
Ókortudom ány és informatika*

A  M O DERN INFORMATIKA az ókortudományon belül is kivívta már az őt 
megillető helyet. Számos ezzel kapcsolatos cikk jelent meg az utóbbi 
időben, konferenciákon önálló szekciók alakulnak, szinte minden 

héten újabb és újabb weblapokat fedezhetünk fel az Interneten. Az ezzel kap
csolatos magyar nyelvű szakirodalom azonban meglehetősen szerénynek 
mondható (K O M Á R O M Y  Gábor: Történelem az interneten. Budapest, Kossuth, 
1998. című könyve tartalmaz néhány az ókorral kapcsolatos URL-t, illetve az 
Ókortudományi Értesítő című folyóirat Interantik rovata foglalkozik a témá
val). Ez egyrészt érthető is, hiszen maga az Internet feleslegessé teszi a 
nyomtatást, ugyanakkor a világháló teljességgel átláthatatlanná válik. Bár ki
tűnő keresőprogramok vannak, amelyek segítségével egy-egy témakörre ke
reshetünk weblapokat, ezek a keresők azonban a szakértők szerint csak a há
lón fellelhető dokumentumok töredékét érik el. Éppen ezért szükség lenne 
vagy a weben, vagy akár nyomtatott formában is olyan „bibliográfiák” vagy 
tárhelyek létesítésére, amelyek ezt a hatalmas anyagot -  természetesen a tel
jesség igénye nélkül, hiszen az Internet egy folyamatosan bővülő, folyamato
san változó hatalmas adattömeg — összegyűjtik és témakörök, korszakok sze
rint tárolják.

Jelen cikk ebből a hatalmas anyagból csupán néhány fontos, érdekes 
weblapot, illetve CD-ROM-ot mutat be, bízva abban, hogy felkeltjük a téma 
iránti érdeklődést.

A Debreceni Egyetem Ókortörténeti Tanszékének honlapja 
http://www.lib.klte.hu/klte/dep/ancient-history

A honlap fontos információkat tartalmaz. Bemutatja a tanszék oktatóit és 
dolgozóit: személyi adatok, elérhetőség (cím, telefon, fax, e-mailek), tudomá
nyos életrajz, publikációs lista.

A tanszék által előírt tanegységlista, valamint az adott félévre meghirdetett 
előadások és szemináriumok. Itt lehetőség nyílik a szemináriumi követelmé
nyek, a tematika és a kötelező irodalom ismertetésére.

Szigorlati kötelező tételjegyzék és kötelező irodalom.

Forisek Péter

* K ö szö n  etem et szeretnék  m ondani N ém eth  G yörgynek, aki szám os fontos honlapra hívta  
fel a figyelm em et.

SIC lTUR AD ASTRA 2000. 1-2, sz. 267-283.
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Információk a Tanszéki Könyvtárral kapcsolatban (nyitvatartás, állomány- 
adatok).

Tanszéki hírek: országos és debreceni eseményekkel kapcsolatos beszámo
lók, a tanszéki kiadványok ismertetése.

Ókori linkek: ez önmagáért beszél: ókorral kapcsolatos weboldalak.
Ókortudományi Értesítő. A Tanszék információs kiadványának web- 

változata. Erről később még lesz szó.
Természetesen még számos más lehetőség nyílik egy tanszéki honlappal 

kapcsolatban, de ennyi is megfelelő információt nyújthat a hallgatók számára 
tanulmányaik során, illetve fontos információkat közöl a magyar és nemzet
közi tudományos élet felé.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Klasszika-filológiai intézet 
http://clphx.btk.ppke.hu/classics/

A PPKE Klasszika-filológiai Intézetének honlapjáról a tanszékkel és az ok
tatókkal kapcsolatos információkat találhatunk, valamint néhány az ókorral 
kapcsolatos linket.

