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Birodalmak és kisebbségi kultúrák 

BÁCSKAY ANDRÁS 
Profülaktikus eszközök láz ellen. Egy publikálatlan ékírásos orvosi szöveg értelmezése 

Az előadás célja egy a British Museumban őrzött ékírásos agyagtáblán keresztül a babilóni-asszír 
orvoslás profülaktikus eszközinek (akkád. mēlu) bemutatásán. A ráolvasópap kézkönyve címen 
ismert, a Kr.e. 7. századból származó, e szakma tudományos szövegeit áttekintő tábla alapján e 
profülaktikus eszközök a ráolvasópapi hivatás eszköztárához tartoztak, melyek az ékírásos orvosi 
források között részben listákon, részben pedig terapeuta szövegek receptjei között 
azonosíthatóak. Önálló tárgyalásukat a felhasznált gyógyhatású anyagok és alkalmazásuk 
terapeuta kezelésektől eltérő sajátosságai indokolják.  

A bemutatott tábla a láz ellen alkalmazott profülaktikus eszközök legátfogóbb forrása. Az 
előadás során e táblán szereplő profülaktikus kezelések szövegpárhuzamait, illetve az egyéb 
forrásokban szereplő láz elleni eszközöket is ismertetem, mellyel részben a szöveghagyomány 
rekonstruálására, részben pedig ezen orvosi eszközök használatának pontosabb megértésére 
törekszem. 

DÁVID NÓRA 
Egyén vagy közösség? – Zsidók a Római Birodalom északi provinciáiban 

A zsidóság ókori története nem kutatható az egyes diszpóra-csoportok, közösségek vizsgálata 
nélkül. Különösen igaz ez a jeruzsálemi Szentély rómaiak általi lerombolása utáni időszakra. A 
számos forrásból ismert, és gazdag fennmaradó leletanyaggal is bíró népesebb diaszpórában élő 
közösségekkel (pl. Róma, Kis-Ázsia tartományaiban élők) számos kutatás, publikáció foglalkozik. 
Azonban a Római Birodalom több pontján is előkerültek feltételezhetően zsidók jelenlétére utaló 
leletek, ismerünk őket említő feliratos és írott forrásokat. Ilyen szórványos forrásokkal bíró terület 
a Birodalom északi provinciáinak sora Britanniától Daciáig. A leletek megoszlása igencsak 
változatos, interpretációjuk számos kérdést vet fel. Előadásom célja a rendelkezésünkre álló 
források alapján annak vizsgálata, hogy e peremvidéken beszélhetünk-e zsidó közösségek 
létezéséről, vagy csak egyes egyének jelenlétéről.  

ESZTÁRI RÉKA 
„Mely halandó jutott valaha is az égig?” 

A III. Ur-i dinasztia birodalmi mitológiája 

Az előadás a III. Ur-i dinasztia királyainak mitikus őseiről, Uruk város legendás uralkodóiról írott 
eposzokat, a sumer hősi epika Gilgames, Lugalbanda és Enmerkar nagy tetteit elbeszélő, ma is 
klasszikusnak számító alkotásait nem csupán a jelenkor olvasóját is megérintő, örökérvényű 
üzeneteikben vagy költői bravúrokban gazdag irodalmi alkotásként kívánja bemutatni. Történeti, 
illetve rituális kontextusba helyezve ugyanis e művekből egy olyan birodalom propagandisztikus 
üzenetei világlanak ki, amelynek uralkodói már életükben is az isteneknek kijáró kultusszal bírtak, 
halálukban pedig az égbe, a csillagok közé emelkedtek. Az uruki hérószok nagyeposzai így 
amellett, hogy a közösségformáló mitikus múlt emlékezetes, valós vagy valósnak vélt eseményeit, 
csodás, az istenivel vegyülő világának képét örökítették az utókorra, egyúttal az Ur-i Birodalom 
jelenébe is visszarepítenek: múlt és jelen összekapcsolásával, s ennek olykor nyílt, olykor burkolt 
kifejezésével egy újonnan formálódó királykultusz mitológiájának alakítói és hirdetői. E mitológia 
pedig nem csupán tükrözi az örökérvényű kozmikus rend, s az azt fenntartó ideális uralkodó képét 
– egyúttal meg is alkotja azt. 
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FRÖHLICH IDA 
Babilon és a zsidó diaszpora 

Az újbabiloni és perzsa kor idején a mezopotámiai diaszporában keletkezett zsidó irodalom  
mezopotámiai eredetű elemek sokaságát őrizte meg az írott hagyományában. Ma már közismerta 
Gen 1-11-ben olvasható elbeszélések mezopotámiai háttere és a narratív anyag viszonya a 
birodalmi kultúrához. Hasonló háttérben kell szemlélnünk a Dániel-irodalom legkorábbi darabjait 
(Dán 2, 4, 5), amelyek a mezopotámiai álomfejtés (puššuru) hagyományának segítségével hoznak 
létre új kinyilatkoztató irodalmat. Az arámi nyelven keletkezett apokrif Henok-hagyománya 
mezopotámiai csillagászati hagyomány és démonológia segítségével fogalmazza meg a rossz 
eredetének mítoszát. Az előadás e három szövegcsoport  tükrében vizsgálja azt a folyamatot, 
amelyben a kisebbség a többségi, birodalmi kultúra elemeinek segítségével határozza meg saját 
identitását egy idegen világban. 

GÁTAS JÓZSEF 
Egy zsidó dráma és a görög olvasók 

Az Exagógé című szöveg a hellénisztikus kori zsidó irodalom egyetlen fennmaradt drámája és a 
korszak drámairodalmának leghosszabb töredéke. A feltehetően Kr. e. 2. században élt alexandriai 
zsidó költő, Ezekiélosz műve, amely az egyiptomi Kivonulás történetét mondja el a dráma 
műnemében. A szövegből 269 sornyi iambikus trimetert őrzött meg Alexander Polühisztór, akinek 
munkájából Kaiszareai Euszebiosz egyházatya kivonatolta a ma is olvasható szöveget. Az egyetlen 
hellénisztikus zsidó dráma tehát egy pogány és egy keresztény szerző tollain át maradt az 
utókorra. Egy klasszikusan zsidó történet görög drámaként előadva a hellénisztikus korszak 
jellegzetes szellemi termékének tekinthető, ugyanakkor számos érdekes problémát vet fel, mind 
zsidó, mind görög részről. Az 19. századi kutatástörténet egyértelműen az alexandriai zsidó 
irodalom térképére helyezte az Exagógét, de ettől függetlenül számos olyan elem található a 
szövegben, amely a többségi, görög kultúrájú olvasók számára is érdekessé, illetve befogadhatóvá 
a darabot. Előadásomban ezekkel a szakaszokkal foglalkozom. 

KAMRADA DOLÓRESZ 
Ókori zsinagógaábrázolások: biblikus szimbólumok antik értelmezésben 

Az előadás kiindulópontja olyan Akéda (Izsák megkötözése) ábrázolások elemzése, melyek ókori 
zsinagógák feltárása során kerültek elő. A jellegzetes ábrázolást alkotó jeleneteket és 
szimbólumokat először is saját ikonográfiai kontextusukban, egy kompozícióként érdemes 
vizsgálni. Másrészt az adott motívumok ókori közel-keleti és antik irodalmi és ikonográfiai 
kontextusban is értelmezhetőek. Az elemzés kitér a bibliai szövegre is: hogyan jelennek meg ezek 
a szimbólumok és motívumok a Genezis 22-ben, és az előadás megkísérli bemutatni, hogy az antik, 
hellenisztikus-római környezetben milyen értelmezést nyert az Akéda és a hozzá kapcsolódó 
biblikus szimbólumok. 

MOHAY GERGELY 
Görög teológia a Scipio-körben 

Az előadásom arra a kérdésre keresi a választ, hogy gyakoroltak-e hatást Panaitiosz teológiai 
gondolatai a rómaiak vallási elképzeléseire. Az jól ismert tény, hogy a Rómában hosszabb időt 
eltöltő sztoikus filozófus etikai-politikai nézetei döntően hozzájárultak ahhoz, hogy a filozófia, 
méghozzá annak a sztoikusok által képviselt formája elfogadottá vált Rómában: ezentúl a rómaiak 
gyakran a sztoa fogalmait és érveit használták fel például hagyományos értékeik megvédéséhez, 
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vagy politikai céljaik igazolásához. Panaitiosznak azonban a vallásra vonatkozóan is voltak olyan 
gondolatai, melyek markáns eltérést jelentettek a korai sztoa teológiájától. Ezeknek a 
gondolatoknak a rómaiak vallásosságára gyakorolt hatása kevéssé ismert. Ismerjük viszont 
Panaitiosz római baráti köréből több személy (pl. C. Laelius, Q. Mucius Scaevola, Polübiosz, Scipio 
Aemilianus) vallással kapcsolatos nézeteit vagy magatartását. Ezekkel a megnyilvánulásokkal (és 
későbbi kihatásaikkal) vetem össze Panaitiosz teológiai töredékeit annak megállapítása érdekében, 
hogy voltak-e közös vonásaik, hatott-e a görög teológia a Scipio-körön keresztül a római vallásra. 

TAMÁSI BALÁZS 
Babilon és Róma árnyékában: pusztulás, fogság és megszabadulás Báruk második könyvében 

A nemzetközi kutatásban széleskörűen elfogadott álláspont szerint Báruk második könyvét egy 
júdeai zsidó szerző írta a Második szentély pusztulása és a Bár Kohba lázadás közti időszakban. A 
történeti apokalipsziseket tartalmazó mű a szentély pusztulásának okait és értelmét firtatja. A 
szerző eszmei mondanivalóját és eszkhatologikus várakozásait exeventu próféciaként és 
szimbolikus nyelven fogalmazza meg. Az elbeszélésben Babilon Rómát jelképezi, az első szentély 
pusztulása valójában a második szentélyre vonatkozik. A szerző célja nem a kortársak 
megtévesztése, hanem a kor bevett irodalmi műfaját alkalmazza. E műfaj meghatározásán túl, az 
előadásban bemutatásra kerülnek 2 Báruk elképzelései Róma és a szentély elpusztításának 
szerepéről, a meghosszabbodott fogságról és a közelinek vélt messiási korról. Ehhez a mű 
szimbolikus nyelvezetének megfejtése és a szentírási próféciák sajátos alkalmazásának megértése 
szükséges. A témafelvetést az indokolja, hogy a kutatás máig adós e komplex problémakör 
tisztázásával. 



11. Magyar Ókortudományi Konferencia – Absztraktok 5 
 

Egyiptológia – tegnap és ma 

ALMÁSY ADRIENN 
„Kétnyelvűség és írástudatlanság”  

Grafikai és helyesírási hibák a gebel el-silsilai görög és démotikus feliratokban 

Több száz görög és démotikus graffitó borítja a gebel el-silsilai kőbánya falait melyek tartalmi 
szempontból két adott formulát követő, különböző istenségeknek szánt adorációk. A szövegek 
jelentősége abban rejlik, hogy hozzájárulnak a korszak (Augustus, Tiberius és Claudius kora) és a 
terület proszopográfiai feltérképezéséhez.  

Mind a görög, mind pedig az egyiptomi feliratok többségét a bányában dolgozó egyiptomi 
munkások (főként a magasabb pozícióban levők) hagyták maguk után, amire a démotikus feliratok 
és görög szövegekben szereplő nevek mutatnak rá: ez utóbbiak ugyanis főként egyiptomi nevek 
görög változatai. Az egyptomi nevek görögre fordítását a szóbeli görög nyelhasználat erősen 
befolyásolta, ami arra utal, hogy a görög nyelvtudás ennek megfelelően inkább szóbeliségen 
alapult, mint írásbeliségen. 

Előadásommal a gebel el-silsilai görög és démotikus szövegekben fellelhető „hibák” alapján 
a területen dolgozók írástudását illetve kétnyelvűségük mértékét vizsgálom meg. 

BARTOS FRUZSINA 
A királyi pohárnokok szerepe az Újbirodalom idején 

A királyi pohárnok vagyis wb3 nsw mint kifejezés a Középbirodalom alatt jelent meg, az ezen 
hivatalt viselő személyek száma azonban csak a 18. dinasztia elején kezdett növekedni, és ez a 
növekedés úgy tűnik, a 19-20. dinasztia alatt érte el csúcspontját. Nyilvánvaló tény, hogy korábban 
is álltak pohárnokok az uralkodó szolgálatában, ám úgy tűnik, addig nem tartották szükségesnek 
megkülönböztetésüket aszerint, kinek a személyéhez köthető a szolgálatuk. Miért jelent meg és 
terjedt el viszonylag rövid idő alatt ez a megnevezés? Miért tartották fontosnak megkülönböztetni 
a király pohárnokát általában a pohárnokoktól? A kérdésekre a válasz a királyi pohárnok hivatali 
helyzetének és feladatkörének változásában keresendő. A valódi pohárnoki feladatokat mind 
szélesebb és változatosabb körű, bizalmi feladatok váltották fel, melyeket mint az uralkodó 
megbízottjai láttak el. Ennek következményeképpen, bár a királyi pohárnok cím első hallásra nem 
feltétlenül utal erre, egyre magasabb pozíciót töltöttek be a társadalomban és a hivatali ranglétrán 
is. 

BÁCS TAMÁS 
A figurális osztrakonok kérdéséhez 

Az újbirodalmi király- és elitsírokat készítők hagyatékának egyik legváltozatosabb tárgytípusát a 
figurális osztrakonok jelentik. Habár nem kizárólagosan, de előfordulásuk elsősorban Thébára 
jellemző, itt is elsősorban a XIX. és XX. dinasztiák korára. A művészettörténeti diskurzust, amely 
mindenkor kivételezett műfajként kezelte az osztrakonok ezen csoportját, elsősorban, mint a 
dekórum szabályain túllépő, informális művészeti önkifejezés megnyilvánulásai nyűgözték le. A 
csoport azonban nem közel azonos, hanem igen változatos képi repertoárral, szélsőségesen változó 
igényességgel vagy művészi képességekkel, különféle megfontolásokból készített darabokból áll. 
Bár az egyes thébai darabok szorosan kapcsolódnak és ezért pontosan tükrözik az őket létrehozó 
egyén vagy közösség tevékenységi körének összetettségét, sok osztrakon vagy tematikailag zárt 
osztrakon csoport keletkezésének kontextusát a vártnál mégis nehezebbnek bizonyult 
meghatározni. 
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Az osztrakonok tematikus vagy lelőhely szerinti megszokottabb feldolgozási kerete helyett 
ezért az előadás egy más megközelítést választva Deir el-Medina XX. dinasztia végén élt vezető 
festője, Amenhotep figurális osztrakonjainak vizsgálatán keresztül kísérel meg értelmezési 
lehetőségeket felvetni. 

DEMBITZ GABRIELLA 
Maszaharta építési tevékenysége Thébában 

A 21. Dinasztia történelme az elmúlt évtizedben ismét a tudományos érdeklődés középpontjába 
került, azonban a korszakkal foglakozó tanulmányok nagy része főleg az időszak kronológiai 
nehézségeire keres választ, vagy nyelvészeti problémákra koncentrál. 

Maszaharta a 21. dinasztia közepén, I. Pszuszennész taniszi király uralkodása alatt, apja, I. 
Pinodzsem halálát követően töltötte be a karnaki Amon főpapja és a nagy hadseregparancsnok 
tisztségeket, azonban önállóan valószínűleg csak rövid ideig tevékenykedhetett.  

Előadásom célja Maszaharta építészeti tevékenységének elemzése és emlékműveinek 
bemutatása. A főpap feliratai, szobrai és a karnaki Amon templom IX. pülónjának közelébe 
elhelyezett áldozati jelenetekkel díszített kapuja, csekély számuk ellenére is, fontos adalékul 
szolgálnak a 21. dinasztia vallási, szociális és politikai viszonyainak megértéséhez.  

ENDREFFY KATA 
Reliefdíszes kőtálkák a görög-római kori Egyiptomból 

A hellénisztikus és császárkori egyiptomi művészet egy kevésbé ismert emlékcsoportját alkotják 
azok a kisméretű, jellemzően sötétszínű kőből (szteatit, szerpentin, pala) készült tálkák, amelyeket 
külső oldalukon domborműves növényi motívumok, belső felületükön egyiptomi istenek szintén 
domborműves ábrázolásai díszítenek. Ebbe a csoportba tartozik a Szépművészeti Múzeum Antik 
Gyűjteményének egy közöletlen darabja Isis-Hathor és a sólyomfejű Hórus ábrázolásával, 
valamint egy magángyűjteményben őrzött tálka a trónoló Harpokratés alakjával. Az előadás e két 
darab bemutatásával egyben a tárgycsoport egészének pontosabb értelmezésére is kísérletet tesz. 

FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE 
A legrégebbi díszített thébai sírok környékén 

A „százkapujú Théba” korai történetéről nagyon kevés forrással rendelkezünk. A legkorábbi 
ismert helyi előkelőségek sziklasírjai közül négyről van tudomásunk, mindegyikük az el-Hoha 
dombon van. Az egyiket, Szeni-iqer sziklasírját (TT 185) az utóbbi években tudtuk feltárni, miután 
a sír bejáratára épült, nagyméretű vályogházat lebontották. Így amellett, hogy világosabbá váltak 
a legkorábbi ismert thébai sírok építészeti jellegzetességei, dokumentálhatóvá vált Szeni-iqer két 
domborműve, illetve a sír belső helyiségében egy nagyméretű festmény-együttest is feltártunk. A 
festmények Szeni-iqert és családját ábrázolják, gazdag áldozati jelenetsorokat és egy hosszabb, 
önéletrajzi jellegű hieroglif feliratot is tartalmaznak; tisztításuk, restaurálásuk folyamatban van. 
Az előadás a kutatás eddigi eredményeit és további kérdésfelvetéseit ismerteti. 

FERÓ ESZTER 
Az egyiptománia jelensége az újkori Magyarországon,  

avagy hogyan kerül piramis egy Esterházy kastélyparkba? 

Az ókori egyiptomi kulturális hagyományoknak Nyugat-Európa művészet- és 
művelődéstörténetében, vagy az egyiptomi arab identitás kialakulásában játszott szerepével 
számtalan külföldi szakirodalom foglalkozik. Magyarországon Horváth Judit Egyiptológiai 
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Füzetekben megjelent írásának középpontjában elsősorban az egyiptológia tudományának hazai 
kialakulása áll, ilyen módon forrásai között főként történeti munkák, hírlapcikkek és Mahler Ede 
munkásságával kapcsolatos iratok találhatóak. Gaboda Péter a magyar-egyiptomi diplomácia és a 
műgyűjtés összefüggéseire világított rá, míg Komár Krisztián az Osztrák-Magyar Monarchia és az 
újkori egyiptomi állam kapcsolatrendszerét boncolgatta. 

Én ezen előadásomban arra keresem a választ, hogy Magyarországon létezik-e kézzel 
fogható tárgyi, építészeti megnyilvánulása a 18-19. században az ókori Egyiptom iránti 
érdeklődésnek. Amennyiben léteznek ilyenek, milyen formában, hol lelhetőek fel és hogyan 
illeszkednek az Európában a római kortól kezdődő egyiptománia körébe, illetve milyen, a 
korszakra jellemző eszmerendszer állhat a hátterükben. 

FULLÉR ANDREA 
A kaposvári Szivárvány Mozi 

A hazai filmszínházak között több szempontból is különlegességnek számít Kaposvár 1928-ban 
épült Városi Mozgóképszínháza, amely hazánk egyik legrégebbi mozija. Valódi kuriózum, mert 
jelenleg ez az egyetlen ismert magyarországi mozi, amelynek dekorációjában jelentős hangsúlyt 
kapott az ókori Egyiptom vizuális formanyelve, és szintén kiemeli a sorból az, hogy bár megújult 
formában, több funkcióval megtöltve, de eredeti rendeltetését szintén megőrizve továbbra is 
moziként üzemel.  

Az épület egyiptizáló dekorációjára L. Balogh Krisztina: a kaposvári Szivárvány 
Kultúrpalota a szecesszió és az art deco fordulóján c. előadása, valamint a Szecessziós Magazin 
moziról szóló cikke kapcsán figyeltem fel. Mind az írás mind pedig az előadás arra ösztönzött, 
hogy érdemes és szükséges a mozi egyiptizáló dekorációjával szakmai szempontból foglalkozni, 
mivel az egyiptomi elemek interpretációja érzékelhetően nehézséget okozott a témával foglalkozó, 
de más szakterületeken jártas szakemberek számára.  

Előadásom célja, hogy bemutassam a mozi egyiptomi elemekben gazdag dekorációját, 
amely mindezidáig rejtve maradt az egyiptológia előtt, valamint azt, hogy milyen tévedésekhez 
vezethet a felújítás során, ha kellő szaktudás nélkül félre interpretálnak egy egyiptomi elemet. 
Végül, de nem utolsósorban az előadás lehetőséget biztosít arra is, hogy bővítse a hazai 
egyiptománia témakörébe sorolható ismert kultúrtörténeti emlékek számát. 

HASZNOS ANDREA 
„A műfordítás alkotás és nem másolás”, avagy a koptok és a fordítás 

A kopt irodalmi nyelv kialakulásában és formálódásában igen fontos szerepet játszottak a 
Szentírás fordítások, görögből. A kopt szerzők, az elsők és legjelentősebbek között Pakhóm, már 
ezek után és részben ’ezeken felnőve’ kezdtek önálló műveket alkotni koptul.  

A fordítás maga egy igen összetett tevékenység, amely során a fordítónak a forrás- és a 
célnyelvet is igen jól kell ismernie, valamint figyelembe kell vennie a fordítandó szöveg műfaját, 
stílusát, nyelvi sajátosságait. Ez nem könnyű munka, és bizony még nehezebb, ha két olyan 
különböző nyelv között kell ’átjárást’ találni, mint a görög és a kopt. A fordító dilemmáit enyhíti, 
ugyanakkor lehetőségeit szűkíti, ha szent szöveggel van dolga – ilyenkor ugyanis valamit biztosan 
nem tehet meg: nem távolodhat el az eredetitől, még akkor sem, ha a célnyelv más szórendhez 
vagy mondattani mintához ’szokott’.  

Előadásomban néhány példán keresztül mutatom meg, milyen stratégiát alkalmaztak a 
kopt Újszövetség-fordítók, és mindez hogyan viszonyul a kopt szerzők saját, önálló írásaihoz. 
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HORVÁTH ZOLTÁN 
„Nem ajtó az égre, hanem… csillagkapu!” Egyiptomémek, paleoasztronauták,  

valamint a titkos és veszélyes múlt mítosza az ezredforduló közönségfilmjeiben 

A huszadik század végén és az ezredforduló táján forgatott közönségfilmek, s különösképpen a 
kalandfilmek, a kosztümös/bibliai motívumokra épülő vizuális narratívák és a science-fiction 
elemeit ötvöző alkotások, egy régi hagyomány folytatásaként előszeretettel merítettek az ókori 
Egyiptom jelképtárából. Az óegyiptomi civilizáció bonyolult felépítményét néhány ikonikus jellé, 
motívummá leképező filmek komoly művészi értéke talán megkérdőjelezhető, és hajtóerejük is 
részben jól kiszámított üzleti megfontolásokból fakad, mégis, gazdag audio-vizuális eszköztáruk 
segítségével a valóság olyan erőteljes (és alternatív) szimulációit képesek közvetíteni, hogy laikus 
közönségük tekintélyes része ezekből kiindulva alakítja ki (vagy általuk látja megerősítve) az 
archaeológiára, a régész karakterére vagy éppen az emberi őstörténetre vonatkozó elképzeléseit. 
Az előadásban hivatkozott filmek kínálta múlt képe rendszerint áltudományos teóriák mentén 
épül fel és nem nélkülözi a tárgyakban vagy eseményekben megnyilvánuló természetfelettit, a 
régészet ábrázolása bennük inkább mitikus mintsem tényszerű, a „felfedező” felső 
karaktertípusába tartozó régész-egyiptológus alakja pedig erősen romanticizált. Bármennyire is 
távol esnek ezek a sztereotip képzetek a hétköznapok szakmai valóságától, némelyek közülük 
szorosan kötődnek a régész egyéni és csoportidentitását megalapozó kulturális formákhoz, sőt, 
akár a szakemberrel szemben támasztott társadalmi elvárásként is megjelenhetnek a 
nagyközönséggel folytatott párbeszédek során. A sikeres párbeszéd előfeltétele tehát, hogy 
tudomány képviselői üzeneteik közvetítésekor figyelemmel legyenek a róluk és szakterületükről 
alkotott populáris elképzelésekre, függetlenül attól, hogy áldásként vagy átokként élik-e meg 
azokat. Ennek szellemében az előadás áttekintést nyújt a mainstream science-fiction filmek, s 
különös tekintettel az 1994-es mozisiker, a Csillagkapu (Stargate) Egyiptom-recepciójának főbb 
vonásairól, ideértve annak bemutatását, miképpen válhatnak a vásznon a gondosan megválasztott 
egyiptomémek aktuális politikai üzenetek hordozóivá. 

IRSAY-NAGY BALÁZS 
Égbe vezető lépcsők az egyiptomi Királyok Völgye újbirodalmi királysírjaiban 

A Királyok Völgyében található királysírok építészeti szerkezetében az ún. felső pilléres csarnok 
(„obere Pfeilerhalle”, Abitz 1974) először III. Thotmesz sírjában jelenik meg (KV 34), és az összes 
befejezett, király számára készített sírban megtalálható. Vallásos szimbolikáját Friedrich Abitz 
1984-ben mint Ozirisz ítélőcsarnokát határozta meg, a XIX. és a kora XX. dinasztia királysírjai 
dekorációja alapján (I. Széthitől, KV 17, III. Ramszeszig, KV 11). Az előadás amellett érvel, hogy 
megkülönböztethető a ramesszida sírokban található négypilléres csarnok a thutmozida kétpilléres 
csarnoktól, és csak az előbbi jelképezi Ozirisz ítélőcsarnokát. A XVIII. dinasztiabeli sírok esetében 
más vallásos szimbolikát és funkciót lehet feltételezni, amely melletti érvelés 1. III. Thotmesz 
sírjának dekorációs programja; 2. az összes thutmozida királyi sír alaprajza; 3. az ugyanezekben a 
sírokban talált sírmelléklet-maradványok; és végül 4. az Amarnai Királysír dekorációs és alaprajzi 
szerkezete alapján történik. Ahogyan az alsó pilléres csarnok, a sírkamra, a Duatot szimbolizálja, 
úgy a felső pilléres csarnok az eget jelképezi és képezi le, együtt alkotva a két teret, amelyben a 
halott király posztmortális létét tölteni fogja. Amennyiben a felső pilléres csarnok az ég, akkor 
természetesen a sírkamrából ebbe felvezető lépcsők a Duatot kötik össze az éggel. 
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JASPER KATA 
Egy óegyiptomi isten karakterének kibontakozása:  

Ha a Piramisszövegek és a Koporsószövegek néhány mondásában 

Az egyiptomi szövegekben leggyakrabban a Nyugat ura jelzővel megjelenő Ha a Nyugati-sivatag 
megszemélyesítő istene, akinek neve vagy alakja sok esetben jelzi a nyugati égtájat. A földrajzi 
értelemben felfogott nyugat fogalmán túl az isten neve számos szállal kötődik a túlvilágként 
megjelenő sivataghoz és Nyugathoz is, szűkebb értelemben pedig egy olyan tájhoz, amely egyfajta 
liminális zónát képez az evilág és a túlvilág között, és erősen kapcsolódik a túlvilági újjászületés 
képzetéhez.  

Kevésbé világos ugyanakkor az a folyamat, amely során ez az istenkép kialakult. Annál is 
inkább, minthogy a Piramisszövegek ezzel kapcsolatban nem annyira informatívak, és az isten 
számos alkalommal később is tetten érhető szerepei sokkal inkább a Koporsószövegekben tűnnek 
kibontakozni. A jelenségre a választ néhány évtizeddel ezelőtt a két korpusz eltérő természetében 
keresték volna. Mára felülvizsgálatra szorul az a nézet, amely szerint a Piramisszövegek olyan, 
eredetileg az uralkodói piramisok föld alatti termeinek falára vésett szövegek lennének, amelyek 
az óbirodalmi halotti kultuszban a királyi kultusz kizárólagosságának indikátorai, és amely az elit 
és a közemberek számára a központi hatalom meggyengülésével és a vallás demokratizálódásával 
vált elérhetővé, miközben a Koporsószövegek egy későbbi időszak jellemző termékei, egy 
nemkirályi műfaj reprezentációi volnának.  

Az előadás a két korpusz szerkesztéséről, egymáshoz való viszonyáról szóló kutatások 
recens eredményei tükrében kívánja vázolni az isten karakterének fejlődését, amelyről így a 
korábbiakhoz képest új képet kaphatunk. 

NÉMETH BORBÁLA 
A thébai Szeni-iqer sír (TT 185) önéletrajzi szövege – a kutatás jelenlegi állapota 

Az előadás a thébai Khokha-domb déli lejtőjén található Szeni-iqer sír (TT 185) második termének 
falán található szöveg megfejtésének és feldolgozásának pillanatnyi állapotát mutatja be. A 
kutatás folyamatát, valamint az értelmezés különböző részleteit vázolja fel, mely a Fábián Zoltán 
előadásában elhangzottakhoz kapcsolódik. 

PRISKIN GYULA 
A teljes holdciklus ábrázolásai a görög-római templomokban 

A szakemberek körében sokszor hangoztatott nézet szerint az ókori egyiptomiak tartózkodtak 
attól, hogy a holdciklus csökkenő fázisára kifejezett utalásokat tegyenek, hiszen ez a periódus nem 
az újjászületést, hanem a hanyatlást, s közvetve a halált idézte meg. Ennek ellenére  a görög-római 
templomokban számos, a holdciklus egészét bemutató ábrázolás maradt fenn. Ezek az ábrázolások 
két csoportra oszthatók. Az egyikbe azok a Honszu karnaki templomában, illetve közvetlen 
környékén található jelenetek tartoznak, melyeknek az interpretációja egyértelmű. A másik 
csoportot az Edfuban, Denderában és Esznában található komplexebb ábrázolások alkotják, 
melyekkel kapcsolatban a kutatók különböző, gyakran szögesen ellentétes értelmezéseket 
fogalmaztak meg. Előadásomban ezeknek az ellentmondásoknak a feloldását kísérlem meg, 
egyrészt az egyes ábrázolások képi és szöveges részleteinek alapos vizsgálatával, másrészt a 
különböző helyeken található jelenetek közötti hasonlóságok és párhuzamok feltárásával. 



