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SÓlYMOS SZILVESZTER:
EZER ÉV SZÁZ BENCÉSE

Szép millenniumi ajándékkal lepte meg a ma
gyar egyház történetet megismerni vágyókat
a tudós bencés szerzetes, a rendtársairól ké
szíte tt portrégyűjtemény ugyanis egyszerre
tud omán yos és népszerűsítő m ű, Az első

portré Pannonhalmi Boldog Mórt, az utolsó a
két éve elhunyt Söveges Dávidot idézi. Ezer
év rendtörténetének jól megválasztott fejeze
tei ezek, s nemcsak papi arcéleket idéz föl,
hanem azt is megmutatja, hogyan tápl álta ,
erősítette a bencés rend a magyar m űvelő

dés történe tet és lelkiséget.
Az olvasó természetesn ek érzi, hogy S óly

mos Szilveszter rendtársairól szólva mindig
tapintatosan fogalmaz, az ítéletalkotást az
egyes korszakok mély ebb ismerőire bízza . Ki
tűnő péld ája ennek a visszahúzódó, inkább a
pozitívumo kra összpontos ító magatartá snak
a Vaszary Kolosról szóló fejezet, kivált her
cegprímási működését idéző részlete.

Éle tszer űvé , olvasmányossá teszi Sólymos
Szilveszter stílusá t finom, szeretettel átszőtt

iróniája. Az elmúlt évtizedekhez közelítve
nagy fáradságga l gyűjtögette össze a még élő

tanítvá nyok, munkatársak, rendtársak emlé
kezései t, s az anekdo ták még bensőségesebbé

tesz ik a megi dézetteket. Nagyszerű, eleve n a
Radó Polikárpról szóló fejezet, amelyben elhi
tető erővel idézi elénk a világhírű tudóst és a
szeretni való, szórakozott embert. Jó érzékkel
helyezkedik bele hősei belső világába, ez teszi,
hogy sok olyan jellemvonásukra is rávilágít,
amely alighanem homályban maradna az ava
tatlan tekintete előtt. (ilyen szempontból ki
emelkedő a Kühár Flórist idéző részlet.)

Nagy é rd eklőd ésse i olvastam a Holenda
Barnabásról szó ló fejezetet. Nem mintha ma
tematikából vagy az általa oly kiválóan m ű

ve lt kísérleti fizikából kivételes kép ességek
birtokába ju tottam volna, de Hol enda Barn a
bás ilyen tárgyú, a Vigiliában megjelent írá
sai t megértettem, ami nyilván nem az én ér
de me m volt. Sosem felejtem el kicsit remény
telen, de megértő tekintetét, amint az érettsé
gin fizika-felele temet hallgatta az elektromos
gépekről, generá torokról és motorokról. Ó
volt az elnökünk, s holtában is elnézés t kell
kérne m általam okozott megpróbáltatásaiért.
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Volt bencés diákok, a nálam kicsit időseb

bek a Szívós Donátról írtakat dicsérik nagy
lelkesedéssel. Remek, mozgósító szónok Iehe
tett. "Donát urat " ma is úgy emlegetik, mint
az egyik nag y tanáregyén iséget, könyvei jó
n éhányunknak ma is kedvenc olvasmá nya . A
Nemzeti Ujságban megjelent írásait sokunk
őrzi lapkivágat-gyűjteményében . Bizonyára
sikerkönyv lehetne kéziratos naplója, amel y
ről Sólymos Szilveszter említést tesz.

No, és még egy legendás bencésről: Szu
nyogh Xavér Ferencről, a hihetetlenül nép
szerű prédikátorról, aki egy-egy aforizmájá
val is a lélek mélyére hatolt. Emellett és nem
mellékesen a liturgikus mozgalom nagy alak
ja volt , az általa kiadott Misszálé szinte min
den keresztény családnak kedves imak önyve
volt. Vele kapcsolatban megi nt kiada tlan rn ű 

ről, népszerűsítő Szentírás-parafrázisáról em
lékezik meg Sólymos Szilvesz ter. Nem isme
rem e művét, de vajon éppen ma nem lenn e
népszerű kalauza azo knak, akiknek az erede 
ti szövegek még nehezen értelmezhetőek?

Végül egy kedves ismerős: Rezek Román ,
akib en a költőt vég leg elnémitotta Horváth
Béla rosszindulatú bírálata. Megszállott nép
szerűsítője volt Teilhard de Chardin életművé

nek, vastag csomagokban érkeztek fordításai és
Sodródó világ összefoglaló címmel írt kommen
tárjai, amelyek azt is jelez t ék. hogy az egzisz
tencialista filozófiában is kitűnőert iskolázott
volt. Mi lett vajon sokszorosítva kiadott magyar
folyóiratának a sorsa? S mi lesz a Teilhard de
Chardin -fordításoké? (Pannonhalma, 1997)

