
nyos viseleteinkrõl vagy éppen
történelmi örökségünkrõl, min-
denféle önmeghatározás elõfelté-
teleként a magunkról való igaz tu-
dást kell megjelölnünk. Végsõso-
ron az örök kérdés, hogy „mi a
magyar?”, nem csupán az érvé-
nyes válaszok elmaradása, hanem
az érvénytelen válaszok megcáfol-
hatatlannak tûnõ ereje miatt is tû-
nik megválaszolhatatlannak. Hi-
szen rejtélyes nyelvünk éppen úgy
jelentheti egyesek számára az
identitás hordozóját, mint a föld-
rajzi vagy történelmi hagyomány,
netán a származás. Ám pontosan
ez a többféleség akadályozza meg
a valódi és egységes identitásél-
mény létrejöttét. Karácsony Sán-
dornak a kötetben szintén megta-
lálható A magyar lélek címû esszé-
je szerint ez a különös, önma-
gunkra vonatkozó tudatlanság és
bizonytalanság is sajátosan ma-
gyar ízû jelenség.

Ezt a jelenséget felszámolni
nehéz, de nem lehetetlen. A kö-
tetbe válogatott gondolkodóknak
nem csupán témájuk, hanem irá-
nyultságuk is közös: alapvetõen
optimisták. Az adott idõszakra
vonatkozó kritikájuk nem egyol-
dalú és romboló, hiszen minden
bekezdésük mögött ott munkál a
jobbító szándék és a szebb jövõbe
vetett hit. Ezért e hiánypótló kö-
tet elsõsorban a jelenben élõk
számára üzenet, hogy a fejük fe-
lett lebegõ „egységesülõ” szó fo-

lyamatosságát kellõen komolyan
vegyék.

ZSOLNAI GYÖRGY

(Szerkesztette Szegedy-Maszák Mihály
és Zákány Tóth Péter, Ráció Kiadó,
Budapest, 2007, 570 oldal, 3100 Ft)

JACQUES LE GOFF:
Európa születése 
a középkorban

A kötet az Európa születése címû
nemzetközi könyvsorozat része,
mely öt különbözõ nemzetiségû ki-
adó közös kiadványa, s melynek fõ-
szerkesztõje egyben a tárgyalt könyv
szerzõje is. Jacques Le Goff nem-
zetközi hírû középkortörténész,
annak az Annales Iskolának a ma
élõ legnagyobb mestere, melyet
többek között Marc Bloch, Lucien
Febvre, Georges Duby, Fernand
Braudel neve fémjelez. Az Annales
mozgalom a politika- és diplomá-
ciatörténet helyett a történeti fo-
lyamatok gazdasági, társadalmi,
kulturális, vallási, geográfiai, mûvé-
szeti, pszichológiai, azaz a lehetõ
legteljesebb körû, hosszú- és kö-
zéptávú elemzését tûzte ki célul.

Ennek szellemében íródott az
Európa születése a középkorban is,
amelynek eredeti francia címe
(L’Europe est-elle née au Moyen Âge?
– A középkorban született Európa?)
jobban kifejezi a könyv mondaniva-
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mert írások szerzõi is ütköztek va-
lamikor. Mi a „nemzeti”, és egyál-
talán, mit foglal magában ma a
nemzet mint fogalom? Vajon a
„mûvelõdések” szó csak egy nem-
zet életének többfajta megnyilvá-
nulására, színterére utal, például a
néptáncra, a színházra vagy éppen a
nemzeti nyelvre, vagy ennél mé-
lyebb megfontolás rejtezik e többes
szám mögött, és a nemzeti mûvelõ-
dés oszthatóságára, rela-
tivizálhatóságára utal in-
kább? Aztán az „egysége-
sülõ világban” összetétel
folyamatos melléknévi
igeneve nem cseng-e ma
is, a globalizáció korában
éppúgy baljósan, mint a
felvilágosodás óta bármi-
kor? Az efféle interferen-
ciák nem véletlenek, hiszen nem
titkolt szándéka volt az elõszót
jegyzõ Szegedy-Maszák Mihálynak
a szûkszavú lezárás tanúsága sze-
rint, hogy a bemutatott írásokat
közvetlenül a jelenre és a jövõre vo-
natkoztatva is szemléljük.