11. Magyar Ókortudományi Konferencia – Absztraktok 10 
 

SCHREIBER GÁBOR 
Egyiptom és Iónia a szaiszi kor végén. Kitekintés Thébából (Felső-Egyiptom) 

A görög világ és Egyiptom közötti kapcsolatok a Kr.e. 7. század második felében a Nílus-deltában 
fekvő Naukrátisz megalapításával minőségileg új fázisba léptek. A kereskedelmi és kulturális 
kapcsolatok a következő évszázadban fokozatos fejlődést mutattak és nem szűntek meg akkor sem, 
amikor Kr.e. 525-ben Egyiptom az Akhaimenida Birodalom tartományává vált. Az előadás témája 
a keleti görögség egyiptomi szerepének vizsgálata a thébai lelőhelyekről, köztük az ELTE 
ásatásairól az utóbbi két évtizedben előkerült új evidenciák tükrében. 

TAKÁCS GÁBOR 
Gyökelv az óegyiptomi etimológiában 

A hajlam a gyöketimológiára tágabban szinte az egész sémi-hámi nyelvcsalád nyelvészeti 
kutatásában jelen van, de a tendencia kritikus vizsgálata a szemitológiában épp csak elkezdődött, 
az egyiptológiában pedig pl. a névszavak deverbális levezetése csupán a homofónia alapján 
egyenesen evidens, mindennapos szokás. Ezt kérdőjelezi meg az előadás a sémi-hámi 
komparatisztika újabb eredményei fényében és kijelöli e sajnos gyakran félrevezető automatizmus 
korlátait. 

VÉGH ZSUZSANNA 
Társadalmi hierarchia és az abüdoszi Ozirisz-ünnepségeken való részvétel lehetőségei 

Az elmúlt évtizedben a bölcsészettudományok területén, így az egyiptológián belül is egyre 
erősebbé válik az az irányzat, miszerint az egyes tudományterületek kutatóinak egyrészről 
általánosabb elméleti kérdésfelvetésekre kell speciális válaszokat keresnie, másrészről pedig más 
tudományterületekről ismert módszereket kell alkalmaznia a saját szakterületén belül.  Ideális 
esetben a végső cél olyan modellek kidolgozása, amely egyrészről megmagyarázza a saját 
anyagában megfigyelt jelenségeket, másrészről viszont túlmutat az adott szakterületen és más 
kontextusokban is alkalmazható lehet. 

Hogy az interdiszciplinaritásra való törekvés minden esetben megvalósítható-e, vagy 
feltétlenül szükséges-e, az egy vitatott kérdés. Mindenesetre az egyiptológián belül is megjelent 
számos olyan kérdésfelvetés, melyet eredetileg más területeken belül fogalmaztak meg, például az 
irodalomtudományban vagy a szociológiában, de az egyiptológiai kutatásban is különösen 
termékenynek bizonyultak. Az előadásomban egy esettanulmányon keresztül mutatom be egy, a 
szociológiából származó kérdésfeltevés alkalmazásának lehetőségeit. A korai kutatások az 
abüdoszi sztélék szövegeinek nyelvészeti és tartalmi elemzésére szorítkoztak, és ezek alapján 
próbálták a középbirodalmi Ozirisz-ünnepségek menetét rekonstruálni. A kutatásokból azonban 
kimaradt a szövegek kontextusának vizsgálata, éspedig, hogy a sztélék többsége egy nyilvános 
térben volt felállítva, és az egyének a sztélék felállításával nemcsak az ünnepségeken való örök 
részvételt kívánták biztosítani, hanem egyben a mindenkori közönség előtt a saját (előkelő) 
státuszukat reprezentálni. A kettő részben összefüggött, hiszen az ünnepségek bizonyos 
szakaszain csak a legszűkebb elit vehetett részt. A státuszreprezentációra való törekvés 
mindenesetre befolyásolta a sztélé szövegének tartalmát, illetve a szövegek és az ábrázolások 
viszonyát. Az előadás célja ennek a befolyásnak az elemzése, illetve annak a bemutatása, milyen új 
eredményekkel járulhat hozzá az ünnepségek hagyományos rekonstrukciójához az a 
kérdésfeltevés, milyen eszközökkel próbálták a sztélék állítói saját, a közösségi hierarchiában 
elfoglalt pozíciójuknak emléket állítani.  
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Epigraphika 

AGÓCS NÁNDOR 
Augustalis testületek a Rajna- és a Duna menti tartományokban 

A principatus kori Római Birodalom többi latin nyelvű részéhez hasonlóan Britanniában, 
Germaniában, Raetiában, Noricumban, Pannoniában, Daciában és Moesiában is Augustalis 
testületek alakultak. Az előadás célja, hogy bemutassa a rendelkezésre álló források kronológiáját, 
az egyes területek közötti különbségeket és hasonlóságokat, illetve mindazon információkat, 
melyeket az eddig előkerült epigráfiai emlékekből nyerhetünk ezen testületekről. 

FEHÉR BENCE 
Nexus. Provinciális divatok, tendenciák és kényszerek a ligatúrák használatában 

Az Aquincum városból ismert mintegy 180 15 évnél szűk időszakaszra datálható kőfelirat alapján 
az eddiginél objektívabb kép rajzolható. Ezen belül a ligatúrákról ma már tudjuk, hogy az 
íráskészségnek standard elemei voltak kézírásban is. Sűrűségük, típusaik, minőségük azonban 
változó, határozott tendenciákat mutat, de ez nem kizárólag korszakfüggő - bár a korszakos 
átlagok közt is szignifikáns eltérés van, ezen belül a variabilitás nagy, döntően az írás célja és 
kulturális környezete határozza meg. Egyes gyakori ligatúrabetűk használati módja külön 
jellegzetességeket is mutat, amelyekből további következtetéseket is megkísérlek levonni. 

GRADVOHL EDINA 
Görög diéták 

Az előadás néhány fogadalmi feliraton fennmaradt diéta elemzésére vállalkozik, különösen azért, 
mert van közöttük olyan is, amelynek szigorú betartása a beteg életébe került volna. 

GYURICZÁNÉ BOCZKÓ ÁGNES 
A pannoniai gyereksírok feliratai 

Kutatási témám: Gyermekek Pannonia provinciában. Jelen előadásban ennek tükrében tekintem át 
a provincia egyes területein előkerült feliratokat, megvizsgálva a sírfeliratok szóhasználatát, 
kifejezéseit. Ezek ismeretében választ keresek az eltérő szóhasználatokra, s az összefüggések 
alapján azok esetleges okaira. A feliratokat tanulmányozva, azokat a secunder irodalom 
összevetésével igyekszem felderíteni a gyermekek társadalmi helyzetét, a köréjük vonható 
kultuszokat, s megbecsültségüket. 

ILLÉS IMRE ÁRON 
A municipalis tisztségviselők hivatalba lépésének időpontja 

A szakirodalomban meglehetősen elterjedt és széles körben elfogadott az a nézet, hogy a 
császárkorban – egészen a negyedik századig – a municipalis magistratusok július elsején foglalták 
el hivatalukat. Előadásomban a fenti tétel bizonyítására használt forrásokat vizsgálom meg, hogy 
kiderüljön, valóban általánosítható-e ilyen mértékben e július elsejei időpont. 
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KATÓ PÉTER 
„E fiúból pap lesz, akárki meglássa” – de hogyan?  

A pappá válás lehetőségei és problémái a hellénisztikus polisokban 

A hellénisztikus polisokban négyféle módon lehetett valakiből pap: sorsolás, választás, öröklés és 
vásárlás útján. A pap kiválasztásának módja kultuszonként különbözött, sőt, egy kultuszon belül is 
változhatott. Milyen tényezők határozták meg, hogy a polisok és a vallásos egyesületek hogyan 
választják ki a papjaikat? Milyen stratégiákat alkalmaztak a potenciális papok a tisztségek 
elnyerésére vagy éppen elkerülésére? Ezeknek a kérdéseknek járok utána az Égei-tengeri és a 
nyugat-anatóliai polisok feliratai alapján, amelyek a legtöbb információt tartalmazzák a 
hellénisztikus papokról. Ez felveti végül a kérdést, hogy miért éppen ebben a két régióban volt 
olyan erős a papi tisztségek iránti érdeklődés? 

KOVÁCS ÁGOTA 
„Kötözd és kösd meg a kékek és a pirosak hajtóit”  

Kocsiverseny és fogadás az ókori Rómában 

A defixiones agonisticiae, vagyis a verseny-varázslatok több szempontból is meghatározó 
szereppel bírtak. Ezen átoktáblák képezik a graeco-egyiptomi hagyomány aktív szövegeinek 
legnagyobb csoportját, valamint a képi elemeket tartalmazó átoktáblák döntő többsége is ebbe a 
csoportba tartozik. A legtöbb latin nyelvű átoktábla az észak-afrikai régióban – 3-4.századra 
keltezve – Karthago és Hadrumetum területén került elő. Előadásomban ezen táblák elemzésével 
kívánok bemutatni egy római sajátosságot, a kocsiverseny-fogadások tárgykörét. 

LINDNER GYULA 
Bűnbánat és feloldozás  

A plutarchosi deisidaimonia és a phryg-lyd gyónási feliratok 

Plutarchos egyik legkorábbi művében, a morálfilozófiai írásainak részét képező De superstitione-
ban a vallásos magatartás eltorzult formáit vizsgálja. Nézete szerint az istentelenség (ἀθεότης), ill. 
a babonás lelkület (δεισιδαιµονία) egyaránt az istenek igazi természetét érintő tudatlanság 
következménye. A babonás ember minden megpróbáltatást, nehézséget, betegséget isteni 
büntetésnek tart, amellyel az égiek a legkisebb pontatlanság, mulasztás, hanyagság következtében 
sújtják személyét, ezért retteg az isteni hatalomtól, azt zsarnokságnak képzeli, amely az alattvalók, 
hívek sanyargatását tűzi ki célul. 

Ez a vallásos mentalitás nem egyedülálló a korban. A Kr. u. 1–3. századi phryg-lyd gyónási 
feliratok (Beichtinschriften) ugyanis nagyon hasonló vallásos érzületről tanúskodnak. E feliratok 
állítói minden esetben valamilyen mulasztás, rituális vétek, hamis eskü vagy a tisztasági előírások 
figyelmen kívül hagyása miatt bűnhődnek, feliratuk nyilvános gyónás, amellyel vétküket 
beismerik, és az isteni hatalmat engesztelik, dicsőítik. A babonás ember, a δεισιδαίµων érzülete, 
viselkedése nagyon hasonló ehhez. Olyan vallásos magatartással állunk tehát szemben, amely nem 
esik messze a δεισιδαιµονία-nak a De superstitione-ban kifejtett koncepciójától. 

MÁRVÁNYOS KRISZTIÁN 
„Nefaria consilia”. Istentelen tervek Tiberius és az állam ellen? 

Előadásomban a Libo Drusus esetét is megemlítő Fasti Amiternini egy rövid feliratából kiindulva 
szeretnék Drusus peréről, majd ennek tükrében az azt követő asztrológusok elleni határozatokról, 
illetve különböző senatusi rendelkezésekről beszélni. Libo Drusus meghurcolása az egyik korai 
példája a tiberiusi koncepciós perek sorozatának, hiszen a princeps már uralkodása első éveitől 



11. Magyar Ókortudományi Konferencia – Absztraktok 13 
 

kezdve élt a felségsértési perek adta lehetőséggel. Szeretnék rávilágítani a felirat eddig talán 
kevésbé hangsúlyozott fontosságára, valamint az általa megörökített információk politikatörténeti 
jelentőségére. Továbbá arra is, milyen párhuzamok, esetleg sajátos vonások jellemzőek Libo 
Drusus perére a tacitusi narratívával összevetve. Esetleg egy komolyabb államellenes 
cselekménysorozat egyik mozaikdarabja húzódik meg a háttérben? 

MRÁV ZSOLT – GABRIELI GABRIELLA 
Lares Augusti kultusza Scarbantiában és a Borostyánkő út városaiban 

2010-ben Sopronban, a Tűztorony tövében, tehát közvetlenül Scarbantia városának foruma mellett 
végzett ásatáson egy Lares Augustinak szentelt oltárkő került elő, amelynek állítói a kultusz első 
helyi magisterei voltak (magistri Larum primi). Az oltár jelentősége, hogy adatokat szolgáltat a 
Lares Augusti scarbantiai kultuszának meghonosításáról és lehetővé teszi a Borostyánkő út 
mentén alapított városokban, egyre több helyen kimutatható kultusz új értelmezését.       

NÉMETH GYÖRGY 
Párbeszéd a démonokkal. Egy tipológia alapjai 

A Római Birodalom nyugati tartományaiban keletkezett átoktáblák töredékén találunk csak 
mágikus jeleket, ún. charaktéreket. Az előadás azt vizsgálja, hogy egy adott táblán hol és milyen 
csoportosításban fordulnak ezek elő. Összesen nyolc típust különíthetünk el egymástól: invokáció, 
lezárás, keret, mágikus mondat, mágikus szöveg (több soros), rajzba írt, csak charaktér és random. 
A különböző típusok térben, időben és funkciójukban is különböznek egymástól. 

SZABÓ ANDRÁS 
Feliratos gyűrűk Pannoniában 

Pannonia tartomány területéről számos olyan római kori gyűrű ismert, amelyeknek szalagján 
vagy gyűrűfején valamilyen felirat olvasható. Legtöbbször egy-egy tulajdonnév, jókívánság, 
ritkábban politikai üzenet (hűséggyűrűk) fogalmazódik meg ezeken a feliratokon, néhány példányt 
pedig votív tárgyként (Silvanus-gyűrűk) értékelhetünk. Nem ritka azonban, hogy a gyűrűk 
feliratának értelmezése nehézségekbe ütközik, ezekben az esetekben pedig olykor felmerül a 
mágikus kontextusban való interpretáció lehetősége is. 

SZABÓ ÁDÁM 
Iuppiter Pannoniában 

Pannonia római kori feliratos hagyatékának nagy része oltárokból áll. A legtöbb oltárt Iuppiter 
Optimus Maximusnak állították fogadalomból vagy hálaadományként vagy elkötelezettségetséget 
kifejezve. Nem csak a capitoliumi Iuppiter a vallásos megnyilvánulások címzettje, hanem az 
istenség különböző aspektusaiban megjelenítve is számos alkalommal szerepel a dedikációkban. 
Egyes aspektusai a római mellett a tartomány területén őshonos illetve keletről vagy nyugatról 
behozott tiszteleti formákat illusztrálnak. Sokszor társ-istenalakokkal együtt idézték fel a főistent. 
Emellett nem csak a romanizáció elsődleges színterén, a városokban, hanem vidéken is nagy 
számban fordulnak elő Iuppiternek állíttatott oltárok. Az előadásban a főisteni alak egyes 
pannoniai megjelenítéseiről lesz szó a feliratos oltárok által szemléltetve. 
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TÓTH IBOLYA 
Sóphytos-stélé – egy hellenisztikus kori görög sírfelirat Arachósiából 

Arachósia, a hellenisztikus kultúra legkeletibb régiója, a Kr. e. 3. század közepén az indiai maurja 
király, Asóka Pijadasszi fennhatósága alatt állt. Ezt bizonyítják a király prákrit nyelvű 
rendeleteinek a térségben előkerült görög és arámi–görög fordításai. Értesülések szerint 
ugyanebből a régióból származik a közelmúltban nyilvánosságra hozott Sóphytos-stélé, amely egy 
feltehetően indiai származású személy, Sóphytos görög nyelvű sírfeliratát tartalmazza. Az 
előadásban a görög–indiai érintkezés és kölcsönhatás lehetőségeit, a felirat lehetséges keletkezési 
körülményeit vizsgálom meg a szöveg formai és tartalmi sajátosságainak elemzésén keresztül. 

VÉGH JUDIT 
Egy rendhagyó felajánlás a 7. századi Hispániából 

A késő antik (3-7. sz.) Hispánia feliratos anyagát főleg sírfeliratok alkotják. A közterületeken 
felállított, ill. a nagyobb nyilvánosságnak szánt feliratok száma a császárkorihoz képest jelentősen 
visszaesik, a kevés építési / felajánlási feliratot – néhány kivétellel – keresztény templomokkal 
összefüggésben állítják. Ezen ritka feliratok egyike a Palencia melletti Baños de Cerrato-ban 
található San Juan de Baños templom dedikációja, amely a kutatásban mindmáig élénk viták 
tárgyát képezi. Az előadás célja néhány vitatott szempont bemutatása és azok jelentőségének 
elemzése. 

ZIMONYI ÁKOS  
Megjegyzések az ephesosi orvosi versenyfeliratokhoz 

1904-ben, ephesosi ásatások során napvilágra került egy feliratsorozat, amely a városban, 
Asklépieia alkalmával rendezett orvosi versenyt elevenít meg. Az irodalmi források szerint az 
Asklépieia ünnepen sport- és dalversenyeket tartottak, orvosi versenyek rendezését tehát egy 
kivételes intézkedésnek kell tekintenünk, amely kizárólag a Kr. u. 2. századi Ephesosra (és talán a 
szomszédos Smyrnára) szorítkozott. Irodalmi források hiánya és a feliratok töredékes volta miatt a 
verseny menete, díjazása nem rekonstruálható teljes bizonyossággal. Az eddigi kutatás azt 
feltételezte, hogy a verseny célja a közösségi orvosok kiválasztása volt. Előadásomban arra 
vállalkozom, hogy egyéb epigráfiai és irodalmi források bevonásával az orvosi agónok feliratainak 
egy új értelmezési keretet állítsak fel: a versenyek nem a városi orvosok kiválasztására szolgáltak, 
hanem a korszakban nagy népszerűségnek örvendő (Galénos által is leírt) nyilvános orvosi 
előadásokként, bemutatókként (epideixis) értelmezhetők. Ezeken a bemutatókon az orvosoknak 
lehetőségük nyílt az orvoslásban való jártasságukat, hozzáértésüket bizonyítani a közösség felé, 
továbbá vagyonosabb pácienseknek mutathatták meg tudásukat. 
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Gazdaságtörténet 

BUHÁLY ATTILA 
Az urartui kultuszgyakorlat gazdasági háttere 

Az urartui kultuszi és rituális gyakorlatot – ahogy az az epigráfiai anyagban megmutatkozik – 
sokféle nézőpontból lehet górcső alá venni, és ezek a nézőpontok sokféle interpretációra adnak 
lehetőséget. Eddig meglehetősen kevés figyelem irányult azonban arra a kérdésre, hogy mi 
lehetett ennek a rituális gyakorlatnak a gazdasági háttere. A vonatkozó források helyes 
értelmezéséhez nyilvánvalóan elengedhetetlen annak a tisztázása, hogy például az adott 
szövegekben (pl. Meher Kapısı) felsorolt állatáldozatok milyen gazdasági háttérinfrastruktúrára 
(nyájak, legelők, stb.) engednek következtetni, ill. egyáltalán, a szövegekben felsorolt áldozati 
cselekmények milyen gazdasági keretrendszerben képzelhetőek el. Az előadásunkban néhány 
felirat ill. helyszín (Meher Kapısı; Ayanis) esetében próbáljuk meg feltárni ezeket a kérdéseket a 
feliratos anyag és a régészeti leletek alapján. 

CSABAI ZOLTÁN 
Az újbabilóni hubuttu/hubuttutu/hubuttatu típusú szerződések 

Az újbabilóni kölcsönök egyik jellegzetes csoportját alkotják azok a dokumentumok, amelyek az 
operatív szekciójukban a hubuttu, hubuttutu, vagy hubuttatu kifejezést tartalmazzák. Az ilyen 
típusú kölcsönszerződések maradéktalan elemzésével még adós a kutatás. A kutatásban megjelent 
egyik értelemezés szerint ezek a kölcsönök kamatmentes hitelekről szólnak. A másik vélemény 
szerint egy egészen speciális hitel típusról van itt szó, ami teljesen eltér a többi hiteltől, és aminek 
óbabilóni előzményei is fellelhetők. Az újbabilóni és az akhaimenida korból származó 
dokumentumokat összegyűjtve lehetőség nyílik ezeknek a szerződéseknek részletes ismertetésére. 
A tanulmányban az eddig publikált szerződéseket vizsgáljuk összességükben, mindkét kutatói 
álláspont szerint. 

DEZSŐ TAMÁS 
Az asszír hadsereg gazdasági és társadalmi háttere 

Az asszír hadsereg és általában az ókori keleti hadseregek fenntartásának és működtetésének 
gazdasági hátteréről alig született néhány tanulmány.  Ez nem véletlen. Egyszerűen annak 
köszönhető, hogy nincs koherens képünk a kérdésről. Mint annyi más esetben elmondtuk már, az 
ókori keleti történelem forrásai közül hiányoznak azok az elbeszélő történetírók, amelyek gyakran 
alapos műgonddal örökítették meg a görög vagy római seregek újoncozásának, eltartásának, 
egyszóval a fenntartásuknak társadalmi és gazdasági hátterét. Mezopotámiában ilyen források 
nincsenek. A királyfeliratok hatalmas és gyakran részletes deskriptív korpusza alig ad néhány 
kérdésre felületes választ, a nagy mennyiségű adminisztratív feljegyzés pedig olyan apró 
részletekre vet fényt, amelyből nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen a teljes képet felépíteni. 
Mindezek ellenére, ez az előadás kísérletet tesz az asszír hadsereg hadkiegészítési és hadtáp 
rendszere szerkezete és szervezete rekonstrukciójára, hogy egy monografikus feldolgozás 
előtanulmányaként törleszthesse az asszír hadsereg és azokon keresztül az expanzió logikájának 
megértése terén fennálló tartozást. 
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FELFÖLDI SZABOLCS 
Kereskedővárosok a belső-ázsiai Selyemúton? 

A Stein Aurél által feltárt Nija városa a 3–4. századi Belső-Ázsia izgalmas vidéke. A Rómát Kínával 
összekötő Selyemút egyik kiemelkedő fontosságú vonalán, a Takla-makán sivatag déli peremén 
létrejött település – mely egykor az úgynevezett Shanshan Királysághoz tartozott – írott 
forrásokból (jelentős mennyiségű indiai eredetű kharoṣṭhī írásos prákrit nyelvű és jóval kisebb 
számú kínai dokumentumból) és egyedülállóan gazdag régészeti leletanyagból álló hagyatéka 
egyedülálló részletességű kép megrajzolását teszi lehetővé a térség politika-, de leginkább 
társadalom- és gazdaságtörténete vonatkozásában. 

A kutatás ugyanakkor gyakorta pusztán egyetlen szemszögből, a Selyemút makroszintű 
nézőpontjából látja és láttatja e bonyolult és összetett struktúrába illeszkedő 
településeket/közösségeket, s ily módon szükségszerűen torzít. Az írott és a régészeti források 
mikroszintű vizsgálatai néhány település esetében azonban – ilyen az általunk vizsgált Nija is – 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy az említett torzítást valamelyest kiküszöbölve reális képet 
alkossunk e közösségek valódi gazdasági struktúrájáról, a helyi gazdaság és a Selyemúton zajló 
távolsági kereskedelem viszonyrendszeréről.  

Fontos kérdés tehát, hogy e települések – mint ahogyan az gyakran megjelenik a 
szakirodalomban – valóban a Selyemútnak köszönhették létüket avagy más tényezők is 
közrejátszottak létrejöttükben, virágzásukban és esetleges bukásukban? Előadásomban ezekre a 
kérdésekre próbálok válaszolni.  

FÖLDI ZSOMBOR 
Táblázatos szövegek és helyük a mezopotámiai gazdaságtörténet tanulmányozásában 

Előadásomban az ún. táblázatos elszámolások (tabular accounts) csoportjával foglalkozom, mely 
szövegtípus az ún. óbabilóni korban (i.e. 20–17. sz.) vált elterjedtté az ókori Mezopotámiában. Ez 
az újfajta szövegstruktúra a korábbi, végeláthatatlan felsorolásokra épülő számlákhoz képest 
komoly előrelépést jelentett, lehetővé téve a háztartások mindennapi működése során bekövetkező 
változások rögzítését és áttekintését. 

E szövegtípus részben újszerű mivolta, részben pedig talán a jogi formulák hiánya miatt 
sem vált kanonikussá; több jel is arra utal, hogy többségüket inkább belső elszámolásnak, mintsem 
jogi relevanciával bíró dokumentumnak szánták. Ennek következtében a legtöbb ilyen táblát az 
írnokok ad hoc hozták létre, az aktuális céljuknak megfelelően. Lakonikus mivoltuk és a 
túlnyomórészt számadatokból álló információik miatt az assziriológiai kutatás eddig csaknem 
teljesen figyelmen kívül hagyta őket; csupán egy, e táblák struktúráját vizsgáló cikksorozat jelent 
meg az utóbbi években. Azonban éppen a kutatók többsége által került számadatok azok, amelyek 
fontos információkkal szolgálhatnak a gazdaságtörténet számára, ezek ugyanis olyan adatokat 
közölhetnek, amelyeket az írnokok – mivel ezek számukra magától értetődőek voltak – sosem 
írtak le. 

GRÜLL TIBOR 
Trendek és súlypontok a római gazdaságtörténet utóbbi fél évszázados kutatásában 

Az ókori gazdaság jellegéről az első jelentős vita az 1890-es évek Németországában zajlott, amit a 
tudománytörténészek „Bücher–Meyer” vita néven tartanak számon. Ebben már nagyjából 
kialakult az a frontvonal, amelynek lövészárkaiba húzódva néhány évtizedig a „primitivista” és a 
„modernista” gazdaságtörténészek egymásra tüzeltek. Bár az első világháborút követően a két 
hadállás közül egyértelműen az utóbbi állt nyerésre, az előbbiek sem adták fel, sőt 1973-ban Moses 
I. Finley The Ancient Economy című könyvének megjelenésével hatalmas áttörést értek el. Finley 
műve igen hosszú (máig is elnyúló) árnyékot vetett az ókori gazdaságtörténetre, s habár a szerző 
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állításait számtalanszor megcáfolták, hatásától mégsem sikerült megszabadulni. A „finley-izmust” 
végül az győzte le, amitől a szerző egész életében tartott. A filológus végzettségű Finley ugyanis 
soha nem ismerte fel, vagy nem akarta felismerni a régészeti leletek fontosságát az ókori 
gazdaságtörténetben. Azt is tagadta, hogy bármiféle statisztikai adatok rendelkezésre állnának az 
ókortörténészek számára. Számtalan írásában hadakozott a divatos kifejezéssel „kliometriának” 
nevezett jelenség ellen, sokszor pamfletekbe illő hangnemben téve nevetségessé az ilyesfajta 
történetírói törekvéseket. Csakhogy közben egyre gyűltek azok az adatok, amelyek a szakavatott 
gazdaságtörténészek kezében a történetírás „kemény tényeivé” válhattak. Az egykori Római 
Birodalom területén a 80-as években már mindenütt alapos és kiterjedt ásatásokat folytattak. A 
Földközi-tengerben több mint 1500 hajóroncsot sikerült azonosítani, amelyek túlnyomóan 
tömegárut szállítottak. Megindult a tömeges tárgyi régészeti források (amphoratöredékek, 
különféle kerámiák, pénzek stb.) számítógépes feldolgozása és elemzése. Mondhatnánk: Finley-t 
egyszerűen túlhaladta az idő? Aligha. Az a tény, hogy a The Ancient Economy árnyéka máig 
rávetülhet a kutatásokra, még egy dolognak köszönhető. Annak, hogy egyelőre még nem született 
meg az „új Finley”. A tengernyi régészeti adat ugyan egyértelműen a „modernisták” felé billentette 
a mérleget, de máig nem íródott olyan átfogó tudományos elbeszélés, amely az ókori gazdaság 
egészének megragadásának vállalkozott volna. Vagy mindebből éppen az a tanulság, hogy ilyen 
metanarratívákra korunkban már nincs is szükség?  

KALLA GÁBOR 
A nagyméretű óbabilóni magánháztartások mint termelési egységek 

Az előadás azokkal a nagyméretű magángazdaságokkal foglalkozik, melyek átmenetet képeznek az 
intézményi háztatások (palota, templom) és a kisebb magánháztartások között. A korábbi 
kutatások statikusabb modelljei helyett egy hálózati alapú modellt (network based modell) mutat 
be, amely elsősorban az egyes gazdasági és társadalmi egységek közötti interakcióra összpontosít. 
Az óbabilóni korban a korábbinál sokkal diverzifikáltabb volt a termelés, és ebben fontos szerepet 
játszottak a nagyméretű magánháztartások, melyek számos funkciót átvettek a nagy 
intézményektől, a palotától és a templomoktól. A hálózati alapú modell azokat az összetett 
kapcsolatrendszereket foglalja magába, melyek a nagy intézményeket, a nagy magánháztartásokat 
és a kisebb magánháztartásokat összekötötték. Emellett magába foglalja az általában magas rangú 
tisztviselők nagyméretű magánháztartásainak összetett, számos helyszínen folyó termelési 
tevékenységét. 

KÓTHAY KATALIN 
Kereskedelmi utak az egyiptomi Középbirodalom idején 

Az egyiptomi Középbirodalom létrejöttéhez, a Két Ország újraegyesítéséhez vezető politikai és 
katonai küzdelem egyik jelentős epizódja volt a Nílus-völgyet a sivatagi kőbányákkal, a közelebbi 
és távolabbi oázisokkal és Núbiával összekötő utak felletti ellenőrzés meg-, illetve visszaszerzése. 
A felügyelet alá vont, központilag ellenőrzött útvonalakon meg is indult az, a központi hatalom és 
az elit igényeit kiszolgáló árubeszerzés, amelynek mozzanatait az egyiptomi életrajzi és 
királyfeliratok részletesen tárják fel számunkra. A Nílus-völgy kereskedelmének hálózatához 
azonban hozzátartoztak azok, a forrásokban ritkán és általában akkor is csak közvetett módon 
említett utak is, amelyeken keresztül a mindennapok árucsereréje zajlott. Az előadás arra tesz 
kísérletet, hogy a fáraókori Egyiptom egy időszakának (a Középbirodalomnak) mind a külső, mind 
a belső úthálózatát és ezeknek az utaknak a társadalmát minél pontosabban rekonstruálja. 
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KŐSZEGHY MIKLÓS 
Egy város sem élhet meg egymagában. Jeruzsálem és agglomerációja a vaskorban 

Az ókori Palesztina gazdaságtörténetének vizsgálata a források egészen különleges jellege miatt 
speciális problémaként jelentkezik az ókortörténeti kutatáson belül. Az Ószövetség szövegén kívül 
a régészeti feltárások, valamint a történeti topográfia eredményeire támaszkodva rajzoljuk meg 
Jeruzsálem és vonzáskörzete gazdasági kapcsolatrendszerét. Kronológiai tekintetben a vaskorra 
(Kr.e. 1200-587/586), topográfiai szempontból pedig a palesztinai vízválasztótól nyugatra eső 
agglomerációs övezetre koncentrálunk. Súlypontként a Refaim-völgy és Benjámin szállásterülete 
adódik, a szűkebb korszak tekintetében pedig a Kr.e. 10. századot jelöljük meg mint a vizsgálat 
szempontjából leginkább releváns periódust. Módszertani alapállásunk döntően különbözik az 
ókor egyéb periódusait vizsgáló módszertani eszköztártól, így előadásunk egyik célja éppen az, 
hogy e metodika elemeit a szakmai közönség előtt bemutassuk és megvitassuk. 

