszen a félbevágott emberek alkalmatlanok voltak a fennmaradásra. Zeusz
ekkor további finomításokat vezetett be, és egy kicsit átrendezte az emberi test anatómiáját. Az isten célja mindezen dönté-
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sekkel és tettekkel az volt, hogy megtalálja a legjobb és stabil
helyzetet eredményezõ megoldást a kiinduló állapotot jellemzõ
konfliktus feloldására, tekintetbe véve mind az istenek, mind az
emberek érdekeit.
Arisztophanész beszédének második része (191d–193a) a
szerelmi vágy jelenségének leírását tartalmazza. Elmagyarázza, hogy a mítoszban elbeszélt események alapján miképp érthetjük meg a szerelmi vágy természetét, beleértve a szexuális
orientációkban mutatkozó különbségeket; a mítosz tehát magyarázó erõvel bír a beszéd tulajdonképpeni tárgyát jelentõ jelenség, a szerelmi vágy megértésében. Zeusz azonban, a beszéd
elsõ részének fõszereplõje és a leírt jelenség kiváltó oka, azonban érdekes módon meg sem jelenik a beszéd második, leíró részében – e pontra késõbb még visszatérünk.
A dialógus egy késõbbi szakaszában Szókratész felidézi Diotimával folytatott beszélgetését, Diotima pedig saját elképzelését éppen az Arisztophanész beszédében kifejezésre jutó felfogásra való hivatkozással, azzal szembesítve fogalmazza meg:
Valóban van egy olyan logosz, mondta Diotima, amely szerint a
szerelmesek azok, akik a másik felüket keresik, de az én logoszom szerint… (205d–e). A dialógus dramaturgiája szerint
ezt Diotima persze jóval az elõtt mondja Szókratésznek, hogy
Arisztophanész a lakoma résztvevõinek elmondaná beszédét.
Vajon arra kell-e hát gondolnunk, hogy Arisztophanész egy
olyan történetet mondott el a lakomán, amely széles körben ismert volt? A lakoma beszédhelyzete, Arisztophanész szerepe
és megfogalmazásai, valamint a többi résztvevõ reakciói valószínûtlenné teszik ezt a feltételezést. Ez természetesen egyáltalán nem jelenti azt, hogy Arisztophanész beszéde megfogalmazásakor ne használhatott volna fel olyan elemeket, amelyek Diotima és a lakoma résztvevõi számára is ismertek lehettek. Mi
több, mi is tudjuk, hogy Arisztophanész mítoszának fontos motívumai Empedoklésznek az élõlények eredetére vonatkozó elméletére mennek vissza. A platóni Arisztophanész Empedoklésztõl vette át nem pusztán a gömb alakú „teljestermészetû”
emberek képét (vö. Empedoklész B 62), valamint azt, hogy e
lényeket egy istenség szelte ketté, és mi e lények szümbolonjai,
félbe vágott, de összetartozó darabjai vagyunk (A lakoma
191d4, vö. Arisztotelész, Az állatok születése 722b11 és Empedoklész B 63 bevezetése), de azt is, hogy a kettévágást további
darabokra való felosztás (A lakoma 190d4–6e; 193a7, vö. Empedoklész B 20) vagy újraegyesítés (A lakoma 192d3–e4) követheti.
Az empedoklészi háttér ismerete azért különösen hasznos
számunkra, mert lehetõvé teszi, hogy felismerjük azokat az új
elemeket, illetve változtatásokat, amelyeket a platóni Arisztophanésznek tulajdoníthatunk. Az empedoklészi szöveg népszerûségét figyelembe véve feltételezhetjük továbbá azt is, hogy
Platón el is várhatta olvasóitól, hogy felfigyeljenek e változtatásokra és azokat tudatos, jelentõséggel bíró módosításoknak
tekintsék; e változtatások részét képezik az arisztophanészi mítosz jelentésének és jelentõségének.5
Melyek hát a legfontosabb eltérések? Elõször is, az élõlények eredetére vonatkozó beszámoló Empedoklésznél egy ciklikus kozmológia része, míg ciklikusságról szó sincs Arisztophanésznél. Másodszor, és ez témánk szempontjából sokkal lényegesebb, Empedoklész és Arisztophanész igencsak eltérõen
jellemzi a teljestermészetû lények kettévágásáért felelõs istent,
illetve az isten tettének motívumait. Empedoklésznál a kettévá-
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gás a Viszálynak, a kozmikus folyamatokat mûködtetõ két istenség egyikének mûve. A Viszályt azonban nem valamilyen
racionális megfontolás mozgatja, tettének nincsenek specifikus
okai vagy motívumai. A Viszály nem mérlegel és nem a legjobbnak, legigazságosabbnak tûnõ megoldást választja, hanem
ebben az esetben is azt teszi, amit minden más esetben is: felosztja, különválasztja, elkülöníti mindazt, ami hatalma alá kerül, és amit elõzõleg a másik kozmikus princípium, a Szeretet
összeillesztett és egységbe forrasztott. A Viszály mûve persze a
viszály és a konfliktus fokozódása, és éppen ezért, bár a Viszály
mechanikusan végzi a felosztást és az elkülönítést, Empedoklész negatív jelzõkkel illetheti az emberek kettévágásáért felelõs isteni erõt és beszélhet „a viszály gonosz szellemeirõl” (kakészi diatméthent‘ Eridesszi, B 20.4).
