
BAÁN ISTVÁN - RIHMER ZOLTÁN
(SZERK.): ELMÉLET ÉS GYAKORLAT
A KORAI SZERZETESSÉGBEN
A Magyar Patrisztikai Társaság II.
konferenciája az ókori kereszténységról

Hosszas szünet u tán - hiszen a Magyar Patrisz
tikai Társaság első konferenciájának kötete még
2002-ben jelen t meg - az olvasóközönség vég 
re olvashatja a szerzetesség kérdéskör ét taglaló
másod ik konferencia (Kecskem ét, 2002. június
21-23.) előadásait is. A m ára már több éves ha
gyo má nnyal rendelkező, évről év re megrende
zés re kerülő szakma i vita fóru m hazai viszony
latban az egyetlen olyan intézmé nyesült
rendezvény, ahol felekezetre és világnézetre
való tekintet nélkül találkozhatnak és párbeszé
det folytathatnak mindazok, akik az ókeresz
tén ység történeimét és irodalmát a tudom án y
sze mpontjai szerint tanulmán yozzák.

Kétségt elen , hogya recenzió szűkre szabo tt
keretei nem teszik leh et öv é a hú sz tanulmán yt
tartalmazó kiadvány gaz dagságának és sokré
tűs ég ének á tfogó és kimerítő ism ert etését. Ezért
csupán címszavakba n kerülhet so r a tárgyalt
kérdések felvillant ás ára, mintegy remélve, hogy
az olvasóba n felébred a vágy az egész kö tet el
olvasására .

A tanulmánygyűjtemény Ba án Izsáknak a
mú ltat a jelennel összeka pcsoló írásával ind ul.
A szerző arra a kérdésre keresi a vá lasz t, hogy
"hogyan lesz valakiből rem et e, aki Evagriosz
Pontikosz [399] híres meghatározása sze rint
'minden től kül ön és mégis mindenkivel egy
ség ben él', és az ezze l jár ó kap csolatrendszer
milyen tanulsággal sze lg álha t a mai, nyu gati
sze rze tesség számára" (7). Ehhez, mintegy
folytatásként, kapcsolódik Baán István írása,
amely a pusztai rem eték imagyakorlatait ism er
teti; illetve Hasznos Andrea filológiai tartalmú
okfejtése, amely a "templom" fogalomnak a gö
rög nyelvből a kopt nyelvb e történő átvételének
miértjét és mik éntj ét igyekszik megm agyarázni.

A kötetb en két tanulmán y is foglalkozik a
szerzetesi életforma egyip tomi kibontakozásá
val. Orosz Atan áz ez t a kérdést Szent Ant aln ak
a Nagy Szent Athanasziosz által ír t élet rajza,
míg Jakab Attila a korabeli tár sad alom tört éne
tének tükrében tár gyal ja.

A főképpen Egyip tom ra fóku száló első írá
soka t köve tően a kö tet hori zontja kitágu l. Peres
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Imre az apostoli atyá k eszkhatológiájának,
Perend y Lász ló ped ig a szír ókeresz ténység kö
rében sokáig megbecsülésn ek örvende tt Tat ia
nosznak sze nteli figyeimét.

Krán itz Mihály és Somos Róbert az első ke
resztén y századok egyik legmeghatározóbb
lángelm éje, Órige nész sze rteága zó munkássá
gá nak egy -egy sze leté t taglalja. Ezeket a tanul
mán yokat mind tartalmi, mind pedig időrendi

megfontolásból talán érde mes lett volna a kötet
elejére helyezn i. Ellenbe n a szerkesztők szem
pontjai is védelmezhetőek, hiszen a következő

írások valamiféleképpen mind-mind kapcso
lódnak Óri genész szellemi örökségéhez. D.
Tóth Judit Nüsszai Szent Gergellyel, Bugár M.
István Ciprusi Epiphaniosszal , Pesthy Monika
Evagriosz Pontikosszal. Tóth Péte r pedig Lüko
poli szi Szent Jánossa l fogla lkozik.

A többnyir e a római birodalomnak a keleti
felén kibontakozó kereszténység vizsgálatát
előtérbe helyező tanulmányokat követően

Kendeffy Gábor Lactantiusnak szentelt írása
már a nyu gati , latin nyelvű keresztény gondol
kod ás világába vezeti el az olvas ót. Ez azonban
nem sza kadást, hanem valamiféle másságot je
lent. Hiszen a latin kereszt énység ezer szállal
kötődik a göröghöz. első forrásait tekintve an
nak sze llemi termékeiből tápl álko zik, ellenben
azokat ú jragondolja és újrafogalmazza . Ezt az
ihletődést és újszerűséget jeleníti meg Adamik
Tam ás Szent jeromossal . Ságh y Mari anne a
lerinumi sze rze tességgel,, illetve Fren yó Zoltán
és Heidl Györ gy Szent Agostonnal foglalkozó
tanulmán ya.