PATAY-HORVÁTH ANDRÁS 
Mire használták az aiginai és élisi érmeken található ellenbélyegeket? 

A klasszikus kori aiginai és élisi érmeken valamint a perzsa siglosokon a Kr.e. 5. században 
gyakran előfordulnak ellenbélyegek, más kortárs görög érmeken azonban szinte sohasem 
találhatók meg. E sajátos elterjedésre különféle magyarázatok születtek, de egyik sem tekinthető 
teljesen kielégítőnek. A korábbi elképzelések áttekintését követően azt igyekszem bizonyítani, 
hogy e bélyegek pénzügyi szükséghelyzetekben kerültek az érmekre, amikor nem állt 
rendelkezésre megfelelő mennyiségű készpénz és az ellenbélyegek az érmek névértékének 
átmeneti emelésére, a hiányzó érmek pótlására szolgáltak. Bizonyos írott források elemzése 
szintén arra utal, hogy nagyobb katonai akciók során a Kr.e. 5. században valóban adódhattak 
ilyen szükséghelyzetek. 

PÁLFI ZOLTÁN 
Šalatuwar wabartuma: kereskedelem, gazdaság két nagyváros között 

Az óasszír távolsági kereskedelem szinte kizárólagos forrásai a Kanišból, a kereskedők 
magánházaiból előkerült táblák. A szövegek nemcsak az üzleti tevékenységet és az archívumok 
tulajdonosainak mindennapjait rögzítik, hanem belőlük rekonstruálható a korabeli Anatólia 
településrendszere és úthálózata is. A levelek, jogi okmányok, magánfeljegyzések természetesen a 
legfontosabb városokat említik a leggyakrabban, a kisebb útba eső lerakatok jóval ritkábban 
szerepelnek, hacsak különleges helyzetük miatt nem váltak fontosabbá. Šalatuwar ilyen 
helyzetben volt. 

A település két olyan város – Purušhattum és Wahšušana – közt feküdt, melyek az óasszír 
kereskedelem időszakában vezető szerepet játszhattak. Mindkét kārum a leggyakrabban említettek 
közé tartozik, s mindkettőben megtaláljuk az asszír kereskedőcsaládok prominens képviselőit. 
Mivel az üzletemberek gyakran utaztak e két város között, a szövegek Šalatuwarról is gyakrabban 
tudósítanak, mint mérete és státusza alapján indokolt lenne. 
Az előadás e wabartum üzleti életét igyekszik bemutatni: milyen árucikkekkel találkozunk, kik a 
résztvevők, és ami a legfontosabb: befolyásolta-e az egyes cégek településen folytatott üzleti 
stratégiáit különleges helyzete. A táblák tanulmányozásából kiderül, hogy a rokon családok 
igyekeztek alkalmazkodni a Purušhattum, Šalatuwar és Wahšušana viszonylagos közelségéből 
fakadó helyzethez. 
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PÁSZTÓKAI-SZEŐKE JUDIT 
Kutakodás a gardróbban: fogyasztás és mindennapi viselet Pannoniában 

Elsősorban divat- és marketing szakemberek, illetve divatszociológusok körében egyre népszerűbb 
az ún. wardrobe studies, melyet magyarul leginkább talán ruhatárkutatásnak lehetne fordítani. Ez 
a viszonylag új interdiszciplináris módszertan a mai fogyasztói társadalom vonatkozásában arra 
keresi a választ, hogy mit és hogyan viselnek a mindennapokban az egyes emberek. Másképp 
fogalmazva a gardrób és a benne rejlő ruhák, illetve ruhatár mennyiségét, összetételét és 
tulajdonosukhoz való viszonyát (használatát) vizsgálja. Céljai közt szerepel, hogy pontosabb képet 
kapjon a mindennapi viseleti, öltözködési és ehhez kapcsolódóan fogyasztási szokásokról. 
Minthogy fogyasztás alatt nemcsak a javak beszerzését, de azok használatát, tárolását, fenntartását 
és selejtezését is érti, egy ruhadarab vagy öltözet biográfiájának megértése is központi szerepet 
kap. A ruhatárkutatások eredményei nemcsak a szociológusok, divattervezők, divatszakértők, 
marketing és textilipari szakemberek, de a gazdasági kérdéseken túl a környezetszennyezéssel 
kapcsolatos és környezeti kutatások számára is rendkívül jól hasznosíthatóak. A gardróbkutatás 
mindennapi viseletre és öltözködési szokásokra vonatkozó módszertana letűnt idők kutatói 
számára is jól alkalmazható: így pl. római kori papiruszoknak köszönhetően az egyiptomi nők 
ruhatárának összetételébe egész jó betekintést nyertünk általa, míg a Római birodalom nyugati 
részében, így Pannoniában is egy másik forráscsoport, az ólomból készült feliratos ruhacímkék 
segítségével kaphatunk képet ezen tartományok mindennapi viseletéről, illetve az egyes 
fogyasztási szokásokról. Pannoniából nemcsak a legtöbb feliratos ólom címke ismert, de egy 
helyről előkerült legnagyobb csoportjuk is innen származik, valamint egy unikális együttesük 
használt ruhák felújításával (javításával, tisztításával, újrafestésével stb.) is foglalkozó textilműhely 
régészeti hagyatékaként feltárásból, és nem folyómeder-kotrásából, latrinából vagy éppen 
újrahasznosításra váró fémhulladékként került elő az ókori Savariában, a mai Szombathely 
területén. Jelen előadás a fenti savariai műhely rövid bemutatását követően annak 
gazdaságtörténeti jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet. 

SZÁNTÓ ZSUZSANNA 
Ptolemaida bankok és zsidók 

Az 1950-es és 60-as években összeállított Corpus Papyrorum Judaicarum három kötete 
mérföldkövet jelentett a görög-római kori zsidóság kutatói számára, jelentősen átformálták 
ugyanis az egyiptomi zsidókról alkotott addigi, irodalmi forrásokon alapuló képet. A jelenleg 
készülő CPJ IV nemcsak a görög, hanem az egyéb (arámi, héber, démotikus) nyelven fennmaradt 
forrásokat is magában foglalja majd, és ennek köszönhetően még árnyaltabb kép bontakozik ki az 
egyiptomi zsidókról. Előadásomban a ptolemaios-kori egyiptomi gazdaság egy központi 
intézményének, a banknak a kialakulását és működését kívánom bemutatni, valamint azt, hogy a 
ma rendelkezésre álló források alapján milyen szerep jutott a zsidóknak ebben az állam által 
szigorúan ellenőrzött és szabályozott rendszerben.  

TAKÁCS LEVENTE 
A rabszolgák szerepe a római földmérésben 

A római földmérési szakírók fennmaradt műveikben nem szólnak részletesen arról, milyen 
eszközökkel és milyen munkaerő felhasználásával valósították meg az előttük álló feladatokat. 
Nem említik sem az ókori mérnöki tudományok által kifejlesztett eszközöket, sem a rabszolgákat. 
Az előadás feliratos és jogi források bevonásával ez utóbbiak szerepét próbálja feltárni a római 
földmérésben. 
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TORBÁGYI MELINDA 
Az éremleletek mint a gazdaságtörténet forrásai a késő vaskori „Pannoniában” 

A pénzérmék megjelenése egy adott társadalmi közegben önmagában még nem feltétlenül a 
monetarizált gazdaság létének bizonyítéka. A pénzérmék már anyaguknál, fémértéküknél fogva is 
jelentősek, mint fémnyersanyag, és ilyen értelemben mindenképpen értéket képviselnek. Hogy 
azonban milyen módon használják őket, az már más kérdés. Kérdés továbbá, hogy szükségszerű-e 
mindenesetben egyetlen funkciót feltételezni a pénzérmék megjelenése hátterében.  

Az ókori görög-római világ északi határain túl élő népek, elsősorban a kelták a Kr.e. 3. 
század folyamán kezdtek el saját érméket veretni görög, majd idővel római minták nyomán. Mi 
állhatott ennek hátterében? A pénzérmék megléte idővel bizonnyal indukált egy folyamatot, 
amelyben ezek a tárgyak a mindennapok csereforgalmába is lassanként bediffundáltak, mert vagy 
félszáz év múltán (bár az abszolút keltezésekkel még mindig vannak gondok) már számos helyen – 
még a keleti kelta vidéken is – megjelennek az aprópénzek, váltópénzek. Az aprópénzek 
megjelenése vitathatatlanul a társadalom monetarizáltságának jele, hisz létük azt jelzi, hogy egyre 
kisebb értékű tranzakcióknál használják az érméket. Az aprópénzek megjelenését rendszerint a 
városiasodáshoz kapcsolják, mivel nagy mennyiségben oppidumok környékén kerülnek elő. A Dél-
Dunántúlon legkésőbb a Kr.e. 1. században bronzpénzek jelennek meg, mégpedig igen nagy 
számban, és széles körben elterjedtek még a kibocsátó területen kívül is. Ezen pénzek mögött 
viszont – szisztematikus ásatások hiányában – nincsenek meg a telepek (legalábbis feltárva). 
Szalacska, Regöly potenciálisan lehettek azok a központok (Szalacskán pénzverő és öntőműhelyt 
tártak fel a 20. szd. elején, de leletanyaga sajnos megsemmisült a II. világháború idején), ahol a 
pénzeket kibocsátották. Ez a vidék a kelta korszakban gazdaságilag igen fejlett terület lehetett, 
aminek aztán a római korra nyoma sem maradt.  A gazdasági súlypontok máshová tolódtak a 
római előrenyomulás, foglalást követő időkben. 

VÉR ÁDÁM 
Stratégiai árucikkek és presztízsjavak kereskedelme kereskedelme az Újasszír Birodalomban 

Az alapvetően magánbefektetők és -kereskedők által működtetett távolsági kereskedelem felett az 
újasszír állam bizonyos felügyeletet gyakorolt. Ez nem csupán az adók, vámok és illetékek 
beszedését jelentette, hanem bizonyos javak kereskedelmének korlátozását vagy egyenesen 
tiltását. Előadásomban az állami adminisztráció levelezésének és a magánszerződések 
forrásbázisán vizsgálom, miként valósult meg az állami beavatkozás, mely termékekre terjedt ki, és 
végül melyek voltak azok a különleges gazdasági övezetek, ahol ezen árucikkek cseréjére mégis 
lehetőség nyílott. 
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Görög irodalomtörténet 

BURAI ERZSÉBET 
Szerkesztési elv és narratív technikák Theodóros Prodromos regényében 

Theodóros Prodromosnak, a bizánci Lukianosnak (A. Kaldellis) a regénye követi az antik 
modelleket (Héliodóros, Tatios), de számos újítás is megfigyelhető benne. A Rhodanthé és Dosiklés 
című verses regényben a szerelmesek számtalan megpróbáltatás, tengeri és szárazföldi kaland után 
a házasság boldog révébe érnek. Prodromos regénye kilenc könyvből áll, s három triászra 
tagolható. Az első rész in medias res kezdődik, kalózok támadnak Rhodosra és a főszereplők 
fogságba esnek, majd egy fogolytársuk és Dosiklés elbeszéléséből ismerjük meg a korábbi 
eseményeket. A középső triász az őket foglyul ejtő kalózokat és azok harcait mutatja be, az utolsó 
részben pedig a szerelmesek kiszabadulnak a fogságból, és a szüleikkel való találkozás után 
összeházasodnak. A regény 62,6 %-a V. Ruas vizsgálata alapján éthopoiia, a szereplők ilyen 
formában főképp a velük történteket elevenítik fel, a többi eseményről a narrator omniscienstől 
értesülünk. Prodromosnál a középső rész olyan digressio, amelyben a kalózok a főszereplők, 
Rhodanthéről és Dosiklésről a 4. könyv elején egyetlen mondat szól, majd azt követően a 6. könyv 
második harmadában lesznek újra ők a főszereplők. Előadásomban Prodomos regényének sajátos 
szerkesztési elvét és narratív technikáját elemzem részletesebben, mely a költői és retorikai 
eszközökkel együtt azt a célt szolgálja, hogy az antik görög regény mintáját követve szatirikus 
képet rajzoljon egy látszólag korábbi görög világról, azonban saját korának kritikáját fogalmazza 
meg benne.  

GÁBOR SÁMUEL 
„Si se non noverit”: Teiresias jóslata és Narcissus halála Ovidius Metamorphosesében 

Az ovidiusi Narcissus-történet (Met. 339–510) érdekes mozzanata az a teiresiasi jóslat, mely szerint 
Liriope fia akkor lesz hosszú életű, ha „magát sosem ismeri meg” (Met. III. 348). 

Az elbeszélés e jóslat révén strukturálisan az őt megelőző Teiresias-történet függelékévé, 
betétjévé válik, mely arra szolgál, hogy az újdonsült jós tehetségét igazolja. Tartalmilag, a 
Narcissus-elbeszélés felől nézve viszont a jóslat az ifjú sorsának értelmezéseként is működik, 
amennyiben a történeten kívüli nézőpontból fogalmazza meg Narcissus halálának okát. 

Míg a történet önmagában egy minden udvarlóját elutasító, s ezért büntetésből saját 
hiúságába belepusztuló ifjúról szól (ld. ehhez a Konóntól ránk maradt változatot is: FGrH 26. F 1. 
24), Teiresias enigmatikus jóslata a problémát általános emberi síkra emeli, mikor a delphoi jósda 
alapvető bölcsességére (γνῶθι σεαυτόν) – játszik rá, s Narcissus hosszú életének garanciájaként 
épp az önmegnemismerést nevezi meg. 

A jóslat lakonikus megfogalmazása, és az a hanyag elegancia, mellyel Ovidius saját 
Narcissus-elbeszélését a teiresiasi (feltételes módban megfogalmazott, tehát elvben több 
megvalósulási lehetőséget is nyitva hagyó) jövendölés beteljesüléseként vezeti fel (Met. III. 349–
350), alapvetően az olvasóra bízza a jóslat és a történet mélyebb összefüggéseinek felfejtését. 

Előadásomban ennek az összefüggésnek próbálok utánajárni, mindenekelőtt Narcissus 
önmagára, illetve saját képmására ismerésének részletes, de sok mindent megint csak homályban 
hagyó ovidiusi leírásából kiindulva (Met. III. 407–463). 
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HORVÁTH JUDIT 
A hálás Százkezűek 

Az Istenek születése c. Hésiodos-költeményben hosszú részlet szól Zeus és a titánok harcáról. A 
titánok legyőzése nem megy könnyen, Zeusnak segítségre van szüksége, ezért a háború 10. évében 
felhozza a Tartarosból a félelmetes külsejű, roppant erejű Százkezűeket, akiket egykor apjuk, 
Uranos isten taszított féltékeny haragjában a föld mélyére. Zeus megeteti-megitatja őket nektárral 
és ambróziával, majd – a homérosi költeményekből ismert emelkedett stílusban – beszédet intéz 
hozzájuk, amelyben emlékezteti őket, hogy kiszabadulásuk mekkora jótétemény volt az ő részéről, 
és hogy ezért hála jár. Az egyik Százkezű, Kottos hasonlóan komoly hangú válaszbeszédben 
biztosítja Zeust, hogy ők pontosan tudják, mivel tartoznak neki. Előadásomban azzal a kérdéssel 
foglalkozom, hogy milyen változást jelent a Százkezűek mitikus alakjában ennek a két beszédnek 
az elhangzása, tehát az, hogy megszólítják őket, ők megszólalnak, sőt hálát éreznek. 

KARSAI GYÖRGY 
A hazugság a görög tragédiában 

Hazudni nem hősi tett – a szoros kivétel ez alól a poikilométész Odüsszeusz -, ennek ellenére sok 
nagy hős él már az eposzban is a félrevezetés, a becsapás, a csel eszközével (pl. Iliasz 2. ének, 
Zeusz hamis álomképe és Agamemnón hazug álomkép-értelmezése, Iliasz 14. ének, Héra becsapja 
Zeuszt; 22. ének, Athéné félrevezeti Hektórt; Odüsszeia 2. ének, Pénelopé hosszú időn át 
félrevezette a kérőket; 9. ének, Odüsszeusz hazudik a Küklópsznak, ugyanő folyamatosan hazudik 
személyazonosságát illetően). A színpadon a pszeudosz, a métisz más félrevezetésére történő 
felhasználása a tragikus fordulatok előidézésének egyik legfontosabb eszköze. Előadásomban a 
hazugság különböző típusaira – a halált okozó hazugságra, az öngyilkosságot lehetővé tevő 
hazugságra, a jó szándékú hazugságra, a tényeket homályba borítani szándékozó hazugságra és a 
személyazonosság eltitkolását célzó hazugságra - hozok példákat, s ezek elemzéséből kísérlek meg 
általános következtetéseket levonni a hazugság színházesztétikai szerepével kapcsolatban. A 
Perzsáktól az Agamemnónon és az Áldozatvivőkön át a Trakhiszi nőkig, a Philoktétészig, a 
Hippolütoszig, a Helenéig és a Bakkhánsnőkig terjed a vizsgálatra kiválasztott drámák köre. 

KÁRPÁTI ANDRÁS 
Aischylos és a „zenedramaturgia” születése 

Az antik görög tragédiaelőadás egyik legmeghatározóbb vonása volt a zeneiség: a hangszerkíséret 
mellett táncolva és énekelve előadott gazdag ritmikájú kardalok, a monódia és az énekbeszéd 
(parakatalogé), valamint az énekelt dialógusok. A görög tragédia zenéje – néhány hang kivételével 
– teljes egészében elveszett, ám a ritmizált szövegből ma is pontosan tudható, hogy a drámai 
megszólaláshoz mikor kell hozzáképzelnünk az éneket és a hangszerkíséretet, és mikor nem. 
Előadásomban a váratlan dalra fakadás ritka pillanatait vizsgálom: három Aischylos-jeleneten (Ag. 
1072–1177, 1407–2576, Supp. 825–902) kísérlem meg bemutatni, hogyan léptethető be a 
drámainterpretáció terébe a zene mint kifejezésforma, és hogy hogyan képes a beszéd- és az 
énekregiszterek váltogathatósága olyasmit is kifejezni, amit a szöveg valamilyen okból nem mond 
vagy nem mondhat el pusztán a szavakkal. 

KULIN VERONIKA 
A Melampus-mítosz az Odysseiában 

Melampus két helyen fordul elő az Odysseiában: először a Nekyia nőkatalógusában (11.287-297), 
másodszor ott, ahol a költő Theoklymenost fellépteti, és elmeséli származását (15.223-242). Az első 
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esetben az elbeszélő Odysseus, a másodikban a költő maga. Mindkét helyen az a történet hangzik 
el, amelyben a „kiváló jós” Iphiklés marháinak elrablására vállalkozik, hogy ezzel megszerezze 
testvére számára Néleus lányának a kezét. Azt vizsgálom, hogyan viszonyul ez a két elbeszélés 
egymáshoz, és mi a szerepük az eposz szerkezetében. A kontextus és az elbeszélések tematikus 
felépítésének vizsgálata arra mutat, hogy a költő Odysseus történetének paradigmájaként formálta 
meg a Melampus-mítoszt. A két elbeszélés, mint mitikus paradigma-történet hasonló azokhoz a 
homérosi mitikus paradigmákhoz, amelyek esetében az elbeszélő  nem tud arról, hogy valójában 
még többet üzen, mint amiről maga is tud: a paradigmatörténet túlmutat a megcélzott szituáción 
és az elbeszélői horizonton is. A két szakasz elbeszélői szituációjának és műfaji jellegének 
vizsgálata pedig a jósoknak az eposzban betöltött problematikus szerepére világít rá. A katalógus 
és a genealógia műfaja más költői eszközökkel együtt eltávolítják a jósok világát a hősi epika 
világától. 

KRÄHLING EDIT 
Hésiodos, Melanchthon és az imitatio 

Előadásomban Philipp Melanchthonnak először 1532-ben Hagenauban, majd később sokszor, 
másutt is megjelent Hésiodos-magyarázataival foglalkozom. E mű azoknak a sorába tartozik, 
amelyekben Melanchthon klasszikus szerzőket interpretált. A klasszikus művek között döntő 
többségben vannak szónokok művei: Ciceróé, Démosthenésé, Quintilianusé. A görög auktorok 
között nagyobb részt a tragikusok, Homéros, kisebbet a lírikusok képviselnek. Előadásomban azt 
vizsgálom, mi foglalkoztatta Melanchthont Hésiodosszal kapcsolatban. Az első kiadáshoz hosszú 
előszót is írt, amelyet a későbbiekben még egy rövidebb praefatióval egészített ki. Ezekben 
központi fogalom az imitatio, amelynek nyelvi-retorikai, filozófiai és teológiai vonatkozásaira 
Melanchthon egyaránt kitér. Ezeket a vonatkozásokat szeretném sorra venni, és az interpretált 
szöveghelyekkel összekapcsolni. Előadásom végén bemutatnám azt az 1553-as frankfurti kiadást is, 
amely az MTA Könyvtárának régikönyv-gyűjteményében található, és amely előadásom apropóját 
adta.        

MAYER PÉTER 
A »bagoly és a veréb« költői programja – Anakr. PMG 388 és Hor. epod. 4 

Bár Anakreón és Horatius címben szereplő parvenu-invektíváinak szembeötlő hasonlósága nem 
kerülte el a kutatás figyelmét, a mértékadó újabb szakirodalom inkább a két megnyilatkozás 
különbségeit, távolságát hangsúlyozza. 

Egyfelől néhány Anakreón-kori (!) vázaábrázolás, másfelől a horatiusi persona önreflexív, 
életrajzi vallomásai fényében azonban e versek olyan zavarbaejtő olvasatához juthatunk el, amely 
e támadások szokatlan agresszivitása mögött burkolt, ám nem kevésbé erőteljes öniróniát tár fel. E 
két költői alapállást, gúnyt és önkritikát nem egyszerű összhangba hozni egy költői üzenet 
egészén belül: a kutatás régóta nem igazán tud mit kezdeni egy „verébnek” szóló drasztikus 
invektívával, ami bevallottan egy „bagoly” szájából szól. Emellett a jelenség üzenetmeghatározó 
jelentőségű ponton teremt kapcsolatot a két szöveg között, amire eddig különös módon sem az 
Anakreón-, sem a Horatius-kutatás nem figyelt fel. 

Módszertanilag is érdekes kérdés: vajon Anakreón és Horatius ’agresszív öniróniája’ 
összeolvasva segítenek-e/segíthetnek-e egymás kölcsönös megértésében? Milyen – hasonló, vagy 
éppen eltérő – költői üzenet rekonstrukciójára nyújt lehetőséget a két szöveg, és mit mondhatunk 
el ezek fényében az invektívák említett, furcsa kétélűségéről? Az előadás bizonyos mértékig 
vállaltan aporetikus: ha az említett problémákra nem is tud minden tekintetben megnyugtató 
megoldással szolgálni, legalább igyekszik jó kérdéseket feltenni, és számot vetni a lehetséges 
válaszokkal. 
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PATAKI ELVIA 
Butész és a Szirének. A nevek alluzív ereje Apollóniosz Rhodiosznál 

A Szirének jelenete (IV 891–921) az Apollóniosz-filológia sokat vizsgált tárgya, amelynek elemzői 
többnyire az archaikus modellel folytatott dialógusra összpontosítanak, illetve a varázséneket   
ellendalával legyőző, az elbeszélő alteregójának tekintett Orpheusz alakjának összefüggésében 
értelmezik azt. Ritkábban esik szó az epizód végén említett mellékszereplőről, Butészről, aki 
kizárólag az Argonautikában (s az azt követő mitográfusoknál) szerepel. A seregszemlén kívül (I 
95) egyedül itt említett argonauta (az orpheusi fellépés ellenére?) már-már a Szirének áldozatává 
válik, Aphrodité segítségével azonban megmenekül. Az Eryx-hegyi kultusz eredetmítoszának 
körvonalaival záruló digressusban a filológus költő s– mintegy rendet téve a mitológia több, 
azonos nevet viselő szereplője között (szicíliai pásztor, Aphrodité kedvese, Eryx apja / az athéni 
Teleón fia / az athéni Pandión fia, az Eteobutadák papi rendjének alapítója / Boreasz őrültségében 
magát vízbe ölő fia) – tudatosan egybefűzni látszik a dél-itáliai és az attikai hagyomány bizonyos 
szálait. Az előadás a két tradíció összekapcsolásának forrását keresi a Szirén-epizód egyes 
elemeinek előképeit, valamint a Butész pasztorális világot idéző neve által idézett, nyájakat és 
Sziréneket társító szöveghelyeket vizsgálva. 

PESZLEN DÓRA 
Mítosz, mágia, eposz. Mágikus motívumok Apollónios Rhodios Argonautikájában 

A hellénisztikus korból egyetlen epikus mű maradt ránk, Apollónios Rhodios Argonautikája. A 
költemény az Argó hajó Kolchisba vezető útját, az aranygyapjú megszerzését és az Argonauták 
viszontagságos hazaútját beszéli el négy énekben. A hősök kalandjai során a mágia körébe (is) 
sorolható elemek is felbukkannak. Előadásomban arra keresem a választ, hogyan viszonyul 
ezekhez a motívumokhoz az eposz, hogyan kezeli az Argonautika szerzője többek között Médeia és 
Kirké alakját, amelyhez szervesen hozzátartozik a varázslat, és mindez mit mutathat meg abból, 
hogyan meséli újra Apollónios Rhodios a mitikus történeteket. 

SOLYMOSI BENEDEK 
A tanácsadó és közvetítő női mellékszereplők tragikus előképei Apollónios Rhodios Argonautikájában 

Az Argonautika költői világának a befogadása és értelmezése során rendkívül fontos mozzanat 
annak a tanulmányozása, hogy milyen költői eszközökkel és irodalmi előképek felhasználásával 
formálja meg a szereplőit Apollónios. Általánosan elfogadott nézet a kutatásban, hogy a költő 
termékeny párbeszédet folytat a korábbi irodalmi hagyománnyal, különösen Homérosszal, 
azonban a klasszikus attikai tragédia ihlető hatása egy-egy reminiszcencia vagy nyilvánvaló elem 
felfedezésén kívül javarészt aratatlan mezőként kínálkozik az értelmezőnek. Előadásomban 
elsősorban ebből a megfontolásból esettanulmány jelleggel vizsgálom az eposz 
cselekményszövésében másodlagosnak tekintett nőalakoknak (Polyxó, Kalchiopé, Areté) a tragikus 
hagyományt követő megformáltságát és szerepét a narratívában.Tegyey Imre: Krateia 
(Menandros, Misoumenos, 1-100, 609-659, 959-996 Arnott) 

TEGYEY IMRE 
Krateia (Menandros, Misoumenos, 1-100, 609-659, 959-996 Arnott) 

Menandros (erősen töredékes) Misoumenos-ában Thrasonides úgy akar magának feleséget 
szerezni, hogy ciprusi hadjáratán szerzett hadifoglyának, Krateiának megadja a szabadságot. A nő 
vezetheti a háztartást és megoszthatja a katonával ágyát is anélkül, hogy jogilag házasságot 
kötöttek volna. A lány azonban egy (hamis) gyanú miatt elidegenedik Thrasonidéstől (ő a 
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„gyűlölt” ember”) és megtagadja magát társától. A katona szenved a visszautasítástól, és csak a 
félreértés tisztázása után köthet házasságot egykori zsákmányával. A kutatás középpontjában 
elsősorban Thrasonidés áll, aki minden tekintetbe különbözik a megszokott „hetvenkedő katona” 
alakjától. Az előadás kísérletet tesz Krateia jellemének megrajzolására. 

VÁLÓCZI RÓBERT 
A tér- és időábrázolás változásai a klasszikus indiai színházban 

A klasszikus, szanszkrit nyelvű indiai színház fejlődésének szakaszaira főleg a drámai művekből és 
a másodlagos, irodalmi forrásokból következtethetünk. Ahogy a tradíció többi része, úgy az idő- és 
térábrázolási módszerek is átalakultak az évszázadok során. Amíg az idő múlásának érzékeltetése 
mindig is a szóbeliségen alapult, a tér ábrázolásához a Nátjasásztra legkorábbi szövegrétege még a 
valósághű eszközök alkalmazását javasolja. A szöveg későbbi rétegei, valamint a hozzá kapcsolódó 
kommentárirodalom, a drámák igehasználata és színpadi utasításai, a másodlagos szépirodalmi 
szövegek előadás-leírásai már egy egyszerűsödő ábrázolási módszert sejtetnek. 

Habár a technika szimbolikussá válását gyakorlati okokkal magyarázza a Nátjasásztra, 
figyelembe kell vennünk a közönség idővel változó képességét is a színpadon látottak 
befogadására. Miközben az irodalmi dráma erős szövegközpontúsága miatt már alkalmatlan lett a 
bemutatásra (bár a szerkezeti és technikai konvenciókat megtartották), a színházi előadások 
igazodtak a közönség változó igényeihez. 
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Klasszikus ókor, Bizánc és Humanizmus.  
Kritikai forráskiadás magyarázatokkal 

BOBAY ORSOLYA 
Egyiptom leírása Vadianus Mela-kommentárjában 

Előadásomban Joachimus Vadianus Pomponius Mela-kommentárjának Egyiptom-képét vizsgálom. 
Az elemzés fő szempontjai a mágiához köthető illetve racionalista szemléletmódot tükröző elemek 
szerepe és az ókori természettudományos ismeretekkel kapcsolatos kora humanista állásfoglalás, 
valamint a humanista földrajztudományi munkák és a Mela-kommentár Egyiptom- képe közötti 
kapcsolatok.  

BUJDOSÓ ÁDÁM 
Nicolaus ex Mirabilibus a lelkiismeretről 

A feltehetően kolozsvári születésű és olasz származású, a firenzei tudományos életben jeleskedő, 
majd pedig az 1490-es években II. Ulászló udvarában, ill. a magyar domonkos rendtartományban 
fontos tisztségeket betöltő Nicolaus ex Mirabilibustól három teológiai-filozófiai traktátus maradt 
ránk. A lelkiismeretről szóló olasz nyelvű munkája legkorábbi (1489) fennmaradt műve és a 
firenzei Szent Péter vértanúról nevezett női domonkos kolostorban tartott prédikációjának a saját 
maga által átdolgozott és kiegészített leirata. Nicolaus a lelkiismeret meghatározásakor, 
felosztásakor (synderesis, ratio superior, ratio inferior, conscientia) és leírásakor elsősorban 
Órigenész, Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás műveire támaszkodik, később azonban más 
(görög, római és muszlim) szerzők nézeteit is bevonja a vizsgálódásába. Előadásomban Nicolaus 
lelkiismeretről vallott nézeteinek bemutatásán túl arra a kérdésre keresem a választ, hogy az általa 
képviselt álláspont mennyiben tekinthető a domonkos intellektualista irányzatba illeszkedőnek és 
mi a viszonya a Firenzében abban az időben szintén jelenlevő ferences voluntarizmushoz. 

