
TörökLászló1941-benszületettBudapesten.1964-benvégzettaBudapestiMűszaki
EgyetemÉpítészmérnökiKarán.1964-tőlaRégészetiKutatócsoportmunkatársaként
részt vettaközépkoribudaikirályipalotaépítészettörténeti rekonstrukciójában.Egy
hosszabbegyiptomiösztöndíjhatásáraérdeklődéseaz1960-asévekvégétőlakop-
tológia felé fordult. Új kutatási témájához posztgraduális képzést kapott az ELTE
EgyiptológiaiTanszékénKákosyLászlótólésaMTARégészetiIntézetébenCastiglione
Lászlótól. Első kopt tárgyúmunkáimegjelenése után, 1967-ben tagja lett azMTA
RégészetiIntézet(azótamegszűnt)Klasszika-ArchaeológiaiOsztályának,srábíztáka
MTAnúbiaiexpedíciója(1964)soránfeltárt5–12.századivárosrégészetileletanya-
gánakfeldolgozásátéspublikációját.Emunkarévénelmélyültakésőantik–kora
keresztényNúbiatörténetébenésrégészetében.Az1970-esévekelejétőlkoptművé-
szettörténetikutatásokmellettrésztveszanúbiológia,vagyisaközépsőNílus-völgy
történeti-régészeti kutatása szaktudományának létrehozásában,módszertani és is-
meretialapjainakkialakításában.1990-2002közöttazInternationalSocietyforNu-
bianStudiesalelnöke,1992-tőlatörténettudománydoktora,1995-tőlaNorvégTu-
dományos Akadémia külföldi tagja, 2000-től a Bergeni Egyetem díszdoktora,
2003-tólaMagyarTudományosAkadémiaÓkortudományiTársaságának,továbbáa
MagyarTudományosAkadémiaÓkortörténetiBizottságánakelnöke,2004-tőlaMa-
gyarTudományosAkadémialevelezőtagja.
AnyolcvanasévektőlkezdverésztveszaSzépművészetiMúzeumAntikGyűjteménye
ésmásmagyar gyűjtemények nemmagyarországi eredetű ókoriműtárgyai elemző
katalógusainakelkészítésében.Ehhezkapcsolódva,amárciusbannyílókoptkiállítás
alkalmábólkészítettükveleakövetkezőinterjút.

Ókor: Március18-ánnyílikaSzépművészetiMúzeumbanA 
fáraókután:AkoptművészetkincseiEgyiptombólcímű
kiállítás. Honnan jött a kiállítás ötlete és milyen munkálatok
előztékmeg?

Török LászLó: 1980-ban már volt egy kopt ki ál lí tás a 
Szépművészeti Múzeumban – az akkori kelet-berlini
Kora-keresztényGyűjteménynekegyrészevoltittkiállít-
va.ASzépművészetiMúzeumtulajdonképpenazótasze-
retneotthontadniegynagyobbméretű,szélesebbkitekin-
tésűkoptművészetikiállításnak.2001-benazakkorikul-
tuszminiszter látogatást tett Egyiptomban, és felvetette
ottanikollégájának,azegyiptomikulturálisminiszternek,
hogyMagyarországszívesenkölcsönöznekiállításianya-
gotEgyiptomtól.Amikorhazajött,megkeresteaSzépmű-
vészetiMúzeumot,aholafőigazgatóaztmondta,hogyha
azEgyiptomiGyűjteményvállaljaakiállításmegszerve-
zését,akkoraSzépművészetiMúzeumszívesenbefogadja
azt.AzEgyiptomiGyűjteménynemvállaltaaszervezést,

ellenbenazAntikGyűjteménykifejezésrejuttattakészsé-
gét, abban az esetben, ha én elvállalom a megrendezés
irányítását.Azértragaszkodtakazénszemélyemhez,mert
aSzépművészetiMúzeumAntikGyűjteményénekvanegy
meglehetősenjelentékenykoptrészlege,azIparművészeti
Múzeumnakpedigegyjókopttextilgyűjteménye,ésezta
kétgyűjteménytaz1990-esévekelejénéndolgoztamfel
éspublikáltam.1

Igentmondtamafelkérésre,azzalacélkitűzéssel,hogy
olyantárgyakathozokkiazegyiptomikoptgyűjtemények
raktáraiból,amelyeknemannyiraismertek,mintazutolsó
negyvenévnagykoptkiállításainakanyagai.Ezekenálta-
lábanmindigugyanazakét–háromszáztárgyvoltkiállítva,
melyekaszakmai,sőtjavarésztmárazérdeklődőközönség
számáraismeglehetősenismertek.Ráadásulazetárgyakról
kialakítottrégebbikeletűnézetek,meghatározásokéselem-
zésekszinteváltozatlanformábanmennektovábbkiállítás-
rólkiállításra,negyvenévótafolyamatosan.Amikorelvál-
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laltamakiállításmegrendezését,akkornemcsakazaszán-
dékvoltbennem,hogyezenváltoztassak,hanemvalószínű-
legegynagyadagnaivitásis,mertnemgondoltamvolna,
hogyennyirenehézleszegyilyenjellegűkiállításttetőalá
hozni.A2001szeptembereótaelteltidő–vagyisamiótaa
szervezést elvállaltam – sok viszontagsággal és persze
nagyonsokszakmaiörömmeljárt.

