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REVICZKY GYULA: PÁN HALÁLA (RÉSZLET)
«Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott!»
S egyszerre - ily csodát ugyan ki látott? Megindulnak fák, bokrok és kövek.
Halk zokogás kél; elhaló sirámot
Kinos nyöszörgés, jajgatás követ.
Velőt rázó, mély sóhajok keringnek,
Sirás hangzik fel, csukló, szakgatott.
De kétségb'esve túlzokogja mindet:
«Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott!»
«Némán hever hétcsővü fuvolája,
A mellyel nimfákat rémítgetett.
A föld mátul rideg, zord, néma, árva;
Nem élnek rajt' a játszi istenek.
A szatirok, szilvánok és najádok
- Minden bokorban istenség lakott Ott hagytak fát, füvet, forrást, virágot...
Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott!
A természetből elszállott a lélek.
Eztán a földön isten nem mulat.
Nem lesznek többé gondtalan kedélyek;

Jön a szivet fásító öntudat.
Egyhanguság, elmélkedés unalma...
Óh Thamus, ezt jelenti jóslatod!
Megszünt az istenek pogány uralma.
Meghalt a nagy Pán! A nagy Pán halott!»

Az erdő hallgatag, szelid magánya
A búsulóknak lesz vigasztalása.
Ki szomorú nem volt, az mind pogány,
Ő rendelé ezt így a Golgothán.
Ő, a ki jámbor, irgalmas, szelid
S elvette a világnak bűneit.»

Hallják ezt a hajósok, de nem értik.
Meghalt a nagy Pán? Álmélkodva kérdik.
Ki fejti meg e százhangú siralmat?...
Ti embersorsot intéző hatalmak,
Óh, küldjetek fényjelt e vak homályba,
Hogy mit jelent a természet siráma.

És ím kelet felől, a hol pirosra
Leget, párát a hajnal fénye fest:
Az ég alján, a földdel összefolyva
Feltűnik a kereszt.

És zúg az erdő, hűs szellőcske támad,
Az éj sötétje szürkeségre bágyad.
A lejtőn fínom ködburok lapul,
S titkos szózat kél íme válaszul:
«Pán és családja meghalt. Él az Isten:
Nem fűben, fában, kőben, de a szivben.
A kicsapongó istenek halottak,
Kora lejárt a dölyfös boldogoknak,
A szenvedők birják eztán a földet.
Édes gyönyör leszen hullatni könnyet.

KORSZAKHATÁROK

476 – a Nyugatrómai Birodalom összeomlása
1453 – Bizánc bukása/1492 – Amerika felfedezése
A középkor kifejezést a reneszánsz használta először (latinul media
aetas – közbeeső kor), s az általa mintának tekintett antikvitás és a saját
kora közötti időszakot jelölte vele, leértékelő minősítéssel.
Kulturális értelemben: a 4-5. században születtek az első ókeresztény
szövegek, majd a 13. században jelentkező reneszánsz veszi át a helyét.

SÖTÉT KÖZÉPKOR

Higiénia hiánya, fürdőkultúra leépülése, járványok, a szabad gondolkozás
visszaszorulása...
Vívmányai:
szemüveg (1300-as évek),
könyvnyomtatás (Johannes Gutenberg, 1450 körül – Kínában már a 9. században),
homokóra,
likőrök,
vízimalmok...
A középkori szerzeteseknek köszönhetően maradt meg sok ókori mű,
beépítették ők is az ókori kultúrát bizonyos fokig, a gregorián zene, a romanika és
a gótika építészete is fontos vívmány volt.
Az arab kereskedőkön keresztül kerültek vissza Európába Arisztotelész művei.
A korszak érdemi tanulmányozása csak a XIX. században kezdődött meg.

TÁRSADALOM

A középkor a feudalizmus kora
Főbb társadalmi rétegek (az ún. rendek):
világi arisztokrácia (fő- és köznemesség, élén a királlyal vagy császárral),
a papság (egyház),
a kézműves-paraszti réteg (jobbágyság) és később a polgárság (városi lakosság, értelmiség).
A városok a 11. században alakulta ki (újra).
Hittérítők indultak a „barbár vidékekre”.
Az iszlám hódítások az Ibériai-félszigeten.
Franciaországban indult meg a politikai, társadalmi, gazdasági újjászületés.
Bizánc egy ideig tartja magát.