A kötet által tárgyalt kérd éskör sokrétűsége

és gazdagsága Hudák Kriszt ina a gó t szerzetes
ség 4. század i problém ájának szentelt írása ré
vén is kidomborodik. Hiszen a szerző az olva
só t már a Róm ai Birodalom határain túlra
vezeti. A végképp szé lesre tárt horizontot azon
ban a tanulmánygyűjteményt lezáró Majorossy
Imre Gábor írás a jeleníti meg a legjobban, hi
szen ő a középkori francia trubadúriskolák asz
ketikus előképeit vázolja fel.

Kétségtelen , hogy a jól megszerkesztett kiad
ván y sze rteágazó és sokszínű ismeretanyaggal
gaz dagítha tja mind azok tud ást árát. akik az
óke resz tény kor sze rze tességének kérd ésköré
ben szer étn ének tájékozódni. (..Studia Patrum"
2; Szent Istváll Társulat, Budapest, 2007)

JAKAB ATTILA



PHILIBERT SCHMITZ OSB:
A BENCÉS NŐVÉREK

A (bencés) Rendtörténeti Füzetek 11. köteteként
látott napvilágot Philibert Schmitz (1888-1963)
monográfiája a bencés nővérekről.A tudós szer
ző - aki maga is a bencés rend tagja volt 
francia nyelven, hét kötetben (Histoire de l'Ordre
de Saint Benoit I-VII) írta meg rendjének monu
mentális történetét 1942-1957 között.

A téma iránt érdeklődökszámára eddig a má
sodik, az ötödik és a hatodik kötet volt hozzáfér
hető magyar fordításban (A bencések civilizációs
tevékenysége a XII.-tó1 a XX. századig. 1. Gazdasági
és szellemi tevékenység, 1998; A bencések civilizációs
tevékenysége a XII.-tó1 a XX. századig. II. Művésze
ti tevékenység, bencés lelkiség, 2005; A bencések ci
vilizációs tevékenysége a kezdetektó1 a XII. századig,
2006). Az elmúlt évtől immár a sorozat hetedik
kötetét is kézbe vehetjük magyarul.

Felépítését tekintve a könyv két részből áll:
egy hosszabb történeti áttekintést követően

(9-212.) a kolostorok belső élete, Szent Benedek
leányainak változatos tevékenysége, valamint
lelki életük gazdagsága tárul fel az olvasók előtt

(213-352.). A kötet végén hely- és névmutató se
gíti a könnyebb tájékozódást.

A szerző a női szerzetesség gyökereit a szü
zességre vezeti vissza. Az első századokban a
szüzek még a szülői házban lakva, javaikat to
vábbra is birtokolva, ám az egyszerű hívektől

már jól elkülönülve élvezték a társadalom tisz
teletét és az egyház védelmét. A 4. századtól
kezdve jelennek meg a közös házban, egy rang
idős vezetése alatt élő női közösségek, akik a
tisztaság erénye mellett fokozottan gyakorolták
a szegénységet és az engedelmességet is.

A 6. század folyamán Nursiai Szent Benedek
az általa alapított bencés közösség számára re
gulát (szerzetesi szabályzatot) dolgozott ki,
mely szabályzat idővel a női kolostorokat is át
hatotta. Gyakran épp a bencések vezették be azt
a szerzetesnők között, mivel ők már kezdettől

fogva foglalkoztak a szomszédságukban letele
pedett és berendezkedett apácaközösségek lelki
és anyagi szükségleteivel. Igy születettek meg
az úgynevezett "kettős kolostorok". A kifejezés
két közösséget jelöl, a szerzetesekét és a szerze
tesnőkét; mindkettő azonos helyen található,
ugyanazt a regulát követik és egyetlen - közös
- elöljárójuk van. Fontos megjegyeznünk,
hogya 8. századtól a szerzetesnők mellett meg
jelent egy újabb intézmény is: a kanonisszáké.
Ez utóbbiak könnyebb életet éltek, a püspök ál
tal rögzített szabályokat követték, melyek sem
zárt életet, sem szegénységet nem követeltek tő

