
Elõszó

2018. május 24. és 26. között a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara adott otthont
a XIII. Magyar Ókortudományi Konferenciának. Ahazai ókortudomány legfontosabb eseményének
rendezési jogát kétévenként egy-egy jelentõs felsõoktatási képzõhely kapja meg. A szegedi három-
napos konferenciára több mint 160 ókortudós, közöttük klasszika-filológus, ókortörténész, régész,
filozófus, mûvészettörténész, vallástörténész érkezett és tartott elõadást. Az Ókortudományi Társaság
fennállásának 60. évfordulója még különlegesebbé tette a tudományág országos rendezvényét.
A megnyitón Ritoók Zsigmond akadémikus beszélt a Társaság múltjáról és a jelen feladatairól.

AKonferencián megemlékeztünk a száz éve született Szádeczky-Kardoss Samu professzor úrról,
aki Kolozsváron született 1918. január 21-én, a tanulmányait már Szegeden végezte. 1945-tõl
a szegedi egyetemen tanított egészen 1988-ig, nyugdíjba vonulásáig. 2004. november 10-én 
86 évesen halt meg Szegeden. Kiváló klasszika-filológus, elismert egyetemi tanár volt, kutatási
területe a görög és római irodalomtól a késõ római történelmen át az avarok koráig terjedt.
Iskolateremtõ tudományos és oktatói életmûvet alkotott. Tisztelettel emlékezünk rá.

A jelen kötetben a XIII. Magyar Ókortudományi Konferencián elhangzott ókortörténeti
témájú elõadásokból válogattunk. A témák spektruma és a felölelt idõszak is igen tág, az ókori
Egyiptomtól a Közel-Keleten át egészen a késõ római korig találunk benne tanulmányokat.
Óegyiptomi szövegeket, valamint görög és latin nyelven alkotó szerzõk mûveit, feliratokat és
papiruszokat vizsgálunk, és segítségükkel tesszük teljesebbé az ókori világ színes, tanulságos
és máig titokzatos történelmét. Kiadványunk így szemlélteti a magyar ókortörténészek kutatási
területeinek széles palettáját. A kötetben helyet kaptak nemzetközileg elismert professzorok
munkái is. Fröhlich Ida professzor asszony Dávid változó arcai a deuteronomiumi történetírásban
címmel írt tanulmányt. Herman Harrauer, a bécsi egyetem tekintélyes papirológus professzora
pedig Kovács Istvánnal, a SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola Antikvitás Programjának
doktoranduszával közös munkát jegyez, a karakallion ruhadarab történetérõl, eredetérõl ír inter-
diszciplináris megközelítésben. Tükrözi a korszerû ókortudomány szemléletét, mely szerint 
az adott kor, téma feldolgozásához minden rendelkezésre álló forrástípust, így az irodalmi és fel-
iratos forrásokat, a régészet és a mûvészettörténet emlékeit (és a rokon tudományterületek
szemléletét) is fel kell használni. 

Reméljük, hogy a jelen válogatás közleményei amellett, hogy komoly tudományos értéket
képviselnek, a rokon szakterületek mûvelõi számára is hasznosak lehetnek, és az egyetemi ifjúság,
sõt a szélesebb olvasóközönség érdeklõdését is felkeltik az ókor sokszínû világa iránt.
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