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Vízválasztó-e
a hatodik század az
európai kultúrában?
Mint általában a legtöbb ember, a történész sem szereti a hirtelen
változásokat. A diszkontinuitás láttán összeráncolja homlokát:
megriad, ha valami visszavonhatatlanul véget ér. Sokkal jobban
érdekli a kul túrák folyamatossága: mi marad fenn egyik korról a
másikra? mit vesz át egyik kultúra a másiktól? mit örökít egy le
tűnő korszak arra, ami a helyébe lép? hogyan jön létre új a régi
romokon? Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden változás
együtt jár valami megszűnésével. Előadásomban a történeti kon
tinuitáson belüli töréspontokra szeretném felhívni a figyelmet.
Ezzel nem a változás és kontinuitás türelmes feltérképezését kér
dőjelezem meg, csupán megvizsgálom az érem másik oldalát.
Úgy látom, hogya nyugat-európai kultúra folyamatossága a ha
todik század második felében megszakadt: azt szeretném meg
vizsgálni, hogy mit jelentett ez a szakadás a korabeli nyugat-eu
rópai gondolkodás és művelődés számára. A modern kutatás fel
hívta a figyelmet a nyugati változások bizánci párhuzamaira:
esetünkben is valószínű, hogy sokkal alapvetöbb és szélesebb
körű intellektuális és szellemi válság zajlott le, mint amennyiről
előadásombanszólni tudok. Tisztán pragmatikus megfontolások
ból maradok Nyugat-Európánál, nem azért, mintha úgy gondol
nám, hogy az itt beállt változás egyedülálló és semmi köze a gö
rög világban lezajlott változáshoz, még kevésbé azért, mintha
úgy hinném, hogy Nyugat-Európa elszigetelődöttKelettől. A la
tin Nyugaton belül is csak Itáliával foglalkozom, mert a hatodik
századi forrásanyag túlnyomó része innen származik, és leg
alábbis sevillai Izidor fellépéséig Itália volt a kultúra és a tudo
mány letéteményese.

A hatodik századot azért tartom az európai kultúra vízválasz
tójának, mert óriási a szakadék, mely elválasztja Boethius,
Cassiodorus és a század első harminc évében élt kortársaik, illet
ve a század végén élt Nagy Szent Gergely szellemi világát. A
közöttük lévő hatalmas különbséget műveik valamennyi olvasó
ja érzékeli: e különbséget azonban könnyebb érezni, mint meg
határozni, nem azért, mert olyan észrevehetetlenül finom átme
netről lenne szó, hanem éppen ellenkezőleg azért, mert a
változás oly szembeötlő.
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A tudományos
élet a 6. század

elsó felében

Amikor Cassiodorus 580 táján, jóval kilencvenedik életéve
után meghalt, Gergely negyven éves lehetett. A két világ érint
kezett egymással. Hosszú élete során Cassiodorus is tapasztalta
a különbséget, melyet elemezni szándékozunk: többször utal
arra, hogy egy új, "modern" világ (ezek saját szavai) keletkezik
a régi, általa ismert világ romjain. Cassiodorus előkelő szenátori
családból származott, mely legalább három nemzedékre vissza
menőleg a politikában és közszolgálatban kiemelkedő szerepet
játszott. Őseihez hasonlóan ő is különböző pozíciókat töltött be
az Itáliát uraló osztrogót udvarban: pályafutásának csúcspontja
az itáliai praefectus praetorio hivatala volt. Egész életében azon fá
radozott, hogy megteremtse a gótok és rómaiak együttműködé

sét egy művelt államon belül (civilitas). A bizánci reconquista
azonban romba döntötte elképzeléseit: ekkor lemondott közhiva
talairól és visszavonult. Minderre az 530-as évek végén került
sor, amikor Cassiodorus már komolyan érdeklődött a keresztény
tudományosság iránt: 535-536 táján a tudós Agapitus pápával
együtt keresztény egyetemet akart alapítani Rómában. A terv
nemcsak Cassiodorus személyes érdeklődéséről, hanem az akko
ri római iskolák magas színvonaláról is árulkodik: a pápa és a
szenátor szándéka az volt, hogya virágzó világi tudományos
élet mintájára anyagi alapot és keretet teremtsenek keresztény
professzorok nyilvános tanítói tevékenysége számára is.