lük. Az 1148-as reimsi szinódus azonban elren-

76

delte, hogy a kanonisszák kötelesek áttérni
Szent Benedek vagy Szent Agoston regulájának
követésére. A 11-13. században alakult számos
új kongregáció közül a ciszterciek gyakorolták a
legnagyobb hatást a bencés nővérekre. Sajnos a
késő középkorból ránk maradt dokumentumok
alapján kijelenthetjük, hogya nővérek számos
háza hanyatlásnak indult. A 16. században a pro
testantizmus okozta ellentétek és károk tovább
nehezítették a közösségek életét: egyes országok
uralkodói feloszlatták őket (például Anglia, Skó
cia, Skandinávia, Izland és Hollandia), több he
lyen hitük megtagadására, kolostoraik elhagyá
sára vagy lutheránusokkal való megosztására
kényszerítették őket. "Szánalmat kelt a bolyongó
szerzetesnővérek látványa" - írta a humanista
Konrad Mutian Szász Frigyesnek. A Trentói zsi
nat a szerzetesrendek reformjával próbálta orvo
solni a közösségekben tapasztalható visszaélése
ket. A zsinati atyák munkáját siker koronázta,
ám a 18. század háborúi, a felvilágosodás szelle
misége és a francia forradalom újraélesztette a
korábbi problémákat. Mint azt a szerző megálla
pítja, a 19-20. században ment végbe a bencés nő

vérek közösségeinek újjászületése és felvirágzása.
A közösségek belső életére vonatkozóan a

szerző már az előszóban megjegyzi, hogy "apát
ságaikban a szerzetesi élet általában békében folyt,
szerényen és rejtve. Lakói nem gyakoroltak a férfiszer
zetesekéhez hasonlítható hatást a világra vagyaz egy
házra. Megelégedtek azzal, hggy Isten tekintete előtt

virágozzanak, hogyegyedül O ismerje érdemeiket ésa
lelkekre gyakorolt titokzatos sugárzásukat." Monos
toraik élén az apátnő áll, akinek megválasztása
éveken át a közösségi élet legfontosabb és legvi
tatottabb pontjának számított. Rugalmas és vál
tozatos mindennapjaikat kitöltötte a tanulás és a
tanítás, a művészi munka, a szemlélödés, a
missziós tevékenység, valamint az irgalmasság
cselekedeteinek gyakorlása. A nővérek szinte
minden munkát elvégeztek. ha azt összeegyez
tethetőnek találták Isten keresésével. Liturgiájuk,
bár sokban hasonlít a bencésekéhez. a szerzetesi
fogadalom tekintetében eredetinek számít. Saj
nálatos, hogy a kolostori évkönyvek csak ritkán
őrizték meg az utókor számára azoknak a mé
lyen hívő és egyszerű életet élő szerzetesnőknek

az emlékét, akik hősiesen kiemelkedtek az eré
nyek gyakorlásában.

A bencés nővérekről Philibert Schmitz köny
véhez hasonló összefoglaló munka eddig még
nem készült. A kötet mindazoknak ajánlható,
akik érdeklődnek az egyháztörténelem és a
rendtörténetek iránt. (Ford. Somorjai Gabi; Pan
nonhalma, 2007)

PETRÁS PÉTER



JELENITS ISTVÁN:
"HA VALAKI BESZÉL. .. "
Interjúk és versek

Ha valakinek élete, munkája, hivatása szem
pontjából lényeges kérdést kell megválaszolnia,
eligazodási pontokat keres, megkérdez másokat,
megnézi, hogy szűkebb és tágabb környezetében
ki milyen válaszlehetőséget kínál problémája
megoldásához. Az így kialakuló párbeszéd, a sa
játunkhoz hasonló vagy attól éppen eltérő gon
dolatok, felkínált megoldások mérlegelése révén
válunk képessé arra, hogy saját világunkat ala
kítsuk, jobbá, élhetöbbé tegyük.

Sokak számára hosszú évtizedek óta ilyen el
igazodási pontokat jelentenek Jelenits István
gondolatai. Szellemének hatósugara régóta túl
terjed szűkebb közösségén. a piarista renden és
a szerzetesrend iskoláin. Egyetemi és középis
kolai tanári munkája, lelkipásztori tevékenysé
ge mellett jelentős irodalomtörténészi életmű

vet is magáénak mondhat, de szavainak és
személyiségének hitelességét közéleti szereplé
sei is megerősítették. Munkásságának sokolda
lúságára, válasz- és párbeszédképességére vilá
gítanak rá a tudós piarista tanár hetvenötödik
születésnapja alkalmából összeállított kötet in
terjúi, s az eddig nem, vagy inkább csak alig is
mert arcát felmutató versei.