A kiállítás megrendezése csak 2004 júniusában vált
bizonyossá,ugyaniscsakekkortudtukaláírniaszerződést
azegyiptomipartnerrel.Egészenaddigmindannyianelő-
legben dolgoztunk, méghozzá nagyon sokat, hiszen az
anyagotösszekellettválogatni,ésmegkellettszerezniaz
egyiptomi partner engedélyét az anyag kölcsönzésére –
amit csekély kivételtől eltekintvemeg is adtak.Majd el
kellettkezdeniazanyagfeldolgozását,továbbáapubliká-
cióhozszükségesfényképekelkészítését,amihosszúidő-
szakokat jelentett az adott múzeumokban. Végül meg
kellettírniakatalógust,amelybőlkettőkészült:egykézi-
könyv-szerű,szakmaibbjellegű,angolnyelvűváltozat,és
egykevésbétudományoshangnemű,deazértkellőképpen
igényes, magyar nyelvű katalógus. Mindezt úgy, hogy
nemvoltbiztos,hogyleszkiállítás.Ezértelhatároztam–
arraazesetre,haezakiállításmégsemjönnelétre–,hogy
írokegykoptművészettörténetetis.Legelőszörtehátmeg-
írtam ezt a könyvet, amely nemösszefüggő koptművé-
szettörténet, hanem a kopt művészet történetének olyan
aspektusait dolgozza fel, amelyeket a jelenlegi ismeret-
anyagunkkalmeglehetközelíteni,ésamelyekkapcsánúj
megoldásokat lehet javasolni. Ígyakiállítássalegyidejű-
legremélhetőlegnemcsakannakangolésmagyarnyelvű
katalógusafogmegjelenni,hanemegynagyobbterjedel-
műkoptművészettörténetimunkais.2

Ókor:Mi a kiállítás koncepciója?Miben fog különbözni az
eddigikoptkiállításoktól?

Török LászLó: A célkitűzések nagyon összetettek, és
ahhoz,hogyjólmegtudjukérteni,mimiértvankiállítva,
beszélnünkkellakoptművészettörténetikutatásállapotá-
ról.

A kopt gyűjtemények – melyek anyagából az utolsó
negyven év kiállításait összeállították,3 és ame lyek nek a 
tárgyait mind a komolyabb tanulmányok, mind a kopt
művészetről szóló népszerűsítő munkák felhasználják –
szinte kivétel nélkül a műkereskedelemből származnak.
Ásatásokból származó anyag alig van, és ha van is, ez
főkéntkétnagykomplexum,aszakkaraiésabawitikolos-
torokásatásaibólszármazik.4Ezekbena20.századelsőkét
évtizedében folytattak feltárásokat, deúgy, hogy eközben
szinteegyetlenrétegtanimegfigyeléstsemtettek,ésazelő-
került tárgyakésegyéb régészetiemlékanyag, továbbáaz
épületek egymástól elszakítva kerültek publikálásra. Így
tehát az erről az anyagról kialakított nézetek nem egzakt
régészetiésásatásieredményekalapján–tehátnemrelatív
ésabszolútkronológiaiadatoksegítségével–levontkövet-

keztetések, hanem elsősorban stíluskritikai alapon felállí-
tottkonstrukciók,amelyekmagukonviselikamindenkori
művészettörténetikutatáshelyzeténekbélyegétésazillető
művészettörténészismereteinekkorlátaitis.

Akutatásegynevezetesrégészetimelléfogássalkezdő-
dött.Az1890-esévekbenEdouardNaville,anevessvájci
egyiptológus HérakleopolisMagnában, a modernAhnas-
ban folytatott ásatást egy olyan helyen, ahol a felszínen
mégállógránitoszlopokonbizánciimportmárványoszlop-
főkvoltak.5Őezenahelyenegybizáncitemplomotfeltéte-
lezett.Mivelamárványoszlopfőktipológiailagmárakkor
isjólismertekvoltak,ezértezeketbiztosanlehetettkeltezni
a4.századmásodikfelére.Navilleezenahelyenfalmarad-
ványokatistalált,amelyekmellettleásott,éskörülbelülkét
méterrel mélyebben rábukkant egy jelentékeny kőfarag-
vány-leletre. Naville értelmezése szerint e faragványok
ugyanahhozazépületheztartoztak,mintamelyheza4.szá-
zadmásodik feléből származó bizánci oszlopfejezetek.A
problémanemcsakazvolt,hogyazásatónemtettkülönb-
ségetkétméterszintkülönbséggeltaláltleletekközt,hanem
azis,hogyezafaragványanyagtelevoltpogányfigurális
ábrázolásokkal–elsősorbanmitológiaijelenetekkel.

Ez az egységesnek hitt leletanyag volt a szülőanyja
annakateóriának,hogyakoptkereszténységgörög-római
mitológiaiábrázolásokat,istenalakokathasználtfelkeresz-
ténytemplomaidíszítésére.RöviddelaNaville-féleásatás
után–amikorezeka–részbenigenjóminőségű–faragvá-
nyok bekerültek az Egyiptomi Múzeumba –, egy bécsi
művészettörténész,JosefStrzygowskimegkezdteazanyag
katalogizálását,ésmindenkétkedésnélkülelfogadtaNaville
ásatási jelentését,miszerint a koptokmeztelenmitológiai
figurákkaldíszítettéktemplomaikat.6Ebbőlamegállapítás-
ból teoretikus építmények alakultak ki, melyek a kopt
művészet egészére nézve vontak le következtetéseket.Az
elméletszerintakoptművészetönkényesenbántamitoló-
giai ábrázlásokkal, azokat új, keresztény kontextusba
helyezte,vagyiskeresztényértelmezéstadottnekik.Ezaz
állításképezteakoptművészettörténetalapjait.

