
fogalmait. A tegnapot és a mát. Megkövült'az
idő. de köddé is vált - szertefoszlott. A kötet
címe is az összefolyt időre enged következ
tetni. Az olyan verssor pedig. mint ez: ..ami
emelhetőmég fölemelnémhittel/ hogya teg
napra jön más holnap". vagy az. hogy ..köt
het rám friss súlyokat az életi gerincem
vállam már tovább nem roskadj állni adatott
a magányosoknak/ amíg el nem dönt a végső

enyészet". a másokért hozott áldozat. a ke
resztvállalás időszerűségére utal. Erre min
dig és mindenhol szükség van, ez felette áll az
egymásratorlódó eseményeknek, melyeket
az ember megélhet. Ss hogyan lehet a múltból
máig folyó időből a jövőbe menekülni? igy:
"Hallgasd és figyeld e nyitott pusztulást/ ki
mit temet s ment partról partra át/ s ne kér-

- dezd mi lesz ha a part leomlik - még
elinduibatunk otthonról haza". Hatalom nél
k~ili hatalomról beszél Gál Sándor, ami nem
más, mínt hüség az élethez és hit az életben.
Megejtö egyszerüséggel jelöli meg az ön
megvalósitás feltételét és egyetlen esélyét:
"te értem s én teérted".

Gál Sándor ott virraszt szavaink és örökö
seínk felett, amikor azt kérdezi, hogy vissza
tér-e kiáltásunk a mesék messzeségéböl, talá
lunk-e -néha új szót, új virágot, mely ma
gunkból nőtt, melyet mi tudunk felajánlani
a mindenségnek. Az "engedjétek hozzám
jönni a szavakat" Sütő András-i és az "enged
jétek hozzám a gyermekeket". jézusi (Lk 18.

[TUDOMÁNY

Két etikai antológia

"Az egén filozofálás - ez éppen jelen ko
runk szerencsétlensége .z: inkább megvetés
és ócsárlás tárgya. mint a megbecsüléséés
dicséreté, annyira megszállta majd minden
ki lelkét az a pusztító. szörnyeteg meggyő

ződés, hogy a filozofálás mellőzendő, vagy
csak keveseknek való. Mintha bizony a dol
gok okait. a természet útjait, a világmin
denség értelmét. Isten szándékait, ég és
föld titkait szemünk előtt, kezünk között
tudni éppenséggel semmi volna. hacsak
nem nyerhető belőle valami előny. valami
lyen anyagi nyereség" - panaszolta a mo-
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16.) parancsát teljesíti. amikor a gyermeki
tisztaságban látja szavaink hiteles forrását.
Nagy Lászlóra és Szilágyi Domokosra hivat
koZva írja. hogy őutánuk már nem volna
szabad verset írni. "csak nézni és ámulva inni
a szépséget". Oket méri a mesék messzeségé
ből fakadó tisztasághoz. Ezzel az eredendő

tisztasággal félti a természetet, a megtört
Dunát, mely már nem ad "egyetÍen homok
buckát sem", a békét és állandóságot jelentő

vadvizei és' holtágai megszűnnek, ha az
anyafolyó betonmederbe kényszerül. Zúgó
címmel egész versciklust szentel a "védte
lenné-apasztott" Dunának. Gál Sándor foly to
nosségteremtő író, aki újraéli azt, mit mások
már megéltek: "a tudottat mentem új tu
dássá". Európai öntudata Bartóktól van. Ilyen
öntudattal protestál a feghétköznapibb szűk-'
keblűségekellen is: "mit is kéne tenni ezzel/
ezzel az egész Európával/ okmányokkal bi
zonyitható honosságommal/ hogya kassai
postán egy tizenéves hajadon megjegyzések
nélkül adja ki anyám ajánlott levelét".

Gál Sándor egy Duna-melléki faluból ke
rült a magyar múltat hordozó kelet-szlová
kiai nagyvárosba. Mélyre eresztett gyökerei
vel tudott magasra nőni. Egyetemessége mín
denkiért érzett felelősségtudatot és felelős

ségtudatosítasf jelent. (Madách, Pozsony

'984.)