A zömében a rendszerváltozás után elhang
zott beszélgetések az értelmiség, s nem csak a
keresztény értelmiség számára kínálnak meg
fontolásra érdemes válaszokat. Elsősorban

azért, mert azoknak a témáknak a többsége,
amelyeket az interjúk érintenek, minden felelő

sen gondolkodó ember számára újabb és újabb
kérdéseket vet fel. A második világháború után
államosított egyházi vagyon és a szerzetesren
dek sorsa, az egyház rendszerváltozás utáni tár
sadalmi szerepkeresésének nehézségei, az iro
dalmi hagyományokhoz való viszony, az
oktatási rendszer átalakítása, az irodalomtaní
tás szakmódszertani kérdései vagy az elmúlt bő
félévszázad magyar történelmével való szám
vetés, s számtalan egyéb olyan téma kerül szó
ba a kötetben, melyek a közéletet a kilencvenes
évek óta foglalkoztatják. Ezzel kapcsolatban azt
is érdemes azonban kiemelni, hogy Jelenits ér
telmiség alatt nem a társadalom többi rétegétől

kasztszerűen elkülönülő diplomás elitet ért, ha
nem sokkal inkább egy olyan magatartásfor
mát, me ly kétkedő, kérdező, problémaérzékeny
és párbeszédkész attitűdöt feltételez. Olyan
gondolkodói és szociális alapviszony kialakítá
sát feltételezi mindez, mely "fel tudja fedezni a
másságban a hasonlót és tőle kűlőnbőzőt, s ké
pes áthidaIni a különbségeket, amelyeket a nem
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értelmiségi ember sokszor riadtan vesz tudo
másul". (98.) Jelenits István mondanivalójának
megszólító ereje tehát ebben a más vélemények
re nyitott befogadóképességben rejlik, ahogy
egyik interjúban azt maga is megfogalmazza:
"Talán azért érdekel másokat is az, ami bennem
felhalmozódott, mert egész életem azzal telt,
hogya sokféleképpen gondolkodókat igyekez
tem megérteni." (318.)

A könyv első és hátsó borítóján egy komoly,
de derűs arc néz a könyvet kezében tartó olva
sóra. Honnan a derű egy olyan ember arcán,
akinek élete a magyar történelem tragikus ese
ményeinek során, sorozatos reményvesztések
korszakain ível át; aki a világháborúban átélte a
berettyóújfalui, nagyváradi, majd budapesti ott
honainak. a gyermekkor világának megsemmi
sülését; akinek tanulóévei alatt államosították
az egyházi iskolákat; aki a teljes bizonytalansá
got vállalva lépett be a piarista rendbe feladva
az ígéretes egyetemi karriert; aki rendfőnökként
élte meg a diktatúra összeomlását és az új poli
tikai környezet nem kevésbé nehéz kihívásait?
Jelenits István maga válaszol erre a kérdésre is:
"A hívő embernek nem szabad kilépnie a nagy
és végső remények ege alól. (... ) Jézus bíztata
sát, ezt a nagy reményt kell felmutatnunk. An
nak égboltja alatt fogalmazhatjuk meg rövidebb
távú, földi céljainkat." (165.)

Jelenits István versei pontosan tükrözik azt a
több interjúban is elbeszélt életrajzi momentu
mot, miszerint az irodalmat latin órákon,
klasszikus mesterek műveit fordítva, olvasva
szerette meg. Az az irodalmi hagyomány, ami
hez ezek a versek antikos metrumaikkal több
szállal kötődnek, a 20. századi magyar lírában
Babits, Radnóti Miklós vagy éppen Rónay
György nevével fémjelzett űjklasszicizmus. A
szemlélődő, a világot megérteni igyekvő, saját
érzéseinek közvetlen kifejezését a legtöbb da
rabban korlátozó lírai én szólal meg ezekben e
versekben, valaki, aki az élet minden területén
minden megnyilatkozásában tudja, hogy "ami
kor a világról vagy önmagunkról beszélünk, ak
kor mégis valami olyasmiről beszélünk, ami
nem teljesen különbözik Istentől". (234.)

Ha valaki beszél. .. illik meghallgatni. Jelenits
Istvánt érdemes is. (Szent István Társulat, Buda
pest, 2007)

SZÉNÁSI ZOLTÁN

NAPLÓ, VERSEKKEL

Hetek óta verseskönyvek mögé húzódva igyek
szem védekezni az alpári lárma ellen. A költé
szet egykor útmutatást adott, értékeket közveti-



tett, vigasztalónk és reményünk volt. Így van
ma is. Csak figyelnünk kell a művekben megfo
galmazott üzenetre.

Október 1.
Este Goethe Titkosírás című versének olvasása
közben szunyókáltam el. Szép, hitelesebb világ
lehetett, amikor a költő így írhatott: "Diploma
ták, csak rajta, / buzgón szolgifijatok, / ez uratok pa
rancsa: / tanácsot adjatok! / Ertelmet titkos jelben /
fürkésszen a világ, (. ..) mígnem mindahány rejtjel /
megfejti majd magát" (Tatár Sándor fordítása).