Ehhez jött a 20. század első felének szélsőséges népi
kultúraelmélete. Tudniilik a megfelelő ásatások hiánya,
illetve az ásatási eredményekkel szembeni vakság azzal a
következménnyelisjárt,hogyaművészettörténészekmeg-
kíséreltékkisebbíteniakronológiajelentőségét,sígyakopt
művészetbennemannyiratörténetifolyamatoksoránválto-
zójelenségetláttak,mintinkábbazáltalános„koptmentali-
tás” kifejeződését. Ehhez kapcsolódott még egy átfogóbb
megállapítás is, nevezetesen az, hogy a koptművészet és
kultúra általában véve a görögművészet, a hellénisztikus
hagyományésabizáncikereszténységellentétekéntbonta-
kozottki.Eszerintakoptművészetabennszülöttkeresztény
egyiptomifellahokművészete,szembenazuralkodóosztály
bizánciművészetével,amelyteljesegészébenimportművé-
szetvolt,ésamelyetezelnyomottegyiptomilakosságnem
fogadottbe,nemtekintettasajátjának.Ebbőlkövetkezetta
másik alapvető tévedés, amely az egyiptomi posztrómai
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művészetetkettéválasztottaegybizánciésegybennszülött
művészetre.Akettőközöttikülönbségmechanikusmegkü-
lönböztetésvoltahellénisztikusésnemhellénisztikusfor-
mák között. A kopt művészet ebben a téves felfogásban
egyszerűenmindaz,amieltéramediterránoikumenékéső
antik–koraibizánciművészeténekvilágától.

Ami kor az 1950-es évek vé gén és az 1960-as évek ele-
jénaművészettörténetérdeklődéseakoptművészetretere-
lődött,akkorennekahajtóerejétmégmindigezamegkü-
lönböztetés jelentette.7 A kopt művészet természetének
megértésetovábbraisebbőlaparadigmábólindultki.Még
mindignemtettékfelakérdéstaművészetitermeléshierar-
chiájával kapcsolatban, azaz, hogymelyek a főművek és
melyeknemazok.Nemtettékfelakérdéseketkronológiai
szempontból sem: mi mikor készült, mi korábbi és mi
későbbi,hogyanzajlanakafolyamatok,ésegyáltalánmifé-
le folyamatokműködtek aKr. u. 3. század vége és a 12.
századközötti időszakban,amelyet akoptművészet cím-
szavaalattezekakiállításokhagyományosanátfogtak.8

A fentebb vázolt hamis képnek volt még egy súlyos
következménye.Mindenművészettörténetidivat– legyen
azakármuzeológiaigyűjtésidivat,akárművészetelméleti
divat,akárpolitikailagmotiváltérdeklődésvalamelyterület
valamelyrégmúltkorszakairánt–megszüliaztakonjunk-
túrát,amelybőlahamisítványokdivatja táplálkozik.Ígya
kopt művészet viszonylatában is kialakult az a hamisít-
vány-ipar,amelyalátámasztottaaStrzygowskiáltalvallott
nézeteket.Ahamisítókegynagyontehetségescsoportjaaz
1940-es évekmásodik felében elkezdte terjeszteni azt az
anyagot, amit meg lehet találni a világ minden nagyobb
múzeumábanésjelentékenymagángyűjteményében.Meg-
születettegykomoly,leginkábbkőfaragványanyag,amely
pogánykinézetűkeresztényábrázolásokbólállt.Ahamisí-
tók eltorzított és összevegyített mitológiai jelenetekből
vagy figurákból keresztény attribútumok hozzáadásával
olyan,látszólagkoptműalkotásokatállítottakelő,amelyek
akoptművészetemekülönös,aklasszikushagyománnyal
szembefordulónépművészeti jellegétakartákalátámaszta-
ni.Éppenezáltalezekahamisítványokóriásinépszerűség-
retettekszert–alegjobbgyűjteményekvásároltákmegaz
úgynevezett„SeikhAbade-i” (ókoriAntinopolis) faragvá-
nyokat(ahamisítókáltalábanjólismertlelőhelyekmegadá-
sávalpróbáljákméghitelesebbé tenniaműkereskedelem-
ben értékesítendő tárgyakat). Csak az 1960-as években
kezdték felismerni a művészettörténészek ezen tárgyak
nemautentikusvoltát.

Anagykiállítások tehátcsakmegerősítettékazaddigi
kutatások összes tévedését és árnyoldalát. Katalógusaik
szerzőinemtörekedtekarra,hogyújabbművészettörténeti
–stíluskritikaidatálástdolgozzanakki.Ugyanakkorebben
azidőbenakésőantikéskoptEgyiptomkutatásamástudo-
mányterületekfelőlmármegkezdődött:ahatvanasévektől
kezdvesorrajelentekmegarészlettanulmányokésnagyobb
összefoglalómunkákEgyiptomkésőantikéskorabizánci
korszakáról,majdazarabfoglalástkövetőelsőévszázadok

történetéről, teológiájáról és egyháztörténetéről, amelyek
egymásikkésőantik–korabizánciEgyiptomotállítottak
elénk.9 Ezzel szemben amegfelelő lelőhelyeken tudomá-
nyosmódszerekkel végzett ásatások száma – ahonnan új
információkat nyerhetnénk – még mindig igen csekély,
vagypedigeredményeikmindezidáigpublikálatlanok,sígy
aművészettörténetikutatásismegmaradtamagarégiálla-
po tá ban.

