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SZERZETFSSEG KISLEXIKONA

Nehéz tárgyilagos hangnemben írni erről a
külsőleg tetszetős, belül azonban me$,lehe
tősen zava ros tartalmú kis könyvrol. Az
Athenaeum kiadásában eddig a Házi szerek
a Tabuk kislexikona jelent meg, ezt a sort
folytalják majd a Babonák, a Divat és a Jöven
dőmondás hasonló kötetei. Ebbe a vonzó
szellemi környezetbe illeszkedik a szerzete
sek bemutatása.

A szerző, illetve a stuttgarti (feltehetően

nem katolikus) kiadó megjelöli célját: a szer
zetességről kíván alapismereteket nyújtani
német olvasóinak. Teszi ezt kétféle módon: 1.
ábécé rendben sorjáz címszavakat: ismert, is
meretlen személy- és helyneveket, fogalma
kat, szerzeteket, zsinatokat, egyháztörténeti
eseményeket, eretnekmozgalmakat, 2. avatott
klasszikus filoló~usként megadja az adott
címszó görög, latin, sőt középlatin etimológi
áját. A két szál nehezen, kényszeredetten kap
csolódik csak egymáshoz.

A 17 oldalas Bevezető (élén a protestáns
Harnack 1881-es "szakszövegével"), majd az
évszámokkal zsúfolt rövidke szövegek 200 év
"vallásos rajongóinak", világvégét,v,~ró m~9
szállottaknak "szerzetes-mozgalmat akarják
innen-onnan szemezgetve bemutatni. A szer
ző lexikális ismereteit nem lehet kétségbevon
ni, a részigazságokat is tartalmazó adatok
halmaza azonban a felszínen szétszórt üveg
cserépként recseg. Hiányzik az a kaleidosz
kóp, ami szemünk elé vetítené e történet igazi
összefüggéseit, természetfeletti szépségét,
sz ínpompáját. Tarta~ ~bák, .téve~ések,

alapfogalmak összevisszasága majd mmden
lapon. Bizonyára forogna sírjában Szent Jero
mos azt hallva, hogy "a szerzetességhez való
viszonya ingadozó volt: Blaesilla halálakor írt
levelében erőteljes kirohanást intéz a szerz~

tesség ellen" (IB), vagy B. Marcellin
Champagnat, aki "bencés szerzetesként" ala
pította a Mária Iskolatesty~r~klaik~s ~gyes~
letét (147). Ami a szakszokincset Illeti, talan
inkább már a fordítót kell elmarasztalnunk: a
frater vagy a monasztikus szerzetes, sőt a lo
vag rendszeresen "barát"-ként magyaríttatik;
az ariaehor éta "őskeresztény aszkéta"; a szer
zetesnők kongregációja "nővéregyesüle,t",

"az ősegy~ázi vigilia » ~rvacsor.~v.~l «, (!) veg
ződött", sot "a terapeutak (...) kozos urvacso-
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rát tartottak"; Baszileiosz és a baziliták 
úgy tűnik - "görögkeleti szerzetesek"; "ko
lostor, zárda, telep, alapítvány" felváltva a
"monostor" vagy "apátság" helyett stb. ,Ar~ól

is itt értesülünk, hogy a sarutlanok (peldaul
a reformált kármeliták) "lábbeli viselésérőlle
mondó szerzetesek" (195), vagy hogy lIa [ezu
áták... temetkező testvériség" (114). Olvasha
tunk még baptista nővérekről, rendi szemé
lyekről, a magyarföl?i. y~los reme!erend,r~~
mint remetekongregacíór ől.; Az "oegyhaz
névben az ókeresztény egyházat sejtjük, az
"örökös fogadalmasban" az ör ökfogadal
mast, a 15-16. századi Olaszország földrajzi
megjelölésben Itáliát stb. Sz~münk ~lőtt

összefolyik a szerzetes Luther es Loyolai Ig
nác alakja. Igen sajnáljuk, hogy Szent Agos
ton mindössze három évig "folytatott szerze
tesszerű életvitelt" (26), ugyanakkor örven
dünk annak, hogy a "virgini tas", szüzesség
.a szerzetesi és óegyházi szemlélet szerint a

heroikus tökéletesség kvintesszenciája" (226).
Kölcsönszövegként (Sajtótörvény 1999/76.

34. § - ?) néhány magyar szerzet is megjele
nik a kötetben (például Zirc, Pannonhalma,
Megváltós nővérek, Piaristák, Szociális Test
vérek, Miasszonyunkról Nevezett Szegény Is~

kolanővérek). Fokozza a könyvben uralkodo
káoszt az Isteni Szeretet Leányai nemzetközi
kongregációról szóló hiányos és téves adato
ka t tartalmazó 11 SOf. Ez már a kiegészítése
ket végző szerkesztő rovására írandó.

Az indokolatlanul használt számos idegen
szó (presztízs" likvidálás, preferál, in~erpre~ál.t
legitim, oktatokomplexum stb.), a vísszat érö
magyartalan ~fejezések (vette ~e~d,etét, n~?1
került bevezetesre, nyert megerősítést, ke~

tek megreformálásra, utalást tesz, be lett tilt
va stb.), az értelmetlen fordulatok (beállt
szerzetesnek, kanonoknak állt be, Avilai
Szent Teréz beállt karmelitának), nemkülön
ben a bántó nyomdahibák sokasága (kulkul
la, Benedectus, Paedicatorurn, kolosor, Con
vetualium, Dominico, spiritualia, lagatus, Mi
aszonyunk stb.) tovább csökkenti a könyv
amúgy is igen viszonylagos értékét. (Német
ből ford. Magyar István, szerkesztette és Pus
kely Mária: Kézezer év szerzetess~ge I-II., vala
mint Török József: Szerzeies- es lovagrendek
Magyarországon című műveib ől magyarorsz á
gi adatokkal kiegészítette: Keresztény Eva .
Athenaeum 2000, 1999)
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