A platóni-arisztophanészi Zeusz az empedoklészi Viszállyal
ellentétben, de a szókratészi-aiszóposzi névtelen istenséghez
nagyon hasonlóan, egy konkrét krízishelyzetre reagál. Célja
nem saját hatalmának kiterjesztése és további viszály gerjesztése, hanem egy konfliktus feloldása, vagy legalábbis kezelhetõvé tétele. Arisztophanész megfogalmazásai továbbá azt is
hangsúlyozzák, hogy Zeusz terve a szituáció elemzését, a lehetõségek áttekintését, racionális erõfeszítést és invenciót kíván.
Miként szövegünk fogalmaz: Végül Zeusz hosszas fejtörés után
így szólt: Azt hiszem, találtam egy olyan furfangos megoldást
(mékhané), amely meghagyja ugyan az embereket, de gyengébbé teszi õket (190c6–7). Amikor pedig kiderül, hogy ez a megoldás azért nem volt teljesen tökéletes, hiszen az emberi nemet
az isteni beavatkozás nyomán a kipusztulás fenyegeti, Zeusz
megkönyörül az embereken, tovább elemez és spekulál, majd
elõáll a terv javított változatával – Arisztophanész itt ismét a
mékhané szót használja. A Viszály mechanikusan mûködik:
mindent feloszt, amihez csak hozzáfér, és ezzel további viszályt
kelt. Zeusz ezzel szemben a viszályok megszüntetésére törekszik, és ehhez mékhanékat, invenciózus, racionális és célszerû
megoldásokat alkalmaz, jogosan büntetve azokat, akik fenyegetik a világrendet.

3.
A Phaidónban megfigyelhettük a szókratészi leíró, elemzõ változat és az aiszóposzi eredetkeresõ, narratív magyarázat párhuzamos, de egymást kiegészítõ jellegét. Az elemzõ, leíró logosz
és az imaginatív narratíva komplementaritása fontos szerepet
kap a Prótagorasz címû dialógusban Prótagorasz úgynevezett
„Nagy Beszédében” is (320c–324c). Amikor Prótagorasz azt a
feladatot kapja, hogy bizonyítsa be az erény tanítható voltát, akkor kijelenti, hogy ezt logosz vagy mítosz formájában is képes
elõadni. Mikor hallgatóságától szabad kezet kap, a történetmesélés mellett dönt, mert – mint mondja – ez az elegánsabb (kharieszterosz) forma. Prótagorasz ekkor elõad egy színes történetet az erény eredetérõl, melyben elõször arról hallunk, hogy a
különbözõ élõlényeket hogyan teremtették meg az istenek, Epimétheusz hogyan vállalta a különbözõ képességek és adottságok kiosztását, hogyan futott ki a rendelkezésre álló készletbõl,
és az emberek így miként maradtak a táplálkozás megszerzését
és önmaguk megvédését szolgáló testi adottságok nélkül. Aztán értesülünk Prométheusz közbelépésérõl és arról, hogy a különbözõ mesterségek és a tûz miként jutott az emberek birtokába. Ám az emberek még így is képtelenek voltak a fennmara-
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dásra, mert nem tudtak együttmûködni egymással. Zeusznak désének leírását. Annak megfelelõen, amit a Phaidónban elkellett hát közbeavatkoznia, hogy minden embernek juttasson mond arról, hogy õ bizony képtelen történeteket kitalálni,
egy bizonyos mennyiséget a szégyen és az igazságosság szociá- Szókratész a Gorgiaszban sem talál ki eredetekrõl szóló történetet. Ám amikor valaki mástól hall egy számára igaznak telis szakismeretébõl, politiké tekhnéjébõl (322b8).
Prótagorasz tehát feltételezi egy bizonyos jelenség létét: az kinthetõ narratívát, akkor azt elfogadja és kiegészíti egy a jelenerény tanítható voltát, majd egy történet formájában elbeszéli ség mûködésére vonatkozó elemzõ leírással. A szókratészi kie jelenség eredetét. A történet szerint pedig a jelenség azért egészítés egyértelmûen épít az elsõ részre, átvéve annak
állt elõ, mert bizonyos isteni személyeknek krízishelyzetekkel végeredményét, ám szót sem ejt magukról az eseményekrõl.
kellett szembesülniük, melyekre a hangsúlyozottan behatárolt Ami talán még feltûnõbb, említés sem esik Zeuszról, a jelenlegi
lehetõségekkel számot vetve próbáltak megoldást találni és rendszer kiötlõjérõl – éppen úgy, ahogy a mitikus bizonyítás
egy kiegyensúlyozott, fenntartható állapotot kialakítani. Pró- Prométheusza és Zeusza nem jelenik meg Prótagorasz lotagorasz a történetet a második lépésben kiegészíti egy lo- goszában, Zeusz nem jelenik meg Arisztophanész beszédének
gosszal (324d2–328c2), melyben megpróbálja megválaszolni második részében, és az istenség, aki „Aiszóposz“ szerint
Szókratész egy ellenvetését. Prótagorasz logosza egyértelmû- összeillesztette gyönyör és fájdalom feje búbját, nem jelenik
en feltételezi a mítoszt és épít az abban elmondottakra, minda- meg Szókratész saját változatában.
zonáltal nem említi sem a történet eseményeit, sem annak isteni
szereplõit.
