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A démotikus irodalom
fejlõdése a görög kulturális

hatások következtében

Almásy Adrienn

Ahieroglifák egyszerûsített formáiból a Kr. e. 9. század körül kialakított új írás-
rendszer, a démotikus írás – ahogy az elnevezésébõl is kitûnik, a kifejezés
ugyanis a görög „népi” jelentésû szóból származik – a mindennapi életben

használt írás volt. A kezdetben hivatalokban, szerzõdések, számlák, valamint a levele-
zések megírásához alkalmazott démotikus írás azonban új irodalom megteremtésére is
lehetõséget adott. Az írásrendszer korábbi kialakulása ellenére a démotikus irodalom
robbanásszerû fejlõdésnek csak a Ptolemaiosz-korban indult. Ez a hirtelen fejlõdés
minden bizonnyal összefüggésbe hozható a görög hódítással: az idegen uralom és az
idegen telepesek megjelenése szolgált motiváló erõként az újítások létrehozásához.
Ezen újítások egyrészt a görög kultúra hatására jöttek létre, másrészt viszont érzõdik
rajtuk az ezen hatással való szembenállás is. Az alábbi írásban e kétarcú folyamat
egyes állomásait szeretném bemutatni.

Noha már I. Pszammetik korában megkezdõdött a görög telepek megalapítása
Egyiptomban (például Naukratisz, Hellénomemphitész), a görögök nagyobb mértékû
betelepülése csak Nagy Sándor hódításait követõen indult meg. Az Egyiptomba érke-
zõ görögök érintkezése, majd keveredése a helyi lakossággal a kezdeti szeparáltságot
követõen egyre nagyobb mértéket öltött, bár soha nem vált általánossá.1

A hódítással egyidejûleg a görög kiszorította a hivatalokból az arámit, amely a Per-
zsa Birodalom lingua francája volt. A görög nyelv megjelenése az egyiptomi hivatali
adminisztrációban azt eredményezte, hogy az írnoktanoncoknak a hieroglif és a démo-
tikus írás mellett a görögöt is el kellett sajátítaniuk, legalábbis a szerzõdések és a szám-
lák készítéséhez szükséges alapszintet. A hivatali ranglétrán való feljebbjutáshoz
azonban alapos görög nyelvismeret volt szükséges; az egyiptomi elit körében pedig a
görög nyelv és irodalom ismerete nélkülözhetetlen volt a mûveltség megszerzéséhez,
valamint a kapcsolatteremtéshez az Egyiptomban letelepülõ görög elittel. Az egyipto-
mi társadalom majdnem minden rétegében megjelent tehát a görög nyelv.

Nem meglepõ, hogy a görögök jelenléte a démotikus irodalom fejlõdését is befolyá-
solta. A démotikus nyelvnek ugyanis a köznapi beszélt, illetve a levelezésben és az al-
sóbb hivatalokban használt rétege után a Ptolemaiosz-korban kialakult az irodalmi vál-
tozata is, amely egyben az egyiptomi öntudat megerõsítésének is eszközévé vált.
A leggazdagabb démotikus irodalmi anyag a görög-római korból származik, mely va-
lószínûleg annak köszönhetõ, hogy a démotikus nyelv hivatali életben betöltött szere-
pének csökkenésével párhuzamosan nõtt annak irodalmi státusza. Ennek megfelelõen
egyre jobban eltávolodott egymástól a beszélt és az irodalmi démotikus nyelv is.2

Különbséget kell tennünk a démotikus nyelven belül az egyes dokumentumok (ma-
gán-, illetve hivatalos levelek) valamint az irodalom nyelvezete közt. A beszélt nyelv-
rõl csupán olyan források alapján alkothatunk képet, amelyek szókészlete feltehetõen
közel állt a mindennapokban használt nyelvhez. A démotikus nyelv esetében ez a for-
rásanyag a fajjumi Narmuthiszban (mai nevén Medinet-Madi) talált osztrakonok.
A narmuthiszi leletcsoport minden bizonnyal iskolai szövegei ugyanis olyan nyelvtani
érdekességeket tartalmaznak, amelyek nem felelnek meg a démotikus nyelv szabályai-
nak, és tulajdonképpen helytelennek tûnnek. Az említett szakaszok csak a megfelelõ
kopt nyelvtani szerkezetekkel összehasonlítva értelmezhetõk, tehát a nyelv egy olyan



