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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. 

 


