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TERRENA ET COELE5TIA
A Regula oculorum című kiállításról

" •.. 11110 oculoruni terrena respiciebat, altero vero
coelestia meditabatur", (Ambrog io Landucci:
Sacra Ilicetana Sylva)

A pannonhalmi főapátság kincsei közé nem csak
a faragott középkori kövek, a történ eti becsű

kéziratok, a barokk festmények vagy az ötvös 
művészet remekei tartoznak. Vannak rejtett
"klenódiumok" is, amelyekről nagyon kevesek
tudnak, s néha maguknak a kutatóknak is meg
lepetést okoznak. A 2002-ben elhunyt Szigeti
Kerény OSB munkájának köszönhetően a szer
zetesi hagyatékok fotogr áfiaib ól alakult ki a fo
tótár. A mintegy százezernyi darabból álló
anyag még ma sincs teljesen felt árva. A Regula
oculorum című kiállítás két rendezője, Bán And
rás és Bogdán Melinda előzetes, megfeszített
kutatómunka után értő sze mmel és értő kézzel
válogatta ki a tárlat négyszáz kép ét.

Az ut óbbi eg y-m ásfél évtizedben megsoka
sod tak a régi fotográfiákból rendezett kiállítá
so k, és egyre több ilyen anyago t tartalmazó ké
pes album jelent meg. A kifejezett en esz téti
kai-fotótörténeti elemzésektől eltekintve az ese
tek jelentős részében a régi fényir atokat viz uá lis
kortörtén eti dokumentációnak tekintik, néha
még nosztal gikus felhangot is kapnak : "Csak a
szépre emlékezem ...t r A leírtak mellett kétségkí
vül a fotográfia az emlékezés egyi k legfonto
sabb forrása, s önkéntelenü l is a konkrét szemé
lyek, az ábrázolt esemé nyek ut án kérd ezünk.
Am a mo st kiállított 19-20. század i kép ek enné l
többet is tartalmaznak. Az elmé lyült szemlélő t

sz inte me gszólítják és medit áci óra késztetik. Ezt
segíti elő a kiállítás külső megjelenése és tartal
mi felépítése, az a koncepció, ame ly a fén yképe
ző - és fényképezett - szerzetesben nem vala
mifél e kuriózumot lát , hanem saját, tud ato s lá
tásmóddal rendelkező embert.

A kiállítás vizu ális megjelenít ése külön di
cséretet érdemel. Ha zai mú zeumi gya korla 
tunkban nem mindig fordítanak kellő go ndot
az egységes látván ytervre. Itt viszo nt a sz ínvá
lasztástól a tipogr áfiáig, a logótól a kiállítási
z ászl ókig és a szóróanyag ig teljesen átgo ndolt,
harmonikus, mod ern , ugyan akkor vissz afogott,
a kiá llíto tt anyagot nem túlkiabáló ossz k épe t
kapunk (Pósa Viktor munk ája). A fotókiá llítá
sok egyébkén t is hátrán yban vanna k a "három
dimen ziós" múzeumi tárlatok kal szemben:
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n éha jobb - és teljesebb élményt nyújt - egy
albumot vég ignéz ni. A Regula OCUIOrl lll1 tabl óin
eredeti kép eket látunk, hiszen a kon cep ció tu
datosan vállal ja eze k kis méretét, szembe n azzal
a gya korla tta l, amiko r -legjobb esetben az ere
deti negatívokról készült - na gyítások a mai
művészfotók méreteit imit álják.

A kiállít ás felépítése na gyon tudatos és a mai
mú zeológiai gya korlathoz képest nagyon fe
szes. Elkerü l minden olyan csábítást, ami " tú l
magyarázn á" a kiállítottakat, nincsenek fölösle
ges sallangok. Nincsenek hosszú szövegek, d a
rabonkénti k épal áír ások. csak tömör összefogla
lók. (A képaláírásokat azonban külön füzetben
elkérhetik a látogatók '> Vannak viszont na gyon
találó, rövid versid ézet ek. 19-20. század i ben cés
költők tollából. Ezek éppoly fontossággal bír
nak, mint a reneszánsz és barokk em bl éma
tikában a lemmák vagy inscriptiok, amely ek
nem csupán kiegészítették, hanem magyarázták
is a jelkép et. Mind en egye s csopo rtna k megvan
a képi mottója is egy-egy kina gyított fotó for
májában. (Természetesen ennek ered etije is meg
található a maga hely én) .

