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„(1) a világot illető ismereteink csak közvetítés útján férhetők hozzá; 

 

(2) az így megismerhető referenciális valóságról szerzett tudás 
lényegében konstruált jellegű; 

 

(3) a megismerés tartalmát a megismerési folyamat kommunikációs 
szakasza, vagyis a megszólalás és közlés módja és formája 
közvetlenül is megszabja, mivel a történetírás formája és tartalma 
közt szoros összefüggés van. ” 

 

(Gyáni Gábor: Relatív történelem. Budapest 2007. 184.) 



„Haragot, istennő zengd Péleidész Akhileuszét, / vészest, mely 
sokezer kínt szerzett minden akhájnak,” 

 (Il. I, 1-2; Ford.: Devecseri Gábor) 
 
„S most, Múzsák, ti beszéltek: olümposzi  bérceken éltek, / istennők 
vagytok s mindent jól látva ti tudtok, / míg minekünk csak 
hírhallásunk, semmi tudásunk:”  

(Il. II, 485-487; Ford.: D. G.) 
 
„Démodokosz, mindenki fölött dícsérlek erősen. / Tán Zeusz lánya, a 
Múzsa tanított így, vagy Apollón: / oly szép rendben mondod a dalt 
az akháj seregeknek / sorsáról: mit tettek, tűrtek, hogy hadakoztak, 
mint aki köztük volt, vagy mástól tudja a hírét”  

(Od. VIII, 487-91; Ford.: D. G.) 



„Mikor Thalészt megkérdezték, hogy a hazugság milyen távol esik 
az igazságtól azt felelte, hogy olyan távol, mint a szem a fültől.”  

(Sztobaiosz, Florileg. III, 12, 14) 
 
 
 
 
„Hamis tanúk azoknak az embereknek a szemei és fülei, kiknek a 
lelke barbár (psychai barbaroi).”  

(Polübiosz, XII, 27, 1) 



„A halikarnassosi Hérodotos kutatásának előadása ez (historié 
apodexis héde)…”  

(Hérodotosz I, 1) 
 
„Gygés, úgy érzem, nem hiszed el, amit feleségem szépségéről 
mondtam neked! Hanem mert a halandók kevésbé hisznek a 
fülüknek, mint a szemüknek, ejtsd szerét, hogy egyszer 
meztelenül láthasd.”  

(Hérodotosz I, 8; Ford.: Muraközy Gyula) 
 
„Amit eddig elmondottam, magam is láttam (opsis te emé) magam 
formáltam róla véleményt (gnómé), magam kutattam fel 
(historié). Ettől kezdve az egyiptomiak beszédeit fogom ismertetni, 
ahogyan hallottam (kata ta ékuon). De ezekhez is járul olyasmi, 
amit magam láttam.”  

(Hérodotosz II, 99; Ford.: Borzsák István) 



„A háború folyamán megtörtént eseményekkel kapcsolatban pedig 
nem azt tartottam kötelességemnek, hogy úgy jegyezzem fel őket, 
ahogy éppen értesítettek róluk, vagy ahogy én magam helyesnek 
találtam, hanem azt, hogy azoknak is, amelyeknél jelen voltam, s 
azoknak is amelyekről mások tudósítottak, amennyire lehetséges 
minden részletét pontosan felkutatva utánajárjak. A nyomozás 
fáradságos munkának bizonyult, mert a szemtanúk még ugyanazokat 
az eseményeket sem egyformán, hanem vagy az egyik, vagy a másik 
félhez fűződő érzelmeik szerint adták elő, vagy úgy, ahogy ők 
emlékeztek rájuk.”  

(Thuküdidész I, 22; Ford.: Muraközy Gyula ) 

 



„Mivel az athéniak sorsa teljesen hajóhaduktól függött semmihez 
sem hasonlítható rettegéssel néztek jövőjük elé, s a szárazföldről 
szükségszerűen feszülten figyelték az ide-oda hullámzó csapatokat. 
S mivel, túl közel lévén, szemükkel nem tudták egyszerre átfogni az 
egész látványt, azok, akik övéik felülkerekedését látták, ismét 
fellélegeztek, s kiáltoztak az istenekhez, hogy ne fosszák meg őket a 
hazatérés lehetőségétől. Azok viszont, akik övéiket szorult 
helyzetben látták, jajkiáltásokban törtek  ki, s a vereség puszta 
látványa jobban lesújtotta őket, mint magukat a küzdőket. Ismét 
mások, akiknek a szeme előtt éppen egyenlő eséllyel harcoltak 
hosszú ideig döntetlenül folyó viadal közepette, lelkiállapotuknak 
megfelelően, félelmükben a legiszonyúbb szorongást élték át […] az 
athéni seregben egyszerre lehetet hallani jajgatást, harci kiáltást, 
győzelmi ujjongást vagy a vereség panaszát s mindenféle egyéb 
hangot, amit csak egy ekkora seregből a veszély kikényszeríthet.” 

 (Thuküdidész VII, 71; Ford.: Muraközy Gyula) 



„A történetíró még ha autopsiával is rendelkezik, ha tapasztalatlan 
komoly hibákat követhet el. Hiszen hogyan értékelhet valaki 
helyesen egy harcrendet, egy ostromot vagy egy tengeri ütközetet, 
és hogyan értheti meg a szemtanúk beszámolóit a részletekről, ha ő 
maga nem jártas az efféle dolgokban? A kérdező szerepe ugyanis az 
elbeszélés megszerkesztésében legalább olyan fontos mint a 
szemtanúé, hiszen a részletek gondos összeillesztése lendíti előbbre 
az elbeszélést lépésről lépésre. A tapasztalatokkal nem rendelkező 
történetíró tehát alkalmatlan a szemtanúk kikérdezésére. De még 
akkor sem tudja felmérni, hogy mi történt, ha ő maga is jelen volt az 
eseménynél.”  

(Polübiosz XII, 28a)   



„Ami a nyelvi kifejezést illeti, ha valaki történelmet akar írni 
gondolatmenete legyen egységes és logikus, beszédmódja világos 
és közérthető, fejezze ki tárgyát a legvilágosabban. Miként a 
történetíró gondolkodása elé a függetlenséget és az igazságosságot 
állítottuk normaként, stílusának is az az egyetlen feladtat, hogy 
világosan és szemléletesen adja elő az eseményeket.”  

(Lukianosz, Hogyan kell történelmet írni? 43-44;  

Ford.: Kapitánffy István) 



[…] „akik kritikus szemmel olvasnak, sőt keresik a hibákat. Ezeknek 
semmi sem kerüli el a figyelmét, élesebb szemmel figyelnek testük 
minden zugából, mint Argosz, és pénzváltók módjára megvizsgálnak 
minden szót. Ezek elvetik a hamis pénzt, de elfogadják a valódit, a 
törvényest, a hibátlan veretűt. „ 

(Lukianosz, Hogyan kell történelmet írni? 10;  

Ford.: Kapitánffy István) 

 

„Történelmet így kell írni az igazság erejével és az utókor 
elismerésének reményében: ez az igazi történetírás mértéke és 
próbaköve.” 

(Lukianosz, Hogyan kell történelmet írni? 63;  

Ford.: Kapitánffy István) 

  

 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 

  

 

 