4.
Prótagorasz stiláris sokoldalúságával szemben Szókratész
azt állítja magáról a Phaidónban, hogy õ csak logoszok megfogalmazására képes, õ bizony nem müthologosz, aki képes lenne E rövid áttekintés során a középsõ korszak dialógusainak csak
színes történeteket alkotni (61b3–5). Amikor elmondja a gyö- néhány történetmesélõjére és történetére tudtam kitérni. E pélnyör és a fájdalom összekapcsolásáról szóló mini-mítoszt, ak- dák azonban jól mutatják, hogy a vizsgált történetek vázát egy
kor azt is úgy vezeti be, hogy egy Aiszóposzhoz hasonló te- jól meghatározott narratív struktúra adja:
hetséges történetmondó valami ilyesmit ötlött volna ki, ha felismeri a kérdéses jelenséget. Könnyen adódik a válasz, hogy 1. Az elbeszélés egy kiinduló állapotot tételez fel, amelyben az
elbeszélés tulajdonképpeni tárgyát jelentõ jelenség még nem
Szókratész szokásához híven itt is bizonyára ironizál: a történelétezik. E kiinduló állapotot továbbá valamilyen probléma,
tet minden jel szerint õ találta ki, ahogy abban is biztosak lehehiány vagy konfliktus jellemzi.
tünk, hogy az elõadott narratív vázat képes lenne néhány színes, szórakoztató és tanulságos részlettel kiegészíteni. Minden- 2. Megjelenik egy isten, aki megoldást akar találni a problémára.
nek ellenére azt gondolom, el kell fogadjuk, hogy a Phaidón 3. Az isten racionálisan elemzi a helyzetet, számot vet a megoldások körét behatároló megváltoztathatatlan keretfeltételekSzókratésze önmagát valóban képtelennek tekintette ilyesfajta
kel, majd elõáll egy megvalósítható megoldással. Lehetsétörténetek megalkotására. Hiszen – miként már utaltunk rá –
ges, hogy az elsõ megoldási javaslat nem optimális, és így
amikor felmerült, hogy az isten múzsai tevékenységet vár el
további finomításra van szükség. Az isteni beavatkozás hívja
tõle, még akkor sem saját történettel állt elõ, hanem éppen Ailétre a vizsgált jelenséget.
szóposz történeteit ültette át versbe. Az isteni kérés pedig nem
4. A jelenség megjelenéséhez vezetõ eseménysor, de mindeolyan dolog, amivel Szókratész könnyen ironizálna.
nekelõtt az isteni beavatkozás motívumai magyarázó erõvel
Mítosz és elemzõ leírás kapcsolata, valamint az, hogy Szókbírnak a vizsgált jelenség megértésében.
ratész mire képes és mire nem, visszaköszön a Gorgiasz dialógus végén is. Szókratész Kalliklésszel folytatott, számára +1. Az elbeszéléshez kapcsolódhat egy elemzõ, leíró rész,
amely a történetben elmondottakat veszi alapul, ám amely
igencsak frusztráló beszélgetését egy történet (müthosz) elmeközvetlenül nem hivatkozik sem az eseménysorra, sem az issélésével zárja. A történetet Szókratész explicit módon két
tenre, aki létre hívta a jelenséget.
részre osztja. Az elsõ részrõl hangsúlyozza, hogy nem õ találta ki, hanem valakitõl hallotta. Kalliklész persze gondolhatja,
hogy ez csak afféle gyermeteg mese lesz, ám Szókratész meg Mindezzel természetesen nem azt akarom állítani, hogy Platón,
van gyõzõdve e mástól hallott történet igaz voltáról.6 A törté- vagy akár a platóni Szókratész, kizárólag azokat a történeteket
net pedig azt meséli el, hogy miképp jött létre a túlvilági igaz- ismerte volna el müthosznak, amelyek megfelelnek ennek a
ságszolgáltatás jelenleg is érvényes rendszere. Az elõzõ, az is- narratív struktúrának. Nyilvánvaló, hogy Platón a müthosz szóteneket és az embereket egyenlõ módszerekkel megítélõ rend- val hivatkozik egy sor olyan történetre és leírásra is, amelyek
szert még Kronosz vezette be. Ám amikor Zeusz átvette a nem felelnek meg ennek a mintának.7 Amit állítani szeretnék,
hatalmat, az alvilági istenek tájékoztatták, hogy a kronoszi az pusztán az, hogy a Phaidón Szókratésze ismerhetett ilyen
igazságszolgáltatás bizony számos justizmordhoz vezetett. narratív struktúrát mutató történeteket, és így nem véletlen,
Zeusz ekkor elemezte a helyzetet, az emberi állapot és termé- hogy éppen egy ilyen történetrõl mondja azt, hogy egy Aiszószet sajátosságait, és elõállt a megreformált rendszerrel, poszhoz hasonlóan tehetséges történetmondónak ilyen történet
amelyben már nem élõ bírák mondanak ítéletet még élõ embe- jutott volna eszébe, ha egy adott jelenséget akart volna tárgyalrekrõl, hanem a halottak ruhátlan lelkei felett mondanak ítéle- ni. Megfigyelhettük továbbá azt is, hogy Szókratész ismételten
tet a túlvilági ruhátlan bírák.
azt mondja, hogy õ maga képtelen egy ilyen történetet megfoA történet folytatásáról Szókratész azt mondja, hogy ez már galmazni. Másrészrõl ha egy ilyen történet megfelel bizonyos
az õ saját hozzátétele (524a–527a). E folytatásban azonban már kritériumoknak, azt hajlandó elfogadni, és kiegészíteni a jelennem egy narratívát kapunk, hanem a jelenlegi rendszer mûkö- séget magát részletesebben leíró résszel.