Ebbőlkiindulvaazvoltaszándékommindabeszélgetés
elejénemlítettkönyvben,mindakiállításon,hogyúgydol-
gozzamfelakésőantik–korabizáncikorművészetét,hogy
kiválasztomaztafőművekbőlállóállományt,amelykomoly
művészettörténeti elemzéseket tesz lehetővé – eldöntöm
tehátamagamszámáraaművészeti termeléshierarchiájá-
nakkérdéseit.Ezutánafőművekbőlállóművészettörténeti
emlékanyagotmagameléállítvamegkezdhetemaztastílus-
kritikaielemzőmunkát,amelyezeketatárgyakatnemelszi-
getelten, hanem az egykorú Földközi-tengeri oikumené
művészeténekkontextusábanvizsgálja.Ilymódonnemcsak
akronológiávalkapcsolatbanvonhatunklekövetkeztetése-
ket,hanemegyolyan,akorábbinálárnyaltabbképetiskap-
hatunk,amelyaművészetetamagatársadalmiésszellemi
kontextusábanláttatja,ésamediterránoikumenéművészeti
folyamatábaésösszefüggéseibeilleszti.

Ókor: Lehet-e súlypontokat találni e korszakon belül, azaz
megfigyelhetők-eolyanidőszakok,amelyeketművészeticsúcs-
pontkénttarthatunkszámon?

Török LászLó:Nyugodtan állíthatjuk,hogy szintemind-
végigvoltakolyan időszakok, illetveművészeti területek,
melyek csúcspontként értékelhetők.Korszakunk a 3. szá-
zadvégénésa4.századelejénkezdődikegyolyanműal-
kotás-csoporttal, amelyet nem szoktunk egyiptominak
tekinteni,ámnagyonisegyiptomi:ezaporfírcsászárszob-
rok csoportja.A legnevezetesebbetmindenki ismeri: ez a
velencei SzentMárk-székesegyház sarkába beépített, tet-
rarchákat ábrázoló szobor. Ezek Egyiptomban készült
műalkotások.Napjainkraegyrevilágosabbankirajzolódnak
azokastilisztikaikapcsolatok,melyekaporfírcsászárszob-
rokatösszekötikazOxyrhynchosból(modernBahnasa)és
Hérakleopolis Magnából (modern Ahnas) származó nem
porfír(azazmészkő)faragványokkal.10Aporfírszobrászat-
ban a tetrarchátus és a Constantinus-kor közötti néhány
évtizedben egy sor olyan változás következett be, amely
nemcsak az egyiptomi helyiművészet számára, hanem a
későantikművészet teljesegészérenézve ismeghatározó
fontosságú volt. Ez tehát az első nagy csomópont. Ezzel
szinteegyidőbenindulmegatextilművészetnagykorsza-
ka,amelyenbelültöbbfontoscsoportotfigyelhetünkmeg.
Az egyik az ornamentális ruhadíszek és díszítőszövetek
csoportja. Itt bizonyos specializálódott műhelyek szinte
utolérhetetlenművésziéstechnikaitökéletességetértekela
geometrikus és fonatos minták előállításában. Ez a divat
elterjedt volt az egész földközi-tengeri vidéken. A késő
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antikelitilyenmintákkaldíszítetteruháitésszöveteitmin-
denfelé,deEgyiptombankészültekfigurálisváltozatokis:
a geometrikus és fonatos mintákba figurákat illesztettek.
Ebbőlkialakultegyegészensajátos,csakEgyiptomra jel-
lemző stílus, az úgynevezett sziluett stílus. Ennek az a
lényege, hogy sötét alapon világos vagy világos alapon
sötétsziluettfigurákba„írtákát”afőkéntmitológiaitémák-
bólkölcsönzöttnaturalisztikusfigurákat.Ezisegyfényes,
nagykorszakavoltazegyiptomikésőantikművészetnek.A
textilművészetmásiknagyterületeafaliszőnyegekcsoport-
ja.Ezekkészülhettekszővevagyfestve,ezutóbbieljárás-
nakegysajátosfajtájaazúgynevezettresist-dyedtechnika,
melyabatikoláshozilletvekékfestéshezhasonló:egyolyan
anyaggal viszik fel a textilre a díszítést, amely később
ellenállafestésnek,sígyavilágosrajzolatelválikasöté-
tebbalaptól.Ezatechnikaa4.századmásodikfelébenés
az 5. század elején volt divatban. Ezek a szövetek igen
magasművésziminőségbenkészültek.Ezenkívülkészítet-
tekhatalmas,olajjalvagytemperávalvászonrafestettfali-
szőnyegeketis.FaliszőnyegekcsakEgyiptombanmaradtak
fenn,dehasonlóakléteztekakésőantik–korabizáncikor-
ban másutt is. Az irodalmi forrásokból tudjuk, hogy az
akkorivilágbanazarisztokratikusházakatésatemplomo-
katmindenfeléilyentextilekdíszítették.Akövetkezőnagy
korszakaz5.század–akibontakozókereszténytemplom-
építészetés templomi reprezentáció időszaka,melynekaz
egyikfőhordozójaafafaragásvolt.Ilyenfigurálisfafaragá-
sokatittiskifogunkállítani.

