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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. 


