
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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dók ezt rendszeresen fölkeresték, de a néhány mérfölddel odébb élő falusiak
többnyire nem is ismerték. Milyen világképet alkothatott az emberek többsége?

Európa politikai egységét főleg a korabeli történelemkönyvekben és törté
nelmi térképeken vizsgálhatjuk. A színekkel vagy vonalakkal világosan bejelölt
határok kiemelésével olyan kontinens rajzolódik ki előttünk, amelyet pontosan
felosztottak mindenféle hercegek és nemesek, egyházak és városok között, A 14.
és a 15. századra már valódi politikai egységek jönnek létre jó néhány területen.

A legtöbb atlasz még a késő középkorban sem veszi figyelembe aszigeteket
egy országon vagy tartományon belül; s a határvidékeket sem, ahol nincsenek
hatóságok, csak útonállók és az igazságszolgáltatás elől bujkálók. Ezért foglal
kozom kevesebbet Itáliával vagy Németországgal, hiszen ezek a területek a jog
hatóságok. labirintusai voltak. Területi igényeiket gyakran változtatták, vagy pe
dig bekebelezték őket a szomszédos hatalmak, s így - legalábbis átmenetileg 
teljesen megsemmisültek.

A 15. században a sok államból összetevődött Itáliában és Németországban
még a legszilárdabb, legnagyobb államok is cseppfolyós állapotban éltek. Ezt a
leghosszabb életre hivatott köztársaság mutatja a legjobban. Lehetetlen reális
képet alkotni Velence birodalmáról, amely megoszlott az ingadozó (de általában
csökkenő) tengeren túli birodalom, a stato de mar, és a hasonlóképpen fluktuáló
(de általában növekvő) terra ferma között, A stato de marban a hatalmas és se
bezhető földterületek nem rendelkeztek nyelvi vagy vallási egységgel. A latin, a
görög és az iszlám alkotta a művelt réteg nyelvi alapját és az egyszerűbb embe
rek tájszólását. De ha Velence kivételes eset is, aligha egyedülálló, kivéve mére-

. tét és fontosságát az európai és az olasz gazdasági és politikai ügyekben. Még
Britannia Maiorban is több változata volt az angol nyelvnek a kelta nyelvek há
rom különböző variánsa mellett. Két, szüntelenül háborúskodó királyságra osz
lott: a határvidék senkiföldjére és Írországra, annak bizonytalan számú jelenték
telen hercegével együtt, akiket az angol trónon ülő uralkodó képtelen volt kordá
ban tartani.

Az il terra a mindennapi ember számára Európa nagy részén meglehetősen

korlátozott területre szűkült. A joghatóság pontos meghatározása a sűrűbben

lakott vidékeken bizonyára érintette az egyszerűbb embereket is. A bajoror
szági Tankönyvkiadó érdeme, hogy megpróbálta térképen felvázolni a jogható
sággal rendelkező intézmények elhelyezkedését az osnabrücki egyházmegye kü
lönböző részeiben. Hiszen a megvádolt embereknek fél kilométerrel odább eset
leg egészen más jellegű bíróság elé kellett állniuk. Osnabrück püspöki székhely,
és a középkorban az egyházi igazságszolgáltatás általában stabilabb volt, mint a
világi, bár sokszor távolról sem elegáns és tiszta.

A korszeru értelemben vett kartográfia a középkor végén kezdődött. A 14. és a
15. század csakugyan kritikus időszakot jelentett a térképészet történetében.

A középkor világát tanulmányozva mindig a klasszikus írókból, a héber bibliá
ból, az ókeresztényegyházatyákból és a kora iszlám filozófusaiból kell kiindulni.
Hatásuk a különböző időszakokban nagyon egyenetlenül érte a latin Nyugat tu
dósait. E források megismerését a patrisztikus időszak némileg ellentmondásos
beszámolóinak köszönhetjük.