állapotát tükrözik, amely a többi démotikus szövegre nem jel-
lemzõ.3 Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a hivatalos ira-
tokkal szemben a fent említett szövegekbe köznyelvi fordula-
tok is beszüremkedtek. A Narmuthisz-osztrakonok érdekessé-
ge emellett az, hogy a démotikus nyelvû, jobbról balra haladó
írású szövegeiben helyenként görög írással írt görög szavak sze-
repelnek, ami a térség kétnyelvûségének mértékét, illetve a gö-
rög szavak elfogadottságát tükrözi. A Narmuthisz-osztrakonok
szövegei tehát arra utalnak, hogy a beszélt nyelv nagymértékben
különbözött az írásban rögzítettõl, és hogy feltehetõen sokkal
nagyobb szerephez jutottak benne a görög jövevényszavak, mint
az irodalmi nyelvben.4 Ennek alapján felmerül a kérdés, hogy a
démotikus írott nyelv vajon szándékosan nem fogadta-e be a be-
szélt nyelv szókincsét, illetve nyelvtani megoldásait.

A görög jövevényszavak a démotikus forrásokban csak bi-
zonyos jelentéskörrel rendelkezõ csoportokra korlátozódnak,5

amelyek nem tartoznak az irodalmi szókészlethez. Ilyenek pél-
dául a katonai rangok, bizonyos görög eredetû ruhák (mint a
khitón) nevei, fûszer- és ásványianyag-nevek, vagy a kereske-
delemhez kapcsolódó terminusok. Ezek azonban annyira nem-
zetközivé vált szavak voltak, hogy elképzelhetõ, a hódítástól
függetlenül is elterjedtek volna Egyiptomban.

A görög eredetû szavak kirekesztésére irányuló törekvés a
démotikus irodalomban erõteljesebben érvényesül. A görög jö-
vevényszavak hiányával párhuzamosan ezek az irodalmi mû-
vek bõvelkednek a más forrásból egyáltalán nem ismert egyip-
tomi szavakban és kifejezésekben (azaz hapaxokban), ami az
irodalmi mûnyelv tudatos megteremtésére utal. A Napszemmí-
tosz címû elbeszélésben6 például olyan sok hapax fordul elõ,
hogy az gyakran értelmezhetetlenné teszi a szöveget.

E jelenségnek a magyarázatát a démotikus irodalmi alkotá-
sok szerzõinek a társadalomban betöltött szerepében kell keres-
nünk. A papság alkotta ugyanis azt a szellemi elitet, amelynek a
démotikus irodalom megteremtésére egyáltalán lehetõsége
volt. A templomi kultuszt természetesen – és az ahhoz kapcso-
lódó vallásos szövegeket – minden idegen hatástól igyekeztek
távol tartani. Az idegen kifejezések kirekesztését a vallásos
szövegekbõl az egyiptomi démotikus irodalom tudatos megte-
remtése követte, amelyben idegen és hétköznapi voltuk miatt
szintén nem juthattak szerephez a görög kifejezések. Az elit a
démotikus írott nyelvet egy tisztább, idegen és köznyelvi hatá-
soktól mentes állapotban próbálta megõrizni.7

