
megmaradt, s továbbra is a szerzetesi élet legré
gibb, legtiszteletreméltóbb és legstabilabb for
mája maradt az egész középkorban.

S ahogyan a középkorban szinte minden új
donság mögött bencések voltak találhatók, úgy
az újkorban is bencések lesznek a kritikai törté
nettudomány megalapozói. E téren a legneve
zetesebb a franciaországi Maurinus Kongregá
ció működése. Számukra a történészi hivatás a
Regula által előírt munka helyét foglalta el: a
Kongregáció első általános elöljárója, Dom
Tarisse szerint, mivel feltörésre váró földek már
nincsenek, s a kódexmásolás sem aktuális a
könyvnyomtatás feltalálása után, ezért új mun
katerület után kell nézni. Ez az új munkaterület
nem is volt annyira új, hiszen folytatta a közép
kori bencés történetírók tevékenységét. A
maurinusok sikere a jól megszervezett munká
nak és a rendtagok gondos kiképzésének volt
köszönhető, valamint annak, hogy az intellek
tuális tevékenység erősítette a szerzetesi szelle
met. Mindennek köszönhetők a hatalmas
patrisztikus szövegkiadások, a Gallia Christiana
nyolcvan kötete stb., olyan művek, amelyek
még ma is gyakran megkerülhetetlenek a kuta
tók számára. A leghíresebb maurinus kétségkí
vül Dom Mabillon volt, a modern értelemben
vett diplomatika megalapítója.

Olyan egyéniségek is helyet kapnak a
könyvben, akikről hallva keveseknek jut eszébe,
hogy életük egyik szakaszában ők is bencések
voltak. Az egyik ilyen Rabelais, aki Maillezais
apátságának szerzetese volt, bár sokat nem tar
tózkodott saját apátságában. Apreskolasztika
Anzelm mellett leghíresebb egyénisége, Abelard
is bencés szerzetesként fejezte be életét, Héloise
zal való kalandja, illetve házassága után.

A bencések által gyakorolt hatás is szinte fel
mérhetetlen. Az egyik példa Loyolai Szent Ig
nác, akivel kapcsolatban a szerző a szélsőséges

véleményeket elkerülve mutatja be, milyen ha
tással voltak megtérésének folyamatára a
montserrati bencések, és milyen párhuzamossá
gok fedezhetők fel Ignác Lelkigyakorlatos könyve
és a montserrati bencés Cismeros korában igen
népszerű Exercitatorium című műve.

Közismertebbnek mondható a bencések út
törő tevékenysége a földművelés terűletén. és
az a kulturális hatás, amelyet ezen keresztül ki
fejtettek (a pezsgő feltalálója is bencés volt, dom
Pierre Pérignon). Kevésbé ismert azonban az a
karitatív tevékenység, amellyel a feudális társa
dalom hiányzó szociális hálóját pótolták. A ben
cés monostorok a középkorban kamatmentes
hitelt nyújtottak a rászorulóknak. kórházaik in
gyen gondozták a betegeket. Altalában a kolos
tor összjövedelmének tizedét áldozták adomá-
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nyokra, melyek kiosztásával az elemosinarius. az
alamizsnás volt megbízva. A francia forrada
lom idején rengetegen szólaltak fel a kolostorok
fenntartása érdekében, hiszen számos vidéken
ők voltak az elesettek egyedüli támaszai.

Egyesíti a könyv egy művelődéstörténeti

életrajzi lexikon és az érdekes leírás erényeit:
rendkívül adatgazdag, egyben bővelkedik az
emlékezetes részletekben: ilyen például annak
bemutatása, hogyan és mire használták az erek
lyéket a középkorban. így például súlyos szük
séghelyzet esetén (amennyiben valamilyen érté
keiket rabolták el), a kolostor védőszentjétúgy
akarták jobb belátásra bírni a szerzetesek, hogy
ereklyéit tövisekre fektették, és így imádkoztak
az ereklye előtt.