Janus Pannonius Tudományegyetem. Klasszika-filológiai Szeminárium 
http://sophia.jpte.hu/btk/tanszekek/Iatin.html

A JPTE Klasszika-filológiai Szemináriumának honlapján részletes informá
ciók találhatók a tanszékkel, a képzési programmal, valamint az oktatókkal 
kapcsolatban.

POLIS-program
A POLIS. A görög polisok társadalomtörténetének számítógépes adatbázisa 

című program a görög polisok adatbázisa, amely 544 ismert görög polis ar
chaikus és klasszikus-kori történelméről tartalmaz számos információt. 
A program Apple Macintosh számítógépre készült, hardverigénye 4 MB 
RAM. Az adatbázis FileMakerPro szoftverrel készült. A program készítői 
Németh György, az ELTE és a Debreceni Egyetem oktatója és tanítványai: 
Vit Olivér, Várhelyi Zsuzsa, Bősze Ildikó és Kiss Henrietta. A program célja, 
hogy a görög polisok archaikus és kora klasszikus történelmére vonatkozó 
forrásokat bemutassa, illetve a „nagyobb” polisok történelme mellett a „ki
sebbek” történelmére vonatkozó adatokat is bemutassa. Az adatbázis tartal
mazza a polisok területére, lakosságára, politikai fejlődésére vonatkozó adato
kat. (lásd 1. melléklet) Benne vannak a görög gyarmatosításban résztvevő 
városok és a gyarmat-városok adatai csakúgy, mint a teljes görög pénzverés. 
A POLIS-program eredményeit számos publikáció foglalja össze, (Legjelen
tősebbek: N émeth György: A POLIS-program. In: Ókortudományi Értesítő, 
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2. sz. (1998) 33.; NÉMETH György: A polisok világa. Budapest, Korona, 
1999.)

POLIS NEVE  
FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE

BASILEIA  
AR1STOKRATEIA 

TYRANN1S 
DEMOKRATEIA  

OLIGARCHIA  
VAGYONI CENZUS 

KRONOLÓGIA  
FORRÁSOK 

RÉGÉSZETI ADATOK  
GYARMATVÁROSOK  

PÉNZVERÉS 
HOPLITÁK HAJÓK 

TERÜLET NAGYSÁGA  
VALÓSZÍNŰ LÉLEKSZÁM

MEGMŰVELHETŐ FÖLDTERÜLET 
MAGISTRATURA  

KORAI TÖRVÉNYHOZÓ

Korinthos
Isthmos 37°54’ N 2 2 ° 43’
basileia
arisztokrácia
tyrannis
demokrácia
oligarchia

peioponnésosi szövetség 
Hér. Lemb. 19.
korai kőtemplom VI/2 560—540
gyarmatvárosok
pénzverés
hopliták
900 km2
100.000 k. lakosság polgárok: 20000 k. 
Kr.e.
230 km 
8 probuloi 
korai törvényhozó

1. melléklet

Internetes folyóiratok

Rubicon
http://www.rubicon.hu

A Rubicon történelmi folyóirat Internetes változata. Nem található meg 
benne minden cikk, viszont egy keresőprogram segítséggel bármilyen kor
szakkal vagy témakörre] kapcsolatos keresést végezhetünk.
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Journal of Román Military Equipment Studies 
http://www.users.zetnet.co.Uk//mbishop/jrmes.htm

A neves folyóirat honlapja. Sajnos csak az egyes számok tartalomjegyzéke 
található meg.

Ókortudományi Értesítő
http://www.lib.kIte.hu/klte/dep/ancient-history/oke/okel.html

Az Ókortudományi Értesítő (OKÉ) 1997-ben indult azzal a céllal, hogy ak
tuális információkkal lássa el a magyar ókortudomány képviselőit. A lap 
évente két alkalommal jelenik meg, egy téli/tavaszi és egy nyári/őszi szám 
formájában.

