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Propaganda az ókorban

Az ELTE BTK Ókortudományi Intézete a 2017/18-as tanév tavaszi félévében szokás szerint 
tematikus előadássorozatot szervezett. A téma ezúttal az ókori propaganda volt, annak sok-
féle megjelenési formájában. Folyóiratunk jelen száma ehhez az előadássorozathoz kap-
csolódik: a tanulmányok egy része az ott elhangzott előadások írott változata, másik része a 
szerkesztőség külön felkérésére íródott. Nagy örömünkre szolgál, hogy a nagy ókori civilizá-
ciók legtöbbjének propagandához való viszonyát be tudjuk mutatni Egyiptomtól és Asszíri-
ától az ókori Izraelen át Hellasig és Rómáig.

Mint Török László nagyszabású, az ókori propaganda jelenségét általánosságban és alap-
vető példák alapján tárgyaló tanulmányából, de a további írások bizonyos utalásaiból is 
kiderül, a propaganda modern fogalma – természetesen – csak korlátozottan és nagyfokú 
elővigyázatosság mellett alkalmazható, illetve vetíthető vissza az ókori kultúrákra. Nem be-
szélve arról a módszertani problémáról, hogy a „propaganda” körébe utalt jelenségek gyak-
ran mintegy adottnak véve szerepelnek az ókorra vonatkozó történeti, művelődéstörténeti, 
irodalomtörténeti fejtegetésekben, ami könnyedén elhomályosítja a különféle szöveges és 
képi források egyedi jellegzetességeit: márpedig a propaganda, ha van ilyen, mindig ezek-
ben a konkrét megjelenési formáiban, illetve ezek gondosan meghatározott konfigurációi-
ban érhető tetten. Szerzőink ennek a módszertani problematikának a tudatában mutatnak be 
és elemeznek olyan jelenségeket, amelyek megismerése révén közelebb juthatunk a propa-
ganda bizonyos ókori manifesztációihoz.

A téma fájó, globális aktualitásáról most ne is szóljunk. Csak abban bízhatunk, hogy ha va-
laki később – legyünk nagyvonalúak: egy fél évszázad múltán – kezébe veszi az Ókor jelen 
számát, akkor meglepődik majd azon, hogy vajon miért érezték fontosnak a 21. század má-
sodik évtizedének végén néhányan, hogy egy ilyen marginális, az emberek gondolkodását 
és attitűdjeit legfeljebb mikroszkopikus mértékben befolyásoló jelenség ókori megjelenési 
formáinak különösebb figyelmet szenteljenek.
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