Sorolhatnánk még tovább az izgalmas rész
leteket. Köszönet illeti a kötetek fordítóját és
lektorát, akiknek rengeteg idegen személy- és
földrajzi név feloldásával kellett megbirkózni
uk. Az olvasó, akinek érdeklődéséte kötetek bi
zonyosan felébresztették a bencés kultúrtörténet
iránt, azzal a reménnyel teheti le a könyveket,
hogy remélhetőleg lesz olyan kötete is a bencés
rendtörténeti fűzeteknek. mely ezt a rendkívül
sokrétű és gazdag civilizációs tevékenységet
napjainkig kíséri végig. (Ford. Somorjai Gabi;
Pannonhalma, 1998, 2005, 2006)

DEÁK VIKTÓRIA HEDVIG

OLTÁR ÉS ZSOLTÁR. 150 ÖRÖK ÉNEK

A zsoltárok a liturgia fontos elemei voltak, a je
ruzsálemi Szentélyben énekelték őket különféle
szent cselekmények aláfestéséül. Hogy énekelték
őket, az a tény bizonyítja, hogy karmesternek
szóló utasításokat is tartalmaznak, az előadás

módjuk azonban ismeretlen, mert a Szentély
pusztulása után a rabbik úgy döntöttek, hogya
zsoltárokat többé nem szabad a hagyományok
szerint énekelni.

A zsidó liturgiából kerültek át a zsoltárok a
keresztényegyházéba. Eleinte a Septuaginta gö
rög zsoltárait imádkozták, majd a 4. századi
nyugati egyházban latin nyelvű gyűjteménye

ket állítottak össze, s ezekből énekeltek bevonu
láskor, a szentleckét követően, felajánláskor és
áldozás közben. A 9. századtól már prózafordí
tásaik is közkézen forogtak.

Luther Márton meghatározó szerepet szánt a
zsoltároknak a protestáns liturgiában. Kitűnő

érzékkel tolmácsolta bibliafordításában a zsol
tárokat, remekléseként rnéltatják a 46. átültetését
(Erős vár a mi Istenünk... ). Ez a fordítás azóta is
mércéje és próbája minden új próbálkozásnak.
Hadd idézzem Bodrog Miklós közelmúltban



megjelent gyűjteményéből a szintén igen szé
pen megoldott első versszakot: .Isien nekünkme
nedék s erő, / bajban biztos segftség. / Nem félünk te
hát; rengjen bár a föld / s hegyek bukjanak tenger
mélyibe - / háboroghatnak, hányhatják habjukat, /
tombolásuk hegyeket rengethet." Ez a részlet is mu
tatja, milyen nehéz feladatra vállalkozik a zsoltá
rok tolmácsolója, kivált, ha egyszerre figyel az
eredeti szövegek belső ritmusának visszaadására
s ezzel párhuzamosan a szókincs archaikus réte
geinek feltárására. E vonatkozásban Buber híres
fordításai jelentik a mércét, a magyar nyelvterü
leten pedig Sík Sándoréi, amelyeket azonban va
lami okból nem szoktak emlegetni.

Bodrog Miklós tolmácsolásai jelentősen gaz
dagítják a magyar nyelvű zsoltárfordításokat.
Erezni rajtuk a hűség igényét, de azt a költői fi
nomságot, egyszersmind erőt is, amely nélkül
elveszítik súlyukat. Hosszú évtizedekig csiszolt
átültetései a legmagasabbra srófolt igényeket is
kielégítik, s kötete élén jogos büszkeséggel idéz
heti Weöres Sándor köszöntőjét, mely egyben
vállalkozásának leghitelesebb méltatása: ,,Imhol
az őskor fénye a zsoltár-könyvön elárad, / Több ezer
esztendőn átsuhanó sugarak. / Mind arany és csil
lag, még szeplőtlen ragyogással, / Hályogos ódon
kincs, mit soha rozsda nem ér. / Hány kétsége az
űzött nyugtalan emberi lénynek, / Mennyi könyörgő
hangáldozat és bizalom. / Féltett messzi reménység,
mely folyton közelebb száll, / Végül harsonaszá, bol
dog örök diadal. / Tűz, mit az óvó pernye borü, s
minden hamun átsüt, / Láng, a szavak rácsán át a
sziuekbe merül:" (Kairosz Kiadó, Budapest, 2(05)