Az egyiptomi öntudat kifejezõdésének egyik irodalmi ter-
méke volt a Ptolemaiosz-korban elterjedt propaganda-iroda-
lom.8 Ehhez a csoporthoz sorolható az a három, prófétikus mû
(Démotikus Krónika,9 Bárányjóslat,10 Fazekasjóslat11), melyek
a múlt már megtörtént eseményeit, az idegen hódítók eljövete-
lét és ezzel Egyiptom szolgasorba süllyedését jósolják meg, a
múltban elhangzott jóslatként – ex eventu –, erõteljesen negatív
hangvételben. Ezek a szövegek nemcsak az egyiptomi kulturá-
lis identitás megõrzésére irányultak, hanem – legalábbis a Dé-
motikus krónika esetében12 – feltehetõen egy görögellenes pro-
paganda-irodalom megteremtésére irányuló szándék húzódott
meg mögöttük. Ilyen jellegû szövegek mellett nem meglepõ az
egyiptomi hõsök tetteit elbeszélõ, eposz jellegû mûvek létrejöt-
te. Tulajdonképpen mindkét szövegtípus megalkotását ugyanaz
a szándék vezérelte, mégpedig a démotikus irodalom megte-
remtése a korábbi egyiptomi irodalom átalakításával, az új
igényeknek megfelelõen.

Az epikus hõsök harcait, viszályait elbeszélõ mûvek egy új
heroikus ideál megteremtésére irányultak. Az erre vonatkozó
igényt egyrészt a kulturális identitás megõrzésének szándéka
hívta életre a görög befolyással szemben, másrészrõl éppen
hogy a hódítókkal való kulturális érintkezés befolyásolta kiala-
kulásukat. A démotikus kor elõtti egyiptomi irodalom fõsze-
replõi ugyanis nem olyan tulajdonságokkal voltak felruházva,
mint az új hérószok. A démotikus Petubasztisz-ciklus13 elbeszé-
lései tükrözik leginkább ezt az új értékeket közvetítõ szemlélet-
módot. Hõseit vakmerõség, nagy fizikai erõ, valamint a normá-
listól eltérõ viselkedés jellemzi, cselekedeteiket a harag irányít-
ja, amelyek mögött az egyik elbeszélésben még démoni erõk
mûködése is áll. Ezek a heroikus értékek nem az egyiptomi,
hanem a görög gondolkodásnak megfelelõ eszményképekre
reflektálnak.

Az új hõsi ideál megteremtéséhez azonban a szerzõ felhasz-
nálta a múlt alakjait és eseményeit, hiszen a Petubasztisz-ciklus
fõszereplõi évszázadokkal a fennmaradt démotikus történetek
megjelenése elõtt élt, valós történelmi alakok voltak. A viszá-
lyaikat leíró elbeszélések pedig minden bizonnyal a Harmadik
Átmeneti Kor helyi fejedelemségei között levõ ellentéteket ele-
venítik fel.14 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy noha történel-
mi személyek neveit használta fel a ciklus szerzõje (hogy
mennyire szolgáltak mintaképül a valódi személyek, illetve
események az alakok és a cselekmény megformálásában, az
nem követhetõ nyomon), ezek az alakok nem a régmúlt híres, a
történelem eseményeit meghatározó személyei. Úgy tûnik, a
„hõseposzok” szerzõje olyan figurákat választott mûve fõsze-
replõinek, akiknek neve ugyan ismert lehetett, de egyáltalán
nem épült be a köztudatba. Nem olyan uralkodók, hódítók, böl-
csek valós vagy kitalált tetteit írta meg mesés elemekkel átszõ-
ve, akik tisztelete elterjedt a nép körében, hanem a közelmúlt
néhány kevésbé ismert alakjának csatározásait. A történetek
szerzõje olyan „hõseposzt” akart teremteni, amely éppúgy hõsi
értékeket közvetített az olvasók felé, mint ahogy a homéroszi
eposzok a görögök számára. Az új hérószok legendás és olykor
hihetetlen tettei (mint például Inarosz küzdelme a griffmadár-
ral, vagy Petehonsz harca az amazonokkal) tulajdonképpen egy
új mûfaj létrejöttét követelték meg, amelyet – annak ellenére,
hogy prózai mûvekrõl van szó – nevezhetünk hõseposznak.15

A mesterségesen megalkotott hõsi múltra való visszaemléke-
zés egyértelmûen a kulturális identitástudat megerõsítésére
szolgált.

