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előszó

Az Árkádia Kiskönyvtár történelmi sorozatának negyedik 
kötetét tartja kezében az olvasó. A sorozat célja közért-
hető módon és tömören tájékoztatni a történelem iránt 
érdeklődőket, tanulókat és tanítókat a tudomány leg-
frissebb eredményeiről, új nézőpontokról, hangsúlyel-
tolódásokról. A Kiskönyvtár tematikus kötetei a közok-
tatásban is tárgyalt korszakokat, témákat mutatnak be. 
Az ókortudományok reprezentációja kapcsán kétszeres 
nehézséggel találták magukat szemben a szerkesztők. 
Az egyik a tudományág szigorú belső követelményrend-
szere, mely az ismeretterjesztő műfaj felé csak nehe-
zen mozdítható. Ennek köszönhető, hogy kivételesen 
nem ragaszkodhattunk a tudományos jegyzetapparátus 
teljes elhagyásához. A másik nehézség, hogy az ókor 
tanítása mára drasztikusan háttérbe szorult a közokta-
tásban. A közreadott tanulmányok némelyike – a soro-
zat alapvető célkitűzésétől eltérően – emiatt nem kife-
jezetten hangsúlyos a hatályos tantervi, illetve érettségi 
követelményekben. Ennek ellenére, sőt, talán éppen 
ezért, komoly segítséget nyújthatnak a tananyagban ép-
pen csak fel-felvillanó ókori civilizációknak nem pusztán 
a megismeréséhez, hanem a megértéséhez, ami – ne 
feledjük – alapvető támpontot kínál az európai kultúra 
és civilizáció jelenének megértéséhez is. A közölt szö-
vegek abban is segítik a közoktatás szereplőit, hogy a 
fontosabb fogalmakat újraértelmezik, újradefiniálják.  
A témák sokoldalú megközelítése révén a kötet nem 
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csupán a történelemtanárok számára ad támpontot, ha-
nem az irodalom és a vizuális kultúra oktatóinak is.

A kötet első két tanulmánya az antik kultúra és gon-
dolkodásmód megértéséhez nyújt alapvető segítséget. 
Nagy Árpád a klasszikus ókori művészet „trendjeit” vá-
zolja fel, holisztikus megközelítése nemcsak térben és 
időben teszi elhelyezhetővé a legfontosabb „irányzato-
kat”, de a hatások és kölcsönhatások szövevényeit – és 
jelentőségét – is segít megérteni. Nemcsak az ókori, 
így a görög, a latin, az etruszk stb. kultúrák közötti, de 
az antikvitás és az összes későbbi kor (köztük a jelen) 
közötti párbeszédet is érzékelteti. Sőt, a művészettör-
ténészek, régészek kutatásmódszertani-technikai fogá-
saiból is ízelítőt kapunk. 

Az antik kultúra megértésének egyik kulcsa az óko-
ri vallásosság természetének ismerete. Ehhez nyújt 
hiánypótló összefoglalót Lindner Gyula tanulmánya, 
mely segít kimozdulni mai, szekularizált világképünk 
horizontjáról és belehelyezkedni az ókori ember gon-
dolkodásmódjába, mely alapvetően a transzcendensre 
támaszkodott, és ahol a köz- és a magánélet egyaránt a 
vallásos rítusok köré szerveződött. 

A kötet további tanulmányai kronologikus rendben 
haladva mutatják be az ókor egy-egy jelentős államala-
kulatát, azok belső hatalmi struktúráit, működésük lo-
gikáját és társadalmi viszonyait. Csabai Zoltán és Földi 
Zsombor közösen jegyzett munkája egy emblematikus 
mezopotámiai forrás, Hammu-rápi törvényoszlopának 
bemutatása révén teszi a mai olvasó számára is érthető-
vé és elképzelhetővé a csaknem négyezer évvel ezelőt-
ti civilizáció működését, társadalmi berendezkedését, 
gazdaságát, sőt hétköznapjainak egyes részleteit is.  



ókor  i 11

előszó

A forrás komplex és új szempontú bemutatásához azért 
is ragaszkodtunk, mert a törvények elmaradhatatlan 
szereplői a középiskolai tankönyveknek, ám leginkább 
szövegelemzéses feladatként, így fontos, hogy megfe-
lelő háttérismeretet biztosítsunk feldolgozásukhoz.

Vér Ádám az Asszír Birodalom korszakainak áttekin-
tése után a lenyűgöző méretű, éppen ezért rendkívül 
heterogén kultúrájú, multietnikus államalakulat stabili-
tásának és működésének, vagyis sikerének titkát tárja 
fel. Írásában egy olyan hatalmi rendszer katonai és köz-
igazgatási struktúráit teszi megragadhatóvá, melynek 
modellje fontos történelmi alapfogalmak elsajátítását és 
a későbbi államalakulatok uralmi rendszereivel való ösz-
szehasonlítást is lehetővé teszi, ami didaktikailag sem 
elhanyagolható szempont. Fontos „járulékos haszna” a 
tanulmánynak, hogy segít megérteni a zsidó nép – Bib-
liában megjelenő – történetét is.

A középszintű érettségi követelményekben is hang-
súlyos téma az ókori görög demokrácia. Vilmos László 
tanulmánya nem csak áttekinthető összefoglalást nyújt 
kialakulásáról és intézményrendszeréről, de a korabe-
li görög poliszok működésének tágabb kontextusában 
elhelyezve érthetőbbé és talán értékelhetőbbé is vál-
nak e folyamatok, illetve történelmi jelentőségük. Mind-
emellett sok érdekes gyakorlati megoldást, részletet is 
megismerhetünk a demokrácia konkrét működésével 
és működtetésével kapcsolatban. 

