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Szabó Csaba

Párbeszéd Róma isteneivel. A római vallások kutatásának 
jelenlegi állása és perspektívái

A Róma isteneivel történő vallásos kommunikáció már az antik szerzők figyelmét 
is megragadta. A latin irodalom számos műve és szerzője foglalkozott részlete-
sen a római vallás sajátosságaival, megteremtve a római vallástörténeti kutatások 
mondhatni ókori gyökereit.1 Polybios a rómaiak vallásosságát tartotta a városból 
birodalommá nőtt politikai entitás egyik sikerének.2 A közel másfél évezred alatt 
(Kr. e. 10. – Kr. u. 5. század) létrehozott római emlékanyag legjava – a középkori 
európai urbanizációt meghatározó római szakrális terek, templomok és szentélyek 
vagy a reneszánsz gondolkodást és a modern európai vizuális nyelvet gyökeresen 
befolyásoló ókori istenképek – a római istenekkel történő vallás-kommunikáció 
legélőbb hagyatéka. E roppant tárgyi emlékanyag és a vallásnak már a rómaiak által 
is hangsúlyozott szerepe J. Rosinus monumentális műve óta témája úgy a római tör-
ténelemtudománnyal kapcsolatos, mint a régészettudományi és vallástörténeti ku-
tatásoknak.3 A könyvtárnyi szakirodalmat produkáló kutatás főbb tendenciáit és 
módszertani változásait azonban mindeddig csak rövidebb cikkekben igyekeztek 

1 A római vallás irodalmi forrásairól lásd: Feeney, D.: Literature and religion at Rome: cultures, contexts, 
and beliefs, Cambridge, Cambridge University Press, 1998; Barchiesi, A. – Rüpke, J. – Stephens, S. 
(szerk.): Rituals in Ink: A Conference on Religion and Literary Production in Ancient Rome, Held at Stanford 
University in February 2002 (Potsdamer AltertumswissenschaDliche Beiträge 10), Stuttgart, Franz 
Steiner, 2004; Rüpke, J.: „Roman religion – religions of Rome”. In Rüpke, J. (szerk.): A Companion 
to Roman Religion, Leiden–Boston, Blackwell-Wiley, 2007, 1–10; Rüpke, J. (szerk.): A Companion to 
Roman Religion, Leiden–Boston, Blackwell-Wiley, 2007, 8–9. Lásd még: MacRae, D.: Legible Religion: 
Books, Gods and Rituals in Roman Culture, Cambridge USA, Harvard University Press, 2016. Szöveg-
gyűjteményként a legkiválóbb, bár messze nem teljes válogatás: Beard, M. – North, J. – Price, 
S.: Religions of Rome. Volume II. A sourcebook, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. Magyar 
nyelvű forráskiadvány: Hahn I.: Róma istenei, Budapest, Gondolat Kiadó, 1975; Hegyi D. (szerk.): 
Görög vallástörténeti chrestomathia, Budapest, Osiris Kiadó, 2003; Borhy L. (szerk.): Római történelem: 
Szöveggyűjtemény, Második kiadás, Budapest, Osiris Kiadó, 2003; Németh Gy. – Hegyi W. Gy.: Gö-
rög-Római Történelem, Budapest, Osiris Kiadó, 2011. Lásd még: Gesztelyi T.: A római vallás története, 
Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.

2 Polybios 6.56.6-14. Lásd még: North, J.: Roman religion, Cambridge, Cambridge University Press, 
2000.

3 Munkája első kötetében hosszú fejezetet szentel a római vallásnak, amely a téma első reneszánsz 
elemzése: Rosinus, J.: Antiquitatum romanarum corpus absolutissimum, Basel, 1585. Lásd még: Muslow, 
M.: „From Antiquarian Imagination to the Reconstruction of Institutions: Antonius van Dale on 
Religion”. In Miller, Peter N. – Louis, F. (szerk.): Antiquarianism and Intellectual Life in Europe and 
China, 1500–1800, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2012, 381–411.
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összefoglalni és historiográfiai elemzés alá vetni.4 Míg H. J. Rose munkáiban első-
sorban bibliográfiai összefoglalást találunk a római valláskutatás különálló diszcip-
línává válásáról,5 addig C. R. Phillips III., J. Rüpke és J. B. Rives munkássága már 
részletesebb historiográfiai elemzést nyújt, elsősorban a 19. század második felétől 
keletkezett vallástörténeti és vallásszociológiai munkákra összpontosítva.6

4 A római vallás kutatásáról máig nem született összefoglaló munka. Számos korszaka, így elsősorban 
az ókori római szerzők, kora-keresztény apologéták és 19–20. századi szerzők vallástörténeti-vallástu-
dományos munkássága került részletes elemzésre. Néhány jeles vallástörténész, így R. Pettazzoni, A. 
Brelich, U. Bianchi, E. Norden, F. Cumont vagy A. D. Nock munkássága nagyobb figyelmet kapott az 
elmúlt évek során. Lásd: Kytzler, B. – Rudolph, K. – Rüpke, J. (szerk.): Eduard Norden (1868–1941): 
Ein deutscher Gelehrter jüdischer Herkun" (Palingenesia 49), Stuttgart, 1994; Montanari, E.: „Ugo 
Bianchi e gli studi sulla religione romano-italica”. Studi e materiali di storia delle religioni, XIX, 1995. 
5–9; Sfameni-Gasparro, G. (szerk.): Destino e salvezza: tra culti pagani e gnosi cristiana: itinerari storico-
religiosi sulle orme di Ugo Bianchi, Cosenza, Giordano, 1998; Calder, W. M.: Men in their books: studies in 
the modern history of classical scholarship, Hildesheim, Olms, 1998; Mihelcic, G.: Una religione di libertà: 
Raffaele Pettazzoni e la Scuola romana di storia delle religioni, Roma, Citta Nuova, 2003; Lancellotti, 
M.G. – Xella, P. (szerk.): Angelo Brelich e la storia delle religioni: temi, problemi e prospettive: atti del 
Convegno di Roma, C.N.R., 3–4 dicembre 2002, Roma, Essedue, 2005; Bonnet, C.: Le „grand atelier de la 
science”: Franz Cumont et l’Altertumswissenscha"en. Héritages et émancipations. 1. Des études universitaires à 
la fin e la 1e Guerre mondiale (1888–1923), Brussel–Rome, Belgisch Historisch Instituut te Rome, 2005; 
Sfameni-Gasparro, G.: „Ugo Bianchi e ‘Studi e materiali di storia delle religioni’ ”. Studi e materiali di 
storia delle religioni, 30, 2006, 73–84; Stausberg, M.: „Raffaelle Pettazzoni and the history of religions 
in fascist Italy (1928–1938)”. In Junginer, H. (szerk.): #e Study of Religion Under the Impact of Fascism, 
Leiden, Brill, 2008, 365–397; Szilágyi J. Gy.: „Percorsi divergenti”. In Massenzio, M. (szerk.): Tra 
gli asfodeli dell’elisio. Carteggio 1935–1959 di Karl Kerényi e Angelo Brelich, Roma, Editori Riuniti, 2011, 
67–81; Belayche, N. – Mastrocinque, A (szerk.): Reédition critique a Franz Cumont, Les Mystéres á 
Mithra, Bibliotheca Cumontiana, Scripta Maiora 3, Rome, Academia Belgica, 2013; Bonnano, D.: 
„!eodor Mommsen, Franz Cumont e la diffusione delle ‘religioni orientali’: Considerazioni su un 
inedito ritrovato negli archivi dell’Academia Belgica”. Studi e materiali di storia delle religioni, LXXIX, 
2013, 584–608; Macris, C.: „La réception de Franz Cumont:  à propos de quelques publications 
récentes”. Anabases. Traditions et réception de l’antiquité, XIX, 2014, 251–278. Részletes szakirodalomért 
lásd még: Phillips, C. R.: „Approaching Roman religion. !e case for WissenschaDgeschichte”. In: 
Rüpke, J. (szerk.): A Companion to Roman religion, New York–Boston, Wiley-Blackwell, 2007, 10–29, 
26–28. Sokkal részletesebb elemzésre került a görög és hellénisztikus világ valláskutatása, elsősor-
ban J. Bremmer munkáiban: Bremmer, J.: „A brief history of the study of Greek Mythology”. In 
Dowden, K. – Livingstone, N. (szerk.), Blackwell Companion to Greek Mythology, Oxford–New York, 
Blackwell-Wiley, 2011, 527–547. Lásd még: Kindt, J.: „!e story of theology and the theology of the 
story”. In: Uő. – Eidinow E. – Osborne, R. (szerk.): #eologies of Ancient Greek Religion, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2015, 12–35.

