
Könczöl Miklós
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(DuRHAM, 2010. MÁRCIuS 22–23.)

A Durhami Egyetem ókortudományi tanszéke, valamint az egyetemen működő Centre for the Study of
the Ancient Mediterranean and the Near East és az Institute of Advanced Study rendezésében került sor
ez év márciusában a „Water and Identity in the Ancient World” című kétnapos tudományos tanácsko-
zásra. Az elhangzott előadások között nagyjából egyenlő arányban volt jelen az ókortörténeti és a régészeti
megközelítés, de valamennyire jellemző volt a közös témának, a víz és az identitás kapcsolatának széles lá-
tókörű feldolgozása.

Amint azt Paola Ceccarelli, a konferencia egyik szervezője és első előadója (Water, Identity, and Cul-
ture – Some Questions) is hangsúlyozta, egy kultúrának – az identitáshoz hasonlóan – a vízről alkotott el-
képzelései is felfoghatók társadalmi-kulturális termékekként, s ebbéli minőségükben különböző
perspektívák akár együttes jelenlétéről tanúskodnak. Az előadás az égei-tengeri szigetek antik képét vizs-
gálva igyekezett kimutatni ezt a pluralitást, a nyugati gondolkodás későbbi hagyományára jellemző szá-
razföld-központúság mellett a vízközpontú felfogás jeleit mutatva ki. Az Égei-tenger nevéhez fűzött ókori
magyarázatokra összpontosítva Ceccarelli kiemelte, hogy a közismert athéni történettel (Aigeus halála) pár-
huzamosan fönnmaradt elbeszélések arra engednek következtetni, hogy a tenger olyan „szabad” (de nem
üres!) terület volt, melyről több közösség egymástól függetlenül gondolkodott, s így több közösség iden-
titásának alakulására lehetett hatással.

Ezt követően Penny Wilson az egyiptomi Nílus-delta bizonyos településrégészeti megfigyeléseinek
magyarázatát kísérelte meg a víz szakrális-szimbolikus szerepének figyelembevételével (Twin Towns: The
Relationship between Towns Separated by Nile Branches in the Egyptian Delta). A folyóágak által elválasz-
tott városok esetében mindig kérdésként merül fel a két település közti kapcsolat. Néhány ilyen telepü-
léspár rekonstruált történetét bemutatva Wilson arra is felhívta a figyelmet, hogy az „elválasztás”, valamint
az emberi természetalakító tevékenység (pl. csatornaépítés) szerepe csupán viszonylagos lehetett, hiszen a
Nílus áradása idején hatalmas területek kerültek a – mindent és mindenkit összekötő – víz alá. Ha pedig
a víz és az identitás kapcsolatát vizsgáljuk, akkor ezen túlmenően figyelembe kell venni az illető telepü-
lések lakóinak földhöz-, pontosabban földfelszínhez ragadt perspektíváját is. A régészeti kutatás hajlamos
ugyanis a légifelvételek nyújtotta lehetőségeket élvezve szem elől téveszteni azt a tényt, hogy két, felülről
nézve „szomszédos”, de a folyó által „elválasztott” település egyikéről a másik nem feltétlenül látszott, így
az azokban lakó emberek számára a folyó nem feltétlenül jelentett olyan egyértelmű határvonalat, mint
annak, „aki gépen száll fölébe”.

A harmadik előadó, Johannes Haubold a tenger szerepét vizsgálta az achaimenida birodalmi ideoló-
giában (The Achaemenid Empire and the Sea). Ennek során Hayden White narratív megközelítését alapul
véve elemezte a világuralomra vonatkozó korábbi mezopotámiai elképzeléseket továbbvivő achaimenida
retorikát. Az előadás középpontjában Dareiosnak és Xerxésnek a görögök elleni hadjáratai álltak. Hau-
bold fő állítása szerint a világ meghódításáról szóló mezopotámiai elbeszélések, melyekben a tenger meg-
hódítása alapvető fontossággal bír, erőteljesen hatottak az achaimenida uralkodók tengerről alkotott
képére, illetve arra a „forgatókönyvre”, amelyet „megrendezve” átkeltek a tengeren (mintegy leigázva azt)
és megkísérelték uralmuk alá hajtani a túlparton, azaz a világ határait jelentő vizeken túl élő görögöket.
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Mindezt az achaimenida feliratok mellett a hadjáratokra vonatkozó görög források (elsősorban Hérodo-
tos) egyes részletei is megerősítik.