Mielőtt tovább követnénk Cassiodorus pályafutását, érdemes
elidőzni egy pillanatra annál, amit a római iskolákban folyó
magas szintű oktatásról mond. Nincs okunk kételkedni az
Institutiones bevezető szavaiban: "tudom, hogy mekkora lelkesedéssel
tanulmányozzák a világi irodalmat..." Forrásaink elszórt tanúbi
zonysága is megerősíti ezt a megállapítást. A szicíliai arisztokra
ták továbbra is Rómába küldték tanulni fiaikat, ahol a tanárokat
továbbra is alulfizették; a század közepén Gergely még mindig
kitűnő oktatásban részesülhetett Rómában, csakúgy, mint
Venantius Fortunatus Ravennában. 544-ben hatalmas tömegek
verődtek össze Rómában: négy egymást követő napon át feszült
érdeklődéssel hallgatták Arator új eposzát, melyet az Apostolok
Cselekedetei ihletett. Az arisztokraták szabadidejükben továbbra is
a klasszikusokat másolták; laikusok is tudós teológiai trak
tátusokat olvastak, mint például Facundus műveit; világi férfiak
- és nők! - jól felszerelt könyvtárakkal büszkélkedtek, melyek
kel segítették a tudósokat munkájukban és kapcsolataik kiépíté
sében. A tudományos életnek ekkor még több központja volt 
és nem csak a kolostorokban! Számtalan példát sorolhatnánk fel
annak bizonyítására, hogya hatodik század első felének irodal
mi és tudományos tevékenysége, ha nem is túlságosan széleskö
rű és magas színvonalú, semmiképpen nem elhanyagolható. "A
korabeli művek arról tanúskodnak, hogy nagyon komolyan fog
lalkoztak irodalommal és tudománnyal" - állapítja meg egy
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társadalmi változások

Cassiodorus:
De anima

modern kutató. Még Boethius szikár munkáinak is akadtak olva
sói, bár ezek valószínűleg barátai legszűkebb köréből verbuvá
lódtak. Ötven évvel később azonban mindez, akárcsak a Filoz6fia
vigasztalásának kifinomult bölcsessége, már teljességgel elképzel
hetetlen.

Boethius már konzuli évében, 510-ben megérezte, mit hoz a
jövő. Arisztotelész Kateg6riáihoz írt magyarázatában arról pa
naszkodik, hogy hivatali kötelezettségei miatt nem marad elég
ideje legfőbb kötelessége teljesítésére: a római művelődés felvirá
goztatására, márpedig a szabad művészetek hervadásnak indul
nak, ha nem ápolják őket. Azoknak a szerencsétlenségeknek a
sorozatát, melynek következtében a helyzet sokkal rosszabb lett,
mint amire számított, persze nem láthatta előre. Tíz évvel azu
tán, hogy Boethiust a gót kormány halálra ítélte, Justinianus csá
szár megkezdte Itália visszafoglalását. Észak-Itáliában 560-ig
gyakorlatilag állandósultak a hadiesemények, három évvel Jus
tinianus halála után, 568-ban pedig új, minden eddiginél félel
metesebb hódítók, a longobárdok igázták le a félszigetet. Az
554-ban kiadott Pragmatica sanctio kincstári optimizmusát keve
sen osztották: Itália "korábbi boldogsága" (pristinum gaudium)
nem állt helyre, hiába hirdette ezt Justinianus diadalmas hadve
zére, Narszész. 542-től ismételten pestisjárványok tizedelték meg
Itáliát és a Birodalom többi tartományát: a kór első és legsúlyo
sabb hulláma a lakosság egyharmadát pusztította el. De nem az
időszakos anyagi és szellemi válságok voltak a legtragikusabbak,
hanem ezek állandósuló következményei. A háború és a pestis
alapvető demográfiai, gazdasági és szociális változásokat okozott
az itáliai társadalomban. Az arisztokrácia külföldre menekült, a
polgári kormányzat hagyományos formái összeomlottak, a társa
dalom atomizálódott, apró közösségekre bomlott, melyek irányítá
sát katonai és egyházi vezetők vették át. Azok a rétegek, melyek
korábban biztosították a művelődés és a tudomány fennmaradá
sát és továbbadását, széthullottak vagy egyszeruen kihaltak.