5 Rose, H. J.: „Roman religion 1910–1960”. Journal of Roman Studies, 50, 1960/1–2, 161–172. Lásd még: 
Schilling, R.: „La situation des études relatives à la réligion romaine de la République (1950–1970)”. 
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt I.2, 1972, 317–347. Rose cikkének folytatásaként említendő 
a Forschungsbericht Römische Religion (1990–2011) több cikke, amelyek a bibliográfiai újdonságok bemu-
tatásán túl tudománytörténeti fejezeteket is tartalmaznak. Lásd még a részletes irodalmi listát a 2012 
utáni szakirodalommal: religioacademici.wordpress.com. Utolsó látogatás: 2016.10.19.

6 Phillips: i.  m.; Rives, J.: „Graeco-Roman Religion in the Roman Empire: Old Assumptions and 
New Approaches.” Currents in Biblical Research, VIII, 2010/2, 240–299; Rüpke, J.: „Wann begann die 
Europäische Religionsgeschichte? Der hellenistisch-römische Mittelmeerraum und die europäische 
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Ezek a munkák rámutatnak arra a tendenciára, hogyan jutott el a római vallás 
kutatása a mommseni pozitivizmustól a G. Wissowa neve által fémjelzett befolyá-
sos iskolán át7 a jelenlegi kutatás dekonstruktivista és kritikus irányzataihoz. Míg a 
19. század római vallással foglalkozó munkáit elsősorban a történettudomány főbb 
elméleti irányvonalai befolyásolták,8 addig a 20. században a historiográfiai nar-
ratíva már sokkal inkább a vallástudomány fejlődésének tükrében alakult. A 20. 
század utolsó harmada óta új befolyásoló tényezőként tarthatóak számon az egye-
temes régészettudomány vallásrégészeti narratívái és megközelítései, amelyek nagy 
hatással vannak a kortárs római vallástörténeti diskurzusra.9 A római vallás ku-
tatástörténetével foglalkozó cikkek kiemelten a diszciplína „válságáról” és a para-
digmaváltás idejéről beszélnek,10 amelyek egyrészt a humántudományok jelenleg 
uralkodó, általános válságával,11 másrészt a római vallás már említett, hármas disz-
ciplináris határmezsgyén álló helyzetével (történelemtudomány, vallástudomány 
és régészettudomány) is összefüggésbe hozhatóak.

Jelen tanulmány nem kívánja a római vallás kutatásának szerteágazó és komplex 
irányzatait és azok sajátosságait részletesen bemutatni, hanem kortárs szakirodalmi 
esettanulmányokon keresztül taglalja a diszciplína paradigmaváltásában fellelhető 
három fő irányvonalat.

Gegenwart”. In Bultmann, C. – Rüpke, J. – Schmolinsky, S. (szerk.): Religionen in Nachbarscha": 
Pluralismus als Markenzeichen europäischer Religionsgeschichte Vorlesungen des Interdisziplinären Forums 
Religion der Universität Erfurt. Münster, Aschendorff, 2012, 47–60.

7 Wissowa hatása a római vallástörténeti kutatásokban – és a kortárs egyetemi oktatásban – továbbra 
is óriási és csak F. Cumont munkásságához és utóéletéhez fogható. A Wissowa-féle kutatás értelme-
zéséről és kritikájáról lásd az Archiv für Religionsgeschichte 5., 2003-as különszámát, amely a téma első 
részletes historiográfiai elemzése.

8 Számos, a római történelemmel vagy egy-egy provincia történetével foglalkozó epigráfusok vagy 
hadtörténészek által jegyzett szintézis továbbra is a „romanizáció” egyik eredményeként vagy po-
litikai események által befolyásolt jelenségként kezeli a római vallás forrásait és az emberi és isteni 
világ közötti római kommunikációt, ignorálva a vallástudomány és vallásrégészet adta módszertani 
lehetőségeket. Lásd: Alföldy G.: „Die Krise des Imperium Romanum und die Religion Roms”. In 
Eck, W. (szerk.): Religion und Gesellscha" in der römischen Kaiserzeit, Kolloquium zu Ehren von Fried-
rich Vittinghoff, Kölner Historische Abhandlungen 35, Köln – Wien, Böhlau, 1989, 53–102; Eck, W.: 
„Religion und Religiosität in der soziopolitischen Führungsschicht der Hohen Kaiserzeit”. In Eck, 
W.: i. m. 15–51.

9 A vallásrégészet főbb irányzatairól és historiográfiai problémáiról lásd: Meier, T. – Tillessen, P.: 
„Archaeological imaginations of religion: an introduction from an Anglo-German perspective”. In 
Uő. (szerk.), Archaeological imaginations of religion, Budapest, Archaeolingua Kiadó, 2014, 11–247.

