
Annál több érett férfikoráról, keresztény hitre
térésról és püspöki tevékenységéről. Barátja
hatására következett be élete nagy fordulata,
amikor Karthágó püspöke lett, a Szentírásból
összegyűjtötte azokat az idézeteket, amelyek
a keresztény tanítás igazát bizonyítják. Az el
mélyült tanulmányok teológiailag is felvér
tezték.

Az ő püspökségének idejére esett az első

nagy keresztényüldözés. Decius elrendelte,
hogy a birodalomban mindenki mutasson be
áldozatot érte és családjáért. Cyprianus erre
nem volt hajlandó, ezért elmenekült, s távol
ról irányította egyházát. 251-ben tért vissza
Karthágóba, ahol az egyházüldözés súlyos
károkat okozott. Legalább akkorákat, mint az
egy évvel későbbi pestis, amelynek enyhíté
séért sokat tett. Ekkor szerzett tapasztalatait
is beleszőtte A halandóságról és A segítségről és
az alamizsnáról című műveibe, A második ke
resztényüldözést Valerianus kezdeményezte
257-ben. Ennek lett áldozata Cyprianus is
258-ban. S bár a kötetben olvasható A bálvá
nyok nem istenek című írás jellemző a korra,
ezt nem a karthágói püspök írta, szerepelte
tése inkább az akkori komplimációk módsze
rének megismertetését szolgálja.

A De lapsis (Vanyó László "bukottakról"
nak", Adamik Tamás "elbukottakról"-nak
fordítja, mintha az utóbbi szerencsésebb vol
na) arról szól, mi legyen azon keresztények
sorsa, akik üldöztetésük idején megtévedtek,
és áldozatot mutattak be. A püspök igen szi
gorúan ítélte el cselekedetüket, aminek az a
magyarázata, hogy az egyház megbékélésé
nek jelszavát han90ztatva hitvallókat és pa
pokat zaklattak bunbocsánatért. Cyprianus a
Szentírásra hivatkozva fejti ki, hogy csak az
Isten bocsájthalja meg az ellene elkövetett sú
lyos bűnöket, a vétkeseknek az ő kegyelméért
kell esedezniük és szigorú bűnbocsánatotkell
tartaniuk.

A kötet írásai közül kiemelkedik Az Úr
imádságáról szóló (Korzenszky Richárd szép
tolmácsolásában). Hadd idézzem egy ma is
időszerű passzusát: rr- ••senki nem azért kö
nyörög csupán, hogy az ő adóssága engedtes
sék el, vagy hogy ne vitessen kísértésbe és
szabaduljon meg a gonosztól; nem egyedül
önmagáért könyörög. A mi imádságunk kö
zös és nyilvános. Amikor imádkozunk, nem
egy emberért, hanem az egész népért imád
kozunk, mivel az egész nép - egy vagyunk."

Ez a rövid idézet is jelzi, hogy a karthágói
püspök a cicerói hagyományok hű követője,

nem véletlenül írta róla Lactantius: "A maga
nemében csodálatos". Szent Agoston pedig őt
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tekintette igazi keresztény írónak, s a stílus
minták között idézte is. (Szent István Társulat)

RÓNAY LÁSZLÓ

VERES ANDRÁS: MŰVEK, PÁLYÁK,
NEMZEDÉKEK

A kitűnő összefoglalás tömören, lényeglátóan
foglalja össze másfélszáz év magyar irodal
mát, 1780-tól 1944-ig. A szerző elsősorban az
érettségire készülő diákok munkáját szándé
kozott segíteni, de művét tanulsággal és élve
zettel - kitűnő a képanyaga - forgathalják
az egyetemisták és a tanárok is. Máig heves
viták tárgya, milyen szerepe van az iroda
lomnak a nemzettudat építkezésében és ki
alakításában, valamint a kultúra fejlődésében.

