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Antiquitas nostra

Ha majd elindulsz Ithaka felé,
válaszd hozzá a leghosszabb utat

(Kavafisz)

Folyóiratunk jelen száma elsősorban két forrásra, egy konferenciára és egy előadás-sorozatra ve-
zethető vissza. A konferenciát 2019. május 13-án tartotta az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya Homéros Magyarországon címmel, abból az ünnepi alkalomból, hogy megjelent az azóta 
kilencvenedik életévét betöltő tudós, Ritoók Zsigmond a konferenciával azonos című monográfiája 
(Kalligram, Budapest, 2019). A rövid tudományos ülés öt előadásából hármat van szerencsénk kö-
zölni az MTA I. osztályának jóvoltából és a szerzők, Bolonyai Gábor, Király Erzsébet és Imre Fló-
ra szívességéből. Az előadás-sorozat az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének minden tavasszal 
megrendezett tematikus Ringvorlesungja volt, amely 2019 tavaszán Ókor a modern és kortárs 
magyar irodalomban címmel került megrendezésre. Ennek anyagából Pataky Adrienn, Csehy Zol-
tán, Ferenczi Attila és Krupp József előadásai készültek el tanulmány formájában is; köszönjük az ő 
munkájukat is. Mint ahogy Szöllősi Barnabás és Kerti Anna Emese munkáját is, akiknek írásai ezek-
től az eseményektől függetlenül készültek, ám beérkezésük szerencsésen esett egybe a konferencia 
és az előadás-sorozat által körvonalazott témával: az antikvitás hazai utóéletével.

Amikor az Antiquitas nostra („antikvitásunk”) címet választottuk, abból indultunk ki: mind Ho-
méros hazai recepciója, mind az ókor jelenléte a modern és kortárs magyar irodalomban az an-
tikvitás magyar képét, pontosabban képeit érinti, abban az értelemben, ahogyan 1935-ben a Ho-
ratius noster című antológia annak járt utána, hogy mit – mi mindent – jelentett Horatius a magyar 
művelődéstörténet egyes korszakaiban. A Lotz Károly falfestményein nemzeti kontextusban elgon-
dolt 19. századi Homéros egészen más, mint Kavafisz fin de siècle antikvitásának folytonos lírai 
újraírásai, mint ahogy Nemes Nagy Ágnes „istenteremtő” Ekhnáton-ciklusának ókorképét is nehéz 
lenne Kovács András Ferenc Calvusának római irodalmi palimpszesztjeivel egy lapon emlegetni. 
Antikvitásaink, a maguk sokszínűségében – főként az irodalomban, de egy-egy írás erejéig a képző- 
és a filmművészetben is.

Nem újdonság, hogy nincs egy antikvitás, csak sok van, eredendően is, hát még a recepció-
történetben. Mégsem szeretnénk az olvasót az összefüggések utáni kutatásról lebeszélni. Kántor 
Péter Trója-versei például szépen illeszkednek Homéros hazai jelenlétének több írásban tárgyalt 
témájához, de a maguk módján Kavafisz hazai utóéletének is részei – gondoljunk Kavafisz Ithaká-
jának a magyar recepcióban oly fontos modern Odysseia-élményére –, mint ahogy Petri György 
költői világától sem állnak távol. Vagy: Petri Horatius-transzformációi mögött, valahol a mélyben, 
ugyanaz a Gyulai Pál nevezetes versében megfogalmazott kritika munkál, mint amely Nemes Nagy 
„Horáciuszt” bíráló, a költő életében publikálatlanul maradó Ódáját is inspirálja. Antikvitásaink sok-
félék tehát, ám vannak hagyományvonalak, amelyek feltétlenül összekötik őket; a 20–21. században 
elsősorban a hagyomány kritikájának, vagy éppen – mint leglátványosabban Kovács András Ferenc-
nél – a hagyomány újraalkotásának igénye.

A lapszámot Ritoók Zsigmond professzor úrnak ajánljuk, megkésett születésnapi ajándékként. An-
tikvitásaink sokhangúságáról – beleérve a disz- és konszonanciákat is – mindannyian tőle tanultuk a 
legtöbbet. Hálásak vagyunk érte, és köszönettel várjuk a folytatást.

A szerkesztőség
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