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TEMATIKUS SZÁMAINK 2016-BAN
2016/1 ● ISTENNŐK
A 2015 júniusában Budapesten megrendezett Iuno-konferencia apropóján – de nem kizárólag annak
anyagából válogatva – jövő évi első számunk Héra/Iuno/Uni/Tanit és társai köré szerveződik. Arra vagyunk
kíváncsiak, hogy a megidézett istennők alakja milyen antik társadalom-, mentalitás-, politika-, irodalom-,
művészet- és kultúrtörténeti kérdéseket segít artikulálnunk. Nem önmagában az istennők absztrakt –
mitológiai történetekből, a kultuszra vonatkozó vallástörténeti adatokból, filozófiai perspektíván átszűrt
értelmezésekből absztrahált – alakja érdekes számunkra, hanem (kerényisen szólva) a valóságnak azok
a dimenziói foglalkoztatnak bennünket, amelyeket az ókoriak „Héraként”, „Iunóként”, „Uniként” vagy
éppen „Tanitként” fogalmaztak meg. Mentalitástörténetileg érdekes lehet például, hogy Héra/Iuno alakján
keresztül az anyaság milyen képe rajzolódik ki a szemünk előtt: olyan anyaistennőről van szó ugyanis, aki
szinte soha nem látható „anyai” szerepben. Izgalmas politikatörténeti kérdéseket vethet fel, hogy a rómaiak
hogyan viszonyultak ahhoz az istennőhöz, akivel általában az ellenséges, meghódítandó városok istennőit
azonosították. Mindez a vallásközi, kultúraközi fordíthatóság kérdéseit is érinti, amelyek más értelemben
az istennő-alakok késő antik, keresztény értelmezései kapcsán is felmerülnek. Tematikus összeállításunk
mindemellett nem kíván a klasszikus antikvitásra korlátozódni: az Ókori Kelet kutatóinak figyelmébe ajánljuk
– ha Héra/Iuno pontos keleti megfelelőit hiába is keresnénk – Ištar/Inana, Gula, Ašera, Aštarte, Be-let Nippur,
Ninmah, Nintur, Be-let-ili és Bau alakját.
A cikkek beérkezésének határideje: 2016. március 15.

2016/3 ● ROM
„Egy építészeti mű romja azonban azt jelenti, hogy a műalkotás elveszett vagy elpusztult részeiben más
erők és formák, a természet erői és formái teremtődnek újjá, és mindabból, ami még művészetként, illetve
már természetként él benne, egy új egész, valamilyen jellemző egység születik” – írja Georg Simmel A rom
című írásában (ford. Teller Katalin, Árgus 2009/1–2, 154–161), megadva az alaphangot az Ókor 2016. évi
második tematikus számának is, amely annak a kérdésnek a megválaszolására tesz kísérletet, hogy egy olyan
időszakban, amikor az emberiség kulturális öröksége – köztük az ókori – nem természeti, hanem emberi
pusztítás állandó fenyegetésének van kitéve, mit kezdhetünk az ókori romok jelenlétének, érzékelésének,
értelmezésének szerteágazó problémájával. Tematikus számunkban nemcsak az antikvitás és modernitás
viszonyára koncentráló kultúr- és esztétikatörténeti vizsgálódásokra számítunk (ehhez legfontosabb magyar
nyelvű előzményként ajánljuk az Árgus fenti tematikus számát, amely Winckelmanntól és Piranesitől Georg
Simmelen át Albert Speerig mutatja be a nemcsak antik romokhoz való modern viszonyulás különféle formáit),
hanem legalább ugyanilyen mértékben egyfelől a romok ókori felfogásának, irodalmi reprezentációjának
feldolgozásaira, másfelől a korunkbeli közel-keleti pusztítás mértékének és jellegének értő számbavételére is.
Szerzőinket arra biztatjuk, hogy a maguk eltérő perspektívájából igyekezzenek értelmezni a múlt mint múlt
érzéki jelenlétének kérdését, amelyet a romok mindig látványosan megkerülhetetlenné tesznek.
A cikkek beérkezésének határideje: 2016. augusztus 31.

