
Az ősegyház igehirdetése nem kinyilatkoztatás. Az újszövetség szerint az Ige
testté lett és az Isten kinyilatkoztatása csak rajta keresztül jut el hozzánk. Az
ősegyház igehirdetése viszont tanúbizonyság, amely a kinyilatkoztatásra támasz
kod.ik. Az ígehirdetés nem kiinyilatkoztatás, s Golgota sincs mindenütt, ahol az
igét hirdetik, hanem osak: egy van Jeruzsálemben. Nincs folyamatos kinyilat
koztatás.

A hit telüntélye az Úr. A történeti Jézus nem egy feltételezése a tanításnak:
a sok közül, hanem az egyetlen. A kerygma feltételezi Jézust, rnínt a válasz a
kérdést, a kinyilatkoztatáson alapuló tanúbizonyság magát a kinyilatkoztatást.
Egyedül az Emberfia és szava tud te~jesen ,tekintélyt adni az igehirdetésnek és
senki más rajta kívül.

A történettudomány tudja bizonyítani Jézus történetiségét, csak: nem tudja
megmagyarázni, mert nem lehet a szokványos történeti kategóriákban elhelyezní.
A történettudomány Jézus-képe feloldhatatlan rejtélyhez vezet,almit csak a hit
tud feloldani. A hivő Krísztus-képe tehát nincs ellentétben a történeti kritika Jé
zus-képével, hanem sokkal teljesebb annál, A hivő ember előtt ugyanis feltárul
az érettünk emberré lett megváltó Isten titka.

Jegyzetek: 1. W. 'I1riIlling: Jésus devtaa1t I'hfstoíire, Coof.. 318~39. Ol. - 2. J. Jeremias: Le probléma
hístortque de Jésus-Christ. Ediltioln de I'Éptl. 9. o. - 3. HjaJhal István: A Jézrus-mí;,osz és 1\
történelem. VllIJáJgIOSSIág (10011) 23. o. - 4. O. Cuflrnazsn : É1JuJdIesde 'I1héolol'/ie bJhlique. De
Lachaux et N:LestJé. m. O, - 5. J. Jeremias: i, m. 46---<19. o. - 6. W. '[iriilling: J. m, 57. o. ~
7. J. Jere<mias: Kennzeichem der 1pslssima verba Jesu. Synoptis<:he Studien MünChen. 3.9513.
86--93. o. 8. Mérleg: 1969. 003. old. a1Ia[J(ján - 9. Haihn István: A kJét JéZ1U&JIlátosz és a tör

ténelmi J,é1zus. Világosság (196lll) 202. did. - 10. W. 'Iiril,lilll,g: L m. 6O-G5. old. - IL O. CuJlmarun:
i. m. 1316. old.

CSOKA J, LAJOS

I ROMiN KOR KIIllKUlásl ts I BENCtSEK
A XX. század egyik közismert nyu~ti történetfilozófusa, az angol A. Toynbee

az A Study of History című, több nyelvre 1efordított 12 kötetes művében azt ta
nítja, hogy a történeti élet folyamatának: egyes szakaszait, az egyes civilizációk
kialakulását a "challenge" és a "response" kapcsolódása hozza létre. A lelki és
erkölcsi, a társadalmi és gazdasági élet süllyedtségében lévő néptömegek segély
kiáltásaira vagy hívására, a "challange"-re a kor legjobbjai s azok munkatársaí a
tőlük telhető legnagyobb lelki, erkölcsi és fizikai igyekezettel adnak választ, "res
ponse't-t, sietnek segítségükre. A történeti élet emelkedő Irányzata, az új clviilli.
zácíó kialakulása és uralma, ja: kor szellemiségének fölemelése, átlelkesítése, "ethe
rialisation"-je s életrnódjának javítása, nemesítese addig tart, ameddig a kor leg
jobbjaiJnak energiája. Mikor aztán ez a pozitív - rendszerint a vallásból, főleg a
kinyilatkoztatásból táplálkozó - életerő a tömeg negatív jellegű ellenállása kö
vetkeztében kimerül, megkezdődik az illető korszak vagy civilizáció stagnálása,
majd hanyatlása, pusztulása.