Cassiodorus azon kevés Konstantinápolyba menekült arisz
tokrata egyike volt, akik az 550-es években visszatértek Itáliába.
Élete már az 530-as években új vágányra terelődött, amikor
visszavonult a közhivataloktól. Variae címen ekkor adta közre hi
vatalos levelezését, melyet mint a gót udvar tisztviselője folyta
tott, ahol harminc éven át hűséggel szolgált. Ugyanekkor egy
másik, vallásos értekezést is megjelentetett A lélekró1 (De anima).
Ez volt a diptichon másik szárnya. A művet "nem királyoknak
engedelmeskedve, nem királyok parancsára" írta, hanem önma
gával folytatott beszélgetéseit rögzítette benne. A lélekró1 Ágoston
De quantitate animae (A lélek mennyiségéről) című filozófiai érteke
zésének adósa, de sokkal vallásosabb annál. Cassiodorus a "vilá
gi irodalom művelőit" (magistri saecularium litterarum) mindvégig
szembeállítja az "igazi tanítók tekintélyével" (veracium docto-
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Cassiodorus
"megtérése"

Cassiodorus
utolsó múve

rum... auctoritas); nem filozófiai érveket sorakoztat fel, hanem
hitigazságokat. A munka utolsó fejezete az utolsó időkkel foglal
kozik és, akárcsak Ágoston Vallomásai, imával fejeződik be.
Akárcsak a Vallomások, a De anima is a megtérés emlékműve.

Természetesen nem a pogányságból a kereszténységbe való
megtérésről van szó: az államférfi tér meg a politikai életből a
vallásos életbe, királyok szolgálatából Isten szolgálatába (vir
religiosus). Maga Cassiodorus csak jóval később nevezte életének
ezt a fordulatát "megtérésnek". Calabriai birtokán már Konstan
tinápolyba való menekülése előtt megalapította a Vivarium nevű

kolostort, de csak visszatérése után, a Konstantinápolyban be
szerzett új könyvekkel megrakodva telepedett itt le véglegesen.
Régi tervei, a keresztény tudományos központ és a szerzeteskö
zösség létrehozása, most valóra váltak. Szerzetesei számára írta
meg Institutiones divinarum et saecularium litterarum (Az isteni és a
világi tudományok tanítása) című művét, melyet rendi szabályzatul
szánt. Jó húsz évvel késöbb. kilencvenhárom éves korában a
szerzetesek kérésére összeállított egy rövid értekezést De ottho
graphia (A helyesírásr6l), melyben egy már az Institutiones-ban is
érintett problémához kanyarodott vissza. Igaz, hogy Cassiodorus
utolsó munkája egy helyesírási tanácsadó, mégsem szabad lebe
csülnünk sem saját, sem szerzetesei kulturális teljesítményét. Az
újabb kutatások kiemelik, hogy Cassiodorus munkássága jelen
tős ösztönzést adott úgy a vallásos, mint a világi tudományok
műveléséhez, és szerzetesei ezt a művelődési ideált közvetítették
a kolostor falain kívülre egészen Nagy Szent Gergely koráig.

Cassiodorus tisztában volt azzal, hogy utolsó munkáját egé
szen más közönség számára írja: a világ alapjaiban megváltozott
az osztrogót királyok uralkodása óta. Szerzeteseineknem arra az
oktatásra volt szüksége, melyben ő maga részesült kortársaival,
Boethiusszal, Ennodiusszal, Maximianusszal együtt. "Célom az
- szögezi le a De orthographia bevezetőjében -, hogya mai em
ber használatára egyetlen fonatot készítsek a régiek hagyomá
nyából, hogy azt könnyen és gyorsan hozzáférhetővé tegyem.
Azokat az ismereteket, melyek csak a régiségbúvár érdeklődésé

re tartanak számot, nyugodtan kihagyhatjuk, mert ez korunkban
felesleges és tökéletesen időszerűtlen." A könyv végén szerze
teseihez intézett megható utolsó szavaiból kiderül, mennyire tu
datában volt, hogya világ visszavonhatatlanul megváltozott:

"Isten veletek, testvéreim. Kérlek, emlékezzetek meg rólam
imáitokban. Megtanítottalak titeket többek között a helyesírás és
központozás fontosságára, melyről mindenki elismeri, milyen ér
tékes dolog. Összeállítottam nektek egy olvasókönyvet is, mely
segít megérteni a Szentírást. Arra törekedtem, hogy elválassza
lak benneteket a tanulatlanok tömegétől - bárcsak az isteni ha
talom ugyanígy megengedné, hogy ne kerüljünk a gonoszokkal
együtt a kárhozat tüzére."

