
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.



A feltámadás felé vezető utat a fény se-o
gitségével akarta érzékeltetni Suger, St. De
nis bencés apátja, a francía király barátja.
Suger áttörette templomának falait, hogya
fény behatolhasson. Programját, amivel a gó
tíka lényegét fogalmazta meg, a templom
kapujára is rávésette: "Ami itt benn ragyog,
arany ajtó jelzi előre, az érzékelhetö szépség
jóvoltából a lélek az iga~i szépség ig emelke
dik, s a földből, ahol nyugodott, e ragyogás
fényétől feltámad s az égbe jut."

A XII. század küszöbén Gallía északi része
fokozatosan elvárosiasodott. A városok püs
pökeinek jövedelmét a polgárok gazdagsága
is növelte. Az újjáépült püspöki templomok,
a katedrálisok végső soron a város és lakói
gazdasági erejét is hirdették. Akatedrálisok
ískoláí lettek az értelmiség nevelésének köz
pontjai. Körülöttük szerveződött a későbbi

ekben az egyetem. Itt csiszolódtak tovább
. a gondolkodás formái, amiknek segitségével

egy új, racíonális filozófía, föképpen Abelard
hatására, már az értelem erejét hirdette.
Krisztust most tanítóként ábrázolták, aki az
~rtelem fényét osztja széjjel. Ezzel az irány
zattal párhuzamosan Szt- Bernat az érzelmet,
a' szeretetet kínálta Isten megismerésének
eszközéül. A francía királyságból, illetye a
Párizsból kiinduló fejlődés Dél-Európában
más tartalommal telítődött. Provence-ban.
Aquitaniában, Anjou tartományban, Itáliá
ban a katedrális a városé. Az iskolában az
oktatás tartaimát nem a teológia, a filozófía
határozta meg, hanem a jog és a gyakorlati
ismeretek.

A XIII. század szellemi mozgalmai a szá
zad elsö felét az értelem korává avatták.
A régi típusú szerzetesrendek elzárkózásuk
miatt elvesztették befolyásukat a társadalom
ra. Az új szerzetesi közösségek már a lovagi
erényeken, Isten és az ember együttes szere
tetén alapultak. Assisi Szt. Ferenc és Szt.
Domonkos rendje az érzelem és az értelem
eszközeivel kivánta meggyőzni azokat, akik
az eredeti evangéliumi élet meg valósi tását
igérö eretnekségekhez csatlakoztak. A ka
tedtálisok művészete, amely eddig Isten
dicsőségét volt hivatva magasztalni, olyan
építészeti eszköz lett, amellyel a halál felett

győzedelmeskedőKrisztust és az ő követésén
keresztül a bűneitől megtisztult, a feltáma
dásban megdicsőült teremtmények szépségét
hirdették. A szépség felismerése elforditotta
az európai gondolkodást a természetfeletti
től. A XIII. század második felében az euró
pai kultúra ebben a folyamatban elvilágiaso
dott, a művészet megszűnt kizárólag a szakrá
lis dolgok kifejezője lenni.

A XIV. században a járványok, a gazdasági
hanyatlás, a politíkai zavarok megtörték
ugyan Nyugat-Európában a fejlödés menetét.
de a gazdasági erök átrétegzödésével megnö
vekedett az egyéni gazdagság, s ez lehetövé
tette, hogy kiszélesedjék a művészetet értő és
igénylő emberek csoportja. A század ellent
mondásai az egyháziak magatartásában is
kifejeződtek. A Devotio moderna .z: Az Is
tenhez való korszerűviszony - mellett meg
maradt az elzárkózás a hívektől ott. ahol a
földesúri rendszer uralkodott. A városi kő

zösségek hatalmuk jelképeiként emelték
templomaikat. Az ő körükben működőkoldu
lórendek megszüntettek minden válaszfalat
a katedrálisban. a templom közösségi tér lett.
Az elterjedő magánájtatosság színhelyeivé
az oldalkápolnák váltak. A vallási áhítat
képzeletvilágát a művészetben a lovagi-ud
vari képzeletvilág kifejezésformái jelenitet
ték meg. A földi öröm, a játék. az ünnep
a kerete ennek a mélységében is már világivá
lett cívilizácíónak. Az örömet, a biztonságot
adó életérzést a hatalom, a kincs biztosította.
Ennek védelmére a fejedelmek, az uralkodók
várakat, tornyokat emeltek. Belül azonban
fokozatosan palotává alakultak át ezek az
erödítmények. Megjelent azonban a hűbér

úron kívül egy másik hatalom, a város.
amelynek kormányzatát Lorenzettí Ireskója
ábrázolta a sienai Palazzo Pubblicóban,

Az így megfogalmazott kultúra azonban
már nem Párízsé, hanem Itáliáé. Azonosak
maradtak viszont a művészeti alkotások ke
retei: a fejedelmi udvarok. Az északi és a déli
kifejezésmódok különbözöen, de egy irány
ba. az ember nagysága felé mutattak. A re
neszánsz küszöbét lépte át az emberiség.
(Gondolat Kiadó)

Körmendy Kinga
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