Akkoriban, úgy látszik, nem volt divatban a
titkosítás, s a politikusok buzgón szolgáltak,
mígnem sikerült megfejteniük a rejtélyeket is.
Aztán módosult a világ, s a költők fölfelé tekint
ve keresték az eligazító jeleket, s figyelmeztek,
hátha meghallják az üzenetet. Itt van például
Gárdonyi Géza, aki népszerű regényei szom
szédságában verseket is írt (költészetéről Sík
Sándor írta a legszebb tanulmányt). Szégyen
szemre sosem tudatosult bennem, hogy ő a Föl
nagy örömre szerzője. A századvég konvencioná
lis képeivel él, de manapság ezekből mintha bé
kesség sugároznék "Mit ér nekem a korona-ha
lom?" - kérdezte, s így válaszolt: "Az sem öröm,
ha széjjelrúghatom. / Az öt világrész minden koroná
ját / egt} rózsaszálért örömmel adnám át. / Egy ró
zsaszálért, nem is rózsaszálért, / csak hogyha lát
nám, gyönge bimbajáért!" Volt ilyen világ? Ilyen
életszemlélet? Szinte hihetetlen. Ma az arany
nak van kelerje. a rózsát észre sem vesszük,
vagyeltiporjuk. (Szent István Társulat)

Október 2.
Szabó Ferenc Őszi ámulat című kötetét régebben
olvastam. Jegyzeteimet rendezgetve felidéztem
akkori benyomásaim arról, hogy a kegyelem biz
tonságában élő költő milyen sokszínűnek, gaz
dagnak látja a világot, menynyire harmonikussá
teszi világát a teremtés művének otthonossága.

Szégyen, de Szabó Ferenc az én generációm
számára inkább megvilágosító volt, semmint
költő és sokoldalú műfordító. Kötetéből, tanul
mányaiból feltárult az akkori modern keresz
tény gondolkodók világa, néhány írása a mar
xizmus jótékonyellenhatásának bizonyult. A
költőre később figyeltünk fel, megérezve. hogy
az úgynevezett nyugati magyar líra egyedi
hangját szólaltatja meg, amelynek egyik szóla
ma a szeretet erejét, a másik az alázat érzületét
hangsúlyozza. Egy kivételesen művelt ember
fogalmazza meg, lényegíti át a világról és a ter
mészet gazdagságáról szerzett benyomásait,
amelyeket szinte mindig átszínezi a hit által
megszerzett bizonyosság. Nagykorú vallásos
líra, amelyből hiányzik az érzelgősség. Komoly
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eltökéltséggel figyeli az égi jeleket, és arra kész
teti, hogy mi is emeljük föl szívünket. (Új Ember)

Október 4.
Ha figyelmesen olvassuk a Nyugat második
nemzedéke költőjének,Nadányi Zoltánnak ver
seit, jóllehet harmóniára törekedett, azokban is
érzékelni lehet a szétesés sejtelmét, kűlönös

képp azokban, amelyekben félelmét fogalmazza
meg. Hosszú ideig sikeres lírikus volt, kivált a
szerelem gyönyörűségétfejezte ki nagy elhihető

erővel. Legtöbb költeményéből hiányzik az a
küzdelem és átütő erő, amely nemzedéktársá
nál, Szabó Lőrincet röpteti, de az ilyen típusú
alkotók nélkül mégsem beszélhetnénk iroda
lomról, amelynek tisztes átlagából korszakon
ként igazi tünemények emelkednek ki.

Az Argumentum verseket gondozó tevé
kenységének egyik nagy érdeme az alaposság,
amely nemcsak a hív szövegközlésben, hanem
a szövegek annotálásában is megmutatkozik.
Ez a vaskos Nadányi-kötet már-már a gondos
kritikai kiadást idézi, s ez a sajtó alá rendező és
jegyzeteket író Urbán László érdeme.

Nadányi finom mozdulattal invitál az örök
tavaszba, a nyíló virágok illatával, hogya ter
mészet megújulásának gazdag színvilágára re
zonálva szívünk is az újulás reménységével tel
jék meg. Ritmus bravúrjai is az élet szépségét
idézik, amely még a váratlanságban is megmu
tatkozik. Jellegzetes példája ennek a versformá
lásnak a Zongoraszó is. E versből való az alábbi
szakasz: "Keringő, lágy keringő, szapora, könnyed,
kedves, / de megszakítja durván váratlan hangoihar.
/ a csengő csontütóKön már négy kezecske repdes, /
és felmás a dallam, izgalmas és bizarr."