De le het ne még em lí te ni to váb bi nagy kor sza ko kat is; 
azegyiptomiszobrászatrapéldáuligennagyhatássalvolta
Iustinianus-korikonstantinápolyiudvariművészet.Akiállí-
tásoneztlegfőképpenabawitiésaszakkaraikolostorokból
származó kő- és fafaragványon keresztül mutatjuk be,
melyek különböző minőségi fokozatokon képviselik az
udvariművészethatásátésegyúttalazt,hogymilyenmagas
színvonalonállottésmennyiretudatosvoltakolostorirep-
rezentációa6.században–természetesenkésőbbis,deezt
akiállításontalánnemtudjukmajdolyanjólbemutatni.

Ókor: Akoptkorszak„hivatalosan”amamelukok11uralomra
kerüléséigtartott,deakoptkultúravékonyszálkéntvégighúzó-
dik az ezt követő korszakokon is. Foglalkozik a kiállítás a
későbbiidőszakokkalis?

Török LászLó:Akoptegyházamainapiglétezik,ésalehe-
tőségekhez képest mindenkor a művészeti tevékenységek
mecénásavolt.Ugyaneztnemlehetelmondaniakoptelit-
ről,amelynekasorsanagyonváltozatosvolt.Természetesen
mindvégiglétezettegykoptelitéslétezettegykifejezetten
azigényeitkielégítőművészeti„termelés”,ezazonbanigen
kevésséismert.Amikora19.századutolsóéveibenmegin-
dult a kopt művészeti hagyaték összegyűjtése, még meg
lehetett találniazállóműemlékállománynakegyrészét,és
azakkorműködőkopttemplomoklegkorábbi,méghaszná-
latbanlévőikonjait,denemlehetettmegtalálniazelitrepr-

ezentációjának tárgyait. A templomok művészetéből sok
mindenfennmaradt,ámsajnos,ahogyezmásterületekenis
szokásos,ahasználatbanlévőikonokatidőről-időrekiselej-
tezik,elégetikésahamujukatfölhasználjákbizonyosszer-
tartásoknál.Nemmaradnakfenn.Kivételesekazokahelyek,
mintpéldáulaszinaiSzentKatalin-kolostor,12 ahol a 6. szá-
zadtól kezdve fennmaradtak ikonok, amelyeket eltettek,
szentként tiszteltek és így amai napig tanulmányozhatók.
Kopt templomokban ilyen korai példányok nemmaradtak
fenn.Kiállításunkonleszegya6–7.századfordulójárakel-
tezhetőnagy,mindkétoldalánfestettprocessziósikon,13 ezt 
azonban ásatás során találták. Az ezt követő legkorábbi
ikon,amelyetkitudunkállítani,egykörülbelüla17.század
második felétől a 18. század végéig keltezhető rendkívül
ritka, párhuzamok nélküli, éppen ezért pontosan el nem
helyezhető kismagánikon, valamint egy nevezetes, 1777-
benfestettnagyikon.

Ókor: Megfigyelhető-eakoptművészetkisugárzásaazEgyip-
tomonkívüliterületekre?

Török LászLó:Eznemigazánmondhatóel.Vannakbizo-
nyoselszigeteltjelenségek,melyekrőlaztgondolják,hogy
esetleghathattakmásterületekre.Ittfőkéntazokrólaspeci-
álisműfajokrólvanszó,melyekbenazegyiptomi,különö-
sen az alexandriai hagyomány erős volt. Ilyen például a
márványinkrusztáció.Bizonyoskésőantikitáliai–ostiaiés
Róma városi – márványinkrusztrációkról azt feltételezik,
hogy esetleg alexandriai mesterek közreműködésével
készültek.Hasonlóhagyományoklehetnekazüvegműves-
ségbenis,általánosságbanazonbanaztmondhatjuk,hogya
késő antik korban aművészeti hatásoknemEgyiptomból
kifelé,haneminkábbbefeléáramlottak.Másvoltahelyzet
a késő hellénisztikus korban.A késő hellénisztikus építé-
szet számos formája széles körben elterjedt a környező
világban. Vannak bizonyos speciális épületformák, bizo-
nyosműformák,példáulPetrában,14amelyeknyilvánvaló-
analexandriaialapokraépülnek.15Apompejiifalfestészet-
nek is van olyan stílusa, amely erőteljesen az alexandriai
építészet ikonográfiai hatása alatt áll (második pompejii
stílus).Ezperszenemazt jelenti,hogyművészekmentek
volnaAlexandriábólPompejibe,hanembizonyosikonográ-
fiai témákés formák,bizonyosstíluselemeknagyonmes-
szireutattaláltak.Ennekazazoka,hogyakkorlétezettegy
igenerőteljeskisugárzásúudvariművészet.Ugyanezmár
nemérvényesakésőantikEgyiptomra,aholnemvoltcsá-
szári udvar.Az a terület, ahol nincs udvari művészet és
udvariműhelyek,ottmindenkisséalacsonyabb,éskevésbé
koncentráltszintrehelyeződikát:azelitműhelyeksohasem
annyiraösszpontosítottak,mintegyudvariműhely.

