
BÁRDOS-FÉLTORONYI MIKLÓS
~

KÖZÉPKORI EUÁÓPA,
KÖZÉ~EURÓPAIMAGYARORSZÁG

Az egyik nyáron az NDK-ban, Gernerode preromán tem plomában jártam. A pa
zar kat edrálisban a keletre néző apszissal szemb en, a be járatná l l evő "nyugati
épület" szokatlan nagysága tűnt fel. Az akkori templomoknak ez a része az épít
tető kegyúrnak, végső soron a csás zárnak szánt hely volt, mely a kora középkor
tól kezdve, a német-római császárság területén időnként nagyobb hangsúlyt ka
pott, mint a kelet r e néző aps zis. Gernerodéban is egyenra ngúvá vált a pápaság
és a császárság szimbóluma.

Egy másik alkalommal, amikor Erdélyben jártam, igen meglepett, hogy a gyer
gyószentmiklósi örmény katolik us és a berethalmi evangélikus templomban több
oltá rt is fenntartanak más vallásúak számára. Megtudtam: az 1568 -as tord ai or 
szággyűlésen elhatároztatott, hogy a vallási béke biztosítása érde ké ben a külön
böző egyházak papjai megtanulják a latin t mint közös nyelvet, és minden temp 
lom nyitva áll vallásuk gyakorlására.

A középkori nagyhatalmak egyenrangúsága egyazon területen, valamint az er
délyi egyházak közötti türelmi viszony számomra fontos példája az eu ró pai és a
közé p-európai pluralizmus lehetőségének .

Sötét-e a középkor?
A kora középkor, amelyet egyesek .elsietve sötétnek jellemeznek, külö nlege

sen gazdag a plurali zmu s sokféleségével , színességével, változatosságával. Egy
más mell ett élt a pápaság, a császárság, a feudális főurak, illetve választófejedel
mekés a városok. Ez már önmagában összetetté és bonyolulttá tette az euró pai
színte re t. Hozzájött még ehhez a Cluny-i, majd a cisztercita reformszell em,
amely re ndkívü l gyorsan terjedt .
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Sokszor lebecsülik a keletről jövő kultúrjavakat. Pedig a középkor barbárnak
. mondott népvándorlásai egy új kort nyitottak meg. Hozván magukkal bábeli
nyelvzavart, számtalan népcsoportot, a római intézmények és a központosítás
lazulását, új vállalkozókedvet, lovagi eszményeket és új vallásosságot. Egyszóval
"rendetlenséget", amit sokan lebecsűltek,főleg a hagyományos történészek. Két
ségtelen, hogy a római rend, a Pax Romana merevségével és biztonságával szem
ben a bizonytalanságot, a kétséget, de egyben a rugalmasságot hozták magukkal:
a különbözőség, a sokértelműség, a változatosság lehetőségét. Európa sokarcúsá
ga innen veszi kezdetét.

Többrendbeli hűségeskü
A törzsi kötelékek már a 8. században föllazulnak, viszont megerősödneka né

pes családok, amelyek többfelé is elkötelezhetik magukat. Európában a hűbéri,

feudális rendszer vált uralkodóvá, ez.azonban nem jelentett önkényuralmat. Le
hetségessé, sőt elkerülhetetlenné vált a többfajta hűségeskü.A választásra jogo
sultak választhatták a városatyákat. a kolostorok apátjait, a püspököket, sőt a
királyokat és a császárokat is. Még a jobbágy is megszabadulhatott húbérurától,
ekkor a szabad költözködési jog még érvényben van.

A középkori Európa tulajdonképpen "keresztény köztársaságnak" volna
mondható. Nem királyságnak, nem is szővetségnek, de nemis köthető határok
hoz, és mindemellett bizonyos szellemi egység, a "vérre menő" ellentétekkel
együtt: A vallásos élet és a teológiai gondolkodás mellett lassan kialakul a pro
fán, az evilági mindennapiság: a művészet, a tudomány és a bölcsesség. A rítus
és a liturgia gazdag sokfélesége elfogadott. Még az egységesülő római stílusra is
hatással van Athén és Róma antik kultúrája, Bizáncé és a Közel-Kelete, de érző

dik a hatása az afrikai és a viking kultúrának is.
A szerzetesrendek sűrűn behálózzák Európát, teljesen nemzetközi jellegűek.

A 10. században a Cluny-i reformot követő bencés "invázió", majd a 12. század
ban a ciszterciták viharos terjeszkedése jellemző, az Atlanti-óceántól szinte az
Uralig. A ciszterciták 1110-től 1150-ig 300 rendházat építenek föl.