Ebben a költeményében is jól érzékelhető az
az ellentételezés, amellyel máskor is szívesen élt,
amely népszerűvé tette. A táncos ritmus és az al
literációk szövegéből egyszerre felbukkan a
"csontütő", s "felemássá" válik a dallam. Ennek
az itt könnyed kézzel ábrázolt ellentétnek adnak
mélyebb mondanivalót a költő halálversei. Álta
lában nem a mélység lírikusa volt, de lebbenő

eleganciája is megejtő, derűs találkozóra szólít.

Október 5.
Sokkal komolyabb világot idéz, ön kritikus gon
dolkodásra késztet Gergely Agnes, kinek össze
gyűjtött verseit Utérintő címmel ugyancsak az
Argumentum jelentette meg. Ebben a közegben
nő a pontosság, a lényekkel szembesítő eltökélt
ség szerepe, amelyet átszínez a bölcseleti ihlet
is. Figyeljük csak az ln inemorian J. A. indító sora
it: "Mikor az emlék mindeni áthevít, / mikor az idő

mindent áthaoaz, / s lombok mélyén szánjuk őt, pedig
/ csakaz szánalmas, aki él. Csak az." Megkockáztat-



nám: ez a versbeszéd. még a lélegzetvétele is Pi
Iinszkyre utal vissza, anélkül, hogy az utánzás
bűnébe esne. Gergely Agnes költészetének sú
lyát is jelzi ez az analógia, s egyben annak
ugyancsak bizonyítéka, hogy a múlt század
nyomasztó tapasztalata birtokában a lírikus
már nem beszélhet úgy, mint tette korábban.

Utolsó versei egyikében a "Lélek-félhomály"
kifejezés szerepel. Legtöbb költeményében ezt a
tájat idézi, az egymásra toluló gondolatokat, a
tettek nem mindig kiszámítható következmé
nyeit, háttérben a történelem eseményeivel s az
örökkévalóság sejtelmével. Versalkotásának mű

helytitkaiba enged bepillantást a Számyasoltár
első egysége, Az örvény hez: .Droénulenek a regge
lek. I Az utca szobrokkal teli. I A szobrok között
nincs viszony, I bár testük olykor mimeli.l ] Hányfé
le pózt tanult a test! I A torzulások kínja és I a meg
szokás keresztben áll, I fortélyos, sürü szervezés / vo
nul a külvilág előtt, I ételhordó jön, óra cseng. I
Garbo-szemüveg, sportcipő, I nincs út szobor és
minta közt. II Fölrémlik egy-két régi film, I könyvol
dalon bürökital. I Eszmélete a gipsz mögött I magára
hagyott körvonal." Látvány és gondolat szimul
taneizmusa, s ezzel új dimenzió megteremtése a
modern líra jelentős alkotóinak eljárása. Ger
gely Agnes bízvást közéjük sorolható.

RÓNA y LÁSZLÓ

VISKY ANDRÁS: A KÜLÖNBÖZŐSÉG
VIDÉKÉN

"A világnak három tartóoszlopa van: a vallás, a
filozófia és a rmívészet" - írja a Vigilia
Esszék-sorozatának negyedik kötetében Visky
András író, dramaturg, Tarkovszkijra utalva. A
kijelentés visszafordítható szerzőnkre, akinek
esszéi szintén ezen a három pilléren nyugsza
nak, alapvetően azonban mindegyre teológiai
problémákba torkollanak. "De miért a teológia?
Mert elsőé legyen az elsőség" - írja Czeslaw
Milosz Teológiai traktátus című művében. Mit ért
Visky teológián? "Theológia: szóba állni Isten
nel, beszélgetni, megszólaltatni, szóra bírni,
menni vele, járni, követni, figyelni. Es nem róla
beszélgetni, fölemlegetni a nevét, »nevét hiába
főlvenni- .. ."

Személyesség, párbeszéd, kapcsolat, zarán
dokút, egzisztenciális találkozás. Ezekkel a fo
galmakkal ragadható meg leginkább Visky
szemléletmódja, legyen szó akár a szenttel, akár
egy könyvvel, filmmel, műalkotással való talál
kozásról, írásról (alkotásról) vagy olvasásról.
szemlélésről (befogadásról). A teoretikus visel
kedés, látásmód hangsúlyozásának intenciója
járja át írásait. Ahogy Gadamer írja: "A teoreti-
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kus viselkedés képessége C..) azt jelenti, hogy
egy dologgal szemben el tudjuk felejteni saját
céljainkat. (... ) A theória a valódi részvétel, nem
cselekvés, hanem elszenvedés, tudniillik azt je
lenti, hogy a látvány magvával ragad, megfog
bennünket." Maga Visky pedig, miután expo
nálja a Máté-féle királyi menyegző theóro
szának esetét, így interpretálja a teoretikus lá
tást: "a távolság feladására tett kísérlet, amely
az odajárulásban C,.) realizálódik." Magával ra
gadottság, odajárulás. elszenvedés, változásra
való készség, "magunkon-kívül-lét".

