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Népek nagy nevelője . . .
Aki érdeklődéssel fordul az Európa sorsát kialakí
tó történelmi időszakokhoz. előbb-utóbb minden
bizonnyal bensőséges kapcsolatba jut a bencés
rend történetével is. Ami ugyanis a rend alapítása
óta földrészünkön lezajlott, azt a szemlélő "kicsi
ben" tanulmányozhatja a közel másfél évezredes
első nyugati szerzetesrenden belül is. A rend ma
gyarországi tagjai tehát, ak'ik most a Népek nagy
nevelője . . . cimű kötettel ajándékoztak meg ben
nünket, alapítójuk előtt tisztelegve, családi ünnep
lésnél eleve nagyobb figyelmet követelnek közre
adott írásaiknak.

A jelenlegi keresztény tudatnak van néhány
nyugtalanító történelmi "kihagyása". Ezek közé
tartozik például az, hogy nehezen tud elszámolni
avval a több mint félezer éves idöszakkal. amely az
első apostoli nemzedék ideje és a véglegesen Ró
ma-centrikusra érett nyugati kereszténység VI
VII. százada között fönnáll. E korszak tüzetes tár
sadalom-, művelődés-, egyház- és eszmetörténete
nélkül aligha érthetőek azok az események, ame
lyek a VIII-IX. század folyamán a középkori Eu
rópa arcát meglehetős gyorsasággal megformál
ták. A népvándorlás első hulláma nyomán kibon
takozó hatalmi harcok, a frankok kiválása és a pá
pasággal kötött szövetsége, az arianizmus elterje
dése Nagy Károly uralkodásakor (768--814) jutott
arra a pontra, melyről nemcsak a középkor törté
nete indult ki, hanem azzal együtt szükségképpen a
későbbi szakaszoké is.
Midőn Nagy Károly először látta meg Rómát,

Adorján pápa kiséretében előkelő helyen akadha
tott meg szeme azokon a szerzeteseken, akik még
talán nem is igen nevezték magukat "bencések"
nek. Az önmegnevezés, a névadás - mint e kötet
bői értesülünk - "már feltételezi a ciszterek és fe
rencesek erősen központositott rendjét". Való
igaz, hogy a Nursiai Benedek (480-527) Regulája
alapján hol .itt, holott összesereglett szerzetesek
nem törekedtek ilyesfajta centralizációra. Nem
mond ellent ennek, hogy a pápaság korán fölis
merte jelentőségüket,s nem is késlekedett az új ha
talom szolgálatába állítan i őket. Mikor Nagy Ká
roly - longobárdok elleni oltalmazójaként - má
sodszor járt az Örök városban, nem mulasztott el
néhány bencés tudóst udvarába hívni. A trón és az
oltár frigyét követően a nagy király és császár jól
látta, hogy csapatainak harci erejét hamarosan
meghaladja majd a szellemi erő, s ezt sürgősen ma
ga mellé kell állítania.

Bármennyire is elütő volt tehát a helyzet a VIII-

·IX. század fordulóján a későbbi, XIII. századi ál
lapotoktól - a bencések éppolyan lekötelező szol
gálatot tettek a: középkori egyháznak, mint feren
ces vagy dominikánus követőik. Szolgálatuk ab
ban fejeződött ki; hogy az ókori világnak a kora
keresztény századokban (elég vegyülékesen) átros
tált institúcióit és eszményeit egyesítsék az Euró
pába özönlött és még özönlő új népek, hagyorná-.
nyaival, minthogy a benedeki Regula sem egyéb,
mint az egyiptomi remeteségnek, a római patrio
tizmusnak és a rurális életrenden belül kialakult
szokásformáknak összeötvözése. Születése körül
ményei folytán ez a rend egyszerre volt földhöz kö
tött és egyszerre képviselte a kor legmagasabb mű

veltségi színvonalát, egyszerre-volt otthon a termé
szet és a kultúra értékvilágában, s imádság- és li
turgiatisztelete. egyszerre adott helyet a misztiká
nak és az erkölcsi értelmű dogmatikának. Ezért
alakíthatott ki - mindmáig - olyan életstílust,
amelyben látványos tudományos és művészi ered
mények ugyan nem születtek, ám olyanok sem,
melyek miatt szégyenkeznie kellett volna, s ezért
szolgálhatta az egyre inkább triumfalizmusra hajló
egyházat jobbára anélkül, hogy annak hatalmi
szervezetet sikerült volna faragnia belőle. Jellemző