Az ókori államfogalom elhalványodik. A határok csak halványan rajzolódnak a
térképre, semmi sem végleges. Meglepő a tolerancia, a türelem mind kulturális,
mind gazdasági és társadalmi szinten.

A politikai erőszak és a nemzetéuemo): születése
Nem ismeretlen persze a középkorban a háború sem, a békétlenség, a viszály.

De a 13. századig, már a fegyverek műszaki fejletlensége miatt is csekély az ál
dozatok száma. A 9-10-ik században az Európát beszáguldozó, portyázó magya
rok után is meglepően kevés emberáldozat marad, sokkal nagyobbak az anyagi
károk. A keresztes háborúk már inkább totális jellegűek, és lassan divatba hoz
zák a vérengzés fogalmát és főleg a gyakorlatát. A 14. századtól születő nemzet
államok (Franciaország, Anglia, Spanyolországjegyre erőszakosabbak a másnem
zettel, illetve a máshogyan gondolkodóval szemben. Ekkor kezdődik például Eszak
Olaszországban és Dél-Franciaországban az eretnekek irtása. Ekkor hallunk az első

jól megszervezett "akciókról" a lombárd, a zsidó és mór polgárok ellen.
A kora középkor embere többfajta kötöttségben, illetve elkötelezettségben élt.

Ez mindenki számára természetes volt. Az újkori totalitárius nemzetállam éppen
ezt korlátozza vagy teszi lehetetlenné.

Fölvetődik a kérdés: A középkori európai pluralizmusnak van-e ma új lehető

-sége? Itt Európában vagy Közép-Európában, még szűkebben nézve,. Magyarcr
szágon? A világméretű gazdasági átszerveződésben- a fölhalmozás válságában -
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a nemzetállamok több százéves merevsége föllazul-e? A válságból születik-e egy
újfajta összetettség, sokszólamúságv-Mi is hát Európa? Hol van Közép-Európa?
Mi a pluralizmus? Nincs-e válságban? Beszélhetünk-e a válság teológiájáról? És
mi köze mindenrrek Magyarországhoz? - Sok kérdés ez. Egyiket-másikat szeret
ném megválaszoni, vállalván azt is, hogy talán ellentmond valaki.

Mi Eúrópa?
Vallásaival, nemzetállamaival, vélemények sokaságával, aránylag rugalmas

társadalmi osztályaival bámulatosan változatos. Több világ találkozik itt. Az isz
lám és a kereszténység az Ibériai-félszigeten és a Balkánon keresztül, sőt a
Mare nostrum összes partjain érintkezik. Itt születik meg a demokrácia, sokszor
a legszörnyűbb erőszakuralmaktól kisérve, itt a görög politika és a római jog.
Nagy birodalmak virágzanak: bizánci, arab, karolingi, viking. Európa városai és
egyetemei páratlan sokszínűségükkeltűnnek ki. Itt születik meg Bacon episzté
monológiája, Marx dialektikája, Freud lélekelemzése. Európa az önkritikus tu
dat szülőhazája.

A feudális Európára egy egészen különleges dolog is jellemző: a papságnak a
világtörténelemben egyedülálló társadalomszervező szerepe, segítve ezzel a ki
rályt, az arisztokráciát, a jobbágyokat és a városi polgárságot. A papság befolyá
sa "nem a legfelsőbb hatalomgócokra irányult egyedül", hanem, ahogy Bibó
István mondja, "szétáramlik a társadalom egészére". A szerzetesség szerepe el
sősorban az Appenninektől északra érvényesül. Továbbvivése ez a római prag
matizmusnak, államszervezési és jogászi gyakorlatnak, de egyben a szentágosto
ni államképnek is. Több száz évre a közigazgatási és egyetemi értelmiség előké

szítője. Fontosnak tartják az írást és az írás hatását a gondolkodásra ésa szónak
a szerepét az önkifejezésben. Az arabon keresztül közvetítik a görögök azon vív
mányait és erőfeszítéseit, amit a dolgok értelmének, jelentésének keresésében, a
világ és a másik ember megismerésében tettek.

A 16. századig Európa könnyen olvaszt magába más népeket és kultúrákat.
Rugalmasan egyensúlyoz a központosítás állandó kísértése és a helyi sajátossá
gok tudomásulvétele között. Erősek a történelmi gyökerek. A soknyelvűség

előny, akár Indiában. Semmiben sem akadálya az egységnek. A 16. századtól
azután egészen a legújabb korig a világuralom mítoszában élt. A két világhábo
rúval azonban a gyarmatosító és imperialista Európa végleg letűnt a történelem
színteréről. Az európai országok ma tudják, hogy elveszítették a jogot ahhoz az
uralkodáshoz és erőszakhoz, amit eddig természetesnek tartottak.