10 Phillips: i. m. 10–29.
11 Jay, P.: #e Humanities “Crisis” and the Future of Literary Studies, New York, Palgrave Macmillan, 2014; 

Donoghue, F.: #e Last Professors: #e Corporate University and the Fate of the Humanities, Washington, 
Fordham University Press, 2008.
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Módszertani váltás: az intézményesített vallástól az individuumig 

Míg T. Mommsen valamint G. Wissowa és követői a római vallást jogilag szigo-
rúan behatárolt és a Római Birodalom politikatörténetével szorosan összefüggő, 
intézményesített, jogi vallásnak tekintették (Reichsreligion), addig a 20. század folya-
mán a kutatás egyre inkább a lokálisra, a provinciális esettanulmányokra, egyéni 
kultuszokra, sajátos vallási közösségekre összpontosított. Külön csoportot alkot az 
1970-es évek óta az ún. keleti vallásokkal foglalkozó roppant irodalom, amelyet 
elsősorban a F. Cumont utódjaként számon tartott M. Vermaseren által elindított 
Études préliminaires aux religions orientales dans l’Empire romain szimbolizált.12 A kor-
puszok létrehozásán alapuló pozitivista kutatást hamar átvette az egyes kultuszok 
és vallásos közösségek, régiók vallásos életének szociológiai elemzése.

Az EPRO kötetek az 1970-es években két befolyásos iskola és irányzat módszer-
tanával dolgoztak: többségük a Vermaseren féle sorozatban, míg a hagyományos, 
Wissowa-féle iskola képviselői az Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (ANRW 
– A római világ felemelkedése és bukása) monumentális munkáiban kaptak teret. Míg 
előbbiek a római vallás kutatását F. Cumont módszerét követve „szöveg és tárgy” 
(text et monument) együttesére alapozták, utóbbiak továbbra is a filológia és az iro-
dalmi források elsőbbrendűségét hangoztatták.13 Bár G. Wissowa és F. Cumont 
monumentális opusa14 óta számos jelentős szintézis született elsősorban német és 
francia nyelvterületen a római vallásról,15 ezek soha nem váltak iskolateremtővé. 
A nyelvészetben, antropológiában és szociológiában bekövetkezett radikális mód-
szertani változások gyökeresen megváltoztatták az egyetemes vallástudomány 
módszereit is.16 Kiemelten fontos volt C. Geertz kultúrantropológiai forradalma,17 

12 A kortárs módszertani paradigmaváltást jól jelzi, hogy a Vermaseren-féle elnevezés (EPRO) ma már új 
néven, Religions of the Graeco-Roman World (RGRW) folytatódik.

13 Erről kritikusan ír Phillips: i. m. 22–23.
14 Cumont, F. V.: #e Oriental Religions in Roman Paganism, London, Open Court Publishing, 1911; 

Wissowa, G.: Religion und Kultus der Römer, Münich, C. H. Beck Verlag, 1912.
15 Altheim, F.: Römische Religionsgeschichte: Von der Gründung des kapitolinischen Tempels bis zum Au5ommen 

der Alleinherrscha", Berlin, De Gruyter, 1932; Bayet, J.: Histoire politique et psycologique de la religion 
romaine, Paris, Payot, 1957; Latte, K.: Römische Religionsgeschichte, München, C. H. Beck Verlag, 1960; 
Dumezil, G.: La religion romaine archaique: avec un appendice sur la religion des Étrusques, Paris, Payot, 
1966. Lásd még: Ferguson, J.: #e religions of the Roman Empire, Ithaca, New York, Cornell University 
Press, 1985.

16 A vallástudomány legfőbb változásairól és kortárs állásáról lásd: Stausberg, M. – Engler, S. (szerk.): 
#e Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, London, Routledge, 2011.

17 Geertz, C.: „Religion as a Cultural System”. In Uő.: #e Interpretation of Cultures: Selected Essays, New 
York, Basic Books Publishers, 1973, 87–126. Lásd még: J. Alexander – P. Smith – S. M. Norton: 
Interpreting Clifford Geertz: Cultural Investigation in the Social Sciences, New York, Palgrave Macmillan, 
2011. Geertz óriási hatását a római vallások kutatásában jól jelzi, hogy S. Price opusában legalább tíz 
alkalommal idézi a szerzőt: Price, S.: Rituals and Power: the Roman Imperial Cult in Asia Minor, Camb-
ridge, Cambridge University Press, 1984, 7–9. Geertz vallásdefiníciója ugyancsak jelentős szerepet 
kap J. Rüpke Lived Ancient Religion-projektjében is.
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J. Z. Smith tér- és vallásdefiníciója18 és C. Bell műve a vallásos ritualizáció újraértel-
mezéséről.19 Ezek eredményeként született meg S. Price munkássága révén 1998-
ban a M. Beard és J. North közreműködésével szerkesztett kötet a római vallások-
ról, amely nemcsak módszertanában, de terminológiájában is paradigmaváltást je-
lentett a kutatásban.20 A G. Woolf tudományos forradalmat indító munkájával egy 
időben keletkezett kötet21 a római vallásokat többes számban, egy dinamikus és 
állandóan változó történelmi-kulturális rendszerként és kommunikációként értel-
mezi, ahol a hangsúly a transzformáción és a változásokat előidéző jelenségeken, az 
azokban résztvevő humán és isteni ágenseken van. Kötetük jóval nagyobb sikernek 
örvendett, mint az ugyancsak 1998-ban közölt új J. Scheid munka, melynek nem 
sikerült kitörnie G. Dumezil és W. Burkert hatása alól.22

S. Price munkásságát felkarolva és 1984-es és 1998-as köteteiben kifejtett ötle-
teit tovább fejlesztve jött létre J. Rüpke római vallásokról alkotott új definíciója és 
módszertana, amely a kortárs kutatás legbefolyásosabb irányzatának tekinthető. 
Rüpke módszertana sokáig a német Religionswissenscha" főbb irányzatait követte, 
elsősorban H. Cancik és B. Gladigow hatását tükrözve.23 J. Rüpke szerint a ró-
mai vallásokat – és általában a vallásos jelenségeket – történelmi-kulturális jelen-
ségként, vallástörténeti megközelítésben kell értelmezni, ahol a hangsúly a humán 
és isteni ágensek közötti kommunikációra és az ebben a kommunikációban alkal-
mazott terek, tárgyak és stratégiák dinamikájára és változatosságára kerül. Ugyan 

18 Smith, J. Z.: To Take Place: Toward #eory in Ritual, Chicago, Chicago University Press, 1987.
19 Bell (*++n). Hatásáról lásd a kötet második, poszthumusz kiadásának előszavát: Jonte-Pace, D.: 

„Foreword: Notes on a Friendship”. In Bell, C.: Ritual theory, ritual practice, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2009, vii–xi.

