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Nyugat és Kelet
Örülj, ha ismeretlen üdvözöl!
Köszöntsd úgy, mint régi barátodat.
Csak néhány szó – és már búcsúztok is!
Keletnek ő, te meg nyugat felé –
És hogyha utatok még összefut
valaha is, így szóltok boldogan:
Ő az! Igen! mint hogyha semmiség
volna a járt út vízen, szárazon,
és semmiség a sok napforduló.
Cseréljetek hát, és osztozzatok!
Újuljon meg a régi kötelék –
az első üdvözlés így ezret ér.
Köszöntsd tehát, ha bárki üdvözöl.
Goethe, Nyugat-keleti díván, részlet,
Kurdi Imre fordítása
Az Ókor jelen számában olyan írásokat gyűjtöttünk egybe, amelyek a Nyugat és Kelet közti kulturális összefüggéseket, kapcsolatokat, kölcsönzéseket vizsgálják az ókori Mediterráneum
idő- és térbeli határain belül. Mai szemmel nézve természetesnek tűnhet egy ilyen megközelítés,
hiszen világos, hogy legkésőbb az ókor kezdetétől beszélhetünk egyfajta mediterrán kulturális
koinéról, a diszciplináris határok mégis mindannyiszor nehézség elé állítják az ilyen típusú kutatást, hiszen például a klasszikus antikvitás kutatójának adott esetben assziriológiai forrásokat
és szakirodalmat kell tanulmányoznia, és fordítva. Hiába hirdette meg Kerényi Károly már a két
világháború között az egyetemes ókortudomány eszméjét, s hiába lelt e törekvésében méltó
utódokra, a szakmai kompetenciahatárok mégis mindenkor gátakat állítanak a „nyugat–keleti”
ókorkutatással szemben.
Részben éppen ezért határoztunk úgy, hogy tematikus számot szentelünk a nyugat–keleti kulturális interakcióknak, melyek természetesen tág kronológiai, földrajzi és tematikus keretben
értelmezhetők. Az összeállítás sokszínűsége ellenére néhány közös pont minden tanulmányban
fellelhető. Először is, a szerzők nem tekintik rögzítettnek Kelet és Nyugat fogalmát, hanem ezeket az égtáji eredetű elnevezéseket magára a kulturális percepcióra is alapvető hatást gyakorló
mozzanatnak tekintik – ezzel összefüggésben elég, ha az olyan toposzokra gondolunk, mint
„barbárok” és „civilizáltak” klasszikus szembeállítása. Másodszor, sem Keletet, sem Nyugatot
nem tekintik a civilizáció bölcsőjének, hanem abból a nagyszabású költői vízióból indulnak ki,
amelyet Thomas Mann a József és testvérei előhangjában a múlt kútjával és kulisszáival kapcsolatban megörökített. Ebben a megközelítésben az emberi civilizáció egymásra és egymás mellé
rakódó történeti rétegei, illetve a kulturális emlékezet rétegei egymástól nem elválaszthatók, s
ilyenformán minden „bölcső” feltételezése – mégoly masszív régészeti adatokkal alátámasztva
– egyszersmind magával vonja egy szükségképpen konstruált eredetmítosz feltételezését is. Harmadszor, minden érintkezést kétoldalú kulturális kölcsönhatások katalizátoraként értelmeznek,
ahol minden egyes, nyugat–keleti vagy kelet–nyugati irányban „átvett” elem az átvevő kultúra egy addig kiaknázatlan lehetőségének körvonalazását, megfogalmazását teszi lehetővé, nem
pedig „idegen” anyagként funkcionál valamiféle autochthonként elképzelt „saját” kultúrában.
Nyugat és Kelet viszonyát tehát e szám szerzői egy különféle népek, nyelvek, államok által átszőtt, komplex ókori világ kulturális cserefolyamatainak egyik dimenziójaként, vagy éppen megfogalmazási lehetőségeként ragadják meg.
A szerkesztőség
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