Különös módon Európa-éppen hanyatlásában mutatta meg igazi erejét: a szel
lemi, a műszaki és művészi fejlődés nem föltételezi az imperializmust. A különb
ségek és a békés ellentétek erőt adnak, abból születik az új. Hamvas Béla írja
(némi túlzással): "Európa bázisa egy háromezer éves civilizáció, amelynek moz
dulataiban még ma is él Orfeusz, Pithagorász, Homérosz és Periklész." Hozzá
tehetnénk: a próféták és Dávid király énekei, Jézus és apostolai stb. Európa
akkor erős, ha felismeri a hatalmasok cinkosságát, és emlékezik történelmére.

Hol van Közép-Európa és mi Közép-Európa?
Közép-Európa Európa kutató intézete, Európa történelmének sűrített kiadása.

Maximális különbségek minimális területen. Valahol Krakkó és Bécs, Berlin és
Budapest, Prága és München között van. De lehet, hogy hozzászámíthatjuk
Zürichet és Pozsonyt, Stockholmot és Kolozsvárt, Belgrádot és Helsinkit is.

Már a német-római császárság, aztán a Pax Austriatica és Pax Turcensis laza
föderációja kialakít egyfajta egységet Közép-Európában. Nyugatabbra testesebb
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és valódibb, keletebbre testetlenebb és némelykor szimbolikusabb. Nyugaton a
kialakult nemzetek hivatalosan egynyelvűekkéváltak, bár mindenki szívesebben
beszéli a helyi nyelvet. Keleten az országok többnyelvűek maradtak, és nemzeti,
határaik többnyire törékenynek bizonyultak. Nyelvi nacionalizmusuk csak nyel
vi határokat igazolhat. Egy pluralisztikus Közép-Európában a nyelv legföljebb
tartományi határokat jelenthet, úgy mint a mai Svájcban vagy Finnországban.

Közép-Európa szimbolizálja Európa sebezhetőségét, ugyanakkor példáz egy
kultúrát és egy sorsot, ahol a nemzetiség egybeolvad a néppel. Ha nem vigyáz,
határai könnyen temetőkerítésséválnak. .

A késő középkortól született nemzetállamok magukkal hozták a nacionaliz
mus lehetőségét és sajnos, majdnem elkerülhetetlenül a gyakorlatát. Ezek az ál
lamok Európa és elsősorban Közép-Eurépa ellenségei. Ugyanakkor a kis orszá
gok hajlamosabbak európaian gondolkozni. Ha Közép-Európában a pluralizmus
nő, akkor Európa virágzik. Az európai különbözőségekneka középkor óta még
nem volt alkalmuk kivirágozni. Európának és különösenközépső vidékeinek
gazdag alapjai vannak a finom megkülönböztetésekre és összehasonlításokra, a,
környezetnek művészetként való elfogadására, a humorra mint az állam és a
pénz fétisének ellenfegyverére.

Es ma, adjunk hálát a Jóistennek, nincs több "történelmi elhivatottság" (min
dig nagybetűvel szedve), ami a századok folyamán bármilyen történelmet igazol
hatott. Európa országai ma már mind legyőzöttek: dicsőség, nagyság, túlzott ko
molyság nélkül élnek. Képesek egy új európai kultúrára, ahol a különböző

jellegű gazdasági fejlődés, elkötelezettség és erkölcsi tudat nem akadály a közös
feladat megoldásában.

A különbségek szépsége és joga
Mit jelent élni és tűrni a különbségeket és a pluralizmust? Ez nehéz az

egyénnek, nehéz a csoportoknak, nehéz a társadalmaknak. Hiszen mindenki haj
lamos visszavezetni minden dolgot egy egységes alapelvre. Ugyanakkor az állan
dóan mozgó, változó és fejlődő társadalomnak nincs és nem lehet egységes meg
határozó alapja. Lukács György kifejezésével élve: "Egynemű társadalom csak a
kezdet kezdetén létezik ... Az esztétikai szféra gáttalan pluralizmusát éppen az
teszi szükségszerűvé, hogy az egyéneknek kűlön-külön kell eljutniuk a múvészi
objektiváció minden egyes fajtáj ához." Túlzottan merész-e, ha ezt a gondolatot
kiterjesztem a társadalomra, a kultúrára és még a tudományra is, ha nézőpon

tom éppen a csoport és a társadalom? Mindegy, hogy miben van különbség: gon
dolkodásban, hitben vagy magatartásban. A különbség mindig a másként való lét
jogát szentesíti. A másság elfogadása és kivirágoztatása maga a kultúra.