Ebben a történetelméleti fölfogásban dolgozott H. Fischer német kultúrtör
ténész, aki az 1969-ben megjelent művében azt mutatta be, hogy a X. század ele
jének tarthatatlan viszonyai követelésére, "Herausforderung"-járn a kor szellemi
elitje miként adott feleletet, "Antwort"-ot, melynek eredménye az európai kul
túrtörténet román korszaka l~. Azt már műve címében - Die Geburt der West
lichen Zivilisatíon. Aus dem Geist des romanischen Manchtums - jelezte, hogy
a korszak: teremtő és irányító egyéniségeit a bencésekben. elsősorban a Cluny-i
bencésekben látja, Megállapítása szerínt az európai történet X-XII. századának
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román korszaka az Ő alkotásuk, "ist die ganz spezifische Leistung eines Teams
von Pionieren, in erster Linie der cluníazensdschen Mönche".

A következőkben - a fejezet tárgyalása folyamán mondottakat Toynbee ~

Fischer fölfogása szerint összegezve - néhány vonásban azt vázoljuk. hogy a
X-XII. századi bencés reformmozgalmak - főleg Cluny-é - miként alakították
kí az európai kultúra vagy civilizáció román korszakát. Ez utóbbi két szóval vagy
fogalommal kapcsolatban megemlítjük, hogy míg az angolok a. cívihzácíén álta
lában kultúrát értenek, addig azt a németek inkább a technikai kultúrára értél
mezík. De maga a kultúra szó is külőnböző értelmet hordoz. Annak sztatikus ér
telmezése egy immár befejezett, lezárt - pl. a román - kor műveltségét jelenti,
a dinamikus pedig annak kiallakítását, tehát a művelődést, annak folyamatát. De a
kultúra jelent értékrendszert is, si ilyen értelemben beszélünk pl. egyházi, lovagi
vagy hindu műveltségról.

Tárgyunkra térve, láttuk, hogy a X. század elején Európa-szerte zavar, nyug
talanság, harc, létbizonytalanság uralkodott. A központi hatalom, a jog és az er
kölcs megingása, az önző feudális társadalom anarchíáia következtében az önbí
ráskodás, a magánbosszú. a gyengébbet elnyomó erőszak jutott uralomra. S ehhez
járult még a szaracénok, a normannok és amagyarok pusztítása. Az élet már
szinte elviselhetetlenné vált; Odó, az első Cluny-i apát és sokan mások a világ
végét várták. Dado verduni püspök komolyan kérdezte Regino tudós bencéstől.

hogv a rnagyarok kiépében nem az idők végét jelentő Gog és Mágog tűntek-e föl?
Am ez az "Untergang"-hangulat a támadalom elitjéből mégsem pesszímíz

must, sorsába beletörődő fatalista tétlenséget váltott ki, hanem - miként 3 év
századdal korábban Nagy Szent Gergely pápában is - Istenbe vetett bizalmat s
abból fakadó életerős aktivitást. Miként a hatalmas fa is kicsi magból fejlődik s a
folyamok is csekély forrásokból fakadnak, úgy a mi korszakunk is néhány nagy
egyén és kolostor hatására bontakozott ki, melynek hordozói és birtokosai a népek
tömegei lettek.

Cluny, Gorze, Brogne alapítóit s az őket követő nagy apátokat. mint Majolust,
Odilót, Hugót; Petrus Venerabilist és a többieket - kiket Fischer "klllturschöp
ferische Mönchselite"-nek nevezett - a transzcendens világnézet ragadta meg és
kerítette hatalmába. Az Istenség, a "Numen" hatása alatt állottak - az Isten,
Krisztus Király, a Maiestas Domini szolgálatában találták . meg életük értelmét,
annak kibontakoztatását.

