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Természetismeret
– társadalomismeret

Balaton. Egy darab ránk bízott része a
Földnek. Követjük – igyekszünk kö-

vetni – ûzött elmével a mikroelektronika
találmánysorozatát: a picinyke gépet,
amely maroktelefon- és internethaszná-
latra alkalmas számítógép, a digitalizált
képmegjelenítõ és -továbbító kis mozgó-
képüzemet és így tovább. Igyekszünk
követni figyelõ tekintettel és bámulattal
mindazt a forradalmat, amely az embe-
rek érintkezéskultúrájában végbemegy az
újabb ipari-technikai forradalom hatásá-
ra: százszorozódik egyik évrõl a másikra
az információmennyiség, amely az
embereket kép, hang, írott formájában
eléri, õket állásfoglalásra kényszeríti. És
szemhatáruk glóbuszméretûvé tágul, még
akkor is, ha el nem hagyják községük
közigazgatási határait. Lassan tudatosul,
amit a filozófusok évezrede tanítanak:
mindnyájan részei vagyunk egy „emberi-
ség” nevezetû közösségnek. Akiknek
élettere, szállásterülete ez a Földgolyó.
És tudatosul, amit a fizikusok évszázada,
ûrkutatók fél évszázada ismételgetnek: a
világûr parányi egysége, egy bolygója
csak e szabálytalan gömb, amit Földnek
nevezünk, s amelyen egyedülállóan –
véletlenül, nem véletlenül – az emberi
élet feltételei kialakultak. És reméljük
majd hamarosan tudatosul – amit öko-
lógusaink hajtogatnak, egyelõre kevés
eredménnyel –: életterünket, természeti
környezetünket meg kell õrizni, egyen-
súlyban kell tartani fogyasztói igényeink-
kel. Fel kell adni évezredes alapelvünket
a természet legyõzésérõl. A természetet
nem legyõzni kell, hanem azzal békésen
együtt élni. A Föld ránk bízatott.

Felelõsséggel tartozunk érte. Kinek?
Önmagunknak. Mindenki azért a dara-
bért, ami neki – szállásterületként – jutott.
„Én” a kertemért – a lakásomért, lépcsõ-
házamért –, lakókerületemért, községe-
mért, a bejárható tájakért. „Mindnyájan”
a most már belátható nagy közösség, az
emberiség szállásterületéért, a Föld-
golyóért.

Hát így kényszeríti ki az ipari-techni-
kai forradalomról a vízparton, a horgá-
szat közben hallgatott elõadás belõlünk a
föld-, víz- és levegõszeretetet. Így döb-

bent rá a következõ parancsra: a talpunk
alatti föld, a mi – az „én” és a „te” – szál-
lásterületünk óvásának szükségére.

ABalaton a Földgolyó egyik természeti
ritkasága: a talajviszonyok, a vízjárás,

a laposföld és a hegyvidék együttélése, az
éghajlat, a napjárás egyedisége sajátos
növényzetet és állatvilágot teremtett. És
az egyedi természeti viszonyok egy na-
gyon is egyedi emberi életkultúrát alakí-
tottak ki. Életfenntartó tevékenységek
egymásra épülését: halászatot, földmûve-
lést, kereskedést, hajózást. Másutt is
megtalálható – az amerikai nagytavaknál,
az északi ezer tó vidékén, a salzkammer-
guti tavak és a Bajkál tó településeinél
egyaránt –, de mindenütt másként. Mert
a különbözõ természeti viszonyok más és
más lehetõséget kínáltak az odatelepülõ
emberi közösségnek, és az odatelepülõ
ember leleménye más és más eljárást
alakított ki az együttélésre, a kölcsönös
hasznosításra. Ember és természet köl-
csönviszonyára.

Írjuk nemzeti történelmi könyveinket.
Tucatszámra, mind szebb kiadásban.

