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PETER BROWN: AZ EURÓPAI
KERESZTÉNYSÉG KIALAKULÁSA

Peter Brown-nak, a Princeton University tör
ténészprofesszorának könyve az Európa szüle
tése CÚTIŰ sorozatban jelent meg, mely hat eu
rópai könyvkiadó közös vállalkozása. A soro
za t arra tesz kísérletet, hogy megértesse az
olvasóval földrészünk egységtörekvéseit, bel
ső vísz ályaít, konfliktusait, ezzel is némiképp
bepillantást engedve a jövő lehetséges törté
néseibe. A könyvsorozat főszerkesztője a hí
res francia tudós, Jacques Le Goff, komoly ga
rancia arra, hogy e kísérlet jól sikerüljön.

Európa és a kereszténys ég, kereszténység
és a pogányság - ezek a legtöbbet érintett
témák. Az antik világ hanyatlása és a leendő

(középkori) kereszténység kialakulása, meg
szilárdulása bontakozik ki lépésről lépésre,
széles panorámáját nyújtva ezzel az európai
történelem valószínűleg egyik legérdekesebb
korszakának. A könyv elején (Kr. u. 200) még
bátortalanok az új vallás lépései, s a régi vi
lágnak az agóniája olyan erős még, hogy ké
pes nagyobb sebeket ejteni a kereszténység
~engébb részein (például a keresz
tenyüldözések). Alig haromszáz oldallal ké
sőbb, ahol az első millennium korszakát mu
tatja be a könyv, azonban már egy győzedel

mes vallás, és egy csúcspontj át élő új világ
köszön vissza a lapokról az olvas ónak. ahol
a határok már lezáródtak és keresztény álla
mokban keresztény népek kormányzását, ke
resztény uralkodók gyakorolják. Brown több
sz ör visszatér híres katolikus szentekre (Szent
Agoston, Szent M árton. Remete Szent Antal,
Szent Germanus, Szent Bonifác) és nagy
hangsúlyt helyez cselekedeteikre. idézve a ró
luk sz ól ő, hiteles írott forrásokat. Hittérítő

munkájuk sikerességét a könyv írója elsősor

ban abban l átja, hogy a térítésre váró nép szá
mára "a kereszténységhez való megtérés
mindenekelőtt azt jelentette, hogy megtértek
a helyreállított Római Birodalom, csaknem is
teni felség éhez. amelyet a kereszténység
Egyetlen Istene szil árd ított meg és védelme
zett". Figyelemre méltó Peter Brown azon fel
tevése is, hogy kereszténynek lenni a késő an
tik világban, de még inkább a 6-9. században,
előkelőséget jelentett, s az elsősorban város
ban élő hívő keresztény polgárok számára
nem volt annyira fontos a falusiak (rustici
vagy pagani) megt érít ése. akik "ósdi" rítusok-
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ban, hitelét vesztett babonákban (superstitio)
hittek továbbra is. A könyv szerzője szerint
idővel a falusiak kerestek alkalmat arra, hogy
megtérjenek - beleolvasztva a maguk ke
reszténységébe nagyon sok olyan rítust, ame
lyek a történelem előtti időkben gyökereztek,
s amelyek a keresztény vallás gyors .beagya
z ódását" segítették elő a nagyobb tömegek
számára. A megtér t keresztény népek (példá
ul az írek és a britek) még így is azt gondol
ták, hogy "a kereszténység túlságosan értékes
dolog ahhoz, hogy a barbárokra pazarolják. .." ,

A könyv le~agyobb erénye valószínűleg

az, hogy sok temát új megvilágításba helyez,
ezzel mintegy hangsúlyozva is, hogy az nem
veszítheti el sohasem az aktualitását. Brown
stílusa olvasm ányes. a könyv kiváló össze
foglaló munka. (Atlantisz Könyvkiadó, 1999)
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Czigány György: Fél perc nyár
Válogat ott és ú j versek

A két háború között szok ásoss á, sőt divatossá
lett egy sajátos sz óösszetétel, amelyet nagyon
nem szerettem: "pap-költő". Mécs, Sík, Har
sányi s még egy sor kevésbé ismert név. Mert
hát .beszélünk-e orvos-költőről. tanár-költő

ről, jogász-költőről?A pap-költő azért volt ta
szító, mert föltételezte az összetétel ki ötlője és
használója, hogy a nevezett eleve csak vallási
kérdésekről sz ől, vagy ha nemcsak azokról is,
ha bármiről is: vallásos rnentalit ással, sőt cél
zattal. Mintha egyrészt a papnak, aki verset
ír, eleve s direkten csak vallásos szellemi, lel
ki, érzelmi megnyilvánulásai lehetnének,
másrészt a költőnek, aki nem pap, nem lehet
nének vallásos érzelmei, s ezekkel átjárt em
bert, természetet, életet jelenítő műv észi meg
nyilatkozásai.

Ma, midőn nem jelent "veszélyt", legföl
jebb me~csontosodott agyú "aufklaristák"
nál fejcsoválást a religiózus érzés, vágy, lét
szernlélet, mint világszerte, nálunk is termé
szetes akár egyházközelségűen,akár egyedi
en legyen is jelen az ilyen érzelmi formáló
dás, létmagyarázatvágy, életrendező princípi
um, természetesnek vesszj.ik. Aki maga nem
ilyen , annak is többdimenzióssá teheti látását,
értelmezésvágyát, rendezésigényét.


