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Valós és imaginárius terek az ókorban

Idei első tematikus számunk cikkei javarészt a 2011. szeptember 29-én a Pécsi Tudományegye-
tem Ókortörténeti Tanszékén rendezett, az ókori történeti földrajz témájának szentelt konferen-
cián elhangzott előadásokra épülnek, melyek írott, jegyzetekkel és bibliográfiával kiegészített, 
valamint szerkesztett változatát közöljük. (A konferencia szervezői Csabai Zoltán, Grüll Tibor és 
Vér Ádám voltak. A szerkesztőség ehelyütt szeretné megköszönni Kozák Dánielnek a szám szer-
kesztéséhez nyújtott segítségét.)

Az első hallásra talán kissé száraznak tűnő téma meggyőződésünk szerint kifejezetten érde-
kes lehet az Ókor olvasói számára. Magyarországon még sohasem rendeztek kizárólag erre a 
tematikára épülő konferenciát – a szervezők kiinduló motivációja az volt, hogy ez az alkalom 
bizonyos alapvető kérdések átgondolására serkenthetné a résztvevő kutatókat. Ezek közül a leg-
fontosabb az a belátás, hogy a történeti földrajz meglehetősen tág fogalomként értelmezhető, 
amelybe nemcsak a névről ismert ókori helynevek vagy régiók lokalizálása tartozik bele, hanem 
az ókori emberek térről alkotott elképzelései – megannyi „imaginárius” tér – is, amelyek jelleg-
zetes manifesztumai egyfelől a fennmaradt ókori útleírások és térképek, másfelől a műalkotások 
térábrázolásai.

A téma két alapvető megközelítése közül az első – vagyis hogy a forrásokban szereplő föld-
rajzi nevek helyét hogyan lehet minél pontosabban megállapítani, valós térképre rajzolni – jel-
lemzi Simon Zsolt és Stipich Béla alapvetően hettita forrásokat elemző tanulmányait. Babilón 
fekvését már bő száz éve pontosan ismerjük: Csabai Zoltán írásában a város belső szerkezetének 
megrajzolására tesz kísérletet a régészeti források és az ékírásos szövegek együttes elemzésével. 
A valós tértől az imaginárius felé való átmenet egy jellegzetes példáját mutatja be Pálfi Zoltán 
cikke, amely azt a folyamatot kíséri végig, ahogyan egy, a kereskedők leveleiben felbukkanó vá-
rosból (az anatóliai Purushattumból, melynek helyét nem ismerjük) az irodalmi szövegekben az 
oikumené mitikus határa lesz.

A mentális terekkel foglalkoznak az itt olvasható ókori egyiptomi témájú írások: Kóthay Kata-
lin a középbirodalmi Egyiptom térhasználatát elemzi két templom architektúráján keresztül, Lip-
tay Éva az ugyancsak a középbirodalom idejéből származó egyiptomi koporsókat szent térként, 
sokrétű szimbólumrendszerként láttatja, Németh Bori cikke pedig az idő mozzanatával bővíti a 
vizsgálatot, amennyiben egyetlen helyhez kapcsolódva vet számot a különböző korok egymásra 
rétegződő és részben ma is egymás mellett élő mentális tereivel. Ide sorolható továbbá Takács 
Levente írása is, amely a táj felosztásában és felmérésében érvényesülő szempontokat a római 
gondolkodásmód jellegzetes példájaként mutatja be. Végül Ada Cohen fordításban olvasható 
átfogó tanulmánya a par excellence ókori utazó, Pausanias szemléletét vizsgálja a fennmaradt 
irodalmi szövegek és még inkább a képzőművészeti ábrázolások tükrében, és vet fényt az uta-
zás mint alapvető európai kultúrjelenség történetének egy jellegzetes határpontjára az egyszerre 
görög és római, egyszerre az etalonnak tekintett görög múltban és a saját 2. századi jelenében 
élő szerző útleírásán keresztül.

A szerkesztőség

Okor_2012_1_5.indd   2Okor_2012_1_5.indd   2 2012.05.18.   10:22:502012.05.18.   10:22:50