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5.
Az elõzõekben leírt narratív struktúra természetesen fontos hasonlóságokat mutat az aitiológiai mítoszokkal, azaz az olyan
hagyományos történetekkel, amelyek egy adott jelenség eredetét isteni szereplõk tetteire vezetik vissza. Az ily módon magyarázott jelenségek köre kiterjedhet növény- és állatfajokra, természeti jelenségekre, városok és kultuszhelyek alapítására,
szokásokra és rituális gyakorlatokra. A hagyományos aitiológiai mítoszokban azonban az istenek motivációi sokszor egyáltalán nem nemesek: gyakran önzés, hatalomvágy, sértett büszkeség, féltékenység, visszautasított szerelem miatti bosszúvágy
vagy puszta szeszély vezeti õket. Az általunk áttekintett történetekben az isteni szereplõket ezzel szemben alapvetõen jóindulat, igazságérzet és könyörület vezérli, céljuk pedig a megvalósítható legjobb, legigazságosabb és fenntartható állapot elérése. Figyelemre méltó, hogy ez az elv még azokban az esetekben
sem sérül, amikor egy isteni szereplõ döntései és cselekedetei
további problémákhoz vezetnek. Így például még a titán Epimétheuszt is a jó szándék vezette a képességek elosztásánál –
az, hogy az emberek végül a létfenntartáshoz szükséges adottságok nélkül maradtak, nem a jóindulat, hanem inkább a körültekintõ tervezés hiányán múlott. Epimétheusz neve beszélõ
név: õ az, aki utólag gondolkodik, ellentétben bátyjával, Prométheusszal, aki viszont elõre gondolkodik. Hasonlóképp, a
Gorgiaszban semmi sem utal arra, hogy a kronoszi igazságszolgáltatás visszásságai Kronosz emberekkel szembeni rosszindulatából vagy nemtörõdömségébõl eredtek volna. Sokkal inkább
arról van szó, hogy az általa alkalmazott rendszer egyenlõ mércével mérte az embereket és isteneket, és nem volt tekintettel az
emberi és isteni természet közötti jelentõs különbségekre.
Mindent összevetve tehát ezekben a történetekben az istenek
alapvetõen jó szándékú és alantas motivációktól mentes szereplõk. Ennek megfelelõen e narratívákra nem vonatkoznak mindazon kritikai megjegyzések, amelyeket Platón az Állam második könyvében fogalmaz meg Homérosz, Hésziodosz és más
költõk istenábrázolásával kapcsolatban (377d–378d). 8 A dialógusok mítoszainak istenei, még ha e mítoszokat nem is Szókratész mondja el, nem harcolnak egymással, nem bántalmazzák
egymást és nem követnek el igazságtalanságokat egymással
szemben.9 Mi több, e mítoszokra nemcsak hogy nem vonatkoznak mindezen kritikai megjegyzések, de megfelelnek azoknak
a pozitív kívánalmaknak is, amelyeket Szókratész Adeimantosz kérésére az Államban megfogalmaz. Mivel Adeimantosz
tökéletesen egyetért a költõkre vonatkozó bíráló megjegyzésekkel, arra kéri Szókratészt, hogy mondjon el néhány pozitív
például szolgáló történetet is. Ám Szókratész ebben az esetben
is elhárítja, hogy istenekrõl szóló történeteket meséljen: az a
költõk, és nem a mostani beszélgetés résztvevõinek, a „város
alapítóinak” feladata, hogy történeteket mondjanak (müthologein). Ez utóbbiakra inkább az a feladat hárul, hogy mintákat
vagy irányelveket (tüposz) fektessenek le, melyeket aztán a költõknek követniük kell (378e–379a). Az irányelvek abból az
alapvetõ princípiumból indulnak ki, hogy „az isten igazán jó”,
melybõl aztán egyenesen következik, hogy a költõknek azt kell
kifejezniük, hogy „amit az isten tesz, az jó és igazságos, és akiket büntet, azoknak ez javára szolgál” (380a). A dialógusok mítoszai alapjául szolgáló narratív struktúra általában, és az egyes
általunk vizsgált mítoszok részleteikben is világos módon meg-
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felelnek ennek az elsõdleges irányelvnek – mint ahogy megfelelnek az Államban megfogalmazott további irányelveknek is,
bár ezek részletes ismertetésére most nem térhetek ki.

6.
