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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 
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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. 