A Petubasztisz-ciklushoz hasonlóan nem összefüggõ, de
egy személyhez kapcsolódó történetek együttese a Szetna-re-
gény16 címmel ellátott démotikus elbeszélés-sorozat, melynek
fõszereplõje Szetna-Haemuaszet, II. Ramszesz negyedik fia,17

aki a memphiszi Ptah fõpapjaként a Memphiszben végzett
templomi és temetõbeli restaurációs munkákat irányította.
A források arról árulkodnak, hogy nemcsak mint építtetõ vált
híressé, hanem valószínûleg már életében nagy tudású bölcs-
ként tisztelték. Semmi bizonyíték nincs arra vonatkozólag,
hogy már korábban (esetleg Haemuaszet kora után közvetle-
nül) kialakult a hozzá kapcsolódó három mese – mivel ennek
nyomai nem találhatók meg a szövegben. Haemuaszetnek a ko-
rábbi irodalomban betöltött szerepét azonban nem szabad vég-
érvényesen kizárnunk. Rendelkezünk ugyanis olyan források-
kal, amelyek alakjai évszázadokkal korábbi szövegben is fel-
bukkannak. A Vandier-papirusz18 hõse, Meriré varázsló például
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szerepel egy újbirodalmi szövegben is,
amely azonban nem tekinthetõ irodalmi
elõképének.

Úgy tûnik, ugyancsak korábbi ha-
gyomány áll a Démotikus krónika hátol-
dalán levõ démotikus elbeszélés hátte-
rében is. A papirusz Amaszisz fáraó
szórakoztatására elmesélt történeteket
tartalmaz, melyekbõl mára csak a keret-
történet maradt meg, miszerint a fáraó a
bortól másnaposan nem tudta ellátni az
állam ügyeit, ezért inkább történetekkel
mulattatta magát.19 Görög forrásokban
– Hérodotosznál (II. 173) és Diodórosz-
nál (I. 70. 11) – Amaszisz fáraó kicsa-
pongó, iszákos életmódjára szintén talá-
lunk utalásokat, ami valószínûleg abból
az egyiptomi hagyományból eredhet,
amely Amasziszt élvhajhász uralkodóként tartja számon. A gö-
rög Pherosz-történet (Hérodotosz II. 111) és 600 évvel késõbbi
démotikus párja alapján szintén egy korábbi elbeszélés vagy
szóbeli hagyomány létére következtethetünk, noha ebben az
esetben pontos tartalmi párhuzamok figyelhetõk meg a két
szövegben.

A démotikus Szetna-történetek szerzõje tehát feltehetõen
egy olyan történelmi figurát választott elbeszélése hõsének,
akinek neve építtetõ tevékenysége révén valamilyen formában
népszerûvé vált, és bölcsességének híre elterjedt a nép körében.
Ebben az esetben tehát nem egy tudatos legendateremtõ tevé-
kenység áll a szövegek hátterében, hanem a szórakoztató szán-
dék; egy már ismert és kedvelt figura szerepeltetésével megírt
csodás történetek elbeszélése.

A démotikus írás megjelenésével párhuzamosan tehát új
mûfajok és új irodalmi megoldások is létrejöttek,20 annak elle-
nére, hogy a szövegek egy részének tartalmában és motívum-
kincsében mélyebb gyökerek is kimutathatók, amennyiben
ezek korábbi irodalmi forrásokban is fellelhetõ, vagy feltételez-
hetõen korábbi anyagra visszavezethetõ elemeket tartalmaz-
nak. Tulajdonképpen elképzelhetõ – habár a megfelelõ forrá-
sok hiányában nehezen bizonyítható –, hogy a régi történeteket
új formába öltve, átalakítva az új igényeknek megfelelõen „mo-
dernizálták.” A változtatások és a régebbi témák felelevenítése
minden bizonnyal tudatos volt, ahogy a Petubasztisz-ciklus is
tudatos „hõseposz”-teremtés eredménye.