RÓNAY LÁSZLÓ

GION NÁNDOR:
MINT A FELSZABADÍTÓK

Különös élettér ez a Duna-medence. Külön
b öző kultúrák, vallások, történelmek olvasz
tótégelye, amel y a Monarchia részekre hull á
sával egyetlen helyen őrződött meg valame
lyest, sokszínű, vá ltozatos, tehát konfliktu
sokkal terhes formában: a Délv idéken. Ke
resztények, zsid ók, mohamedánok: magya
rok, horvátok, sze rbek bosn yákok, monteneg
róiak élnek együtt, apróbb-nagyobb tragé
diákkal, örömökkel, vonzó-taszító szerel
mekben, barátságokban, látszólagos időtlen-



ségben lebegve, a háttérben zajló történelmi
eseményeket inkább csak tudomásul véve.
Hatalmas atmoszférateremtőerő szükséges a
tünékeny pillanatok ábrázolásához. Csehov,
Hrabal, Marquez ereje. Gion Nándor, a vajda
sági magyar irodalom 1993 óta Magyarorszá
gon élő legnagyobb tehetsége, birtokában van
ennek az erőnek. Lazán egymásba fonódó,
mégis önálló elbeszéléseinek füzérét - Do
mokos Mátyás válogatása - Irmai József asz
talosmester alakja köti össze. A mester mun
kája során sokféle tájon megfordul, a legkü
lönfélébb emberekkel találkozik, első pilla
natban hétköznapinak látszó nőkkel és férfi
akkal, akiknek látszólag eseménytelen életé
ben a mester majdhogynem szenvtelen elbe
szélésében a szemünk láttára történik meg a
varázslat, figyelmeztetve arra, mennyi csodá
ra bukkanhatunk. ha állásfoglalás, ítélkezés
helyett őszinte kíváncsisággal figyeljük a kö
rülöttünk élőket, mindazt, ami történik ve
lünk; a világot. A kötet legszebb elbeszélései
- Jó lélek költözött beléjük; Március; A mimózá
kat nem szabad késsel bántani vagy A medúzák
nem hoznak szerencsét - a már említett nagy
mesterek műveit idézik. Műélvezetünket

mindössze a - a szövegszerkesztők haszná
latának általánossá válása óta lassan már
szinte megszokott - sajtóhibák tömege za
varja. (Osiris, 1996)

NASZLADY ÁGNES

KENYERES ZOLTÁN: ADY ENDRE

Vannak könyvek, amelyek rövid terjedelmük
ellenére is meghatározóak valamely tudo
mányág fejlődésében, amelyek képesek újra
rajzolni egy kanonizált művész arcképét. A
Kenyeres Zoltán által szerkesztett, most indu
ló Klasszikusaink sorozat első kötete Ady End
re pályaképét rajzolja újjá. Az irodalomtudós
nem kevesebbet célzott meg, mint hogy a 20.
század végének interpretátoraként vázolja a
majd egy évszázados Ady-recepció fő törek
véseit és eredményeit - kiegészítve termé
szetesen saját, századvégi olvasatunkkal,
ugyanakkor filológiai, eszme- és ízléstörténe
ti eszközökkel rekonstruálva az Ady-korabeli
befogadói közeget.

E rendkívül igényes cél elérésének legfőbb

próbaköve a megközelítési mód helyes meg
választása - a módszeré, amely oly nagy je-
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lentőségre tett szert az újkor filozófiájában és
a tudományelméletben. Kenyeres Zoltán Ady
könyvében némi feszültség érezhető az Előszó

ban tükröződő, a legmodernebb iroda
lomtudományi iskolák eredményeit alkalmazó
szernléletmód, valamint az Ady-életművet idő

rendben bemutató, a pozitivista iroda
lomtudomány eszközeivel felépített szerkezet
között. Ez azonban olyan feszültség, amely
ugyanakkor termékeny is: a 20. századi iro
dalomelméleti iskolák eredményeinek fölényes
ismerete új színt kölcsönöz a hagyományos fel
építésű monográfia-formának, amely forma
kölcsönösen jótékony hatást gyakorol a modem
irodalomelméleti tanítások alkalmazási módjá
ra: megszünteti annak sterilitását, s befogadha
tóvá teszi eredményeit az olvasó számára is.

Kenyeres Zoltán széles szellem- és filozó
fiatörténeti összefüggésrendszerbe helyezve
Adyt és költészetét, amelynek fő csomópont
jai a korábbi Ady-interpretációkkal szemben
Nietzsche, Brentano és Stefan George alakja
és művei köré kristályosodnak, számos újsze
rű fölismeréssel, megállapítással gyarapította
a költő életművével kapcsolatos gondolko
dást. Hasonló haszonnal forgathalja az olvasó
a művet, ha fogódzókat keres a könyv
tárnyira duzzadt Ady-szakirodalomban való
tájékozódáshoz: Kenyeres Zoltán anélkül, hogy
túl nagy teret szentelne a másodlagos irodalom
kritikájának, mértékadó hivatkozásai által jelöli
ki helyüket a recepció folyamatában.

Kenyeres Zoltán monográfiájában az élet
műben betöltött szerepének megfelelő súllyal
szól Ady istenes verseiről, s miként a mérték
adó művek esetében, e témában is kijelöli a
kutatás további irányát. Szerinte ugyanis
Chateaubriand A kereszténység szelleme című

műve megjelenése óta nyilvánvaló, hogy a 19.
századi "újvallásosság" váltakozó szerencsével
folytalja a harcot "a pozitivizmussal és a pozi
tivizmus nagy gyűjtőmedencéjébenönállósuló
különféle szcientista, vallásellenes ideológiák
kal és világnézeti áramlatokkal" (36. o.). E gon
dolatkör rendszeres kifejtése, a magyar és az
európai irodalom történetébe való beillesztése
nagy feladatként várat magára, hogy az új
évezred küszöbén tisztelettel adózzunk azon
művészek előtt, akik, mint Ady is, "nem Isten
nel (oo.), hanem Istenért küzdött: a bizonyosság
megnyugvásáért". (Korona, 1998)

KISS SZEMÁN RÓBERT
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