Itthon is, másutt is a közösség kíváncsi
múltjára, mert kíváncsi lehetõségeire a
jelenben és a jövõben. Uralkodók, kor-
mányok, háborúk, hatalmi viszonyok,
szellemi csúcsteljesítmények mellett las-
san helyet kap könyveinkben a hétköz-
napok történelme is. Az emberek végre
kikövetelik maguknak, hogy köznapisá-
gukban is legyenek jelen a történelem-
ben. A történetírás lassan humanizálódik.
Két évtizede a História programja ez.

Most új utak törésére teszünk kísér-
letet. Beemelni a természet történelmét
az emberi történetbe. És az embert a ter-
mészettörténelem részeként mutatni be.
Megmutatni a természet fejlõdésének
öntörvényszerûségét. Megmutatni a föld-
történelem, az elemek – a föld, a víz, a
levegõ – sok évmilliós fejlõdésének tör-
vényszerûségeit. És megmutatni kölcsön-
viszonyát a rajta tenyészõ növény- és
állatvilággal és élõ emberi közösségekkel.
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Az új utak törése tanulással kezdõdik.
Több mint egy évtizede,* hogy mosolyog-
tak rajtunk, amikor „biotörténelem”-rõl
beszéltünk e folyóirat hasábjain. Ma már
látjuk: a mosolyt részben az váltotta ki,
hogy a szovjet korszakban, a politikai
világrendszerek útkeresésében elsõsor-
ban a politika volt a történetírói gondol-
kodás mozgatója, a „másként gondolko-
dás” e formáját mosoly illette; azután a
céhes keretekben mindig is jelen volt a
félelem az újtól, de kiváltotta az idegen-
kedést a kényelem is. A kényelem: ra-
gaszkodás a megszokott, a „minõsítést” –
az annyira óhajtott szakmai idézettséget,
a mi impaktfaktorunkat – adó évszázados
témáinkhoz. És kényelmes ragaszkodás
évszázados szakmai mûveltségi anya-
gunkhoz. Ahhoz, hogy megértsük ember
és természet kölcsönviszonyát, évtizede-
kig kell tanulmányozni a föld, a víz, az
erdõ, a rétek természet- és kultúrtörté-
nelmét. Tanulni fizikát, kémiát, biológiát,
azaz „természetrajzot”. Hogy képesek
legyünk könyveinkben egyszer majd az új
szintézisre. Hogy lássuk: évezredekig
nem kellett félni ember és természet
viszonyában az egyensúly megbomlásá-
tól, évezredekig éltünk a „technikai opti-
mizmus” bûvöletében. S lássuk hol kez-
dõdött egy korszak, amikor az évezredes
felfogáson változtatni kell. S hogy ne
essünk ellenkezõ végletbe, a technika- és
tudományellenesség bûvöletébe. Hanem
lássuk: a technika eszköz az ember és a
természet új egyensúlyának megterem-
téséhez. S hogy írásaink, környezetünk is
e célok érdekében teremtett eszközök.

Követjük az elõadást, itt a Balaton
partján a chip-forradalomról. Ma-

roktelefonjainkon – kettõ is hever az
etetõvödör és a horogláda mellett – ame-
rikai barátainkkal nyári programjainkról
fecsegünk. S kérdezzük, milyen most
Bostonnál a tenger, milyen a kagylófel-
hozatal, s igaz-e, hogy kissé délre óriási
halfogások vannak. Hogy a szemétszállí-
tást végre megoldotta-e az „önkormány-
zat”, vagy még mindig maguk szállítják
azt a telepre? Lassan tudatosul: a Föld
jelene s jövõje attól függ, képesek va-
gyunk-e kölcsönösséget kialakítani
emberi és természeti világ között. S hogy
„a ránk bízott Föld” a „ránk bízott da-
rab”-ok – amilyen a Balaton is – összes-
sége.