DELBÓ KATALIN 
A XII. századi bizánci regény 

Nikétas Eugenianos Drossila és Chariklése egyike azoknak a görög nyelvű regényeknek, amelyek 
mintegy nyolc századnyi hiátus után a XII. században Bizáncban az antik regényműfaj 
újjászületését mutatták. A négy ránk hagyományozott mű — amelyekre a szakirodalom gyakran 
együttesen mint Komnénos-regényekre hivatkozik — sajátos arculata a kultúrák és hagyományok 
ötvöződéséből alakult ki: az írók alkalmazkodtak saját koruk irodalmi elvárásaihoz és a keresztény 
környezethez, ugyanakkor sokat merítettek az ókori szerelmi regények (Achilleus Tatios Leukippé 
és Klitophón, Héliodóros Aithiopika, Longos Daphnis és Chloé) témáiból és motívumkincséből. 
Talán éppen ez utóbbival magyarázható az, hogy a bizánci regények a XX. század közepéig nem 
kerültek tudományos érdeklődés középpontjába, hiszen azokat az antik előképek egyszerű 
másolataként és utánzataként tartották, tartják számon. A korábbi vizsgálatoknál a hangsúly 
leginkább a műfaj megújulásának okaira, körülményeire került. Jelen előadás a XII. századi bizánci 
regényhez Nikétas Eugenianos műve felől közelít, és arra igyekszik rámutatni, hogy a Drosilla és 
Chariklés hogyan viszonyul az elődökhöz, a kortárs regényekhez, valamint hogy hol helyezhető el 
a műfajfejlődés folyamatában. 
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EGEDI-KOVÁCS EMESE 
Iviron 463 sz. kódex 

A Barlám és Jozafát című regényes legenda 11. századi Athosz-hegyi görög kéziratának (Iviron 
No 463) különlegessége, hogy – a bizánci irodalmi hagyományban egyedülálló módon – a görög 
szöveg mellett a kézirat margóján szerepel egy teljes (!), valószínűleg a 13. század elejéről 
származó, ezidáig át nem írt, ófrancia fordítás. Az ófrancia szöveg egyetlen más nyugati 
változattal sincs kapcsolatban (latin, későbbi ófrancia változatok), a fordító szóról szóra az eredeti 
görög szöveget követi. Az előadás a szövegkiadási munkálatok előkészítő szakaszának 
tapasztalatait összegzi, elsősorban paleográfiai és filológiai szempontok alapján. A francia fordítás 
és a görög eredeti összevetése új távlatokat nyithat meg a kutatásban, hiszen első alkalommal 
nyílik lehetőség a középkori regény műfaján belül egy görög és egy francia szöveg párhuzamos 
filológiai vizsgálatára, a lexikai és stilisztikai sajátosságok és egyezések elemzésére, amely más 
francia regénnyel kapcsolatban is jelentős eredményeket hozhat. 

EKLER PÉTER 
Az ókori görög és római irodalom mint eszmény és előkép  

Augustinus Moravus Olomucensis (1467-1513) De modo epistolandi című művében 

Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513) a morvaországi és közép-európai (egyúttal 
magyarországi) humanizmus fontos alakja. Krakkói és padovai tanulmányok után 1496-tól II. 
Ulászló magyar és cseh király budai udvarában tevékenykedett a cseh kancellária szolgálatában. 
Komoly egyházi javadalmakat élvezett; a Sodalitas Litteraria Danubiana (Dunai Tudós Társaság) 
meghatározó szereplője volt. Az 500 éve elhunyt Augustinus Moravus irodalmi tevékenységét 
illetően számos további vizsgálatot érdemlő kérdés létezik. Közéjük tartozik az általa írt, De modo 
epistolandi cum nonnullis epistolis quam pulcherrimis (a továbbiakban De modo epistolandi) című, 
levélírást oktató stilisztikai „tankönyv” (1495) beható vizsgálata, elemzése. A De modo epistolandi 
rövid, egyszerű, átlátható felépítésű latin nyelvű kézikönyv, amely az általános ismeretek rövid 
leírása után a Rhetorica ad Herennium (Kr. e. 1. sz.) negyedik könyvének gondolatmenetét követve 
a stilisztikai alakzatokat ismerteti, végül pedig követésre való példaként 13 latin nyelvű levelet 
közöl. A kellemes hangulatú mintalevelek szerzője Augustinus Moravus, a címzettek pedig valós 
személyek. Célom, hogy részletesen feltárjam, bemutassam és elemezzem Augustinusnak az ókori 
görög és római irodalom iránti érdeklődését, az általa olvasott, idézett, utánzott és mások számára 
követésre ajánlott klasszikus auktorok szövegeihez, szellemiségéhez, módszertani elképzeléseihez, 
gondolatvilágához fűződő viszonyát. A De modo epistolandi elsősorban Cornificius, Cicero, 
Quintilianus retorikai műveinek hatását tükrözi, számos Vergilius-, Ovidius-, és Persius-idézettel. 

FARKAS ZOLTÁN 
Tagolás : értelmezés – bizánci esettanulmányok  

A legutóbbi évtizedben kezdődött a bizánci kéziratok helyesírásának, hang- és mellékjeleinek és 
központozásának módszeres tudományos vizsgálata. A kutatásban eddig elért eredmények 
ismertetése után néhány példán mutatom be, milyen lehetőségek nyílnak ókori és középkori görög 
szövegek új (bizánci) nézőpontú megközelítésére és értelmezésére. 

HAJDÚ ATTILA 
Apologia Athénaión – Nikolaos beszéde Diodórosnál (Diodóros Sikeliótés 13,20,1–27,6) 

Kr. e. 413 őszén az athéniak szicíliai hadjáratának katasztrofális vereségéről – Thukydidés és 
Plutarchos mellett – Diodóros Sikeliótés is beszámol Bibliothéké Historiké c. világtörténetében. Az 
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athéni foglyok sorsáról a Syrakusaiban ülésező népgyűlés döntött. A szicíliai történetíró először a 
demagóg Dioklés véleményét summázza, mely szerint az athéni hadvezéreket azonnal ki kell 
végezni és a foglyokat kőbányába kell küldeni. Az indítványt egy újabb, Hermokratés által 
kezdeményezett indítvány követte – kevés sikerrel. A tömeg zúgolódását a syrakusaii háborúban 
fiait elvesztő Nikolaos színpadias fellépése törte meg. Diodóros itt – a rá nem jellemző módon – 
hosszabb, retorikailag gondosan megszerkesztett beszédet ad szereplője szájába, ezzel irányítva 
olvasója figyelmét a beszéd fontosságára. Az idős syrakusaii férfi az epeikeia és a philanthrópia 
eszméit testesíti meg. Beszédében az athéniak védelméért szállt síkra: a foglyok elengedését 
szorgalmazta és a múltból kiragadott exemplumokkal az Athénnal való megbékélésre ösztönözte a 
város lakóit. Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy rávilágítsak a Diodóros által megalkotott 
Nikolaos-beszéd szóba jöhető forrásaira, továbbá feltárjam a beszédek szerepét a Thukydidés utáni 
görög historiográfiában. 

HORVÁTH LÁSZLÓ 
Plutarchos, a „hazafi” 

Plutarchos a hazáját, a thébaiak becsületét védelmező igyekezettől áthatva (miközben a Hérodotos 
rosszmájúsága című írásának terve folyamatosan foglalkoztathatta vagy akár már el is készülhetett 
vele) Démosthenés életének egy máskülönben érdektelennek tűnő epizódjába (Plut. Dem. IX,1) 
saját írói tevékenységét illesztette. A történet elemei eleinte talán maguktól „kínálkoztak fel” és 
igazodtak önnön írói tevékenységéhez (dél-itáliai, terinai [?] szerző idegeneket dicsőítő és a 
görögöket, elsősorban a thébaikat gyalázó írást olvas fel Olympiában és művét így próbálja 
terjeszteni a görög világban, majd egy görög patrióta a hazugságokat történeti és irodalmi 
érvekkel cáfolja), hogy azután tudatosan, keresett nyelvi áthallással jelölje meg a történethez és 
főhőséhez igazodó apologetikus irodalmi munkásságát.   

JUHÁSZ ERIKA 
Scelus nomine Andreas Darmarius scriptor et veterator nequissimus 

Andreas Darmarios (1540 – 1587 után) görög származású másoló fontos szerepet töltött be a 16. 
századi Nyugat-Európa kulturális életében. A könyvnyomtatás korában különösen termékenynek 
számító másoló tevékenysége azonban – mint az előadás címe is mutatja – nem csupán csodálatot 
váltott ki kortársaiból. Darmarios általában kereskedelmi céllal másolta a kéziratokat, s a kutatók 
máig azzal vádolják, hogy a jobb haszon reményében olykor a művek címeit is meghamisította. Az 
előadás középpontjában a Chronicon Paschaléról készült három Darmarios-másolat (Codex 
Monacensis Graecus 557; Codex Holmiensis Graecus Va. 7,1-2; Codex Upsaliensis Graecus n. 2) 
tüzetes vizsgálata és összevetése áll, és Darmarios címadási szokásai mellett egyéb 
másolói/kereskedői fortélyaira is fény derül az elemzés során.  

NAKOS KONSTANTINOS 
Az ókor szerepe a fiatal újgörög állam első éveiben (1830-1850) 

Egy újonnan létrejött állam ideológiájában milyen szerep jut a múltnak? Mennyire befolyásolja a 
jelen nyomorúságos állapotát az a tudat, hogy örököse egy dicsőített múltnak, utódja egy 
világcsodának? Merre tekint az újkori, frissen felszabadult görög egyén? Hogyan magyarazza meg 
a jelenkornak történelmi létét? És mire építi fel az újra alakult államát? Ezekre a kérdésekre 
próbálunk választ adni, különös tekintettel arra a szerepre, amelyet az ókori Görögország az újkori 
görög állam létrejöttében játszott. Hogyan illeszkedett be a kor történelmi útkeresésének 
folyamatába az ókori Görögország? Azokat a fő véleményeket összegezzük ezzel a történeti korral 
kapcsolatban, amelyek röviddel a „szakadatlan görög kontinuitás” ideológiai formációjának 
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megfogalmazása előtt uralták a kor szellemi életét. Az ókori és az újkori görögség közötti 
harmónia feltételezése már a szabadságharc előtt létezett, de Ottó trónra lépésével és a bajor 
uralom kezdetével egyre nagyobb jelentőségre tett szert. Nem véletlen tehát, hogy Ottó 
uralkodása idején maga az állam is élénk érdeklődést mutatott az ókori görög kultúra iránt. A 
fentiek összegzéseként megállapíthatjuk, hogy a bajorok a német nyelvű területeken régóta 
meglévő, általános ókor iránti érdeklődésükből kiindulva ösztönzik és erősítik a görögöknek a 
saját ókori múltjuk felé fordulását. Az állam megerősödésével megalakul a Régészeti Hivatal és a 
Régészeti Társaság, valamint kezdetét veszi a Régészeti Lapok kiadása, továbbá királyi rendeletek 
sora lát napvilágot az ókori műemlékek megmentése, az ásatások biztosítása, valamint a 
neoklasszicista építészeti stílus uralkodóvá tétele érdekében. Ezek az intézkedések, valamint a 
főváros Nafplióból Athénba történő áthelyezése a korszellemet átható, a bajorok által támogatott 
és felerősített ókorimádattal együtt olyan szellemi hátteret hoztak létre, amelyben „az ókori világ a 
Görög Királyság jelenjének szerves részévé vált”. 

KOVÁCS ISTVÁN 
Egy katona levele Pannoniából 

Előadásomban egy nemrég kiadott, hazánkhoz is kapcsolódó papirusztöredéket mutatok be. A 
papirusz egy Póleión nevű, Pannoniában szolgáló legionárius Egyiptomba hazaküldött, görög 
nyelvű, feltehetően a Kr. u. III. századból származó levelét őrizte meg. A levélben a katona a 
családja iránt érdeklődik, panaszkodik, hogy  már régóta nem kapott választ. A szöveget 
megvizsgálom a korabeli írásbeliség szempontjából néhány párhuzamos forrás segítségével, 
kitérek a korabeli „postaszolgálatra”, levelezési szokásokra, illetve a műveltség és írni-olvasni 
tudás kérdésére. A papirusz a pannoniai katonai életről is tartalmaz adatot, melynek kapcsán 
röviden bemutatom a provincia katonai szerveződését, és az itt állomásozó legiók történetét. A 
levélben előforduló tulajdonnevek (családtagok, egyéb személyek) elemzése hozzásegíthet a 
levélíró társadalmi hátterének feltárásához. Az előadás során kitérek egyéb, helyi görög nyelvű 
szövegemlékek, feliratok, fémtáblák bemutatására is. 

MÉSZÁROS TAMÁS 
Megjegyzések Thukydidés antik életrajzi hagyományához  

Előadásomban a Thukydidés antik életrajzi hagyományának nevezett heterogén szövegcsoportot 
vizsgálom. Az idetartozó önálló művek, lexikon szócikkek, elszórt utalások stílusa, nyelvezete, 
hitelessége, terjedelme különbözik. Az egyes szövegek keletkezési ideje szintén nagy 
változatosságot mutat, a Kr. e. V. századtól a Kr. u. XVI. századig terjed. Többségük szerzője 
ismeretlen. Az egység hiánya olykor még egy művön belül is szembetűnő. Az antik életrajzi 
hagyomány egyes darabjai: (1) Thukydidésnek a saját művében található, önéletrajzi jellegű 
megjegyzései; (2) a Thukydidés művéhez írt scholionok egyes megjegyzései; (3) a Markellinos 
neve alatt fennmaradt Thukydidés-életrajz; (4) névtelen szerzőtől származó Thukydidés-életrajz; 
(5) a Suda-lexikon Thukydidés-szócikke; (6) a Pap. Oxy. XV. nr. 1800 néhány szavas életrajz-
töredéke; (7) az Eudokia Makrembolitissa bizánci császárnőnek tulajdonított Thukydidésre 
vonatkozó megjegyzések. 

ORBÁN ÁRON 
A költői inspiráció és vates-szerep asztrológiai szimbolikája Conrad Celtis költészetében  

Conrad Celtis (1459-1508), a német humanizmus egyik vezéralakja, az első német poeta laureatus 
költészetében különösen meghatározó szerepet játszott korának két eszmeköre: egyrészt a 
kozmikus szimpátiák, a mikro- és makrokozmosz összetartozásának (sztoikus-neoplatonikus 
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színezetű) tana, másrészt a költészet isteni eredetének, a költő múzsai kiválasztottságának és 
„inspirált” állapotának gondolata. Ez a két eszmekör gyakran együtt, összefonódva jelenik meg 
Celtis (kizárólag latin nyelvű) költészetében, egy olyan mitológiai, ill. szoláris-asztrális szimbolika 
keretében, melynek az individuális asztrológia az egyik kulcsfontosságú, ám a szakirodalomban 
igencsak elhanyagolt összetevője. Celtis fő művének, az Amoresnek bevezető elégiája a saját 
születési horoszkópját mutatja be, és e kedvező (ill. a szerelmi problematika szempontjából 
kedvezőtlen) születésre más műveiben is utal. Költővé koszorúzásának horoszkópja a Proseuticum 
végén látható. Mások „csillagaira”, horoszkópjaira is sok utalást találunk: a költő és kedvese 
összetartozását horoszkópjaik szoros kapcsolata mutatja; sok költőtárs, sodales született 
asztrológiailag kedvező időpontban; ezenkívül a költő és patrónus (Celtis esetében főleg III. 
Frigyes és I. Miksa császárok) szimbiotikus kapcsolatának is fellelhetőek asztrologikus 
vonatkozásai. Mindeme szimbolika egyes elemei korábbi korszakokból származnak: a klasszikus, 
középkor, itáliai reneszánsz és kortárs német szellemi élet több költője, gondolkodója hozható 
összefüggésbe Celtissel; elsősorban a római aranykori költészet, főleg Manilius Astronomiconjának 
szerepét kell hangsúlyoznunk.  

ÖTVÖS ZSUZSANNA 
Széljegyzetek és forrásaik az ÖNB Suppl. Gr. 45. jelzetű humanista vocabulariumban 

Az ÖNB Suppl. Gr. 45. jelzetű kéziratban található görög-latin szótárban számos széljegyzet 
olvasható a margókon, amelyek alapvetően két nagyobb csoportra bonthatók. Az egyik csoportba 
zömével görög nyelvű margináliák tartoznak: ezek Aristophanés-scholionokra, jogi szövegekre és 
egyéb görög irodalmi, illetve lexikográfiai forrásokra vezethetők vissza. A másik nagy csoportba 
főleg latin nyelvű széljegyzetek tartoznak, de elvétve olasz nyelven írott margináliák is 
megjelennek. Az előadás ennek a két széljegyzetcsoportnak az eredetére, forrására fog 
koncentrálni, felhasználva egyrészt egy hasonló kéziratban (Σ I 12, Real Biblioteca de San Lorenzo 
de El Escorial, Madrid) található széljegyzetes anyaggal való kollacionálás eredményeit, illetve egy 
másik szöveghagyományba tartozó görög-latin szótár szóanyagával elvégzett kollacionálás 
tanulságait. 

PÉTI MIKLÓS 
Költői én-formálás Miltonnál és Homérosnál 

Az Elveszett Paradicsom fogadtatásában igen korán, gyakorlatilag a mű megjelenésével egyidőben 
megjelenik az a kultikus beszédmód, amely az eposzt az Ilias és az Odysseia szintjére, szerzőjét 
pedig a Homérost megillető helyre, sőt, gyakran akár a görög költő fölé helyezi. Az idővel kritikai 
közhellyé formálódó és a mű történeti recepciójába is beépülő véleményért részben Milton is 
„felelős”: az Elveszett Paradicsom epikus narrátora több helyen hasonlítja önmagát Homéroshoz, 
tárgyát pedig az Ilias vagy az Odysseia témájához. Dolgozatomban ezeket a részleteket vetem 
össze a homérosi költői én-formálás mintáival.  

SIMON LAJOS ZOLTÁN 
„Silve fecere Ligurgum”. A klasszikus irodalmi hagyomány Giovanni Boccaccio eclogáiban 

Boccaccio roppant terjedelmű latin munkásságának a Buccolicum carmen talán a legkevésbé 
kutatott darabja. Jóllehet ez a tizenhat eclogából álló, mintegy szellemi-politikai önéletrajzként 
olvasható gyűjtemény a bukolikus költészetet alapjaiban megújító Petrarca hatására formálódott, 
Boccaccio, jelentősen eltávolodva mesterétől, a műfajnak megint újabb változatát hozta létre. 
Ennek az eltávolodásnak egyik legföltűnőbb megnyilvánulása a Buccolicum carmen szövegében 
található, zavarba ejtően gazdag ókori mitológiai, földrajzi és történeti névanyag, amely, nem 
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függetlenül a szerző mitográfiai, geográfiai és historiográfiai tevékenységétől, példátlan 
mértékben szélesíti ki a pásztori műfaj elvileg szűkre szabott határait. Az előadás e sokrétű 
műveltséganyag áttekintésére tesz kísérletet, egyszersmind azt is vizsgálva, hogy az életrajzi, 
politikai és spirituális élmények allegóriáiként olvasható eclogák integumentumát alkotó 
klasszikus utalások szövedéke miként segíti elő a rejtett értelem föltárását.    

SOLTI DÓRA 
Bizánc a 20. századi magyar irodalomban 

Az előadás a 20. századi magyar irodalom Bizánc-képének történeti változásait követi nyomon, 
valamint arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen kapcsolat mutatható ki a század legfőbb 
történelmi eseményei és az állandó változás alatt álló irodalmi Bizánc-kép között. 

SZEPESSY TIBOR 
Adalékok Achilleus Tatios regényéhez 

Achilleus Tatios kilétéről, életkörülményeiről és koráról vajmi keveset tudni, a róla szóló 
tudósítások megbízhatósága bizonytalan. Életét és írói működését a tudományos közvélemény 
szerint a Kr. u. 2. század második felére tehetjük. Regénye, a Kleitophón és Leukippé története, a 
korábbi görög regények közül a bizánci olvasók kedvence, egyike az ókori görögség „ideális” vagy 
szerelmi regényeinek. A Kleitophón és Leukippé története nyolc, rendszerint hangsúlyos, a 
cselekmény valamely fontos pontján befejeződő, és a befejezést stilárisan is hangsúlyozni kívánó 
könyvet számlál, és világosan négy, két-két könyv terjedelmű tematikai egységre oszlik, melyek 
tagolódását Achilleus Tatios rétorikusan csillogóra hangszerelt ekphrasisai külön is jelzik. 
Ugyanakkor szerkesztésbeli sajátosságai miatt ezt a regényt érte a legtöbb bírálat is. Az előadás a 
regény elemzésén keresztül utóbbi kérdéshez is adalékokkal kíván szolgálni. 

SZIKORA PATRICIA 
Avar követjárás Bizáncban (Corippus: In laudem III. 231–407) 

Flavius Cresconius Corippus életéről igen kevés megbízható adatunk van. Az Afrikából származó 
szerző 550 körül írta Iohannis seu de bellis Libycis című művét, melyben a bizánci hadvezér, 
Iohannis Troglita hadi sikereit foglalja össze a római hőseposzok stílusában. Mintája elsősorban az 
Aeneis és Lucanus eposza, de a latin nyelvű irodalom újítójának, Claudius Claudianusnak a hatása 
is érezhető. Az előbbiektől kölcsönzött nyelvezet és szerkezet, valamint a késő antikvitás irodalmi 
formája összeegyeztethetetlennek látszik, így a szakirodalom gyakran vitatja Corippus költői 
teljesítményét. Hozzávetőleg húsz évvel később Konstantinápolyban, II. Iustinus uralkodásának 
kezdetén keletkezett In laudem Iustini Augusti minoris című szintén epikus, panegyricus-jellegű 
munkája. A költő egyre önállóbbnak mutatkozik, számos alkalommal az aktív résztvevő 
szerepében magyarázza a ceremóniák részleteit, s ekphrasisba foglalva fejti ki az egyes elemek 
szimbolikus jelentését, miközben továbbra is az eposzok toposaira hagyatkozik. A határozottan 
cselekménydús négy könyv a császár trónralépéséről, majd consullá avatásáról szól. A III. könyv 
végén hosszan olvashatunk az avar követség fogadásáról, amelyről egyéb forrásokon keresztül is 
értesülünk. Corippus két beszéd formájában tudósít a történtekről: a tudatlan és goromba Tergazis 
szavaira a császár visszafogottan, de kioktató hangon válaszol. Iustinus megfogalmazza birodalma 
sikerének mibenlétét, fölidézi a rómaiak ősi alapelvét, s elődjének, Iustinianusnak tetteit. 
Előadásunkban a valós történelmi esemény költői földolgozásának elemeit vizsgáljuk. 
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TÓTH IVÁN 
Az utolsó bizánci történetíró és közönsége 

A Halosis eseményeit megörökítő Kritobulos öt könyvből álló munkáját a Konstantinápolyt 
meghódító II. Mehmed szultánnak ajánlotta. Az imbrosi történetíró célközönsége azonban a görög 
hallgatóság volt. Az előadás e közönség ízlését, elvárásait kísérli meg feltérképezni a Historiai-ban 
fellelhető nyomok segítségével. Miközben élesebb képet próbál adni a történetíró-közönség-
kapcsolatról, vizsgálja azt a kérdést is, hogy mennyiben változott a 15. században a történelmi 
művek iránt érdeklődő bizánci olvasótábor Prokopios korához képest.    

ZSUPÁN EDINA 
Vitéz Pliniusa (ÖNB, Cod. 141) 

Előadásomban egy hosszabb távú kutatási program eddigi eredményeit szeretném röviden 
összegezni. Vitéz János fennmaradt kódexeinek egymást követő feltárásával arra a kérdésre 
keresem a választ, hogy mit is jelent ez a sokat emlegetett megfogalmazás: „Vitéz János, a magyar 
humanizmus atyja”. E nagyívű kijelentést mindenekelőtt annak leglényegibb aspektusában, 
Vitéznek a klaszikus szerzőkhöz, szövegekhez való viszonyában szeretném vizsgálni, Vitéz mint 
filológus alakját megrajzolni. Jelen előadásom Vitéz egykori Plinius-kódexére (Plinius, Ep.; Bécs, 
ÖNB, Cod. 141) fókuszál, és az abból levonható tanulságokat foglalja össze rövid kitekintéssel a 
Leveleskönyvre (Bécs, ÖNB, Cod. 431), amelyben a főpap saját műveire alkalmazza azt a 
szövegkritikusi/kiadói gyakorlatot, amelyet a klasszikus szerzők szövegein kialakított. 
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Kulturális emlékezet az ókorban 

FERENCZI ATTILA 
Cato és Augustus 

Uticai önkéntes halála a köztársaságpárti ellenzék mártírjává és szimbólumává tette Cato alakját. 
Különbféle történeti forrásokból is következtethetünk arra, hogy Augustus uralkodásának második 
felében egyre fogékonyabbnak mutatkozott a propaganda és a tudatos emlékezetformálás kérdései 
iránt. Abszolutisztikus hatalma, úgy tűnik, egészen kivételes módon vágyott a történeti igazolásra. 
Az előadást arra tesz kísérletet, hogy felvázolja, milyen módszerrel válhatott beilleszthetővé Cato 
alakja a principátus ideológiai rendszerébe, és ehhez irodalmi szövegeket (Horatius, Lucanus, 
Seneca és Tacitus) értelmezését használja eszközként.  

GELENCZEY-MIHÁLTZ ALIRÁN 
Orpheus Egyiptomban – avagy Jan Assmann Varázsfuvolája 

Mozart Varázsfuvolájának ezerféle interpretációja közül Jan Assmanné az egyik legnagyszerűbb. 
Egyiptológusként (és nem mellékesen valódi zeneértőként) könyvében nemcsak az ókori Egyiptom 
kulturális emlékezetének későantik és felvilágosodáskori képét rajzolja meg, hanem az egyiptomi-
hellenisztikus misztériumok legtitkosabb tanaiba is beavat minket. Előadásomban arra keresem a 
választ, hogy miért éppen az ókori Egyiptom kulturális emlékezete vezethet Mozart zenéjének és 
Schikaneder szövegkönyvének autentikus megértéséhez. 

HEGYI W. GYÖRGY 
Az emlékezés határai 

Az emlékezés szoros kapcsolatban áll az emlékező jövőjével, és ez különösen igaz a kulturális 
emlékezet esetében: a közösség jövőképe (is) meghatározza a múlt tartalmát és megformálásának 
módját. A meghatározottság természetesen fordítva is fennáll, a ritualizált múlt kijelöli – a 
közösség számára elképzelhető – jövő medrét is.  

Augustus kora különleges terepe a kulturális emlékezet kutatásának, hiszen a szemünk 
előtt, szinte laboratóriumi körülmények között formálódik a múlt, ahol a komponensek jelentős 
része – a princeps jól artikulálható akarata, a kötelező köztársasági háttér, egyes szerzők sajátos 
nézetei etc. – jól elkülöníthetőek. 

Az előadás egy-két Augustus kori klasszikus szöveghely (például Verg. Aen. 6. 756–901) 
elemzésével az emlékezést a jövőre vonatkoztatottságában igyekszik megragadni. 

JÁRMI VIKTÓRIA 
Nemzetségi emlékezet: a gens Claudia a római történeti hagyományban 

A római történeti hagyományban kitüntetett helyet foglalnak el a nemzetségek eredetére vonatkozó 
elbeszélések, amelyek igen gyakran nyúlnak vissza a királyság, a kora köztársaság és nem egyszer 
akár egészen Aeneas koráig. A nemzetségekből kerültek ki a római állam vezetői, így az ősi múlthoz 
való kapcsolódásuk a jelenben birtokolt pozícióik igazolását jelentette, amelyekre a gens jövőben is 
igényt tartott. Emellett a római történelem legkorábbi időszakáig visszanyúló nemzetségi történetek 
a római állam egészének történetére is vonatkoznak: ez a történelem a nemzetségek (vagy egy 
tagjuk) kiemelkedő tulajdonságain, emlékezetes cselekedetein keresztül fogalmazódik meg a 
hagyományban. A gens Claudia egyike volt Róma régi arisztokrata nemzetségeinek. Az első Appius 
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Claudius – a történeti hagyomány szerint – közvetlenül a királyság időszaka után, a kora 
köztársaság korának legelején, Kr. e 504-ben érkezett Rómába szabin földről és miután a patríciusok 
felvették soraik közé igen hamar, Kr. e 495-ben elnyerte a consuli méltóságot. A hagyomány egy 
másik része azonban korábbra teszi a gens Rómába érkezését. Az előadás a gens Claudia alapítójának 
alakján keresztül vizsgálja meg a nemzetség kiemelkedő történeteit és jellemző vonásait, valamint 
ezek viszonyát a rómaisághoz és a római államhoz. 

KOVÁCS DÓRA 
Bacchus emlékezete 

Bacchus, azaz Dionysos a hagyomány szerint Kr.e. 496-ban egy éhínség idején a Sibylla-könyvek 
tanácsára érkezett Rómába Démétér és Koré társaságában. A triásznak az Aventinuson állítottak 
szentélyt, illetve valamennyi istenalak meglelte római megfelelőjét, tovább helyét – az évenként 
ismétlődő ünnepeik mellett – a történeti hagyományban is. A Liberrel azonosított Dionysos római 
kultuszát azonban beárnyékolta a Kr. e. 186-os bacchanál összeesküvés, amelyet egy fennmaradt 
kortárs forrás, az esethez kapcsolódó senatus consultum mellett bővebben Livius elbeszéléséből 
ismerünk. A liviusi hely részletessége és a szerző által mozgósított eszközök nem függetlenek az 
eset problémás másfél századon át agyonhallgatott voltától. Az előadás célja, hogy vizsgálja, 
milyen hatása volt/lehetett a kultuszra, de főképp az isten helyére a „hivatalos nyilvánosságban” 
ennek az összeesküvésnek, illetve a nyomában fellépő programszerű felejtésnek. 