A démotikus irodalom fejlõdése és a görög hódítás közti
összefüggés tanulmányozásához azonban hozzátartozik a le-
hetséges görög irodalmi hatások vizsgálata is. Az idegen kultú-
rától való elzárkózás mellett – amely termékenyítõleg hatott az
irodalomra – a görög irodalom hatása is érvényre jutott néhány
mûben. A tudatos utánzás és a nem tudatos átvétel kérdése vita-
tott, mivel nem mutatható ki egyértelmû felépítésbeli hasonló-
ság a görög és az egyiptomi szövegek közt. A legszembeötlõbb
görög motívumok a Petubasztisz-ciklus elbeszéléseiben szere-
pelnek, amelyeken az Iliasz hatása érzõdik.

A Petubasztisz-ciklus görög hatást tükrözõ motívumai az Ili-
asz azon énekeivel állíthatók párhuzamba, amelyek a görög-ró-
mai kori Egyiptomban zajló görög írásoktatás anyagaként szol-
gáltak. Ennek megfelelõen például a hajókatalógus hatása –
amely a görög oktatás lényeges tananyagát képezte, mind

Egyiptomban, mind görög területen21 – érvényesül a Harc Ina-
rosz vértjéért címû mûben.22

A Petubasztisz-ciklus egy másik darabja (Egyiptomiak és
amazonok)23 Petehonsz egyiptomi hercegnek az asszonyok or-
szága elleni invázióját írja le. A történet szerint a harcot – meg-
egyezésük szerint – a két vezetõ, Petehonsz és Szerpot királynõ
párbajának kellett volna eldöntenie, mely azonban eredmény
nélkül végzõdik a nap végén. Az éjszaka folyamán a két ellen-
fél egymásba szeret, és a csatározásnak ezzel vége szakad. A
mû végén az amazonok és az egyiptomiak szövetségre lépve,
együtt verik vissza az amazonok földjére betörõ indiaiakat. Eb-
bõl a rövid leírásból is látszik, hogy a szöveg görög ihletésû ele-
meket tartalmaz. A kizárólag asszonyok lakta ország, az
asszony és férfi közti párviadal ismeretlen volt a korábbi
egyiptomi irodalom számára.

A Petubasztisz-ciklus mellett a görög irodalom hatásának je-
leit mutatja a démotikus mitológiai szövegek közé sorolt Nap-
szemmítosz. Ez az elbeszélés olyan állatmeséket tartalmaz,
amelyek tartalmi szempontból az aiszóposzi korpusz fabulái-
hoz köthetõk, mivel azok párhuzamai megtalálhatók az Aiszó-
posznak tulajdonított mesék gyûjteményeiben. Az aiszóposzi
fabulák szintén a görög írás-olvasás oktatás szerves részét al-
kották, és az Iliaszhoz hasonlóan már az írástanulás kezdeti sza-
kaszától fogva folyamatosan másolták és egyes részeit memori-
terként is megtanulták a diákok. Noha a Napszemmítosz meséi-
nek párhuzamai nem fordulnak elõ az Egyiptomban talált
görög iskolai papiruszok között, a korábbi egyiptomi irodalom
számára ismeretlenek voltak ezek az állati környezetben zajló
tanmesék. A kutatók véleménye megoszlik a démotikus mesék
és a görög aiszóposzi fabulák kölcsönhatásának irányát illetõ-
leg; a Napszemmítosz ugyanis Kr. u. 100. körülre datálható, míg
a vele párhuzamos görög tanmesék csak Phaedrus és Babriosz
Kr. u. 1-2. századi mûveibõl vagy késõbbi mesegyûjtemények-
bõl ismertek. Az aiszóposzi mesék keletkezési ideje nehezen
határozható meg, hiszen a népi folklór részeként maguk a törté-
netek (ha nem is az írásban rögzített formájukban) jóval koráb-
ban keletkezhettek.24 Így nem könnyû annak a kérdésnek a
megválaszolása, hogy az adott mese-motívumok egyiptomi
vagy görög kultúrkörben jelentek-e meg elõbb. A Napszemmí-
tosz egyik meséje azonban, a Keselyû és a macska története
egészen részletesen megfelel egy arkhilokhoszi töredéknek (fr.