Való igaz, hogy mindkét szempont olyan be
folyást és szerepet tulajdonít a műveknek és
alkotóiknak, amelynek azon nem feltétlenül
felelnek meg. Veres András az irodalom ön
képének változását, az irodalmi kárionok fel
építését és lebontását, a stílusirányzatok ke
letkezését és elmúlását állította műve közép
pontjába. ezáltal rendszere egynemű lett, arra
készteti olvasóját, hogy ne saját elvárásai sze
rint alakítsa ki irodalornképét, hanem a kor
szakonként módosuló értékekre rezonáljon.

A könyv három nagy fejezete: A jelvilágo
sodástól l! romantikáig; A romantikától az avant
gárdig; Ujklasszicizmus és újnépiesség. Ezeken
belül a történelmi változásokba ágyazva tár
gyalja az írókat és alkotásaikat, tehát megold
ja azt a problémát, amely sok gondot okoz az
oktatásban: szintetizálja a történelmi esemé
nyeket és az irodalom változásait. Nagy erős

sége, hogy rendkívül gondosan feltérképezi
azokat a folyóiratokat, amelyeknek szerepe
volt az említett fejlődésben,s nemcsak irodal
mi, hanem képzőművészetiés zenei ízlésala
kító tevékenységüket is vizsgálja. Néhány el
gondolkodtató megfigxelése pedig arra kész
teti olvasóját, hogy melyebben hatoljon a tár
gyalt korszak művelődéstörténetébe,ízlésvi
lágába. szemléletébe is. Remek megfigyelése
például, hogy a dzsentri mentalitás késleltet
te a kapitalizálódást, s ennek egyik irodalmi
következménye a falusias életforma idealizá
lása lett: Mikszáth sem, Krúdy sem a valósá
gos, rohamosan fejlődő Budapestet ábrázolta,
hanem a parlament belvilágát és a vidékies
hangulatát szívósan őrző Óbudát és a Margit
szigetet. A művészeti megújulás kezdemé
nyezői az új szemléletet propagáló folyóira
tok lettek. A Nyugat szerepe közismert, de
Veres András nyomatékkal hívja fel a figyel-



met A Hét működésének jelentőségére. Kiss
József folyóirata a fiatal, dinamikus nemze
dék otthona lett, itt bontakozott ki Ignotus
nak a "perzekutor" esztétikával hadakozó
publicisztikája és az impresszionista alapfo
galmakat is ő ismertette meg az olvasókkal.

Külön kell szólnunk azokról a kisportrék
ról, amelyek e másfélszáz év legjelentősebb,

legnagyobb hatású alkotóit mutatják be. Mél
tányos és hiteles Kazinczy arcképe, kitűnő a
Csokonait és Berzsenyit tárgyaló rész. Vörös
marty talán kicsit többet érdemelt volna, hi
teles jellemzését adja Petőfinek, s a tömör
Arany-elemzés is pontosan tájékoztat a költő

jelentőségének, nagyságának okairól.
Eddig is tudtuk, hogy Ady mennyire közel

áll Veres Andráshoz, most e tudásunk Kosz
tolányival is bővül, ha valaki mérlegre tenné,
ő vagy Móricz súlyosabb-e Veres András
mérlegén az eredmény nem lehet kétséges.
Minden elismerésünk a Babits-fejezeté, meg
győzőek a Szabó Lőrincről írtak, rövidségével
együtt mélyre ható sorok szólnak József Atti
láról, s érzékletes Márai Sándor arcképe is.

Összességében csak melegen méltató szava
kat mondhatunk Veres András könyvéről.

Nemcsak az oktatás, hanem az irodalomtörténet
is sokat nyert vele. (Krónikn Nova, 1999)

RÓNAY LÁSZLÓ

O. M. MERESKüVS,ZKIJ:
AZ ISMERETLEN JEZUS

Nehéz manapság annak a dolga, aki Dmitrij
Sergeevic Mereskovszkij művei iránt érdeklő
dik, s főleg nehéz, hogyha magyar fordítás
ban szeretné azokat olvasni. Jobbára csak az
antikváriumok maradnak, ahol elsősorban

történelmi regényeit lehet egy nagy adag jó
szerencsével megszerezni, amelyeket a Dante
Kiadó adott ki a két világháború kőzött, Val
lásfilozófiai írásai a legkevésbé hozzáférhető

ek, ezért is hiánypótló a jelen (reprint) kiadás,
amely Mereskovszkij egyik leghíresebb, leg
összefogottabb műve, s amely hatvan év után
újra megjelenhetett Magyarországon.