Ezen a ponton azonban fel kell hívnunk a figyelmet egy fontos
különbségre. Az elõzõekben azt láttuk, hogy a platóni Szókratész – és feltehetõleg maga Platón is – nem találhatott kivetnivalót a dialógusok különbözõ szereplõi által megfogalmazott mítoszok istenábrázolásában. Ám ez még nem jelenti azt, hogy e
mítoszokat „igaznak” is fogadná el, ahogy igaznak fogadja el a
Gorgiaszban általa elmondott, de másnak tulajdonított történetet. A helyes teológiai elõfeltevések vagy intuíciók ugyanis
nem azonosak e mítoszok specifikus mondandójával vagy tézisével. Például Diotima A lakomában világosan kritizálja azt az
elképzelést, amely a kettévágott emberek újraegyesítésére korlátozza Erósz szerepét, és amely Arisztophanész mítoszának tézisét jelenti – Szókratész pedig ebben a kérdésben nyilván Diotima álláspontját fogadja el. Ám Erósz természetérõl, szerepérõl és mûködésérõl való nézetkülönbségük ellenére Diotima és
Szókratész annyiban egyetérthetnek Arisztophanésszel, hogy
Zeuszt racionális és a jóra irányuló motívumok mozgatják,
hogy egy igazságos és fenntartható állapotra törekszik, és hogy
szánalmat érez a mértéken felül szenvedõ emberek iránt. Azaz
még ha a történetben kifejezõdõ tézissel nem is tudnak azonosulni, igazat adhatnak Arisztophanésznek abban, hogy Zeusz
valóban így viselkedne, ilyen motívumok alapján ilyen döntéseket hozna, ha egy ilyen konfliktushelyzettel szembesülne.
Hasonló a helyzet a Prótagoraszban is. Szókratész, legalábbis
a dialógus e pontján, nem ért egyet a szofistával az erény taníthatóságának kérdésében, ettõl függetlenül azonban elfogadhatja, hogy Zeusz valóban ilyen módon lépne közbe az emberek
érdekében, ha egy a mítoszban ábrázolthoz hasonló helyzet
alakulna ki.
Ezen a ponton még egy argumentum ex silentiót is megkockáztathatunk. Mind a Prótagoraszban, mind A lakomában világosan kiderül, hogy Szókratész nem ért egyet a történetek tézisgondolatával – arról azonban egy szót sem hallunk, hogy azzal
is baj lenne, ahogy az isteneket ábrázolják. Ha Platón elfogadhatatlannak tartotta volna azt, ahogy ezek a történetek az istenekrõl beszélnek, akkor a dialógusok Szókratésze nyilván hangot is adott volna ennek az ellenérzésnek, éppen úgy, ahogy
nyílt kritikával illeti a hagyományos mítoszokat. Platón pedig
nem illesztette volna be ezeket a valóban színes és szórakoztató
történeteket a dialógusaiba minden további figyelmeztetés nélkül, ha úgy gondolta volna, hogy az azok által közvetített teológiai elképzelések tévesek és potenciálisan károsak. Minden jel
arra mutat tehát, hogy Platón szerint az e történetekben kifejezésre jutó, az istenekre vonatkozó intuíciók alapvetõen helyesek.
E mítoszok tehát a helyes magyarázati módot alkalmazzák,
amennyiben az elbeszélés közvetlen témáját jelentõ jelenséget
a racionális és a legjobb megoldást keresõ isteni beavatkozás
eredményeként mutatják be. A problémát nem a magyarázati
mód, hanem a jelenség helytelen azonosítása jelenti: nem igaz –
már legalábbis a Prótagorasz elsõ része szerint –, hogy az erény
tanítható, és nem igaz – már legalábbis A lakoma Szókratésze
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szerint –, hogy Erósz elsõdleges szerepe két ember egymásra
találásában lenne keresendõ. Azaz Arisztophanész és Prótagorasz formai szempontból érvényes magyarázatot próbál adni
egy téves ténymegállapításhoz. Valahogy úgy járnak el, mint
egy olyan arisztoteliánus biológus, aki teleologikus – azaz
arisztotelészi nézõpontból helyes – módon próbálná magyarázni egy helytelen megfigyelés eredményét (ahogy Arisztotelész
maga teleologikus módon magyarázná, azt a nyilvánvalóan téves megállapítását, hogy bizonyos élõlények esetében a hímnek
több foga van, mint a nõsténynek; Hist. an. II 3, 501b19–21).
Visszatérve a Phaidónhoz, Szókratész a kozmológusoktól is azt
kívánná, hogy elõbb mondják meg, hogy a Föld vajon gömb
alakú vagy lapos, és utána mondják meg, hogy miért is jó az,
hogy ez így van (97d–e).10 Azaz a tény helyes megállapítását
követheti a megfelelõ magyarázati mód alkalmazása.
A kortárs tudományfilozófia terminológiáját alkalmazva azt
is mondhatnánk, hogy azok a mítoszok, amelyek egy adott jelenséget egy racionális cselekvõ és a legjobb megoldást keresõ
isten tetteire vezetik vissza, a platóni szemszögbõl „potenciális
magyarázatok”, azaz olyan magyarázatok, amelyek megfelelnek egy helyes magyarázat formai követelményeinek, de lehet,
hogy faktuálisan tévesek.11
Másrészrõl persze az sem véletlen, hogy az Arisztophanésznek, Prótagorasznak és Aiszóposznak tulajdonított történetekben a teológiai aspektus, valamint az isteni döntések motívumai
implicitek maradnak. Ezzel szemben Szókratész a Gorgiasz
mítoszában explicite is kimondja Zeusz célkitûzését: hogy a
végsõ igazságszolgáltatás rendszerébe bevezetett reformjainak
a célja az, hogy az emberek útját meghatározó döntés a lehetõ
legigazságosabb legyen (524a7).

