Dezső Tamás (1962) assziriológus, régész, habilitált docens, az
ELTE BTK dékánja. Kutatási területe az ókori keleti hadtörténet és
az Asszír Birodalom története.
Legutóbbi írása az Ókorban:
Az asszír lovasság története
(2006/3–4).

Égi és földi propaganda
Az Asszír Birodalom
expanziós ideológiájának eszköztára
(Kr. e. 745–612)
Dezső Tamás

1. A hódítás ideológiai háttere
A négy (világtáj) népei, akik idegen nyelveken eltérő szavakkal beszélnek, akik hegyek
között és síkságokon laknak, mindazok, akiket az Istenek Fénye, mindenek ura igazgat, akiket Assur, az én Uram parancsára, a jogar ereje által elhurcoltam, egyesítettem nyelveiket és (a birodalmon) belül letelepítettem őket. Asszírokat küldtem hozzájuk felügyelőként és parancsnokként, olyanokat, akik képesek őket helyes viselkedésre,
az istenek és a királyok szolgálatára tanítani.1
Ezekkel a szavakkal fogalmazta meg II. Sarrukín (Kr. e. 721–705) mindazt, amit az
újasszír királyok küldetéstudataként határozhatnánk meg.
Tanulmányom egy új kutatási program, az asszír birodalmi expanzió egyik fontos
elemének, az ideológiai expanziónak az eszköztárát vizsgálja. Célom az, hogy rendszerbe foglaljam azokat a kihívásokat, amelyekkel az Asszír Birodalomnak expanzív
korszakában (Kr. e. 745–612) az ideológia és a terjesztését szolgáló propaganda területén szembe kellett néznie. E kihívások közül az egyik legfontosabb az volt, hogy az
asszír elitnek megoldást kellett találnia arra, hogy mi mögé rejtse el a minden hódítás
mögött meghúzódó primér gazdasági, politikai és katonai célokat. A propaganda mindenki számára érthető és elfogadható üzenete csak az lehetett, hogy az istenek parancsa irányítja a birodalom hódításait. Az, hogy a hódítás a rendszer gazdasági, politikai
és katonai stabilitását jelenti, nyilván nem volt jól kommunikálható üzenet.
Az asszír királyt minden alkalommal Asszíria (és így az ősi Mezopotámia) istenei küldték harcba. A felhatalmazás mindig Assur istentől, minden hatalom forrásától
eredt.2 Így Asszíriában nem létezett profán háború, csak szent háború. Ebből a logikából könnyen levezethető, hogy a háború mindig szent, ha mi vívjuk, és mindig gonosz, ha az ellenség vívja.3
Hogy ezt megértsük, a birodalmi expanzió ideológiai hátterének két aspektusát,
az expanzió, a hódítás ideológiáját, illetve az integráció, a meghódított területek birodalom testébe építésének ideológiai hátterét és az ideológia kommunikációjának, a
propagandának az eszköztárát kell megvizsgálnunk.