A Nyugat a görögöktől (római írók által) elsősorban azt a világszemléletet örö
költe és tartotta meg sokáig, hogy a Föld kör alakú (a korai görögök szerint),
minden oldalról víz határolja, s a kör sík lapon nyugszik. Ez az elképzelés sokáig
rögződött. A földhöz kötött emberek többsége a Földet laposnak látta, a dombok
és hegyek kivételével. Nem tartották gömb alakúnak, bár a görögök között már
akadtak olyanok, akik elfogadták ezt az elméletet. Végül Arisztotelész bizonyí-
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totta be és az őt követő földrajztudósok alkalmazták. De ezt sajnos nem min
denki ismerte. Vad találgatásokon kívül még azoknak sem volt semmiféle eszkö
zük a földrajzi hosszúság kiszámításához, akik tudományosan ismerték a Föld
formáját. Igaz ugyan, hogy a földrajzi szélességet meglehetős pontossággal ki le
hetett számítani egy nap hosszából, egy földbe szúrt -bot árnyékából. Ami az
ilyen természetű információk képszerű ábrázolását illeti, ez csak néhány utazót
érintett és a part közelében hajózó tengerészeket - azokat, akiknek tulajdonkép
pen a térképek (periploi) készültek. Történt néhány kísérlet kör alakú térképek
szerkesztésére. A legjobban kidolgozott munka Agrippáé volt Rómában, Kr. e.
20-ban.

Az értelmiségiek tehát elég sokat tudtak a Föld formájáról; igaz, hogy több
ségük egyáltalán nem törődött ezzel, ahogyan ma sem gondolunk rá. A tanult
emberek között is sokan tökéletesen beérték a sík-kör elmélettel. A császárok
korában a felosztásoknak csak adminisztratív jelentőségük volt (Augustus pro
vinciái Itáliában; Cézár korábbi és téves feltételezése, hogy a németek a Rajnától
keletre élnek). A valóban képzett földrajztudósokkal, mint Ptolemaiosz; nem so
kat törődtek. Az irodalom megőrizte, hogy a görögök Azsiára, Afrikára és Euró
pára osztották a világot, de ennek alig tulajdonítottak jelentőséget.

Ebbe a hellenisztikus világba tört be a judaizmus, majd a kereszténység. Ma
gukkal hozták problémáikat, teremtéstörténetüket. A világot a káoszból Isten te
remtette, majd a vízözön után - mondhatni - újjáteremtette, meghagyta Noé há
rom fiát és a Bábel tornyát. Ezeket kellett a földrajznak asszimilálnia. Mindkét
felolsztást használták a későbbi korokban. Az első hármas felosztást azonosítani
lehetett a három ősi kontinenssel. Shem meghódította Ázsiát, Ham Afrikát, Eu
rópa pedig Japheté volt; a Bábel tornya magyarázatot adott a nyelvek sokfélesé
géhez Isten teremtésében. Az Ujszövetség igazolja az Oszövetséget, s így erősíti

meg az említett világképben található elemeket. Az Apostolok Cselekedetei pedig
már a jövő felé tekint - az apostolok s a hatalmukat öröklő püspökök terjesszék
Isten igéjét. A felhívás, hogy a Tizenkettő vegye lajstromba az evangelizálandó
területeket, a Divisio apostolorumként ismeretes felsorolás összeállításához ve
zetett. A kereszténység terjedésének legjelentősebbföldrajzi következménye egy
közös elnevezéshez vezetett a keresztényIakta területeken: a keresztény világ
(Christendom) fokozatosan önálló fogalommá lett a kereszténységnek mint val
lásnak továbbra is megmaradó fogalmából (christianismus).

Az utolsó fejleményt siettette az iszlám seregek állandó előrenyomulásaa Kö
zép-Keleten, Eszak-Afrika partjai mentén és magában Európában, nevezetesen
Spanyolországban, Szicíliábarkés Itália déli részén. Az "igaz hit" is arra irányult,
hogy elterjedjen az egész földön, szilárd és egyetemes vallást kényszerítve a vi
lágra. A két birodalmat ingadozó határ választotta el egymástól. Ez siettette a ke
resztény világ gondolatának kifejlődését.