Ennek érdekében kívántak kiválni a "vi1ág"-ból, annak társadalmi és politikai
kötelékeiből. Ezt támogatták az uralkodók, amikor .Jmmunétas't-t s a pápák, mi
kor "exemptio"-t adományoztak Clunynek és sok más kolostornak, ami által lehe
tővé vált azok autonóm élete. Ez az autonómia és autarkia - míkor maguk gon
doskodtak erkölcsi, szellemi és anyagi igényeik kielégítéséről - nagyfokú függet
lenséget biztosított számukra, amiből viszont .természetszerűleg következett a pár
tok és érdekek fölött álló vezetők rendkívült tekintélye. Utalhatunk itt Szent Adal
bertnak nl. Ottóra gyakorolt hatására vagy a Cluny-I apátokra. akik közül Hug-6
III. Henrik német császár és I. Endre magvar kfrály, majd VII. Gergely és IV.
Henrik, utóda, Pontius II. Kallixt és V. Henrik között igyekezett az ellentéteket
kiegyenlíteni, Petrus Venerabilis pedig Kasztilia és Aragónia Alfonz new kirá
lyait békítette össze, A közéleti tekímtélv páratlan fokát láthatjuk aztán abban is,
hogy a II. keresztes hadjáratra (1147-49) induló VII. Latos francia király Sugerre,
St. Denis apátjára, nl. Konrád német császár pedig Wibaldra, Stabio és Korvey
apátjára bízta távolléte alatt országa kormányzását.

A X. század első felében föltűnő reformszerzetesséz, a "homo novus"-ok élete
befelé fordult s a földi életen és a látható világon túltekíntö, valóban transzcen
dens jellegű volt. Nemcsak a Cluny-i, hanem a többi kolostor is ..az, imádság tisz
teletre méltó hajléka." kívánt lenni. Lakóik, a szerzetesek mezilletődve; félelem
mel és tisztelettel hódoltak a ..Numen tremendum". az Isten fönsége előtt. Ez a
.mumenísztlkus" lelkület fejeződött ki imádságukori és énekükön. szartartásos moz
dúlatalkon és megjelenésükön, azaz egész lényükön. A Megváltó életének, halálá-
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nak és megdicsőülésének átélését az egyes ünnepek és ünnepkörök liturgiája biz
tosította.

Ennek az életnek központi helye a templom volt. Tudjuk, hogy azt mennyire
tervszerűen építették föl és céltudatosan díszítették. Ez a terv- és célszerűség azon
ban nemcsak az értelem műve volt - az érzület is kellő hangsúlyt kapott benne.
Mivel az Istent ők is csak "tükörben és nem színről színre" látták, a konkrét áb
rázolások helyett gyakran alkalmazták a szimbólumokat. Ilyformán lett a kereszt
az Isten háza, a templom alaprajza, míg a 12 oszlop az Isten egyházát tartó 12
apostolt jelképezte, Sámson vagy az oroszlán az Úr Jézust, Libanon cédrusa, Sion
ciprusa pedig Szűz Máriát. A templom megvílágítása, jellegzetes félhomálya
ugyancsak hatott a misztikus vagy numenísztákus érzületre, míként a képek sri
nernek megválogatása is.

Korunk bencéseinek - akárcsak ma Teilhard de Chardinnek - világképét az
univerzalitás, az egyetemesség jellemezte. Isten teremtett világa magába foglalta
a természetest és a természetfölöttit. Olvasmányaikban és művészetükben egyfor
mán szerepeitek az angyalok és ördögök, a szentek és csábítók, az erények és
bűnök. S a természet világában is meglátták a teremtés egységét és Isten nyo
mait, a "vestigium Dei"-t. Ezt az uníverzalísztíkus és teocentrikus szemléletet így
fejezte ki Canterbury-i Szent Anzelm kiváló tanítványa, az autuni bencés Hono
rius a XII. század elején: "Minden Istennek él és minden érzi Teremtőjét. Érzi
Ot az Ég, mely az O parancsára végzi szüntelen körforgását, Érzik a Nap, a Hold
és a csillagok, mert pályájuk pontjait változatlanul megőrizve térnek vissza. Érzi
a Föld, s ezért hozza meg határozott időre gyümölcsét, termését. Érzik a folyók,
melyek míndíg visszatérnek forrásaikba. Érzik a tengerek és a szelek, melyek Par
rancsolójuk szavának engedelmeskedve azonnal elcsitulnak. Érzik a holtak, mer]
Annak parancsára föltámadnak. Érzi az alvilág, mert szavára visszaadja azokat,
akiket elnyelt. Az oktalan barmok is megértik Istent, mert az Altala beléjük oj
tott törvényt míndíg megtartják,"

