	

ÓKOR

Folyóirat az antik kultúrákról
Megjelenik negyedévente
Szerkesztőbizottság
Bács Tamás
Bencze Ágnes
Ferenczi Attila
Gabler Dénes
Grüll Tibor
Kalla Gábor
Kárpáti András
Kendeffy Gábor
Németh György
Szerkesztőség
Böröczki Tamás
Esztári Réka
Tamás Ábel
Vámos Péter
Vér Ádám
A tematikus számot szerkesztette
Ferenczi Attila, Kozák Dániel
és Tamás Ábel

Tartalom
Antik romok
Tanulmányok
Somhegyi Zoltán

Mi marad abból, ami megmaradt?

3

A romtalanítás ellen

Timár Andrea
Gábor Sámuel

Hellenizmus az angol romantikában
Keats és az Elgin-márványok sokkja

11

Pausanias „Megalopolis-élménye”

18

Múltkutatás és romtapasztalat

Kozák Dániel

Két (rom)város története

26

Saguntum és Capua a második pun háború után

Somfai Péter

Commune sepulcrum

35

Trója „catullusi” emlékezete Vergilius Aeneisében

Rung Ádám

Építő és romboló leírás Propertius
IV. 1a elégiájában

42

Diana Spencer

Lucanus és a műromok

52

Emlékezet és rom egy polgárháborús tájban

Ferenczi Attila
Óbis Hajnalka

Germanicus Egyiptomban

67

„Ruerunt ligna et lapides”

73

Városok pusztulása, barbár inváziók
erkölcsi dimenzióban

Hartmut Böhme

A romok esztétikája

79

A szerkesztőség címe
1088 Budapest, Szentkirályi u. 16.
Tel.: 486-1527
e-mail: okorcikk@gmail.com
web: okorportal.hu
Megrendelhető a szerkesztőség címén
vagy az alábbi email-címen:
veradam@gmail.com
Egy szám ára 1600 Ft,
az éves előfizetés ára
2016-ban 4000 Ft

Kiadja a Gondolat Kiadó
1088 Budapest, Szentkirályi u. 16.
Tel.: 486-1527
e-mail: info@gondolatkiado.hu
Tördelő Lipót Éva
Nyomtatás és kötészet OOK-Press Kft.
Felelős vezető Szathmáry Attila
ISSN 1589-2700
A lap megjelenését
a Nemzeti Kulturális Alap és
a Magyar Tudományos Akadémia
támogatta

A címlapon: A szicíliai Selinus (ma Selinunte) akropoliszán álló,
Kr. e. 600–550 körül épült dór stílusú templom romjai
(Vámos Péter felvétele)
A címlap belső oldalán: A Kr. u. 2. században épült
Scholastica-fürdő részlete Ephesosban, a mai Törökország területén
(Somhegyi Zoltán felvétele)
A hátsó borítón: A Kr. u. 2. században épült pergamoni
Traianus-templom alépítményének részlete
(Somhegyi Zoltán felvétele)