Fő rovatai:
Utánpótlás: Ebben a rovatban az OTDK ókortudománnyal kapcsolatos díj

nyertes dolgozatait, illetve kandidátusi-PhD disszertációk téziseit közük.
Kiállítás: Az ókorral kapcsolatos magyarországi kiállításokkal kapcsolatban 

kaphatunk információkat.
Konferencia: Ókortudományi konferenciák beszámolói.
Interantik: Számítógépes és Internetes adatbázisok, programok, honlapok. 
Szigorúan titkos kiadványok: Ókori tárgyú — elsősorban egyetemi kiadvá

nyok recenziója, bemutatása.

The Ancient Histórián Bulletin 
http://ivory.trentu.ca/www/cl/ahb/

Az Ancient Histórián Bulletin web-változata. A folyóirat teljes anyaga 
megtalálható 1987—1999 között. Nagy előny, hogy a kurrens szám már elké
szült cikkeit olvashatóvá teszi a szerkesztőség, így már a szám megjelenése 
előtt hozzáférhetünk számunkra fontos cikkekhez.

Keresőprogram ok

Yahoo Ancient History
http://dir.yahoo.com/Humanities/History/Ancient_History/

A Yahoo kereső része, amelyben bármilyen ókori témával kapcsolatban ke
reshetünk dokumentumokat Az alábbi kategóriákhoz számos fontos linket ta
lálhatunk külön kigyűjtve,

Ancient Art, Greece (ezen belül: Archaeology, Peloponnesian War (431- 
404 BC), Greek Tragedy, Mythology, People, Sparta), Classics, Mesopotamia, 
Coins and Currency, Román Empire (ezen belül: Archaeology>, Punic Wars, 
Classical Mythology, Román Calendar), College and University Departments, 
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Timelines, Egypt, Web Directories, Etruscans, Women in, Antiquity, History 
ofthe Family.

The Ancient World Web 
http://www.julen.net/ancient/

Hasonlóképpen a Yahoo Ancient History-hoz itt is bármilyen témára keres
hetünk, de az alábbi kategóriákban külön lehet keresni:

Alternative Theories, Archaeology, Art, Buildings Monuments and Cities, 
Daily Life, General Resources, History, Inspired By Ancient World, Institu- 
tions and Organizations, Language and Literature, Law and Philosophy, My- 
thology and Religion, Science.

Sajnos a keresőprogram nem terjed ki a dokumentumok oly széles körére 
mint a yahoo, mégis számos hasznos és érdekes weblapot találhatunk.

LacusCurtius: intő the Román World
http://www.ukans.edU/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman/
home.html

Igen kitűnő keresőprogram, amelyben azonban csak meghatározott kategó
riákban kereshetünk.

GNOMON ONLINE. Bibliographische Datenbank 
http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnonion/Gnomon.html

A híres recenziós folyóirat web-változata, amelyet az Eichstátti Egyetem 
honlapján érhetünk el. Létezik egyébként CD-ROM változat is. Az online 
bibliográfiáktól megszokott módon többféle szempont alapján kereshetünk: 
könyvek, cikkek szerzői, folyóiratok címe, kiadási helye, ideje, ókori nevek, 
tárgyszavak alapján.

Forrásgyűjtemények

Először néhány olyan weblapot mutatnék be, ahol antik auctorok műveit ol
vashatjuk latinul vagy görögül és többnyire angol műfordításban is. Ezeknek 
az oldalaknak a nagy előnye, hogy akár egy-egy szóra, akár egy egész mon
datra, idézetre kereshetünk a szövegekben.

Perseus
http://www.perseus.tufts.edu/

A Perseus enciklopédia számos antik szerző müvét és angol műfordítását 
tartalmazza. Részletes tartalomjegyzékét lásd később.
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The Latin Library at Ad Fontes Academy 
http://patriot.net/~lilIard/cp/latlib

Az alábbi szerzők müveit találhatjuk meg:
Apuleius, Augustus, Iulius Caesar, Catullus, Cicero, Ennius, Gellius, Hora

tius, Iuvenalis, Livius, Lucretius, Martialis, Cornelius Nepos, Ovidius, 
Persius, Petronius, Plautus, Propertius, Quintilianus, Sallustius, Seneca, Sue- 
tonius, Tacitus, Terentius, Tibullus, Vergilius, Miscellanea (lordanes, Iulius 
Obsequens, Iustinus, Iustinianus, Lucanus, Manilius, Minucius Félix, Nae- 
vius, Pervigilium Veneris, Plinius Maior, Plinius Minor, Precatio Terrae, 
Priapea, Román Epitaphs, Silius Italicus, Statius, Sulpicia, Syrus, Valerius 
Flaccus, Valerius Maximus, Varró, Vegetius, Velleius Paterculus.