Ókor: Akiállításkoncepciójánakfelvázolásakormárhangsú-
lyoztaaszellemiés társadalmikörnyezet rekonstrukciójának
fontosságát. Mekkora szerepet játszhatott ez a környezet a
koptművészetsajátosjellegénekkialakulásában?
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Török LászLó:Aválaszomatazzalkezdeném,hogya4–6.
századikoptművészetjellegébennemtérela4–6.századi
egyetemes késő antik művészettől. Az egyiptomi elit
ugyanaztaműveltségetszereztemeg,ugyanazokvoltakaz
ideáljai,önkifejezésénekésreprezentációjánakugyanazok
voltakatársadalmi-,erkölcsi-ésmagánjellegűmotivációi,
mintakorabeli elitmás területekenélő részének.Ugyan-
azokataklasszikus ideálokatállítottákmagukelé,ugyan-
azokat a társadalmi és magánszerepeket formálták meg,
ugyanarról agondolkodásmódról tanúskodik az elitművé-
szet Egyiptomban, mint Rómában vagyAntiochiában.A
stílusbanlehetnekeltérések,deittistöbbazösszekötőerő,
mint a szétválasztó. Ugyanez igaz a korai keresztény
művészetkibontakozásárais.A451-benbekövetkezettegy-
házszakadás(azegyiptomimonofizitaegyházelszakadása
arómaiésakonstantinápolyiegyháztól)16 nem gya ko rolt a 
művészetre olyan hatást, amelyet világosan azonosítani
lehetne:nemtudjukmegmondani,hogyegyműalkotás,egy
reliefvagyegyfalfestménymonofizitavagydiofizitameg-
rendelőnek készült-e. A másság majd csak akkor kezd
manifesztálódni,amikorEgyiptomfokozatosanelszakada
korabizáncivilágtól,tehát646után,amikorlezárulazarab
foglalás.17Attólkezdvemeglazulnakaszálak,egyrekeve-
sebb információ érkezik arról, hogyan alakul a vizuális
kultúra,későbbpedigaszellemikultúrábanisegészenmás-
kéntalakulnakazarányokazegyetemesselvalóazonosulás
ésaspeciáliskoptkultúraközött.

Ókor: AkoptológiamellettazÖnmásikszakterületeanúbi-
ológia. Ez meglehetősen fiatal tudományág, amelyet elég
kevesenismernek.Hogyankerültkapcsolatbavele?

Török LászLó:Adologottkezdődött,hogy1967-ben,egé-
szen véletlenül kaptam egy egyiptomi ösztöndíjat.Addig
román korimagyarművészettel foglalkoztam.Kimentem
Egyiptomba,ésottegyrészrőlakoptművészet,akésőantik
szobrászatkeltettefelafigyelmemet,másrésztazEgyipto-
miMúzeumbantalálhatóballanaiésqustulileletekettartal-
mazóterem,aholegynúbiaikéső-antikfejedelmitemető-
nek van ki ál lít va a leletanyaga.18 Amikor visszajöttem
Magyarországra,rövidesenkiderült,hogyaMagyarTudo-
mányosAkadémia núbiai expedíciójának leletanyaga fel-
dolgozóra vár. Ugyanis az UNESCO nagy núbiai
kampányában19 1964-ben aMagyar TudományosAkadé-
miaisrésztvett.Kiküldöttegyrégészetiexpedíciót,amely
CastiglioneLászlónak,aRégészetiIntézetakkoriigazgató-
helyettesénekvezetésévelegykésőantik–koraközépkori
városkát tárt fel, egy Abdallah Nirqi nevű lelőhelyen.20 
Ennekazásatásnakafeldolgozásaakadozott,mertanagy
mennyiségűkislelet-anyagfeldolgozásáranemajánlkozott
senkiazásatásonrésztvevőrégészekközül.Miveléppen
Egyiptombólérkeztemhaza,mintegyötletszerűenazvető-
döttfel,hogynemdolgoznám-efeleztazanyagot.Ezan-
nyit jelentett,hogybelekellettdolgoznommagamakéső

antikéskoraközépkoriNúbia történetébe,amihezeléggé
szerencsés könyvtári körülményeket is lehetett itt találni,
hálaazexpedíciókörültekintőelőkészítésének.Azalapve-
tő,akkormégnagyonszerénynúbiológiaiirodalomjórésze
megtalálhatóvoltitt.Ehhezjárultazamásikvéletlen,hogy
1969-benmegjelentazintézetbenaberliniHumboldtEgye-
temEgyiptológiaiésSzudánrégészetiTanszékénekvezető-
je,FritzHintzeprofesszor,akiakkormártöbbminttízéve
ásottegyszudáni,Kr.e.7–2. századközötti templom-és
palotakomplexumban,21 és sze ret te vol na ezt az ása tást 
kibővíteni ésmeggyorsítani.Fiatalokatkeresett, akikdol-
goznánakazásatásánésrésztvennénekazanyagfeldolgo-
zásában. Mivel egy kicsit már foglakoztam a témával,
engem küldtek oda.Az ásatások akkor nem folytatódtak,
ígycsakaberlinifeldolgozómunkábantudtamrésztvenni.
Ez azonban szükségessé tette számomra azt, hogyNúbia
történeténekegykorábbiszakaszávalismegismerkedjem.