Az európai pluralizmus egyik kezdete a férfi és a nő egyenlő szintű felfogása a
zsidó-görög-római-keresztény hagyományból kiindulva. Az intézmények sokasá
ga és ellentétei. Az értékek változatossága: egyén és közösség, magánélet és ál
lamiság, szabadság és egyenlőség. A munkaerő tulajdona és a fölhalmozás prob
lémái. A számos és mozgékony társadalmi réteg és osztály.

A tőke felhalmozásával egyidejű műszaki fejlődés újabb válságát éljük. A tőke

világméretekben átszerveződik: egyik gazdasági ágból a másikba, egyik földrész
ről a másikra. Ez nem veszélytelen az európai pluralizmusra. Az egyén és a cso- .
port vágyai és tervei egysíkúvá válnak. Az egységesített fogyasztási szokások át
alakitják a társadalmat. Mindjobban elterjed a szcientizmus, ami az értéket
mennyiséggel méri. A tudomány, a számítás- és reklámtechnika új nyelvet te
remt, ami a hatalom nyelve és nem a széles tömegeké.
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.Az emberi kapcsolatok Ieegyszerűsödnekés összezsugorodnak piaci összefüg
gésekre, kapcsolatokra. Az emberi viszonyok áruvá válnak. A "hiányok" ideig
óráig kielégülhetnek,de az örök vágyak, amikkel születünk és felnövünk, elfoj
tódnak. Az önállóság, az önigazgatás megnehezül.

A pluralizmus válsága
A sokszerűség nemcsak az életben, a társadalomban és a történelemben fon

tos, hanem az egyházi életben és a teológiában is. Mint gondolkodó és cselekvő

keresztény emberek, pluralizmus nélkül nem tudnánk élni. Szükségünk van
ugyan "keresztény részrehajlásra", aminek fő megnyilvánulása az elnyomás és
az elnyomók elleni magatartás; a mindig jobbulásra való törekvés, még ha ez
"barbár rendetlenséggel" jár is.

Isten műve nem lefagyasztott, kedélytelen, humortalán, ízetlen-bűzetlen,

agyonszabályozott és fegyelmezett mű. Isten országa itt és most építődik, jól s
rosszul, magunk és mindnyájunk által. Föltételezi, sőt megköveteli különbözósé
geinket, legyen az a legszemélyesebb nemiség vagy a legközösségibb államépítés.
Különbözőségeinknagykorú elviselése, fölismerése, sőt föltárása önmagában is
isteni mű. Megvalósítása az életben; az isteni terv végrehajtása.

A párbeszéd feltétele a jó kérdés feltevése. Platón szerint, kérdezni nehezebb,
de mennyivel fontosabb, mint válaszolni. Kérdezni annyi, mínt ésszerű lehetősé

geket fölkínálni, amelyek közül a válaszoló választhat. Az eszmecsere, a párbe
széd megengedi, hogy a dolgok igaznak bizonyulhassanak. De eszmecsere vagy
.párbeszéd jó kérdések nélkül lehetetlen. Ha nincs pluralizmus, ha "minden egy
nemű", nincs jó kérdés.

A zsinat előtti és utáni teológia egyre jobban tudatára ébredt annak, hogy nem
tarthat igényt abszolút jellegre, hogy a tévedés lehetősége, sőt a tévedéshez való
jog is a pluralizmushoz tartozik. A kemény vagy - vagy kérdésföltevés totalitá
rius: a másikat kalitkába zárja és a jövőt meg az élet összes lehetőségét egy igen
vagy nem válaszra zsugoritja. Nincs-e olyan veszély, hogy a mai egyház hallható
hangja nem támogatja, hanem inkább fékezi a pluralizmust? Ennek elkerülése
minden keresztény feladata.

Közép-Európa reneszánsza?
Képes-e Közép-Európa egy új európai kultúra megszületését elősegíteni, ahol

az elkötelezettség nem akadálya a sokféleségnek? Mi ebben Magyarország törté
nelmi lehetősége?