RUNG ÁGÁM 
Aeneas, az etruszk antihős 

Az előadás témája a vergiliusi Aeneas származásának sokrétű problémája. Ez azért lehet probléma 
egyáltalán, mert a rómaiak egyik, a késői köztársaság idején, de leginkább az Augustus-korban 
kanonizált alapító hőse ugyan kétségkívül trójai, de az már nem ennyire egyértelmű – sem 
magában az Aeneisben, sem a mítosz egyéb megjelenési formáiban – hogy ez pontosan mit is 
jelent. Vajon eposzba illő, ősi nép fia, akinek istenek vannak az ősei között, vagy túlságosan is 
elegáns, elpuhult keleti herceg, akinek ha a vére „római” is, a külseje és a viselkedése inkább 
perzsára hasonlítanak? Vajon idegen Itáliában, vagy ősi szálak kötik ide, és így jogos az igénye a 
hódításra? A vergiliusi figurában mindezek egymás mellett vannak jelen, a kombináció mögött 
pedig úgy tűnik, a Dardanidák itáliai, ezen belül is etruriai származásának mítoszvariánsa rejlik. A 
trójaiak etnicitásával kapcsolatos problémák rövid áttekintése után tehát ezzel a motívummal 
foglalkozom – mérlegelve pozitív és negatív implikációit az eposz főhősére nézve, illetve 
összehasonlítva más itáliai ön- és eredet-meghatározásokkal. 

SCHILLER VERA 
Elődökre való emlékezés: Az előző világkorszakok 

A legkorábbi elődökre vonatkozó homályos emlékek az előző világkorszakok mítoszában testesülnek 
meg. Hésziodosz szerint (Munkák és napok 109—173) négy emberfaj élt előttünk. Az első három a 
mitikusan távoli arany-, ezüst- és rézkor emberisége, a negyedik a közvetlen (történelmi-irodalmi 
adatokból megismerhető) elődöké. Platón legalább két megelőző világkorszakról tesz említést 
(Timaiosz III. 22c-23b), amelyek közül egyiknek egy a föld körül keringő égitest lezuhanása utáni 
tűzvész vetett véget, egynek pedig egy özönvíz. A Szolónnal beszélgető szaiszi pap, akinek szájába 
adja a történet elbeszélője a hagyományt, ehhez azt teszi hozzá, hogy egy-egy ilyen kataklizma 
eltörli az írásbeliséget, és minden ilyen pusztulás után új kultúra emelkedik fel a régi helyett. Ezekre 
az előző világkorszakokra több más kultúra mítoszai is utalnak. Az előadás az ezekről az előző 
világkorszakokról való híradásokat igyekszik számba venni. 
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SÓLYOM MÁRK 
Az Epitome de Caesaribus és Augustus császár 

2014-ben emlékezünk az első római császár, Augustus halálának 2000. évfordulójára. De milyennek 
írták le az imperator életét a későókorban, 400 évvel regnálása után? Az utolsó latin nyelven 
íródott pogány történetírói munka, a középkori kódexekben Epitome de Caesaribus néven 
fennmaradt írás első, Augustusról szóló fejezetét elemzem, külön kitérve azokra az adatokra, 
amelyek egyediek az egész ókori hagyományban. Az ismeretlen szerzőjű, gyakran hibásan 
Aurelius Victor nevéhez kötött, 395 és 408 közé keltezhető forrás műfaját tekintve a későókori 
breviariumok közé tartozik. A IV. század folyamán a hosszú, több könyvre rúgó historikus munkák 
már kevésbé számítottak népszerűnek, a császári udvar és a művelt szenátorok Livius, Tacitus, 
Suetonius, vagy épp Cassius Dio részletező írásai helyett inkább rövidített, kivonatolt 
olvasmányokból szerettek tájékozódni a Római Birodalom múltjával kapcsolatban, ez az igény 
pedig a breviariumok és az epitomék elterjedésének kedvezett. A breviariumok több forrás 
kivonatolásával, míg az epitomék egyetlen forrás lerövidítésével születtek meg. Az Epitome de 
Caesaribust a középkorban tévesen az Aurelius Victor-féle Liber de Caesaribus kivonatolt 
verziójának tartották, valójában azonban Suetoniustól Ammianus Marcellinusig és Eutropiusig 
számos ókori auctor tartozott a forrásai közé. 

SZABÓ CSABA 
Daciai vallástörténet: a kutatástörténet perspektívái 

Egy tudományos diszciplína éretté válásának és a paradigmaváltás idejének eljöttét nemegyszer 
összefoglaló munkák vagy szakirodalmi bibliográfiák megjelenése jelezte. Így volt ez a római 
vallástörténeti kutatások területén is, amely többszöri váltáson és módszertani „reformon” ment 
keresztül a XIX – XX. század fordulóján, majd a XX. század második felében.  

Előadásomban a Dacia provincia vallásos jelenségeivel foglalkozó közel két és fél 
évszázadra visszatekintő kutatásokat szeretném összefoglalni, elsősorban a romániai és külföldi 
kutatástörténet alkalmazta módszertan, az érintett témák és hiányosságok elemzésével, részletesen 
taglalva a nemzetközi kutatás útkeresését és a romániai kutatás lehetséges perspektíváit. Az 
előadás a Boda Imola kolozsvári doktorandusszal közösen kezdeményezett „Bibliography of 
Roman Religion in Dacia” című projekt és hamarosan közlésre kerülő munka rövid összefoglalója. 

TÉGLÁSY KATALIN 
„…hogy tovább éljünk az utókor emlékezetében…” –  
Cornelius Scipiók a római történeti hagyományban 

A Kr. e. 3–2. század a Római Köztársaság történelmének rendkívül érdekes időszaka. Egyrészt 
történeti adatokkal kellően dokumentált kor, másrészt erről az időszakról körvonalazódó képen 
erősen érzékelhető a római történelmi gondolkodás formáló ereje. E korszak két kiemelkedő alakja 
a második pun háborút befejező Scipio Africanus és Karthágó végső legyőzője, Scipio Aemilianus. 
A hozzájuk kapcsolódó történetekben egyszerre tükröződnek koruk politikai viszonyai és az 
utókor szemében döntő győzelmek emléke és hatása. Ennek is köszönhető, hogy a forrásokban, 
főként Cicero és Livius műveiben az evilági hírnevet megvető, igazi dicsőségre törekvő, mindig az 
állam érdekét szem előtt tartó államférfi exemplumaiként jelennek meg. Az előadás célja annak 
vizsgálata, hogy a római történelmi gondolkodásban alakjuk miként válik sajátosan római ideállá 
és a köztársaságkori értékek hordozójává. 
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Mai kérdések – patrisztikus válaszok 

D. TÓTH JUDIT 
Nyssai Szent Gergely filozófiai antropológiájának aktualitásai a XXI. században. (Test és nyelv) 

A IV. században élt kappadókiai atya, Nyssai Szent Gergely filozófiai antropológiáját 
tanulmányozva alig találunk olyan témát, amelyeknek ne volnának XX-XXI. századi aktualitásai a 
filozófiai antropológiai kutatásokban és stúdiumokban, az ember testi mivoltának, testi és szellemi 
létezésének kérdéseitől az emberi természet kérdésein át a halál problémájáig. 

Jelen előadásomban a számtalan téma közül a posztmodern gondolkodásban a nyelvi 
fordulatot (linguistic turn) követően „felértékelődött” nyelv néhány kérdését állítom középpontba, 
és röviden bemutatom, hogyan vélekedett a nyssai püspök az emberi nyelv eredetéről, státuszáról, 
Isten, a világ és az ember megismerésében és megértésében játszott szerepéről, nem feledkezve 
meg arról, hogy Gergely filozófiai antropológiája kizárólag a teológiai antropológiájának 
középpontjában álló krisztológia kontextusában értelmezhető. 

Az emberi nyelv Gergely általi értelmezésének bemutatásában nagymértékben 
támaszkodom a tíz évvel ezelőtti 10. nemzetközi Nyssai Gergely-konferencia (10th International 
Colloquium on Gregory of Nyssa, Contra Eunomium II, Olomouc, Czech Republic, September 15-
18, 2004) előadásaira, melyek a Contra Eunomium II. könyve alapján (az ariánusokkal folytatott 
vita kontextusában) vizsgálták a kappadókiai atya nyelvről vallott nézeteit. Az ott elhangzott 
megállapításokat tovább bővítem azzal, hogy kitérek arra is, hogyan látta a nüsszai püspök a 
nyelvnek és a (teremtett) testnek mint a nyelv médiumának a viszonyát, amely kérdés 
megválaszolásához szükséges bevonni Gergely alapvető antropológiai munkáját, a De opificio 
hominist is.       

KENDEFFY GÁBOR 
A cél nem szentesítiti? Megjegyzések a morális felelősség ágostoni felfogásáról 

Az előadás elsősorban a hazugságról írott két mű alapján vizsgálja Szent Ágoston felfogását arról, 
hogy szabad-e/kell-e kisebb bűnt elkövetni egy nagyobb bűn elkerülése vagy valamely a bűnnél 
jelentősebb súlyú jó cél elérése érdekében (egyáltalán: bűn.-e még ilyenkor a bűn), és - ami az 
előző kérdések „negatívja” - terheli-e felelősség a kisebbik bűn elmulasztóját a szóban forgó 
nagyobbik bűnért vagy az adott nagyobb jó el nem éréséért. Ebben a két írásban az egyházatya 
radikálisan és korunk számára provokatív módon kizárja az „a cél szentesíti az eszközt”, „a 
kisebbik rossz” és a „közvetett felelősség” elvének érvényesíthetőségét általában, és (legalábbis 
részben) ennek az elutasításnak egyik aleseteként tilt le mindenféle – úgy mond „kegyes” - 
hazugságot. Előadásomban felvázolom ennek a felfogásnak mind (a) egyház-, eszme- és 
vitatörténeti kontextusát, mind  b) elméleti hátterét Ágoston antropológiájában, és azon belül az 
akarat rétegzettségére vonatkozó tanításában. Emellett azt is vizsgálom, összebékíthető-e ez a 
felfogás a hippói püspöknek a vallási kényszerítéssel kapcsolatban a 410-es években kialakult 
álláspontjával, miszerint szabad erőszakot, sőt halálbüntetést  alkalmazni az eretnekekkel szemben 
– azaz ebben az esetben mégis szentesíti a cél az eszközt.  

NAGY LEVENTE 
Pogány-keresztény kapcsolatok a 4. századi pannoniai provinciákban: az írott és régészeti források 

mondanivalója, értelmezésük új perspektívái a 21. századi ókortudomány számára 

Az előadás első része a pogányok (írott forrásokban pogányoknak mondott nem keresztények) és a 
keresztények közötti valós, illetve feltételezett kapcsolatokat vizsgálja, pl. a pogány szentélyek 
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felhagyásának körülményeit és a keresztények pogányok elleni kommunikációs stratégiáját a 4. 
századi pannoniai provinciák városaiban, kitérve a korabeli pogány és keresztény anyagi és 
szellemi kultúra írott, feliratos és régészeti forrásaira. Az előadás második fele arra keresi a 
választ, hogy a 4. századi pannoniai egyházak keresztény kommunikációs stratégiái, illetve a 
pogányokkal, pogány kultúrával való együttélés stratégiái megtalálhatók-e, megismétlődnek-e a 
mai magyarországi katolikus egyházában az ezoterikus-szinkretisztikus színezetű ún. újpogányság 
előretörése idején: hogyan reagál a jelenkori katolikus egyház az újpogány mozgalmakra?    

PARLAGI GÁSPÁR 
A „kegyelem játéka” – egy aszketikus lelkiségi motívum megjelenései egykor és ma 

A „kegyelem játéka” a mai orthodox aszketikus irodalom egyik kulcsmotívumának tekinthető. A 
kifejezés szerzetesi gyakorlat azon tapasztalatát írja le, hogy az aszketikus élet kezdetén egy 
különleges kegyelmi állapotként megélt lendülettel indul a leendő aszkéta, amit azonban aránylag 
hamar a csüggedés fázisa (a kegyelmi erő visszavétele) követ, majd az ebben az időszakban 
tanúsított kitartás jutalmaként újabb kegyelmi periódus követ. Az isteni pedagógia - egyes szerzők 
szerint periódikusan ismétlődő - eljárása egyszerre buzdítja és tanítja alázatra a kezdőket az 
aszketikus életben. Előadásomban ennek a - nyilvánvalóan tapasztalati gyökerű - motívumnak a 
történeti megjelenéseit szeretném visszakövetni a XX. sz. athoszi aszkétáktól a szerzetesség késő 
antik, egyiptomi forrásvidékéig. 

PÁSZTORI KUPÁN ISTVÁN 
Tanító és tanítvány kapcsolata Kyrosi Theodorétosnál: tekintélyelv és/vagy bizalom a mindenkori 

pedagógiában? 

A tanító és a tanítvány kapcsolata kulcsfontosságú az emberi gondolkodás történetében. Mivel az 
ismeretek átadásán és elsajátításán túl a mester és a tanítvány között sajátos viszony alakul ki, e 
kapcsolat minősége alapjaiban határozhatja meg, hogy a tanítvány miképpen közeledik a 
tudományhoz, illetve milyen szinten és milyen kedvvel műveli azt. Az évezredek során számos 
példával találkozunk, amelyekből a mester és a tanítvány kapcsolata sokféleképpen értelmezhető. 
A modern pedagógia megállapításai a gyakran hagyományosnak értelmezett tekintélyelv 
bírálatától a tanító és tanítvány(ok) között kialakuló/kialakítandó viszonyrendszer átfogó 
újraértelmezéséig számos érdekes adalékot szolgáltatnak a kérdés korszerű megvilágításához. 
Mindazonáltal legalább egy lényeges ponton találkozik a mester és tanítvány kapcsolatát 
értelmezni próbáló számos elmélet: ez pedig a bizalom. Amint azt a korábbi mesterek nyomán 
Kyrosi Theodorétos V. századi görög egyházatya is állítja: az előzetes bizalom megléte nélkül 
semmilyen ismeretet nem lehet elsajátítani, így a bizalom hiányában a tudomány művelése is 
lehetetlenné válik. 

SOMOS RÓBERT 
A Hadot-féle lelkigyakorlatok kérdése a görög patrisztikában 

Hadot elmélete a filozófia mint elsődleges értelemben véve gyakorlati életforma mibenlétéről 
általános belátásokat tartalmaz a filozófia természetéről, így a XXI. században is aktuális - nem 
véletlen, hogy Foucault támaszkodik hadot belátásaira. Az ókeresztény írók egy része a 
kereszténységet igazi filozófiaként értelmezi, ehhez szolgálnék adalékokkal. 



11. Magyar Ókortudományi Konferencia – Absztraktok 38 
 

VASSÁNYI MIKLÓS 
Mire tanít minket Maximos mint mystagógos? 

Az előadás Hitvalló Szt. Maximos Mystagógia c. írásának értelmezésére tesz kísérletet. Maximos e 
művének fő filozófiai teológiai kérdésfelvetése az egyház és a liturgia kozmikus és teológiai 
analógiája, a misztikus reprezentáció tana. E kérdéskör fontos, aktuális értelmezési problémája az, 
hogy az itt megfogalmazott jelképiség, az egyház és a liturgia szimbolikus volta pontosan mit 
jelent. Vajon valóságosan megtörténnek az istentisztelet alatt a szimbólumok jelölte szent 
események, vagy csak előképek, anticipációk, előzetes értesítések? Miután Maximos szerint az 
emberi természet megistenülésére (theósis) és Istennel való egyesülésére (henósis) is van elméleti 
lehetőség, ezért a kérdést pontosíthatjuk úgy, hogy megtörténhet-e az eksztatikus unió a liturgia 
során, illetve annak hatására? Ha igen, akkor megtörténhet-e ma is? Mik ennek a feltételei? – Ezt 
a vizsgálódást filológiailag megalapozottá teheti Ch. Boudignon nemrég megjelent kritikai kiadása 
a szövegről a Corpus Christianorum Series Graeca sorozatban (vol. 63, 2010). 
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Modern kihívások – lehetséges etikai válaszok antik és 
keresztény szellemben 

CSÍZY KATALIN 
Humanitas – antik és keresztény értelmezésben 

Előadásomban a humanitas széles spektrumú fogalmát kísérlem meg bemutatni. A terminust a 
görög alapokról elindulva, elsősorban a philanthrópia vonatkozásában kívánom tárgyalni, 
miközben vizsgálódásomat szeretném kiterjeszteni a kései antik, elsősorban görög retorikára. 
Latin aspektusait Cicero interpretációja segítségével tárom fel azzal a szándékkal, hogy felvessek 
néhány lehetséges párhuzamot a keresztény irodalom vonatkozásában, különösképp a Szent 
István neve alatt hagyományozott Intelmekhez kapcsolódóan. 

A görög és latin források ütköztetésével, egyszersmind az antik neveléseszmény tradíciója 
mentén haladva igyekszem bemutatni, hogy a humanitas gondolata miként függhetett össze a 
keresztény uralkodói ideállal. Mindez példaértékű lehet a sok szempontból értékvesztővé váló 
modern politikus nemzedék számára, bizonyos vonatkozásokban tanulságul szolgálva. 

HAMVAS ENDRE ÁDÁM 
Az igazságosság meghatározásának problémái –  

Aristotelés és Cicero nyomában 

Alasdair MacIntyre „After virtue” (Az erény nyomában) című könyvében vetette fel azt a 
lehetőséget, hogy a mai etikai problémák értelmezése és megoldása során gyümölcsöző kísérlet 
lehet a klasszikus görög-római erény-etika újradefiniálása és alkalmazása. Előadásomban arra 
teszek kísérletet, hogy egy konkrét erény, az igazságosság vizsgálatán keresztül mutassam be azt, 
hogy az arisztotelészi és cicerói etika (ez utóbbi esetében főleg a De officiisre koncentrálok) 
elméleti megfontolásai mennyire releváns gyakorlati következményekkel járhatnak egy, a mai 
erkölcsi konfliktusokat érelmezni kívánó etika kidolgozása során.  

Meggyőződésem szerint e vizsgálódások nemcsak elméleti jelentőséggel bírnak; 
eredményeik felhasználhatók az etika oktatásában, egy konkért példán keresztül pedig 
(nevezetesen azzal, hogy felmutatjuk, milyen problematikus ma is az igazságosság fogalmának 
értelmezése) megmutathatjuk, hogy az erényre vonatkozó klasszikus elméleteknek helyük van a 
kortárs etikai diskurzusban is.  Vizsgálódásaink során szükségképpen érintenünk kell néhány 
kortárs etikai elméletet is: ez azonban csak azt az előzetes elméleti feltevésünket fogja 
megerősíteni, hogy a klasszikus erény-etika számunkra is iránymutató lehet. 

PAP LEVENTE 
A patientia Tertullianusnál cicerói összefüggéseiben 

Az erény a pogány római világ egyik fontos eleme volt, de a keresztény ember életének szintén 
egyik fontos alaptulajdonsága a jóra való készség az areté, vagy virtus, amelynek hiánya 
meggátolja az egyént a krisztusi életvitel kiteljesítésében. Tertullianus felfogásában is fontosak 
voltak az erények. Etikájának, etikai gondolkodásának forrása teológiai és eszkatológikus nézete, 
jelleme, a szentírás, valamint nem utolsó sorban sztoikus gondolkodásmódja. Az erények között 
fontos helyet foglalt el a patientia, amely nem valamiféle cinikus egykedvűséget, 
nemtörődömséget vagy lanyhaságot jelentett számára, hanem egy olyan isteni tulajdonságot, 
amely a teremtésben és a gondviselésben megnyilvánult, de a legkézzelfoghatóbb példája maga 
Jézus Krisztus, aki elszenvedte a kínhalált. Tertullianus gondolkodására és munkásságara több 
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esetben bizonyíthatóan hatott M. T. Cicero munkássága. Előadásomban az szeretném vizsgálni, 
hogy a tertullianusi patientiának vannak-e cicerói előzményei,  összefüggései? 

SZÉKELY MELINDA 
„Assem habeas, assem valeas” – Szegénynek lenni Rómában 

Előadásomban a szegények helyzetével foglalkozom a császárkori Római Birodalomban. 
Vizsgálom a szegénységet kiváltó okokat, a szegénységgel járó gondokat és ezek következményeit. 
Elsősorban arra keresem a választ, hogy melyek azok az intézményes eszközök, amelyekkel a 
társadalom (állam, egyház, magánszemélyek) reagál a felmerülő problémákra. A forrásokat 
elemezve foglalkozom a kor szegénységről és szegényekről alkotott képével. 

TAKÁCS LÁSZLÓ 
A sztoikus hagyomány széttöredezettsége Nero korában 

A Nero-kor politikatörténetének ábrázolásakor rendre visszatérő megállapítás, hogy a császár 
legmarkánsabb ellenzéke a sztoikus arisztokrácia volt Thrasea Paetus vezetésével. S bár az 
kétségtelen, hogy a korabeli Róma meghatározó filozófiai irányzata a sztoicizmus volt, a korabeli 
sztoikus filozófiai tanítás korántsem volt egységes, mivel a több évszázados filozófiai tradícióban 
meglévő hangsúlyeltolódások még élesebbé váltak a Kr.u. 1. századra. Az előadás azt a kérdést 
járja körül, hogyan mutathatók ki a korabeli sztoikus arisztokrácián belüli törésvonalak a filozófiai 
hagyomány eltérő pontjaihoz való kapcsolódáson keresztül. 

TÓTH ORSOLYA 
Késő ókori vallási szinkretizmus a Nap-teológia jegyében 

A késő ókori pogány monoteista tendenciák egyik jellegzetes vonása a vallási szinkretizmus. 
Ennek jegyében több szerző is a Napot állítja a kultikus tisztelet középpontjába, és a római világ 
különböző neveken ismert isteneit azonosítja vele. A jelenség legátfogóbb bemutatása Macrobius 
Saturnalia című művében olvasható, a 'Macrobius Nap-teológiája' címen ismertté vált szakaszban 
(Sat. 1. 17-23). Előadásomban azt vizsgálom, hogy az említett szöveghely hogyan illeszkedik a késő 
ókori Nap-teológiák sorába, és milyen következtetéseket lehet levonni belőle a vallási gondolkodás 
változásaira vonatkozóan. Mai globalizált világunkban is tanúi lehetünk egyfajta vallási 
szinkretizmus kialakulásának, így az előadás tartalmánál fogva e modern kori jelenség jobb 
megértéséhez is hozzásegíthet. 
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Nyelvészet 

ADAMIK BÉLA 
A szinkópa gyakorisága a kései latin nyelvben a feliratok tanúbizonysága alapján 

A hangsúlytalan magánhangzók kiesésének vagy törlésének, azaz a szinkópának a kései latinbeli 
gyakoriságát illetően eltérő vélemények fogalmazódtak meg. A feliratos anyagot vizsgáló korábbi 
munkák szerint a szinkópa mindvégig ritka és elszigetelt jelenség volt a korszak nyelvében. Egy 
kései latin hibalistában (az ún. Appendix Probi-ben) a szinkópa példáinak gyakoriságára, továbbá 
néhány szókészleti elem szinkópált változatának egységes újlatin/román folytatásaira hivatkozva 
mások a szinkópa kései latin masszív adatoltsága és gyakorisága mellett foglaltak állást. 
Jellemzőnek tartható az a legújabb szakirodalomban is megfogalmazott nézet, miszerint a szinkópa 
a kései latin nyelvben minden ellenállást legyőzve, idővel egyre intenzívebben és 
kategorikusabban jelentkezett, mígnem, egyenetlen megoszlásban ugyan, de az újlatin/román 
nyelvek jelentős részében érvényre jutott.  
 Ezeket az általánosító nézeteteket Herman József próbálta árnyalni egy módszertanilag 
mintaszerű tanulmányában, amelyben egyrészt meghatározta a szinkópa gyakorisági 
vizsgálatának elméleti alapjait, másrészt kimutatta, hogy a kései latin nyelvterület egyáltalán nem 
volt homogén a szinkópa gyakorisága tekintetében. Az előadás, Herman továbbfejlesztett 
módszere és a "Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa" 
(http://lldb.elte.hu/) segítségével kísérletet tesz a szinkópa kései latinbeli tényleges gyakoriságának 
meghatározására. 

ADAMIK TAMÁS  
Fulgentius mitográfus és Virgilius Maro műveinek komparatív vizsgálata 

Feltételezésem szerint olyan hasonlóságok figyelhetők meg a két szerző művei között mind 
nyelvhasználatban, mind tematikában, amelyekből következtetések vonhatók le a két szerző 
viszonyára vonatkozóan. Például mindkét szerző előszeretettel használ vulgáris szavakat, és 
forrásként olykor olyan szerzőkre hivatkoznak, akiket nem tudnak azonosítani a kutatók. Az 
összehasonlító vizsgálatok alapján talán fény derülhet azokra a sokat vitatott kérdésekre is, hogy 
mikor és hol tevékenykedett a Fulgentius, a mitográfus és Virgilius Maro, a grammatikus, továbbá 
milyen forrásokból merítettek. 

BARTA ANDREA–LASSÁNYI GÁBOR 
Az elgörbült nyelv - Új adatok az aquincumi átoktábla szövegéhez 

 „Ahogyan én ezt céljától eltántorított vesszővel, mindentől távol írom, úgy az ő nyelvük, céljától 
eltántorítva, mindentől távol, ne tudjon ártani azoknak, akiket (…) fent megneveztem!” – 
igyekeztük lefordítani az aquincumi ólomtábla egy homályos értelmű mondatát néhány éve.  

Az eddig ismert leghosszabb latin nyelvű pannoniai átokszöveget a polgárváros keleti 
temetőjében találtuk 2007-ben, egy hamvasztásos sírt körülvevő árokban, gondosan dokumentált, 
ásatási körülmények között. A rejtélyes mondat értelmezésének kulcsára a lelőhely régészeti 
anyagának feldolgozása során bukkantunk, amikor is a szertartás egy olyan további kellékét 
azonosítottuk, amely a feltárás során elkerülte figyelmünket. Ez a felfedezés kellett ahhoz, hogy 
megértsük, a szöveg alkotója pontosan hogyan értelmezte a latin averto igét, a hasonlat központi 
elemét jelentő szót.  
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Előadásunkban új megközelítésben, a régészeti kontextusra támaszkodva igyekszünk egy 
olyan filológiai kérdésre választ adni, melynek párhuzamait a szakirodalom sem tudta minden 
esetben megnyugtatóan interpretálni. 

CSER ANDRÁS 
Mennyi morfológia van a latin fonológiában? 

A fonológia és a morfológia legérdekesebb elméleti kérdései közé tartozik a két terület 
kölcsönhatása. Ennek egyik vetülete annak vizsgálata, hogy fonológiai szabályszerűségek milyen 
mértékben és pontosan hogyan hivatkoznak morfológiai információra (morfémahatár, tőtípus), 
történeti tekintetben pedig az, hogy az ilyen szabályszerűségek hogyan alakulnak ki -- abból a 
föltételezésből kiindulva, hogy a hangváltozások alapértelmezésben nem érzékenyek a morfológiai 
szerkezet részleteire. Az előadás a latin nyelv (morfo)fonológiájából mutat be néhány érdekes 
esettanulmányt, konkrétan a mássalhangzós fonotaktikából, valamint a morfológiailag 
kondicionált váltakozások köréből. 

EGEDI BARBARA 
A nyelvi változás ciklikusságáról - az egyiptomi birtokosok esete 

Az egyiptomi nyelv helyzete kivételesnek mondható abban a tekintetben, hogy több évezredes 
dokumentáltsága lehetővé teszi komplex változási folyamatok nyomon követését, így a 
mondattani szerkezeteket létrehozó szabályok átalakulását is. Előadásom a nyelvi ciklikusság egy 
mindeddig kevéssé vizsgált esetével foglalkozik: a birtokos kifejezések egymást követő többszörös 
formai, szerkezeti és funkcionális megújulásával. Bár a ciklus bemutatásához bizonyos 
szempontból az egyiptomi nyelv teljes történetét áttekintem, az előadásban nagyobb hangsúlyt 
fektetek a klasszikus egyiptomi (kb. i.e. 2100-1600) adatokra, mivel az erre a nyelvszakaszra 
jellemző ún. közvetlen és közvetett birtokos szerkezetek eloszlásának pontos feltételei még 
tisztázatlanok. A kutatás alapját egy külön erre a célra összeállított korpusz képezi, amely lehetővé 
teszi az adatok nyelvi regiszterek szerinti csoportosítását, a locus-ok visszakereshetőségét, és így 
az állítások ellenőrzését is. 

GONDA ATTILA 
Aquincum latin nyelve  

A Herman József által kidolgozott módszertanra épülő, majd Adamik Béla által vezetett OTKA 
kutatási projekt (Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa), mely a Római 
Birodalom területén fellelhető latin nyelvű feliratok normanyelvtől eltérő jelenségeinek 
számítógépes adatbázisban történő összegyűjtésén, osztályozásán, s a hibatípusok relatív 
frekvenciájának statisztikai elemzésén alapul, máris számos új eredményt hozott a latin nyelv 
területi differenciálódásának kutatásában. E kutatói program résztvevőjeként, annak módszertani 
eszközeivel dolgoztam fel Aquincum római közigazgatási területének a Tituli Aquincenses I-III. 
köteteiben nemrég kiadott teljes latin nyelvű feliratos anyagát, elemezve és kiértékelve a 
klasszikus latinságtól eltérő fonológiai és morfoszintaktikai jelenségeket. Az összegyűjtött vulgáris 
illetve dialektális nyelvi formák időbeli eloszlása világos képet ad a nyelvi változások 
folyamatairól, és segít meghatározni Aquincum – és részben Pannonia – helyét a limes-menti 
római provinciák latin nyelvváltozatai között. Előadásomban diagramokkal, statisztikai adatokkal 
és a legjellemzőbb példák szemléltetésével mutatom be az Aquincumban beszélt latin nyelvet, a 
latin nyelv helyi történetét, kitekintéssel az egész pannoniai latinságra és Aquincum azon belül 
elfoglalt helyére. 
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ITTZÉS MÁTÉ 
Újabb adalékok a védikus nyelv funkcióigés szerkezeteinek kérdéséhez 

Korábbi előadásaim témáját folytatva a mostani előadásban a korai védikus nyelv további 
funkcióigés szerkezeteit (azaz N+V komplex predikátumait) tárgyalom. Az újabb példák 
számbavétele mellett arra keresek választ, hogy tartható-e az a korábban megfogalmazott 
álláspont, miszerint ezek a szerkezetek nem egyszerűen stilisztikai-pragmatikai szereppel, hanem 
sajátos grammatikai funkcióval rendelkeztek. Az előzőleg vizsgált esetek között ugyanis vannak 
olyanak, amelyeknél – a kevés számú adat ellenére – viszonylag egyértelműen kimutatható, hogy 
a szinkróniában szuppletív paradigmát alkottak a megfelelő egyszerű igékkel (ld. śruṣṭíṃ kar- vs. 
śroṣ-; vimócanaṃ kar- vs. ví moc-). 