A tárlat ge rincé t annak bemutatása képezi,
mik ént viszon yul a szerze tes a külső és belső

világ hoz. Mint egy bevezetőként m aguk a fén y
kép észek láthatók, majd az első blokk részei
ként a külső környezet: Pannonhalma, a táj, a
falu, az apátság . A szerze tesi élet helyei és for
mái is itt kapnak helyet: feltűnik a kön yvt ár, a
templom , s az iskola , élette l teln ek meg az osz
tálytermek, a cserkésztábo rok. A " kü lső világ 
hoz" tartozn ak a történelem , a politika, a nagy
ese mé nye k is. A millenniumi pompát az első vi
lágháború l őv é sz árka i , egyszerű tábori miséi és
rid eg katona-temetései váltják fel, az tán ú jra a
reprezentáció: politikus-látogatások, új gimná 
zium-avatás, amire ism ét a vi lág égés köv etke
zik, odakünn tábori lelk észi szolgálat, a főapát

ságban meg a kórh áz, rnenhely, búvóh ely, a nél
kü lözések közt kincset je l entő krurnpliszs ákok s
a szá ntón szorgos kodó diákok . A mindennapo
kon túl azonban ott az ünnep , az együvé tarto
zás megélése.

A bels ő világ kép ei az individuummal fog
lalk ozn ak. Az első soroza t a szerze tes t és csa 
ládj át mutat ja be: honnan , mil yen tár sad almi
k ö zegb ől érkezi k a Mon s Sacer falai közé. A
sorsfo rd ító esemé ny a beölt özés és a foga da 
lomtétel, minderről azonban a patetikus meg
közelítés helyett sokkal többet áru l el a
noviciu sok hajny ír ása. az el sőre sz in te meg-



szeppent, majd nemsokára megkomolyodó ar
cok az új környezetben, késóbb a szinte büszke
séggel vállalt papi, nevelői státus öntudata. A
renden belüli emberi kapcsolatok egyik legfon
tosabbika, a szerzetesi barátság megkapó doku
mentálásának is tanúi lehetünk. A szerzetesnek
egyre többet kell mozognia a külvilágban, ám
hovatartozását itt is hangsúlyoznia kell. Ezt do
kumentálják a női nemhez való viszonyt ábrá
zoló képek is: vállalni a tudatos választást, a
coelibatust, ám ugyanúgy lsten teremtményét
és embertársunkat látni a nóben. A következő

képfejezetben látjuk a napi élet színterét, az
otthont adó cellát, majd a lazítás pillanatait: a
rekreációt, a kikapcsolódást. A sort a portrék és
az önarcképek zárják. Ezek újabb tanulsággal
szolgálnak. A szerzetesnek tudnia kell, hogy
van fölötte Valaki, aki objektíven és nem tü
kőríreflex) által homályosan látja, olyannak,
mint amilyen a maga gyarlóságában, és nem
olyannak, mint amilyennek az önmagát látni,
sőt láttatni szeretné. Ezért érhető tetten az ön
portréval díszített levelezőlap-sorozat esendő

sége éppúgy, mint a jó értelemben vett őniró

nia, amellyel saját magát illeti az ábrázolt.
Ezt a szervesen felépített koncepciót foglalja

egybe a címválasztás: miért éppen a "szem re
gulájáról" szól a kiállítás? Van-e sajátos szerze
tesi, bencés látásmód? (A kíállításról eddig
megjelent kritikák közül több talán éppen ezt a
pontot nem érzékelte, vagy értette félre.)

A képí magyarázat ott van rögtön a bejárat
nál. Szabó Patrik bencés atya a víz fölött egyen
súlyoz. A vékonyka kötél alig látszik, az össz
pontosítás az arcon annál inkább. Az egyen
súlynak - ég és föld kőzőtt - sem a keresése,
sem a megtartása nem könnyű feladat. Igazi
szerzetesi munka, de szabályok, regulák betar
tása nélkül nem megy.