A kereszténységgel kapcsolatos számos forrást is megtalálhatunk itt: Biblia 
Sacra, Hymni et cantica, Tertullianus, Lactantius, Augustinus, Prudentius, 
Passió Perpetuae, Eucheri de laude eremi, Gregorius Magnus, Vita Sancti Co- 
lumbae, Alcuin, Abelard, Dies Irae, lunillus, Aquinói Szt. Tamás, Szt. Bona- 
ventura, Iacobus de Voragine, Pápai bullák, Carmina Burana, Lísieux-i Ar- 
nulf, Carmen de Martyrio.

The Internet Ctassics Archive. 
http://classics.mit.edu/cgi-bin/search.cgi

A klasszikus irodalom 441 munkájában kereshetünk egy keresőprogram se
gítségével.

Epigraphische Datenbank Heidelberg
http://www.urz.uni-heidelberg.de/institute/fak8/sag/edh/indexe.html

Az Epigraphische Datenbank Heidelberg tartalmazza a CIL megjelenése 
után előkerült feliratokat. Az adatbázis tartalmazza a feliratok olvasatát, az 
első publikálástól eltérő olvasatokat, illetve a szöveggel és a felirathordozóval 
kapcsolatos adatokat, valamint a velük kapcsolatos publikációkat. Az adatbá
zis a feliratok fényképét sajnos nem közli, bár folyamatban van az Epigraphi- 
sche Phototek Heidelberg anyagának Interneten való közzététele. A feliratok 
szövegén belül számos szempont alapján kereshetünk, (vö. H orváth  András: 
A heidelberg! epigráfiai adatbank bemutatása. In: Ókortudományi Értesítő, 2. 
sz. (1998) 32.)

Corpus Inscriptionum Graecarum Pannonicarum 
http: //www. lib. klte.h u/~pfor isek/cigp/kovacs.htm I

1998-ban jelent meg Kovács Péter szerkesztésében a Corpus Inscriptionum 
Graecarum Pannonicarum. (Corpus Inscriptionum Graecarum Pannonica- 
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rum. Ed. by Péter KOVÁCS wíth a supplement by György NÉMETH and Flórián 
Sípo s . Hungárián Polis Studies 3. Debrecen, 1998.) A  könyvnek jelenleg már 
elérhető a web-változata is, amely Kovács Péter és a Debreceni Egyetem 
Ókortörténeti Tanszékének munkatársai, Németh György, Sípos Flórián és 
Forisek Péter együttműködése keretében készült.

Az adatbázisban a feliratok keresésére háromféle módon van lehetőségünk. 
Egy interaktív térképen antik, illetve modern városok kiválasztásával érhetjük 
el az adott településen található feliratok csoportját. Mivel a térkép betöltése 
hosszabb időt is igénybe vehet, ezért készült egy szöveges változat is, ahol 
Pannónia Superior és Pannónia Inferior városai ABC rendben direkt linkekkel 
érhetők el. A harmadik lehetőség a keresőrendszer.

Az alábbi módokon kereshetünk: a felirat katalógusszáma, ókori városok, 
modern lelőhelyek, személynevek.