2. Az expanzió, a birodalom területi
hódításainak ideológiája
Minden birodalomnak van egy expanziós küldetéstudata, mégpedig az, hogy civilizál, terjeszti saját civilizációjának a vívmányait a szerinte a civilizációnak ezt a fokát
még nem ismerő, elmaradott népek körében. Amennyiben rekonstrukciónk helyes, az
asszír expanziós ideológia a világtörténelem egyik legkorábbi, ha nem a legkorábbi
olyan példája, amely egy vallási–mitológiai világképből formál jól ismert birodalmi,
expanziós, civilizáló küldetéstudatot.
A mezopotámiai világkép alapja a Teremtéseposzból ismert történet. Ennek lényege, hogy a korabeli ismert világot – az egyetlen létező világot, a kozmoszt – a mezopotámiai istenek teremtették.
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Midőn fönn az ég nevetlen
s alant a föld szintazonkép;
Apszu, az ős-kezdet, minden
dolgok teremtője-atyja
s Mummu-Tiámat ősanyánk még
vizeikkel egybemosódtak;
nem volt szárazföld se, láp se,
s egyike sem az isteneknek;
név nélkül szunnyadott a sors is,
betöltetlen várt a végzet –4
A két őslétező, a két teremtő princípium Apszu, a hímnemű
édesvízű óceán és Tiámat, a nőnemű sósvizű óceán teremtette az első istenpárokat, Lahmut és Lahamut, majd Ansart („az
ég királyát”) és Kisart („a föld királyát”). Ezzel valószínűleg
szétválasztotta a fényt és a sötétséget, az eget és a földet. Ansar és Kisar teremtette a következő istengenerációt, Anut, a
világmindenség egének urát, Enlilt, a levegőég urát és Éát, a
föld és a földi vizek urát. A ﬁatal istenek azonban idegesítették
az ősi isteneket, akik elhatározták, hogy elpusztítják a ﬁatal
nemzedékeket. A theomakhia részleteit itt nem tudjuk tárgyalni, de a ﬁatal istennemzedék Éa vezetésével először Apszut
győzi le, majd a babilóni változatban Éa ﬁa, Babilón főistene,
Marduk, legyőzi az őskáoszt megtestesítő Tiámatot, illetve az
általa az istenek elpusztítására teremtett szörnyeket. Mardukot az istenek királyukká választják, palotát építenek neki, ő
pedig a szörnyek vezérének, Kingunak a véréből és agyagból
megteremti az embert. Ezután naptárt szab, és megteremti az
év rendjét. Általánosságban elmondható, hogy ez a ﬁatal istengeneráció teremtette a rendezett világ minden elemét. Az
istenektől ered a földművelés tudománya (az eke, a kapa, a gabona), a város, a falu, sőt még a királyság is az égből pottyant
le a földre, és szabta meg az emberi lét intézményes kereteit.
Innen származik a templom, a palota és az írás művészete is.
A mezopotámiai istenvilágtól származik a föld és a civilizáció
minden eleme.
Ami nem ismeri a civilizáció mezopotámiai vívmányait,
vagy nem abban a formában használja, az nem a mezopotámiai teremtő istenektől származik, hanem az őskáosz erőinek
teremtménye, vagy valamikor eltávolodott a teremtő istenek
civilizációjától. Feltételezvén, hogy Mezopotámiában nem létezett alternatív teremtéstudat, amely magyarázattal szolgált
volna a mezopotámiai civilizáció elemeit nem ismerő népek
eredetére, ez a világszemlélet állhatott a birodalmi ideológia
hátterében.
Az összecsapást az eposz a káosz és a rend erői közötti
küzdelemként írja le. Erre a mezopotámiai szempontú világképre épült az asszír birodalmi ideológia szinte minden eleme.
A rendszer alapja a kulturális identitás, „amelynek kialakulásával a civilizációk nemcsak a másság és idegenség koncepcióját
dolgozzák ki, hanem azokat a kulturális technikákat is, amelyek segítenek megbirkózni a mássággal való találkozással.
Ezen kulturális technikák egyik legfontosabbika a világ egy
olyan speciﬁkus koncepciójának a kidolgozása, amely pontosan meghatározza a »másik«, az »idegen« és az »ellenség« helyét.”5 Az asszír királyfeliratok például virtuális és valós földrajzi szemlélettől áthatva a következőképpen írják le a világot.
Virtuális szinten a civilizált centrum és a civilizálatlan periféria
a következőképpen jelenik meg:

