
Orpheus Noster 
VI. évfolyam (.), . szám: 

„Ókor”

A Károli Gáspár Református Egyetem eszme-, vallás- és kultúrtörténeti folyóira-
tának ezen száma 2014-ben jelent ugyan meg, bemutatójára azonban csak 2015 
decemberében került sor, ahol a kötet megvásárlásával egybekötött ismertetőt 
tartottak a folyóirat szerkesztői. 

A folyóirat felelős szerkesztője Frazer-Imregh Monika (KRE BTK TTI, Ókor-
történeti és Segédtudományi Tanszék, egyetemi docens), e szám további szerkesztői 
voltak: Fehér Bence (KRE BTK TTI Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék, 
egyetemi tanár), Fülöp József (KRE BTK Német és Holland Nyelvű Kultúrák 
Intézete, egyetemi adjunktus) és Nagy Andrea (KRE BTK Anglisztika Intézet, 
egyetemi adjunktus). A szerkesztőbizottság tagjai Hegyi Dolores, Tüskés Anna, 
Fabiny Tibor és Kurucz György voltak. Érezhető, hogy a folyóirat leginkább a tör-
ténettudomány javára billenti a mérleget, de ettől függetlenül több számot részben 
a Károli Gáspár Református Egyetem Művészettudományi és Szabadbölcsészeti 
Intézetének oktatói és hallgatói alkottak meg. A folyóirat 2009-ben indult, és 
tematikus számokban jelenik meg. 2013-ig leginkább a történeti korok váltották 
egymást, így voltak ókoros, középkoros, koraújkorral-reneszánsszal foglalkozó, 
illetve jelenkoros számok. 2014-től a számok már másfajta tematikát követnek: 
Latin Amerika (2014/1), Filozófi a, teológia, ikonográfi a (2014/3), Irodalom, zene, 
képzőművészet (2014/4), Filozófi a (2015/1), Irodalom, képzőművészet, vallástör-
ténet (2015/2), India (2015/3-4), Hadtörténet és identitás (2016/1). Ezek alól a jelen 
bemutatott 2014/2. számú kötet kivételt képez, mert ez a egy történeti korként 
tematizált ókoros szám.

Jelen szám tartalmát négy nagyobb részre osztották, így az első felében négy 
mélyreható tanulmány található, a második részben két műhelymunka, vagyis 
két fordítás, a harmadik részben egy megemlékezés foglal helyet, míg az utolsó 
részben egy recenziót találunk.

A tanulmányok sorrendje nem a szerzői névsort, hanem a kronológiát követi. 
Így összegezve az első tanulmány az ókori Egyiptommal, azon belül az óbirodalmi 
sírokkal foglalkozik, a másik három tanulmány pedig a Római Birodalommal – 
egy társadalomtörténeti, míg a másik kettő inkább hadtörténeti megközelítésben.
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Az első tanulmányban Fábián Zoltán Imre (KRE BTK TTI, Ókortörténeti és 
Segédtudományi Tanszék, egyetemi docens) a 2013-ban végzett egyiptomi feltárását 
összegzi. A Feltárás az el-Hoha domb déli oldalán a TT 184 számú sír (Nefermenu) 
körzetében – 2013 című tanulmány a kötet mintegy felét foglalja el, a gazdag színes 
illusztrációknak köszönhetően, melyek könnyen érthetővé teszik a feltárás mene-
tét, és elénk varázsolják Egyiptom ma is felfedezésre váró részeit. A tanulmány 
nemcsak a feltárások újdonságát dokumentálja, de bemutatja a folyamatokat is, 
melyek hozzásegítették a Magyar Régészeti Misszió tagjait az eredmények meg-
születéséhez. Ilyen például az a fontos tény, hogy 2013-ban már engedélyt kaptak 
egy restaurátor alkalmazására, aki vegyi anyagokkal tisztította meg Szeni-iqer 
(TT 185) sírjának falát, melyen így az ábrázolások kitisztultak, és értelmezhetővé 
váltak. A restaurációról, illetve az azelőtti és azutáni állapotról mindent képekben 
dokumentál a szerző, az eredmény pedig valóban lenyűgöző. Ezt követően Fábián 
Zoltán elemzi a falon látottakat, és megpróbál történeti következtetéseket levonni 
Szeni-iqer és felesége társadalmi hovatartozására vonatkozólag.