SZEMLÉLETVÁLTÁS
Az ókori világszemlélet középpontjában az ember állt, a középkoriéban viszont az Isten.
A keresztény vallás hivatalossá tételével az egyház vált a kultúra hordozójává (általánosan használt
volt a latin nyelvű írásbeliség, melyet az ekkoriban alakult szerzetesrendek is terjesztettek).
Az újplatonizmus Platónnak, az ógörög filozófusnak a tanait fejleszti tovább vallásos köntösben.

Az irodalmi kifejezésmódban a számszimbolika, az allegória, az egyetemesség, az
időtlenség és a személytelenség jellemző.
A személyiségnek, az egyedinek a középkori értékrendben nincs súlya.
A középkor esztétikája szerint a szépség isteni eredetű.

A IX.–XV. században intézményes jelleget öltött a filozófiai oktatás. Ez volt a skolasztika
időszaka.
A képzés helye a székesegyházi, kolostori és udvari iskola, majd a városi iskolákból

kialakult egyetem volt.
A skolasztikus gondolkodás tekintélyelvű, a Biblia, az egyházatyák és a zsinatok tanításaira
támaszkodik.
A kolostor volt a kulturális tevékenységek központja. A Szent Benedek-rendet/bencés
rendet az 520-as években alapították. – Regulájuk alapelve: „ora et labora”.

Az oktatás kizárólag latin nyelven folyt, a kor iskolái mind egyházi alapításúak voltak,
gyakorta csak teológusképzés folyt bennük.
Az első egyetemek: 1088-ban alapították meg a bolognait, 1167-ben az oxfordit, 1257-ben a
párizsi Sorbonne-t.
A pécsi és budai egyetem a 14. században kezdte meg tevékenységét.

KETTŐS VILÁGKÉP
1.

Megtapasztalható földi szféra:

A középkori ember a fennálló világrendet állandónak és megváltozhatatlannak hitte, annak ellenére,
hogy ezen az állandóságon belül életét a természeti és szociális körülmények által életre hívott körforgás
(évszakok, hónapok, a hét beosztása, ünnepnapok stb.) szabta meg. A középkor nem ismerte a fejlődés
fogalmát, a technikai és társadalmi változások a mai ember számára elképzelhetetlenül lassúak voltak, az
átlagéletkor pedig jóval alacsonyabb (húsz év körül mozgott); így a világrend, melybe a középkor embere
beleszületett, haláláig nem változott meg számára észrevehető módon. A feudális rend kialakulása majdnem fél
évezredbe telt, a műveltség is lassan változott.
Az idő akkoriban nem haladt, hanem telt.

A ciklikusság ugyanakkor azt az érzetet keltette, hogy az ember maga is a természet része.
Ennek értelmében a természet, benne az emberrel, szerves egységet alkot; mindannyian ugyanannak az
organizmusnak a részei. Ebből eredően a kora középkori irodalomban a természet önálló, az embertől
független témaként nem jelenik meg. A gazdaság legfontosabb hordozója a mezőgazdaság.

2. Tapasztalatokon túli (transzcendens) szféra:
Isten országa, amely tökéletes, harmonikus, örök és állandó.

Felfogásuk szerint a földi élet tökéletlen és mulandó – átmenet
az öröklét világába.
Egyetemes (abszolutista) szemléletmódjuk értelmében egy isten
akarata mozgatja a világot.
Az író csupán ennek közvetítője lehet, ezzel magyarázható a
középkori szerzők anonimitása (névtelensége).
A halál nem vég, hanem a tapasztalatokon túli öröklét
kezdete. Az ember földi életének minősége határozza meg helyét az
öröklétben.

KETTŐS EMBERKÉP

Az ember Isten teremtménye, Isten képmása.

Egyszerre anyagi és szellemi lény.
A bűnbeeséssel a test a gonosz hatalmába kerül, de a lélek istené.
Mivel Jézus halálával megváltotta bűneitől az emberiséget, a lélek szabad utat kapott
a mennyországi üdvözülés felé.
Az ember erkölcsi kötelessége tehát a jóra való törekvés, az erényes élet, az
állandó öntökéletesítés.