20 Beard, M. – North, J. – Price, S.: Religions of Rome. Volume I. A history, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998. M. Beard egy interjúban és egy nekrológban is kiemelte, hogy a kötet ötlet-
gazdája és módszertanának legfőbb kidolgozója S. Price volt. Price doktori disszertációja ugyancsak 
szenzációt keltett és máig az egyik legbefolyásosabb munkának számít a római vallás regionális elem-
zésében: Price: i. m.

21 Woolf, G.: Becoming Roman: #e Origins of Provincial Civilization in Gaul, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1998. Erről lásd: Versluys, M.: „Understanding Objects in Motion. An Archaeological 
Dialogue on Romanisation”. Archaeological Dialogues, XXI, 2014/1, 1–20; Woolf, G.: „Romanization 
2.0 and its Alternatives”. Archaeological Dialogues, XXI, 2014/1, 45–50.

22 Scheid, J.: La religion des Romains, Paris, Armand Colin, 1998. A kötetről lásd: Woolf, G.: Review of 
Scheid, J. An Introduction to Roman Religion. Open access: bmcr.brynmawr.edu/2004/2004-07-
62.html. (Utolsó látogatás: 29.10.2016.) Bár J. Scheid munkássága forradalminak számított a Fratres 
Arvales és a római áldozatbemutatás valamint térszakralizáció terén, összefoglaló munkái csak fran-
cia nyelvterületen leltek visszhangra. Érdekes módon a román szakirodalom frankofil kapcsolatai 
ellenére továbbra is F. Cumont és R. Turcan munkáit preferálja.

23 Vallásdefiníciójukról lásd: Cancik, H.: „Rome as Sacred Landscape. Varro and the End of Republi-
can Religion in Rome”. Visible Religion IV–V, 1986, 250–265; Gladigow, B.: „Europaische Religions-
geschichte”. In Kippenberg, H. G. – Luchesi, B. (szerk.): Lokale Religionsgeschichte, Marburg, Diago-
nal-Verlag, 1995, 21–42; Gladigow, B. – Auffarth, Ch. – Rüpke, J. (szerk.): Religionswissenscha" als 
Kulturwissenscha", Stuttgart, Kohlhammer, 2005; Cancik, H.: „Römische Religion: Eine Skizze”. In: 
Uő: Römische Religion im Kontext, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, 3–60.



IX. évf. $%&'/$.IX. évf. $%&'/$.

156

korai munkái a római vallás központosított, intézményesített eszköztárával (nap-
tárak) és ágenseivel (papság) foglalkoztak,24 az általa szerkesztett kézikönyv a ró-
mai vallásról25 már paradigmaváltó módszertannal állt elő. A kötet paradigmaváltó 
célja már Rüpke bevezetőjében egyértelmű: számos, addig axiomatikus fogalom, 
mint „vallás”, „istenek”, „publikus vallás” idézőjelben szerepel, és új értelmezést 
kap.26 Úgy a geertzi kulturális szimbólumrendszer, mint a C. Bell féle ritualizáció 
erősen érezhető Rüpke ezen munkájában. A vallás itt már mint kommunikáció 
szerepel, ám nem csupán a nyelvészet (epigráfia, narratívák, írott vallás) szintjén, 
hanem a lehető leguniverzálisabb meghatározásban. A vallás mint kommunikáció 
definíciójának egy sokkal részletesebb és az amerikai antropológiai iskola hatását 
tükröző változatát 2012-ben a Lived Ancient Religion projekt elindítása helyezte a 
kutatás előterébe.27 Rüpke és a projekt által toborzott nemzetközi kutatócsoport 
M. McGuire „élő vallás” koncepcióját ötvözi M. Jung vallásélmény-definíciójával 
és M. de Certeau terminológiájával.28 A Lived Ancient Religion projekt módszertana 
elsősorban a vallásos élményre fekteti a hangsúlyt, és a végletekig feszít egy kortárs 
vallástudományi módszert egy ókori és ennélfogva forrásaiban sokkal limitáltabb 
esettanulmány elemzésekor. A projekt egységes módszertan szerint elemzi a kora 
keresztény vallásos élményt, a zsidó vallást és a római vallásokat valamint a mágiát 
is, ezáltal új utat nyitva az interdiszciplináris kutatásoknak.29 

A projekt szignifikáns váltása a következő: a korábbi munkákkal szemben a po-
litikai eseményeknek és a központosított intézményeknek a vallásos életben betöl-
tött szerepét háttérbe szorítja és az egyéni, individuális vallásos élményeket karolja 
fel. A projekt igyekszik a módszertant a vallásrégészetben30 és irodalmi források 
24 Rüpke, J.: Kalender und Öffentlichkeit: Die Geschichte der Repräsentation und religiösen Qualifikation von 

Zeit in Rom, Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 40, Berlin, de Gruyter, 1995; Rüpke, 
J.: Fasti sacerdotum: A Prosopography of Pagan, Jewish, and Christian Religious Officials in the City of Rome, 300 
BC to AD 499, transl. by David Richardson, Oxford, Oxford University Press, 2008.

25 Rüpke, J. (szerk.): A Companion to Roman Religion, Leiden–Boston, Blackwell-Wiley, 2007.
26 Uo. 4–5.
27 A LAR módszertanról lásd: Rüpke, J.: „Lived Ancient Religion: Questioning ‘Cults’ and ‘Polis 

Religion’”. Mythos 5, 2011, 191–204; Raja, R. – Rüpke, J.: „Appropriating religion: methodological 
issues in testing the Lived Ancient Religion Approach”. Religion in the Roman Empire, I, 2015/1, 11–19; 
Rüpke, J.: „Ein neuer Religionsbegriff für die Analyse antiker Religion unter der Perspektive von 
Weltbeziehungen”. Keryx IV, 2016, 21–35; Rüpke, J.: On Roman religion. Lived Religion and the individual 
in ancient Rome, Ithaca, Cornell University Press, 2016.

28 Az élő vallás koncepciójáról lásd: McGuire, M.: Lived Religion. Faith and Practice in Everyday Life, Ox-
ford, Oxford University Press, 2008.

29 Ezt jól jelzi a projekt keretében szervezett konferenciák és workshopok tematikája is. Erről összefog-
lalóan lásd: Szabó Cs.: „Roman religions – religions of Rome: Interview with Jörg Rüpke”. Studia 
Antiqua et Archaeologica XX, 2014, 383–390; Szabó Cs.: „Digging up Lived Religion. Notes on a 
Recent Companion of Archaeology of Religion”. Archaeus. Studies in the History of Religions XIX–XX, 
2015–2016, 411–422.