Gyönyörűen ír a szent szöveg mozgásáról,
törekvéséről Teljes és betöltésre vár című esszéjé
ben: "A szent szöveg »űres szó«. C..) Ures, azaz
beteljesedésre váró szó. (. ..) Azért szent a szö
veg, mert az olvasásban önmaga megszünteté
sén fáradozik, hogy ne szövegként, hanem
hangzó, személyes beszédként szólítson meg."
A szent szöveg egész valónkat át akarja hatni,
mert csak a bennünk való beteljesedésben válik
igazán tökéletessé. A szenttel való egzisztenciá
lis találkozásra, átitatottságra, beszélő viszony
ra hív A szép és a szent című, provokatív állítá
sokkal tarkított írásában. "A szent nem szép. C..)
A Szenttel való találkozás mindenekelőttaz utá
latot váltja ki. C..) Amíg az Írás szép és nem
szent, olvasói vagyunk a könyvek könyvének,
de semmi esetre sem kerültünk beszélő viszony
ba a magasságban lakozóval. Az általunk kivéte
lesen szentnek tartott emberei Istennek halálra
válnak, megsemmisülnek, leesnek, amikor eléri
őket a személyesen nekik szóló Szó." Miután a
szerelmünkhöz hasonlítja a szentet: "ő a máshoz
nem hasonlítható", pontosítja merész állításait:
"Nem szép a szent, hanem szebb, szebb. Előbb

azonban az utálat van: a szembesülés és a szem
besítés iszonyata." A kérdés, hogy "bele me
rűnk-e keveredni a beszélgetésbe és nem pusz
tán hallgatózní", ,Jel merjűk-e függeszteni
kíváncsiságunkat", be merünk-e lépni "az eg
zisztenciális szituációba, a beszéigetök jelen ide
jébe", kockáztatva saját céljainkat, meggyőződé
sünket, sőt egész valónkat, ahogy tették ezt T. S.
Eliot Háromkirályai: "ez a Születés kemény és
keserű haldoklás volt nekünk, olyan volt, mint a
halál, a mi halálunk" (A Háromkirályok utazása).

Visky otthonosan mozog mind a színház,
mind az irodalom (regény, dráma, novella,
vers), mind a filmművészet terepén. A különbö
zőség vidékén a Vigilia eddigi esszéköteteinél
több irodalmi kritikát tartalmaz, kortárs ma
gyar szerzők múveiröl (Balogh B. Márton. Balla
Zsófia, Bodor Adám, Forgách András, Háry Já
nos, Villányi László, Nádas Péter) - az elké
pesztő kulturális tágasságnak köszönhetően

azonban ezen írások semmiképpen sem tekint-



hetők pusztán "neutrális" irodalmi elemzések
nek. Visky repertoárja impozáns: Szent Agos
ton, Shakespeare, Kierkegaard, Beckett,
Derrida. Gadamer, Barthes, Buber, Merton, Pi
linszky, Nemes Nagy, Hajnóczy, Balassa, Petri,
Bergman, Tarkovszkíj, Kieslowski - hogy csak
néhány idézett szerzőjét említsük, a teljesség
igénye nélkü!'

Több esszéjében a "kertészi-misztika" be
mutatására vállalkozik. Alapvetően Kertész
Imre Gályanapló és Kaddis a meg nem született
gyermekért című műveivel foglalkozik, melye
ket a "Nem naplójaként. illetve regényeként"
szemlél. Visky fő témái: a regény, a napló, az
írás, az olvasás és az ima "filozófiája". Ezek
közül is kiemelten foglalkozik a naplóírással.
mint egzisztenciális zarándoklattal. Visky szá
mára a Kaddis, mint "regény-ima", lelkigyakor
latos könyvvé magasztosul: "A könyv mint
exercitia spiritualia, illetve a regény mint
kaddis-ima nem pusztán írás és élet együvé
tartozásának. valamint egymásra vonátkozta
tottságának a felmutatása, hanem a »minden
élet valakinek szóló élet, és ennyiben - s csakis
ennyiben - értelmes élet« szentenciájának a
gyakorlati betöltése."