De nemcsak. a természet, hanem az ember világában is keresték Isten nyomát
s meg is találták Istent a történelemben. A nogentí Guibért műve, a Gesta Deí
per Francos szerínt a frankok, dlletőleg a franciák Isten terveit valósították meg
az I. keresztes hadjárat folyamán. Honorius a Clavis physicae - a természet
kulcsa - című művében a természet világát, az Imago Dei - Isten képe - cím
alatt az emberiség életét ismertette. Jellegzetes tünet, hogy akkor, a XI. század
vége óta tűntek föl az egyetemes, a világtőrténetek, melyek - Dániel jövendölése
nyomán - az ókori keleti népektől kezdve Nagy Sándor és a rómaiak birodal
mán keresztül Jézus Krísztusig, aztán saját korukiig egységbe foglalva ismertették
az emberiség életének fontosabb eseményeit.

S ezzel, a nemzetre, rajra és korra tekintettel nem lI.évő egyetemes, univerzá
lis szemlélettel hozható kapcsolatba az is, hogy az emberiséget nemcsak történe
tileg, hanem "sub specie aeternitatis", az örök élet szempontjából is egységnek
tartották. Odiló Cluny-i apát ezért kapcsolta a XI. század elején a Mindenszentek
ünnepéhez a halottak napját, mely aztán hamarosan általánossá vált az egyházban.

Korunk bencéseinek világszemlélete tehát univerzalisztikus volt, melynek kö
zéppontjában az Úristen állott, "Kinek mímden é!". Ebből a világnézetből követ
kezett aztán annak kollektív, közösségí [ellege is. Az Istennek élő szerzetes el
hagyta a "világ"-ot s egy másik közösség, a kolostor tagja lett. Az egyéni, az in
dividualista szempont azután már nem érdekelte. A közösségben és a közösség
eszmevilágában élt, abban imádkozott és dolgozott. Mert az imádságon kívül dol
goztak is a román kor bencései. Egyesek az apátság adminisztrációjában, mások
annak scrtptóríumában vagy műtermében, Illetőleg műhelyében tevékenykedtek.
S ezt a közösségben dolgozó szer:zetesd társadalm.at igen nagy mértékben jeillemezte
az anonyrmtas, a névtelenség. Iróít s még inkább művészeít csak ritkán tudjuk
megnevezni - nem saját dicsőségükre, hanem Isten kedvéért és a közösség érde
kében hozták létre sokszor "örök" alkotásaikat.

Annak során az értelem, a "ratio" világánál és kellő tudománnyal, "scientia"
val vizsgálták a természet és az emberi élet jelenségeit, melyeket az eszmélkedő
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bölcsesség, a "sapientia" révéln hoztak kapcsolatba Istennel. Ezen az úton halads
a kor legkiválóbb szelleme, a már említett bencés Szent Anzelm, akii összefüggé
seket keresett és rendszert igyekezett belevinni a teológiába is. S ez az egységre
törekvés és rendszeralkotás jelentke2Jett a kor művészetében, annak legfejlettebb
ágában, az építészetben is. A templom belső és külső összefüggését és egységét a
fő- és a mel1ékhajó találkozásánál kialakult négyzetes tér, a "Vierung", illetőleg

a föléje emelt kupola vagy "tour-Ianteme" biztosította. De a részek arányos el
osztására és ÖSSZhangba hozására is tudatosan törekedtek. Szellemi és művészí

alkotásaikban egyaránt a mindent mérték, szám és súly szerint elhelyező - omnia
in mensura et numero et pondere -disponens - Isten volt követendő míntaképük,

Ez, a vílágnézetében, életmódjában és szervezetében a X-XI. században így
kiépült bencés apátság mínt egy valóságos "mikrokosmos", önálló kis világ sok
példányban állott a kortársak előtt. Lakódnak élete nlYitott könyv volt számukra,
melyből a kortársak, az egyházi és a világi. társadalom vezetői és tagjai sokat ta
nultak és hasznosítottak a maguk számára.