Virt László

dern kor hajnalán a reneszánsz egyik leg
ragyogóbb elméje, Pico della Mirandola
(Reneszánsz elikai antológia, Gondolat,
1984). S mi, akik éppen ötszáz évvel később

olvassuk újra e sorokat - Az ember mélto
ságáról szóló, eimében is programadó érte
kezést 1485-ben irta á jeles humanista -,
már tudjuk, hogy a büszkén "modern"-nek
nevezett kor egyik fő mozgatóerejévé épp
az anyagi biztonság és nyereség fétise vált.

Es a filozofálás? Nos, a Gondolat Kiadó
Etikai gondolkodók sorozatának két leg
utóbbi kötete a "filozofálást megbecsülő

és dicsérő" olvasókhoz szól, és bár régi ko
rokhoz nyúl vissza, a mai ember figyelmére
is méltó, De milyen tanulságokkal szolgál
hatnak számunkra a több évszázaddal ez
előtt élt gondolkodók etikai nézeteit tolmá
csoló antológiák? Kétféleképpen okulhatunk
belőlük: az egyik a történeti érdekesség,
vagyis a múlt valamely korszakának gon
dolkodását hiteles, eredeti forrásokból meg-



ismerni, felfedezni. Nézzük előszőr ebből a
szempontból a két kötetet.

Steiger Kornél az általa példamutató gon
dossággal válogatott és jegyzetelt Sztoikus
etikai antológia (Gondolat, 1983) utószavá
ban joggal írja, hogy "hosszú története és
erőteljes hatása ellenére a mai olvasó szá
mára a sztoikus filozófia jórészt ismeretlen.
területnek számít". Ezt úgy lehetne ponto
sítani, hogy a magyar könyvkiadás eddig
csak a sztoikus filozófia kétségtelenül leg
érdekesebbnek tűnő szerzőinek - Seneca
nak, Marcus Aureliusnak. Epiktétosznak 
népszerüsítésére fordított gondot, míg a
sztoa korai szakaszáról nem sokat tudtunk.
Most e válogatással kezünkben valljuk be
- nem véletlenül. A felsorolt ismert szer
zőket megelőző korból fennmaradt töredé
kek alig huszonöt oldalt tesznek ki a több
mint ötszáz oldalas antológiában. Ezért is
hasznos a sztoikus szövegek mellett a sztoi
kusokról irt művek (ezek közott Diogenész
Laertiosz Hires filozófusok élete és véle
ményei című ismert munkájából a VII.
könyvnek, és Sztobaiosz élő nyelven először

itt megjelenő kivonatainak] , illetve a sztoi
kusokkai vitatkozó iratok köztése (ez utób
biak szerzői közott Ciceróval és Plutar
khosszal is találkozhatunk).

A válogatás nemcsak a sztoa időbeli ki
terjedéséről alkotott közkeletű képet széle-'
srti ki és teszi teljessé, hanem több más, a
filozófiatörténetben gyökeret vert tévedést
oszlat el. Az egyik ilyen félreértés forrása
a kronológiai szemlélet, mely abból kiin
dulva, hogya sztoa alapítója, Zénón, idő

ben Arisztotelész után müködött, a sztoikus
filozófián mintegy az arisztotelészi kérdés
felvetések hiányát kéri számon. Valójában
az elzárkózott arisztotelészi iskola legköz
vetlenebb utókorára nem hatott, és a sztoi
cizmus az athéni filozófiai életet akkor ura
ló szókratikus iskolák talaján alakult ki.
Ennek alapján bizonyítja be az utószó, hogy
- ismét a közhiedelemmel ellentétben 
"a sztoikus tanítás nem a kiteljesedett, majd
összeomlott görök filozófia romjaira épülő,

eklektikus válságtermék, hanem az attikai
filozófia szerves folytatása, sőt - legalábbis
az etikai diszcíplina tekintetében - a korai
görög filozófia egészének betetőzése".