1. Centrum és periféria (a belső övezet produktív, a külső
övezet nem)
2. Fény és sötétség (a teremtéstörténet allúziója, az ismert és
ismeretlen szinonimája)
3. Termékeny és terméketlen (a centrum, a belső terület produktív, a periféria pedig steril, és a maga sterilitásában
elsősorban nyersanyagforrás)
4. Mérhető és mérhetetlen (a periféria mérhetetlensége a
káosz alapeleme, a centrumban mindennek van neve, a
periférián pedig hatalmas mennyiségben vannak olyan
tárgyak stb., amelyeknek nincs nevük, és így nem is mérhetőek)
5. Strukturált és rendezetlen (a rendezett centrummal szemben a periféria kaotikus jellegű).
Ezt némileg alátámasztja a valós földrajzi szemlélet, amely a
birodalom határait valós földrajzi határokhoz köti. A viszonyítási alap itt is a termékeny Mezopotámia és Szíria-Palesztina.
A határokat keleten a Zagrosz, északon pedig az Örmény hegyvidék hosszan elnyúló hegyvonulatai képezik, kopár, gyakran
hófödte csúcsaikkal, nehezen járható hágóikkal, ahol II. Sarrukín leírásából ismert módon gyakran csak libasorban vonulhatott át az asszír sereg, valamint a Gilgames-eposzból is ismert
sötét erdőikkel. A határt délen a Perzsa-öböl partvidékét széles
sávban övező dél-mezopotámiai mocsárvidék alkotta. Délen és
délnyugaton szinte áthatolhatatlan természetes határt jelentett
a szír és arab sivatag, amely a Levante partvidékével párhuzamosan, a Szináj sivatagjával még Egyiptomot is elválasztotta a Birodalom termékeny világától. A nyugati határ pedig a
Földközi-tenger, a hatalmas felső tenger volt, amelyen túl, a
világ peremén mezopotámiai szemmel nézve egzotikus népek
és kultúrák éltek. A mezopotámiai világkép ráadásul ellentétpárokkal is leírja az ismert világot: „alsó tenger” (Perzsa-öböl)
és „felső tenger” (Földközi-tenger), a négy világtáj, hegyvidék
és síkság.
E határok átlépése egy hadjárattal heroikus cselekedetté válik az ideológiai ihletésű propagandában. „Olyan helyen jártam Assur isten parancsától vezérelve, ahol elődeim közül még
senki sem járt”, mondja a jól ismert asszír fordulat. A határok
átlépése, vagy egy nagy folyó, például az Euphratész forrásának felkeresése olyan cselekedetté válik, amely során az asszír
király a kozmosz határait terjeszti ki. A birodalom és ezzel a
kozmosz határainak kijelölésére az asszír uralkodók sztéléket állítottak hegycsúcsokon, hágókban és szorosokban, meghódított városokban, szikladomborműveket véstek a nehezen
megközelíthető sziklafalakra.6 Ezek a sztélék megemlékeztek
a hadjárat eseményeiről, és emléket állítottak az asszír király
mezopotámiai istenek, elsősorban Assur által vezérelt heroikus
cselekedeteinek. Szélsőséges példaként említhetjük, hogy amikor II. Sarrukín Kr. e. 715-ben mélyen Médiába küldte seregét,
az asszírok Média egy pontján felállították Assur isten fegyverét mint kultusztárgyat, hogy a médeknek legyen mit tisztelniük. Ez a cselekedet a kozmosz, a mezopotámiai istenvilág
által uralt rendezett világ határainak egyértelmű szimbolikus
kiterjesztése volt.
Ezek a határterületek valóban a terméketlenség látszatát
keltették. Ugyanakkor a határokon túli területekre vonatkozó,
elsősorban a nyersanyagforrás aspektust hangsúlyozó földrajzi
ismereteket a fejlett távolsági kereskedelem közvetítői révén a
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Tanulmányok

Az Újasszír Birodalom (M. Roaf, A mezopotámiai világ atlasza, Budapest, 1998, 179 nyomán)

birodalom jól ismerte. Összefoglalva, ezek a természetes határok valóban jelenthették a kozmosz, az ismert világ határait,
amelyeken túl olyan idegen emberek és kultúrák éltek, amelyek
nem ismerték a mezopotámiai civilizáció alapelemeit. A strukturálatlan periféria jellegzetessége, hogy számtalan nyelvet beszélő különféle nép lakja, a társadalmi fejlettség alacsonyabb
fokán, általában a főnökségi (törzsi nemzetségi) társadalom
szintjén, néhány kivételtől, mint például az elámi vagy az urartui királyság eltekintve maximum a városállam vagy kisebb
fejedelemség szintjén áll, és a szervezeti absztrakció legmagasabb foka, amit elér, hogy alkalmi koalíciókat hoz létre a
strukturált birodalommal szemben. Sőt, a „másodlagos államalakulatok” létrejöttének elmélete szerint e területek az állami
társadalom szintjére nem a saját belső társadalmi vagy gazdasági fejlődésük eredményeként lépnek át, hanem a szomszédos birodalom állandó katonai fenyegetésének hatására, mint
kihívásra adják azt a választ, hogy létrehozzák államukat.7
Az a birodalmi küldetés, hogy civilizáljon, hogy kiterjessze
a kozmosz határait, hogy a rendet győzelemre vigye a káosz
felett, hogy a terméketlen perifériát megművelje, jól azonosítható az asszír képi8 és irodalmi propagandában.
Míg II. Sarrukín annaleseiben ősellenségét, a káld Marduk-apla-iddinát (bibliai Merodach-baladant) egy „démon
másának” (hiriş gallê) nevezi, amely démon a káosz szülötte
volt. Szín-ahhé-eriba annalesében a Kr. e. 691-es év, a babilóni–elámi koalícióval vívott haluléi csata leírásakor a korábbi
királyfelirat hagyománytól eltérően nagy hatással használja a