Az egyes városok feliratai az alábbi információkat tartalmazzák: a felirat 
képe, a felirat szövegének átírása (TLG Béta kóddal), az egyes feliratokhoz 
kapcsolódó szakirodalom, illetve kommentárok. (Példaként lásd 2. sz. mel
léklet)

AERIA. Antikensammlung ERlangen Internet Archive 
http://www,phil.uni-erIangen.de/~plaltar/home.htmI

Az Erlangeni Egyetem vállalkozása az AERIA (Antikensammlung ERlangen 
Internet Archive), amely a művészettörténettel kapcsolatos forrásanyag be
mutatására vállalkozik. A gyűjteményben többféle módon keresgélhetünk.

Választhatjuk azt a megoldást, hogy a múzeum termeiben barangolunk, és 
végignézzük a tárlókat.

Kereshetünk a műalkotások fajtái szerint is: Kőből készült alkotások (szob
rok, reliefek); bronzok; terrakották; üvegek; vázák (mykénéi, geometrikus, 
korinthosi -  dél-itáliai és etruszko-korinthosi is ide tartozik -  etruszk).

Kereshetünk az ábrázolás témája alapján: férfiszobrok (álló, ülő, fekvő, 
,,mozgó” szobor -  ruhával vagy ruha nélkül), ugyanennek a női változata. 
Szoborcsoportok. Állatábrázolások.

Portrészobrok. Görög filozófusok, költők, történetírók (Itt például az alábbi 
történetírók portréi találhatók; Hérodotos -  Nápoly, Nemzeti Múzeum; Thu- 
kydidés -  Nápoly, Nemzeti Múzeum; Xenophón — Madrid, Prado), szónokok, 
államférfiak (külön a rómaikori görög államférfiak).

Portrészobrok. Itáliai-etruszk személyek. Rómaiak. Külön a köztársaságkor 
és a császárkor. A császárok portréi.

Építészet. Metopék, frízek, oromzati szobrok, kariatidák, mennyezetek, aj
tókeretek. Építészeti díszítések.
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Reliefek: archaikus és klasszikus kori reliefek, történelmi reliefek.
Lelőhely szerinti nyilvántartás provinciák szerint.
Természetesen a megadott témakörökön kívül bármilyen kulcsszóra is ke-, 

reshetünk.

CD-k

Pannónia. Egy római provincia története és kultúrája
Készítette: Gesztelyi Tamás, Havas Lászlóné, Nagy Mihály.
A CD-ROM a római provincia történetét, mindennapi életét mutatja be.
Fő témakörei: Római berendezkedés, Pannónia története, A hadsereg és 

emlékei, Gazdasági élet, Műveltség, Művészet, Vallástörténet, Életmód.
A CD-ROM bőséges illusztrációt tartalmaz, képeket, térképeket, szobrok, 

épületek, feliratok fényképeit. A lexikon a legfontosabb ismereteket tartal
mazza a provinciáról. Megtalálhatjuk a provinciával kapcsolatos forrásokat, 
illetve számos feliratot is.

PHI és TLG
A legjelentősebb auctorgyüjtemény CD-ROM-on, a Packard Humanities 

ínstitute szerkesztésében. Két részből áll, amelyet folyamatosan bővítenék. A 
PHI 5 latin szerzők müveit tartalmazza, görög változata a TLG. A PHI 7 az 
amerikai egyetemek görög papiruszainak gyűjteménye.

ROMText
Római jogi szövegek gyűjteménye, amelyekben szabadon kereshetünk sza

vakra vagy idézetekre. A keresőprogram német nyelvű.

L 'Année Philologique
A híres francia bibliográfia CD-ROM-on. A nyomtatott változathoz képest 

nagy előnye, hogy könnyen és gyorsan találhatjuk meg benne számos keresési 
opció alapján a kívánt adatokat. Hibája az, hogy rengeteg benne a pontatlan
ság és a helyesírási hiba.

Perseus
http://www.perseus.tufts.edu/

A Perseus teljesen egyedülálló alkotás, amely egyaránt tartalmaz antik szö
vegeket, modern feldolgozásokat, térképeket és számos más -  a kutatásban, 
oktatásban és ismeretterjesztésben egyaránt jelentős -  dokumentumot.

