
CHRISTINE PONSARD:
HIT A CSALÁDBAN

Valóban keresztényként élni csak a mindenna
pokban lehetséges. Mert hiszen mit is érne egy
olyasfajta kereszténység, amelyet nem lehet
megélni a mindennapokban? Ha nem élünk
mindennap keresztényként - vagy legalábbis
nem törekszünk rá, hogy életünk minden nap
ján keresztény hitünk szerint, benne és általa
éljünk -, akkor aligha nevezhetjük magunkat
jogosa n kereszténynek. Ebben a nagyon is ma
gától értetődő és alapvető értelemben a keresz
tény csakis mindennapi lehet. (Ezzel szemben
a "vasárnapi keresztény" nyilvánvalóan nem
igazi keresztény.)

Ugyanakkor éppenséggel a mindennapok
kereszténysége nem egyszeruen előre készen
adott valóság, amiben kényelmesen helyet fog
lalhatunk, hanem sokkal inkább megvalósítan
dó és - tegyük hozzá - sokszor megpróbáló
föladat. Ezért van nekünk, keresztényeknek is,
akik a mindennapokban szeretnénk - keresz
tényként, azaz boldogan - élni, oly nagy
szükségünk azon testvéreink tanúságtételére,
támogatására és vezetésére, akik maguk is a
mindennapok világát járták (járják) és tapasz
talataikkal segíthetnek, szeretetben megőrzött

és megérlelt hitükkel pedig bátoríthatnak ben
nünket.

Talán nem tévedünk, ha azt mondjuk:
Christine Ponsard (1956-2004) ilyen világi ke
resztény volt. Egy családos, hívő asszony, aki
három gyermeket nevelt. 1987-től pedig újság
íróként dolgozott a "Famille Chrétienne" című

hetilapn ál.
Ujságírói munkáj ának és keresztény hitének

gyümölcse a tavaly magyarul is megjelent
könyve, amelynek elején Ponsard asszony fölte
szi a kérdést: vajon a keresztény nevelés kézi
könyvét írta volna meg? Válaszában aztán
őszintén bevallja, hogy nem törekszik teljesség
re: nagy vonalakban tekinti át a keresztény hit
családban való megélésének néhány fontos
szempontj át. Természetesen minden szülö sz í
vesen venne egy haszn álati utasítá st a nevelés
hez, csakhogy ahány gyermek - annyi szemé
lyiség. A szerző szerint a szülői hivatás nagy
kihívása és egyben szépsége pontosan abban
áll, hogy az édesapák és édesanyák lsten hason
latosságára éljenek, aki a szeretet kalandjára
hívja az ember. Nincsenek tehát előre gyártott
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válaszaink és kész receptjeink, sok mindent ne
künk magunknak kell kitalálnunk. A lehetséges
szabályokat és jó tanácsokat is nekünk magunk
nak kell a különböző helyzetekre alkalmaz
nunk. A mindehhez szükséges kreativitás forrá
sa pedig maga a Teremtő.

"Vissza kell térnünk az egyedül lényegeshez,
hogy a sz ép 'keresztény jelzőt ' megszabadüsuk: a
sok-sok előftélet és szabály terhétől , melyekbezárttá
és megosztottá teszik (...) a kereszténységetéppen a
szabadságnak és az egységnek kellene fémjeleznie"
- írja Ponsard asszony az első fejezetben (Mit
jelent keresztény családként élni?). Aztán ebben a
szellemben folytatja: ír a házas életről, az édes
apa és édesanya szerepéről, a szüló-gyermek vi
szonyról, de az imádságról, az Istennel töltött
mindennapokról, a szeretetben való növekedés
ről is. Az érzelmi nevelésről szólva a kamaszko
ri szexualitás és a szexuális nevelés érzékeny,
mégis fontos témáját tárgyalja bátran és tapinta
tosan. Kűl ön fejezetet szentel a keresztény csa
ládban ébredő hívat ásoknak. a megbocsátás
nak, a mások felé való nyit ásnak. az iskolának,
a vakációnak és a családot érő megpróbáltatá
soknak.

így az eredetileg a .Famille Chrétienne" című
francia lap rovatába írt cikkek fejezetekbe szer
kesztve állnak össze olvasói kérésére egy olyan
kötettét, amelyben minden bizonnyal bármelyi
künk fog találni magának érdekes és tanulságos
olvasnivalót. Ne várjunk minden részletre kiter
jedő tárgyalást, arra azonban igenis számítsunk,
hogy értékes szempontokat kaphatunk tőle!