Robin Skeates előadásában (The Place of the Sea in the Construction of Identities in Prehistoric Malta) a mál-
tai szigetlakók identitásának alakulását igyekezett rekonstruálni a Kr.e. �00-ig terjedő régészeti leletanyag alap-
ján. A (kontinentális) európai turisták sziget-élményével az újabb antropológiai kutatások eredményeit
szembeállítva hangsúlyozta, hogy a máltai szigetek lakóinak önmagukról mint közösségről alkotott képe fo-
lyamatosan változott az első telepesek megjelenésétől (ez Kr.e. 5200 körülre tehető) a későbronzkorig. A le-
letek tanúsága szerint Szicília felől érkező korai lakosok anyagi kultúrája még elsősorban a szomszédos szigethez
való kötődést mutatja. Önálló „máltai” identitás kialakulása csak a „templomépítések korában” (Kr.e. 3400–
2500) feltételezhető. Ebben az időszakban jelennek meg azok az ábrázolások, melyek a tengernek a világ rend-
jében való elhelyezésére engednek következtetni, s arra utaló jelek is vannak, hogy a szárazföldről származó
tárgyak értéke egyre inkább egzotikus voltuknak volt tulajdonítható. A tenger azonban továbbra sem jelen-
tett áthatolhatatlan határt: a tengeren túli településekkel folytatott kereskedelem és általában az érintkezés fo-
lyamatosan dokumentálható. Sorra véve a szigetlakó-identitást alakító, a tengerhez kapcsolódó tényezőket,
Skeates kiemelte, hogy bár a kézzel fogható leletek ezeknek csak egy töredékéről nyújtanak információt, a
történeti rekonstrukciónak potenciálisan mindazzal számot kell vetnie (illetve koherenciára törekedve mind-
arra ki kell térnie), ami hozzájárulhatott az identitás változásához, így többek között a szárazföldi múltra vo-
natkozó emlékekkel vagy az új környezet, pl. a partvidék okozta érzéki benyomásokkal is.

A következő két előadó, Mario Lombardo (Small and Big Islands in Greek Colonisation) és Flavia
Frisone (Rivers and Identity in ‘Colonial’ Scenarios: River Names and Land Construction in Greek Western
Apoikia) a görög gyarmatosítás kontextusában vizsgálta a vizeknek az identitásra gyakorolt hatását, mind-
ketten imponáló mennyiségű névtani anyagot dolgozva fel. Lombardo a több városállamnak otthont adó
szigetek (pl. Lesbos, Rhodos, Kréta) lakóinak a közös városalapításokban is tükröződő közös identitását
tárgyalta, Euboia kivételnek számító esetére is magyarázatot kínálva, a továbbiakban pedig kitért a gyar-
matosított szigetekkel kapcsolatos kérdésekre is. Mivel a gyarmatosítás általában egységes vállalkozásként
zajlott, különösen érdekes kérdéseket vet fel Szicília esete: a sziget lakóinak közös identitására (ponto-
sabban ennek lehetőségére) tett utalás a források közül először Thukydidés hatodik könyvében jelenik
meg. Frisone a nyugati görög gyarmatvárosokat környező folyók neveit vizsgálva arra a következtetésre ju-
tott, hogy a telepesek anyavárosának vizei nagy hatással voltak az új település vizeiről alkotott képükre, s
azok elnevezésére is. Ahol az új város a közeli folyó nevét kapta, ez a név a Hellaszból érkező telepesek ese-
tén általában görög (tehát szintén új): a korábbi lakosság adta nevek inkább olyan városoknál maradtak
fenn, amelyek alapítói valamelyik gyarmatváros lakói voltak.