példaként hadd említsük erre a Nagy Károly udva
rába átplántált tudós Alcuinus esetét. Fölsorolni is
nehéz volna, mi mindent köszönhetünk az ő "kul
túrpolitikájának" az írásm'ód egységesitésétől az
oktatás megszervezésén keresztül a Biblia áthagyo
mányozásának biztosításáig; legkiválóbb művei

azonban talán levelei, melyeket haraggal és kétség
beeséssei küldözgetett a szászokat és avaro'kat
fegyverek vasával térítő frank seregek vezéreihez
és papjaihoz : "Igazságot prédikálj inkább, ne
dézsmát szedj. Tápláljuk az embereket az apostoli
szelídség tejével mindaddig, amíg az új szellem
meg nem erősödik eléggé ahhoz, hogy képesek a
nehezebb táplálékot is megemészteni. Úgy hallom,
a dézsma fizetése lerombolja a szászok hitét. In
kább a dézsmát veszítsük el, mint hitüket. Miért
rakjunk olyan igát ezeknek a tudatlanoknak a nya
kába, amelyet magunk és testvéreink is nehezen vi
selnek?" Nemcsak szókincsében, frazeológiájá
ban, hivatkozásaiban közvetíti Alcuinus a Szent
írás és az egyházatyák szellemét, hanem egész gon
dolkozásában. Öt olvasva a kora középkori ke
reszténység misszióját nem egy ízben történelmi
szükségszerűség helyett véteknek könyvelhetjük
el: "Adj hát a meghódított népnek új tanítókat,
akik mint a csecsemőket, tejjel táplálják majd
őket. Lehet, hogy jó dolog a dézsma, de inkább azt
veszítsük el, semhogy elveszítsük a hivők lelkét.
Emlékezz Szent Ágoston tanítására. Először taní
tani kell az embereket, közelíteni a hithez, s azután
és csakis azután megkeresztelni. .. Mit nyerünk
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azzal, ha hit nélkül keresztelünk? A keresztségre
erőszakkal bárkit kényszerithetünk - hitre soha."
Talán nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy ez a Bib
liát mélyen tanulmányozó bencés tudós volt ez
időben a nyugati világ lelkiismerete.

Örömmel látjuk, hogy az előttünk fekvő kötet
szerzői közül sokan nyúlnak vissza az említett idő

szakba. Félig-meddig kötelező is ez a visszatekin
tés, minthogy a három részre osztott könyv első té
tele Szent Benedek Regulá-ját hozza latin és ma
gyar nyelven (az előbbit Basilius Steidie 1963-as
beuroni kiadása nyomán, az utóbbit Söveges Dá
vidnak az 1948-as fordítását sok éves munkával
véglegessé érlelt változatában), a fordító bevezeté
sével és kommentárjaival, második tétele pedig a
Regula. illetve a rend egyetemes történetét világítja
meg egy-egy fontosnak ítélt részletében. Bizonyára
ez az újragondolás hozott létre olyan értékes medi
tációkat, mint amilyen Várszegi Asztriké (Jmád
kozzál és dolgozzál" . A bencés életstüusrátjés Hir
ka Antaié (Az egyház imádsága. a zsolozsma - a
bencés közösség életében). olyan tartalmas tanul
mányokat, mint amilyen Sulyok Eleméré (A mo
nostor mint helyi egyház) é~ Sólymos Szílveszteré
(Szent Benedek élete és művei Nagy Szent Gergely
pápa Dialógusainak ll. könyvében) .. Az első két
rész számtalan figyelemre méltó megnyilatkozásai
közül hadd keritsünk külőn is sort két gyönyörű

fordításra, melyek elkészítésében Szabó Flóris, a
Pannonhalmi Főkönyvtárvezetője,jeles irodalom
történész játszott dőntő szerepet. '

II. (Karthausi) Guigo elmélkedése a "szemlélő

dő életről" valódi remekmű. Ez a XII. század vége
felé keletkezett Scala claustrarium (A kolostor lép
csői) 'egyben kiváló jele annak a folyvást fel-feltörő

megújulási folyamatnak, mely a rendet tőrténeté

ben végigkőveti. Kötetbe válogatása irodalmi ese
mény is, még inkább bizonyítéka, hogya bencések
érdeklődve szemlélik a közülük kiszakadt karthau
si, kamalduli, cisztercita, trappista stb. közösségek
életét és kultúráját.