Ponsard asszony stílusa vonzó: mesterkéletlen
hangnemben, női okossággal kezel komoly és
nehéz dolgokat. írása egyszerre tanúskodik
mély hitéről és gyakorlati élettapasztalatáról.
Olyan testvérként, hitben érett n őv érünkként

lép mell énk, aki nem erkölcsi pr édik áelót tart,
mégis buzdít a jóra, figyelmeztet a veszélyekre,
bátorít az úton. Azon az úton, amelyen maga is
járt. A kötetben idéz Szent Agostontól, Assisi
Szent Ferenctől, II. János Páltól, Jean Vanier-t ól,
a Katolikus Egyház Katekizmusából és még sok
más forrásból, de ez mégsem teszi az olvasást
nehézkessé. A fejezetek nyitó oldalát pedig
szellemes rajzok díszítik. - Egyszeru, őszinte

és hiteles könyvet vehet kézbe az olvasó. (Ford.
Kisdi Klára; Nyolc Boldogság Közösség, Homok
komárom, 2007)

BAKOSGERGELY



JACQUES ELLUL: ISZLÁM ÉS
ZSIDÓ-KERESZTÉNYSÉG

Jacques Ellul (1912-1994) kétséget kizáróan a
20. század egyik nagy és besorolhatatlanul önál
ló - ezért tehát zavaró - gondolkodója, akinek
szellemi hagyatékát nemzetközi egyesületek
ápolják, és viszik tovább. Az emberi szabadsá
got védelmező, a divatos áramlatokkal (korszel
lemmel) szembehelyezkedő, a hatékonyságot
abszolutizáló technicista társadalmat élesen bí
ráló francia jogász, történész, szociológus és te
ológus műveit soha nem igyekeztek magyarra
fordítani. Eppen ezért örvendetes és rendhagyó
a pannonhalmi Bencés Kiadó azon kezdemé
nyezése, amely a hazai olvasóközönség részére
elérhetővé teszi J. Ellulnek a "politikailag kor
rekt" gondolkodással semmiképpen össze nem
egyeztethetőfontos és elgondolkodásra sarkalló
művét az íszlámra vonatkozóan. Hiszen napja
inkban sokszor akadozik és ritka a vallások kö
zötti valódi párbeszéd, illetve divat az (elsősor

ban nyugati, és a szocializmusból kíábrándult)
úgynevezett "talajtvesztett" baloldali értelmi
ség kritikátlan elköteleződése az iszlám (a
"béke vallása") mellett.

Ahogy az Dominique Ellul bevezető meg
jegyzéséből kiderül, a szerző rövid, "A konfor
mizmus három pillére" dmű írása, amely a kiad
vány törzsanyagát alkotja, valamikor 1991 vége
felé keletkezhetett, és a tudós hagyatékából ke
rült elő. Elsősorban "az értelmiségiek iszlám
iránti túlzott bámulatának átfogó problémáját
veti fel" (37).Jacques Ellul szerint ennek hátteré
ben az erkölcs és az értékek elsilányulása húzó
dik meg. "Már nem hiszünk semmiben. Nem ta
lálunk magunknak valódi dolgokat - írja -,
hiszen a pénzkereset vagy a sebesség megszál
lottsága nem elegendő ahhoz, hogy értelmet ad
jon az életünknek" (49). Mindez természetesen
felveti Európa jövőjének kérdését is, hiszen
"egyetlen társadalom sem képes fennmaradni
általánosan elfogadott hitrendszer és ideológia
nélkül, amely összetartja" (49). Valójában ebben
keresendő a fejlett nyugati világ és a keresz
ténység gyengesége, illetve az iszlám ereje.

Ellul megítélése szerint a közgondolkodást
meghatározó divatos propaganda, amely az
úgynevezett ábrahámi vallások rokonítható ele
meit hangsúlyozza, valójában megalapozatlan.
Athidalhatatlan szakadék választja el ugyanis a
zsidóságot és a kereszténységet az iszlámtól.
Allítása alátámasztására három alapvető fogal
mat elemez: az ábrahámi leszármazást (amely
nek "önmagában véve semmi jelentősége

nincs", és nem is létesít "semmiféle valódi kap
csolatot"; 66), a monoteizmust (amelyet a legos-
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tobább érvnek tekint, hiszen a Biblia Istene és
Allah között sokkal lényegesebb a különbség,
mint az azonosság), illetve a "Könyv vallásai"
kitételt. Ez utóbbira vonatkozóan több radikális
ellentétre is felhívja a figyelmet: az eredetet ille
tően lényegi különbség áll fenn a "sugalmazás"
(Biblia) és a "diktálás" (Korán) között; valamint
különbözik az Isten fogalma, illetve más és más
az Isten és az ember viszonya. Végkövetkezteté
se - amit mindenképpen érdemes lenne meg
fontolni, és nem szem elől téveszteni - az, hogy
a szavak hasonlósága nem fedheti el azokat az
alapvető különbségeket, "amelyek kiterjednek
mind a Jelentésre, mind a Létre" (101).