Ennek egyik legfőbb és [ellegzetes eszköze a korunkban kifejlett és tömegeket
mozgató zarándoklatok voűtak, melyek Jeruzsálem, Róma és Compostella felé irá
nyultak. Amint a kereszténység elterjedését nagy mértékben segítették az ókorban
a római utak, rnelyek révén a mellettük fekvő városok lettek legelőbb kereszte
nyekké, éppúgy a rní korunkban a nyugati. zarándokutak lettek a románkori ben
cés kultúra legfontosabb "kommunikációs eszközei." A Santiago di Compostellát
fölkereső nyugat-európai zarándoktömegekben egyaránt képviselve voltak főurak,

lovagok és egyszerű emberek, kikhez nemcsak püspökök és apátok, papok és szer
zetesek csatlakoztak, hanem énekmondók és költők is. Ez utóbbiak a zarándokutak
egyes pontjain elbeszélték az azokhoz fűződő mondákat, legendákat, előadták az
ott szereplő hősök (pl. Roland) tetteit. A zarándokutak vonalán vendégházakat,
kórházakat, kolostorokat építettek - itt létesültek a román kor legnagyszerűbb

bencés zarándoktemplomai is, mínt a Vezelay-i, Cluny-i, Limoges-i, moíssací, Tou
louse-í, conquesi és compostellaí. A zarándoklatok részvevői ilyformán nemcsak
lelki élményekben részesültek, hanem míntegy tanulmányutat végezve, történeti,
irodalmi és rnűvészí ismeretekben is gazdagodva, messze vidékekre vitték maguk
kal szellemi kincseiket, ami által a román kultúra hatásos terjesztőivé váltak.

A Cluny-i és a többi szerzetesí mozgalrnak azonban egyébként is hatottak ko
ruk világnézetének és életmódjának alakítására, nemesítésére.

Tudjuk, hogy a pápaság és egyáltalán az egyház reformja a XI. század köze
pén indult meg. Annak legenergikusabb képviselője' a Clunyből Rómába került
Hildebrand volt, aki mint VII. Gergely a pápaság történetének egyik legkirna
gaslóbb alakja lett. O követelte a papság aszketikus életének emelését, a cölibátus
megtartását; az egyház szabadságának, függetlenségének. autonómiájának érdeké
ben ő kívánta a simónia és a világi invesztitúra megszüntetését. Az általa meg
indított harcot négy bencés utódja folytatta, s a Clunyben megválasztott II, Kal
Iixt fejezte be a császársággal 1122-ben Wormsban megkötött konkordátummal.

Cluny első apátja Szent Odó helyeselll állapította meg a X. század első felében,
hogy a világi társadalom helyzetének, vallás-erkölcsi fölfogásának és életének ja
vulása csak a szerzetesség és a papság reformja után következhet be - és be is
következett,

A nemesi osztály, a lovagság a XI. század folyamán jutott a szerzetesség
"numeruisztikus", vallásos eszmekörének hatása alá. Az addig uralkodó önbírásko
dás, ököljog és erőszak nem annyira az államhatalom befolyására szűnt meg, ha
nem sokkal inkább a vallásos eszme uralomra jutása következtében. A lovagok az
Úr Jézus halálára és föltámadására, majd egyéb vallási eseményekre és ünnepekre
emlékezve mondtak le bizonyos napokra, hetekre ellentéteik önhatalmú és fegy
veres elintézéséről s vállalták Isten békéjét, a "Pax Dei"-t vagy legalábbís fegy
verszünetét, a "Treuga Dei"-t, ami a társadalmi béke, rend és biztonság fejlő