Az ókori Róma történetéből – szintén az érettségi-
ben is megjelenő – eseménysort mutat be Grüll Tibor 
tanulmánya: a köztársaságból a császárkorba átvezető 
utat. Ennek apropóján rövid áttekintést nyújt az óko-
ri Róma kapcsán tárgyalható összes államformáról.  
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Az összefoglalás rálátást biztosít a korszak egészére, 
a hosszú távú folyamatok megértését és az egyes idő-
metszetek állapotainak összehasonlítását, a fogalmi 
tisztázást egyaránt segíti. 

A későbbi korokra gyakorolt hatását tekintve az ókor 
legjelentősebb eseménye minden bizonnyal a keresz-
ténység megszületése volt. A kötet záró tanulmányában 
Gárdonyi Máté a történeti Jézussal és a kereszténység 
kialakulásával kapcsolatos legújabb kutatási eredmé-
nyeket ismerteti, támpontot adva az Újszövetség törté-
neti kontextusának megértéséhez is.

Jelen kötettel Vilmos László, a Pécsi Tudomány-
egyetem 2019-ben elhunyt ókortörténésze előtt tisztel-
günk, aki mintegy 30 éven át tanított az egyetemisták 
több nemzedékének – köztük e kötet szerkesztőinek – 
görög történelmet, kultúrát és nyelvet. Egyik nekrológ-
jára utalva, függetlensége, csavaros észjárása és finom 
humora tette őt emlékezetes és kedvelt oktatóvá. Az itt 
közölt tanulmánya az utolsó írása. 
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a klasszikus ókor művészetéről 
 

 
 
Ha valaki ma Budapesten a modern művészetre kíván-
csi, ellátogat például a Nemzeti Galériába1; ha a klasz-
szikus ókor, Hellas, Italia és Róma művészete érdekli, 
felkeresi a Szépművészeti Múzeum antik kiállítását.2  
A látogató mindkét esetben joggal érezheti, ízelítőt kap 
az adott korszak művészetéből. Ez az állítás persze 
igaz, de elfed egy alapvető különbséget: a két kiállí-
táson gyökeresen különböző műtárgyakkal találkozik 
a néző. A Galériában főleg festményeket, szobrokat, 
rajzokat lát – olyan műalkotásokat, amelyeket saját tör-
vényeik szerint alkotó, autonóm művészek hoztak létre, 
mint Paul Cézanne, Pablo Picasso vagy Hantai Simon. 
Ők műveket alkottak, amelyeket eladtak gyűjtőknek, 
múzeumoknak, és amelyek természetes közege egy 
múzeumi kiállítás. 

A Szépművészeti Múzeum antik kiállításán is műtár-
gyakat lát a látogató: agyagedényeket, márványszobro-
kat, vésett drágaköveket, szövettöredékeket. Csakhogy 
ezek oroszlánrésze nem műalkotásnak készült. A festett 
vázák zömét eredetileg köznapi használatra készítették. 
A Múzeum Antik Gyűjteményének egyik leghíresebb óko-
ri műtárgya az athéni fazekas, Exékias Kr. e. 540–530 
körül készített amphorája.3 Egy amphora formája szerint 
arra szolgált, hogy lakomán (symposion) bort tartsanak 
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benne – a váza mai megfelelője tehát egy borosüveg vol-
na. S ha abból indulunk ki, hogy egy adott edényformá-
nak mi volt az elsődleges funkciója, a legtöbb görög vá-
zát joggal tekinthetjük boroskancsónak, pohárnak vagy 
éppen vizeskannának. A kiállításon találunk nagyméretű 
szállító amphorákat is – ma hordóknak felelnének meg –, 
a szép mívű illatszeres agyagedények mai párja pedig 
egy tusfürdős doboz vagy kölnisüveg volna. Sok antik 
márványszobor gazdagok, hatalmasok ajándéka volt, 
vagy az ő tiszteletükre állították, és mindenképpen az ő 
fontosságukat hirdette. Ezeket a szobrokat funkciójuk 
alapján joggal hasonlítják a mai óriásplakátokhoz, rek-
lámokhoz (’XY ajándéka’; ’készült XY támogatásával’).  
A vésett drágakövek ékszerek és amulettek voltak, a tex-
tiltöredékek pedig ruhadarabok. Végül számos műtárgy-
ra (például a római császárkori egyiptomi csontfaragvá-
nyokra) sokan még napjainkban is úgy tekintenek, mint 
az ókori népművészet emlékeire. Összegezve tehát: ha 
a klasszikus ókori művészet alkotásait a modern kor vi-
szonyaira fordítjuk át, az antik művek mai megfelelőit sok 
helyen kereshetnénk: a Szépművészetin kívül az Iparmű-
vészeti és a Néprajzi Múzeumban, valamint design- és 
technikatörténeti kiállításokon. 

Az antik művészet tehát kétarcú jelenség: általában 
véve a klasszikus ókor tárgyi kultúrája, de egyúttal az 
európai művészeti hagyomány egyik alapja. 

Az antik művészet középpontjában hagyományosan 
a görög és a római kultúra áll. Ez az állítás persze ma is 
igaz – hiszen az athéni Parthenón és a római Pantheon, 
a klasszikus görög szobrok és a római portrék nélkül 
nem beszélhetünk antik művészetről –, de kiegészítés-
re is szorul. A kérdést érdemes közelebbről megnézni. 
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