673



Cassiodorus és
Szent Agoston

Az "európai
kereszténység"

korának kezdete

Vivarium szerzetesei éppúgy elitet képeztek, mint egykor
Boethius és Cassiodorus: de egy nagyon szerény intellektuális
világ elitje voltak. Az 530-as évek lehetőségei bezárultak az
580-as évek nemzedéke előtt.

Cassiodorus az élő láncszem a hatodik század első évtizedei
- amikor az élénk irodalmi kultúra és műveltség természetes
nek számított - és a század vége között - amikor a világi mű
velődés korábbi központjai mindenestül eltűntek. 6 maga is jelzi
a kultúra megváltozását az új világban. Már említettük, hogy
írásai egyre vallásosabb hangvételűekké váltak. Ha főművét

összehasonlítjuk Ágoston példaképül szolgáló De doctrina
christiana (A keresztény tanításról) című értekezésével, kiderül,
hogy bár Cassiodorus kevésbé szölja le a világi irodalmat, mint
Ágoston, az lnstitutiones felfogásában a világi tudományosság
teljesen alárendelt szerepet játszik a Szentírás tanulmányozásá
hoz képest, és csupán ennek keretei között kap helyet. Persze
egészen más dolog volt a vilá$i tudományokról elmélkedni a
400-as években, mint 580-ban. Agostont nem érdekelte a keresz
tény kultúra intézményesítése: Cassiodorusszal ellentétben ő

nem iskolát akart alapítani, csupán órarendet javasolt. 6 még
természetesnek vette, hogy mindig lesznek iskolák, ahol a ke
resztények elsajátíthatják azokat az alapismereteket, melyek se
gítségével azután tovább munkálkodhatnak a keresztény kultúra
gazdagításán. Ágoston virágzó városi kultúrában élt, ahol élénk
szellemi eszmecsere zajlott, és a szabad művészetek (a "világi
tudományok") még jórészt a pogány elit magántulajdonát ké
pezték. Egészen más dolog volt kijelenteni, mint Ágoston tette a
De doctrina christiana-ban, hogy a keresztényeknek is joguk van a
világi műveltséghez, és megint más volt biztatni a keresztény
elitet, hogy leszűkült szellemi horizontjukat, amennyire a körül
mények és Vivarium könyvtára megengedik, kitágítsák.

A hatodik század végén Nagy Szent Gergely világába érke
zünk. Ekkor már - mint Gergely előszeretettel mondogatta 
mindenki keresztény volt. Gergely világa, melyben a pápa oly
kényelmesen mozgott, alapjaiban új keresztény világ volt, me
lyet Ágoston álmában sem tudott volna elképzelni: megkezdő

dött az a kor, melyet "európai kereszténységnek" nevezünk.
Gergely saját műveit szóra sem érdemes semmiségnek tartot

ta Ágoston és Ambrus gondolatainak mélységéhez és tisztaságá
hoz képest. A pápa jól ismerte a latin keresztény hagyományt,
különösen Ágoston és Iohannes Cassianus hatott rá: az a szelle
mi világ azonban, melyben élt, jóval egyszerűbb volt, mint nagy
elődeié. A legelemibb szinten is feltűnik, hogy Ágoston és nem
zedéke lankadatlan, élénk vitában állt kortársaikkal, akik közül
sokan nem azt a hitet vagy világnézetet vallották, mint ők. A
hagyományos, művelt pogányság még Cassiodorus korában is
létezett és gyakran erőre kapott. Cassiodorus a gazdag, nemes és
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A múvelódés
és az oktatás

elszegényedése

A Szentírás
középpontba kerülése

hatalmas pogányok megtérését az igaz valláshoz az Úr különös
kegyelmének tartotta, és úgy látta, hogy e konvertiták alkotják
- akárcsak Saul megtérése után - a keresztény értelmiség
krémjét. Gergely már el sem tudta volna képzelni, hogy pogá
nyok lakjanak az ember szomszédságában, akikkel izgalmas
szellemi párbeszédet lehet folytatni. Az ő korában a pogányokat
elmaradott erdei "ősembereknek" tekintették: a náluk fejlettebb
és műveltebb egyének kötelessége volt belekényszeríteni őket a
keresztény hit és a tisztességes keresztény életmód keretei közé.
A pápa az általa ismert világ határain kívül élő pogányokra is
ezt a sémát húzza. A távoli múlt pogánysága Gergely Dialó
gusaIban népmesei ködben dereng fel. Pogányokról semmiféle
intellektuális vitában nem történik említés, és kizárt dolognak
tartják, hogy egy szemernyivel is hozzájárultak a kultúra gazda
gításához. Gergely munkáiban nyoma sincs a klasszikus gondol
kodásnak és irodalomnak: amit ebből ismert, azt kizárólag az
egyházatyák műveiből ismerte.