Szinte közhely, hogy a funkcióigés szerkezetek elhatárolása egyfelől a szabad 
szintagmáktól, másfelől a frazeológiai egységektől rendkívül nehéz, és számos problémát vet fel. 
Előadásomban azt is tárgyalom, hogy az élő nyelvekkel kapcsolatban alkalmazott kritériumok és 
tesztek milyen mértékben és milyen érvénnyel alkalmazhatók a védikus óindben, azaz egy holt 
nyelvnél. 

KISS SÁNDOR 
Explicitációs törekvés a kései latin mondatszerkezetben 

A kései latinban megragadható és az újlatin nyelvek felé vezető mondattani változások első 
pillantásra heterogén halmazt alkotnak, azonban leírhatók egy bizonyos mértékig egységes 
keretben, ha figyelembe vesszük, hogy gyakran eredményezik egyes szemantikai viszonyok 
explicitebb kifejezését. Ebben a keretben értelmezhetünk olyan – jól ismert és sokszor leírt – 
jelenségeket, amilyen a főnévi csoport vonatkozásában az elöljáró nélkül használt esetek 
pontosítása elöljáróval és a referens mind gyakoribb azonosítása már-már névelőszerű mutató 
determináns segítségével; az igét illetően hasonló jellegű változás az alanyi személyes névmás 
gyakori használata, valamint a körülírás terjedése a perfektivitás, a jövő idő és a nem-aktív igenem 
kifejezésében. E tendenciákkal rokonítható a mondattanilag szorosan összetartozó elemek egymás 
mellett tartása (a hiperbaton kerülése), továbbá bizonyos szórendi sémák nagyobb gyakorisága és 
így többé-kevésbé előrelátható volta. A mondatközi kapcsok (mellérendelő kötőszavak, visszautaló 
határozószók) sűrűbb használata redundáns módon jelzi a szöveg folyamatosságát. Olyan 
jelenségekről van szó, amelyeknek a klasszikus szintakszisban megvan az előképe, terjedésük 
azonban arra utal, hogy a beszélők a kommunikáció sikerét explicitebb eszközökkel igyekeztek 
előmozdítani. E törekvés nyelvszociológiai háttere legalább részben a normarendszer 
koraközépkori meglazulása és nem-latin nyelvű beszélők tömeges nyelvi asszimilációja lehet.      

KOLTAI KORNÉLIA 
Pragmatikai fordulat a bibliai héber nyelv leírásában 

Mivel a 20. századi általános nyelvészeti kutatások a bibliai héber nyelvészetre is hatást 
gyakoroltak, az 1980-as években a pragmatikai szemlélet is megjelent a bibliai héber nyelv 
leírásában. A pragmatikai kutatásoknak köszönhetően számos olyan bibliai héber nyelvi jelenség 
magyarázatára kielégítő választ találtak, amelyeket a hagyományos szóközpontú, filológiai 
megközelítés nem volt képes értelmezni (pl. a szórendiség, a redundancia, a casus pendens-
konstrukció, a partikulák jelentései, szerepei stb. témakörében). Előadásomban − konkrét 
vizsgálatokon, példákon keresztül − bemutatom, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan módosult a 
különböző nyelvi szinteken bizonyos nyelvi jelek jelentéseinek, funkcióinak a meghatározása a 
hagyományos grammatikák leírásaihoz képest. A jelenség általános ismertetésével, valamint a 
konkrét példákkal, eredményekkel egyúttal a pragmatikai szemlélet bibliafordítási vetületére, a 
bibliafordítási gyakorlatban hasznosítható jelentőségére is felhívom a figyelmet.   
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M. NAGY ILONA 
Adalék két latin szó (accessio, abscessio) hazai középkori előfordulásához  

Mindkét tárgyalandó szó szerepel az MKLSz.-ben: az accessio (I: 30) jelentései: 1. ’odamenetel, 
megjelenés, hozzájárulás’; 2. transl.: (de honoribus) ’osztályrészül jutás’; 3. ’növekedés, 
gyarapodás’; az abscessio (I: 18) jelentése: ’elindulás, útrakelés’. Az utóbbira a szótár egyetlen 
példát hoz, Árpád-házi Szent Margit kanonizációs jegyzőkönyvéből: „Quando erit dies 
abscessionis tue?” … „Hodie.” Eszerint feltehetőleg máshol nem fordul elő. Az MKLSz. 2013-ban 
megjelent 1. pótkötete az accessio szó 3. jelentését új adattal egészíti ki (Szovák Kornél szíves 
közlése). 

Az előadás a Szent Margit körüli legendairodalomból vett példák alapján az accessio újabb 
átvitt jelentésének hazai előfordulására mutat rá. Ezen túl rávilágít arra, hogyan vezetheti félre a 
kontextus adott esetben a másolót (valamint a modern fordítókat), s párhuzamos szövegek 
összehasonlításával igazolja, hogy az abscessio forma – amely a kanonizációs jegyzőkönyvben 
eredetileg az accessioval azonos cselekvést jelölt – másolói „korrekció” eredménye.  

SALVI, GIAMPAOLO 
Mozgatások és kiemelések a latintól az újlatin nyelvekig 

A mozgatási szabályoknak és a lehetséges kiemelési kontextusoknak a latin és az újlatin nyelvek 
között végbement változásairól szeretnénk áttekintést nyújtani. Csak azokat a mozgatásokat 
fogjuk figyelembe venni, amelyek a mondat baloldali perifériáját célozzák; az újlatin jelenségeket 
többnyire középkori olasz anyaggal fogjuk bemutatni, amelyet reprezentatívnak kell tekinteni a 
többi nyelvre nézve is. 

Míg az alárendelt alanyi vagy tárgyi mellékmondatból való kiemelés lehetőségei 
változatlanok maradnak, a szintagmából való kiemelés lehetőségei drasztikusan csökkennek: egy 
fej komplementumának kiemelése továbbra is lehetséges ugyan (a prepoziciós szintagmák 
kivételével, amelyek szigetként működnek az újlatin nyelvekben), de a módosítóké a középkori 
nyelvben már csak a kvantorokra korlátozódnak, és a modern változatokban még további 
restrikcióknak vannak kitéve.  

Mint már régóta felismerték, azoknak a mozgatási szabályoknak a megszűnése az újlatin 
nyelvekben, amelyek diszkontinuitást hoznak létre a szintagmák összetevői között, szoros 
kapcsolatban áll az esetragozás elvesztésével – ez utóbbi biztosította ugyanis a latin nyelvben a 
szintagma kohézióját. Ennek a morfológiai változásnak egy másik következménye a topikalizáció-
szabály fokozatos helyettesítése a diszlokáció-szerkezettel: mivel a topikalizációban, mint más 
mozgatási szabály esetében is, csak az esetragozás biztosította a periferikus elem funkciójának 
visszakereshetőségét, az esetek elvesztésével a topikalizáció funkcióit olyan szerkezet veszi át, 
amelyben egy klitikus elem fejezi ki a függőségi viszonyokat. 

SIMON ZSOLT 
A vezirhani phryg felirat utolsó sora 

A vezirhani phryg felirat a leghosszabb ismert phryg nyelvemlék (kiad. Neumann 1997 és Brixhe 
2004: 42-67). Bár egy igen kivonatos görög párhuzamos felirat is rendelkezésünkre áll, a phryg 
részt alapvetően mindmáig nem értjük. Újabban azonban Hämmig 2013 révén világossá vált az 
átokformula rész (8-12. sor), aki azt is kimutatta, hogy az eddigi feltételezésekkel szemben az 
utolsó, 13. sor a görög változat áldásformulájának felel meg. Az előadásban Hämmig 
megfigyeléséből kiindulva a görög változat és a kombinatorikus módszer segítségével határozom 
meg az eddig megfejtetlen utolsó sor jelentését és adom meg a szövegrészlet új szegmentálását és 
alaktani elemzését, több új grammatikai felismeréssel (adverbium-képző, part. perf. act., pl. acc. az 
o-tövűeknél). 
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TANOS BÁLINT 
A sumer összetett igék (kognitív) szemantikája 

Az összetett igék létét a sumerológiában igen korán, a XIX. század második felében ismerték fel. 
Ezen szerkezetek speciális módon bővítik a sumer igék amúgy viszonylag szegényes listáját: egy - 
az esetek túlnyomó többségében abszolutívuszi esetben álló - főnév és egy ige kombinációjával új 
igei jelentést hoznak létre. Az összetett igék vizsgálata során sok kritérium merült fel, amelyek 
elhatárolnák ezen csoportot az egyéb igei szerkezetektől, de e kritériumokkal kapcsolatban máig 
sem született konszenzus. E konstrukciók szemantikai leírása sem megoldott: noha több szerző 
„szemantikai egység”-ként definiálja őket, ezen egység mibenléte nincs tisztázva.  

Előadásomban rámutatok, hogy az összetett igék formai alapú elhatárolása más 
konstrukcióktól nem lehetséges, mert minden tulajdonságuk megtalálható más igei szerkezeteknél 
is; illetve az eddig javasolt szemantikai leírások, amelyek a főnév szemantikai szerepén keresztül 
próbálják megragadni az egység jelentését, elégtelenek, vagy hiányosak. Ezért részben az eddigi 
magyarázatok kiegészítésére, részben ezek kiváltására új elemzést javaslok, amely azon alapszik, 
hogy ezen, különböző mértékig idiomatikus konstrukciók jelentését holisztikusan, a teljes 
szerkezet jelentését vizsgálva tudjuk csak magyarázni.  E magyarázathoz a kognitív szemantika 
eszközeit, a (fogalmi) metaforát és metonímiát hívom segítségül, amellett érvelve, hogy a teljes 
konstrukció jelentése gyakran csak metaforikus-metonimikus keretben értelmezhető. 
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Ókori filozófiatörténet 

BÁRÁNY ISTVÁN 

A szókratészi elenkhosz dramaturgiája 

Szókratész aporetikus, cáfoló  jellegű beszélgetéseinek a sajátos eljárását, a szókratészi elenkhoszt 
a filozófiatörténetírás többnyire módszertani és érveléstechnikai szempontok alapján elemzi. 
Előadásomban (1) áttekintem néhány fontos elenktikus beszélgetés dramaturgiáját, majd ennek 
alapján vázolom, hogy (2) az elenkhosz mint formális módszer milyen érzelmi és lélektani hatást 
gyakorol a beszélgetőtársra, (3) hogy miként lehet alkalmas, s egyáltalán alkalmas lehet-e a 
beszélgetőtárs meggyőzésére. Részlegesen nemleges, kitekintő jellegű konklúziómban felvetem, 
hogy ezek a – körültekintően megfogalmazott – kérdések és a rájuk adott válaszok a Platón-
dialógusok életműegészként történő értelmezésének a sarkalatos pontjai lehetnek. 

GUBA ÁGOSTON 

A szümpatheia eltérő fogalmi használatai Plótinosznál 

Előadásomban azt igyekszem bemutatni az Enneászok különböző szövegrészei alapján, hogy 
hogyan változik Plótinosznál a szümpatheia fogalma, és milyen eltérő értelemben és célból 
használja. A IV.9 [8]-ben jelenik meg először a szümpatheia koncepciója, amelynek két 
megnyilvánulási formáját említi: egyrészt az emberek közötti szeretet, ill. részvét, másrész pedig a 
mágikus tevékenységek példáját, amelyek arra hivatottak, hogy bizonyítékul szolgáljanak az 
összes lélek egysége mellett. A szümpatheia a későbbi IV.3-5 [27-29]-ben is megjelenik, viszont 
véleményem szerint a korábbi példák immár két eltérő kontextusban figyelhetőek meg. Mikor az 
értekezés elején (IV.3.1-8.) bemutatja Plótinosz, hogy az egyéni lélek nem a világlélekből, hanem 
mindkettő a lélek hüposztasziszából származik, lezárásképpen megjegyzi, hogy éppen emiatt 
lehetséges a lelkek közötti együttérzés. Az értekezés végén ismét előkerül a szümpatheia, amely 
most azt az együttérzést fogja jelölni, amely a világ mint organizmus meghatározott részei között 
fennáll. Ez utóbbi, sztoikus eredetű gondolattal a világban lezajlódó oksági hatásokat kívánja 
Plótinosz megmagyarázni – ennek az elsődleges példái a csillagok, ill. az imák hatása, a látás és a 
már a IV.9-ben is említett mágikus tevékenységek. Ennek a kapcsolatnak is van pszichikus oldala: 
a dolgok hatását a lélek alsó része, a phüszisz befolyásolja. Plótinosz viszont a szümpatheiának 
ezen fogalmát világosan elhatárolja a IV.3. már említett részében. Mindezek alapján azt 
mondhatjuk, hogy Plótinosnál a szümpatheia az életmű korábbi szakaszában történt leírása a 
későbbiekben két különböző szinten jelenik meg: (1) a lelkek közötti szümpatheia, amely 
elsősorban a lelkek egysége melletti érv, ill. (2) a világ mint organizmus tagjai között lévő 
szümpatheia, amelynél a kapcsolatot a lélek alsó része, a phüszisz teremti meg. 

HANGAI ATTILA 

Az érzékelés tartalma – Aphrodisziaszi Alexandrosz 

Aphrodisziaszi Alexandrosz a phantasiát részben azáltal különbözteti meg a vélekedéstől De 
Anima című értekezésében, hogy az igazság és a hamisság különbözőképpen alkalmazható 
esetükben. Míg a vélekedés állítást vagy tagadást, így egy komplex predikatív struktúrájú 
propozíciót feltételez, addig a phantasia (és mondhatjuk, hogy az érzékelés) lehet ennek híján. A 
mű egy későbbi pontján Alexandrosz rátér az igazság jellemzésére a phantasia esetében. Ezt az 
igaz illetve a hamis phantasia definíciójaként adja elő. Ezen jellemzése nagy mértékben emlékeztet 
a Sztoikus megragadó képzet (phantasia kataléptiké) eredeti zénóni definíciójára, amit erősít 
Alexandrosz közvetlenül ezt követő kritikája is. Előadásomban azt vizsgálom, hogy Alexandrosz 
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elmélete milyen tartalmakat tulajdonít a fent említett nem komplex propozicionális tartalommal 
rendelkező phantasiának. Minthogy pedig a phantasia – érzékeléssel való oksági kapcsolata révén 
– tartalmát az érzékeléstől örökli, az előbbi tartalmára vonatkozó elemzés kiterjeszthető az 
érzékelési tartalomra  is.  

LAUTNER PÉTER 

A reflexió fajtái Damaszkiosznál 

Proklosz a lelki folyamatokra reflexióért egyetlen fakultást („lélekrészt”) tesz felelőssé, amely 
mintegy figyel mindarra, ami a lelkünkben lezajlik (in Parm. 957.28-958.11 Cousin). Ezt a fakultást 
két sajátos szereppel ruházza fel: szoros kapcsolata van az itt közelebbről nem meghatározott 
énnel, amennyiben ennek állítható az, hogy pl. „érzékelek”, „vágyakozom”, illetve irányítja is e 
lelket az érzékelés/vágy tárgyai felé. Érdekes, hogy ezzel a háttérrel szemben Damaszkiosz 
mennyiben finomítja, illetve változtatja meg a prokloszi elméletet. Mindenekelőtt különbséget tesz 
a tárgy megragadásának tudata és a tárgy megragadásának tudata között. A kettő elválik akkor, 
amikor az anamnészisz platóni felfogását elemzi. A visszaemlékezésnek nincsenek specifikus 
tárgyai abban az értelemben, hogy pl., amikor az egyenlőre gondolok, ez csak visszaemlékezéssel 
történhet. Ennélfogva a visszaemlékezés tárgyának tudata nem garantálja azt, hogy tudatában 
legyek annak, hogy most visszaemlékezést végzek. Juthat eszembe másként is. Gondolhatok rá 
mondjuk akkor, amikor diszkurzív gondolkodás segítségével elemzem azt. Eközben a két lelki 
aktus (anamnészisz és dianoia) intencionalitásának tárgya lehet ugyanaz. Másfelől Damaszkiosz a 
terminológia szintjén is különbséget tesz a kognitív folyamatok tudata és a konatív folyamatok 
tudata között. A megkülönböztetés oka az lehet, hogy míg a kognitív folyamatokra történő 
reflexió egy másodrendű tudás („tudom, hogy tudom”), addig ez a konatív folyamatok esetében 
korántsem világos. Ezt eldöntendő elemezni kell a damaszkioszi érzelemelméletet abból a 
szempontból, vajon az érzelmek szimplán egyfajta ítéletek-e, vagy pedig egyéb aktivitások a 
lélekben. Az utóbbi esetben a reflexió világosan egy elsőrendű tudás lesz, a második esetben pedig 
az érzelem/vágy fenomenális aspektusa indokolhatja azt, hogy az erre való reflexió különbözik a 
kognitív folyamatokra történő reflexiótól. 

NÉMETH ATTILA 

A démokritoszi episztemológiáról 

Az ókori forrásaink Démokritosz episztemológiájára vonatkozóan két, egymástól jól elhatárolható 
csoportba sorolhatóak: az egyik Démokritosz perceptualista relativizmusát, a másik pedig az 
érzékelésre és megismerésre vonatkozó szkepticizmusát hangsúlyozza. A modern értelmezések is 
alapvetően ebben a két irányban fogalmazódtak meg, egészen Lee (Lee, M. Epistemology After 
Protagoras, Oxford, 2005) azon felvetéséig, miszerint az eltérő fragmentumok és testimóniumok 
voltaképpen ugyanazon elmélet eltérő aspektusait tükrözik. Előadásomban egyetlen Démokritosz 
fragmentumot (B 156) kívánok elhelyezni ebben az értelmezési mátrixban. 

NYULÁSZI MAGDOLNA 

Az állatok önazonosságának és individuációjának sztoikus elmélete 

A testek önazonosságáról és különbözőségéről való sztoikus számadásról kevés információnk van. 
A fennmaradt szövegek alapján a természetes testek egyedi minősítettségük révén maradnak fenn, 
illetve különböznek egymástól. Egy tárgy önazonossága tehát egyedi minőségének birtoklásának 
függvénye.  Amit szövegeink nem árulnak el, az az, hogy mi értendő pontosan "egyedi minőség" 
alatt. A sztoikus azonosságelmélet értelmezésére tett kísérletek a közelmúltban elsősorban a 
személyes azonosság problémájára koncentráltak, és amellett érveltek, hogy az ember esetében 
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(racionális) lelke az, ami önazonosságát biztosítja. Ezt az értelmezést az támasztja alá, hogy a 
minőségek egyes sztoikus definíciók szerint (a lélekhez hasonlóan) a pneuma módosulatai. Mivel 
az emberre és az állatokra jellemző pneuma a lélek, ezért az ő esetükben egyedi minőségük a 
lelkük. Előadásomban azt fogom vizsgálni, hogy ez az értelmezés mennyire plauzibilis az állatok 
önazonosságáról való számadás esetében: vajon a lélek valóban szükséges és elégséges feltétele az 
állatok megkülönböztethetőségének és túlélésének vagy pedig egyedi minőség alatt a pneuma egy 
más módosulását kell értenünk az állatok esetében. 

ROSTA KOSZTASZ 

A Prométheusz-mítosz Platón Prótagoraszában 

Annak érdekében, hogy bizonyítsa az erény taníthatóságának tézisét, Prótagorasz a róla elnevezett 
dialógusban egy mítoszt ad elő. A történet a Prométheusz-mítosz egy új változatát mutatja be, 
mely egy döntő ponton eltér a mítosz hésziodoszi vagy aiszkhüloszi változatától: a dialógus 
mítoszában az ember nem Zeusszal szemben és Prométheusz által vívja ki függetlenségét, hanem 
éppen Zeusz közbeavatkozásával nyeri el igazi egzisztenciáját.  

Habár úgy tudjuk, hogy Prótagorasznak lehetett egy írása, mely a fenti témával 
foglalkozott (Peri tész en arkhé katasztaszeósz = A dolgok kezdeti állapotáról) a címen kívül semmi 
sem maradt ránk. Épp ezért némiképp meglepő az a konszenzus, mely a mítosz szerzősége körül 
alakult ki, ugyanis a kutatók többsége elfogadja, hogy a platóni dialógusban fennmaradt történet 
többé-kevésbé valósághűen tükrözi a prótagoraszi elméletet. Előadásomban különös hangsúlyt 
kívánok fektetni azokra a megközelítésekre, melyek ezt a bevett tézist kritikusan kezelik. Sőt, 
amellett kívánok érvelni éppen a fent kiemelt isteni intervenció, illetve Platón Prótagoraszhoz 
fűződő kritikus viszonyának elemzése által, hogy a dialógusban olvasható mítosz szándékát 
illetőleg egy Prótagorasz-paródia, mely az ember primitív, vadállati életből való önálló kilábalását, 
az ember „titáni lázadását” hivatott kétségbe vonni. Tézisemet igyekszem két későbbi passzussal is 
alátámasztani: egyrészt Az államférfi mítoszával, ahol a fejlődéstörténet nem akad meg, de 
feloldódik a kozmikus körfogás visszatérő fázisaként, másrészt a Törvények X. könyvének híres 
passzusával, mely az istent nélkülöző fejlődéselméletek amorális, azaz tarthatatlan 
következményeit mutatja be. Mindkét teória arra mutat rá, hogy Platón elfogadhatatlannak 
tartotta a „görög felvilágosodás” fejlődéselméleteit, így nem indokolatlan ezen ellenszenv első, 
kezdeti megnyilvánulásaként értelmezni a Prótagorasz Prométheusz-mítoszát. 

SIMON ATTILA 

Arisztotelész a nyilvános deliberáció alapjairól 

Arisztotelész a Rétorikában több helyütt utal a tanácsadó beszédnem (genosz szümbuleutikon; a 
latin nyelvű retorikákban: genus deliberativum) alapjaira: lét-, ismeret- és cselekvéselméleti 
összefüggésben föltárható feltételrendszerére. (A legjellemzőbb hely: 1359a30−b1.) Ezeket az 
összefüggéseket azonban – a szónoklattani műre jellemző módon – csak szóhasználatával jelzi, de 
nem fejti ki részletesen. Előadásomban a Filozófus elméleti és (főleg) gyakorlati filozófiai művei 
alapján igyekszem rekonstruálni a nyilvános (politikai) deliberáció arisztotelészi elméletének 
legalapvetőbb háttérföltevéseit. 

STEIGER KORNÉL 

A sztoikus etika epiktétoszi reformja 

A sztoikus filozófia legtöbb elemzője egyetért abban, hogy Epiktétosz etikai tanítása nem 
különbözik jelentős mértékben a zénóni-khrüszipposzi etika elméletétől. Előadásomban 
bemutatom az utóbbi évtizedek egyik jelentős monográfiájának (Susanne Bobzien: Determinism 
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and Freedom in Stoic Philosophy, 1998) erre vonatkozó és ilyen értelmű álláspontját, majd érveket 
állítok annak a véleményemnek az alátámasztására, hogy a szerző nem azért jut erre a 
végeredményre, mert Epiktétosz etikájának valóban nincsenek új elemei a khrüszipposzi etikához 
képest, hanem azért, mert olyan fogalmi apparátussal dolgozik, amely nem érzékeny az epiktétoszi 
filozófia sajátos elemeire. Ezért azok a témák, amelyekről Khrüszipposz nem beszél, Epiktétosz 
azonban igen, könyvében szóba sem kerülnek az epiktétoszi etika tárgyalásakor. 

SZEKERES CSILLA 

Kairos és eudaimonia a sztoikus filozófiában 

Cicero a De finibus bonorum et malorum harmadik könyvében a sztoikus etikáról adott 
összefoglalásában a 45-48. §§-ban tárgyalja azt az ismert tételt, miszerint az időtartam indifferens 
az eudaimonia szempontjából. Érvelésében központi szerepet játszik az eukairia fogalma, amelyet 
a 45.§-ban oportunitasnak fordít. Az oportunitas terminus  később, a 61. §-ban ismét előfordul, 
mégpedig az eudaimonia (beate vivere) lényegét megvilágító fogalomként. A De officiis-ben Cicero 
az – occasionak fordított – eukairiat az eutaxiaval, a prepon egyik aspektusával hozza 
összefüggésbe. 

Előadásomban azt vizsgálom, hogy a görög irodalomban Homéros óta oly nagy 
jelentőségű, ám rendkívüli flexibilitása miatt  igen nehezen megragadható kairos (kairion, 
eukairia) fogalma hogyan kapcsolódik a sztoikus telos-elmélethez. 
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Régészet 

BARNA FERENC 
A felfegyverzett Venus ábrázolásai és szerepe a katonacsászárok korának római érem-

propagandájában (Kr. u. 235-284) 

A fegyvereket tartó, ill. fegyverek mellett álló Venus különböző ábrázolás-típusai a Kr. e. 1. 
századtól ismételten felbukkannak a római éremverésben. Ez a tendencia a Severus-korban is 
érvényesül, sőt, több új típussal is találkozhatunk ― mind ebben az időszakban, mind pedig a 
következő évtizedekben, a 3. századi katonacsászárok uralkodása alatt. Ezen ábrázolások egy része 
a „Venus Victrix” típus évszázados ikonográfiai hagyományait folytatja (kisebb-nagyobb 
változtatásokkal), máskor viszont új variációk jelentkeznek. Utóbbiaknál néha már semmilyen 
elem nem igazolható Venus hagyományos attribútumai közül, az istennő mellett csak fegyverek 
(sisak, dárda, pajzs) láthatóak a hátlapon, így a megjelenített alakot szinte csak a körirat révén 
azonosíthatjuk. 

Azonban bármennyire is erős a periódusban a katonai tematika az érem-propagandában, 
Venusnál nem vállnak kizárólagossá a fegyveres típusok, mellettük továbbra is adatolhatóak az 
olyan változatok is, ahol az istennő hagyományos attribútumaival (almával, sceptrummal, Cupido 
alakjával) együtt látható. Előadásomban azt kívánom bemutatni, hogyan érvényesül ez a kettősség 
az egyes uralkodóknál. Áttekintem a korszakban adatolható képtípusokat Venus kapcsán, kitérve 
legfontosabb előzményeikre és párhuzamaikra, valamint az érem-propagandában betöltött 
szerepükre is. 

BARTUS DÁVID 
Orestéstől Zénodórosig – ikonográfiai kérdések brigetiói bronz Minerva szobrokon 

Brigetióból mindössze öt darab bronzból készült egészalakos Minerva-szobor került elő, de ezek 
ikonográfiai azonosítása térben és időben egyaránt messzire vezet. Az előadás a Brigetióból 
származó, bronzból készült Minerva-ábrázolások példáján keresztül mutatja be a római kori 
bronzplasztika és a nagyszobrászat sokrétű kapcsolatát, a tipologizálás és azonosítás problémáit, 
valamint a téves interpretáció illetve modern hamisítás okozta veszélyeket. 

BÍRÓ SZILVIA 
A pannoniai civil vicusok társadalmi összetétele 

A pannoniai civil vicusok társadalmi összetételére vonatkozóan többféle forráscsoportot is 
igénybe vehetünk. Az epigráfiai anyag mellett a tárgyi leletanyag bizonyos, jól körülhatárolható 
csoportja, illetve bizonyos régészeti struktúrák utalhatnak egy-egy társadalmi vagy hasonló 
hagyománnyal rendelkező csoportra.  

Legmarkánsabban a bennszülött hagyományokkal rendelkező réteget lehet elkülöníteni. 
Bár az elmúlt időszak kutatásai sokszor arra hívják fel a figyelmet, hogy etnikai hovatartozást 
kerámiatípusoknál (pl. kézzelformált kerámia, finoman iszapolt szürke áru) vagy bizonyos 
struktúráknál (pl. gödörházak) nem lehet egyértelműen meghatározni, azonban ezek térbeli 
elterjedése és főleg a római alapítású településeken (városok, táborok, katonai vicusok) való 
hiánya mégis mindenképpen a korábbi hagyományokhoz való ragaszkodást mutat.  

Markánsan megfoghatók – elsősorban a feliratok alapján – a városi polgárok időszakos 
vagy hosszabbtávú jelenléte egy-egy vicusban. Ezek elsősorban a római alapítású vicusok 
(fürdőhelyek, kisvárosi jelleget mutató vicusok), illetve a Severus-kortól kezdődően már a vidéki 
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telepeken is. Az aktív ill. a leszerelt katonák megléte is jól elkülöníthető a vicusk lakosságán belül, 
egyrészt feliratok, másrészt a militariak alapján. 

A fentiek alapján egy viszonylag bonyolult kép rajzolódik ki, amelyben azonban bizonyos 
tendenciák nyomon követhetők. 

BÓZSA ANIKÓ – SZABÓ ÁDÁM 
‘Specula ex plumbo’: a MNM római kori ólomkereteinek feldolgozása és kiadása 

A Magyar Nemzeti Múzeum Római Gyűjteménye 719 darab ólom- vagy ónötvözetből készült, a 
szakirodalomban általánosan tükörnek nevezett és tartott, tükör formájúra öntött tárgyat 
tartalmaz. A tárgyak nagyobb része 689 db. vásárlás útján, kisebb része a régebbi gyűjtésből illetve 
elkobzásból származik. Hasonló méretű gyűjtemény egyben a Római Birodalom területéről még 
nem volt tanulmányozható, a szórványos közlések nyomán nem alakulhatott ki egy általánosabb 
kép a tárgyak pontos mibenlétét, funkcióját, készítési hátterét illetően. A közelmúltban összeállt a 
Magyar Nemzeti Múzeum ‘ólomtükreinek’ publikációja, amelyben a tárgyak által felvethető 
kérdések is érintettek és a lehetőségekhez mérten meg is válaszoltak. Az előadás során, az 
összefoglaló publikáció révén ezek bemutatására kerül sor. 

DÁGI MARIANN 
A derveni Z sír aranyékszerei  

1962-ben leletmentő ásatáson hét sírt tártak fel a Thesszalonikitől mintegy 12 km-re északra fekvő 
Derveni-átjárónál. Közülük a Z sírban 11 aranyból készült ékszert is találtak sírmellékletként: egy 
szíjnyakláncot, egy amphoriskos gyöngyös nyakláncot, egy hármas karika-elemekből fűzött 
nyaklánc-töredéket, egy Héraklés-fej alakú díszt, egy gazdag stílusú korongos csónak-függős 
fülbevalópárt, három pár oroszlánbőrrel és Pégasos-protoméval díszített ívfibulát, egy feliratos 
tömör aranygyűrűt, egy ovális foglalatú köves gyűrűt és egy kő skarabeuszos, forgatható fejű 
gyűrűt. A feltárást vezető régészek 300-280 közé keltezték a temetkezést. A leletegyüttest ma a 
Thesszaloniki Régészeti Múzeum őrzi. Az előadás ezt a több, mint ötven évvel ezelőtt feltárt és 17 
éve publikált ékszeregyüttest mutatja be új megközelítésben. A készítési technika alapos vizsgálata 
és az összehasonlító technikai elemzés módszere révén ma már új megvilágításba helyezhetjük a Z 
sír aranyékszereit: bizonyítható, hogy a temetkezés idejénél korábban készültek; kapcsolatba 
hozhatók más, Makedónián kívüli régiókkal (Thesszália, Dél-Itália, Pontus-vidék); és 
feltételezhető, hogy egy részük helyi, egy részük pedig nem makedóniai eredetű. A Kr. e. 4. század 
második fele a görög ékszerművesség újjászületésének időszaka, amelyben jelentős szerepet 
tulajdoníthatunk a makedóniai műhelyeknek. Új ékszer-formák megjelenése, új díszítőmotívumok 
bevezetése és a hagyományos ékszertípusok korízlésnek megfelelő átalakítása jellemzi a korszak 
aranyművességét. A derveni Z sír ékszerei jól példázzák az átalakulás egy-egy mozzanatát, és 
egyúttal támpontokat nyújthatnak a makedóniai aranyművesség más régiókkal való kapcsolatának 
a feltárásához is.  