dése teréln nagy haladást jelentett. Az egyház ezután már azért áldotta meg a lo
vagok fegyverét, hogy azt csak nemes ügy érdekében, a gyöngék és gyámoltala
nokvédelmére használják.
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Az egyszerű, a falusi nép hasonlóképpen sok hasznos oktatást kapott a kör
nyezetében oly sok helyütt látható kolostoroktól. azok lakóitól. Ott láthatták az
.,ora et labora" - imádkozz és dolgozz - elvéri fölépülő transzcendens, az igazi
keresztény világnézet és életrnód harmonikus megvalósitását. A kolostori templo
mok és szertartásadk szernlélete kiemelte öket a hétköznapok szürkeségéből, meg
éreztette velük Isten fönséget, a "Maiestas Dominív-t és tudatosította bennük is
tengyermekí, magas hivatásukat. De földi, anyagi életük számára is sokat tanul
tak, amikor ~átták, megtapasztalták a bencések magasabb színvonalú gazdasági
kultúráját, intenzívebb mezőgazdaságát, fejlettebb állattenyésztését, s amikor az
apátságok mühelyeíben hasznos iparágakat sajátítottak el, egyesek még rnűvé

szeteket is. S igen sok szegény és beteg a bencés dspítákban talált Istápolóra és
képzett orvosra is.

A clunyi s a vele rokon szellemű reformmozgalmak és azok vezetöi (Fischer
"Mönchsellite"-je) ily módon mintázták meg a X-XII. század románkori kultú
ráját vagy civilizációját, mely egységnek tekintette az emberiséget s azt az Úr
isten felé irányította. S eközben nem feledkezett meg az anyagi, a földi érdekek
szolgálatáról, a magasabb életszínvonal fejlesztéséről sem és arra törekedett, hogy
a béke, rend és harmónia uralkodjék a társadalomban - már amennyire az az
emberek között e földi téreken lehetséges.

A nagy apátok - az elit - által vezetett bencés szerzetesség így adott vá
Ja,;;zt azokra a segélykérő kláltásokra, melyeket a X. század első felének szinte
kétségbeesett társadalma hallatott s így juttatta uralomra azt a szerzetesiesen val
lásos világnézetet, mely kovászként hatotta át és alakította Iti a román kor egy
házi és világi társadalmát. annak életmódját s adott sajátosan új színt és ú] for
mát kultúrtörténetünk ezen új szakaszának.

CSELENYI ISTVAN GABOR

ALBERT CAMUS LÁZADÁSI ~S I KERESZT~NYS~G

Camus világának alapelemei

Albert Camus-nek, a háboru utáni francia szellemiség egyik legnagyobb alak
jának gondolkodása három alapelemre épül. Világának első építőköve az a hit,
melyet a "boldogság vallásának" nevez. Magáénak vallja Goethe szavait a
Sziszifosz-mítoszban: "Mezőm az idő... Megfosztva mínden örökkévalóság
tól, az idővel akarok frigyre lépni."! Eleteleme a [elen, a most, a közvetlen. In
kább jól, mínt sokáig akar élni. Művészetének és gondolkodásának első motívuma
ez a nosztalgia "lthaka földje", a napfényes, derűs mediterrán táj és humánus
népe után. Afrika szülöttje, s innen, a forró égöv alól hozza betölthetetlen bol
dogság-szomját. Ennek a boldogság-imádatnak ellenpúlusa Camus lelkében - és
műveíben - az "abszurd", azaz a rossz milLió megjelenési formája: a szenvedés,
a halál, az igazságtalanság, a háboru, a gonoszság. EzJek az ő számára valóságos
antitézisek. hiszen a szenvedés a boldogság-igényt, a jogtalanság az emberséget,
az értelmetlenség a szellem ígazság-éhét, a halál a halhatatlanság vágyát, sőt belső

követeíményérBh meg. Minden léthelyzet alkalom arra, hogy az értelem szembe
találja magát ezzel a tőle teljesen idegen elemmel, az abszurddal. Mindezek mé
Iyén, "az origó-ponton ott ez a rossz, a halál, melynek színe előtt az ember léte
Iegmélyéből igazság után kiált!,'2

Honnan tör az ernberdségre, a létezökre ez a rém? Ki felelős érte? Az ember
maga? De hiszen minden moccanásával az életet kívánja! A halállal - s az ab
-szurd szinte minden formájával - szemben mindenki ártatlan. Vagy talán Isten
a felelős érte? Camus ezen a ponton jut el Isten tagadásához. Számára ellent-
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