A tanulmány másik fele Nefermenu sírjának (TT 184) előudvarát tárja fel, 
korábban ugyanis a terület jelentős részét a Bét Bogdádi nevezetű ház miatt nem 
lehetett megvizsgálni. Időközben a hatóságok elbontották ezt a házat, nagy lehe-
tőséghez juttatva ezáltal a magyar kutatócsoportot. A sír előudvarának feltárását 
szintén gazdagon illusztrált képekkel mutatja be a szerző. A fejezet végén külön 
kitér a talált leletekre, melyek egy része a 20. század folyamán odakerült gyufásdo-
bozok, papírdarabok stb., azonban fi gyelmeztet, hogy ezeknek a leleteknek szintén 
hatalmas értéke van a hely néprajzi szokásainak megfi gyelésében.

A harmadik részben Nefermenu sziklasírjának (TT 184) domborművét mutatja 
be a szerző, melyet fotókkal, de vázlatokkal is illusztrál. A vázlatok elkészítésében 
a fóliára való átsatírozás és némi számítógépes utómunka segítette. A végeredmény 
azonban lenyűgöző. A fényképeken nehézkesen észrevehető ábrázolásokat a satí-
rozott fólia tökéletesen lefedi, és egy teljes értékű rajzot tár elénk. 

A tanulmány végén függeléket találunk, mely 17 oldalon át méretekkel és 
fotókkal, valamint raktári számmal ellátva mutatja be a talált leleteket, melyek 
közül érdemes kiemelni egy fából készült, tökéletesen ép Anubis fejet (59. oldal). A 
függelék további része egy háromoldalas táblázat, amelyben Fábián Zoltán pontosan 
ismerteti a tárgyak lelőhelyét, méretét és megnevezését a raktári számokkal együtt.

Az ábrázolások és az előudvar feltárását a szerző igen alaposan elemzi, míg a 
függelékben található tárgyak színes képei, méretei és adatai alapján mások szá-
mára is további kutatások alapjaivá válhat ez a néhány hónapos projekt alapján 
elvégzett hatalmas munka.

Az első, Római Birodalommal foglalkozó tanulmány: A Chrestus-kérdés tár-
sadalomtörténetet és vallástörténetet vegyítő munka, amely nemcsak forráso-
kat, hanem epigráfi ai és onomasztikai módszereket is felhasznál a kutatásban. 
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A tanulmány a Rómában élő zsidók kiűzésének hátterét fejtegeti, melyet Claudi-
us parancsolt meg Kr. u. 41/45-ben. A 13 oldalas tanulmány magában foglal egy 
háromoldalas táblázatot a sírfeliratok neveiről, illetve két grafi kont a személyek 
társadalmi, illetve vallási hovatartozásáról.

A második, Római Birodalommal foglalkozó tanulmány szerzője Speck Gyula 
(KRE BTK TTI hallgató), aki a Kr. u. 60-61-es britanniai felkelést ismerteti, nem-
csak forrásokkal, hanem epigráfi ai és numizmatikai kutatások alátámasztásával. 
A Boudica-felkelés az új kronológiai és topográfi ai eredmények tükrében című ta-
nulmány 11 oldalán található egy színes térkép is, amely a római erődítményeket, 
illetve a briton támadást jelöli. A szerző rávilágít arra, hogy a szakirodalom sokszor 
ismételgeti önmagát a témában, azonban nem vetik össze megfelelően – főleg az 
epigráfi ai – eredményeket. Így Speck Gyula a Boudica-felkelést évre pontosan 
meg tudja határozni (Kr. u. 61), és a szakirodalom által ismételgetett consulok évét 
pedig Kr. u. 79-re datálja, ami eddig teljesen félrevezette a téma kutatóit. Továbbá 
igyekszik topográfi ai ismertetésekkel bemutatni, hogy Britannia mely területén 
zajlott a végső csata, mely végül az icenusok vereségével zárult. A mű a kronológia 
helyreállításával hatalmas értéket képvisel.