Az Európa név tanult szó volt, amint bizonyos mértékben még most is az. l)p a
"keresztény világ" kifejezés aligha örvendett ,nagy népszerűségnek, legalábbis
a 18. században, mielőtt eltűnt. A krónikákban az első keresztes hadjáratot köve
tően esik szó Európáról, amikor kissé homályos karrierjét megkezdte. Sevillai
Isidorus Etimológiáiban már megjelentek az imago mundi alkotóelemei. Elmond
ja, hogy a görögök és a latinok Oceanusnak nevezték azt, ami a földet (orbem)
határolta; a latin orbis szó jelentése természetesen kör, nem gömb. Később a
"De terra et partibus" szakaszban megismerjük annak leírását, mi is valójában
az oikumené. Idézem: "A Föld a világ közepén foglal helyet. v , a vizekből merült
föl (mint a Genezisben). Az orbis elnevezés köralakú természetébőlszármazik,
hogy olyan, mint a kerék .. .' óceán határolja mindenütt, Három részre oszlik:
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Ázsiára, Afrikára, Európára; de nem egyenlő arányban, mert Ázsia keletről
észak felé terjed. Nyilvánvaló tehát, hogy a kör két részre oszlik. Azsia a kör
egyik fele, Európa és Afrika a másik, melyet kettészel a Földközi-tenger."

Micsoda felhivás szemléltető ábra készítésére! Ettől kezdve Isidorus több kéz
iratában felbukkannak a híres "T-O" térképek, ha egyáltalán nevezhetjük tér
képeknek a. Gondviselés világának e merev leírását. Isidorus ,hozzáteszi, hogy
Júdea köldökén van Jeruzsálem. Es még ha a földi édenkertet Ázsiában találjuk
is, Jeruzsálem lett a világ e primitív ábrázolásának középpontja. Innen futott
jobbra és balra vagy keletnek és nyugatnak a két nagy víziút, a Nílus és a Duna;
délen a Földközi-tenger az óceánba torkollott. Ezt a naivitást látjuk az Isidorus
szöveg illusztrációinak százain és más szövegekben, amelyek jóváhagyták vagy
támogatták ezt az ábrát. Közöttük a legelterjedtebb és a legtekintélyesebb a
Macrobius-kommentár volt .a Soinnium Scipionisról. Aszöveget - talán helytele
nül - Cicerónak tulajdonítják, és a közelmúltban élénk érdeklődéstkeltett.

Ezek a térképek gyakran mutatják be Noé három fiát a nekik juttatott konti
nensekkel; furcsa módon a dispersio apostolorum nem szerepel rajtuk, talán
mert a Tizenkettő sokfelé járt, talán, mert számuk megnőtt és keveredett a ké
sőbbi hithirdetőkkel. Visszatekintve, még sokkal meglepőbb, hogy egyik mappae
mundi sem tesz kisérletet arra; hogy feltüntesse a keresztény világ területeit.

Aligha szükséges említenem. hogy ezek a vázlatok semmivel sem könnyítették
meg a zarándokok és vándor árusok útjaít vagy a tengerészeknek a hajózást. Az
utazóknak tapasztalatokat (know-how) kellett gyűjteniük, és lassan kialakultak a
Rómába, Jeruzsálembe vagy Compostellába vezető útvonalak. Akadtak mai
Baedeckerekkel egyenértékű írásos dokumentumok térkép nélkül: anekdotában
gazdag útleírások, "bölcs mondásokkal és korszerű példákkal" teli, különböző

formákban. Fenn is maradtak a Montaigne-féle utazókíg és a mai útikönyvekig.
Természetesen erre az időre már sok országban megszülettek a topográfiai mű
vek, például Flavio Biondo Italia Illtistrataja és egy évszázaddal később Leandro
Alberti Descriptiója - ezt használta Itáliai vade mecumként Montaigne. Ekkor
pedig már az, amit "valós" világnak nevezünk, egyre sürgetőbb igénnyel keltette
föl a földrajztudósok és a térképészek figyelmét.