Az író két részre osztja a művét: az Isme
retlen Evangélium és az Ismeretlen Jézus éle
tére. E címek alapján az ember hajlamos va
lami "tényfeltáró" könyvre gondolni, amely
ben eddig nem közölt dokumentumok alap
ján rejtett összefüggésekre világít rá a szerző.

Nos, erről szó sincs. Mereskovszkij elsősor

ban a mindenki által ismert evangéliumokat
használja, s csak kisebb részt támaszkodik az
apokrifekre és a korabeli történelmi források-
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ra (azok közül is a könnyebben hozzáférhe
tőekre inkább). Az a kép, amelyet felvázol az
Evangéliumról és Krisztusról mégis "ismeret
len" lehet számunkra.

Mereskovszkij egészen távolról indít: élt-e
Krisztus? - kérdezi a könyv első fejezetében,
s a választ nem tudományos kutatások ered
ményeivel adja meg, nem csupán adatokat
szolgáltat, hanem megpróbálja a szívet és a
lelket megszólítani az olvasóban. Itt tapint rá
először a Könyv és a világ közötti feszültség
re: "Ez a világ, úgy ahogy van és ez a Könyv
nem élhetnek együtt. Vagy ez, vagy az: vagy
a világ nem lehet az, ami, vagy ennek a
Könyvnek el kell tűnnie a világból."

Sorra veszi az "együttlátó" evangéliumo
kat: Márkét, Mátéét és Lukácsét, amelyekben
olyan forrásnak a tükrét véli felfedezni,
amelyben a legvilágosabban látható Krisztus
arca. Leporolja ezt a tükröt a szokás kétezer
éves porától és megpróbál benne tisztán látni
és tisztán láttatni. János evangéliumáról kü
lön szól, hangsúlyozva, hogy maga a személy
közelebb áll a szinoptikusokhoz, mint az em
ber gyanítaná. Megkülönbözteti jánost, az
Apostolt és Jánost, a Presbitert ("üreget"),
mint olyan embereket, akik nagyon közel áll
tak Krisztushoz On 1, 35-39), s ebben a közel
ségben csak Márk osztozhatott velük az
evangélisták közül. (Mk 14,51-52)

A könyv második része Jézus személyét
próbálja megközelíteni. Ebben a részben szól
külön KeresztelőSzent Jánosról Mereskovsz
kij, és Krisztus életének legfőbb állomásairól:
születéséről, gyermekkori (rejtett) életéről, a
názáreti hétköznapokról. a végső őráiról. va
lamint két meg kínzott fejezetben a neki ren
delt kísértésről is, ahol vizionárius irodalmi
nyelvezetének talán legszebb példáit találhat
juk a szövegnek: "A Halott hazudik, amikor
azt mondja, hogy minden élő meg akar halni,
nem - élni akar: örök élettel, és a halottak is
a,z örök életet várják - ,ez jutott eszébe az
Urnak, ezt megtudta az Ur, mintha az összes
megölt állatok egyetlen közös sírból, a Földalatti
Paradicsomból azt kiáltanák Felé: Várunk!"

Mereskovszkij abban a tudatban írta köny
vét, hogy kevés, ha az egyház csupán a lat
szatszerűség egyébként szörnyűbetegségéből
menti csak meg magát: a világot van hivatva
megváltani. Az egyházat Krisztus hús szerint
ismeri, de a világ már nem ismeri, nem akarja
megismerni őt. Az egyház minden tagjának
egy az útja: a Földi Jézustól az Egi Krisztusig.
(Kairosz, 1999)
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