GLATZ FERENC

* Lásd Glatz Ferenc: Ember, természet és az új
történetszemlélet. História 1987/2. szám.
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A nyugati és a keleti egyház vetélkedése

A salzburgiak térítõ buzgalma nem vé-
letlenül fokozódott ekkor: Osbaldus
halálának évében, 863-ban ugyanis egy
nálánál sokkal fenyegetõbb veszély je-
lent meg Pannóniában és Moráviában:
Methód és testvére Konstantin (Cy-
rill), az elõkelõ thessalonikéi családból
származó térítõ testvérpár. Miután a
morva fejedelem, Rasztiszláv kérésé-
nek eleget téve Moráviába utaztak, és
ott sikeresen felnevelték elsõ tanítvá-
nyaikat, 866-ban Mosaburgba érkez-
tek, és ott is 50 tanítványt gyûjtöttek
maguk köré, sõt maga Kocel is megta-
nulta a szláv írást. A pápával jó kap-
csolatban álló Kocel, akitõl az önálló
pannóniai püspökség gondolata sosem
állhatott távol, most, kihasználva a kí-
nálkozó alkalmat, rávette a térítõ test-
véreket, hogy Konstantinápoly helyett,
I. Miklós pápa meghívásának eleget té-
ve, Rómába induljanak. 867. december
14-én meg is érkeztek a Szent Város-
ba.

Konstantin hamarosan meghalt
(869. február 14.), Methód azonban
nem sokáig gyászolhatta testvérét. Ko-
cel sürgetõ kérésére folytatta missziós
tevékenységét, s a év második felében
(egy ekkor még ritkaságszámba menõ
tisztségben) mint pápai legátus tért
vissza Pannonfába. Magával hozta az
ekkor még csak kivételes alkalmakkor
levelezõ pápának Kocelhez, Rasztisz-
lávhoz és Szvatoplukhoz címzett leve-
lét. A levélben a pápa beleegyezését
adta, hogy a szentbeszéd mellett a li-
turgiát is szláv nyelven végezzék, de az
új egyházkerületet még közvetlen igaz-
gatása alatt akarta tartani. Kocel azon-
ban makacsul ragaszkodott ahhoz,

hogy Methód püspökként tevékeny-
kedjen, ezért 20 nemes kíséretében
visszaküldte Rómába azzal a kéréssel,
hogy a pápa szélesítse ki Methód jog-
körét. Ezt, rövid hezitálás után, meg is
tette a pápa: Methódot Sirmium köz-
ponttal Pannonia érsekévé tette.

A császár és a pápa küzdelme

A bajor egyház joggal érezhette, hogy
a pápa az õ térítõ tevékenységének
semmibevételével, a feje felett átnyúl-
va döntött Pannonia sorsáról. Ezért a
császárhoz fordult jogorvoslatért. (Eb-
bõl az alkalomból készült a korábban
már említett, a bajorok térítõ tevé-
kenységét leíró Conversio... – CBC.)
Methódot elfogták, a regensburgi sy-
nodus elé állították, mint „püspökség
nélküli püspököt” elítélték, és két és
fél évig fogva tartották. A pápa és a
császár e korai hatalmi vetélkedése
még egyértelmûen a császár gyõzelmé-
vel ért véget. A forchheimi béke (874)
Methódnak visszaadta szabadságát, de
tevékenységi köre csak Morvaországra
szorítódott.

Pannonia újra Salzburg fennhatósá-
ga alá került s ott is maradt a század
végéig, amíg a honfoglaló magyarok
megjelenése szakításra nem kényszerí-
tette.

Kocel nem sokkal élte túl kudarcát,
a 870-es évek második felében meghalt
(873-ban még levelet váltott a pápá-
val). Utódja(i) ismeretlen(ek), csak a
század végén ismert egy, név szerint:
Braslav dux (herceg), aki Arnulf király,
majd császár pannoniai helytartója
(884-900), s mint ilyen Mosaburg fel-
ügyeletét is ellátta.

SZÕKE BÉLA MIKLÓS

Zalavár, Vársziget, a 9. századi sánc kapujának rekonstrukciója