Ezt könnyen megtehetjük, hi-
szen az egyedülálló összeállítás
olyan nézõpontot kínál számunkra,
amelybõl a nemzeti identitásról va-
ló gondolkodás legegyetemesebb
horizontját lehetünk képesek belát-
ni. A megannyi remek szöveg közül
a teljesség igénye nélkül emelhet-
jük ki többek között Hunfalvi Pál
Drezdai levelek címû írását, amely
máig érvényes gondolatmenettel

szolgál a kozmopolitizmus és a ha-
zafiság egymást feltételezõ, nem
pedig kizáró kapcsolatáról. Az
Endrõdi Sándornak tulajdonított
Nemzeti jellegrõl címû esszé a nem-
zetieskedés és „világpolgárkodás”
között csapongó 19. századi szép-
irodalmunkról beszél, amire fájdal-
masan rímel a kötetbe ugyancsak
felvett, méltán híres Határ Gyõzõ-
elõadás is – igaz, ez utóbbi több

mint száz évvel késõbbi
állapotainkra reflektál.
A nemrégiben elhunyt
író a magyar irodalom
önsajnálatba való bezár-
kózásáról és elszigetelõ-
désérõl értekezik, a reto-
rika legszínesebb elemeit
felhasználva. Ugyanerrõl
ír a mindmáig Hamburg-

ban élõ Hellenbart Gyula Nyugat-
ról nézve címû elemzésében; a ma-
gyarság hamis önértékelésérõl, a
különös nemzeti jellembõl adódó
gõgösségrõl és „durcásságról”,
amely megakadályoz minket abban,
hogy a maga állandóságában tudjuk
felmutatni nem elsõsorban mások,
hanem inkább önmagunk számára
a magyarság mibenlétét. 

Ez utóbbi írás mottóját egyéb-
ként az egész kötet mottójául is
felfoghatjuk: „Ha fel akarunk
épülni tudatlanságunkból, meg
kell azt vallanunk”, ahogyan azt
Montaigne írta az Esszékben. Le-
gyen szó ugyanis irodalomról,
nemzeti karakterrõl, hagyomá-
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azokat a tendenciákat, amelyek ré-
vén megszületik az új európai civi-
lizáció, a Nyugat. A 15. század nem
a középkor vége, inkább csak a
„történelem egy fontos megállója”.
Le Goff úgy véli, hogy „a 15. szá-
zad végén fölsejlik elõttünk Európa
megalkotásának esélye”. Nem a kö-
zépkor végén jelentkezõ veszélyek,
hanem a középkorban elért ered-
mények érdemelnek nagyobb fi-
gyelmet.

A kötetet két térkép, idõrendi
táblázatok és tematikus bibliográfi-
ai válogatás egészíti ki, elsõsorban
az elmúlt 20-30 évbõl, fõleg fran-
cia, kisebb részben angol és német
nyelven.

CSEKE HENRIETTA

(Fordította Sujtó László, Atlantisz Kiadó,
Budapest, 2008, 334 oldal, 3595 Ft)

JEAN-PIERRE CHANGEUX: 
Az igazságkeresõ
ember

A neurobiológia elismert szakem-
bere, Jean-Pierre Changeux e
könyvében hivatásától viszonylag
távol esõ területre tesz kirándulást;
az emberi agy mûködésérõl szóló
legújabb kutatásoktól és hipotézi-
sektõl rugaszkodik el, de következ-
tetései messzebbre mutatnak.
Changeux nem titkolt célja ugyanis
az, hogy tudományos, vagyis iga-

zolható választ keressen olyan
örökzöld filozófiai kérdésekre,
mint hogy mi az igazság és mi a tu-
dat. Kérdéses persze, hogy sikerrel
járhat-e egyáltalán egy ilyen nagy-
szabású vállalkozás, hiszen már
számtalan próbálkozás született e
témakörben és egyetlen válasz sem
bizonyult véglegesnek, elsõsorban
azért, mert e kérdések végérvényes
megválaszolására a legkülönfélébb
gondolkodói kasztok formálnak
mind a mai napig kizárólagos jogot.