Az utolsó tanulmány Klemán Dávid (KRE BTK TTI hallgató) A római-szarmata 
háborúk hadtörténeti vonatkozásai (Kr. u. 167/168-180) című tanulmánya. A szerző 
részletezi a szarmaták fegyverzetét, ehhez képi anyagot is csatol, illetve bemutatja a 
szarmaták társadalmi berendezkedését. A következő részben a csatákban résztvevő 
szarmaták felállásait ismerteti, végül azt, hogy a római hadszervezet miképpen 
fejlődött a 167/168-180-as háború hatására, illetve kitér Pannonia provincia had-
sereg-összetételének változásaira is.

Az első műhelymunka Sapphó két új töredéke Fehér Bence fordításában, amelyek 
a 2014-ben papiruszokon előkerült, Sapphónak tulajdonított versek első és teljes 
értékű magyar fordításai. A műhelymunkák másik része Frazer-Imregh Monika 
fordítása Plutarchos: Miért nem versben szólnak többé a Pythia jóslatai? művéről. 
A fordítás 25 oldalas, melyet a fordító 7 képpel is kiegészített: Plutarchost, illetve 
Sybillát ábrázoló szobrokról, festményekről. Ezenkívül lábjegyzetekkel jelölte a 
fordításban szereplő részek kapcsolódását egyéb, más forrásokhoz. Így láthatjuk, 
hogy Plutarchos milyen forrásokat használt fel, illetve mely műveiben értekezik 
bővebben a megjelölt témákról.

A kötet harmadik részébe egy megemlékezés tartozik, mely az ókortudomány 
egy kiemelkedő alakjától vett fájdalmas búcsút tartalmazza. A Csízy Katalin (KRE 
BTK TTI, Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék, egyetemi docens) által írt 
In memoriam Havas László című megemlékezés egy Cicero-idézettel kezdődik, 
majd három oldalon át foglalkozik Havas László professzor életével, és kiemelkedő 
teljesítményének örök emléket állít. Személy szerint hiányolok a megemlékezés 
végéről egy – esetleg szűkebb – publikációs listát.
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A folyóirat utolsó részében egy recenzió található Megyeri Gergő (KRE BTK 
TTI hallgató) tollából, aki Bognár Zalán: Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a 
Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon, 1944-1945 (Kairosz Kiadó, Budapest, 
201.) kötetéről írt egy szintén háromoldalas ismertetőt. Az Orpheus Noster jelenlegi 
számának egyetlen hátrányát abban látom, hogy ez a recenzió megközelítőleg sem 
kapcsolódik az ókorhoz, sem az „eszme-, vallás- és kultúrtörténet” fogalmához, így 
eléggé kilóg a sorból. Mivel a szám ókoros, ezért véleményem szerint egy jelenkoros 
recenzió elvész benne, mert a témával foglalkozók nem fogják levenni a polcról, 
hogy találnak-e benne valamit a XX. századról.

A kötet egyik nagy előnye, hogy kereskedelmi ára 800 Forint, mely a benne 
levő cikkek értékéhez mérten nagyon jó ár – főleg az Ókor folyóirathoz képest – 
ugyanakkor a Károli Gáspár Református Egyetem weboldalán1 a kötetek ingye-
nesen elérhetőek, ezzel is elősegítve a kutatások és az információk gyors cseréjét 
és felhasználását. További előny, hogy a tanulmányok végén rövid, idegennyelvű 
absztraktokat találunk, melyek segítik a tanulmányok és a folyóirat külföldön 
történő terjesztését is. A kötetek puhakötésű borítóval, B5-ös méretben jelennek 
meg, szabványos külsővel. Jelenlegi szám borítóján Fábián Zoltán fotója található 
Szeni-Iqer sírjának egy festményéről, a kötet hátoldalán pedig „A szoros és a tágas 
kapu” ábrázolása látható. A kötet elején (az 5. oldalon) a szám szerzőit mutatják 
be, a legvégén pedig a következő szám tartalmát ismertetik.

A folyóirat a tudományos célközönséget szólítja meg, azonban a tematikus 
számoknak köszönhetően nemcsak az egy adott korszakkal vagy témával fog-
lalkozóknak szól, hanem az egész történettudomány és vallástudomány számára 
ismert folyóirat. Gazdag illusztrációival és ingyenes elérhetőségével meglehetősen 
pozitív szereplő a tudományos periodikák világában. 

Fodor Krisztina Dóra

1 http://www.kre.hu/portal/index.php/orpheus-noster.html
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