A földre és az égboltra vonatkozó ismeretek nagy részét Ptolemaiosz gyűjtötte

össze. Ehhez számos utazó is hozzáj árult, nem kis mértékben a mohamedánok,
akiknek arisztotelészi ismerete egyesült olthatatlan vágyukkal, hogy utazásaikat
feljegyezzék. Ilyen vonatkozásban egyre több információ halmozódott fel, leg
nagyobbreszt szöveges leírás formájában. Ebből,csak néhány városka és földbir
tok föltérképezése maradt ki. A 13. század gazdasági tevékenysége mérhetetle
nűl gazdagította a föld felszínének megismerését, és természetesen az itáliaiak
voltak az úttörők, tevékenységüket egészen Kolumbuszig és Cabot-ig folytatva.

Szükségtelen most aprólékosan beszámolni a 13. század felfedezőivel kapcso
latos részletekről. Csak a Polo-család utazásaira hivatkozunk azzal az emlékkel,
amelyet Marco Polo állít nekik Il Milione című csodálatos munkájában. Az így
kapott információt sok esetben bejelölték a "T-O" térképek változataiként ké
szült kör alakú térképekre. Igen figyelemreméltó az ebsdorfi (korai 13. század)
és a herefordi (kb. 1290) nagy falitérkép tervezőinek találékonysága. Jelentős is
meretanyagukat belezsúfolják egy szent körbe. Az ennek nyomán létrejött tor
zulások megdöbbentőek. Kelet megmarad a térkép felső részén, nyugat délen,
észak és dél a bal, illetve a jobb odali kerületeken található. Itáliát például úgy

"ábrázolták, amint északnyugatról délkelet felé tart (erre a tényre emlékeznie
kell annak, aki Dante De Vulgari eloquentia című művét olvassa); Spanyolország
torz kitűremkedesaz óceán nyugati végén" a brit szigetek megnyúlt szigetcsopor-

288



tokra töredeznek északon, és így tovább. Ezek az adatok"tulajdonképpen jórészt
, igazak voltak, bár a képi elrendezésen fantasztikus zűrzavar uralkodott. A kar
tográfusok ,mindezt mitikus elemekkel gazdagították: különösen Azsiában a pa
radícsomkerttel, Góg és Magóggal és sok további csodával, melyek évszázadokon
át sem szűritek meg kísérteni a térképészeket és az utazókat.
, Amikor a 13. század végére elkészült Hereford nagy térképe, elkezdődött a

sokszorosítás, majd egyre részletesebb lett az ábrázolás. Megjelentek a Földközi
tenger térképei, a portolani. Vélhetően jóval korábban keletkeztek, különben
nem lett volna olyan erőteljes a földközi-tengeri kereskedelem a 12. század végé
től; nemigen lehetett azonban kapcsolatuk az ókori térképekkel (periploi), A
fennmaradt portolani mindenestre használatra készültek: ezt rögtön megérezni
rajtuk, szinte árasztják a tengerszagot. '

A Pertuliso nem hagy kétséget afelől, hogy Dante jól ismerhette az egyik díszes
portalanát, amit ekkortájt például a genovai Pietro Vesconte tervezhetett. Ho
gyan lehetne máskülönben magyarázni Szent Domonkos calaruegai szülőhelyé

nek leírását?

Ott, ahol édes zeffirünk születve
száll, hogy a lombot frissen bontva vonja
vén Európát újdon öltözetbe,

hol ama hullám csap a partoremra,
mely mögött, hosszu hevétől kiégve
rejlik a Nap előlünk nyugalomba:

ül a szerenesés Calaroga, védve
a nagy paizstól, amelyen feküdve

nyúl az oroszlán ésbástyákra lépve.
(Babits Mihály fordítása)

(Par. XII. 46-54.)

Ez a hivatkozás Kasztília címerére minden bizonnyal az atlaszokon zászlókkal
megjelölt királyságok képi ábrázolásából keletkezett, mint a Katalán atlasz (jóval
Vesconte után), amely minden királyságot díszes hadijelvényekkel ábrázol. A
térképeken feltüntetik az iszlám félholdat berber területeken; ezzel a keresz
ténység ésa pogányság szemben álló területeit először jelzik láthatóan, hiszen
ezek egy "T-O" atlaszon sincsenek bejelölve. ,
, A tengerészek Európa téves régi határait hamarosan ésszerűsítették:térképei