gonosz babilóni ellenség leírásakor a Teremtéseposz allúzióit.
Ezek közül is a legexplicitebb, amikor babilóni ellenségeit már
nem démonhoz hasonlítja, hanem egyenesen „gonosz démonoknak” (gallê lemnūti) nevezi9. Assur-bán-apli Lügdamiszt
(akkád Tugdamme) egy Kr. e. 3. évezredből ismert kifejezéssel, az Umman-mandával jelölt kimmerek királyát feliratában
explicit módon Tiámat teremtményének (tabnītu) nevezi. Ez
az utalás, mind a puszták népeinek leírására használt Umman-manda népnév, mind a Tiámat szülötteként való aposztrofálás egyértelműen elhelyezi a kimmereket az asszír világképben. Te-ummant, Elám királyát Assur-bán-apli annalesei
szintén egy démon képmásának (tamšil gallê) nevezik.10 Ebből
következik, hogy az irodalmi propaganda egyik legfontosabb
eleme tehát Asszíria ellenségeinek démonizálása volt. Ennek
szolgálatában álltak bizonyos kultuszok is. A vizsgált periódusban az asszírok Assuron kívül más városokban is megalapították az akītu kultuszt,11 amelynek során előadták a Teremtéseposz bizonyos részeit, hangsúlyozva Assur isten győzelmét a
káosz erői felett. Az irodalmi és képi propaganda mellett ez a
szertartás, győzelmi felvonulásaival a propaganda eszköztárának harmadik eleme, amely a valós élmény szintjén szolgálta a
birodalmi expanziós ideológia terjesztését.
Összefoglalva tehát az Asszír Birodalom a perifériák, a káosz
világába vitt rendet azzal, hogy egységesített, hogy központosított, hogy a teremtett világ képére formálta át a meghódított
területeket. Hogy mi volt az új területek integrációjának ideológiai háttere és módszertana? Erről szól a következő fejezet.
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3. Az integráció, a birodalom belső
koherenciájának ideológiája
Az asszír hódítás III. Tukulti-apil-Esarra idején Kr. e. 734-re
elérte az egyiptomi határt, II. Sarrukín uralkodása (Kr. e.
721–705) alatt a határokat északnyugaton Phrügiáig, keleten
Médiáig és Elámig sikerült kiterjeszteni. Szín-ahhé-eriba Kr. e.
689-re végleg a birodalomhoz csatolta Dél-Babilóniának a Perzsa-öbölig és Elám határáig terjedő részeit is. Assur-ah-iddina
Kr. e. 672-re elfoglalta Alsó-Egyiptomot. Ezt a hódítást ﬁa,
Assur-bán-apli szilárdította meg egy időre, aki ezután az ősi
délkeleti szomszéd, Elám önálló állami létét is megszüntette.
Ezzel a birodalom a történelem addigi legnagyobb birodalmává nőtt, és ezzel arányosan nőttek a meghódított területek integrációjával összefüggő problémái is.
Az ideológiában a legnagyobb változás akkor következett
be, amikor a hódítás után az asszírok szembekerültek azzal az
új kihívással, hogy miként integrálják a birodalom testébe a
meghódított területeket és népeiket. Míg az asszír ideológia a
Kr. e. 9. században és a 8. század első felében, egészen a Szargonidák hatalomra kerüléséig (Kr. e. 721-ig) elsősorban a hódítás ideológiája volt, ettől kezdve nagy hangsúlyt fektettek az
integrációra, a meghódított népek birodalom testébe integrálására és ezzel a belső koherencia megteremtésére. A következőkben az integráció néhány olyan elemét szeretném kiemelni,
amelyek ideológiai síkon is értelmezhetőek.