Christy Constantakopoulou előadása (Identity and Resistance: Discourses of Insularity in the Aegean
World) az égei-tengeri szigetekhez kapcsolódó versengő elbeszélések világába engedett betekintést. Az
athéni uralommal szembeni délosi ellenállás csekély számú dokumentumának áttekintése után az előadó az
athéniak és délosiak között folyt Kr.e. IV. század közepi vitát, az abban felhozott (Hypereidés Déliakosában is
szereplő) mitológiai érveket elemezve valószínűsítette, hogy a délosiak hivatkozási alapja e téren egy olyan
délosi hagyomány volt, mely különbözött a közismert athéni történetektől. Ezt a feltételezést erősítheti
egy anonim „beszédtöredék” (FGH 401d T 1), amennyiben egy szokatlan – mert nem Apollón születésé-
vel kezdődő – mondára utal, amelynek középpontjában Anios délosi király alakja áll, valamint egy IV. szá-
zadra datálható felirat, mely az idegenek (athéniak?) kizárását rendeli el a neki szentelt ünnepről. Mindezek
egy olyan saját, tehát nem athéni mitikus hagyomány létezésére engednek következtetni, melyet fenntartva
a délosiak megpróbálták megőrizni az athéni elbeszélésektől független, önálló múltjukat.
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Kevésbé szorosan kötődött az identitás kérdéséhez az első nap két utolsó előadásának témája. Zena
Kamash (From the Euphrates to the Thames: Exploring Attitudes towards Water in Roman Britain and the
Near East) a Római Birodalom két egymástól távol eső régiójának vízhasználata közötti hasonlóságokat
és különbségeket vette számba. Előadása a víz két jellegzetes, szakrális célokra, illetve a latrinákon történő
felhasználására koncentrált. A közel-keleti tartományok és Britannia földrajzi távolsága, eltérő éghajlatuk
és történelmük alapján a különbségek maguktól értetődőnek látszanak, a hasonlóságok azonban magya-
rázatot igényelnek. Erre a magyarázatra vállalkozott Kamash, egyenként értékelve a vízzel kapcsolatos kö-
zösségi gyakorlatot meghatározó tényezőket.

John Donaldson előadása (Water Boundaries and Geopolitics in the Modern World) a tárgyalt korszak miatt
jelentett kivételt a konferencia többé-kevésbé egységes programján belül. A határfolyókkal és tengerekkel kap-
csolatos nemzetközi jogi intézményeket és gyakorlatot áttekintve azt emelte ki, hogy az általános érvényűként fel-
fogott nemzetközi jogi módszertan számos vonása olyan, térben Európához, időben pedig a Római Birodalomhoz
kötődő geopolitikai elképzelést tükröz, melyek más korokban és vidékeken legalábbis problematikusak.

A második napon elhangzott előadások kivétel nélkül Britannia régészetéhez kapcsolódtak. Steve
Willis széleskörű áttekintése (Cultural Attitudes to Water in Iron Age and Roman Britain: Exploring New
Distillations) a leletanyag értelmezésében megfigyelhető új tendenciákra hívta fel a figyelmet. Az előadó
hangsúlyozta a kulturális és környezeti kontextus rekonstrukciójának, a lelőhelyek természeti környeze-
tében végbement változások figyelembevételének a fontosságát. Ezt alátámasztandó több britanniai és
nyugat-európai település példáját mutatta be, ahol a településrégészeti problémákat új megvilágításba he-
lyezi a közösségek vízhez való viszonyulásának kutatása.

Ennél is tágabb körben keresett magyarázható kulturális mintákat Jon Henderson, aki előadásában
(Expressing Difference: Western Atlantic Identities in the First Millennium BC) olyan hasonlóságokra mu-
tatott rá különböző nyugat-európai és Britannia területek közt, melyek valamiféle nyugat-atlanti identi-
tás létét valószínűsíthetik. A kerek alaprajzú házak, a társadalom alapegységeiként megjelenő háztartások,
a helyben előállított mintás agyagedények és számos további tényező jelenthet alapot – vagy legalábbis in-
dokot – egy átfogó magyarázathoz. Ezeknek a tengerrel való kapcsolata azonban csak megfontolandó le-
hetőségként jelent meg az előadás zárásában.