Démotikus kölcsönszerzõdés Thébából Apriész 20. uralkodási évébõl (Kr. e. 570).
British Museum (R. Parkinson, Cracking Codes. The Rosetta Stone and Decipherment,

Berkeley – Los Angeles, 1999, 98 nyomán)



89–95), melyben a költõ Lükambész ígéretszegése kapcsán –
amiért nem teljesítette a neki tett ígéretet, és máshoz adta lányát
feleségül – hozza fel példázatult a szóban forgó állatmesét.
A töredék a Kr. e. 7. századra datálható, azaz közel 800 évvel
korábbra, mint a démotikus Napszemmítosz ránk maradt verzi-
ói. Valamilyen formában tehát vagy a görög szöveg gyakorol-
hatott hatást az egyiptomira, vagy közös eredetre vezethetõ
vissza a két történet. Mindenesetre az állatmesék megjelenése
az egyiptomi irodalomban a görög-római korra tehetõ, amikor
az aiszóposzi fabulák a görög írásoktatás tananyagaként
megjelentek az egyiptomi papiruszleletek között.25

A démotikus és a görög irodalom közti kapcsolatra vonatko-
zó kutatás legújabb felfedezése a Tebtüniszben talált nagymé-
retû démotikus könyvtár egy tartalmi szempontból igen jelen-
tõs töredéke (Petésze-papirusz, Fr. C1).26 A rövid és elég rossz
állapotban fennmaradt szöveg tartalmilag ugyanis meglepõ ha-
sonlóságokat mutat a Hérodotosz mûvében szereplõ Phe-
rosz-történettel (II. 111).27 A történet görög változata szerint a
fáraót, Pheroszt vaksággal sújtották az istenek, amikor istenká-
romló cselekedetet követett el ellenük haragjában, egy dárda
Nílusba hajításával. Tíz évet töltött az uralkodó vakságban,
amikor egy jóslatot kapott, miszerint látását visszanyeri, ha a
szemét egy olyan nõ vizeletével mossa meg, aki a férjén kívül
soha nem hált mással. Egyetlen ilyen erényes nõt talált a fáraó,
akinek segítségével szeme meggyógyult, és akit feleségül is
vett, míg a többi romlott erkölcsû asszonyt összegyûjtötte és ki-
végeztette. A démotikus szöveg nagymértékû töredékessége
következtében az istenek elleni cselekedet jellegére nem derül
fény, csak annyit tudunk meg, hogy a fáraó egy felindultságá-
ban elkövetett, meggondolatlan tette miatt bûnhõdött látása el-
vesztésével. Az uralkodó – akinek kilétére nem derül fény – eb-
ben a szövegben nem jóslat, hanem álmában látott vízió hatásá-
ra kezdi el felkutatni azt az erényes nõt, akinek – e verzió
szerint – könnyeivel megtisztítva szemeit, visszanyerheti látá-
sát. Sorra próbára teszi a királyi hárem asszonyait, de egyik
könnye sem töri meg az átkot. Ezután fia tanácsára egy erényei-
rõl híres nõt hozat Hérakleopoliszból, és megmosakodva annak
könnyével, szemei meggyógyulnak. A többi erkölcstelennek
bizonyult asszony megbüntetését és a tiszta aszszonnyal való
házasságkötést csak homályos utalásokban tartalmazza a
szöveg.