A hatodik század közepe és vége közott a művelődés leron
gyolódott, az oktatás elszegényedett: a világi, pogány kultúra,
mely az 530-as évek művelt nagyközönsége számára még telje
sen természetesnek számított, hetven évvel késöbb emlékké ho
mályosult. Az élénk intellektuális vitára alkalmat adó körülmé
nyek elenyésztek. Korábban az igazi vízválasztó a keresztény
közösség és a makacsul hitetlen pogány világ között húzódott:
Gergely most, amikor már mindenki keresztény, a különbséget
az erkölcsi tökéletesség magasabb vagy alacsonyabb fokán lévő

keresztények között látja. A vallásilag és szellemileg egyaránt
sokkal egysíkúbb 600-as években a keresztény és biblikus alapon
értelmezett világ körvonalai mindinkább megszilárdultak, isme
rősebbekké váltak. A korábbi keresztény nemzedékek kérdéseit
megválaszolták: új kérdések foglalkoztatták az embereket. A Bib
lia más szerepet kezdett betölteni a keresztény gyülekezetek éle
tében. A keresztények annak megfelelően olvasták a Szentírást,
ahogyan világukat értelmezték.

Gergely világának horizontját a Szentírás határolta, a világ a
Szentírás alapján vált értelmezhetővé. Egykönyvű ember volt.
Korának nagy kérdései nem spekulatív vagy doktrinális kérdé
sek voltak: Gergelyt szentbeszédeiben és írásaiban egyaránt az
foglalkoztatta leginkább, hogyan éljünk jó keresztényhez mél
tón? Ez az erkölcsi aggodalom hatja át bibliamagyarázatát is: a
Szentírást lélekvezetésre vonatkozó tanácsok tárházának tekinti,
szövege ezért elsősorban erkölcsi magyarázatot igényel. Ezért ér
telmezi szin.te határtalan szabadsággal a Bibliát. Nem is gondol
arra, amit Agoston, de még Cassiodorus vagy [unilius is szem
előtt tart, hogya szöveg vagy bizonyos egzegetikai szabályok
korlátokat szabnak az értelmezésnek. Számára a szent szöveg
egészen átlátszó: a szellemi világba enged bepillantást, ahol Ger-
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gely otthon érzi magát: a kies táj ismerős ösvényein szökellve
szedi a virágokat, vagy szellemi felüdülést nyer az árnyékban.

A gergelyi bibliamagyarázat alkotja a Szentírás erkölcsi értel
mezésének alapját a középkorban. Maga a módszer nem előz

mény nélküli, hiszen a szentírási vagy klasszikus szövegeket már
régóta allegorikusan (is) értelmezték. Ami új volt, az a szöveg
helyzete a gyülekezeten belül, mely e szöveg közös megértésén
alapult. Az immár megkérdőjelezhetetlenkereszténység maga ha
tározta meg a beszéd (discours) határait. A keresztény Szentírás
ezáltal finom, szinte észrevehetetlen, de nagy jelentőségű változá
son ment át. A Biblia túlnyomóan erkölcsi értelmezése, amit Ger
gely gyakorlatában megfigyelhetünk, a szöveg és jelentés, még ál
talánosabban jel és jelentés kapcsolatának új felfogását jelzi.

