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Az ókortudomány mai értelmezés szerint az 
ókori Kelet és a görög-római ókor életével, 
történetével és mûvelõdésével, illetve e mû-
velõdés továbbélésének egyes kérdéseivel 
foglalkozó tudományágak összessége. Idõ-
ben nagyjából az írás megjelenésétõl, régé-
szetileg a bronzkortól a Kr. u. 6. századig 
(Jusztinianosz, iszlám hódítás) terjed, térben 
felöleli a Földközi-tenger medencéjének, Elõ- 
és Közép-Ázsiának, Indiának és Kínának a 
területét, de távolabbról tárgya az ezekkel 
kapcsolatban álló területek kutatása is („pe-
remnépek”).

Az ókortudománynak ez a felfogása leg-
alább két tényezõ eredõjeképpen alakult ki így. 
Az egyik a 18-19. századi német „klasszikus 
ókortudomány” (klassische Altertumswis-
senschaft), vagy klasszikus – nálunk latinos 
végzõdéssel klasszika – filológia, mely a 
görög-római ókor akkor ismert minden je-
lenségének egymással való összefüggésében, 
egységben látására törekedett. A másik a gö-
rög-római ókor jelenségeit más, ún. primitív 
népek kultúrájával összevetõ s a közös ele-
meket keresõ angolszász antropológiai iskola 
volt. Mindkettõ, különösen az utóbbi, a kor 
vezéreszméje, a fejlõdésgondolat jegyében 
mûködött, s módszere az összehasonlító és 
történeti módszer volt. 

A 19. században az ismeretek (források) 
hihetetlen gyarapodása és az ezek feldolgo-
zásához szükséges módszerek kidolgozása 
szükségképpen egy-egy terület vizsgálatára 
szakosodó tudományágak kifejlõdését vonta 
maga után, ami az egész látásának elhomá- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lyosodásával vagy éppen elvesztésével járt. 
A századvég ismeretelméleti válsága és az 
egyenes vonalú fejlõdésbe vetett hit megren-
dülése a részletekbe való elmerülést és az 
eleven élet kérdéseitõl való elszakadottságot 
csak fokozta.

Az út csak az egységben látás megújítása, 
illetve a fejlõdésgondolatnak teljes tagadása 
nélkül való gyökeres revíziója irányában 
vezethetett tovább. Ezt egyes kiváló magyar 
ókorkutatók elõbb felismerték, mint a leg-
többen Nyugaton. Azáltal, hogy a különféle 
diszciplínák együttes alkalmazása mellett 
az ókori Kelet és a peremnépek kutatását 
is bevonták az ókortudomány keretébe, 
a klasszikus ókortudomány egységben 
látását újították meg magasabb szinten, 
azáltal, hogy a lélektant is figyelembe 
vették, az emberiség történetét, szellemi 
életének alakulását nem egy egyszerû 
lineáris fejlõdésvonal mentén  látták, me-
lyet minden embercsoport végigjárt, vagy 
annak valamely fokán elakadt, hanem a 
lelki életben adott és közös állandó és a 
történetileg mindig változó körülmények 
kölcsönhatásában, ezzel nyitva egyfelõl 
az élettudományok, másfelõl az általános 
irodalom- és mûvészettudományok felé. Az 
ókorkutatás elõtt ma is ez a tudományesz-
mény áll. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki 
minden területen egyformán tevékeny – bár 
a most búcsúzó, sajnos nagyrészt már el is 
búcsúzott nagy nemzedék tagjairól ez is 
elmondható – , de azt igen, hogy a kutató-
nak ezt kell szeme elõtt tartania, s a maga 
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részmunkáját is erre az egészre tekintve vé-
geznie, érdeklõdésével az egészet átfognia. 
(Az Akadémia szervezete, osztályszerkezete 
nem eszerint tagozódik, de beszámolóm 
nem ehhez igazodik.)