Az a .tény viszont, hogy a sztoikusok
számára az állam léte vagy nemléte etikai
lag közőrnbőssé válik, nem egyszerűsíthető

pusztán etikai szerepváltozásre (ahogy az
515. oldalon olvashatjuk}, hanem nagyon
jelentős fordulat áll emögött: a közélet és a

magánélet elválása. A hellenizmusban a kö
zösség és az állam a polisz klasszikus ko
rában oly szoros egysége kettéválik, és az
egyén már nem a polisz társtulajdonosnak
tekintett, teljes jogú és cselekvő polgára,
hanem egyre inkább egy kialakulóban levő

birodalom alattvalója; a társadalmi és poli
tikai tendenciák arra ősztőnzik. hogy in
kább saját magával, mint a közösséggel' tö
rődjék. A társadalombölcseletben az etika, a
helyes élet tudománya nyomul előtérbe, mig
a közösség tudománya, a politikaelmélet
háttérbe szorul. Ez a folyamat, a 'közélet és
a magánszféra elválása ismétlődik meg a
római városállam birodalommá alakulása
kor is. A sztoikus bölcselet és a közügyek
kel törődés közti ellentmondásról így írt
Plutarkhosz: "hazájuktól lávol. mint a ló
tuszt élvezték a nyugalmat, társalgásokkal,
könyvek között és sétával töltve teljes,
egyébként nem is kurta, hanem nagyon is
hosszú életüket. .. Tanításuk kiúttalan. éi
közügyek gyakorlásában alkalmazhataelan,
nem hozható összhangba sem szükséglete
inkkel, sem pedig a gyakorlattal." A poli
tikusi funkció s általában a politikusi minö
ség nem kapcsolódik szervesen a magán
emberhez, mint az athéni poliszdemokrácia
aranykoréban. így lehetett sztoikus egy
aránt Marcus Aurelius császár és a rab:
szolga Epiktétosz,

A másik válogatás mintegy felel a sztoi
kus antológiára, hiszen a reneszánsz az an
tik világ és gondolkodás újrafelfedezője,

és ezen' belűl feleleveníti a sztoícízrnust is.
A sztoicizrnus persze csak a reneszánsz
egyik alapvető,magatartásmódja a sok kö
zül. Mivel ez az antológia nem egy irány
zat, hanem egész korszak bemutatására vál
lalkozott, igen összetett és sokoldalú képet
tár elénk. A kötetben szereplő szerzők pusz
ta felsorolása is érzékelteti az átalakulóban
levő kor gondolkodásának sokszínűségét.

Az elsősorban költőként maradandót alko
tott Petrarca kitűnő morálfilozófus is; Al
berti a reneszánsz egyik legsokoldalúbb
egyénisége, építész, művészettörténész,

nyelvész, zenész, a kötetben is szereplő Csa
ládról szóló : értekezése pedig a korszak
egyik legfontosabb etik~i írása; Ficinoa
firenzei platonikus akadémia .vezéralakja,
míg Valla a "rivális" irányzat, az aríszto
telianizmus legjelentősebb képviselője. Ma
chiavellit, Montaigne-t és Bacorrt nem kell a
magyar olvasóknak bemutatní, a tőlük itt is
közölt. magyarul már ismert részletek a he
lyes szerkesztői elgondolás szerínt az anto-
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lógia teljességét szolgálják. Erasmus írása a
reformációval. magával Lutherrel folytatott
polémia, a két katolikus francia, Montaigne
és Charron sztoicizmusa pedig már a vallás
háborúk fanatizmusának és véres harcai
nak visszhangja.

A Reneszánsz Ember a történeti valóság
tól független, gY!lkran hivatkozott szim
bólumma vált. Érdemes megismerni,· hogy
milyennek tartották maguk a reneszánsz
gondolkodók az embert, s milyen normatív
erkölcsi elvárásokat támasztottak vele
szemben, milyen tanácsokkal készítették fel
az életre és a ha~lra. Eredeti szövegek ol
vasása alapján ismerkedhetünk meg olyan
kérdésekkel, mint az akaratszabadság, a
szerencse befolyása az emberi sorsra, a hít
és az értelem, viszonya, az erények fontos
sága. A válogatásban szereplő írások alap
ján árnyalt válasz adható arra a sok vitát
kiváltó kérdésre is, hogy pogány korszak
volt-e a reneszánsz? Világosan látható, hogy
egyfelől a vallásos gondolkodás hagyomá
nyának keretei töretlenül megmaradtak a
reneszánszban, másfelől viszont a nem val
lásos jellegű érdeklődés, mely arányaiban
kisebb súllyal .korábban is létezett. a rene
szánszban egyensúlyba került a vallási és
teológiai gondolkodással, hogy rövidesen
felül is múlja azt. Más szóval, a szekulari
zációs folyamat felgyorsulásának kezdete a
reneszánsz, de helyesen fogalmazta meg a
kérdéssel foglalkozó alapvető tanulmányá
ban Kristeller: alapjában véve még. keresz
tény kornak kell tekinteni (Szellemi áram
Jalok a reneszánszban, Magvető, 1919).