Abból kell kiindulnunk, hogy Közép-Európának joga van a biztonságra. Ez kö
telességgel és ellenszolgáltatással jár, amit a pluralisztikus társadalom képes
biztosítani. Lényege - történelmének helyes ismerete. Az ellentétes látszatérde
kek ellenére ez vezet párbeszédre. Joggal szögezi le Berend T. Iván: Közép
Európaj.úgyszólván minden népe és országa időről-időre hódítók uralma alá ke
rült és soknemzetiségű birodalmakba tagolódott. Magyarországon a független
nemzetállam megteremtésére tett évszázados erőfeszítések - bukott szabadság
harcok és sikeres kompromisszumok együttes hatása révén - legalább részlege
sen realizálódtak."

Magyarország sok más közép-európai országgal együtt ,,- sajátos földrajzi
helyzete és egyéb adottságai folytán - nyitott ország. Európa keresztútján fek
szik, tragikus - máig ható történelmi tapasztalatokat szerzett értelmetlen há
borúkból, megosztó nemzeti indulatokról." A magyar külpolitika a párbeszédet
keresi. Teszi ezt" ... annak a tudatában, hogy a kis és közepes országok kapcso
latai nyilvánvalóan nem helyettesítik a világ sorsát döntően befolyásoló két
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nagyhatalom párbeszédét. De a két szövetségi rendszerhez tartozó kisebb orszá
gok viszonya hozzájárulhat a nemzetközi légkör' javulásához, ami egyik feltétele
a két nagyhatalom közötti pérbeszédnek,"

Talán nem véletlen, hogy a Nemzetközi Valuta Alapnál Ausztriát és Magyar
országot ugyanaz a belga Jacques De Groot képviseli, mint Belgiumot.

Pax Mitteleuropa?
, ~ késő kőzépkor é~az 1~48;t9-es időszak, valamint a két világháború közötti
e~tlzedek ~e.gmutattak, nnre kepes egy földarabolt Közép-Európa. Pax Turcen
SIS, , A~st:latIca, Pa: ~~rsovien~is bizt,osítják több száz éve, hogy a közép
europa! ?epek ne gyilkolják egymast. Elkepzelhető-e olyan Közép-Európa, ahol a
~aton~-~rsadalomra épült nemzetállamok mindinkább felolvadnak egy polgári
]~~legu tarsadalomra alapozott nagy egységben? Ami lehet a kossuthi konföderá
ClO vllgy a Jászi Oszkár-féle dunai népek összefogása, vagy a merészebb Ra
paczky-Palme-t~rv s az ehhez hasonló belga De Smael és az angol-magyar Mary
Kaldor ~eg~ldasa.,Ahol a ?e~zeti háborúk kiiktatódnak, ahol a soknyelvűség
gazdagsagot Jelent es nem viszály forrását. Ahol a szláv-germán-magyar kultúra
egymást erősíti a különbségek párbeszédén keresztül. .

DENIS HAV

A HUMANISTA VILÁG FÖLDRAJZI
HORIZONTJAI

Hangsúlyoznom kell, hogy nem vagyok sem földrajztudós, sem térképészeti szak
ember. De régóta érdekel,hogy régebbi, kezdetlegesebb korok emberei hogyan
látták a világot. Megpróbálom röviden összefoglalni, hogy melyek voltak a késő

középkor világának földrajzi és fizikai horizontjai.
Nehéz megérteni, hogy szemlélték az emberek fizikai környezetüket. Sokan

nagy területeket jártak be, érzékelték tehát a vidékek különbözőségét. Ezt né
hány olyan könyvből láthatjuk, melyeket a Rómába igyekvő zarándokok írtak,
főleg az 1300-as jubileumi szentév utazásai után. - Az emberek többsége azon
ban egyetlen városban vagy falucskában élte le életét, Azoknak, akik az Alpok
ban, a Pireneusokban, az Appenninekben vagy Skandinávia fjordjai között éltek,
a világ a hegyek világa volt. Ezeken csak ritkán keltek át, bár a könnyebben elér
hető felföldek jó legelőket kínáltak a vándorló pásztoroknak. Az egyik völgyben
lakó ember itt találkozhatott a másik völgy lakójával. A PÓ mocsaras torkolatvi
déke, Anglia lecsapolatlan lápjai (Fenland), Németalföld mélyen fekvő területei
pedig folyton ki voltak szolgáltatva a tengernek. E területek változtathatatlannak
bizonyultak elszegényedett lakosságuk számára. Ez volt a helyzet a síkságon is,
ahol az évszakok szabták meg a mezőgazdasági rendszert, de ezt hol viharok, hol
szárazságok szakították meg. Lakosságuk egy helyben élt: egyetlen horizontjuk
évszázadokon át egy-egy mezővároska volt a maga piacával. A törekvő gazdálko-
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