GABLER DÉNES 
A belső vámok szerepe a római kereskedelmi kapcsolatokban 

A Roma által sokszor mesterségesen létrehozott közigazgatási egységek gyakran nem csak 
politikai-stratégiai, hanem kulturális és gazdasági tömbök kialakulásához vezettek. Ez nemcsak az 
importban mutatkozó különbségekben, azaz a kereskedelem irányában mérhető le, hanem a helyi 
ipar fejlődésében és termékspektrumában is. A gazdasági egységek fejlődésében a vámkörzetek is 
lényeges szerepet játszhattak. Ezek jelentőségét a régészeti leletanyag segítségével 
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meghatározható áruforgalom és a szállítmányok összetétele igazolja. A vámok az áruforgalom, 
esetenként árumegállításig is terjedő hatást gyakorolhattak. 

JUHÁSZ LAJOS 
Africa maszkja 

A római kori Africa megszemélyesítései között található egy különös csoport. Közös 
tulajdonságuk, hogy a szokásos exuviae elephantis nem hagyományos idealizált női fejeken, 
hanem színházi maszkokon található. Előadásomban igyekszem a rendhagyó kombináció értelmési 
lehetőségeit a kevés rendelkezésre álló adat, valamint a párhuzamok segítségével feltárni.  Mivel a 
tárgyak a Római Birodalom egymástól távoli pontjairól kerülnek elő, de megjelenésükben nagyon 
hasonlóak, felmerül a közös gondolati háttér kérdése is, amelyre igyekszem választ találni. 

LAKATOS SZILVIA 
A görög mitológia Etruriában – Etruszko-korinthosi vázaképek ikonográfiai elemzése 

Korinthosi hatást mutató, ún. etruszko-korinthosi vázák Kr. e. 630 és 550 között, az etruszk 
művészet archaikus korszakában készültek Etruriában. Ennek a kerámiacsoportnak azonnal 
szembetűnő jellegzetessége, hogy a leggyakrabban állatfrízzel díszített korinthosi előképeikkel 
összehasonlítva is rendkívül kevés emberalakos jelenet láthatók rajtuk. Ezek a jelenetek azonban 
különösen alkalmasak arra, hogy ikonográfiai elemzés révén segítséget nyújtsanak a görög 
mítoszok etruriai befogadásának, tágabban a görög és etruszk kultúra találkozásának 
megértéséhez. 

MATHÉDESZ LAJOS 
Római bélyeges téglák a komáromi Duna Menti Múzeum gyűjteményében 

A komáromi Duna Menti Múzeum elődjét 1886. december 19-én alapították. Gyűjtőterületének 
nagy része a mai Komárom-Esztergom megye területére esett. A múzeum gyűjteményében 
nagyságrendileg 240 darab római bélyeges tégla található, amelyeket 2013-ban feldolgoztam. A 
leletek nagy részénél nem lehet megállapítanni lelőhelyet, mivel a múzeum legrégebbi 
inventárkönyvei az idők folyamán elkallódtak. Ennek ellenére megpróbálkoztam a leleteket 
lelőhelyekhez kötni. A kezdeti időszakokban a múzeum álltal kibocsátott múzeumi értesítő szolgált 
segítségemre, ahol pár esetben olyan bélyegeket is említennek a szerzők, amelyek ma már nem 
találhatók meg a múzeum gyűjteményében. A legrégibb ma is meglévő inventárkönyv, amely 
1905-től írodott sem nagyon segített bélyeges téglák azonosításában, mivel nem tartalmazott 
egyetlenegy téglát sem. Feltételezésem szerint a múzeum gyűjteményében fellelhető bélyeges 
téglák nagy része Tóth Kurucz János Izsa-Leányvári ásatásaiból származnak. Ezen ásatások 
eredményeit a múzeum értesítőiben publikált, ahol pár számára különleges téglabélyeg (pl. cohors 
VII Breucorum, Quadriburg, Lupicino tribuno stb.) kivételével részletesebben nem foglalkozott 
velük. Pont ennek ellenkezőjét írta le Szilágyi János A Pannoniai bélyeges téglák című 
munkájában, ahol minden álltala a komáromi múzeum gyűjteményében lévő leletet Brigetio 
lelőhely alattinak jelöl meg. Leányvári bélyeges téglát csakis a pozsonyi Zemedelské Múzeum 
gyűjteményéből ismertet. Szilágyi János művében nem tünteti fel az általa ismertetett leletek 
inventár számát, ezért nem lehet pontossan őket beazonosítanni. Ezért a leg I adiutrix bélyeges 
téglákat mind ismeretlen lelőhely alatt tárgyalom. 
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MRÁV ZSOLT 
Ammon és a bacchikus nagymacska.  

A római-kori utazókocsik szobrászati díszítésének értelmezéséhez 

Az 1999-ben feltárt budakeszi kocsisír kétkerekű utazó kocsijának hátoldali szobrászati díszítése 
egységes mitológiájú és bacchikus témából merít. Első látásra kivételnek tűnik a keskeny 
rézberakásos lemez két oldalára helyezett hüvelyveret díszítése, amelynek tetejére egy fekvő 
nagymacskát, a hüvelyrész függőleges homlokzati felületére pedig virágkehelyben a kosszarvas 
Ammon büsztjét mintázták. Az előadás e kocsiveret ábrázolásaival foglalkozik, amely jól illik a 
kocsi díszítésének bacchikus képprogramjába és egyben elvezet minket abba a kultúrkörbe, ahol a 
budakeszi kocsi díszítőbronzai készültek.  

MRÁV ZSOLT – VIDA ISTVÁN 
Tisztázatlan polgárjogú katonák a császári gárdában.  

Hadrianus polgárjogadományozási ediktuma 119-ből. Tanulságok és új eredmények 

Előadásunkban Hadrianusnak - a közelmúltban általunk előzetesen közölt - 119-ben született 
ediktumával foglalkozunk, amelyben a császár a bizonytalan vagy illegitim polgárjogúnak 
bizonyult praetorianusainak római polgárjogot adományozott. Az ediktum ismertetésén túl, 
néhány értelmezési problémára kívánunk választ találni, amelyekkel közelebb kerülünk az 
ediktum kiadásának céljához, körülményeihez és történeti kontextusához. 

OTTOMÁNYI KATALIN 
Újabb római vicusok Aquincum territoriumán  

Pannonia provincia létrehozásakor a városi territoriumokon kisebb közigazgatási egységek, 
pagusok (körzetek) s ezen belül vicusok (falvak) alakultak ki. Aquincum territóriumán eddig is 
ismertünk névszerint több vicust, de pagus és vicus együttes megnevezése csak egy új, Budaörsön 
előkerült oltáron található. Ezt az oltárkövet a 3. század közepén állították Terra Maternek, a 
Herculesről elnevezett körzet (pagus) vezetői. A feliraton három vicus neve maradt meg, melyek 
közül minden bizonnyal a Terra Mater szentélynek helyet adó budaörsi vicus került a 
leghangsúlyosabb első helyre, ezért a Budaörs, Kamaraerdei-dűlőben feltárt település valószínűleg 
a vicus Teuto (…) nevet viselte és a pagus Herculius vezető vicusának tartható. Az új vicus nevek 
és a régészeti feltárások során megismert települések összekapcsolására szeretnék jelen előadásban 
kísérletet tenni. Kiindulva az egyetlen, biztosan azonosítható, budaörsi vicusból, megvizsgálva, 
hogy környezetében milyen más hasonló nagyságú s szerkezetű római település található. A római 
kori út és vízhálózat figyelembe vétele után két másik, nagykiterjedésű, több kőépülettel 
rendelkező település jöhet szóba, Biatorbágy és Páty területén. E telepek ásatási eredményeinek 
összehasonlításával fény derülhet a vidéki, civil vicusok belső szerkezetére, periódusaira s 
lakosságának összetételére. Lehetővé válik elkülönítésük a – korábban vicusnak nevezett – kisebb, 
kőépítkezés nélküli bennszülött falvaktól ill. a kőépítkezéses villagazdaságoktól. 

R. FACSÁDY ANNAMÁRIA 
A pannoniai ékszerkutatás helyzete: kívánalmak és lehetőségek 

A pannoniai ékszerkutatás elemző összefoglalását Gesztelyi Tamás adta közre 1996-ban megjelent, 
de 1994-ben lezárt cikkében. (GESZTELYI T: A pannoniai ékszerkutatás fél évszázada, Debreceni 
Déri Múzeum 1994. évi évkönyve, Debrecen, 1996. 109-119). Az ezt követő 20 évben számos új 
eredmény született, mind magyarországi, mind a környező országok kutatóinak munkássága 
nyomán. Áttekintésük, összevetésük és a nemzetközi ékszerkutatás kontextusában történő 
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elhelyezésük lehetővé teszi, hogy mérlegeljük jelenlegi lehetőségeinket, megvitassuk a következő 
évek (évtizedek?) kutatásainak irányát, kérdésfelvetéseit. Az ékszer régészeti, művészettörténeti, 
technológiai, sőt, szociológia megközelíthetősége a különböző módszerek és vélhető 
eredményességük összehangolásának szükségességét is felveti.  Az általános, „birodalmi” érvényű 
megállapítások mellett fokozott figyelmet kell fordítanunk a pannoniai sajátosságokra, a provincia 
gazdasági-társadalmi helyzetéből fakadó jellegzetességek feltárására. 

SÜVEGH ESZTER 
A hellénisztikus kori groteszk terrakotta kisplasztikák értelmezési problémái 

Az ókori görög koroplasztika egyik jellegzetesen hellénisztikus kori terméke a groteszkek 
csoportja. Ezek a szobrocskák torz arcvonásaikkal, ráncos, öreg, beteges vagy akár deformált 
testükkel annak bizonyítékai, hogy a hellénisztikus művészetben a klasszikus ideált jelentő szép és 
ifjú emberi test mellett ábrázolásra érdemes témává váltak a tökéletestől eltérő, realisztikusabb, 
akár kifejezetten csúnya alakok is. A többek között öregembereket és öregasszonyokat, 
rabszolgákat, idős dajkákat, táncoló törpéket, púpos, kopasz, betegségtől eltorzult embereket 
mintázó kisplasztikák funkciójának meghatározását és pontos értelmezését azonban több 
körülmény is jelentősen megnehezíti. Amellett, hogy nagyon gyakran nem ismerjük a groteszkek 
pontos lelőhelyét, a fennmaradt darabok jelentős többsége –, mint a budapesti Szépművészeti 
Múzeum anyagában is – csupán az alakok testéről letört fejtöredék. Mivel a készítéstechnika 
sajátosságainak köszönhetően – vagyis a több részes negatív formából való préselés miatt – a 
koroplastés szabadon összepárosíthatta a különböző figuratípusok testrészeit, és a préselés után 
még kézzel is retusálhatta a szobrocska részleteit, így legtöbbször nehéz vagy szinte lehetetlen 
csupán a fejből hitelesen rekonstruálni a teljes eredeti alakot. 

Ennek megfelelően a téma kutatói számos különböző elképzeléssel álltak elő a groteszk 
terrakották értelmezésével kapcsolatban, amelyeket előadásomban a Szépművészeti Múzeum 
példányain keresztül tekintek át: a hellénisztikus nagyvárosok utcai mulattatóit, vallási ünnepek 
résztvevőit vagy éppen színészeket is felfedezni véltek közöttük, és az orvosi oktatásban használt 
szemléltető eszközöktől kezdve színházi szuveníren és bajelhárító amuletten át a különböző 
isteneknek felajánlott fogadalmi ajándékig mindent megtalálunk a groteszkek funkcióját 
magyarázó elméletek között. 

SZABÓ ANDRÁS 
„Bonus scarabaeus” – egy intercisai varázsgemma értelmezéséhez 

Az előadás tárgya egy Intercisa déli temetőjéből 1971-ben előkerült mágikus gemma, melynek 
sajátos ikonográfiai szkhémáját néhány kora keresztény és pogány szöveghely segítségével 
igyekszünk értelmezni. 

SZABÓ DÁNIEL 
A Bibractéban feltárt köztársaságkori bazilika keltezése 

Az ókori Bibracte (mai nevén Mont Beuvray) Közép-Franciaországban, Bourgogne-ban található. 
A kelta haeduusok központi oppiduma a Morvan-középhegység szívében helyezkedik el, egy 
vízrajzilag fontos választóterületen a Loire-völgye és a Saône-medencéje között. A lelőhely 
azonosítása hosszú ideig megosztotta a kutatókat. Eleinte leggyakrabban a törzs római hódítás 
utáni központját, Augustodunumot (a mai Autun) jelölték meg Bibracteként. Jacques-Gabriel 
Bulliot, autuni borkereskedő és amatőr régész volt az, aki az Autuntől 25 km-re fekvő Mont 
Beuvray-n 1867 óta végzett ásatásaival pontot tett a vita végére. 
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A feltárásokat 1895-től Bulliot unokaöccse, a francia régészet egyik legnagyobb alakja, 
Joseph Déchelette vette át. Az ásatások 1986 óta immár nemzetközi együttműködés keretében 
folynak, melynek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézete 1988 óta a 
tagja. 

A bibractei magyar ásatások a Pâture du Couvent teraszán kezdődtek, és napjainkban is itt 
folynak („a kolostor legelője” elnevezés onnan ered, hogy a területet, amely a XIV. század óta 
létező ferences kolostor falain kívül esett, a középkortól kezdve rét borította). Itt, a „Nagy 
Kovácsműhely”-insula felső teraszán, nagyméretű, római típusú arisztokratikus lakóházat, un.  
domust találtak. A 2000. évi ásatási szezon meglepő eredménye, hogy padlója alól monumentális, 
bazilika alaprajzú kőépület oszlopcsarnokának maradványai kerültek napvilágra. Jelentőségét 
mutatja, hogy a porticus in situ oszlopmaradványának átmérője 60 cm. Az épületek, valamint a 
bazilika építési rétegei alatt előkerült prerómai objektumok  interpretálásához és keltezéséhez, a 
precíz kronológiai értékkel bíró fémleletek szinte teljes hiányában, a kerámiaanyag adja az 
egyetlen támpontot. 

TIMÁR LŐRINC 
„Efficiebant in dies meliora genera casarum” – Egyszerű épületek az ókorban 

Az ókori építészet monumentális alkotásai, falazott épületei és komplex városai mellett mindvégig 
fennmaradtak a korábbi korok vidéki épülettípusai, a bennszülött lakoság kunyhói. Nemcsak ókori 
auctorok említik meg ezeket az építményeket (Vitruvius, Strabon, Tacitus, Plinius), hanem számos 
ábrázoláson is megjelennek. Sajnos azonban, az egyszerű építmények régészeti maradványainak 
értelmezése során számos nyitott kérdéssel találkozunk. Mennyire bízhatunk meg a mozaikokon, 
domborműveken látható kunyhóábrázolások pontosságában? Hányféle háztípus lehetett, milyen 
különbségek voltak az egyes népek építészetében? Volt-e változás a romanizált bennszülött 
építészetben a korábbi háztípusokhoz képest? Egyáltalán, megfeleltethetőek-e a feltárt 
épületmaradványok valamelyik antik forrásnak? Az előadás keretein belül néhány esettanulmány 
segítségével próbálunk meg rövid áttekintést adni erről a komplex problémakörről. 

VIDA ISTVÁN 
Flavia Maxima Helena pénzei 

Az elmúlt bő egy évtizedben három érdekes késő antik ezüstpénz bukkant föl, amiket Flavia 
Maxima Helena nevére vertek. Az érmek keltezése a második Flavius-dinasztia korán belül 
vitatott, verdejegy hiányában a verési helyük is bizonytalan, sőt a császári családnak ilyen nevű 
tagját sem ismerjük. A hátlap szintén különlegesnek számít a korban, párhuzamainak segítségével 
nagy valószínűséggel meghatározható a pénzeken szereplő személy kiléte, illetve a kibocsátás oka. 
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Római irodalomtörténet 

ACÉL ZSOLT 
A megfoghatatlan középpont. Achelous lakomája  

Ovidius Metamorphoses című művében (Met. 8, 547- 9, 97) 

Proteus, a „tenger igazszavú véne”, az átváltozás istene több alkalommal előkerül Ovidius 
Metamorphoses című művében. A második és tízedik énekkel ellentétben a nyolcadik könyv 
Proteus-részletének eddig sem a szak-, sem pedig a kommentárirodalom nem tulajdonított 
különösebb szerepet, a vonatkozó sorokat (8, 730–737) nem vizsgálta meg részletesebben, holott a 
Metamorphoses egyik kulcsjelenetéről van szó, amelynek értelmezése szorosan kapcsolódik a 
másik két Proteus-szakasz metapoétikus olvasatához: a jósisten a „poésie protéiforme” jelképes 
alakja. Az előadás először az Achelous-rész (8, 547–9, 97) gyűrűs szerkezetét tárja föl, majd e 
szerkezeti elemzéssel a Proteus-epizód központi jelentősége mellett érvel, miközben a 
Ringkomposition és az ovidiusi Proteus-alak, illetve az ókori Proteus-hagyomány 
művészetelméleti vonatkozásait is vizsgálja.  

DARAB ÁGNES 
A színész halála: Ofilius Hilarius (id. Plinius, Nat. hist. VII 184-185) 

Az előadás címében szereplő színésznek még a neve sem fordul elő egyetlen más forrásban sem, 
csak Plinius enciklopédiájának VII. könyvében. Ennek ismeretében különösen magyarázatra szorul 
az a részletes és plasztikus előadásmód, amellyel narrátorunk Ofilius haláláról beszámol. Ennek a 
részletnek a szűkebb, majd egyre tágabb kontextusban megvalósuló értelmezői folyamatában 
képződik meg a történet jelentéses volta és szövegstrukturáló szerepe. Ez a vizsgálat nemcsak a 
VII. könyv, hanem a Naturalis historia narratívájának egészére is érvényesíthető tanulságokkal 
szolgál. 

GELLÉRFI GERGŐ 
Epikus szatírák 

Azon a mezőn kívánok vágtatni, melyen egykor Aurunca nagy szülötte hajtotta lovait olvashatjuk 
Iuvenalis programversében a római verses szatíra műfajalapítójáról, aki kardot rántva mordul fel 
(1,19–20; 165–166). Ezzel Iuvenalis a szatíraköltő archetípusát epikus hősként jeleníti meg, 
előrevetítve, hogy a szatírákra jellemző műfaji kavalkádban kiemelten fontos szereppel bírnak az 
eposz műfajából kölcsönzött elemek. E két látszólag távol álló műfaj Iuvenalis életművének korai 
szakaszában egybekapcsolódik, különösen az első könyvben meghatározó az eposz, de később sem 
tűnik el teljesen. Az epikus allúziók és elemek felhasználása a szatírában nem tekinthető 
újdonságnak, de a hagyomány felhasználási módját Iuvenalis megújította. A Iuvenalis-filológia 
már régen felfigyelt erre, s sokkal többet foglalkozott a szatírák és az epika viszonyával, mint 
bármely másik műfaj iuvenalisi megjelenéseivel. 

A szatírák epikus elemei meglehetősen nagy változatosságot mutatnak. Iuvenalis az 
emelkedett stílus sajátos, szatirikus változatának alkalmazása mellett karaktereket és 
szöveghelyeket kölcsönöz a római hőseposzokból, gyakran a demitizáció eszközéhez folyamodva. 
Az eposz irodalmi hagyományából származó szövegek paródiája, akárcsak az epikus allúziók 
gyakran moralizáló, illetve szatirikus célokat szolgálnak. Mind közül a legfontosabb azonban az a 
három szatíra, mely hosszabb epikus jellegű betétet, illetve eposzparódiát tartalmaz: a 3., a 4. és a 
12. szatíra. Mindezen megjelenéseket együttesen vizsgálva nem csupán az epikus elemek iuvenalisi 
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megjelenéseit foglalhatjuk egységes keretbe, de egyúttal a szerző költői önértelmezésével 
kapcsolatos képünk is kibővülhet. 

HAJDU PÉTER 
Mennyire kell óvakodni a boldogságtól? Horatius, Ódák, 2.3 

Az aequam memento... értelmezési hagyományában az egyik irány szerint a boldogság éppúgy 
kerülendő, mint a szomorúság, és a rendületlen lélek valahol a kettő közt őrzi békéjét. Az előadás 
amellett érvel, hogy a boldogság leírása éppen hogy az ideális középállapothoz tartozik. 

IMRE FLÓRA 
Mole ruit sua 

Az előadás Horatius Carmenjei 3. könyvének 4. darabjáról szól, elsődlegesen szövegértelmezés, 
alapvetően close reading módszerrel. Az értelmezés a szöveg második felét (a 42. sortól a végéig, a 
80. sorig) vizsgálja. (A szöveg első feléről szóló értelmezésem elhangzott az Ókortudományi 
Társaságban, és meg fog jelenni az Ókorban.) A vers kulcsponjának a „lene consilium” kifejezést 
tekintem. Ez az előadás azt próbálja meg kifejteni, hogy miben is áll ez a tanács, amelyet a Múzsák 
adnak Caesarnak, hogyan értelmezi ezt a gondolatot a szöveg második része. Az egyik – közvetlen 
– értelmezési szinten a „vis” kétféle típusát megjelenítve, a másik – mögöttes – szinten pedig ezt a 
kissé didaktikus narratívát különféle nyelvi-képi-gondolati furcsaságokkal folytonosan kontrázva, 
és ezáltal felépítve egy rejtettebb, árnyaltabb a közvetlen értelmezést meg nem szüntető, de azt 
sajátos irányba kibővítő, sorok közötti narratívát. 

KOZÁK DÁNIEL 
Rectius vives, Licini – filozófia és politika Horatius 2.10. ódájában 

A 2.10. óda értelmezéstörténetében két, egymással sok szempontból ellentétes stratégia 
azonosítható. Egyesek azt hangsúlyozzák, hogy a költő egy bizonyos Liciniust szólít ugyan meg, 
de végső soron a mindenkori olvasónak javasolja az „arany középszer” mint a peripatetikus 
filozófiából vagy a görög költészet gnomikus hagyományából következő életelv követését. Mások 
a megszólított mint történeti személy azonosítását tűzték ki célul: melyik Liciniusról lehet szó, a 
költő miért neki címezi tanácsait, s miért éppen az aurea mediocritas elvét ajánlja figyelmébe? 
Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy az ódát az első sorban elhangzó megszólításból 
kiindulva és a korai Augustus-kor társadalmi-politikai kontextusában értelmezzem, azonban 
Licinius történeti azonosításáról lemondva inkább e névnek és nemzetségnek a római történeti 
emlékezetben elfoglalt helyét állítsam az interpretáció középpontjába. 

KŐRIZS IMRE 
Lupus in fabula 

Az antik szólás, amelyet nemcsak a régi rómaiak használtak, hanem a latinos műveltséggel 
rendelkező modern beszélők is, hosszú ideje foglalkoztatja a filológusokat. A fokozott érdeklődés 
kiváltó oka és eredménye azonos, ez pedig a tanácstalanság. Úgy tűnik ugyanis, egyetértés van 
abban a kérdésben, hogy az ókori mese, amelyben az emlegetett farkas megjelenik, egyszerűen 
elveszett (vagy lappang...). Az értelmezésnek éppen ezért új perspektívái tárulhatnak fel, ha abból 
indulunk ki, hogy ilyen mese soha nem is létezett. 
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RIHMER ZOLTÁN 
Hogyan olvassuk Horatiust? Intertextualitás és autoreferencialitás a Lydia-ódában (carm. 3, 9) 

A görög-római ókor irodalmával foglalkozó szakirodalmat bújva vagy a L'Anné 
Philologique köteteit lapozgatva az embernek könnyen támadhat az a benyomása, hogy a 
klasszikus szerzőkről az elmúlt félezer évben már minden bőrt lenyúztak, minden húst lerágtak, 
pusztán a csontokat hagyva hátra, jobb híján tehát ezeket kell kifőzni, vagy más, soványabb préda 
után kell nézni. Pedig a klasszikus kánonnak még egy olyan központi szerzője, mint Horatius is 
tartogathat érdekes meglepetéseket, ha nem az iskolában (egyetemen) elsajátított módon olvassuk. 
Ez persze nem a szorgosan felhalmozott tárgyi ismeretek és a kortárs irodalomelméleti modellek 
sutba dobását jelenti, hanem annak tudatosítását, hogyan hasznosítjuk őket — többnyire 
önkéntelenül — az olvasás során, a szöveg befogadása és jobb megértése érdekében. Az előadás a 
Lydia-óda példáján mutatja meg, miként járul hozzá az olvasó saját élettapasztalata, Horatius 
műveiről való előismerete és a költőről kialakított képe a vers látszólag hiányzó formai-szerkezeti 
csúcspontjának felismeréséhez. 

SZ. GÁBOR ÁGNES 
Arión Romanus – interpretatio Gelliana? 

A Hérodotosnál olvasható Arión-történet csupán apró epizód: egy csepp a hatalmas mű 
folyamában. Mégis: a római aranykor és korai ezüstkor során – mint téma vagy csak mint 
motívum – többször felbukkan különböző művekben. Majd egy időre „eltűnik” a köztudatból, 
hogy a késő császárkor szerzői – tudós kortársak – más-más megfontolásból és célból újra 
felelevenítsék a lesbosi lantos történetét. Előadásom –a téma exponálása és az előzmények 
összefoglalása után – főleg Cornelius Fronto és Aulus Gellius Arión-feldolgozásáról szól, de 
röviden érinti a társaság harmadik tagjának: a latinul jól tudó, de elsősorban görögül alkotó 
Favorinusnak egy Arión-utalását is.  

TAMÁS ÁBEL 
A delfin mint alapanyag. Plin. Ep. 9.33 

Az előadás azt a kérdést teszi fel, hogy Plinius delfin-anekdotája miképpen tálalja magát egy 
potenciális költemény „alapanyagaként” (materia), s ez miképpen függ össze egyfelől a szöveg 
elbeszéléstechnikai jellegzetességeivel, másfelől a császárkori retorikai kultúra textuális 
gyakorlataival. 
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Törvényszéki retorika – jogi érvelés 

ANDRÁSI DOROTTYA 
Érveléstechnika vagy filozófia? Iurisprudentia a ius in praxi szolgálatában Cicero De legibusában 

A Cicero államelméleti-jogi munkái közül a De re publica az eszményi állam leírását tartalmazza 
Rómára alkalmazva az ismert platóni illetve sztoikus alapokra építve sajátosan eklektikus módon, 
míg a De legibus feltehetően a Kr. e. 51-es polgárháborús események és a szerzőnek a római 
köztársasági eszményekben való csalódottsága miatt befejezetlenül maradt. A két munka 
eszmeiségét tekintve Platón Államához (Politeia) és a Törvényekhez (Nomoi) hasonlóan szorosan 
összekapcsolódik, mégis két önálló munka, egymás kiegészítése: a görög filozófia és államelmélet 
eredményeinek római viszonyokra való alkalmazása mind a közjogi berendezkedés elmélete (De re 
publica), mind pedig a tényleges jogi keretek meghatározása terén. (De legibus). Mindazok az 
államszervezési gondolatok, amelyek egy állam kormányzásával és közösséget összetartó normák 
gyakorlati működésével kapcsolatban előtérbe kerülhetnek, és amelyek így a De re publicából 
szükségszerűen kimaradtak, a De legibusban kaptak, kaphattak helyet. Különösen sajnálatos, hogy 
a De legibus befejezetlenül maradt, hiszen a munkában valójában csak a törvények szellemisége (I. 
könyv), valamint Róma vallási törvényhozásának vázlatos bemutatása (II. könyv) és az 
államszervezet gyakorlati megvalósulását: a tényleges hatalomgyakorlást végző magistratusokra 
vonatkozó jogi szabályozás kapott helyet. (III. könyv). A De legibusból hiányzik egyrészt a 
különböző törvények és normarendszerek összefüggésének egyfajta összerendezése, summázata – 
amit a Cicerónál szokásos párbeszédes forma is nehezít –, másrészt pedig a mű bevezetőjében 
kitűzött, a mű voltaképpeni eredeti célkitűzésének tekinthető római ius civile, azaz civiljog 
sajátosságainak leírása és magyarázata.  

A referátum célja, hogy a Cicero állambölcseleti munkái közé tartozó De legibus 
elemzésével rávilágítson, hogyan állítja a szerző vérbeli gyakorlati emberként is a jogtudományt 
és annak elméleti téziseit egy elméleti munkában a jogászi érvelés, a ius in praxi szolgálatába.  

BAJNOK DÁNIEL 
Aischinés és II. Philippos 

A szónok Aischinést (jórészt Démosthenés hatására) mindmáig makedónbarátként tartja számon a 
történettudomány, noha politikai pályájának kezdetén markánsan fellépett az Athén rovására is 
terjeszkedő makedón királyság ellen. A politikai szükségszerűség hatására azonban megváltoztatta 
álláspontját, és Philokratés mellett részt vett a II. Philipposszal kötött béke (Kr. e. 346) 
tárgyalásain. Démosthenés szerint e tárgyalások során a makedón király megvesztegette 
Aischinéséket, ezért a megvalósult béke nem Athén, hanem Philippos érdekeit szolgálta. A 
vesztegetés vádját Démosthenés nem tudta bizonyítani, Aischinést felmentették a hűtlen követség 
ügyében (Kr. e. 343), de a kérdés azóta sem tisztázott: mi mozgatta Aischinést a béketárgyalások 
során? Az előadás Aischinés Philippos-képének változásain keresztül igyekszik választ találni e 
problémára. 