Visky András gondolatai "nem szépek". Stí
lusa pazar és elegáns, ismeri a filozófia, teoló
gia, irodalomelmélet nyelvét, szóhasználata igé
nyes. választékos, nemegyszer meghökkentő.

Erdemes azonban a puszta kíváncsiskodás, fel
színes hallgatózás, passzív szemlélődés helyett
párbeszédbe, "egzisztenciális szituációba" ke
veredni gondolataival, engedni, hogy ne pusz
tán szépnek tartsuk őket, vállal ván az együtt
vajúdás, a megragadottság, a megindítottság
lelkületét. "Ha a lelket csak a semleges kíván
csiság űzi, de nem vesz részt a játékban, akkor
semmit sem fog látni. A kíváncsiság nem tesz
látóvá" - írja Joseph Ratzinger a Bevezetés a ke
resztény hit világába című művében. (Vigilia, Bu
dapest, 2007)

BORBÁS PÉTER

BÖSZÖRMÉNYI GÉZA:
A MAGYAR PIARISTÁK 1950-BEN

"Szétszóratás és újrakezdés" alcímmel jelentette
meg a Piarista Tartományfőnökség a rendtárs
nak, Böszörményi Gézának a Sapientia Szerze
tesi Hittudományi Főiskolán 2004-ben írt, és a
feloszlátást személyesen átélő, illetve elszenve
dő hét piarista (Szűcs Imre, Fazekas József, Ga
lambos László, Biró Imre, Magyar István,
Veszprémi Tibor és Etele György) visszaemléke
zésével kiegészített szakdolgozatát - mintegy
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jelezve, hogy e könyv jóval több, mint olyan
szenvedéstörténeti dokumentum, amelyet a
kort velük együtt átélt sok-sok polgártársunk
akár vigaszként, akár akkori cselekedeteik iga
zolására olvassák el.

Mert az ebben a könyvben megismert doku
mentumok is - még ha csupán a történész sze
mével olvassuk is azokat - megerősítik azon
történelem-felfogásunkat, hogy az egyháztörté
net tulajdonképpen mindig is a "szétszóratás és
újrakezdés" története volt, hiszen annak tárgya
nemcsak a mindenkori politikai ellenfél gonosz
ságainak vagy az elszenvedett megaláztatások
sorolása ("Az ávósok ... belénk rugdostak. nyak
leveseket adtak, gumibottal ütöttek, szuronyok
kal böködtek felénk stb."), hanem ugyanúgy a
helytállások. a cselekvő hitmegvallások vagy
akár az elbukások, de főleg a bölcs szeretet-meg
nyilvánulások, azaz a kegyelem működéséneka
felmutatása. Példa erre a mélyen megalázott
szerzeteseIöljárók karakán fellépése, akik a Rá
kosi Mátyáshoz írt, sérelmeket soroló levelüket
csodálatos hitvallással kezdték, de a dokumen
tumokból ezúttal is kirajzolódik Sík Sándor
sok-sok gyötrődéssel járó, lelki-fizikai megterhe
lést is jelentő hálátlan, mégis egyértelműenpozi
tív szerepe is, melyben a kompromisszum-kere
sést mély bölcsesség és még mélyebb szeretet
hatja át. Helyzetét jól látta a rend generálisa,
Tomek Vince, mikor Rómából küldött levelében
ezt írta neki: "Tudom, hogy itt Te teljesen józan
vagy és sajnállak, hogy kénytelen vagy kuruc
kodni a kuruckodókkal." Persze, mint a nagy
történelmi sorsfordulók során mindig, most is
néhányan elhagyták a rendet, volt, aki számára a
cölibátus jelentett nagy terhet, volt, akit az or
szág elhagyása után a bécsi piaristák örömmel
fogadtak, mégsem tudott ott gyökeret verni.

Mégis, a szerzővel együtt mi is úgy látjuk,
hogy volt értelmük az átélt szenvedéseknek, hi
szen azóta megtapasztalhattuk. "hogy e megpr6
báltatások nemcsak megedzették a provinciát a
következő negyven év üldözéseinek elviselése
hez, hanem lehetőség adódott a magyar piaris
táknak arra, hogy szolidaritást vállaljanak hazá
juk és a világ szenvedőivel, kiegészítve ezáltal
azt, »ami Krisztus szenvedéséből hiányzik-"
(Kol 1,24). Példát mutatva nemcsak a más jelle
gű, de talán hasonlóan nehéz kihívást jelentő

mai körülmények között dolgozó piaristák, ha
nem a mások megpróbáltatásából illetve helytál
lásából erőt meríteni akaró minden ember szá
mára. ("Magyarország piarista múltjából" 2.,
Piarista Tartományfőnökség, Budapest, 2007)
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