A szerző elemzésének nyomatékot ad a Bat
Ye'or könyvéhez (The Dhimmi. Jews andChristians
underIslam, Rutherford - London, 1985) írt elő

szava, amely szintén olvasható a kiadványban.
Ez rámutat arra, hogy az iszlám elsősorban egy
állandéságra törekvő jogi rendszer, amely egy
ségbe olvasztja a vallásit, a politikait, a morálist,
a társadalmit, a jogit és az intellektuálist, Ebből

kifolyólag az iszlám által meghatározott társada
lomban a nem-muzulmánok (dhimmik) csakis al
sóbbrendű státussal rendelkezhetnek. Helyzetü
ket pedig egy olyan "adományozott szerződés"
kodifikálja, amely teljes mértékben az adomá
nyozó önkényétől függ.

J. Ellul gondolatait a francia történész, Alain
Besancon, tartalmas előszava helyezi perspektí
vába, O az iszlám jellegének kérdését boncol
gatja (kinyilatkoztatott vagy természetvallás?),
és a történelmi példák alapján kijelenti, hogy
"ha egy egyház már nem tudja, hogy miben
hisz, sem azt, hogy miért teszi, amit tesz, akkor
észrevétlenül is az iszlámhoz közelít. Igy csele
kedtek tömegesen és rövid idő alatt az egyipto
mi monofiziták, a szíriai nesztoriánusok, az
észak-afrikai donatisták, a spanyolországi ariá
nusok" (28). Vajon hasonló sorsra jut az európai
kereszténység is? J. Ellul munkája segít, hogy
tisztábban lássunk egy időszerű és a jövő szem
pontjából létfontosságú kérdésben! (Ford. Bende
József; Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2007)

JAKAB ATTILA

EGY KÜLÖNÖS ÍRÓ VILÁGA

Írhattam volna azt is, egy nagy író, vagy: a múlt
század nagy színésze. Mindegyik jellemzés érvé
nyes Szentkuthy Miklósra, aki ugyan tisztában
volt azzal, hogy életében nem volt s halála után
sem lesz az irodalmi kanon része - jól is festene
ott bohócsipkában vagy bíborvörös köpenyegé
ben -, de ismerte saját értékeit, és hamiskás mo
sollyal, majd harsány hahotával nyugtázta a ra-



jongók elragadott dicséreteit, s azokból a jelek
szerint nem fogynak ki halála után sem, amiben
oroszlánrésze van a róla elnevezett alapítvány
működtetőjének,Tompa Máriának.

Szentkuthyt előbb ismerni kell, csak azután
olvasni. Az ismeretszerzés leghatékonyabb
módja önvallomásával szembesülni, és végigol
vasni tanítványainak róla szóló emlékezéseit.
Mindkettőre lehetőségünk van, hiszen a Károlyi
Palota Hamvas Intézete Tompa Mária szerkesz
tésében kiadott egy-egy kötetet. Az egyikből

"Fityó tanár úr" arcképe rajzolódik ki, a másik
ból az író tükörarca kacsint ránk.

Az a fajta tanár volt, aki egyszerre a diákok
kedvence és az igazgatók réme. Regényei fegyel
mezetlen és fegyelmezhetetlen írót mutatnak, s
ilyen volt tanárként is. Az órákra érkezve vala
melyest késett, előbb halaszthatatlan dolga akadt
a tanintézet tőszomszédságábanlévő kricsniben,
de biztatóan fölintegetett az ablakból leselkedő

diákjainak: mindjárt ott lesz, előbb azonban
meg kell olajoznia elméjét. S ez a hadművelet

az írót is jellemezte: a kocsmaasztalon szétterí
tette könyveit, jegyzeteit, és írt-írt megállás nél
kül. Szertelen író volt, megjelent műveivel a
kezdet kezdetén döbbenetet keltett, még a nagy
olvasó Babits is riadtan forgatta a Prae-t, de
maga mellé állította a második nemzedék jó né
hány jelentős alakját: Halász Gábort, Hamvas
Bélát, Németh Lászlót.