Az ókori Kelet. Az egyiptológia buda-
pesti iskolájának még Mahler Ede, majd 
Dobrovits Aladár vetette meg az alapját, de 
Kákosy László építette azt ki. Õ vitte keresztül, 
hogy – Castiglione László núbiai ásatása után 

– Egyiptomban ismét magyar ásatás váljék 
lehetõvé (Dzsehutimesz-sír). Az ásatást még 
befejezte, de a publikáció megjelenését már 
nem érhette meg. Ásatás azóta több is folyik. 
A magyar kutatás azonban nemcsak ezen 
a réven vált a nemzetközi tudományosság 
részévé, hanem a Budapesten rendezett val-
lástörténeti elõadás- és szemináriumsorozat 
révén is, melyen számos külföldi elõadó is 
részt vett. Nem minden büszkeség nélkül 
kell viszont megemlíteni, hogy egy fiatal ma-
gyar ókorkutató készíti az ókori Egyiptom 
nyelvének etimológiai szótárát, az elsõt a 
világon. Eddig két vaskos kötet jelent meg, 
rendkívüli nemzetközi elismeréstõl övezetten. 
Itt is ki kell emelni, amit még többször kell 
majd megemlítenem, hogy az érdeklõdés 
jóval nagyobb mértékben fordul a késõókor 
irányába, mint korábban, nemcsak a szak-
embereké, hanem a szélesebb közönségé 
is. A Szépmûvészeti Múzeum kitûnõ kopt 
kiállítása, a monográfiával felérõ katalógus 
felhívta a figyelmet a kopt mûvészetre, 
arra, hogy e kultúra nem afféle függelék az 
egyiptomi végén, hanem a késõókori kultúra 
önálló tényezõje. 

Elõ-Ázsia. Míg a hetvenes években inkább 
az irodalom állt elõtérben, s számos költõi 
szöveg fordítása jelent meg, ma inkább a 
gazdaságtörténet, adminisztráció, a hadsereg 
áll az érdeklõdés középpontjában. Sor kerül 
arra, amire eddig nem volt példa, hogy magyar 
tudós adjon ki a British Museumban õrzött 
ékírásos táblákat. – Az ókori zsidó kultúra 
és történelem körében a kumráni szövegek 

még mindig az érdeklõdés homlokterében 
vannak, de nemzetközi érdeklõdés kíséri a 
magyar tudóstól Izraelben folytatott héber és 
latin epigrafikai kutatásokat is. Nem kevésbé 
fontosak az ókori zsidóság helyzetére, illetve 
az antiszemitizmusra vonatkozó vizsgálódá-
sok. Ez a terület az, ahol a tudományosságból 
sokáig kirekesztett teológusok „vissza-
fogadására”, a teológusok és filológusok 
együttmûködésére még sok lehetõség van.

Talán érdemes itt megjegyezni, hogy a 
magyar Kelet-kutatás azért is tudott rövid idõ 
alatt jelentõs eredményeket elérni, mert már 
az egyetemi képzés a hallgatókat is jártassá 
tette az írott és tárgyi források használatában. 
Hogy ez a jelenlegi felsõoktatási helyzet né-
mileg zavaros viszonyai között a jövõben 
hogyan fog alakulni, nem tudhatni.

Harmatta János halála óta nincs, akinek 
fõ kutatási területe az ókori Irán volna. Saj-
nálatos, hogy ez a kutatási terület, melynek 
mûvelése korábban nemzetközi megbecsü-
léstõl övezetten folyt, mára elárvult. Az ér-
deklõdés a késõbbi korok felé irányult. Ez 
egyúttal arra is figyelmeztet, hogy ott, ahol 
kevés a kutató, egy-egy tudományterület 
virágzása vagy hanyatlása mennyire egy-egy 
embertõl is függhet.

Az ELTE-n végzett fiatal indológusok 
külföldi elismertsége bizonyítja az itt folyó 
képzés magas színvonalát. Többen közülük 
az óind-angol kétnyelvû Clay Library óind 
szövegeinek kiadói közé tartoznak. Eredmé-
nyes kutatások folynak az óind mezõgazda-
ság és az óind filozófia területén.