A két történet fõ cselekményfonala azonos, ezért feltételez-
hetjük, hogy közös tõrõl fakadnak, azaz hogy a démotikus szö-
veg ugyanabból a forrásból ered, mint amelyet Hérodotosz is
felhasznált, annak ellenére, hogy a Petésze-papirusz Kr. u. 100
körülre datálható, míg Hérodotosz Kr. e. 450-440 között járt
Egyiptomban. A két szöveg közti eltéréseket Kim Ryholt a Pe-
tésze-történetek publikációjában azzal magyarázta, hogy a dé-
motikus elbeszélõ irodalom nem volt kanonizált, amit a tebtü-

niszi könyvtárban talált anyag átdolgozásról árulkodó szöveg-
variánsai is alátámasztanak.28 A démotikus elbeszélõ irodalom
azon mûvei, melyek több forrásból ismertek, általában apróbb
eltéréseket mutatnak. A „démotikus Pherosz-történet” elemzé-
se és párhuzamba állítása a görög változattal, a szöveg töredé-
kessége miatt nehézségekbe ütközik. A két mû közötti közvet-
len kapcsolat nem valószínû, alighanem csupán tartalmi egye-
zésrõl van szó. A Pherosz-történet esetében az egyiptomi
történet jelenik meg a görög irodalomban, a görög szöveg ko-
rábbi volta ellenére. Ennek hátterében olyan szóbeli hagyo-
mány húzódhat, amellyel Hérodotosz egyiptomi tartózkodása
alatt már találkozott, de a démotikus irodalomból számunkra
csak több mint ötszáz évvel késõbbi forrásból ismert.

Annak okait, hogy az Egyiptomban letelepülõ görög elit szá-
mára kialakított iskolák, az Alexandriában zajló irodalmi és
tudományos munkálatok, azaz az igen aktív görög szellemi
élet hatásaitól miért nem tudott mentes maradni a frissen ki-
alakuló démotikus irodalom, a görög nyelv oktatása mellett a
helyi lakosság és a görög telepesek keveredésében és az ennek
következtében kialakult kétnyelvûségben találhatjuk meg.29

A Ptolemaiosz-kor végére, de fõleg a római korra datálható
források között ugyanis egyre gyakoribbá válnak a görög és
egyiptomi névvel egyaránt rendelkezõ személyekhez kapcso-
lódó anyagok, ami egy a vegyes házasságok révén kialakuló
kétnyelvû csoport létére utal. A két nevet viselõ személyek
szinte kivétel nélkül a görög nevüket használták a hivatalos
ügyek intézésekor, míg az egyiptomit a magánlevelezések-
ben.30 Márpedig a kulturális hovatartozás a görög-római kori
Egyiptomban elsõsorban a nyelvhasználattól függött, habár a
forrásaink alapján nem állapítható meg a két névvel rendelke-
zõk identitástudata. Az egyiptomi és a görög kultúra kölcsön-
hatásában tehát a következõ tényezõk játszhattak szerepet: a
görög nyelvû adminisztráció, az egymás kultúrája iránti köl-
csönös érdeklõdés és a vegyes házasságok. (Néhány forrás ar-
ról árulkodik, hogy voltak a görögök között is olyan szemé-
lyek, akik kedvtelésbõl megtanulták az egyiptomi nyelvet,
noha jóval kevesebben, mint ahány egyiptomi elsajátította a
görögöt.) Nehéz meghatározni a kétnyelvûség jelenlétét a ma-
gánéletben, mivel a vegyes házasságok számát sem tudjuk
biztosan meghatározni.

Összefoglalva: a démotikus irodalom az idegen kultúra be-
folyásával szemben az egyiptomi kulturális öntudat alappillére
lett. A görögök és a görög kultúra jelenléte, illetve az ezzel
szemben jelentkezõ kulturális ellenreakció erõsítette az egyip-
tomi kulturális öntudatot, amelynek egyik kifejezõdési formája
lett a korábbi egyiptomi hõsök és történelmi alakok legendás
tetteinek írásba foglalása. Ezzel egyidejûleg azonban a görög
irodalom elemei az együttélés és kulturális interakció következ-
ményeként finoman beszivárogtak a démotikus irodalomba.
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