ken kiterjesztették a nyugati partot az Északi-tenger, majd a felfedezéseknek
megfelelően lassan Afrika nyugati partjai felé is. A 15. század végére Eszak
Afrika nagyrésze, Levante és a Közel-Kelet térképen is hozzáférhető volt. Ter
mészetesen sok volt a bizonytalanság. A földrajzi szélességet hozzávetőlegesen

meg lehetett állapítani, meghatározták az iránytű pontjait és e szerint tájékozód
tak. A földrajzi hosszúságok azonban meghatározatlanok maradtak a pontatlan
merések miatt, amíg a 18. században meg nem jelentek a javított kronométerek.

A korábban megtett óriási utak a hajózás történetének csodálatos vállalkozá
sai. A 15. század végére megkerülték a Jóreménység fokát, Kolumbusz felfedezte
azt, amit Japánnak gondolt, Cabot partra szállt a későbbi Ujfoundlandon. Ezek
nek a kiváló itáliai úttörőknek és az őket követőknek a felfedezéseit pontosan
nyomon követték az ötletes glóbuszokon, majd később más ügyes itáliai és né
met ábrákon, például Mercator térképein és földgömbjein. Kár, hogy az itáliai
utazóknak főleg Amerigo Vespucci neve állít emléket, akinek a legjelentősebb

felfedezést tulajdonítják.
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Nem említettem a reneszánsz érdeklődését egy másik tekintély, Ptolemaiosz
iránt. Kolumbuszra és társaira erősen hatott, bár azt hiszem, kevésbé, mint
Marco Polo könyve. Ptolemaiosz latin fordítása 1406-ban jelent meg (iskola
könyvek formájában), s hamarosan rendkívül népszerű lett. A század végére
több tucat kézirat keletkezett és az editio princepset követően többször is újra
nyomták.

Ptolemaiosz munkája okozta a lapos orbis terrarum elmélet első jelentős vere
ségét, azzal, hogy a Földet gömb alakúnak ábrázolta. Homály fedi azt, hogy a tér
képeket és az illusztrációkat ki készítette és mikor, de a görög Ptolemaiosz Föld
rajzával - különösen a latin változatban - erősen hatott az egész nyugati térké-
pészetre, számos tévedésével együtt. .

Ptolemaiosz leírását "iskola:könyv"-félének neveztem. Meg vagyok győződve

arról, hogy a gyér számú írni-ovasni tudók többsége jobban kedvelte a terra
incognita leírásait. Ezek túlélték Kolumbusz és társai tényleges felfedezéseit; _
még mindig találunk Afrikát a Hold hegyeivel; embereket, akiknek egyetlen sze
mük van a homlokuk közepéri vagy egyetlen hatalmas lábuk.

Mindez olyan könyvekben szerepel, mint Mandeville Trevels (Utazások) című

műve..Ezek a könyvek rendkívül népszerűek voltak a késő középkorban. Alig
tudunk valamit Mandeville-ról. Valószínűleg belülről ismerte az angol börtönö
ket; könyve (ha csakugyan ő írta) 137Hől volt forgalomban. Az eredeti franciá
nak latin változata már 1396-tól kapható volt. A következő században és még ké
sőbb angol, holland, olasz és spanyol nyelven is felbukkant. Ezeken a nyelveken
ki is nyomtatták, akár a latin szöveg sok változatát 1480-ban.

Ezeket a részleteket azért említem meg, hogy bemutassam, milyen népszerű

volt ez a munka, csodálatos, rendkívüli és különös ábráival. Valójában a ren
delkezésre álló források antológiájának tekinthetjük. Mandeville minden bi- .
zonnyal tudta, hogy a Föld gömb alakú, de gyakran említi úgy, mintha a jól is
mert orbis lenne, lapos kör, Könyvét a régi kozmográfián felnőtt nemzedék
számára ez is könnyen emészthetővé tette. Természetesen a cinquecento idejére
a művelt ernberek Mandeviile-t mulatságosan tévesnek találták, de kétszáz éven
keresztül Travelse illusztrációival együtt erősen hatott Európa képzeletvilágára,
először a művelt, majd az egyszerű emberek körében.