gondja volt, hogy a megfelelõ védelemmel lássa el e szerveket.
Mily tökéletesen alkalmasak az állatok fogai a harapásra, rágásra és õrlésre! És így tovább, a többi testrészrõl és szervrõl.
Az isten pedig különösen kegyes volt az emberekkel: bizonyíték erre egyenes tartásunk, kezünk különleges ügyessége, a beszédre képessé tevõ nyelvünk, és hogy szexuális aktivitásunk a
többi állattal ellentétben nem csak szezonális jellegû. A legfõbb
isteni jótétemény azonban az, hogy az ember kapta a legtöbbre
képes lelket, melynek segítségével tudásra tehetünk szert, a világról általában, de különösen magukról az istenekrõl. Az istenekre vonatkozó tudás pedig a legfõbb további jótétemények
forrása. Bár Szókratész nem ad részletes kozmológiai leírást,
azt is jelzi, hogy az isteni alkotó nemcsak az egyes élõlényeket
formálta meg, de õ rendezte el a kozmosz anyaghalmazait is
(Mem. I. 4. 13 és 17).
Szókratész eszmefuttatásai arról, hogy az élõlények anatómiája és testi adottságai, továbbá az emberek lelki képességei,
valamint a kozmosz struktúrája az isteni jóakarat és racionális
tervezés eredménye, feltételezi, hogy az isten vagy az istenek
mindezt valamikor létrehozták – miként feltételezi azt is, hogy
volt egy elõzõ állapot, amikor mindez még nem létezett. Azaz a
vizsgált jelenségeket – melyek köre ebben az esetben különösen széles – a jóindulatú és jóra irányuló isteni tettek eredményeként írja le. Szókratész azonban egy szót sem ejt arról, hogy
az isten mindezt hogyan és mibõl, milyen lépések során és milyen keretfeltételek által meghatározott módon, milyen gyakorlati megfontolások révén hozta létre. Xenophón Szókratésze tehát figyelemre méltó módon megfeleltethetõ a platóni Szókratésznek, nem csupán explicit teológiai meggyõzõdéseiben, de
abban is, hogy a teológiai meggyõzõdéseit nem fejezi ki narratívák formájában, még akkor sem, ha ezen meggyõzõdései feltételezik narratív formában kifejezhetõ események sorát.

7.
Az, hogy az isten jó és csak jó dolgokat ad, azon kevés pozitív
meggyõzõdések egyike, melyeket a korai Platón-dialógusok
Szókratésznek tulajdonítanak. Az Euthüphrónban Szókratésztól például azt halljuk, hogy nyilvánvalóan nincs olyan javunk
vagy jó dolgunk, amit ne az istenektõl kapnánk (15a4). Ez a
megfogalmazás túl általános ahhoz, hogy eldönthessük, pontosan mi is tartozik e javak vagy jó dolgok körébe. Például ide
sorolhatjuk-e azokat az adottságokat és képességeket, amelyekkel nem mint egyének, hanem mint az emberi nem tagjai
rendelkezünk? Hasonló teológiai alapelvek megjelennek Xenophón Memorabiliájában is, ahol az istentõl kapott jó dolgok
körébe egyértelmûen beletartoznak a fajra jellemzõ képességek
is.12 Xenophón az I. könyv 4. fejezetében arról ír, hogy Szókratész miképp próbált jobb belátásra téríteni egy bizonyos Arisztodémoszt, aki nem volt hajlandó áldozni az isteneknek, és
megpróbálta nevetségessé tenni azokat, akik részt vettek a hagyományos vallási szertartásokon. Szókratész érvei azon alapulnak, hogy az istenek minden áldozatot, köszönetet és dicséretet megérdemelnek, hisz nekik tulajdonítható mindaz a jó,
amivel az élõlények, de különösképpen az emberek rendelkeznek. Szókratész hosszú felsorolását adja azon anatómiai és élettani vonásoknak, amelyek szerinte megkérdõjelezhetetlen bizonyítékai az isteni alkotó jóindulatának és gondos, racionális
tervezõmunkájának. Mily csodálatosan célszerûen mûködnek
az állatok érzékszervei, és az istennek ráadásul még arra is

8.
Az elõzõekben amellett érveltem, hogy a platóni mítoszok egy
meghatározott körében azonosítható narratív struktúra a világ
különbözõ jelenségeit az istenek tetteivel magyarázó aitiológiai
mítoszok és a Szókratészre jellemzõ, az isteneket jóakaratú és
racionális lényekként felfogó teológiai meggyõzõdés kombinációja. E narratív struktúra ugyanakkor tartalmazza egy olyan
magyarázati forma kiindulópontjait is, amelyet teleologikus
magyarázatnak nevezünk. Pontosabban a teleologikus magyarázat egy meghatározott változatáról van itt szó, amely eseményeket, állapotokat és jelenségeket olyan döntések és cselekvések eredményeként ír le, melyek tudatosak, racionálisak és a
jóra mint célra irányulnak. A teleologikus magyarázat ezen formáját, amely a racionális cselekvõ alany motivációira és gyakorlati észhasználatára koncentrál, gyakran platóni teleológiának nevezzük, megkülönböztetve azt az arisztotelészi teleológiától, melyben a jónak és a célnak igen, de racionális
cselekvõ alanynak és gyakorlati észhasználatnak nem kell
szerepelnie. Az így meghatározott platóni teleológia elsõ és
legnevezetesebb megfogalmazását éppen a kiindulópontunkat
jelentõ Phaidónban, Szókratésznak az okokra vonatkozó fejtegetéseiben kapja. A következõkben azt szeretném bemutatni,
hogy mindaz, amit az „aiszóposzi” mini-mítosz kapcsán az elõzõekben elmondhattunk, miként járulhat hozzá a Phaidón
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okokra vonatkozó része és legfõképpen az annak központi elemét jelentõ Anaxagorasz-kritika értelmezéséhez.