1. Közigazgatási integráció
Az asszír hódítás során elfoglalt területek kezelésének érdekes
módszertana bontakozik ki a forrásokból. Egyrészt III. Tukulti-apil-Esarra uralkodásától (Kr. e. 745–727) kezdve az asszírok
azokat az elfoglalt államokat, amelyeket nem vazallusként, hanem asszír tartományként szerettek volna a birodalom testébe
integrálni, nem hagyták meg korábbi intakt egységükben, hanem kisebb tartományi egységekre darabolták fel őket. Ezzel
próbálták felszámolni az ország egykori, a korábbi fővároshoz
és határokhoz kötődő politikai, gazdasági, etnikai és kulturális
egységét, illetve identitását. Az asszír helytartók irányította új
tartományok új, az asszírokhoz és az asszír fővároshoz kötődő
asszír birodalmi identitásának kialakítását segítette az asszír hódítás módszertana. A hódítás során sok esetben elpusztították a
városokat. Ezeket a városokat azonnal újjáépítették, és nevüket
gyakran asszír névre keresztelték át, mint azt a Zagrosz-hegységben, a birodalom perifériáin jól nyomon követhetjük (Kár-Assur,
Kár-Nergál stb.). Meg kell jegyeznünk, hogy ezekben az asszír
istenek nevét városnévbe emelő átkeresztelésekben ugyanúgy
manifesztálódott a kozmosz határainak kiterjesztése, a rend világának a térnyerése, mint a korábban említett sztéléállításokban.
Ráadásul több ilyen újjászervezett városban még asszír királyi
palota is épült, ami még nagyobb jelentőséget kölcsönzött a kozmosz határai mentén álló új városnak. De visszatérve a hódítás
módszertanához, az átkeresztelt és újjáépített városokba az aszszírok a birodalom más területein meghódított népeket telepítettek. Ezeknek az áttelepítéseknek a nagyságrendje a birodalom
utolsó száz évében elérte az 5 millió főt. Az így újratelepített
várost egy asszír tartományhoz csatolták, élére asszír hivatalnokot, gyakran asszír eunuch helytartót neveztek ki.12

Egy feldarabolt ország egyik új tartományában fekvő, újjáépített és átkeresztelt városban, amelyben legalább három új
etnikai csoport beszélt három nyelvet, és egy asszír eunuch
helytartó irányította őket, vajon milyen identitás alakulhatott
ki? Mit ajánlhatott Asszíria, amit minden betelepített csoport
el tudott fogadni, és ami sikeresen halványíthatta el, a következő generáció életében pedig sikeresen válthatta fel a korábbi
identitásokat?
Ugyanezt a kozmopolita jelleget öltötték az asszír fővárosok is. Kalhu elhagyása után II. Sarrukín felépítette teljesen
új fővárosát, Dúr-Sarrukínt, amelybe vegyes lakosságot telepített, templomot építtetett az asszír pantheon szinte minden
istenének, és a város citadelláján felépítette csodálatos palotáját. Az új főváros megalapításával ideológiai síkon is kijelölte
a kozmosz új középpontját, Eliade szavaival élve a világ új
köldökét, és ebben az új középpontban, az annak is spirituális
középpontját képező palotában uralkodott. A falakat díszítő palotadomborművek a birodalmi ideológia képi megfogalmazásai, a propaganda képi eszköztárának elemei. Hasonló ﬁgyelhető meg Ninive esetében is, amelyet a Dúr-Sarrukínt elhagyó
Szín-ahhé-eriba (Kr. e. 704–681) tett fővárossá. Itt építette fel
„párjanincs palotáját”, és az egész várost a világ kozmopolita
középpontjává tette. Utódai, Assur-ah-iddina (Kr. e. 680–669)
és Assur-bán-apli (Kr. e. 668–631) alatt Ninive is soketnikumú
százezres nagyváros lett, fényűző templomokkal és palotákkal,
csodálatos kertekkel, mesterséges dombokkal, egy csúcsíves
aquaeductus vize által táplált hegyi patakokkal és vízesésekkel, a birodalom minden részéből származó növényekkel és
betelepített emberekkel. Ninive szimbolikus síkon is az asszírok által uralt kozmosz sokszínűségét leképező kozmopolita
mikrokozmosz, a világ közepe volt. Így emlékezett Ninivére
Szofoniás próféta:
Ez volna a virágzó város,
amely biztonságot élvezett?
Amely így szólt szívében:
Csak én! Rajtam kívül nincsen más?13