30 Raja, R. – Rüpke, J.: „Archaeology of Religion, Material Religion and the Ancient World”. In: Raja, 
R. – Rüpke, J. (szerk.): A Companion to the Archaeology of Religion in the Ancient World, Leiden–Boston, 
Blackwell–Wiley, 2015, 1–27. Erről lásd: Szabó (2016).
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elemzésében is alkalmazni.31 Bár a projekt igen nagy hatást gyakorolt úgy a római 
vallások kutatásában, mint a kortárs vallástudományi diskurzusban,32 számos kri-
tika is érte,33 és hosszú távú hatását egyelőre nehéz prognosztizálni. Bár a projekt 
publikációi kiterjednek úgy az angol, mint a német nyelvterületre, és számos híve 
akad francia, amerikai és olasz nyelvterületen is, sikere a régészek, történészek és a 
hagyományos iskolák művelői között egyelőre bizonytalan.

Egy másik, a Rüpke-féle kulturális-vallástörténeti megközelítésnél jóval me-
részebb kezdeményezés a kognitív vallástudomány alkalmazása a római vallások 
kutatásában. Bár a tendencia maga nem új, hiszen elemei megtalálhatóak a H.  J. 
Versnel által szerkesztett, nagyhatású 1981-es kötetben is,34 a kognitív irányzat szé-
leskörű elterjedése új dimenziókat nyitott ilyen téren is. Ennek az irányzatnak a 
legfőbb képviselője L. Martin, E. Eidinow, T. Harrison és Czachesz I.35

A vallástudomány és vallásrégészet új irányzatait kevésbé követő, immár hagyo-
mányosnak mondható kutatás képviselője maradt R. Mcmullen, R. Turcan, C. 
Ando és J. Scheid, akiknek munkáiban továbbra is nagy szerepet kap a Római Biro-
dalom politikatörténete, a római jog és a központosított intézmények.36

Terminológiai váltás: régi jelenségekről új szavakkal

Mivel a római vallás forrásai az elmúlt évek, mi több évtizedek alatt elsősorban a 
régészeti források révén gyarapodtak szignifikánsan, a római vallásról kialakult 
diskurzus és változatos historiográfiai narratívák elsősorban szemantikai-termino-
lógiai változást produkáltak. A D. Miller által „pedáns szemantikának”, míg R. L. 
Gordon által szofisztikált „intellektualizmusnak” nevezett jelenség37 a humántu-

31 Rüpke, J. – Degelmann, C.: „!e Role of Texts in Processes of Religious Grouping During the 
Principate”. Religions in the Roman Empire, II, 2016/2, 170–195. Lásd még: Patzelt, M.: Das „Richtige” 
und das „Falsche” Beten, doktori disszertáció, Erfurti Egyetem, Max Weber Kollégium, 2016; 
Petridou, G.: Divine Epiphany in Greek Literature and Culture, Oxford, Oxford University Press, 2016.

32 Lásd Sun, A.: „!e Study of Chinese Religions in the Social Sciences: Beyond the Monotheistic 
Assumption”. In Paramore, K. (szerk.): Religion and orientalism in Asian Studies, London, Bloomsbury, 
2016, 51–73.

33 Scheid, J.: #e Gods, the State and the Individual. Refletions on Civic Religion in Rome, Philadelphia, Penn-
sylvania University Press, 2015.

34 Versnel, H.S. (szerk.): Faith, Hope, and Worship: Aspects of Religious Mentality in the Ancient World, Lei-
den, Brill, 1981.

35 Martin, L.: #e Mind of Mithraists: Historical and Cognitive Studies in the Roman Cult of Mithras, London, 
Bloombsbury, 2014; Czachesz I.: „Religious Experience in Mediterranean Antiquity: Introduction”. 
Journal of Cognitive Historiography, II, 2015/1, 5–13.

 Lásd még: nottingham.ac.uk/classics/research/projects/ancientreligions/intro.aspx. Utolsó látogatás: 
2016.10.20.

36 Scheid (*+,k); Ando, C.: Religion et gouvernement dans l’Empire romain, Turnhout, Brepols, 2016.
37 Gordon, R.: „Monotheism, Henotheism, Megatheism: Debating Pre-Constantinian Religious 

Change”. Journal of Roman Archaeology 27, 2014, 676.
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dományok többségében érvényesül, ám különösen igaz ez az egyetemes ókortudo-
mányra, amelyben a források gyarapodása és az új kutatási területek adta lehetősé-
gek igen limitáltak. A terminológiai váltás a római vallás kutatásában természetesen 
nem csupán a sokak által „tudományos divatnak” vagy „paradigmaváltó publiká-
ciógyáraknak” titulált jelenséggel magyarázható,38 hanem a nyelvészetben, majd 
ennek hatására a szociológiában létrejött kognitív módszerek megjelenésével is. Az 
amerikai nyelvészetben és antropológiai kutatásokban valamint a francia szocioló-
giában bekövetkezett változások39 nagy hatást gyakoroltak a vallástudományra és 
régészettudományra is, ezáltal pedig a római vallással foglalkozó kutatások is elke-
rülhetetlenül átvették az irányadó, ha úgy tetszik, „divatos” paradigmaváltásokat. 
Ezek egyike az új szókészlet, terminológia bevezetése a római vallás jelenségeinek 
elemzésekor.

Az egyik legnagyobb vitát és roppant szakirodalmat produkáló terminológia, 
az „oriental” („keleti”) kultuszok kérdése volt. A Franz V. Cumont munkái által 
dogmává lett „keleti kultuszok” fogalom olyan erős dichotómiát hozott létre a 
Wissowa-féle „hagyományos” római vallás és az „új keleti kultuszok” között, amely 
máig nagyon sok, elsősorban epigráfiai, hadtörténeti szintézisben és régészeti 
munkában erős hagyományként él. A jelenség odáig jutott, hogy a francia nyelv-
területen és az azt előszeretettel idéző román szakirodalomban is elterjedt az ún. 
„második pogányság” fogalma.40

Az új régészeti eredmények és az irodalmi források hiperkritikus elemzése már 
a hetvenes években elkezdte az ún. Cumont-doktrínát lebontani.41 Az elmúlt két 

38 Nagy L.: „Gondolatok Tóth István Pannoniai vallástörténetéről”. Korall LXIII, 2016, 158. Lásd még: 
Nagy Á, M.: „Sókratés Pannoniában”. Ókor 2016/1, 97–98. A magyar szakirodalomra jellemző, hogy 
továbbra is a Kerényi-Alföldi iskolák paradoxonjában forog. Míg néhány kutató előszeretettel me-
részkedik a nemzetközi szakirodalom nyújtotta módszertani lehetőségek felé, és alkalmaz új kutatási 
irányzatokat a provinciális esettanulmányokon, mások – elsősorban az epigráfiai és régészeti kutatás 
képviselői – távolságtartóan és az idézett terminológiát elemezve, nemegyszer kritikusan viszonyul-
nak az új irányzatokhoz. A hagyományos és avantgárd kutatási irányzatok közötti konfliktust jól áb-
rázolja a vallásrégészeti narratívák elemzésekor a Meier-Tillessen szerzőpáros monografikus tanulmá-
nya: Meier –Tillessen: i. m.