Itt kell megemlékezni az indoeurópai 
nyelvtudományi kutatásokról is. E roppant 
kiterjedt tudományterületen – elvben vala-
mennyi élõ és holt indoeurópai nyelv kuta-
tása idetartozik – mindenki munkásságának 
súlypontja máshol van. Nálunk az óind, a 
görög és a latin, különösen a vulgáris latin 
vizsgálata áll a középpontban, s ami különö-
sen örvendetes, egy idõsebb kutató mellett 

– akitõl a latin mondattan új szemléletû ösz-
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szefoglalása várható – tehetséges fiatalok már 
nemzetközi konferenciákon is elismerést 
szerzett kibontakozása tapasztalható.

Mint minden távolabbi múlt kutatása, a 
görög-római ókoré is részben írásos, részben 
tárgyi forrásokra támaszkodik. Az írásos 
források részben ókori feliratokon, részben 
ókori, többnyire késõókori papiruszokon, 
részben középkori kódexekben maradtak 
fenn. A görög papiruszok jelentõségét már 
a 19. század végén felismerte a hazai kutatás, 
a 20. század folyamán gyûjtemények is jelen-
tek meg különféle papiruszok fordításaiból, 
de jelentõs papiruszgyûjtemény Magyaror-
szágon nem lévén, önálló kutatás nem folyt. 
A közelmúltban ezen a téren is változás indult 
meg. Fiatal kutatók, akiknek lehetõségük 
volt hosszabb idõt is külföldön tölteni, ezen 
a téren is ígéretes munkákba kezdtek, vagy 
éppen már igen jelentõs, nemzetközileg is 
a legteljesebb elismeréssel fogadott munkát 
(a sok szempontból nagy jelentõségû Der-
veni papirusz kiadását) tettek le az asztalra, 
s azonnal be tudnak kapcsolódni az új 
papiruszleletekkel kapcsolatos nemzetközi 
eszmecserékbe. (Ez utóbbi egyébként egyes 
idõsebb kutatókra is áll.) 

A hazai római feliratok gyûjtése a rene-
szánsz óta tart. A (pannóniai) római feliratok 
folyamatosan bõvülõ anyagának feldolgozá-
sa állandóan folyik, alkalmi publikációkban 
és a Römische Inschriften Ungarns megújuló 
köteteiben, nemzetközi elismertségtõl öve-
zetten. Jelentõs részben ezekre támaszkodik 
a római névkutatás, melynek Mócsy András 
óta Magyarország az egyik központja. A 
Magyarország területén elõkerült görög 
feliratok elenyészõ száma miatt nemcsak 
ezekkel nem foglalkozott senki, hanem 

– egy-két örvendetes kivételtõl eltekintve 
– a görög feliratokkal általában sem, holott 
ezek történeti, vallástörténeti, nyelvtörténeti 
jelentõsége igen nagy. Ezért örvendetes, 
hogy fiatal és még fiatalabb kutatók történé-
szi munkájukban ezek kiaknázására is nagy 

figyelmet fordítanak, bekapcsolódva ezzel a 
nemzetközi görög epigrafikai kutatásokba, 
s elkészült a hazai görög feliratok legalább 
provizórikus gyûjteménye.

A középkori kódexekkel való foglalkozás 
majd száz éves szünet után ismét mûvelõkre 
talált, s önálló kézirati tanulmányokon ala-
puló szövegkiadások születtek (Horatius, 
Tacitus, Florus).

Ami mármost az irodalmat illeti, feltûnõ, 
hogy a görög archaikus epika (Homérosz, 
Hésziodosz) kutatása, melynek nálunk na-
gyon nagy hagyománya van, az elmúlt évti-
zedekben mintha teljesen leállt volna. Annál 
örvendetesebb, hogy a hellénisztikus epiká-
val kapcsolatban legalább egy-két jelentõs 
tanulmány jelent meg, s különösen, hogy a 
római epika iránti érdeklõdés a fiatal kutatók 
körében nemcsak hogy nem csökkent (Ver-
gilius), hanem az ezüstkori és kései epika 
iránt korábban alig pislákoló érdeklõdés 
egyszerre fellángolt.