R6NAY LÁSZL6

GERHARD RUHBACH - }OSEF
SUDBRACK: NAGY MISZTIKUSOK

Jóllehet a köztudatban a misztika valamiféle ti
tokzatosságot sugall, a jelen tanulmánykötet be
szédesen bizonyítja, hogya keresztény történe
lem kiemelkedő lelki nagyságai mennyire
emberek, éspedig koruk emberei voltak, még
akkor is, ha gondolkodásuk mélysége, szellemi
teljesítményük kiválósága és erkölcsi életnagy
ságuk erőteljesen meg is különböztette őket az
átlagtól. Kétségtelenül ez a kiemelkedés az, ami
a történelem meghatározott korszakaiban élt és
a keresztényég különböző felekezeteihez (kato
likus, ortodox, protestáns) tartozó egyénisége
ket összeköti; illetve ami őket idő felettivé, s ez
által mindig időszerűvé teszi. Hiszen a lét
értelmével szorosan összefüggő példájuk és
mondanivalójuk folyamatosan gondolkodásra,
újragondolásra sarkall. Annál is inkább, mivel
ezek az erős személyiségek (individuumok) ko-
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ruk társadalmához közel álló, felelősséget érző,

elkötelezett és cselekvő emberek voltak.
A kötetet bevezető tanulmány - J. Sud

brack: A keresztény misztikáról (7-16.) - tulaj
donképpen ezt, az egyes életműveket egységbe
fogó vezérfonalat igyekszik felvázolni. Jelzi,
hogy a misztika bizonyos értelemben ma is
megtalálható az élet szinte minden területén:
zene, képzőművészet, irodalom, tudományos
gondolkodás, pszichológia. Mindez elsősorban

azzal magyarázható, hogya misztika egyfajta
megtapasztalás, ami gyakorlatilag azt is jelenti,
hogy lényegében ez képes leginkább összekap
csolni az egyes vallásokat. Ez azonban nem je
lent egybemosást. Csak az, aki ismeri a külön
bözőségeket, tudja méltányolni a .kőzős

vonásokat - figyelmeztet Sudbrack. Eppen
ezért nem falakat, hanem hidat építünk a ke
reszténységen kívüli misztikus megtapasztalá
sok felé, amikor az ebben a kötetben bemutatott
misztikusok alapján a keresztény misztika mi
benlétét még világosabban kimutatjuk. (11.) Ez
pedig nem más, mint kapcsolat Jézus Krisztus
sal, maradandó hit, istenszeretet és felebaráti
szeretet szétválaszthatatlansága, valamint a
szív tapasztalata. Ez az, ami Nüsszai Gergelyt
(kb. 333 - kb, 394), Euagrios Pontikost (kb. 345 
kb. 399), Agostont (354-430), Pszeudo-Dionű

szioszt (6. sz.), Simeont, az új teológust (949
1022), Clairvaux-i Bernátot (1090-1153), Hildegard
von Bingent (1098-1179), Gregoriosz Palamaszt
(1296-1359), Eckhart mestert (kb. 1260 - kb.
1328), Luther Mártont (1483-1546), Loyolai Ig
nácot (1491-1556), Avilai Terézt (1515-1582),
Szalézi Ferencet (1567-1622), Gerhard Tersteegent
(1697-1769), Friedrich Christoph Oetingert
(1702-1782), Remete Theophant (1815-1894),
Charles de Foucauld-t (1858-1916), Dag Ham
markskjöldöt (1905-1961) és Henri Le Saux-t
(1910-1973) rokonítja.

A tömör, lényegre törő, ám mégis átfogónak
mondható ismertetők felépítése többé-kevésbé
azonos: rövid életrajz, a művek vagy munkásság
ismertetése, a spiritualitás vagy tanítás összefog
lalása, valamint a kifejtett hatás felvázolása.
Osszességében azonban általános következtetés
is megfogalmazható. A kötetben szereplő misz
tikusok ugyanis azt bizonyítják, hogy misztika
és intellektus nem szemben állnak, hanem ki
egészítik egymást; hogy tudás és ismeretek hiá
nyában nem lehet időtálló és helyénvaló útmu
tatásokat megfogalmazni; hogy a misztika nem
elmerengő semmittevés, kivonulás a társada
lomból, elmenekülés a kihívások elől, hanem
cselekvés a felelősség teljes tudatában. Hiszen a
bemutatott misztikusok mind tanult és érdeklő

dő egyéniségek voltak, akiket a mélyebb meg-


