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-
mányozása terén, amelyek sokszor lényegesen változtatnak eddigi ismereteinken. 

-
-

-
Themistoklés életrajza 17) beszámol róla, ekkor érezte át igazán 

-
ben a több száz városállamba és etnikai közösségbe szétoszlott és politikailag koráb-
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általános nevének viselését kiérdemelni, vagyis hellén

-

az egész görög világra kisugárzó hatású sport és politikai központtá. Az új sze-
rep intézményesített megjelenítése volt egyrészt a versenybírák titulusának meg-

Eine archaische Bronzeurkunde aus 

Olympia mit Vorschriften für Ringkämpfer und Kampfrichter,

-
ban a versenybírákat Olympiában a diaitatér/diaitétés elnevezéssel illették, aminek 

éppen 476-tól kezdve ez az elnevezés megváltozott. Olympia megnövekedett tekin-
hellének 

-
ben is érvényesnek fogadják el, az ítészek megkapták a Hellanodikas =

titulust. (Olyan ember, aki jogosult a hellén

-
-

Eine Bronze-Urkunde mit elischen Urteilen über Böoter, Thessaler, Athen und 

Thespiai, 

-
-

-
„Sed qui custodiet ipsos custodes?” The 

Impartiality of the Olympic Judges and the Case of Leon of Ambracia. Nikephoros 

-
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-

királyt, és így megszerzi az Olympia feletti fennhatóságot. A nyugati oromdísz té-
-

meg.

-

-

-
tásával az akkor ismert világ nagyobb részének urává vált. 

-

-
-

gondolkodott, akkor számmisztikai megfontolásokból kiindulva a 476-ban ren-
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-

versenyprogram pontos rekonstruálására. A legújabb, általánosan elfogadott re-

ökölvívás versenyei, a játékok egy, esetleg két napon át tartottak. Ám 680-tól tovább 

ifjak stadionfutó, birkózó, ökölvívó és egyetlen alkalommal pentathlon versenyeit, a 
-

kétnapos rendezvénnyé alakultak. 
-

-
dokimasia).

-

ifjak számára, fegyveres futás.

-
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kultikus események számára fenntartott 3. napra tették az ifjak versenyeit. Ugyan-

környékének ura, és ezután alapította meg az olympiai játékokat, logikus volt, hogy 
a lovasversenyeket összekötötték a néki bemutatott áldozattal. Állítólagos olympiai 
sírdombjánál fekete kost áldoztak tiszteletére. Ez hivatalosan a 3. nap elején történt, 

-
-
-

-
hekatombé -

termésének, az ifjúságnak aznap megrendezett versenysorozata. A többi versenyre a 

-

hekatombé áldozat Zeus tiszteletére, ifjak 
versenyei (stadionfutás, birkózás, ökölvívás, pankration).

-
-

pax Ro-

mana
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-

körmenet és hekatombé áldozat Zeusz tiszteletére, az ifjak versenyei stadionfutás-
ban, birkózásban, ökölvívásban és pankrationban.

Ez a program változatlan maradt a játékok egész további története során.

hanem magában Olympiában is nagyarányú munkálatokat végeztek. Feltárták Nero 

-

ben az öttusázó olimpiai bajnok, Nagy Imre társaságában részt vettem a Nemzetkö-

-

-

foglalkozom, amelyik a birkózás egy eddig ismeretlen szabályát rögzítette.

megszerezték az ásató régész engedélyét, majd a felirat pontos másolatát, ezt 

és a kiegészített dokumentumot történeti kommentárral látták el. A publikálási 

-
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zása és az eredmények közzététele. Ilyen megvilágításban, gondolom, új fényben 

-

az olympiai játékok, a Delphoiban rendezett pythói játékok, a nemeai és az isthmosi 
játékok sorozata. Ez a négy verseny alkotta a görög versenynaptár pilléreit. Mind 

számított, mint manapság világkupát nyerni valamelyik sportban. Aki ezt elérte, 
(periodonikés) -

(periodos) minden nagy versenyén nyerni tudott. De sikeresen 

 „A birkózó nem törheti el ellenfele ujjait.

 Ha így tesz, a versenybíró azonnal üssön rá botjával.

 Mindenhova üthet, kivéve a fejére. A vétkes csak

-

-

-

-

Ez a birkózószabály azért is igen érdekes konkrét tartalmán túlmutatva, mert 
elénk tárja a szabályalkotás sokoldalúságát. Az alkotók a szabály megfogalmazá-

-
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szabályalkotás egy tipikus példájával állunk szemben, és a többi, sajnos nem ismert 

Ami az általunk tárgyalt felirat konkrét tartalmát illeti, megállapíthatjuk, hogy a 

engedélyezték, tudunk olyan pankration bajnokról, aki ellenfele kézfejét összeszorítva 

hogy háromszor kellett úgy földre vinni az ellenfelet, hogy annak a térde vagy a melle, 

Olympischer Kampfsport in der Antike. 

Faustkampf, Ringkampf und Pankration in den griechischen Nationalfestspielen. Ber-

-

nagy megszégyenítésnek számított.
-

likálta (Zur neuen Bronzeplatte mit Siegerinschriften aus Olympia [Inv. 1148], 
-

-

pótlását, és a gyors feldolgozást. Így a kiváló tudós 1999-ben bekövetkezett halála 

nehézatlétikai sportok teljes palettáját képviselték. Ráadásul a bajnokok a legtávolab-
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-

Olympionikai, i vincitori negli 

antichi agoni olimpici.

A felirat publikálója helytállóan vonja le a következtetést, hogy az új adatok fé-
nyében kritika illeti a többek között egyházi történészek által is képviselt hagyomá-

-

A fenti példák látványosan igazolják, hogy a részben még feltáratlan feliratos 
-

nak. Ugyanakkor a már ismertté vált feliratok ismételt tanulmányozása is hasznot 
-

Die Inschriften von Olympia

Neue Inschriften von Olympia. 

Die ab 1896 veröffentlichten Texte.

publikált munka szerves folytatása. Ezt a feliratanyagot mindenkinek tanulmányozni 

-
Kultur[en]-

Formen des Alltäglichen in der Antike. The Role of Hellenistic Pergamon 

in the Ancient and Modern Olympic Movement -

When did Attalos of Pergamon gain the victory at Olympia