„A kereszténység, amely egyfajta válasz volt az antik világ válságát, a régi közösségi formák – a
városállam, a nemzetségi társadalom, a földközösség – bomlását átélő és elszenvedő ember
(…) számára, saját, új boldogság-eszményének megfelelően kialakította a maga
szépségkoncepcióját [elképzelését] is. Mivel e boldogságeszmény egy dualisztikus [kettős]
valóság- és emberképen alapult, az evilág és a túlvilág, a »testi« ember és a »lelki« ember
ellentéteinek keretei között fogalmazódott meg, s az értékhangsúlyt az e világról a túlvilágra, a
testi, külső emberről a lelki, belső emberre helyezte, ezért szépségkoncepciójában is
domináltak [meghatározóak voltak] a transzcendens [tapasztalaton túli] és spirituális [lelki,
szellemi] vonatkozások. Természetesen ez az új szépségeszmény, amely az isteni és lelki szépség
jegyében állt, a kereszténység története során korántsem maradt változatlan, bizonyos alapvető
meghatározottságokat azonban az elmélet az egész középkoron át újra meg újra reprodukált
[ismételt]”.

(Redl Károly: Az égi és a földi szépről)

SEPTEM ARTES LIBERALES
A skolasztikus iskolákban a hét szabad művészetet tanították:
a.) Trivium („hármas út”): a szóval foglalkozó tudományok
– grammatika (nyelvtan)
– retorika (szónoklattan)
– dialektika (a gondolatok logikus kifejtésének tudománya)
b.) Quadrivium („négyes út”): a számmal foglalkozó tudományok
– asztronómia (csillagászat)
– aritmetika (számtan)
– geometria (mértan)

– muzsika

MŰVÉSZETFELFOGÁS

Úgy tartották a látható jelenségek mögött valami láthatatlan, örök igazság rejlik.
A tapasztalható dolgok elvont fogalmak (univerzálék) jelképei.
Az univerzálék titokzatosak (misztikusak).
A Biblia metafizikai értelmezésére jellemző a szimbolikus gondolkodásmód (a többletjelentés keresése) és a
számmisztikához való vonzódás (3 – szellemi; 4 – anyagi; 7 – emberi).
A művészet a térítés szolgálatába lép.

SZIMBOLIKA
A vallási üldözések idején a közösség által ismert jelrendszer a kommunikáció, sőt a
fennmaradás záloga volt.
A kereszténység is magába olvasztotta az antik kultúrát, rátelepedett. Az ünnepeket is
átvették, és keresztény ünnepeket időzítettek azokra.
Szent Ágoston: egy igazság van, amelyik az isteni igéből származik, és ezt fejezték
öntudatlanul az antik alkotók is.

Keresztény szimbólumok: állatok, alfa és ómega, bárány, glória, galamb, olajfa, pásztor,
zarándok, tömjén, tövis/tüske, tudás fája, vér, Veronika kendője, víz, Szent Grál (ereklyék),
számok (Például a hetes szám lezárja a világ létét, az utána következő nyolcas az élet
újjászületését szimbolizálja: ezért nyolcszögűek a keresztelőkápolnák, keresztelőmedencék
stb.), zene (mennyei harmóniát tükröz).

ÉPÍTÉSZET
Román stílus

Gótikus stílus

(XI.–XII. század)

(XII.–XIV. század)

– viszonylag alacsony, vastag falak

– magas, égbe törő, vékony falak

– erődítmény-jelleg

– csúcsíves ablakok

– kis, lőrésszerű ablakok

– csipkés, gazdag díszítés

– boltíves ajtók és ablakok

– a dicsőséges, győzedelmes Isten képét sugallják

– a félelmetes, büntető isten képét sugalló sötét belső
terek

– a gótikos szobrok légiesebbek, élőbbek, mint a
romanika merev szobrai

pl. a jáki templom

pl. a párizsi Notre-Dame

EMLÉKEZTETŐÜL
• Kettős világkép
alapja: Biblia keresztény, metafizikai szemlélete
evilági (tökéletlen, mulandó, változékony) és transzcendens (tökéletes, harmonikus, rendezett, örök és állandó) szféra
földi lét: átmenet az öröklét világába, halál nem a vég
• Kettős emberkép
anyag + szellem
anyag, test: bűnös lélek, üdvözülés lehetősége
aszkézis: test megvetése, sanyargatása, önmegtartóztató életmód
világtól való elfordulás, szemlélődés (konteplavitás), saját lélekbe merülés (meditáció)

Egyetemes kultúra – latin nyelvű műveltség.
Alkotói névtelenség.
A tehetség isteni adomány.
Aszkézis, böjt, a test megvetése.

Monoteista.
A társadalmi rend is Istentől való, nem kell változtatni rajta – feudalizmus.
A változás lényegtelen és az állandóság a fontos.
Természet és ember egységet képez.
Szimbolika.

Romanika, gótika – építészet.