A görög lírának a modern irodalomtu-
domány elvei szerinti elemzését nagyon 
megnehezíti az, hogy alkotásaiból szinte 
csak töredékeket ismerünk. Viszont a sokáig 
mellõzött Pindaroszról egy nagyon érde-
kesnek ígérkezõ, modern szempontokat 
érvényesítõ dolgozat van készülõben. Öröm 
az archaikus lírát illetõen a mûfajokkal és 
különösen az elõadás alkalmaival kapcso-
latos vitákba fiatalok bekapcsolódása. A 
római lírából elsõsorban nem Horatius ódái, 
hanem a lázadó „modern” Catullus, vagy 
a posztmodernnek látott Ovidius izgatja a 
fiatal kutatókat, meg – megint! – az ezüstkori 
bukolika. Ezeken a területeken a kutatás 
magas színvonalon áll.

A görög drámával hosszú idõn át filológu-
sok foglalkoztak – külön, és színházi embe-
rek – külön. Az utóbbi évtizedekben végre 
egymásra találtak drámák színpadra vitelé-
ben és drámaelméleti munkákban: rendezõ 
és filológus vagy drámaelméleti szakember 
és filológiában járatos egyaránt tudott a 
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másik hasznára (és együtt talán a közönség 
hasznára) lenni. Érdekes, hogy a római víg-
játék esetében ez a találkozás még nem jött 
létre. A római tragédia (Seneca tragédiái) egy 
évtizedekkel ezelõtti kísérlettõl eltekintve 
csak könyvben él.

A történetírók mint írómûvészek, a 
historiográfia, sõt a görög regény vagy Lu-
kianosz a fiatalabb nemzedéket kevésbé 
foglalkoztatják, az utóbbi évtizedek jelentõs 
tanulmányai az idõsebbektõl valók. Ez annál 
különösebb, mert a nagy attikai szónokokkal 
való foglalkozás sok évtizedes szünet után 
újra megindult, és nagy lendülettel folyik az 
ókor általános mûveltségének szerves részét 
alkotó, de a magyar kutatásban az utóbbi né-
hány évtizedig szinte teljesen, a múlt század 
közepéig általában az európaiban is eléggé 
elhanyagolt ókori retorikával való foglalko-
zás. Ami megint költõi mûvek retorikai szem-
pontú elemzéséhez is ösztönzést adott.

Az utóbbi két-három évtized az ókori 
filozófia tanulmányozásának virágzását 
hozta. Ez nem utolsósorban a diszciplínák 
összefogásának köszönhetõ: rendszeres 
filológiai képzésen átment filozófia szakosok 
és rendszeres filozófiai képzésen átment 
filológusok tevékenysége lett meghatározó. 
A hagyományos területek (prészókratika, Pla-
tón, Arisztotelész) mellett olyan területeknek 
is tevékeny kutatói vannak, amelyeknek a 
háború óta nem volt kutatója, mint a kö-
zép- és újplatonizmus, Plótinosz, általában 
a késõókori filozófia, ami elválaszthatatlan 
a görög és latin egyházatyáktól (megint 
együttmûködési lehetõség a teológusokkal), 
de olyan területek is, melyekkel önmagukért 
korábban sem itthon, sem külföldön nem 
foglalkozott senki. A késõókori Arisztote-
lész-kommentátorokat korábban éppen 
csak mint magyarázókat vagy mint a Szók-
ratész elõtti görög filozófusok töredékeinek 
megõrzõit értékelték, ma már mint önálló 
gondolkodókat is megbecsülik õket. Ilyenek-
ként való tárgyalásuk, (angolra) fordításuk 

és magyarázásuk nemzetközi összefogással 
történõ munkájában magyar kutatók is 
tevékeny részt vesznek. Nemzetközileg el-
ismert eredmények vannak Arisztotelésznek, 
különösen logikájának az arab filozófiára 
tett hatása tanulmányozásának terén. Folyik 
Platón mûveinek új, kommentárokkal ellátott 
magyar fordítása.