Az alábbi szerzők müveinek görög és angol változata érhető el:
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Aischinés, Aischylos, Andokidés, Antiphón, Apollodóros, Aristophanés, 
Aristoteiés, Bacchylidés, Démadés, Démosthenés, Dinarchos, Diodóros Sike- 
Jiótés, Eukleidés, Euripidés, Hérodotos, Hésiodos, Homéros, Homérosi him
nuszok, Hypereidés, Isaios, Isokratés, Iosephus Flavius, Lykurgos, Lysias, 
Pausanias, Pindaros, Platón, Plutarchos, Pseudo-Xenophón, Sophoklés, Stra- 
bón, Thukydidés, Xenophón.

A görög és angol szövegekben egyaránt kereshetünk szavakra, illetve egész 
mondatokra.

Az alábbi szerzők müveinek latin és angol változata érhető el:
Caesar, Catuílus, Cicero, Hirtius, Horatius, Livius, Ovidius, Plautus, Ser- 

vius, Vergilius.
Ezekben is hasonló módon kereshetünk, mint a görög szövegekben.
A Perseus tartalmaz két komoly papirusz-gyűjteményt is (Duke Data Bank 

o f Documentary Papyri és Archive o f Watermarks and Papers in Greek 
Manuscripts).

Az antik örökség feldolgozásának jelentős állomása volt Shakespeare Julius 
Caesar című darabja. A Shakespeare-darabbal és forrásaival foglalkozik az 
alábbi link: Julius Caesar: Shakespeare's play and ancient sources,

George Frazer, a híres vallástörténész műve a görög mitológiáról (Frazer's 
summary o f Apollodorus' hantjfook of Greek mythology)

Thukydidésszel foglalkozik az alábbi link: Sources fór Thucydides 
researeh: modern scholarship on the ancient histórián. A lapon a szerzővel és 
történeti munkájával kapcsolatban fontos információkat érhetünk el.

A Perseus tartalmaz egy teljes görög történelmet is (Thomas Martin Over
View o f Archaic and Classical Greek History).

Az  antik szövegek megértését segíti, hogy a szerzők a legismertebb szótárak 
web-változatát is elhelyezték a honlapon:

-  Intermediate Liddell — Scott Greek Lexicon
-  Liddell -  Scott -  Jones Greek Lexicon
-  Lewis and Short Latin Dictionary
A szótárakban nemcsak egy-egy szó jelentését tudhatjuk meg, hanem egész 

kifejezéseket, vagy egy-egy szó előfordulási helyeit is.
Természetesen, mivel enciklopédiáról van szó, egy keresőrendszer segítsé

gével bármilyen témakörben kereshetünk.
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DJR. De ímperátöribus Romanis: An Online Encyctopeitia of Román 
Emperors
http://www.salve.edu/~romanemp/startup.htixi

A D1R a római császárok katalógusa Augustustól XI. Constantinusig. 
Tartalmazza az egységes Római Birodalom császárait, ellencsászárait, a nyu
gat- és a keletrómai császárokat.

Az egyes császárokhoz az alábbi oldalakat érhetjük el. (lásd 3. sz. melléklet)
1. A császár angol nyelvű életrajza (linkek segítségével a lábjegyzetekben 

láthatjuk a császárral foglalkozó főbb ókori forrásokat).
2. Egy linken keresztül elérhető a Virtual Catalog o f Román Coins 

(http://www.artemis.austinc.edu/acad/cml/rcape/vcrc), amelyben a császárok 
által kibocsátott éremanyaggal ismerkedhetünk meg. Az érmékről színes 
fényképeket láthatunk, illetve az érmék legfontosabb adatait.

3. Részletes bibliográfia a császárokról. Ez azonban egyes életrajzok 
esetében elsősorban csak az angol nyelvű szakirodalomat öleli fei.