AnagyUNESCOkampány tömérdekásatásanyomán
akkorformálódottanúbiológiafiataldiszciplínája.Aren-
getegújleletanyagbólkirajzolódottegyteljesenvagymajd-
nemteljesenújkulturálisszekvencia.Ugyanakkorezazúj
ismeretanyag szükségessé tette azt, hogy a korábbanmár
ismert szöveges forrásokat és régészeti–művészettörténeti
anyagotennekanagy,újanyagnakatükrébenvizsgáljuk.A
kampánytkövetőfeldolgozások,konferenciákéspublikáci-
ók nyomán világossá vált, hogy Núbia nem egyszerűen
Egyiptom meghosszabbítása, vagy valamiféle változata,
hanemönállókultúra,amelyazonbanazegyiptomikultúrá-
valállandószorosszimbiózisbanfejlődött.Ebbenafeladat-
körben találtammeg én magam is a saját tennivalóimat.
Mindig is szerettemvolna azt, hogy amunkámkiinduló-
pontjáulszolgálóismeretanyagegybizonyosszervezettségi
fokon jelenjenmeg. Legyen egy bizonyos rend, amely a
forráskiadást,arégészetikeltezéseket,akapcsolatoktisztá-
zásátésaszövegesésnemszövegesforrásokkontextusá-
nakvizsgálatátjelenti.Mindigúgydolgoztam,hogyválta-
kozvahol inkább történeti,hol inkábbrégészeti feladatok
eléállítottammagam,ésezeketmindigúgypróbáltammeg-
oldani, hogy egyensúlyt hozzak létre a kétféle evidencia
között.22 Ez a törekvés vezetett arra a felismerésre, hogy
létrekellhozniazókoriNúbiáravonatkozószövegesforrá-
soklehetőlegteljesgyűjteményétéskommentáltújrakiadá-
sát. Ebből jött létre a Fontes Historiae Nubiorum négy 
kötete, amelyhez Norvégiában találtammeg azt a három
szakembert,akikelvégeztékaNúbiávalkapcsolatos,külön-
félenyelvekenlétezőforrásokfilológiaifeldolgozását.23 Én 
magamaforrásokösszegyűjtéséveléstörténetikontextusba
helyezésével, történeti kommentárokkal járultam hozzá
ehhezamunkához.

Ókor: Időbenholhelyezhetőelezakultúra?

Török LászLó:AKr. e. 11. századbanmegszűnikNúbia
újbirodalmi egyiptomi hódoltsága, és a következő két
évszázad folyamán az Egyiptom által magára hagyott
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1 Coptic Antiquities, I-II., Monumenta Antiquitatis Extra Fines
HungariaeReperta2-3,Roma,1993.

2 Transfigurations of Hellenism. Aspects of Late Antique Art in 
Egypt A.D. 250–700,Leiden–Boston,2005

3 Essen,Bécs,Zürich,Paris1963–1964;Providence1989;Hamm–
Mainz–München–Schallaburg 1996–1998; Paris–Agde 2000–
2001.

4 AszakkaraiJeremiás-kolostoregykorahíresDzsószer-együttes
mellettállt.Az5.századmásodikfelébenalapították.Leletanya-
gaakairóiKoptMúzeumbantalálható.AbawitiApollón-kolostor
Közép-Egyiptombanvolt.Az5–6. századtól a 11. századig állt
fönn.Leletanyagafőként(egészépületrészeket ideértve)aLou-
vre-ban van ki ál lít va.

5 E.Naville,Ahnas el Medineh,London,1894.
6 J. Strzygowski,Koptische Kunst, Cat. Gén.Mus. Caire,Wien,

1904.
7 Pl.K.Wessel,Koptische Kunst. Die Spätantike in Ägypten,Reck-

linghausen,1963;A.Effenberger,Koptische Kunst,Leipzig–Wien,
1975.

8 LásdazonbanH.Torpkorszakalkotókritikaimegjegyzéseit:The 
Art Bul le tin 47(1965)361–375.

9 Lásdrészletesirodalommal:A.K.Bowman,Egypt after the Pha-
raohs 332 B.C.–A.D. 642,London,1986;R.S.Bagnall,Egypt in 
Late Antiquity,Princeton,1993.

10 V.ö.L.Török,The Hunting Centaur. A va dá szó Ken ta ur,Buda-
pest,1998.

11 1250-ben Turán sah, az utolsó ajjúbida szultán meggyilkolása
utánamamelukok(eredetilegfehérbőrű,törökrabszolgagyere-
kekből,asahelittestőrségévékiképzettkatonák)vettékátahatal-
matEgyiptomban.

12 Egyiptom talán leghíresebb görög kolostora a Szinai-félsziget
délirészénfekszik.552-benalapítottaIustinianuscsászár.Mais
kolostorkéntműködik.