Kebésznek a lélek halhatatlanságával szemben megfogalmazott ellenvetésére, mely szerint még ha a lélek túl is él több
testet, nem zárható ki, hogy végül mégis elenyészik, Szókratész
azt mondja, hogy ez a kérdés csak a keletkezés és pusztulás
okaira vonatkozó általános vizsgálat keretei között válaszolható meg (95e–96a). Szókratész láthatólag némileg vonakodik rátérni erre a kérdéskörre, mert, miként ez hamar kiderül, elég
sok frusztráció forrása volt ez már számára. Fiatalkorában a
természetkutatóktól remélte a kérdésre a választ, és maga is
megpróbálkozott ezzel a módszerrel. Ám a próbálkozás teljes
kudarccal végzõdött. Mint mondja: így végül beláttam, hogy
természetemnél fogva teljességgel alkalmatlan vagyok az effajta vizsgálódásra (96c1–3). Azaz nem az igyekezet vagy az
eltökéltség hiányzott Szókratészból, hanem adottságainál
fogva nem volt alkalmas erre a fajta vizsgálódásra. Újfent azt
látjuk, hogy Szókratész kijelenti magáról, bizonyos diskurzusformákra egyszerûen nem képes – mint ahogy a dialógus
elején azt mondta, hogy nem alkalmas mitikus történetek
megalkotására.
A történet következõ fázisában arról hallunk, hogy Szókratész értesül Anaxagorasz könyvérõl, és azt reméli, hogy ebben
majd megtalálja a megfelelõ magyarázatot. Mivel Szókratész
reményei azon az információn alapultak, hogy Anaxagorasz
minden dolog okának az Értelmet tette meg, nyilvánvaló, hogy
Szókratész nem a természetkutatói megoldást várta Anaxagorasztól. Úgy vélem, Szókratész reménye az volt, hogy Anaxagorasz könyvében majd egy olyan történetet fog olvasni, amely
narratív struktúráját és magyarázati módját tekintve megfelel
az általa ismert és jónak tartott mitikus történeteknek, de amilyen típusú történetet õ maga saját bevallása szerint képtelen
volt megalkotni. Amikor ugyanis azt hallotta, hogy Anaxagorasz könyvének fõszereplõje egy kozmikus Értelem, és ez az
Értelem a világban lévõ dolgok és jelenségek oka, akkor joggal
feltételezhette, hogy ez az Értelem majd hasonló funkciót tölt
be ebben a történetben, mint Zeusz a Gorgiasz és Arisztophanész mítoszában, Prométheusz és Zeusz Prótagorasz mítoszában és a névtelen isten abban a mítoszban, amelyet Aiszóposz
mondott volna el, ha felfigyelt volna gyönyör és fájdalom viszonyára. Hisz Anaxagorasz könyve éppen abban különbözik
a természetkutatók vizsgálódásaitól, amiben a mítoszok különböznek a tárgyukat jelentõ jelenségek leíró értelmezésétõl:
bevezet egy olyan isteni, vagy legalábbis isteni hatalommal
rendelkezõ szereplõt, akinek mûködésére visszavezethetõ az
adott jelenség létrejötte. Szókratész ezek alapján joggal remélhette, hogy Anaxagorasznál majd arról fog olvasni, hogy az Értelem miként ismerte fel egy kiinduló helyzet negatív vonásait,
amikor a vizsgált jelenség – amely ez esetben a kozmosz és annak fõbb strukturális elemei, Föld, égitestek stb. – még nem létezett, majd miként hozta létre a lehetõ legjobb megoldást a
megváltoztathatatlan keretfeltételek és a rendelkezésre álló lehetõségek számbavételével. Amennyiben pedig Anaxagorasz
nemcsak a helyes magyarázati elvet alkalmazza, de helyesen
azonosította a magyarázandó jelenséget – például, hogy milyen
alakú a Föld –, akkor ezt Szókratész igaznak fogadhatja el, miként igaznak fogadta el a Gorgiaszban elmondott mítoszt is. Az
„igaz” alatt persze sem itt, sem a Gorgiaszban nem azt kell értenünk, hogy az események pontosan a mitikus narratívában leír-
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tak szerint történtek, hanem azt, hogy a történet kifejez valami
lényeges igazságot a világról és az azt formáló erõkrõl. Mi
több, mivel Anaxagorasz Értelemnek nevezte történetének fõszereplõjét, Szókratész még azt is remélhette, hogy ez a történet
még explicitebb is lesz az isteni szereplõ racionalitásával, illetve – a racionalitás és a jó szókratészi összekapcsolását alapul
véve – jóságával kapcsolatban.