4. A császári dinasztiák családfái (stemmák),
5. Valamennyi császár „honlapjáról” elérhető a Román Emperor Atlas, 

amely számos szines térképet tartalmaz a Római Birodalomról, illetve az 
egyes provinciákról. Bár maguk a térképek látványosak, inkább csak 
tájékozódásra alkalmasak. Ezen kívül megtalálható az Imperial Battle Index, 
amely az egyes császárok legfontosabb ütközeteit ábrázolja. Ezek a térképek 
azonban az oldal készítőjének ígéretes leírása ellenére nem hordoznak túl sok 
információt. Az actiumi csatánál például megjelöli egy Görögország térképen 
az actiumi öblöt, de sem az öböl részletes térképét, sem a csata egyes fázisait 
nem lehet nagyításban megnézni.

A program szerzői kétségkívül jelentős vállalkozást indítottak útjára, amely 
azonban még csak kezdeti szakaszában van. A császárok életrajza, a forrás- és 
szakirodalmi jegyzetek számos fontos információt hordoznak, amit a magyar 
egyetemi oktatásban is felhasználhatunk, hiszen rendkívül egyszerűvé válhat 
vele a szemináriumi munka során a bibliográfiák készítése, illetve gyors 
áttekintés szerezhető egy-egy császár életéről, a róla szóló ókori forrásokról, 
érmészeti anyagról. A DIR azonban még nem teljes. Jól mutatja ezt, hogy 
számos olyan fontos császárral sem foglalkozik, mint például Traianus, 
Hadrianus vagy Marcus Aurelius. A szerzők azonban mindenki számára lehe
tővé teszik, hogy egy-egy császár életrajzát megírják, vagy a már kész 
életrajzokat átírják, kiegészítsék. Erre egy külön linket is létrehoztak. 
(http://www.salve.edu/~dimaiom/subrnit.html)
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4. melléklet
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ARMAMENTAR1UM. The book of Román arms and armour 
http://www.ncl.ac.uk/~nantiq/arma/

Az ARMAMENTARIUM a római hadsereg fegyverzetével foglalkozik. Négy 
fő témakörben kereshetünk: fegyverzetleletek, ikonografíkus ábrázolások, a 
római hadsereggel foglalkozó antik szövegek és a római fegyverek rekonst
rukciója (modellek).

Az adatbázis szerzői valamennyien neves régészek, történészek (A munká
latokban részt vesz M. C. Bishop és J. C. N. Coulston, akiknek könyvük is 
megjelent a római hadsereg fegyverzetével kapcsolatban. (M. C. B ishop -  J. 
C, N. COULSTON: Román Military Equipment from (he Punic Wars to the fali 
o f Romé. London, Batsford, 1993.) Az ígéretes vállakózás azonban még csak a 
kezdeti szakaszban van: a program keretei és az összekötő szövegek már elké
szültek, maguk a fegyverek azonban még csak elenyésző számban kerültek 
bemutatásra. (Példaként lásd.4. sz. melléklet)

Biblia
http://estragon.uchicago.edu/Bibles/

Bibliafordítások a Chicagói Egyetem honlapján, a Project fór American and 
French Research őrt the Treasury o f the French Language keretében kerültek 
feldolgozásra.

A fordításokban szabadon kereshetünk egy-egy szóra, de akár szöveghe
lyekre is.

Az alábbi fordításokat találhatjuk meg:
Szt. Jeromos Vulgátája (Kr. u. 405 körül).
Francia Bibliafordítás 1910-bŐf (The French translation by Louis Segond).
Angol Bibliafordítás (King James English Bibié).
Luther Márton híres Bibliafordítása (Martin Luther ’s Die Bibéi).

Térképtárak

A görög—római világ térképei (Classical Atlas Project) 
http://www.uuc.edu/depts/cl_atlas

A római birodalom utolsó évszázadai 
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/6200
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perseus Atlas
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/atlas 

Az atlaszon Görögország, Dél- és Közép-Itália ókori városait kereshetjük 
többféle módon.

Imperial Batíle Index -  DIR 
http://www.salve.edu/~romanernp/battle.htm

Lásd a De Imperaloribus leírásánál.