Sajnálatos viszont, hogy a görög matema-
tika és csillagászat tanulmányozása, ahol 
Szabó Árpád munkássága új utakat tört, ná-
lunk egyelõre folytatás nélkül maradt, holott 
valószínûleg éppen ezek a területek és álta-
lában az ókor természettudománya (beleért-
ve az orvostudományt) az, ahol az ókortudo-
mányi kutatások számára új kitörési pontok 
nyílnának, ha élnek a természettudósokkal 
való együttmûködés lehetõségével.

Igen pozitívan idézik a külföldi kutatók 
legkiválóbbjai a görög heortológiára és az 
egyes vidékek naptárrendjére vonatkozó ma-
gyar kutatási eredményeket. Nem tagadható 
azonban, hogy bár ezeken kívül is jelentek 
meg értékes munkák a görög és római vallá-
sosság körébõl, ahhoz képest, hogy a kutatási 
terület milyen szerepet töltött be a múlt század 
ókorkutatásában, kutatottsága ma csekélyebb. 
Itt kell megemlítenem egy ígéretesen induló, 
de mûvelõje korai halála miatt félbeszakadt 
kutatási irányt, nevezetesen az asztrológiának 
a hellenisztikus és római közgondolkodásban 
játszott szerepe vizsgálatát, amint az a költé-
szetben lecsapódott.

Magyarországon hagyományosan, de 
egyre inkább máshol is, az ókortudomány-
hoz kapcsolják a középgörög (bizánci) és 
a középlatin filológiát. A bizantinológiának 
Moravcsik Gyula halála után Szegeden az 
azóta szintén elhalt, s ókori írók vizsgálata 
terén is tevékeny Szádeczky-Kardoss Samu 
teremtett azóta is meglevõ kutatási közpon-
tot (õ maga az avarokra vonatkozó források 
összegyûjtésével és magyarázatával szerzett 
maradandó érdemeket). A középlatin kuta-
tások súlypontja Budapest mellett, ahol a 
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Magyarországi középkori latinság szótára 
készül – egyre szûkösebb támogatás mel-
lett, egyre kevesebb emberrel, s így egyre 
lassabban – Debrecen (itt készült el a Szent 
István-féle Intelmek új, kritikai kiadása). A 
szótár az egyetemes európai középlatin 
szótárnak is szállítja az anyagot, támogatása 
ezért is kívánatos volna. Örvendetes, hogy 
az elmúlt években európaszerte felvirágzott 
neolatin (középkor utáni latin) irodalom 
kutatása ezzel szinte egy idõben lendült föl 
nálunk is, s ez év augusztusában Budapesten 
lesz a neolatin világkongresszus.

A görög történelemben a mükénéi kori 
tulajdonviszonyok vizsgálata mellett külö-
nösen a poliszra vonatkozó, szemléletükben 
újszerû, a belsõ, mikro- és makrostruktúrák-
ra irányuló kutatások jelentõsek. Sok évtized 
után ismét folynak sporttörténeti kutatások. 

– A római történelemben a figyelem szinte 
teljesen a császárkorra összpontosul, azon 
belül is fõleg Pannóniára, annak fontos köz-
pontjaira, mint például  Aquincum, Gorsium, 
Brigetio, a korai keresztény leletek miatt is 
fontos Pécs stb., de az egész birodalom ösz-
szefüggésében. Megjelenõben van – három 
kötete már meg is jelent – a Pannóniára vo-
natkozó valamennyi görög, latin és szír for-
rást  tartalmazó kétnyelvû szöveggyûjtemény, 
nagyon alapos, a régészeti anyagot is mesz-
szemenõen figyelembe vevõ kommentárok-
kal. Ilyen teljességû forrásgyûjtemény a biro-
dalom egyetlen más provinciájára vonatkozó-
lag sincs. (Angol változata is megjelent.) Ma-
gyar régészek nemcsak itthon, hanem Itá-
liában, Németországban és Franciaországban 
is ásnak, s a magyar régészet és ókortörténet-
tudomány nemzetközi megbecsülését jelen-
tette, hogy 2003-ban Magyarországon tartot-
ták a nemzetközi Limes Kongresszust. A 