Ám, mint tudjuk, Anaxagorasz a legkevésbé sem váltotta be
mindezen reményeket, mivel nem arról beszélt, hogy ez a kozmikus elrendezés miért jó és racionális, hanem a különbözõ fizikai tényezõk hatását taglalta. Megoldása azért oly frusztráló,
mert elõbb bevezet egy kozmikus hatalommal rendelkezõ és
legalábbis névleg racionális szereplõt, aztán nem használja ki a
történet során. Ez olyan, mintha Aiszóposz megjelentetett volna egy istent, közölte volna, hogy gyönyör és fájdalom viszonya ennek az istennek a mûve, ám aztán kizárólag arról beszélt
volna, hogy a testben milyen fiziológiai folyamatok vezetnek
fájdalom és gyönyör egymásutániságához. Fontos észrevennünk, hogy bár Szókratész tudja, hogy az Anaxagorasz által
felvillantott, ám végül meg nem valósított lehetõség lenne az
ideális megoldás, meg sem próbál továbbmenni ezen az úton.
Ennek nyilván nem az az oka, hogy már tudja, a természetkutatók módszerének alkalmazására adottságainál fogva képtelen,
hiszen itt egy alapvetõen más magyarázati módról van szó.
Hogy Szókratész meg sem kísérli, hogy egy valódi teleologikus
magyarázattal álljon elõ, sokkal inkább azzal magyarázható,

Platón Kr. e. 4. századi portréjának római kori márványmásolata
(München, Glyptothek)

Aiszóposztól Anaxagoraszig

hogy Szókratész, mint az Aiszóposz-részben megtudhattuk,
nem tartja magát képesnek ilyen isteni szereplõket felvonultató
narratívák megalkotására. Nem tehet hát mást, mint hogy egy
teljesen új utat kezdjen, és kidolgozza a formákra hivatkozó
magyarázati módot. Ezen túl már csak azt remélheti, hogy ha
nemsokára odahagyja az evilági létet, az istenek és kiváló emberek társaságában lel majd megfelelõ tanítóra (99c).13 Ha valahol, hát ott biztosan el tudja mondani neki valaki, hogy az isten
miképp, milyen okokból és milyen megfontolások alapján alakította a világot olyanra, mint amilyen.
A Phaidón végén Szókratész persze elmond egy mítoszt. E
mítoszból pedig megtudhatjuk, hogy mennyire célszerûen van
berendezve világunk: van benne egy megfelelõen borzalmas
régió a rosszak megbüntetésére, egy megfelelõen csodálatos régió a jók megjutalmazására, meg van benne egy közbülsõ hely
is, a testi élet színtere, ahol a lelkekrõl kiderülhet, hogy milyenek is.14 Ez a mítosz azonban nem egy történet a világ e célszerû struktúrájának kialakulásáról, arról, hogy ki, milyen kezdeti
állapotból, milyen megfontolások alapján és milyen megváltoztathatatlan keretfeltételek tekintetbe vételével hozta létre
mindezt. Olyan strukturális, funkcionális leírás ez, amilyenre
Szókratész maga is képes – ahogy a Gorgiaszban is képes volt
hozzátenni egy ilyen leírást a mástól hallott, a rendszer eredetét, okát és kialakulását feltáró, Zeuszt a középpontba helyezõ
történethez. A Phaidón szerint azonban Szókratésznek úgy kell

meghalnia, hogy senki sem szolgáltat neki egy olyan történetet,
amelybõl megtudhatná, hogy egy isteni értelem miként hozta
létre világunkat, annak lakóit és különbözõ jelenségeit.
Szókratész fiktív élettörténetét azonban Platón késõbb újraírja. A Timaioszban ugyanis Szókratész éppen egy ilyen történetet fog hallani Timaiosztól, a Timaiosz által elmondott elbeszélés pedig pontról pontra megfelel a már ismert narratív
struktúrának. A kiinduló szituáció egy negatív terminusokkal
jellemzett rendezetlen állapot, ahol az elbeszélés tárgyát képezõ jelenség, a kozmosz és annak lakói, még nem léteznek. Aztán arról hallunk, hogy egy racionális és jóindulatú isteni szereplõ miként, milyen megfontolások alapján, milyen változtathatatlan keretfeltételek figyelembevételével, milyen cselekedetek révén hozta létre a megvalósítható legjobb eredményt. Timaiosz végre explicit mind az istenség racionalitása,
mind motivációi tekintetében. Elbeszélõnk továbbá kiváló a
matematikai tudományokban is, így ezeket a tudományterületeket is sikeresen integrálhatja történetébe, és ez biztosítja azt is,
hogy helyesen állapítja meg az értelmezendõ jelenségeket. Ezt
természetesen nem várhattuk el Aiszóposztól, Prótagorasztól
vagy Arisztophanésztól. Ám mint láttuk, a történet vázát jelentõ narratív struktúra ugyanaz. Egyáltalán nem meglepõ hát,
hogy Timaiosz beszédére a müthosz szóval hivatkozik – végül
ez lesz az a müthosz, amelyet Szókratész Anaxagorasz könyvében remélt megtalálni.
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