2. Ideológiai integráció
A nagy területi hódítások eredményeként II. Sarrukín korától
ﬁgyelhető meg az asszír ideológia átalakulása. Ezt bizonyítja a II. Sarrukíntól a tanulmány elején idézett részlet is, mely
az asszír király küldetését egy kozmikus keretben fogalmazza
meg. Az asszír király ugyan sohasem válhatott istenné, de a
kozmosz határainak kiterjesztésében, harmóniájának megőrzésében a teremtő istenek munkáját folytatta, az ő dicsőségüket
hirdette. A soknemzetiségű birodalomban azonban a korábbi
érvrendszert fel kellett váltani, vagy legalábbis ki kellett egészíteni. Az etnikai asszír érvrendszer és küldetéstudat mellett
megjelennek az univerzális elemek is. II. Sarrukín korától találkozhatunk azokkal a szimbolikus, egymondatos feliratokkal, amelyek az istenek írásával, az áttételes szimbólumokból
álló csillagírással közvetítik az alapüzenetet, az asszír király
kozmikus hatalmát. A lumāšu írás vagy csillagírás olyan szférába emelte a birodalmi ideológia üzenetét, amely már az istenek nyelvén szólt, ugyanis a csillagokat a theomakhia győztes
főistene, a babilóni verzió Mardukja, az asszír verzió Assurja,
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az istenek királya helyezte fel az égre. Marduk mitológiai hagyományban történő háttérbe szorítása is ekkor vette kezdetét. II. Sarrukín korától Assur, az asszír főisten nevét elkezdték
An-šar formában írni, és ezzel a teremtéstörténetben, az isteni
genealógiában Marduk fölé helyezték, nagyapjává tették. Sőt,
valószínűleg Marduk városának, Babilónnak Kr. e. 689-es elpusztítása után Szín-ahhé-eriba udvarában megszülettek azok
a Teremtéseposz-változatok, amelyekben Marduk szerepét
egyszerűen átveszi Assur,14 az asszír pantheon istenkirálya.
Assur-bán-apli korában az istenhimnuszok a legárulkodóbbak.
„Nincsen apám, se anyám”15 – a ninivei és arbelai Istárnak
szentelt himnuszában írja ezeket a sorokat. – „Assur isten legértékesebb magja, Ninive szülötte, az Emasmas és Egasankalamma templomok teremtménye vagyok én”,16 aki „istennőim
(a két Istár) ölében nőttem fel”,17 „én vagyok Assur-bán-apli, a
nagy istenek kezének teremtménye”,18 „sorsomat abban határozták meg, hogy hatalmat gyakoroljak a világ minden lakott
régiója fölött, és lábaimhoz hódoljanak azok királyai.”19 Királyi hatalmának legitimációjában tehát már nem az ősi, korábban az asszírok számára mindennél fontosabb érvet használta,
hogy az apja is király volt, a nagyapja is, sőt, még annak az
apja is, hanem azt a minden alattvaló, így nem csak az asszírok
számára is közérthető érvrendszert, hogy ő az istenek szülötte,
ugyan nem isten, de az ő hatalmukat képviseli, és az ő küldetésükben terjeszti ki hatalmát, az egyetlen igaz hatalmat a világ népei fölé. Ennek az ideológiában és propagandában megjelenő változásnak a hátterében a birodalmi tudat és világkép
átalakítása állt. Új hagyományt kellett teremteni, mert ahogy
Jacques Derrida fogalmaz: „nincs politikai ellenőrzés az archívumok, a múlt, vagy éppen az emlékezet ellenőrzése nélkül.”20
Ennek a ninivei, ideológiai elemekkel átszőtt kultikus irodalomnak a termékei Assur-bán-apli hatalmas ninivei könyvtárában maradtak meg. A könyvtár 30 ezret is elérő tételszáma a
korszak legnagyobb – és, mint azt többen is megfogalmazták, a
későbbi alexandriai könyvtár univerzális tudásigényét előrevetítő – univerzális tudás- és adminisztrációs tára volt.21 A király
– valószínűleg Babilón második, Kr. e. 648-as lerombolása
után – módszeresen gyűjteni kezdte a mezopotámiai irodalom
remekeit. Nemcsak irodalmi, de technikai szövegeket is. Egy
ilyen gyűjtőmunkának, az új univerzális információtár felállításának az a tudatos döntéssorozat volt a legfontosabb eleme,
hogy mit foglalnak bele, és mi marad ki az új kánonból, és
ezzel a jövendő világ emlékezetéből. Ezt nevezi Jacqueline du
Toit intellektuális kolonizációnak.22
Fontos kérdés a birodalmi ideológia befogadó közegének, a
propaganda célközönségének azonosítása. Szinte biztos, hogy
a propaganda egyes elemei szegmentáltan jutottak el a társadalom különféle rétegeihez. Itt külön kell választanunk azt, hogy
a propaganda milyen hatást váltott ki az asszír társadalomban
(vertikális vizsgálat), illetve az asszírok és a hódoltatott népek
viszonylatában (horizontális vizsgálat).
Az asszír társadalmon belül a propaganda hatása a társadalmi piramis tetejétől az alja felé haladva vesztett hatásából.23
Az uralkodó és környezete, a katonai és közigazgatási elit volt
az ideológia és a propaganda elsődleges megrendelője és befogadója. A birodalmi adminisztráció kiterjedt volta, illetve a
városi lakosság népességen belüli nagy aránya következtében
a propaganda hordozói (feliratok, monumentális művészet és
építészet, illetve szertartások) nagyon széles befogadó közeget