A LacusCurtius térképgyűjteménye
http://www.ukans.edU/history/index/europe/ancient_rome/E/Gazetteer/
Maps/Periods/Roman/home.html

A római birodalom valamennyi provinciájáról találhatunk itt térképeket. A 
fontosabb területekről (Italia, Görögország) részletesebb térképeket is talál
hatunk.

Végezetül néhány link, amit nem tudtam bemutatni, mégis figyelemre mél
tóak:

http://www.parthia.com
A párthus birodalom történetével foglalkozik.

http://tanelorn.canis.uiuc.edu/ancien-l/ancien-l-archive.html
Ezen a weblapon számos információt találhatunk a Medíterráneum ókori tör

ténetével kapcsolatban, illetve lehetőség nyílik a vitára a téma kutatóival.

http://www.taisei.co.jp/cg_e/ancient_world/ancient.html
Ókori civilizációkkal kapcsolatos képek tára.

http://www.geocities.com/Athens/Aegean/7849
A klasszikus világgal kapcsolatos linkek gyűjtőhelye, különösen hasznos 
Spárta történetéhez.

http://violet.berkeley.edu/~korea/ancient.html
Az ókori Korea története és kultúrája.

http://socserv2.socsci. mcm aster.ca/~econ/ugcm/31l3/maine/a ncla w/ 
index.html
Az ókori jogrendszerek.
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http://www.med.virginia.edu/hs-library/historical/antiqua/anthoine.htmI
Gyógyászat Homérostól Vesaliusig.

http://weber.u. washington.edu/~clio/aah/aah_tc.html
Az amerikai ókortörténészek egyesülete.

http://www.grifterrec.com/coins/coins.html
Ázsiai pénzek (Közel-Kelet, Perzsia. India, Közép-Ázsia, Kína) Kr. e. 600~ 
Kr. u. 1600 között.

http://pvvl.netcom.com/~aphilipp/index.html
Hatalmas linkgyűjtemény a Ptolemaiosok történetével kapcsolatban.

http://www.unipissing.ca/department/history/orb/LT-ATEST.HTlVl
Késői antikvitás a Mediterráneumban. Átmenet az ókorból a középkorba.

http://wings.buffalo,edu/AandL/Maecenas/index.html
Maecenas: képek az ókori Görögországból és Rómából.

http://www.upenn.edu/museum/Wine/wineintro.html
A bor eredete és „története”. A University of Pennsylvania Museum of 
Archaeology and Anthropology weblapja.

http://www.geocities.com/Athens/Academy/7547
A Qin-dinasztia Kínában (források, történelem, régészeti emlékek).

http://www.geocities.com/Athens/Aegean/9659
Thrákia és a thrákok Kr. e. 700 és Kr. u. 46 között. Elsősorban hadtörténettel 
foglalkozik.
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A kézirat lezárása után hívták fel a figyelmemet egy igen értékes honlapra a 
michigani egyetemen.*

Classics and Mediterranean Archaeology. University of Michigan. 
Department of Department of Classical Studies 
http ://rome.classics.lsa. umich.edu/welconie.htm]

A honlapon egyrészt keresőrendszer segítségével is navigálhatunk különféle 
témákra keresve.

Ezenkívül rendelkezésünkre áll egy hatalmas linkgyűjtemény, amelyben az 
alábbi témakörökben kutathatunk:

-Texts, Projects, Journals, Bíbliographíes
— Indexes of Links to Other Sites
— Exhibits, Web Documents and Sources of Images
— Field Reports and Site Specific Pages
— Associatíons and Organizations
— Departmental Descriptions
— Course Matériái and Teaching Resources
— Museums

Atlases and Geographic Information
— News Groups, Mail Lists and FAQs
— Other Gophers, FTP Servers, and Telnet Sessions by Topic
— Other World Wide Web Servers

A hatalmas anyagot folyamatosan gondozzák, külön feltüntetik az ötven 
legújabb linket.

* Ezért az információért, illetve a kézirat alapos átnézéséért szeretném köszönetemet kife
jezni Nemes Zoltánnak.
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