DELI GERGELY 
Egy jogi érv eleganciája 

A későklasszikus kor remekjogásza, Ulpianus több ízben minősít elegánsnak egy-egy jogi érvelést 
vagy jogi megoldást műveiben. A tervezett referátum keretében egyetlen szöveghelyre (Ulp. 10 ad 
edictum Digesta 3, 5, 9, 1) koncentrálva próbálja az előadó megérteni, hogy mi tesz egy-egy jogi 
érvelést elegánssá, melyek a jogi érvelés eleganciájának kritériumai? Miben és miképp különbözik 
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egy elegáns jogi érv egy másik, elegánsnak nem minősülő jogi érvtől? Tételezhető-e valamilyen 
normarendszertani különbség az elegáns illetve nem elegáns jogi érvek között? Az előadás során 
az is kiderül, hogy kit tarthatott Ulpianus a legelegánsabban érvelő római jogtudósnak. 

EL BEHEIRI NADJA 
Konfliktuskezelés az ókorban a censori regimen morum tükrében 

Antik és modern szerzők egyetértenek abban, hogy az ún. regimen morum a censor egyik 
legfontosabb kompetenciája volt. A hatáskör elnevezését modern nyelveken visszaadni nem 
könnyű feladat. A fordítási nehézségek egyrészt a mos maiorum összetett jellegével állnak 
összefüggésben. Másrészt problematikus a censori hatáskör mai kategóriákba való besorolása is. 
Magam részéről a kompetenciát német nyelven „Regulierung eines allgemeinen 
Handlungsmaßstabes”-ként írom le, amit magyarul „egy általános cselekvési mérce 
meghatározásaként” lehetne visszaadni. E mérce censorok általi meghatározása az egyes 
korszakok jellemző erőviszonyait is tükrözi. Előadásomban néhány példa alapján szeretném 
bemutatni, hogy milyen erők feszültek egymásnak, valamint elemezni, hogy az antik szerzők 
milyen elemeket vesznek sorra az általános cselekvési mérce megfogalmazásával kapcsolatban. 

ERDŐDY JÁNOS 
Regula és definitio a római jog forrásaiban és a jelenkori jogi oktatásban egy konkrét eset tükrében 

Különösen érdekes, hogy a mai romanisztikában igen sokszor lehet találkozni olyan esetekkel, 
amikor valamilyen, regulának, ritkábban definíciónak tekintett állítást a szekundér irodalom olyan 
általános érvénnyel ruház fel, amelyből a témát felületesen ismerőnek úgy tűnhet, mintha az adott 
állítás a római jog minden korszakában, vagy legalábbis a római jog története során túlnyomó 
részben általában igaz, és elfogadott lett volna. 

Mindezek alapján szükséges egyfelől megvizsgálni, hogy mit jelentett a regula és a definitio 
a jogászok és az auctorok számára, hogyan viszonyult egymáshoz ez a két fogalom, illetőleg mire 
utal Iavolenusnak a definitiók veszélyességére történő utalása (Iav. D. 50, 17, 202 [11 epist.]). A 
vizsgálandó konkrét eset Ulpianusnak egy, a SC Plantianumhoz kötődő textusa (Ulp. D. 25,4, 1 pr. 
– 1 [24 ad ed.]), amely a portio mulieris „definícióját” tartalmazza – mint arra a kurrens olasz 
szakirodalom is utal. Ebben a vonatkozásban elengedhetetlen Wolfgang Waldstein és Paolo 
Ferretti munkáinak tükrében értelmezni a kérdéses forráshelyet, így vetve össze a regulaként 
felfogott paulusi megközelítéssel (Paul. D. 1, 5, 7 [liber sing. de port.]). 

KÖNCZÖL MIKLÓS 
Méltányosság és kiterjesztő értelmezés Aristotelésnél és a szónokoknál 

Az általánosan elfogadott nézet szerint az Aristotelés által leírt méltányosság (epieikeia) célja az 
enyhébb jogkövetkezmények alkalmazásának igazolása. Eszerint a jogi definíciók „kiegészítésén” 
alapuló érvek nem szolgálhatnak arra, hogy jogi felelősséget alapozzanak meg olyan esetekben, 
ahol egy adott magatartást a jogszabály nem tilt kifejezetten. A jogvitában játszott szerepeket 
illetően ez annyit jelent, hogy a méltányosság a védelem javára szól. Az előadás a méltányosságon 
alapuló érvek tágabb alkalmazásának lehetőségét vizsgálja egyrészt a Rétorika (1374a26–b23), 
másrészt az athéni szónokok fennmaradt törvényszéki beszédei alapján. 
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NÓTÁRI TAMÁS 
Tényálláskezelés és szónoki taktika a Pro Milonében 

52. január 18-án Bovillae-ben összecsapásra került sor az optimata és a néppárti politika két 
emblematikus alakja, Milo és Clodius között, aminek eredményeként Milo kíséretének tagjai 
megölték Clodiust. Milo védelmét Cicero vállalta, a záró tárgyalásra április 8-án kerül sor, ami 
egyúttal Cicero pályafutásának talán leggyengébb szereplését is jelentette: mind a Clodiana 
multitudo, mind Pompeius katonasága zavarólag hatott rá, a lárma és a közbekiabálások 
megakasztották, elbizonytalanították, mi több, megfélemlítették, az előkészített beszédet nem tudta 
a tervezett constantiával elmondani, összeszedetlenül, kapkodva beszélt. Elhangzott beszédét 
szokás szerint gyorsírással jegyezték, és ezt, illetve a bekiabálásokat is tartalmazó jegyzőkönyvet 
Pedianus Asconius, akitől az eseményekről meglehetősen pontos beszámolót kapunk, még 
olvashatta; vitathatatlan tény tehát, hogy a később kiadott Pro Milone – természetesen bizonyos 
gondolati átfedésektől eltekintve – nem azonos az 52. április 8-án elhangzott oratióval. Az 
előadásban először a per hátteréül szolgáló történelmi helyzetet vázolom, majd a Clodius 
megölése körüli események tisztázása után megkísérlem a per lefolyását rekonstruálni, végezetül 
az érvelés szerkezetét és jogi hátterét próbálom meg elemezni. 

RADVÁNYI ANNA 
Circumvenio jelentése Ulpianusnál 

Az Ulp. D. 4, 4, 16, 4. (11 ad ed.) fragmentumból kiindulva, e szöveghely értelmezése kapcsán az 
előadás során arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen értelemben használja Ulpianus a 
circumvenio igét, és hogyan viszonyul az e kifejezéssel jelölt magatartáshoz általában, a nevéhez 
fűződő többi Digesta-helyen, illetve a fent említett esetben. Vizsgálom azokat az érveket, amelyek 
alapján a remekjogász az adott magatartással kapcsolatban állást foglal, végső soron pedig azt 
kutatom, hogy tekinthető-e jogelvnek a római adásvételi szerződés vételárával kapcsolatban 
megfogalmazott tétel. 

SZABÓ MIKLÓS 
Jogi aktus – beszédaktus: A pragmatikai dimenzió Lysias beszédeiben 

A természeti világ és az emberi világ megkettőződése és e kettő viszonyának kérdése végigkíséri a 
filozofikus/filozófiai gondolkodás történetét. Míg az első eleve valóban természetileg (mögöttesen 
esetleg mint teremtett világ: istenileg) adott mind az emberi egyén, mind az emberi nem számára, 
az utóbbi az ember által az első mintájára megteremtendő. Vagyis törvények alá rendelendő, 
csakhogy a „második természet” esetében ezek konvencionális törvények. A második természet 
szimbolikus világ, melyben a tényszerűség is szimbolikus: valami valaminek „számít”, valaminek 
„minősül”. A feladat e „beszámítás” ténylegességének, tényszerűségének biztosítása. A teremtés 
aktusa az acta est – megtétetett – gesztusával válik megkerülhetetlen tényszerűséggé. Az aktus két 
kitüntetett változata a beszédaktus („a nyelv által megtétetett”) és a jogi aktus („jogilag 
megtétetett”). Az első természet eleve adottságával szemben a második természet tényszerű 
adottságát – azt, hogy tényleg megtétetett – azonban ki kell munkálni, amely a civilizálódás 
hosszú folyamata során valósul meg. Feltevés szerint az antikvitásban ez a folyamat még javában 
zajlott, s tetten érhető – egyebek közt – Lysias egyes beszédeiben is. 
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SZILÁGYI CSABA 
De officio iudicis (Noctes Atticae, 14.2.1-26) 

Gelliust 155 körül a praetorok meghívták egy polgári pereket intéző bírói testületbe. Mivel ekkor 
még fiatal volt, Favorinustól kért tanácsot. Vajon egy jogi ügy eldöntésénél csak a tényeket kell 
figyelembe venni, vagy a személyi adottságokat is? Mi a bíró kötelessége a per során? – tesz fel 
ilyen és ehhez hasonló kérdéseket Gellius. E kérdésköröket és a hozzákapcsolódó válaszokat 
dolgozza fel az előadás. Érdemes megvizsgálni más forrásokban, munkákban található 
kölcsönadási eseteket is, azokat értelmezni. Gellius kortársa lehetett Gaius. A személyük körüli 
titokzatosság köti össze a két embert. Gaius újszerű módon szemlélte a kötelmet. Röviden szólunk 
a bíró feladatáról a kánonjogban, mintegy kitekintésként. 
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Vallásfilozófia a császárkorban –  
hellének, zsidók, keresztények, iszlám 

BORECZKY KATALIN 

Automaton: Empedoklés Lactantiusnál? 

Előadásomban a Divinae Institutiones egy szöveghelyével foglalkozom. amelyben a mű szerzője, 
Lactantius egyéb cáfolandó pogány filozófiai nézetek között a földből születés képzetéről beszél.  
A Diels-Kranz-féle preszókratikus töredékgyűjtemény ezt a helyet Empedoklés elképzeléseire való 
utalásnak tekinti, és egyenesen a szicíliai filozófus töredékei között idézi mint testimóniumot. 

Vajon tényleg egyértelmű-e ez a kapcsolat? Biztos-e, hogy a földből való rendszertelen és 
spontán származást csak akkor állíthatjuk szembe a keresztény Lactantius által feltételezett 
megfontolt isteni tervezés gondolatával, ha konkrétan Empedoklés rendezetlenül felbukkanó 
tagokból összeállt képtelen lényeire gondolunk? Vagy inkább azt kell-e feltételeznünk, hogy a 
földből születés tágabb értelemben vett pogány mitológiai képzetével szemben érvel Lactantius? 
És ha igen, miért volt még a késő antik időkben is olyan közismert és elfogadott ez az elképzelés, 
hogy mind Lactantius. mind pedig Szent Ágoston érdemesnek tartotta felidézni, még ha 
természetesen azzal a szándékkal is, hogy az új, keresztény nézőpontból megcáfolják azt? 

BUZÁSI GÁBOR 

Vallási radikalizmus Iulianus császár korában 

Iulianus császár kora köztudottan a vallási konfliktusok kora volt: keresztények és pogányok 
kölcsönös kiszorítási törekvéseinek utolsó nagy összecsapása. Az előadás során először ennek a 
viszálynak néhány radikális formáját mutatom be: a két tábor szószólóinak harcias, olykor 
tettlegességhez vezető retorikáját. Ezután a vallási radikalizmusnak egy másik, kevésbé közösségi, 
inkább személyes és spirituális formáját vizsgálom meg. Igyekszem kimutatni, hogy ebben a 
tekintetben a felek álláspontja korántsem állt mindig annyira távol egymástól, amennyire azt a 
vallási csoportok közötti, inkább politikai jellegű versengés sugallja. Ez azt a látszatot kelheti, 
mintha a tisztán vallási minőséget csak a világi hatalom tenné politikai értelemben is radikálissá. 
Felmerül azonban a kérdés, hogy a konfliktus milyen mélyen gyökerezik mégis magukban a 
tisztán vallásinak mondható eszmékben.   

DÉRI BALÁZS 

Hermés és Jézus szépsége (a Péter-apokalipszis egy antik témája)  

Úgy tűnik, mintha a korai kereszténység érzéketlen volna az emberi szépség (nem a morális, 
hanem az esztétikai értelemben vett szépség) iránt. Vannak olyan kutatók, akik ezt az 
őskereszténységnek az antik kultúrával (különösen a görög-hellenisztikus kultúrával) való 
szembehelyezkedése megnyilvánulásának tartják, de a szépség tagadásában és a rútság 
felmagasztalásában közrejátszik az izajási/Ézsaiási Szenvedő Szolga (Is 53) alakja (újszövetségi 
visszhangjaiban és patrisztikus kommentárjaiban) is. Az apokrif Péter-apokalipszis egy helye az 
egyik első olyan szöveghely lehet, ahol a kereszténységen belül nem általában, hanem olyan 
egyedi jegyekkel (fehér-piros arc, ragyogó szem, dús göndör haj) van leírva a megdicsőültek 
(Mózes és Illés) testének szépsége, amelyek mind a Homérosig menő görög, mind a Héber 
Bibliában megragadható zsidó szépségkánonnak részei. 
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FÖLDVÁRY MIKLÓS ISTVÁN 

Egy görög-latin vízszentelés 

A középkori magyar egyházi kultúra korai forrásai közül minden bizonnyal a Hartvik-agendaként 
ismert pontifikále veti föl a legtöbb kérdést, és szolgál egyszersmind a legtöbb adattal. A görög 
szertartás szerinti vízkereszti vízszentelés az egész kódex legizgalmasabb fejezete. Semmi köze 
nincs a vízkereszti vízszentelés későbbi, nyugati gyakorlatához, és csak áttételesen van némi köze 
a bizánci szertartásnak ahhoz a latin fordításához, amelyet rajta kívül eddig egyetlenként 
ismerünk. Tanulmányozása a mögötte föltételezhető görög változat szempontjából is informatív, 
de még érdekesebb az a folyamat, ahogyan a magyar liturgia műhelye ezt a görög változatot 
latinná alakította, vagy helyesebben: ahogyan latin és görög elemekből új rítust alkotott.  

GELENCZEY-MIHÁLTZ ALIRÁN 

Valentinus és a pythagoreus dyad 

Alexandriai Valentinus teológiáját legtöbbször az egyházatyák által ránk hagyományozott  
diskurzuson belül interpretálják, ezen nem sokat változtatott a Nag Hammadi-könyvtár 
anyagának publikálása és folyamatos újraértékelése sem. Előadásomban Valentinus rendszerét a 
„gnózis” kategóriájától eltávolítva a korabeli teológiai-filozófiai kontextuson belül értelmezem, 
majd pedig a modern/posztmodern gondolati rendszerekhez közelítem. 

GERÉBY GYÖRGY 

Vallásfilozófiai viták a II. században a Protevangélium tükrében 

A Protevangelium Jacobi egy második század végére datálható apokrif, amelyet legtöbbször naiv 
„gyermekségevangéliumnak” osztályoz az irodalom. Valójában jóval összetettebb iratról van szó, 
amely a kor elvárásainak megfelelően narratív teológiai értekezés. A narratíva egyes elemei 
korabeli teológiai vitákban foglalnak állást, amit metodológiailag egyrészt a számos korabeli írott 
emlékben megtalálható közös fogalmi nyelv azonosításával lehet kimutatni, másrészt a „liminális 
fogalmak” azonosításával. A metodológiai arra vezet, hogy a Protevangelium környezetében a női 
princípium és a gyerekszülés szerepe, a Nativitás értelmezése (József-látomás), végül a zsidósághoz 
való viszony jellege (különösen a Zakariás-narratíva alapján) alapvető vitatémák voltak, és 
kimutatható, hogy a Protevangelium egy anti-gnosztikus (elsősorban Markión- és Valentinos-
ellenes), valamint a korabeli hellén filozófiai teológia ellenes, filojudaista, de a Toldot Jesu 
hagyománnyal szemben is érvelő proto-orthodox teológiai programot jelenít meg. 

GYÖNGYÖSI CSILLA 

Evangéliumok és a hadíszok 

A judaizmus és a kereszténység mellett az iszlám a harmadik nagy világvallás, amelyik magát az 
ábrahámita örökség letéteményesének tartja. Megjelenik-e a Biblia bármelyik részének 
szövegvilága a Koránban és a hadíszokban? Vannak-e vendégszövegek, és ha igen, milyenek, 
változik-e egy adott szöveg szerkezete és mondanivalója egy másik kultúrában? Mit gondol a 
Korán és a hadíszok arról a két szent könyvről, amelyet szellemi elődökként, kinyilatkoztatásként 
kezelnek? Prófétai történetek, példázatok, homíliák, típus-történetek, parafrázisok. 
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HUBAI PÉTER 

Egy feminista eklézsia irata a II. századból? 

A Biblia világa, az ókori Mediterraneum világa egyértelműen patriarchális, magyarázói 
tradicionálisan ennek megfelelően is értelmezték. Markánsan jelenítik ezt meg Pál apostol szavai: 
„Az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; 
hanem engedelmesek legyenek, amint a Törvény is mondja.” (1Kor 14,34) „A tanítást azonban az 
asszonynak nem engedem meg.” (1Tim 2,12) A teológiatörténet az Új Testamentum nagy 
nőalakjainak értelmezését is ebbe a patriarchális klisébe illesztette: anya (Mária), konyha (Márta), 
szexualitás (Magdalai Mária). Korunk feminista teológiája viszont néhány korai apokrif irattal 
válaszol erre. „Ezeknek az iratoknak a szubverzív jellege abban mutatkozik meg, hogy nőknek, 
akik rendszerint alárendeltettek, különleges spirituális szerepet tulajdonítottak” (J. Brankaer), s 
feltételezik, hogy ez egyfajta társadalmi realitásnak felelhetett meg. Az iskolapélda Mária 
evangéliuma szokott lenni. Ezt szeretnénk közelebbről megvizsgálni. 

KELENHEGYI ANDOR 

Az oroszlán az, ki nem fél közülünk? – Az oroszlán-szimbólum  
hányattatásai a bibliai és a zsidó, keresztény exegetikai hagyományban 

Az ószövetségi állatszimbolika egyik legellentmondásosabb figurája, a Júdát és pars pro toto az 
Izraelitákat jelképező oroszlán. A bátorság, szilajság és vadság megtestesítője éppoly gyakran 
szimbolizálja Izrael legfőbb ellenségét, Babilont, Asszíriát vagy éppen az Úr ellenségeit, mint a 
„kiválasztott népet”. Az oroszlánszimbólum olyannyira ellentmondásos, hogy egy rövid, de 
nevezetes – és épp a királyságot jelképező oroszlán-szimbólum eltörlését célzó – intermezzótól 
eltekintve Júda címerállata csak elvétve jelenik meg az újszövetségi szöveghagyományban. Ám 
amikor a formálódó keresztény kultúra érintkezésbe lép a hellenisztikus görög, egyiptomi és a 
tágabb szíriai, majd római világgal, kénytelen felidézni az ószövetségi oroszlánszimbólumot és 
felhasználni ezt a királyság-metafora leírásában. Előadásomban azt fogom bemutatni, hogy fedezik 
fel az egyházatyák újra az oroszlánszimbólum ószövetségi alapjait. Érvelésem szerint az 
újszövetségi corpusban elhanyagolt oroszlán-szimbólum újraalkotásakor az egyházatyák az 
egyetlen elérhető és érthető koncepcióhoz, a rabbinikus hagyományban részletesen taglalt 
oroszlán-folklórhoz nyúltak. A patrisztikus hagyomány oroszlán-metaforákkal kapcsolatos 
királyság-koncepciója így közvetlen összeköttetésben áll a rabbinikus irodalom folyamatos 
hagyományával. Következésképpen az Ószövetség ókori keleti folklórra és birodalmi szimbolikára 
támaszkodó harcias és bátor uralkodó-koncepciója – az újszövetségi szakítás igényétől függetlenül 
– gyakorlatilag töretlenül átszivároghatott a keresztény európai hagyományba, ahol a mai napig 
kulcsszerepet tölt be. 

KÖVÉR ANDRÁS 

Emberi szabad akarat és isteni gondviselés Szent Ephremnél.  
A tíz csapás értelmezése a szír egyházatyánál és a zsidó rabbinikus gondolkodásban 

Az emberi szabad akarat, az isteni gondviselés, a szükségszerűség (fátum, sors) nehezen 
definiálható filozófiai-teológiai fogalmak. Különösen az egymáshoz való viszonyuk meghatározása 
igen nehéz: a szabad akarat és az isteni gondviselés összeegyeztetése szinte lehetetlen 
vállalkozásnak tűnik. Szent Ephrem egész munkásságában kiemelkedő szerepet tulajdonított az 
emberi szabad akaratnak. Vajon mi sarkallta az egyházatyát, hogy ilyen határozottan képviselje 
ezt az álláspontot? Ephrem felfogását a tíz csapásra adott értelmezésével illusztrálom, melyet az 
Exodus-kommentárjában fejtett ki. Ezzel párhuzamosan röviden megvizsgálom, hogy a távolról 
sem egységes zsidó-rabbinikus elképzelések (Héber Biblia, Josephus, targumok, tannák, amorák, 
midrás) miképpen viszonyulnak a problémához. 
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ÖTVÖS CSABA 

A vizek láttak téged.  
Lábjegyzet Nag Hammadiból a szentségek korai keresztény szimbolikájához   

A Cím nélküli irat (NHC II,5) néhány sorában (108,28–109,1) olvasható egy olyan beszámoló, amely 
kissé szervetlenül illeszkedik a teremtés dramatikus történetéhez. A különös szövegrészben az 
anonim szerző Pistis Szophia képmásának a megjelenését magyarázza, de kitekintve a történetből 
– és voltaképpen elszakadva nemcsak a traktátus saját, hanem az elsődleges forrásokban található 
párhuzamos beszámolók gnosztikus szimbolikájától is – arra  utal, hogy az arkhón előtt feltűnő égi 
képmás megtisztította a vizeket. Megjegyzéséhez vélhetően egy forrásból idézte a következő, 
mondásra emlékeztető magyarázatot: a szent víz tesz élővé és megtisztít mindent.  

Tervezett előadásomban a szövegrészlet vizsgálatára teszek kísérletet. Először röviden 
bemutatom a szövegrészt és szűk kontextusát, majd a szakirodalom eredményeire támaszkodva a 
lehetséges forrás megjelölésével azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy miért és hogyan 
válhatott a szerző eszközévé és teológiai rendszerének részévé a mondás.  

RADI ANITA 

Artemis alakja a görög mágikus papiruszokban 

Az ókori szerzők és a modern kori tudósok is egyet értenek abban, hogy amikor az iónok Ephesos 
városát alapították, kisajátították egy már létező helyi istennő kultuszát, akinek Artemis nevét 
adták. Artemis alakja egy őshonos istenség görög megnevezését takarja, aki Kybelével, avagy 
Hekatéval lehetett azonos. Ez az istennő anatóliai elődjének számos funkcióját, és tulajdonságát 
megőrizte, szem előtt tartva a hagyományos görög Artemis aspektusait is. 

Előadásom során a görög mágikus papiruszok azon részeit szeretném bemutatni, 
melyekben feltűnik Artemis neve, és ennek segítségével jobban megérteni az istennő kapcsolatait 
a mágiával. Az első szöveg, melyben Artemis neve feltűnik, egy szent könyvből való varázslat a 
jóslás elsajátításáért és jobb emlékezőképességért (PGM III. 424-66: Ἀντίγραφον ἀπο ἱερας 
βίβ[λο]υ. πρόγνω[σ]ις καὶ µνηµον[ική]. A második és a harmadik szöveg a szerelmi 
kényszervarázslat kategóriába tartozik (PGM IV. 2441-2641: Ἀγωγή; PGM IV. 2708-84: Ἄλλη 
ᾀγωγή), míg a negyedik szöveg egy Selénéhez szóló imádságot takar (PGM IV. 2785-2890: Εὐχὴ 
πρὸς Σελήνην ἐπὶ πάσης πράξεως).           
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Zsoltárértelmezések 

JUTTA HAUSMANN 
Az ideális király – megfontolások a 101. zsoltárról 

A Dtn 17,14-20-hoz hasonlóan a Zsolt 101 is az ideális király képét állítja elénk. Mégis két 
egymástól igen különböző szövegről van szó. A Dtn 17 törvény formájában fogalmazza meg a 
király iránti elvárásokat. A 101. zsoltárban pedig maga a király szól költői nyelven, én-beszéd 
formában, részben bölcsességi nyelvmintákat is felhasználva. Ez zavarba ejtő módon 
öndicséretként is felfogható, mégsem az, hanem ugyancsak az elvárások kifejtése. Ezeknek 
hasonlóságait és különbségeit, és még inkább azoknak lehetséges okait próbálja megmutatni az 
előadás. 

NÉMETH ÁRON 
„Szálljon alá, mint eső a rétre…” – Megjegyzések a Zsolt 72,6-hoz 

A Zsolt 72,6 fordításai meglehetősen erős konszenzust tükröznek a vers jelentését illetően annak 
ellenére, hogy bizonytalan értelmű, morfológiailag vitatott kifejezések is szerepelnek a 
mondatban. Vizsgálódásunk fókuszában a vers legproblematikusabb szava a zarzîp kifejezés áll, 
melynek gyöke, valamint a szóalak pontos meghatározása tekintetében nagyfokú bizonytalanságot 
tapasztalhatunk a kutatásban. A felkínált korrekciós javaslatok egyike sem maradéktalanul 
meggyőző. Tanulmányunkban egy kézenfekvő, mégis mindeddig (ismereteink szerint) nem 
említett megoldást szeretnénk kínálni, mely szerint eredetileg talán a rʽp ’csepegni, harmatozni’ 
ige szerepelt a mondatban (vö. pl. Zsolt 65,12.13; Ézs 45,8). Ennek az igének qal 
imperfektum/jussivus E/3 hímnemű alakjából (yrʽp) két tipikusak mondható betűtévesztés során 
könnyen előállhatott a zarzîp olvasat. Mivel a gyök jelentése megegyezik azzal a legvalószínűbb 
jelentéssel, melyet a szinonim parallelismus membrorum alapján a hapax legomenonnak szokás 
tulajdonítani, a korrekcióval nem változik a szöveg értelme, a nyelvtanilag nehezen 
meghatározható egyszeri kifejezés helyére viszont a kontextusba jól illeszkedő, ismert gyök kerül. 

PERINTFALVI RITA 
„A 103. zsoltár szinkrón-intertextuális elemzése”: 

Zsolt 103 és a Kivonulás könyve intertextuális párhuzamai 

A 103. Zsoltár intertextuális elemzése kapcsán könnyen egyértelművé válik, hogy ez a himnusz az 
Ószövetségen belül a Kivonulás könyvével mutatja a legtöbb nyelvi- és tartalmi párhuzamot. 
Miközben ezek a szövegpárhuzamok a Kiv 32-34-re koncentrálódnak, találunk párhuzamos 
vonatkozásokat a Kiv 15-34-el is. Így a 103. Zsoltár teljes horizontját a sinai perikópa Kiv 15-34-ben 
található fejezeteire kell kiterjesztenünk.  

Mindemellett fontos megállapítani, hogy a Zsolt 103 sinai vonatkozásainak a magját a Kiv 
34,6-8-ban található „kegyelmi formula” adja. Ennek a szöveghelynek meghatározó jelentősége van 
a zsoltár számára mind formai mind pedig szemantikai síkon. 

A Kiv 34,6-8-ban és a Zsolt 103,7-13-ban egyaránt megjelenik az isteni irgalom drámája, 
ami az isteni igazságosságot nem oldja fel, hanem a két hatóerőt – az irgalmat és az 
igazságosságot – egy tapasztalatban integrálja: Isten ítél és megment vagy pontosabban: 
megment, miközben ítél.  

Ezen a ponton fel kell tennünk a kérdést, hogy mennyiben tekinthető a 103. Zsoltár a 
szövetségi teológia újraértelmezésének? Létezik-e fejlődés a kegyelem-teológiában?  
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Előadásomban ezeket a szöveghelyeket szeretném röviden bemutatni, és rávilágítani arra, 
hogy ha a 103-as zsoltárt nem egy izolált szövegként (Einzeltext), hanem abban a kontextusban, 
amibe a nyelvi- és tartalmi párhuzamai által beágyazódik vizsgáljuk, akkor egészen meglepő új 
értelmezési dimenzió nyílik meg a számukra. Ennek módját és mibenlétét szeretném feltárni ebben 
a referátumban. 

SUSÁNSZKI JUDIT 
Tudatos(-e az) elrendezés a Pszaltériumban – Lehetséges makro- és mikrostruktúrák 

A Zsoltárok könyve a Héber Biblia egyik legsokoldalúbb „többszerzős” remekműve, mely 
formálódásának pillanatától napjainkig töretlen érdeklődésnek és népszerűségnek örvend. 
Sokoldalúsága nem pusztán a gyűjtemény numerikus és strukturális eltéréseiből fakad, melyek a 
különböző ókori fordításokban (Szeptuaginta, Qumrán) is megmutatkoznak, s nem is kifejezetten a 
keletkezéstörténet időtartamával, a nyelvezet gazdagságával vagy a szerzők számával hozhatók 
csak összefüggésbe. A zsoltárkutatásnak új lendületet és új perspektívát az összehasonlító jellegű, 
történetkritikai szemléletet kiegészítő, időben pedig azt követő irodalmi-narratív megközelítés 
adott, mely egyéni zsoltárok exegézise helyett a Zsoltárok könyvének mint gyűjteménynek az 
exegézisére irányította  a figyelmet. 

A Pszaltériumon belül megjelenő költemények elrendezésének és tagolásának kérdésére 
számos választ, lehetséges „koncepciós tervet” fogalmaztak meg elődeink az ókorban és 
fogalmazunk meg napjainkban egyaránt. Az előadás során arra keressük a választ, milyen 
struktúrák határozhatók meg a gyűjtemény átfogóbb, makroszerkezeti szintjén, és 
lehetőségeinkhez mérten megvizsgáljuk azt is, hogy az alsóbb szinteken milyen szempontok 
szerint rajzolódhatnak ki mikroszerkezeti kapcsolatok látszólag önálló költemények között – 
különös tekintettel az első 18 zsoltárra. 

VEREBICS ÉVA PETRA 
Szövegvariancia és értelmezés: Zsolt 18 ≠ 2Sám 22 

Előadásomban arra koncentrálok, hogy milyen következményekkel jár a szöveg értelmezése 
szempontjából az a különleges helyzet, hogy a zsoltár szinte szó szerint megtalálható mind a 
Zsoltárok könyvében, mind 2 Sámuelben. Ezt a szituációt a filológiai alapokat felhasználva 
vizsgálnám, de elsősorban a szöveg értelmezési lehetőségeire és a speciális helyzet 
értelemmódosító szerepére fókuszálva. Leginkább az a kérdés foglalkoztat, hogy a szöveg 
variabilitása milyen magyarázatoknak nyit utat, illetve hogy az értelmezésre milyen hatással van 
az a tény, hogy ugyanaz a szöveg két nagyon különböző kontextusba – egy költői és egy narratív, 
történeti könyvbe – van beágyazva: mit jelent a szövegre nézve, hogy Dávid élettörténetének 
végén szerepel, és hogyan értelmezhetjük a Zsoltárok könyvének imádságai-költeményei között. 