Hol kap mindebben helyet a szem regulája?
Sokat olvashatunk a világ felé vak középkori

szerzetes-ideálról. Ennek bibliai forrását Szent
János apostol első levelében találjuk (2,16): "Ha
valaki szereti a világot, nincs meg benne az
Atya szeretete, mivel minden, ami a világban
van: a test kívánsága, a szem kívánsága és az
élet kevélysége, nem az Atyától van, hanem a
világból." A "concupiscentia carnis. concupi
scentia oculorum et superbia vitae" tehát azok,
amiket el kell hagyni. Ezért később Szent Agos
tonnak a közös - vagyis a szerzetesi - életről

írt munkájában, majd hangsúlyosan a kommen
tátoroknál a szerzetes legfóbb ellenségeként
foglamazódik meg az ide-oda tekintgetés, a fö
lösleges fecsegés és a gondolatok gonoszsága: e
három bűn veti ki a barátot a kolostorból.
(" ... vagacio oculorum, superfluitas verborum,
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perversitas cogitacionum; hec tri a vieia eiiciunt
fratrem de claustro.") E nyugtalan tekintetre, a
"kóbor szemekre" kell a regula, ami látni tanít
meg bennünket. Behunyt szemmel azonban
nem boldogulunk. A megoldás talán valahol ott
van, amit az ágostonos remete rend 17. századi
történetírója, Ambrogio Landucci fogalmazott
meg a rend egyik boldoggá avatott tagjáról,
Valerio Spannochiról: "Ez mind a tevékeny,
mind a szemlélődő élet tekintetében kiváló fér
fiú volt, mert az egyik szemével a földieket néz
te, a másikkal meg a mennyeiekről elmélke
dett." C,Fuit vir singularis tum in activa, tum in
contemplativa vita, dum uno oculorum terrena
respiciebat, altero vero coelestia meditabatur.")

Szabó Patrik tehát egyensúlyoz. Egyik sze
mével a földieket vigyázza, a másikkal a végcéI
ra gondol, vagyis a mennyeiekről gondolkodik.
Ahogy a szem regulája kívánja.

A kiállítás, túl úttörő jellegén, még valamire rá
mutatott: Pannonhalma feladata lehet nemcsak
a saját fotográfiai anyag értő, szakszerű feltárá
sa, hanem egy szélesebb, az egész Kárpát-me
dencére kiterjedő hasonló munka koordinálása
is. Az egyházi gyűjtemények zöme ugyanis
nem nélkülözi a fényképészeti anyagot, s még
szamos meglepetésre számíthatunk.

Igy fogjuk jobban megérteni annak a vizuális
megközelítésnek és vizuális, s egyben spirituá
lis befogadásnak a lényegét, amelyet egykor
Szent Agoston fogalmazott meg a Vallomások
ban: "Sokkal inkább azt kell hinnünk, hogy az
értelem szellemi természete úgy lett megalkot
va, hogya Teremtő végzésébőla létezők rendjé
ben közvetlenül a szellemileg felfogható dol
gokhoz kapcsolódjék, s ezért ezeket ugyanúgy
látja egyfajta rokon természetű, testetlen fény
ben, mint ahogya testi szem látja mindazt, ami
a testi fényben körülvesz bennünket, mivel arra
teremtetett, hogy ennek a fénynek a rokonaként
képes legyen azt befogadni."

PETNEKl ÁRON

Regula oculorum. Fotográfiák bencés szerzetesek
hagyatékából. Kiállítás a Pannonhalmi Főapátság

ban, 2006. március 21 - november ll. Rendezte
Bán András és Bogdán Melinda. Látványterv Pósa
Viktor.

A kiállításhoz azonos című, magyar, francia és
angol nyelvű kísérő könyv készült, Bogdán Melin
da és Bán András szerkesztésében és utószavával,
Ghislain Lafont költeményével és Tánczos Vilmos
bevezetőjével. A fordítás Dornacher Kinga és Var
ga Mátyás munkája.