39 Geertz: i. m; Bourdieu, P.: Outline of a #eory of Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 
1977. Lásd még: Pokol B.: Modern francia szociológiaelméletek, Budapest, 1995.

40 Veyne, P.: „!e Roman Empire”. In Aries, Ph. – Duby, G. (szerk.): A History of Private Life I. From 
Pagan Rome to Byzantium, Cambridge, USA, Harvard University Press, 1987, *,-–*,o; Nemeti, S.: 
Dialoguri păgâne, Iasi, Editura Universitătii, 2012.

41 Gordon, R.: „Franz Cumont and the Doctrines of Mithraism”. Journal of Mithraic Studies I, 1975, 215–
248; Beck, R.: „Mithraism since Franz Cumont”. In: Aufstieg und Niedergang der römichen Welt II.17.4, 
1984, 2002–2115. Részletesen lásd még: Versluys, M.: „Orientalising Roman Gods”. In: Bricault, L. 
– Bonnet, C. (szerk.): Panthée: religious transformations in the Graeco-Roman Empire, Leiden, Brill, 2013, 
239–259; Belayche, N. – Mastrocinque, A (szerk.): Reédition critique a Franz Cumont, Les Mystéres 
á Mithra. Bibliotheca Cumontiana. Scripta Maiora 3., Rome, Academia Belgica, 2013; Chalupa, A.: 
„!e Origins of the Roman Cult of Mithras in the Light of New Evidence and Interpretations: !e 
Current State of Affairs”. Religio, XXIV, 2016, 65–96; Nemeti, S.: „Recent Reflections on the Cult of 
Mithras”. Historia Studia Universitatis Babes-Bolyai, Cluj Napoca, LXI, 2016/1, 105–121.



IX. évf. $%&'/$. Szabó Csaba: Párbeszéd Róma isteneivel

159

IX. évf. $%&'/$.

évtized kutatása végérvényesen megkérdőjelezte és jól alátámasztott érvekkel s 
forrásokkal bizonyította, hogy a „kelet” és „nyugat” közötti dichotómia sem föld-
rajzilag, sem a vallástudomány bármelyik aspektusát nézve nem érvényesíthető 
egyértelműen.42 A téma számos konferenciát és kötetet produkált az elmúlt évek-
ben, amelyek rámutattak a „keletiség” problémájának komplexitására és a fogalom 
anakronisztikus jellegére.43 Míg a Cumont-iskola kutatásai az ún. keleti kultuszok 
közös vonásait, földrajzi eredetét és szoteriológiai aspektusait elemezték, ma már 
sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak ezek egyéni sajátosságai, mikro-regionális din-
amikája és a különböző vallási csoportok közötti interakció részletes elemzése.  
A problematikus „keleti kultuszok” fogalma helyett ma nagy teret kap a „kisvallási 
csoportok” és elektív kultuszok fogalma,44 amely új hullámot indított el a vallásos 
kollégiumok, szervezetek és változatos időszakos közösségek és közösségformáló 
vallásos jelenségek elemzésében.45

Megkérdőjeleződött a „Reichsreligion” – „provinzialreligion”, azaz birodalmi 
és provinciális vallás dichotómiája is. A mommseni hagyományokra épülő, de 
elsősorban Wissowa által elterjesztett kettősség Róma város vallásossága és a pro-
vinciákban kialakult interpretatio romana46 között valójában a romanizáció Haver-
field-féle kolonizáció jelenségeként értelmezendő. Bár a provinciális vallás fogalmát 
még a legutóbbi időkben is előszeretettel használták projektek és könyvsorozatok 
megnevezésére is,47 a fogalom a romanizáció új értelmezéseinek tükrében ma már 
42 A keletiség mint egzotikus elem a vallásos ideák és mozgalmak terjedésében ugyanakkor ma már el-

fogadott jelenségnek számit: Gordon, R.: „From Μιθρα to Roman Mithras”. In Stausberg, M. – 
Vevaina, Y. S. D. (szerk.): A Companion to Zoroastrianism, Boston–New York, Blackwell–Wiley, 2015, 
450–457. A témáról általánosan lásd: Said, E. W.: Orientalism, New York, Pantheon Books, 1978.

43 Bonnet, C. – Scarpi, P. – Rüpke, J. (szerk.): Religions orientales – culti misterici: Neue Perspektiven, 
nouvelles perspectives, prospettive nuove. Im Rahmen des trilateralen Projektes Les religions orientales dans le 
monde gréco-romain, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006.

 Bremmer, J.: Initiation into the Mysteries of the Ancient World, Berlin, De Gruyter, 2014; Witschel, 
Ch. (szerk.): Entangled worlds. Religious Confluences Between East and West in the Roman Empire, Tübin-
gen, Mohr Siebeck, 2016 (megjelenés alatt). A probléma elterjedt néhány provinciális esettanulmány 
elemzésekor is: Carbó-Garcia, J. R.: „Studying Roman Cults of Eastern Origin in Dacia”. Ephemeris 
Napocensis XX, 2010, 61–99.

44 Rebillard, E. – J. Rüpke (szerk.): Group Identity and Religious Individuality in Late Antiquity, Wa-
shington, Catholic University Press, 2014. Lásd még: Nielsen, I.: Housing the Chosen: the Architectural 
Context of Mystery Groups and Religious Associations in the Ancient World, Turnhout, Brepols, 2014; Mol, 
E. – Versluys, M. J.: „Material Culture and Imagined Communities in the Roman World”. In Raja, 
R. – Rüpke, J. (szerk.), A Companion to the Archaeology of Religion in the ancient World, Leiden–Bos-
ton, Blackwell-Wiley, 2015, 451–460. A közösség fogalmának anakronisztikus jellegét hangsúlyozza: 
Rebillard, E.: „Material Culture and Religious Identity in Late Antiquity”. In: Raja, R. – Rüpke, J. 
(szerk.): A Companion to the Archaeology of Religion in the ancient World, Leiden–Boston, 2015, 427–437.

45 Payre, D. M. (szerk.): Collegia:  le phénomène associatif dans l’Occident romain, Pessac, Ausonius, 2012; 
Steinhauer, J.: Religious associations in post-classical polis, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2014.