Kitérője végeztével berobbant az osztályba.
Sajátos hanghordozásával, kaszáló mozdulatá
val és diákszeretetének jeleivel a tantestületek
kivételes figurája lett. Színészi képességével és
hatalmas tudásával még a rosszabb diákokat is
lenyűgözte, csak a rendszeretők és a rendszere
zett tudásra vágyók idegenkedtek tőle. Tanítvá
nyai közül többen kiváló színészek lettek, má
sok jeles sportolók, tanárok. A színészeknek
mindenesetre már a gimnáziumban volt kitől

tanulniuk. Fityó mintha kedves Shakespeare-je
valamelyik darabjából toppant volna a katedrá
ra, tréfálkozott, deklamált, s közben megszere
tette diákjaival az irodalmat, amelyet nem holt
anyagnak, hanem élő organizmusnak gondolt, s
így is beszélt róla, sutba vágva a könyveket,
élővé varázsolva a holtakat és a régi korokat. Ez
lett műveinek is a lényege: bármelyik regényét
olvassuk is, egyetlen állóképre sem akadnak,
minden lávázik, ind ázik és folytonosan moz
dul. Közben pedig festmények, színek, dallamok
sejlenek föl. Zeneszerzőket kelt életre: Handelt,
Mozartot, és otthonosan komázik a legnagyob
bakkal, például Goethével. A művészet zenei
ességét és összhangzatát igyekezett megszólal
tatni, s hogy mekkora elhihető erővel játszotta
szerepeit, bújt bele különféle maskarákba, azt mi
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sem bizonyítja jobban, mint hogy nemzedéke
egyik kiemelkedő esszéírója volt. Lenyűgözően

újszerű képet rajzolt például József Attiláról, s
tanulmányköteteinek mindegyik írásaiban
olyan megfigyelésekre bukkanunk, amelyek a
beleérzés kivételes megvalósulásai. Tompa Má
riával hosszan beszélgetett tervezett Babits-ta
nulmányáról. Elképzelése döbbenetesen újszerű

volt. Nem találkoztam ezzel az esszével, ha
nem öntötte formába gondolatait, fájdalmas
vesztesége a Babits-irodalomnak. Nem monda
nék filológiát, valószínűleg megborzongana e
szó hallatán, pedig elképesztőensokat és sokfé
lét tudott. Neki is voltak ujjgyakorlatai, például
az Angyali Gigi. De ez csak játék olyan monu
mentális művei társaságában, mint a Szent Or
pheusz breviáruma. írói világáról és elképzelései
ről szinte lehetetlen egzakt értékelést adni.
Miközben a szavakat keressük, érezni lehet,
hogy ott áll mögöttünk és szamárfüleket mutat.
Leginkább olyan zongoristához hasonlíthat
nám, aki játszani kezd, és elképedve döbbe
nünk rá, hogy erről a műről eddig egészesen
más emléket hordtunk magunkban, s most
mintha egészen újjászületett volna. Szentkuthy
is újraálmodta a világot, s ha figyelmesen kö
vetjük varázslatát, ráébredünk. hogy vala
mennyi műve mintha magáról is szólna, az ala
kok forgatagában ott sejthetjük őt magát is.
Sajnos én már nem érem meg azt az időt, ami
kor irdatlan mennyiségű naplója hozzáférhető

lesz, abba talán kendőzetlenebbülvallott önma
gáról, de nem lehetetlen, hogy a lapok ezrei
közé rejtőzve nyelvet ölt a naiv és hiszékeny ol
vasókra. Mert mindegyik művében és megnyi
latkozásában érezni ironikus szemvillanását,
amely akkor is kibírhatóvá tette számára a vilá
got, amikor a pálya szélére szorítva figyelte a
tehetségtelenek táncát.

Tizenötezer könyve között bizonyára ott vol
tak a zsoltárok különféle kiadásai is. "Neked
szolgál minden, ami a tiéd" - olvassuk az
egyikben. Szentkuthy többször is elmondja,
hogy az írás abban is segítette, hogy közelebb
jusson Istenhez. Bármire tekintett is, egy virág
csokorra - a rózsa volt a kedvence -, vagy
egy megejtően szép lányra, minden a teremtés
nagyszerűségét bizonyította számára, s arra
ösztönözte, hogy vidáman és nyitottan közle
kedjen az életben. Mindenből képes volt kis
vagy nagy örömet kifacsarni, ezért sejtjük vala
mi titokzatos fény sugárzását még legkomorabb
történeteiben is.