A történelmi hitelesség nyomozása mel
lett a másik szempont, amiért "a történe
lemben a nagy idők nagy lelkeivel érint
kezünk" (Montaigne), a saját életünkre köz
vetlenül is hasznosítható tanulságok fölle
lése. Ebben a tekintetben még. eredménye
sebb lehet a két kötet forgatása, és az ott
olvasható tiinitások aktualizálásához a re
cenzensnek fölösleges is példákat sorolni:
mindenki megtalálja az őt érintő-érdeklő

részeket. S bár nem kell Petrarca azon ke
selÜ lzavait saját korunkra érvényesnek te
kinteni, miszerint "kortársaidtól a merö,
üres beszédeD. kívül nincs mit reményle
ned", azt a tanácsát fogadjuk meg, hogy
"ne vesd meg. ha a rég.iekhez térünk visz
sza, és náluk olyasmit találunk.vamí szoron
gásodat megszünteti".

PaczoJay Péter
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Georges Duby:
'A katedrálisok kora

A középkori ember a teremtett világban
a Teremtő nagyságát, erejét, akaratának
megnyilvánulását látta és kereste. Gondolko
dásmódját a természetfelettihez való
viszonya határozta meg. A művészet is csak
egyik eszköz volt, amellyel az áldozat, az
engesztelés, az imádás és a dicsőités kifejezé
sének formáiba kapcsolatot teremtett az érzé
kelhető és a transzcendens világ között. Az
lsten és az ember közötti kapcsolat meg te
remtése és fenntartása a feudális társada
lomban az egyház feladata volt. Ezzel megha
táreső szerepet kapott és vállalt a művészetí

alkotások létrehozásában és irányításában.
Duby a kózépkori művészetialkotások kö

zül azt az építészeti objektumot 'választotta
ki. amely körül az egyes időszakokbana tár
sadalom szellemi és művészetí tevékenysége
megszerveződött: 980-1130 között a kolos
tor, 1130-1280 között a katedráhs. 1280
1420 közott a palota a meghatározó építészeti
keret, amely produktuma, de irányitási köz
pontja is a feudális társadalom kultúrájának.
Ez a kultúra olyan társadalomban jött létre,
amely meghatározott rend - ordo - szerint
tagozódott, és a különböző rendék tagjai
helyzetüknek megfelelően megteremtették,
felhasználták vagy élvezték az emberi munka
által létrehozott anyagi javakat.
~urópában az ezredik év táján a társada

lornszerkezetben és a művészetben nagy fel
lendülés érzékelhető, amit a mezőgazdaság

fejlödése tett lehetövé. A lovagok lelki üd
vösségükért, Isten dicsőségére és állandó
dicséretének biztosítására bőkezűen adakoz
tak az egyháznak a megnövekedett jöve
delmeikból. Az 'egyház vagyona volt az az
erő, amely 980 és 1130 között létrehozta és
előbbre vitte az európai művészetet,amit ma
a romantika korának nevezünk. A királyság
szakrális funkcióját és. kulturális feladatait
a szerzetesek vették át, igy a kolostorok
lettek a szellemi központok.

Ezekben a szellemi központokban a mű

vészet segitségével az abszolútumot kivánták
IÍ1egjeleníteni. A román kori ember gondola
tait az Apokalipszis Krisztusa uralta, akit az
utolsó ítélet bírájaként ábrázoltak. De Krísz
tus kapu is volt, akin keresztül a bűneitől

megtisztult ember beléphetett az ismeretlen
dicsöségbe. Ezért az emberré vált Krisztust
a szenvedés útján kellett követnie, de általa
osztályrésze lesz a feltámadás is.