Másutt már utaltam rá, hogy az erkölcsi képzeletvilág
(imaginaire) módosulása mögött a szöveg és a szöveget értelme
ző közösség új kapcsolata rejlik, akik számára ez a szöveg
autoritatív erővel bír. Gergely olyan könnyedséggel értelmezi az
őt körülvevő világot a Biblia szemüvegén keresztül, amiről

Ágoston nem is álmodott. Ágoston megküzdött azért, hogy
megértse a szöveget és csak akkor mert az értelmezés szabályai
ra vonatkozó következtetéseket levonni. Gergelynek ez nem oko
zott fejfájást. 6 keresztüllátott a szövegen, pontosabban a szöveg
mellett egyenesen a szellemi világba pillantott bele, és a szellem
től megvilágosítva tért vissza a betűhöz. A szerzetesi bibliaolva
sás új szokásai - nemcsak aszöveget olvasták, hanem képi áb
rázolásokon is ezt látták, és az egész látható, érzékelhető világ a
Szentírásról szólt számukra - áttetszőbbé tették a szent szőve

get: a Biblia betűje úgy oldódott fel az értelmezhető és felfogha
tó világban, akár egy holt metafora, mely elvesztette eredeti je
lentését, vagy mint egy kép (eiken) jelenléte. A feltárt jelentés
közelebbi és érthetőbb volt, mint a rá utaló jel. A keresztény fel
fogásban beállt hatalmas változást Peter Brown nevezte "vízvá
lasztónak a keresztény képzeletben, ami valamikor a hatodik
század vége táján nyilvánul meg".

A késő antik kultúrában beállt törés sajátosan a latin Nyugat
ra jellemző. Nyugaton nem lehet kimutatni a pogány helleniz
mus valamiféle latin változatának továbbélését, ahogyan azt
Glen Bowersock tette Bizáncban. Averil Cameron és más kutatók
felhívták a figyelmet arra, hogya bizánci kereszténységben is
ezidőtájt változik meg szöveg, kép és jelkép helyzete. A változás
abban állt, hogya "klasszikus kultúra maradványait hitigazságo
kon alapuló tudásszervezéssel helyettesítették". Asather Lectures
utószavában Averil Cameron megállapítja, hogy a keleti biroda
lom "horizontja 600 körül beszűkült". Bár az intellektuális szem
határ Nyugaton egészen másképp szűkült be, fontos párhuza
mokat figyelhetünk meg a két birodalomfél fejlődése között,
melynek végén "a keresztény retorika győzelme Nyugaton épp-

676



Sevillai Izidor

Vallásos kultúra
a vallási eszmény

jegyében

úgy, mint Keleten felszabadító gyakorolt, ugyanakkor mindent
maga alá gyűrt".

A görög Keleten nem tudunk a latin Nyugaton beállt töréshez
foghatót kimutatni, mely szakadékot ékelt Ágoston és Gergely
világa közé. Ennek a szellemi űrnek a leghűbb tanúja sevillai
Izidor. Amikor nekifogott, hogy szellemi alapokat teremtsen ko
rának, nem a korabeli műveltség repertoárjából merített, hanem
letűnt korok "érdekességeit" gyűjtötte össze. Az Etimológiák filo
zófiáját egy remek jellemezés "kivonathalomnak" (une pouseiére
d'extraits) nevezi: Izidor műve "romokba dönti az antik gondol
kodás épületét, a világ intellektuális megértését a grammatikus
és a szkholiaszta töredezett világképével helyettesíti". Izidor egy
új kezdet alapjait fektette le, és már önmagában ez is mutatja,
mekkora űr tátongott múlt és jövő között Nyugaton.

Egyetlen épeszű tudós sem tagadná manapság, hogy Róma
műveltsége sok gazdag szállal kötődik utódállamainak művelt

ségéhez. A kulturális kontinuitás megszakadását azonban ugyan
ilyen komolyan kell venni, még akkor is, ha ezek nehezebben
megfoghatók és meghatározhatók. Fentebbi példánkat alapul
véve: Nagy Szent Gergely és kortársainak műveltségét tekintve
viszonylag könnyű megállapítani, hogy írásaikban mennyi min
dent örökítettek át későbbi korokra a korábbi keresztény és po
gány tudományosságból: nagyadag patrisztikai ismeretanyagot,
jóval kevesebb világi irodalmat. E nyomok alapos vizsgálata
nagyban hozzásegít Gergely gondolkodásának megértéséhez. de
nem tárja fel, mekkora űr tátong a pápa szellemi világa és az ál
tala olvasott írók szellemi világa között, és nem érzékelteti,
milyen kérdések foglalkoztatták őt és nemzedékét. Nemcsak gon
dolkodásának "tartalmát", hanem annak kereteit, sőt Gergely kép
zeletvilágát is szem előtt kell tartanunk, ha meg akarjuk érteni őt.