biztosítottak a birodalomban az ideológia számára. A társadalmi piramis ezen felső, történelmi viszonylatban egyedülállóan
széles rétegei voltak tehát a birodalmi ideológia elsődleges
célpontjai és befogadói. A vidéki lakosság (földművesek és
pásztorok) csak az absztrakció magas fokán álló üzenetekkel
találkoztak. Liverani szerint a vidéki, a birodalom távolabbi,
Asszíriától messze fekvő tartományaiban, de talán még a belső
területeken élő lakosság is a következő ideológiai üzenetekkel
találkozhatott:
1. Hallott róla, hogy van egy távoli csodálatos főváros, ami
a világ közepe (tárgyi, objektuális üzenet).
2. Hallott róla, hogy van egy újévi fesztivál, ahol előadják
a Teremtéseposzt, amelyet ő sohasem látott, csak hallott
róla (szituációs üzenet).
3. Hallott róla, hogy az asszír seregek valahol nagyon távol
ismét legyőztek egy szub-humán ellenséget, akit ő sohasem látott, és aki őt sohasem fenyegette (orális üzenet).
Külön említést érdemel a hadsereg mint a birodalmi ideológia
elsődleges hordozója. A katonák a hadjárat előtti szemléken,
a csaták előtt és a hadjárat utáni díszszemléken találkozhattak azokkal a szertartásokkal, amelyek hősökké, a civilizáció
terjesztőivé, a kozmosz, az istenek birodalma határainak kiterjesztőivé avatták őket. Ők voltak azok, akik átkeltek a folyókon, akik átvergődtek a hegyeken, és szembenéztek az ismeretlen ellenséggel a csatatéren. A csata előtti harctéri pszichózis
felkeltésében kulcsszerepet játszhatott ez a küldetéstudat és az
ebből adódó harci pátosz.
A birodalmak sikerességének egyik záloga, hogy mennyire tudnak egy befogadó és nem kirekesztő birodalmi identitást
felépíteni. A kirekesztő identitás nemzeti alapon csoportosít és
különböztet meg, a befogadó identitás pedig megpróbál olyan
közös értékeket előtérbe állítani, amelyek a rendszer minden
szereplője – lett légyen asszír, mezopotámiai vagy idegen –
számára elfogadhatóak, amikkel azonosulni tud, és amelyek elhelyezik őt az új birodalmi tér hasznos tagjaként. Az integráció
esetében két szempontrendszert szeretnék megkülönböztetni:
1. Az egyik a kulturális hátterű befogadás: azokat a közösségeket, amelyeknek kulturális háttere beleillik a nagy
közel-keleti sémi koinéba, természetesen könnyebb volt
a szintén sémi Asszíriának integrálnia.
2. A másik a gazdasági-társadalmi hátterű befogadás: könynyebb volt az Asszíriához hasonlóan városi kultúrákat
integrálni, ahol a hódító rendszernek minden alrendszere kompatibilis volt a meghódított városi kultúrák alrendszereivel. Sokkal nehezebb volt a feladat azoknak
a területeknek az integrációjával, amelyek nem álltak a
gazdasági-társadalmi fejlődésnek azon a magas fokán,
mint a városi kultúrák. Ilyenek voltak például a főnökségi társadalom szintjén álló hegyvidéki törzsek, vagy az
asszír fejlettségtől legtávolabb álló sivatagi, félsivatagi
nomádok, mely csoportoknál a teljes integráció előfeltétele volt, hogy kiépüljenek a városias Asszíriával párhuzamos alrendszerek (népszámlálás, összeírás, adózás,
hivatali szervezet stb.). Az integráció akkor lehet csak
teljes, ha minden párhuzamos alrendszer létezik a két
rendszer között.