„peremterületek” kutatása vonatkozásában a 
nagy hagyományokkal rendelkezõ szkíta és 
szarmata kutatások mellé felzárkózott a kelta 
kultúra vizsgálata is. Ide kötõdik a magyar 
klasszika-archeológia mindezideig legjelentõ-

sebb alkotása, az etruszko-korinthoszi váza-
festészet teljes anyagának feldolgozása. Ter-
mészetszerûleg a Szépmûvészeti Múzeum-
hoz kötõdik a Corpus Vasorum nemzetközi 
kiadvány magyar köteteinek elkészítése.

Milyen általános tanulságok vonhatók le 
mindebbõl? Nemzedékváltás megy végbe. 
Ez nemcsak életkor szerint értendõ, hanem 
az érdeklõdés megváltozásában: a fiatalabb 
nemzedék érdeklõdése elfordul a klasszikus 
koroktól, s a zaklatottabb, értékválságos korok 
felé fordul, nyilván, mert ezekben pillantja meg 
azt, amit a magáéval rokonnak érez. Ez jó, mert 
az ókor mának szóló üzenetét keresi, hasonlóan 
a rendezõhöz, aki a görög drámák mai közön-
séghez szóló üzenetét keresve állítja színpadra 
a drámát, nem muzeálisan.

A tudományszakok együttes alkalmazása, 
ami az ókori Kelet kutatásában általános, a 
görög-római kutatásban is számos vonatko-
zásban érvényesül. Ez jó, mert láthatóan jó 
eredményeket hoz, s tapasztalatilag bizo-
nyítja, hogy a korábban lefektetett elvek – a 
diszciplínák együttes alkalmazása („egység-
ben látása”) – visznek célhoz.

A magyar ókorkutatás mind jobban 
beépül a nemzetközi ókorkutatásba, nem 
utolsósorban a fiatal kutatók révén, akik már 
külföldön is tanulhatnak, doktorálhatnak, 
meg a korszerû érintkezési eszközök révén 
(világháló), melyek segítségével új ismeretek, 
elõkerült források azonnal felhasználhatók. 
Ez jó, mert látnivaló, hogy – a korszellemnek 
megfelelõen üzletiesen fogalmazva – a ma-
gyar ókorkutatás olyan „árut” termel, amely 
a nemzetközi piacon is kelendõ, s mert 

– ismétlem – ezt jórészt olyan fiatal kutatók 
„termelik”, akik ezt a folyamatot még folytatni 
és szélesíteni tudják.

Ha nekik erre lehetõséget adnak. Ször-
nyû pazarlás volna, ha olyanok, akiknek 
képzésébe sok anyagi és szellemi energiát 
fektettünk, mikor a vetés már gyümölcsöt 
hozna, elvesznének a tudomány számára, 
mert valamibõl meg kell élni, családot kell 
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alapítani, vagy – jobbik esetben – elvesz-
nének a magyar tudomány számára, s a 
gyümölcsöt mások szednék le. Ez nem lenne 
jó. Pedig erre is tudok példát hozni. 

Tudatában vagyok, hogy sok fontos dolog em
lítetlen maradt (például bibliográfiai adatok). 
– Csak halottakat említek meg név szerint, ott 
sem mindenkit.

Kulcsszavak: ókortudomány, ókori Kelet, Egyiptom, KözelKelet, görögrómai ókor, 
középgörög, középlatin
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