46 Interpretatio romana, azaz a római istenvilág helyi értelmezése, „lefordítása” a provinciák őslakossá-
ga által. Lásd: Wissowa, G.: „Interpretatio Romana: Römische Götter im Barbarenlande”. Archiv für 
Religionswissenscha" XIX, 1916, 1–49.

47 Cancik, H. – Rüpke, J. (szerk.): Römische Reichsreligion und Provinzialreligion, Tübingen, Mohr 
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aligha több üres gyűjtőszónál. Ugyancsak problematikussá vált az interpretatio ro-
mana fogalma is, melyet manapság kerülnek a kutatók.48

Egy másik, magyar nyelvterületen ritkán használt fogalom, a polis-vallás (po-
lis-religion) is éles kritikákat kapott az elmúlt években.49 A római vallást elsősorban 
intézményesített és civil formák és csoportok összességeként értelmező elmélet 
elsősorban a kortárs vallástudomány irányzatai és kutatási témái révén vált anakro-
nisztikussá és tekinthető sarkított megközelítési módszernek. A polis-vallás, azaz 
intézményesített, központosított római vallás fogalma elsősorban a Jörg Rüpke 
neve által fémjelzett erfurti iskola Lived Ancient Religion projektjében talált éles kri-
tikára, de a fogalom teret kapott a görög vallás kutatóinak körében is.50 Jörg Rüpke 
módszertana ugyanakkor nemcsak a polis-vallást mint fogalmat helyettesítette új 
terminológiával: munkájában különös figyelmet fordít a kultusz és vallás közötti 
különbségre,51 valamint S. Price ötletének nyomán előszeretettel használja a többes 
számbeli „római vallások” (Roman religions) fogalmát, amely rámutat a vallásgyakor-
lat sokszínűségére, különbözőségeire, ugyanakkor hangsúlyozza a vallásgyakorlat 
intézményesített, történelmi szokásrendszerét is.52 Jörg Rüpke Lived Ancient Religion 
elnvezésű projektje a kortárs amerikai antropológiai iskola módszereit követve szá-
mos terminológiai változást javasol a római vallás kutatásában. Módszertanában 
nagy figyelmet kap a vallásos élmény (religious experience) M. Jung féle meghatáro-
zása, az M. de Certeau-tól átvett „appropriation” (magyar megfelelője talán a vallási 
hasonulás vagy elsajátítás lehetne), az embodiment (megtestesült és megtestesítő val-
lásosság) valamint a vallásos individuáció és individualizáció.53 Hasonlóan M. Versluys 
romanizációra vonatkozó terminológiai reformjavaslatához,54 a Rüpke-féle termi-

Siebeck, 1997. Lásd a Mohr Siebeck sorozatának köteteit, elsősorban: Spickermann, W.: Germania 
Superior: Religionsgeschichte des römischen Germanien, I, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003.

48 Bonnet, C.: !e Religious Life in Hellenistic Phoenicia: Middle Ground and New Agencies. In 
Rüpke, J. (szerk.): #e Individual in the Religions of the Ancient Mediterranean, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2013, 43.

49 A jelenségről összefoglalóan lásd: Kindt, J.: „Polis-religion: A Critical Appreciation”. Kernos XXII, 
2009, 9–34; Rüpke (2011).

50 Kindt, J.: „!e Story of !eology and the !eology of the Story”. In: Uő. – Eidinow E. – Osborne, 
R. (szerk.): #eologies of Ancient Greek Religion, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, 12–35.

51 Rüpke (2011).
52 Rüpke (2007). Lásd még: Beard – North – Price (1998a); Price, S.: „Homogeneity and Diversity 

in the Religions of Rome”. In North, J. – Price, S. (szerk.): #e Religious History of the Roman Em-
pire: Pagans, Jews, and Christians, Oxford, Oxford University Press, 2011, 253–275. A jól ismert fogal-
mak többes számban történő használatának másik elokvens példája: Flower, H.: Roman Republics, 
Princeton, Princeton University Press, 2010.

53 Rüpke, J.: #e Individual in the Religions of the Ancient Mediterranean, Oxford, Oxford University Press, 
2013; Rüpke, J.: „Individual Choices and Individuality in the Archaeology of Ancient Religion”. In 
Raja, R. – Rüpke, J. (szerk.): A Companion to the Archaeology of Religion in the ancient World, Leiden–Bos-
ton, Blackwell-Wiley, 2015, 437–451.

54 Versluys, M.: „Understanding Objects in Motion. An Archaeological Dialogue on Romanisation”. 
Archaeological Dialogues, XXI, 2014/1, 1–20.
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nológiai eszköztár célja az ókori ember isteni világgal történő kommunikációjának 
részletesebb, árnyaltabb bemutatása.

Az 1990-es években, elsősorban J. North befolyásos tanulmányát követően 
elterjedt a római vallás mint „piac” fogalma, amely a közgazdaságtan és a francia 
szociológiai iskola új terminológiáját alkalmazta a római vallás jelenségeinek ku-
tatásában.55 A P. Bourdieu hatására létrejött vallásos piac és versengés fogalma ma 
már ugyan nem túl népszerű, néhány szerző munkájában azonban továbbra is nagy 
teret kap.56

Az innovatív módszertan és a hagyományos narratívák közötti terminológiai 
különbségek és ütközések jól érzékelhetőek John Scheid legutóbbi munkájában, 
amelyben egyaránt megtalálható a Rüpke által bírált intézményesített vallás (civic 
religion, polis-religion) fogalomtára és az új, az individuumra fókuszáló módszertan 
terminusai is.57

Ugyancsak változásokon ment keresztül a „publikus” és „privát” vallás fogal-
ma. Bár a római vallás jogi aspektusait vizsgáló munkák továbbra is előszeretettel 
hangsúlyozzák a két fogalom jól elkülöníthető jellegét,58 a legújabb munkák már 
rávilágítanak a két fogalom fluid jellegére és a római hétköznapokban megfogható 
átfedéseire.59

Interdiszciplinaritás és határai, avagy: hova tovább?

A római vallások kutatása – ahogy megannyi más humántudomány is – az 
interdiszciplinaritásban igyekszik megtalálni módszertani kríziséből a kiutat. Ezt 
több jelenség is támogatja. A publish or perish korában és a humántudományok glo-
balizációjának következményeként a nemzetközi kutatócsoportok létrejötte szá-

55 North, J.: „!e Development of Religious Pluralism”. In: Lieu, J. – North, J. – Rajak, T. (szerk.): 
#e Jews among pagans and Christians in the Roman Empire, London, Routledge, 1992, 173–194. Lásd még: 
Stark, R.: „Religious Competition and Roman Piety”. Interdisciplinary Journal of Research on Religion 
2, 2006, 1–30. Ennek éles kritikája: Beck, R.: „!e Religious Market of the Roman Empire: Rodney 
Stark and Christianity’s Pagan Competition”. In Vaage, L. (szerk.): Religious Rivalries in the Early 
Roman Empire and the Rise of Christianity, Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 2006, 233–252.