12

Okor_2009_2.indd 12

2009.09.16. 14:51:31

Égi és földi propaganda

Ebből a két elemből áll össze a kérdés: vajon befogadó identitás volt-e az asszír? Hasonlított-e Asszíria például a Brzezinski által megrajzolt modern Amerika-képhez, amely szerint az
Egyesült Államokat azért fogadja el a világ túlnyomó része
világhatalomként, mert az amerikai identitásban megtalálja
saját identitásának egyes elemeit? Vajon Brzezinski állításából, mely szerint amerikai akárki lehet, de kínai csak kínai,
melyik igaz Asszíriára? A kozmopolita befogadó, vagy az etnikai és kulturális kirekesztő? Számomra úgy tűnik, hogy az
Asszír Birodalom Bibliából is ismert kozmopolita jellegével,
kozmopolita nagyvárosaival (Kalhu, Ninive, Dúr-Sarrukín,
Babilón) inkább a kozmopolita, befogadó identitást testesítette meg.
Korábban feltettem a kérdést, hogy vajon milyen identitást
ajánlhatott Asszíria a lebontott helyi identitásokért cserébe. Ez
az átalakított asszír ideológia volt az alapja a meghódított perifériák lakossága számára a megsemmisített vagy átalakított
helyi ideológiák és identitások helyébe ajánlott új identitásnak.
A gyakran természetes közegüktől elszakított, kiszolgáltatott
népcsoportoknak – a tanulmány témájába nem tartozó, de jól
azonosítható gazdasági fellendülés mellett – azt ajánlották fel,

amivel a gyarmatosítók titkon mindig hitegették a gyarmatosítottakat: hogy meghódítottakból hódítókká válhatnak. Részei
lehetnek továbbá az egyetlen létező kozmikus királyságnak, a
rend világának, amelynek – a világképükből adódóan – nincs
alternatívája. A helyi eliteknek felajánlották, hogy részei lehetnek a birodalmi elitnek. Az asszír király már nem az asszírok
hódító uralkodója volt, hanem a rend univerzális birodalmának
ura, amely befogadott mindenkit, aki hitt ebben a rendben. Az
asszírt, a mezopotámiait kezdte felváltani az univerzális gondolat. A legkisebb közös többszörös, amely mindenki számára érthető volt, ennek az univerzális királyságnak az alattvalói
státusza volt.
Hogy milyen sikerrel alkalmazták az asszírok a birodalmi
ideológiára épülő propagandát, hogy milyen sikerrel közvetítették az üzenetet, azt bizonyítja a birodalom stabilitása és az
a rendszer, amelynek központja ugyan áthelyeződhetett Babilónba, vagy később Perszepoliszba, de a birodalmi eszme kontinuitása megkérdőjelezhetetlen maradt, és a translatio imperii
bibliai motívumainak vizsgálata során a jelenések első elemében mindenki Asszíriát, a birodalmak sorának megnyitóját véli
felfedezni.
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A filológus-vallástörténész szerző az antik mágia jellegzetességeit összegző monográfiájában megkérdőjelezi a hagyományos mágia–vallás szembeállítást, és az ókori mágiát a fogalom korabeli
használatából kiindulva nem annyira az okkultizmus egy formájának, mint inkább az isten–ember
viszony egyik aspektusának tekinti.
A könyv középpontjában a mágikus rituálékat végző személy, azaz a mágus alakja, valamint
az általa gyakorolt varázslási formák és rituálék állnak. A szerző az antik irodalmi források, illetve
a régészeti anyag (átoktáblák, mágikus papiruszok) segítségével részletesen bemutatja a mágikus
rituálék különböző típusait, külön fejezetben tárgyalva például az antik szerelmi mágiát. Értelmezése szerint a mágikus rítusok célja nem az ellenfél megsemmisítése, hanem az alapvető emberi
krízishelyzetek kezelése a felsőbb hatalmak befolyásolására tett kísérlet révén. Bár a mágus sajátos
helyzete révén elkülönül a társadalmi csoportoktól, illetve az általuk gyakorolt vallási formáktól,
az ő célja is az istenivel való kapcsolatkeresés: a különbség abban áll, hogy a mágus különleges utat választ e cél eléréséhez.
Fritz Graf könyve az antik mágia újabb kutatási irányainak első összegzése, mely újszerű megközelítésmódja, világos stílusa és izgalmas kérdésfelvetései révén ugyanúgy szól a szakmabeliekhez, mint a téma iránt érdeklődő laikus olvasókhoz.
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