Csábító volna a 15. századi Itália kartográfiájának gazdagságát és fontosságát
elemezni és leírni, csakúgy mint a korábbi és a későbbi évszázadokét is. De a
történettel már számos "esetben foglalkoztak.

Ptolemaiosz és a könyvnyomtatás együttesen, tették lehetővé az új térképészet
fejlődését. A Nyugat meg a Kelet új felfedezéseit és a földgömb egyenlítő alatti
felszínének ismeretét fokozatosan adták hozzá-az emberi tudás összességéhez.

A 15. század közepétől a térképeken kezdték bejelölni a felfedezéseket. E té
ren sokat tettek a portugál tengerészek és a velencei "térképészek". Bár nőtt az
érdeklődés a kartográfia iránt, a térképek szerkesztése semmiképpen sem kor
látozódott Itáliára, Katalánia vagy Portugália tengeri kikötőire. Az első kész föld
gömböt Martin Behaim készítette Nürnbergben 1492-ben. Abban az időben még
nem tudtak földgömböt nyomtatni. De az adatokat összeállították nyomtatott for
mában, s ez Kolumbusz rendelkezésére állt. Feltételezhetően más itáliaiak is is
merték, ismerte Giovanni Cabot is. nki az angliai VII. Henrik számára felfedezte
Eszak-Amerikát. Az eseményt Polydorus Vergil jegyezte fel Historia Anglica cí
mű művének kéziratában. De nem tekintette érdemesnek-arra, hogy nyomtatott
históriájában megemlítse (1534), és így nekem hagyta meg az örömöt, hogy ezt a
szakaszt 1939-ben az English Historical Review-ban közöljem.
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A 15. századra tehát az Európa szó új jelentést kap. Technikai elnevezés volt a
görögöknek, az egyházatyáknak és a középkori íróknak: az orbis terrarum ne
gyedrésze,benépesítve Japhet leszármazottaival és a trójai szökevényekkel. A
15. században Európa fokozatosan az eniberi földrajz jelentős részévé válik. Az
új szemléletet jól jelzi II. Pius, nem annyira De Ewropa címú művével (amelyet
Kolumbusz is használt), hanem azért, mert az "európai" melléknevet használta:
A jelentéstan eredetének kutatásában a melléknevek sokkal fontosabbak, mint a
főnevek. Az "Európa" és az "európaiak" kifejezés egyre gyakrabban fordul elő a
késő középkori és a reneszánsz szövegekben. Használatuk még elterjedtebb lett
a reformáció korában, amikor a "keresztény világ" kifejezés elenyészett. -

A 15. század végére tehát a kozmográfusok és a térképészek az Európa elneve
zést és földrészt közismertté és könnyen azonosíthatóvá tették. De vajon az-em
berek, még a műveltek is, akkoriban mennyire szereztek tudomást erről az "Eu
rópáról"? Csak találgatásokra vagyunk utalva. Ma is milyen gyakran előfordul,

hogy tanult emberek azt mondják: "európai vagyok". A kontinens a politikai vi
lág része lett, s a szó jelentése már másra utal. De lesz-e valaha is bárkinek igazi
hazájává?

Görgey-Jolsvay Edit fordítása

BÉCS'ERNŐ

Megjelölt engem az Úr, hogy jelen legyek seregében,
megjelölt engem az Úr, hogy részt vegyek az ö menetében

Évtizedek hegyén-rönkjén óvott engim
részeltetett sírásban, sok-sok gyötrelemben.

Az én Uram értem hegyfokra kiállott,
amikor gégémre úsztak síkoltások.

,
Tudta, hogy lelkemért a denevérszörnyek
utálatos körben fölöttem köröznek,

és lecsapnak hozzám örvényszárnyú vércsék,
hogy föltűzött szívem csörükkeJ elérjék.

Most betömi szájam földdel és virággal,
szemem medencéje árad piros lázzal.

Nyugtalan szerelmem vérbe-mártott rózsa,
dadoqó bölcs lettem, Nap-nélkűl napóra.

Elindulok Felé, mert Ö szólit engem,
tömlös tüdöm zárja recseg amellemben.
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