56 Nuffelen, P. – Engels, D. (szerk.): Religion and Competition in Antiquity, Collection Latomus 343, 
Bruxelles, Peeters, 2014.

57 Scheid (2015). Érdekes megemlíteni, hogy a római vallás kutatásának ez a kettőssége mennyire meg-
foghatatlannak hat a vallástudomány kortárs szerzőinek szemében. A. Sun legutóbbi tanulmányá-
ban egy oldalon idézi J. Scheid hagyományos vallásdefinícióját és a J. Rüpke féle új módszert, mint 
analógiát a kortárs kínai vallásosság értelmezésére: Sun, A., !e study of Chinese religions in the 
social sciences: beyond the monotheistic assumption. In: Paramore, K (ed.), Religion and orientalism 
in Asian Studies, London-Oxford, 2016, 51–73.

58 Bašista, P.: „A sacrilegium a római jogban”. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et 
Politica XXVIII, 2010, 7–16.

59 Ando, C. – Rüpke, J.: Public and Private in Ancient Mediterranean Law and Religion, Berlin–New York, 
De Gruyter, 2015.
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mos tudományág – teológia, biblikus tudományok, hebraisztika, vallástörténet, 
szociológia, régészettudomány, neuropszichológia – munkáját köti egybe. Ez a je-
lenség nemcsak azzal magyarázható, hogy a humántudományok így könnyebben 
áthidalhatják egzisztenciális válságukat, de rámutat arra is, hogyan vált a római 
vallások kutatása a filológia és történelemtudomány privilégiumából számos tudo-
mányág együttműködésének kutatási műhelyévé.

Római vallásokat kutatni ma már nem egyetlen diszciplína kiváltsága, hanem 
sokkal inkább egy kutatási műhely feladata, amely kiváló lehetőséget ad számos, 
különböző területen és más módszertannal dolgozó kutató együttműködésére. 
Az interdiszciplináris kutatások előnye pontosan az, hogy ugyanazon, ritkán 
gyarapodó forrásanyaggal rendelkező jelenséget nemegyszer radikálisan más 
szemszögből tudnak közösen elemezni.

A római vallás(ok) kutatása egykor a filológusok kiváltsága, majd az epigráfu-
sok és történészek marginális témája volt. A vallástudomány fejlődésével és a ré-
gészeti források gyarapodásával azonban számos diszciplína és azok nemegyszer 
szembenálló módszertana találkozott ezen a határmezsgyén, amelynek jövője 
szorosan összeforr a humántudományok és azon belül az egyetemes ókortudo-
mány jövőjével. Bár a kortárs társadalom jelenségeinek értelmezésében alkalm-
azott módszerek és terminusok (globalizáció, vallásélmény, ritualizáció, vallá-
sos kommunikáció) valóban termékeny utat jelenthet a kutatás számára, ennek 
alkalmazhatósága egy ókori társadalom esetén óvatosságra és az eredeti források 
kontextusának állandó figyelembe vételére készteti a kutatót. A kutatás új témák, 
új módszerek és elméletek iránti görcsös keresése egyrészt a publish or perish jelenség 
és az egyetemi, kutatói élet korporalista mozgalommá válásának következménye. 
Ez sokakban – elsősorban a vallásrégészetben és általánosan, a régészetelmélet ku-
tatói körében – felvetette az „elméletkeresés” értelmetlenségét, annak „halálát”.60 
J. Bintliff legutóbbi tanulmányában hangsúlyozta az ókori vallásos jelenségekkel 
foglalkozó kortárs szakirodalom paradoxonjait és hibáit.61 A D. Clarke és G. Clark 
társadalom-modelljeire visszamenő fejtegetésében kiemelte, hogy a kortárs sza-
kirodalom – elsősorban a vallásrégészeti munkák – a vallást ma már a levegőben 
lógó jelenségként és nem egy komplex társadalmi, politikai, biológiai, természeti 
ökoszisztéma és tér egyik elemeként látják. A római vallások kutatásának kortárs 
próbálkozásai nemegyszer esnek ugyanebbe a hibába.

A jövőbeni kutatás legfőbb célja az lesz, hogy az egyre gyarapodó régészeti for-
rásokat immár digitális formában (foto 3D, adatbázisok, interaktív térképek) ismét 
korpuszokba gyűjtse, a vallásos jelenségeket és azok humán ágenseit – individuu-
mokat és közösségeket – pedig egy intrakonnektivitásban lévő társadalom élő hálóza-

60 Bintliff, J.: „!e Death of Archaeological !eory?” In Uő – Pearce, M.: #e Death of Archaeological 
#eory, Oxford, Oxbow Books, 2011, 7–22.

61 Bintliff, J.: „Sacred Worlds or Sacred Cows? Can we Parameterize Past Rituals?” In Meier, T. – 
Tillesen, P. (szerk.): Archaeological imaginations of religion, Budapest: Archaeolingua Kiadó, 2014, 
249–263.
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taként elemezze, ahol a római vallásosság csak egy a számos kommunikációs szint 
közül, amelyet az emberi társadalom létrehozott.62

Absztrakt

Jelen tanulmány a római vallás kutatásának jelenlegi állásával és paradigmaváltó 
kutatási irányzataival foglalkozik. A római vallással foglalkozó művek robbanássze-
rű növekedésének köszönhetően ma már különálló diszciplínává nőtt kutatás há-
rom fő jellemvonását – a módszertani változást, terminológiai pontosításokat és az 
interdiszciplinaritás elterjedését – elemzi e tanulmány részletesen. A cikk a kortárs 
szakirodalmi esettanulmányokon keresztül a római vallás kutatásának nemcsak je-
lenkori változásait, de jövőbeli perspektíváit is górcső alá veszi.
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Abstract
Dialogue with the Roman Gods
#is article is the first attempt in Hungarian scholarship which aims to present the history of 
Roman religious studies, focusing especially on the evolution of the theoretical currents within 
the discipline since G. Wissowa. By presenting the methodological and terminological changes 
and the process of interdisciplinarisation in the last three decades, the study focuses on the 
recent methodology of the Lived Ancient Religion project and its perspectives and limits in the 
study of Roman religion as a space of intraconnectivity within the Roman Empire.
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62 Busch, A. – Versluys, M.: „Indigenous Pasts and the Roman Present”. In Busch, A. – Versluys, 
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