Ez a kulturális átalakulás oly átfogó, hogy szinte a fától nem
látjuk az erdőt. Ágoston bonyolult, sokrétű világát Gergely korá
nak egysíkúbb, egyszerűbb világa váltotta fel: a keresztény közép
kor "kézenfekvősége" . A kései antikvitás legnagyobb mestere,
Henri-Irénée Marrou által "Theopolisznak" nevezett kultúrideált
- "Theopolisz vallásos, keresztény kultúra, mely éppoly szigo
rúan aláveti magát a vallási eszménynek, mint a középkorban,
azzal a különbséggel, hogy nem szakítja meg folytonosságát 
mint ahogy megszakította - klasszikus gyökereivel, melyből ki
sarjadt" - a kereszténység váltotta fel, olyan vallásos kultúra,
mely szigorúan alárendelte magát a vallási eszménynek, de ha
tározottan szakított klasszikus gyökereivel, melyből kinőtt. Erre
a változásra már jóval azelőtt sor került, hogya kereszténység
megszilárdult a nyugat-római provinciákban létrejött germán ki
rályságokban.

Zárógondolatként csak annyit: a római világban kibontakozó
történelme során a kereszténység főként befogadó volt: kisajátí-
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totta Róma kulturális örökségét és magáévá tette hosszú évszá
zadok során kialakított intézményrendszerét. A keresztények
megtanulták, hogyan éljenek egy kultúrában, melynek megte
remtésében elenyésző részük volt. A hatodik századtól kezdve
azonban az egyház inkább alkotó, mint befogadó szerepet ját
szott Nyugat-Európa új társadalmaiban. Rövid időn belül már
tanítóként lépett fel, a római örökségből is táplálkozó saját régi
hagyományait érvényesítve a fejlődő germán társadalmakban. A
600-as évektől az egyház "beszippantotta" a világot. A nyugati
kereszténységet az egyház alakította ki: ezért azonban olyan árat
fizetett, ami fölött a történészek gyakran elsiklanak. Néhány év
tizeddel ezelőttig természetes volt, hogy a történészek úgy gon
dolták: a kereszténység Európa történeti sorsának csúcspontja,
Európa télosza. Római katolikus történészek, mint Christopher
Dawson számára a kereszténység az európai azonosságtudat
forrása, amelyet újból tudatossá kell tenni, ha Európa be akarja
teljesíteni történelmi küldetését. Ma már csak gyógyíthatatlan ro
mantikusok vélekednek így. Természetesen nem szabad lebe
csülnünk az egyház szerepét a klasszikus kultúra és intézmény
rendszer európai fenntartásában és továbbadásában, és az
egyházi emberek tiszteletreméltó munkáját, melynek során (nem
egyszer római eredetű) keresztény elvekre tanították a germán
népeket. Nem helyes, ha mindenfajta "triumfalizmust" támadva
tagadjuk, hogy az egyháznak oroszlánrésze volt az európai tár
sadalmak és a közös európai kultúra létrehozásában, és nem is
merjük el az európai civilizáció keresztény gyökereit. Felelőtlen

ség lenne azonban az is, ha nem méménk fel, milyen árat
fizetett ezért. A nyugati kereszténység a hatodik századtól ma
gába zárkózott. A keleti kereszténységtől eltávolodott, Észak-Af
rikát átengedte az iszlám hódításnak. A római Szentszéknek Eu
rópában nem akadt vetélytársa. A tizenegyedik századtól
megszilárdította hatalmát a Nyugat keresztényei felett, majd fo
kozatosan elszigetelődött: nem tanult másoktól, nem tapasztalta
meg azt a termékeny feszültséget, mely a kora keresztény egy
ház tiszteletreméltó, apostoli hagyományaikra büszke hatalmi
központjait, püspökségeit jellemezte, akik állandó vetélkedés kő

zepette szüntelenül adtak egymásnak és kaptak egymástól. A ró
mai Szentszék éppúgy abszolút hatalommal rendelkezett a hie
rarchikus rendbe szervezett egyház fölött, mint amilyet az
egyház birtokolt a világiak fölött. Miután az egyház vitathatatla
nul Európa úrnőjévé vált, sajnálatos és veszélyes módon mind
inkább azonosítani kezdték azzal a megszorító és egysíkú kultú
rával és társadalmi rendszerrel, melynek létrehozásában ő

játszotta a legnagyobb szerepet.

Sághy Marianne fordítása
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