1

Antik romok
2016. november 25-én az ELTE Latin Tanszéke és az Ókor szerkesztősége Antik romok címmel szervezett
workshopot. Tematikus számunkat – kiegészítve további írásokkal, így két fordítással is – ennek anyagából szerkesztettük. A workshop és a tematikus szám mögött meghúzódó kérdésfeltevés ez: volt-e egyáltalán olyasmi az
antikvitásban, amit romtapasztalatnak nevezhetnénk? A kérdésre a válasz első látásra nemleges lenne. Hartmut
Böhme fejti ki e számban is olvasható írásában, hogy amit mai – elsősorban esztétikailag és történetfilozófiailag
meghatározott – értelemben romtapasztalatnak nevezünk, hozzávetőleg 700 éves találmány: a romot létrehozó
tekintet kultúrtörténetének éppúgy Petrarca áll a kezdőpontján, mint a tájat megalkotó tekintet históriájának.
A tekintet, amely a trecento korában létrejön, természetesen azóta rengeteg változáson esett át. A modernség a
romban találta meg egyik nagy paradigmáját. Érzékeltesse ezt egy közelmúltban megjelent magyar nyelvű kötetből vett idézet: „Az archeológiai rom eszétikai paradoxona abban rejlik, hogy egy távollévőt tesz jelenvalóvá,
egy végleg elmúltat idéz meg mint jelenvalót. Az az elmúlt, amire a modern kor szemlélője a romban felfigyel,
nem valami szép szentimentális mulandóság, nem általános természeti vagy egzisztenciális törvényszerűség,
hanem a természetben és a történelemben uralkodó erőszakosság iszonytató képe, egy »kozmikus tragikum« és
egy antropológiai önfelismerés jele, melyet a csonka mű sajátos melankóliával és fájdalommal tud kisugározni.”
(Kocziszky Éva: Archeológiai költészet a modernitásban. Budapest, 2015, 21).
A tematikus számot nyitó írás (Somhegyi Zoltán) az ókori romok 21. századi – mind gyakrabban tapasztalható, a mediatizált képekkel is folytatott háború logikájába illeszkedő – megsemmisítésének elemzése felől
közelít a modern romtapasztalathoz, melyet a következő tanulmány (Timár Andrea) a 19. századnak az antik
romokra és töredékekre adott esztétikai, politikai és irodalmi válaszai felől közelít meg. A számot Hartmut
Böhmének a romok esztétikájáról szóló, említett tanulmánya zárja. A 19–21. századi romtapasztalatot feltáró
írások keretezik tehát azt a hét tanulmányt, amelyek kivétel nélkül arra kérdeznek rá: nem voltak-e mégis
előzményei mindennek az antikvitásban? Ha a rom modern fogalma nem állt is rendelkezésre, az összedőlt
ház és az ars memoriae szoros kapcsolata nem előlegez-e meg valamit abból, amit feltárás és emlékezés
(Ausgraben und Erinnern) összefüggéséről Walter Benjamin az 1930-as évek elején megfogalmaz? Amikor
Pausanias egy félig romos város láttán szembeállítja az „egykor”-t és a „most”-ot (Gábor Sámuel); amikor Liviusnál retorikailag mintegy megszólalnak a romok, hogy a várost ért korábbi szerencsétlenségekre emlékeztessék a szemlélőt (Kozák Dániel); amikor Vergiliusnál (Somfai Péter) és Lucanusnál (Diana Spencer) összetett
intertextuális poétikák épülnek arra a gondolatra, amely Tróját az emberiség közös sírjaként, az abszolút
hiány helyeként határozza meg; amikor az Augustus-kori Róma bizonyos költői szövegekben különféle, egymásra rétegződő múltak palimpszesztjeként mutatkozik meg (Rung Ádám); amikor Tacitusnál az egyiptomi
múlt materiális nyomaival való találkozás különféle válfajai politikai jelentőséggel telítődnek (Ferenczi Attila); amikor Augustinusnál a háborús pusztítás okozta romosodás üdvtörténetileg pozitív értelmet nyer, mert
minden rommal közelebb jutunk a mennyei Jeruzsálem felépüléséhez (Óbis Hajnalka) – mindezekben az
antik és késő antik szcenáriókban vajon nem a modernség romtapasztalatának antik archeológiája tárul-e fel?
A romok esztétikájáról és kultúrtörténetéről immár könyvtárnyi szakirodalom áll rendelkezésre. Magyar
nyelven fontos előzményként ajánljuk az Árgus című folyóirat összeállítását (2009/1–2), sok egyéb mellett
Georg Simmel – jelen számban is többször idézett – rom-esszéjének magyar fordításával. Köszönjük az Antik
romok workshop számos résztvevőjének sok hasznos hozzászólását; külön kiemeljük Radnóti Sándort, aki
előzetesen felkért hozzászólóként minden előadáshoz értékes kommentárokat fűzött. Köszönjük Kocziszky
Éva alapvető tanácsait. Köszönjük a két fordító, Schüszler Tamara és Verebics Éva Petra színvonalas munkáját. Végezetül hálás köszönet illeti Somhegyi Zoltánt, aki nemcsak az értékes nyitótanulmánnyal, hanem egy
sor nagyszerű rom-fotográfiával gazdagítja a tematikus számot.
Ferenczi Attila, Kozák Dániel és Tamás Ábel, a tematikus szám szerkesztői,
valamint az Ókor szerkesztősége