A kötet elsõ kétharmadában za-
varos szakmai „mélyvízben” találja
magát a laikus olvasó, hiszen az
interdiszciplinaritás jegyében szám-
talan részterület csapatmunkában
elért eredményeit és elképzeléseit
taglalja az agy felépítésére és fejlõ-
désére vonatkozó vizsgálódásban,
kezdve a nyelvészettõl egészen a
molekuláris genetikáig. A magyará-
zó ábrákkal és szemléletes példák-
kal illusztrált szöveg bevezet min-
ket a szerzõ kutatásaiból kirajzoló-
dó világértelmezésbe, amely szerint
az emberi tudat az idegsejteket
egymással összekapcsoló szinap-
tikus hálózatok összessége és az
evolúciós fejlõdés gyümölcse. Az
agy emberivé válása és az elmúlt
pár ezer évben történt „csúcsra já-
ratása” szerinte egyértelmûen ma-
gyarázható a legtágabb idõmetsze-
tet tekintve a génállomány próba-
szerencse alapon történõ szelekció-
jával, amely az adott egyedek szint-
jén meglévõ „kognitív játékok” és
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lóját, mint a magyar fordításnak
adott cím. Európa születése kap-
csán a történész ugyanis elsõsorban
arra az átmeneti korszakra gondol,
amikor a késõ ókori görög-római
civilizáció, a kereszténység és a
népvándorlás szintézise révén lét-
rejött a történeti Occidens, Nyu-
gat-Európa. Le Goff nem elsõsor-
ban vagy nem csak ennek a korai
középkornak a folyamatait, elméle-
teit, problémáit kívánja bemutatni.
A könyv a középkor körülbelül
1000 évének (4–15. század) kultú-
rájáról, struktúráiról szól.
A kötet idõrendi elrende-
zésû, de egy-egy korsza-
kon belül tematikus fel-
osztás érvényesül: mindig
a középkor adott részére
legjellemzõbb jelensége-
ket magyarázza.

Szükségszerû, hogy
mindezt 261 oldalon ösz-
szefoglalva a szerzõ egyes területe-
ken kissé nagyvonalú legyen (a po-
litika-, a gazdaság- vagy a társada-
lomtörténet – talán érdemtelenül –
kevés helyet kap), s egy helyen Le
Goff maga is megfogalmazza, hogy
szándéka szerint „elsõsorban azo-
kat a közös vonásokat emeli ki,
amelyeket ez a korszak hagyomá-
nyoz Európára”, azaz az európai ci-
vilizációnak a középkorban kiala-
kult rétegeit keresi. S míg ezt teszi,
nyilvánvalóvá válik egy egész élet
munkássága során felgyülemlett
mély tudás. A szerzõ többször hi-

vatkozik a középkorkutatás legfris-
sebb eredményeire, más tudósok
munkájára, véleményére, hol velük
egyetértésben, máskor ellenvéle-
ményt megfogalmazva, esetenként
csak azokat ismertetve, anélkül
azonban, hogy a problémát részle-
tesen tárgyalná. Mert nem ez a
szerzõ célja. Ami az egész könyv
vezérfonalát alkotja, s amit Le Goff
mindig szem elõtt tart: a „középkor
továbbélése a középkor után”.
Nem egyszerûen a középkori Eu-
rópát kívánja bemutatni, hanem a

ma Európájának gyökere-
it keresi lépten-nyomon.

Ennek egyik legjel-
lemzõbb példája a Karo-
ling-kor mint elvetélt eu-
rópai kísérlet értékelése
vagy Podjebrád György a
középkorban egyébként
meg nem valósult Euró-
pa-tervének ismertetése.

Írása nyomán nem a sötét közép-
kor, hanem egy izgalmas, dinami-
kus, haladó korszak bontakozik ki
elõttünk, a ma Európájának gyöke-
rei, amikor megjelenik például a
militantizmus, a sztrájk, az egyhó-
napos nyári vakáció a tanítás rend-
jében, az ösztöndíjak, a könyv, a
központozás, a csendes, magányos
olvasás, a próza, a szónoklatok, az
ínyencség, a boszorkányüldözés, a
gigantizmus, a költségvetés, a gaz-
dasági folyamatok globalizálódása,
sõt a társadalombiztosítás. Le Goff
az egészet igyekszik hangsúlyozni,
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