Az előbbieknél kisebb léptékű volt Adam Rogers előadása (Water, Identity and Myth in Late Iron Age
and Roman Britain: Some Case Studies), aki egy sor település esetében kísérelte meg a régészeti adatok új
értelmezését. Míg a természeti környezet, a táj a hagyományos megközelítésben jobbára csak gazdasági
szempontból jön számításba, Rogers a „humanizált és jelentésteli környezet” fogalmából indult ki eset-
tanulmányaiban. Ezek a természetes vizeknek tulajdonított jelentések állítása szerint számos esetben vas-
kori előzményekre visszatekintő mítoszok formájában fejeződnek ki, és a helyi identitást alakító hatásuk
magyarázatot adhat a településrégészet egyes kérdéseire.

utolsóként Richard Hingley tekintette át a Hadrianus-fal és a két vele szomszédos folyó, a Tyne és a
Solway közt vont eszmei párhuzamokat, valamint a fal elhelyezkedésének értelmezési lehetőségeit és prob-
lémáit. Ami az előbbit illeti, a szigetet szinte teljes szélességében átszelő folyókról már a fal megépítése előtt
azt írja Tacitus, hogy a köztük lévő keskeny folyosót megerősítve a rómaiak mintegy másik szigetre (velut
in aliam insulam: Agricola 23) szorították vissza az ellenséget. Az elszigetelésnek ez a képzete bizonyára hoz-
zájárult a monumentális fal korabeli értelmezéséhez. A vízzel való kapcsolatot erősítik a fal mentén talált,
vízi istenségekhez köthető oltárok és egyéb feliratos leletek is. Megválaszolásra vár azonban a fal és a – szá-
razföldi, illetve vízi – közlekedés viszonyának kérdése, ahogy a fal elhelyezésének (a rómaiak által meg-
hódított területekhez képest a folyókon túl, nem pedig azok előtt húzódik) indoka is tisztázatlan még.
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Az előadásokat követően általános vitára került sor két felkért hozzászóló, Nicholas Purcell és Mi-
chael Shanks részvételével. Purcell először a különböző tudományterületek képviselői, a régészek és az
ókortörténészek közti együttműködés és párbeszéd szükségességét hangsúlyozta, megjegyezve, hogy az el-
hangzott előadások ennek nem sok jelét mutatták. Másrészt – elsősorban a régészekhez címezve szavait –
óvatosságra intett a szükségszerűen korlátozott mennyiségű bizonyítékból levont nagy ívű következteté-
sekkel kapcsolatban. Végül az identitásképződés és -változás történeti vizsgálata egységes szempontrend-
szerének kidolgozását javasolta, megemlítve az elméleti koordinátarendszer néhány lehetséges tengelyét.
Shanks a szűkebb értelemben vett módszertani észrevételek helyett az interdiszciplináris munka meg-
szervezésének kérdéseit, tágabb megközelítésben pedig a jelen tanácskozáshoz hasonló vállalkozások tár-
sadalmi hasznosságát firtatta. Purcell konstruktívabb és Shanks – szándékoltan – provokatívabb
hozzászólása egyaránt hosszas eszmecserét eredményezett. Ennek során azonban inkább az eltérő megkö-
zelítések és előadási stílusok tudományszociológiai hátterét sikerült megvilágítani, semmint megnyugtató
választ adni a fogósabb kérdésekre. A kérdések zavarba ejtő voltából természetesen nem következik rele-
vanciájuk: a társadalmi hasznosság szempontja aligha járul hozzá a kutatás színvonalának vagy a vizsgált
témák érdekességének a megítéléséhez (s ezt a problémát felvető Shanks sem állította). Arra viszont min-
denképpen felhívják az ókorral foglalkozók figyelmét, hogy a külső elvárásoknak megfelelni akarás – ami
többek között az interdiszciplinaritás hangoztatásában is megnyilvánul – nem szükségképpen vezet ered-
ményre, s ezért megfontolandó, hogy meddig érdemes erőfeszítéseket tenni e téren. Szerencsére a ta-
nácskozás ezzel együtt számos példáját mutatta a különböző szakterületek művelői közti termékeny
eszmecserének és a hagyományosnak számító módszereket szerencsésen kiegészítő újabb megközelítések-
nek, és bőven szolgált tanulsággal az adatok feldolgozását és magyarázatát illetően is. Ez pedig akkor is fon-
tos eredmény, ha az ókorkutatás értelmének megkérdőjelezésére újra és újra számítanunk kell.
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