A másik fordítás szintén ritkaságszámba megy, s
publikálása határozottan előnyére válik a könyv
nek. Nagy Szent Gergely pápa Dialógusai-nak II.
könyvéről van szó, me ly Szent Benedek "életé't és
műveit" mutatja be. A Vita Benedicti voltaképpen
legendagyűjtemény,s a mondott, félig népies, félig
egyházias szellem termékeként a középkori legen
dák kezdeményeit alakítgatta a VI-VII. század
fordulóján. Legfőbb tulajdonsága, hogy. az Ószö
vetség bizonyos helyein található alkalomszerű (Il
lés, Elizeus életéből vett) csodákat mmtegy topo
szokká alakítja s alkalmazza elbeszélésében, Úgy
véljük, olyan művel állunk itt szemben, melyen le- .
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mérhető, hogyan válik a keresztény tanítás egyes
részleteiből (melyek a kifejezetten tanító részekhez
hasonlóan életet alakító gondolkodás kifejlesztése
re hivatottak) - csodálni való mitológia. A legen
dákat fölsorakoztató pápa eljárása közel áll ah
hoz, .ahogyan majd Bonaventura az Assisi Szerit
Ferenc életéről elterjedt legendákat összegyűjti.

A különbség annyi, hogya Vita Benedict! mögött
még ott a bibliai hagyomány, míg a Fioretti-ben
már nem ilyen mértékben. A fordításhoz készített
tanulmányban talán kicsit tárgyszerűbben s elfo
gulatlanabbul kellett volna érvelni e kérdésről, ki
vált azért, mert a Vita nem egyszer apokrifra is épit
csodát (XXII. fejezetében) és-iskolapéldája annak
az - Origenésztől diadalútjára indult - allegorizáló
szentírás-értelmezésnek is, mely annyi bajt szült az
idők folyamán.

A Népek nagy nevelője . . . címében is találóan
irányítja figyelmünket a bencések művelődéstörté

neti szerepére. Kolostoraik szép számmal teleped
tek meg Magyarországon is a középkor folyamán,
csöndes szolgálójává válva szűkebb és tágabb or
száguknak. Történetükben az ősi székhely, Pan
nonhalma sorsfordulókban gazdag múltja megint
csak példázatos értelmű. Az államalakítás gondjai
ról éppúgy tudnának beszélni falai, mint a XIV.
század "fénylő" korszakáról, a törökdúlásról épp
úgy, mint a jozefinizmus betiltó rendelkezéséről,a
román világról éppúgy, mint a barokkról. A kötet
harmadik részében Somorjai Ádám áttekintése (A
magyar bencések múltja és jelene). Takács Imre
művészettörténeti értekezése (Művészet a X/V.
századi Pannonhalmán. Czudar László siremléké
ről). valamint Korzenszky Richárd és Szennay
András máról szóló helyzetjelentése a megmaradt
örökségre tekint vissza. E részben három írás a
rend kiváló XIX. század eleji magyar gondolkozó
jának, Guzmics Izidornak állit emléket. Gazdag
tartalmú, szépen kiállított, táblázatokkal, térké
pekkel, fekete-fehér és színes képekkel illusztrált,
idegen nyelvű kivonatokkal is ellátott könyvet
kaptunk kézhez. Díszére válhatna más, az itteninél
rendszeresebben működő és publikáló kutatókö
zösségeknek és kiadóknak is. Reméljük, sem a
bencés tanárok életében nem marad epizodikus az
ilyen vállalkozás, sem a Szent István Társulat ter
veiből nem fognak hiányozni az ehhez hasonló
tanulmánykötetek.

Szent Benedeknek. Európa védőszentjének emlékezete.
Rendtársai közreműködésével közzéteszi Szennay András
pannonhalmi főapát. Szent István Társu/at. /98/
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