13 Olyanikon,melyetkörmenetekalkalmávalhordoztak.
14 RomvárosamaiJordániaészakirészén,melykésőhellénisztikus

ésrómaikorisíremlékeirőlhíres.
15 LásdJ.McKenzie,The Architecture of Pet ra,Oxford,1990.
16 451-benKhalkédónbangyűltösszeaz5.egyetemeszsinat,mely-

nek határozatait az egyiptomi egyház képviselői visszautasítot-
ták,legalábbannyirapolitikai,mintteológiaialapon.MígaNyu-
gatKrisztusistenségétésemberségétkétkülön(düo)természet-
ként (phüszisz) fogta föl, akopt egyház szerint ezekegymástól
elkülöníthetetlenegységet(mono-phüszisz)alkotnak.

17 AmrIbnal-Aszseregei640-benPelusiumonátléptekEgyiptom
területére.641-benelfoglaltákBabülónvárosát(amaiÓ-Kairót),
642-reAlexandriát.KözpontjukatBabülónközvetlenszomszéd-
ságában,amaiFustatvárosrészbenalakítottákki.

18 V.ö.L.Török,Late Antique Nubia. History and Archaeology of 

Nílus-völgybenegysorpolitikaiegységtűnikfel,melyek-
ről,hafigyelmesebbenszemléljük,megállapíthatjuk,hogy
az újbirodalmi hódítás előtt létezett különböző nagyságú
államalakulatokújraéledéseivoltak.Emiattfeltehető,hogy
ezekazállamalakulatokbizonyos formában–mintadmi-
nisztratív,gazdasági,kulturálisvagyetnikaiegységek–az
újbirodalmihódításalatt is továbbéltek.Eztette lehetővé
azt,hogyazegyiptomi fennhatóságmegszűnteután,ami-
kormegmutatkozott,hogyazAfrikabelsejébőlaMediter-
ráneum felé irányuló kereskedelem érdekei továbbra is
vitálisak,ezekazállamokújra feltámadjanak.A folyamat
soránakülönbözőkisegységek,amelyeksokszoretnikai-
lagiseltértekegymástól,egyesültek:egyszercsakazttalál-
juk,hogya8.századközepetájánazegészNílus-völgyegy
nagy államalakulat, amely olyan erőt képvisel, és olyan
kiválóanbonyolítjaavélhetőenmindennekanyagialapját
szolgáltató Belső-Afrika és Egyiptom közötti kereskedel-
met,hogya thébaipapságadarabokra szakadtEgyiptom
újraegyesítésére ezt az egyesített núbiai királyságot uraló
dinasztiát hívja meg. Ez a 25. dinasztia24 körülbelül egy
évszázadonáturalkodikEgyiptomon,ésnagyontudatosan
olyankettősidentitástéskulturáliskifejezésimódotalakít
ki, amely Egyiptomban ugyanolyan releváns, mint
Núbiában.Amikorazasszírhódításmiattvisszakellvonul-
niuk,25 akkor is fennmarad egyiptomiorientációjuk, vala-
mintaz,hogyasajátkultúrájukategyiptomikifejezőeszkö-
zökkelartikulálják:egyiptominyelvenírnakkirályfelirato-
kat, egyiptomi jellegű templomokat építenek, egyiptomi
megjelenésűreliefeket,szobrokat faragnak.Ezekazonban
mind olyan tartalmakat fejeznek ki, amelyeket helyesen
csak Núbiából érthetünk meg. Megérthetjük őket Egyip-

tomból is, de az nem a valódi vagy az egyedüli olvasat-
uk.26
Ókor: Akkorhátehhezasajátosikonográfiáhozegysajátos
vizsgálatimódszertiskikellettdolgoznia.Elképzelhető,hogy
a núbiológia művelésében szerzett tapasztalatok sikeresen
alkalmazhatókakoptológiaterületénis?

Török LászLó:Havansajátszerűség,aznemazénsaját-
szerűségemvagyamódszersajátszerűsége,hanema tárgy
sajátszerűségéhezvalóalkalmazkodás,vagyazahhozvaló
közelítésnekavágya.Ugyanismindakoptművészeteseté-
ben,mindNúbia történeteés régészeteesetébenkétolyan
dologról van szó, amely sajátos megközelítést követel.
Mindkétesetbenakkulturációrólésperemkultúrárólbeszé-
lünk. Núbia a nagy egyiptomi, illetve közvetett módon a
nagy mediterrán kultúrák peremkultúrája volt, amelyben
akkulturációsfolyamatokzajlottakle.Ugyanezérvényesaz
egyiptomikésőantikéskoraibizánciművészetekreis,ame-
lyekkapcsánmásközpontokhoz,vagyasajátmúltbizonyos
hagyományaihoz viszonyított akkulturáció vagy adaptáló-
dás folyamatait kell megérteni. Egyiptom multicentrikus
hely volt a késő antik és kora bizánci korban, ami annyit
jelent,hogyakülönbözőkulturálishagyományok–asaját
hellénisztikushagyomány,ahellénisztikusvilágfelőlérke-
zőbefolyások,asajátfáraonikushagyományok,azalexand-
riaitradíciókésnagyműhelyek,akisebbvárosiközpontok,
illetve a vidék hagyományai – olyan viszonyba kerültek
egymással,amelyetlehetazakkulturációvagyaperemkul-
túrákviselkedésénekfogalmikereteibenvizsgálni.

Az interjút ké szí tet te Bechtold Esz ter és Vá mos Pé ter
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the Southern Neighbour of Egypt in the 4th-6th century A.D., 
Budapest,1988.

19 AzEgyiptomésSzudánhatáránazasszuánigátépítésekorlétre-
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