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Határ

Az Ókor idei első száma az elmúlt évtizedekben szinte önálló tudományággá vált 
„frontier studies” (határkutatás) lehetőségeit szeretné bemutatni az ókor adta történeti 
kereteken belül. Georg Simmel Híd és ajtó című esszéje – mely a 20. század elején 
vetett fel néhány olyan kérdést határ, tér és társadalom összefüggéseiről, amelyek 
mára alapvető (történeti, szociológiai, antropológiai, irodalom- és kultúrtörténeti stb.) 
kutatási témákká váltak – a maga átfogó látásmódjával jó kiindulópontként szolgálhat 
tematikus számunkhoz is. Itt csak egy gondolatát idézve: „Az ember legmélyebb lé-
nyegéhez tartozik, hogy határokat állít fel önmagának, de szabadon, azaz úgy, hogy 
ezeket a határokat újra megszüntethesse, hogy magát rajtuk kívül helyezhesse” (ford. 
Ózer Katalin, Híd 2007/2, 30–35).

Tematikus számunk a határ és határátlépés kérdését a különféle ókori civilizációk 
kontextusában szeretné megragadni, az ókori Egyiptomtól és Asszíriától a klasszi-
kus görög-római kultúrán át egészen a késő antikvitásig, sőt a keresztény középkorig. 
Szerzőink érdeklődésének homlokterében egyrészt a határ és átmenet szimbolikája 
áll – különös tekintettel az átmenet képzőművészeti ábrázolásának problematikájá-
ra, valamint az átmenet rítusainak (rites de passage) vallástörténeti összefüggéseire –, 
másrészt, elsősorban a nagy ókori birodalmak vonatkozásában, a határok, határterü-
letek és határeltolódások politikai és kulturális dimenziója.

Ami ez utóbbiakat illeti, Asszíria határainak kapcsán Bradley J. Parker tanulmánya 
éppen a „frontier studies” elméleti megközelítését teszi próbára egy konkrét történe-
ti vizsgálat keretében; ugyanakkor az összeállításban központi szerepet juttatunk a 
Római Birodalommal kapcsolatos vizsgálódásoknak is. A Római Birodalom regioná-
lis sajátosságaira irányuló kutatások ugyanis jó ideje szembesültek azzal a ténnyel, 
hogy a birodalom határainak legtávolabbi pontjain megragadható történeti folyama-
tok adott esetben több hasonlóságot mutatnak egymással, mint a birodalom közpon-
ti területeivel. Ez indította útjára már több évtizeddel ezelőtt az úgynevezett limes-
tanulmányokat. E kutatási terület már Magyarországon is komoly hagyományokkal 
rendelkezik, és eredményeire úgyszintén fel szeretnénk hívni olvasóink figyelmét.
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