II. Szilveszter második élete című regényéről

megjelenése idején (a hetvenes évek elején lehe
tett) egy nem éppen szárnyaló ismertetőt írtam
e lapban, röstellném újra elolvasni. Azontúl le-



kötelezően kedves ajánlásokkal küldte el jó né
hány új könyvét. Kapcsolatunkat még szoro
sabbra vonta, hogy feleségem Dollyt, az ő

feleségét kezelte. Ilyesformán kettőnket zárt a
szívébe, amely a jelek szerint nagy és mindig
nyitott volt a szeretet befogadására. Akkoriban
kezdtem elolvasni régi és új műveit. Máig Mo
zárt-könyve, a négy kiadást is megért Diverti
mento áll legközelebb szívemhez. Talán azért,
mert Mozart műveiben ugyanazt a derűt érzé
kelem, amely Szentkuthy egyéniségét és alkotá
sait ugyancsak áthatja. Nyilván igaza van ab
ban, hogy sohasem lesz "népszerű" író. De aki
a világ szépségét és az emberséget akarja meg
ismerni és átélni - reméljük, lesznek ilyenek
-, bizalommal fordulhat hozzá. (Egő katedra.
Visszaemlékezések Szentkuthy MikI6sra.; Az élet
taggatottja. Beszélgetések Szentkuthy Mikl6ssal.
Hamvas Intézet, Budapest)

RÓNAY LÁSZLÓ

SUMMA. TANULMÁNYOK SZELESTEI
NAGY LÁSZLÓ TISZTELETÉRE

Recenziót írni in honorem-kötetről több okból is
nehézségbe ütközik. A legnagyobb probléma
az, hogya kötetbe foglalt tanulmányok gyakran
több tudományterületről verbuválódó szerzők

alkotásai, s a közölt írások között legtöbbször
nemcsak tematikai kapcsolódás nincs, de sok
szor műfaji sem. Az éppen folyó kutatások ak
tuális eredményeit közzé tevő tanulmányoktól
a lazább szakmai kritériumok szerint íródó
esszéken át az ünnepelthez kapcsolódó szemé
lyes emlékek felidézéséig terjedő írások olyan
tematikus és műfaji szóródást eredményeznek
ezekben a kötetekben. melyek gyakorlatilag le
hetetlenné (és bizonyos értelemben feleslegessé
is) teszik a kötetek bemutatását.

Szelestei Nagy László hatvanadik szűletés

napjára a Pázmány Irodalmi Műhely Tanulmá
nyok 7. köteteként megjelent Summával most
mégis kivételt teszünk. Ritkán születik ugyanis
olyan ünnepi kötet, melynek szövegei - egyéb
ként megtartva azt a fajta sokfeléséget, ami álta
lában az in honorem-köteteket jellemzi - annyi
ra egy centrum köré szerveződnének.A kötetet
strukturáló "középpont" pedig nem más, mint
az ünnepelt Szelestei Nagy László személye és
tudományos munkássága. Mindez annak a tu
datos szerkesztői elvnek és elvárásnak köszön
hető, mely a kötetbe többségében olyan rövid,
többnyire három-négyoldalas tanulmányokat
válogatott be, melyek módszerükben, témájuk
ban és stílusukban is kapcsolódnak az ünnepelt
fő kutatási területeihez és. módszeréhez, mond-
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hatni: az ő kisugárzását tükrözik. A kötet
számtalan, a régi, azaz 1800 előtti magyarorszá
gi irodalommal foglalkozó nélkülözhetetlen ta
nulmányt, nyomdaszattörténeti. könyvészeti
vagy egyéb filológiai adatot pontosító dolgoza
tot tartalmaz, illetve eddig ismeretlen szöveget
tesz közzé. Ezek között találhatunk a korabeli
kulturális viszonyokat megvilágító leveleket,
16. századi győzelmi énekből eddig hiányzó
szövegrészt és neolatin műveket is. Epp ezért
indokolt a Hargittay Emil kötetnyitó Köszön
tŐJében megfogalmazott gondolat, miszerint a
kötet ismert tudósoktól és fiatal kutatóktól szár
mazó tanulmányai, melyek itt jelennek meg elő

ször, méltán ajánlhatók a szakma figyelmébe.
A kötet írásait figyelmesen végigolvasva

nemcsak azokra a gesztusokra figyelhetünk fel,
melyek az ünnepi alkalomhoz illően exponálják
Szelestei Nagy László személyér, hanem a tudo
mányterületen belüli személyes kapcsolatrend
szer szép példáira is, melyek szintén jó szívvel
ajánlhatók a szakma figyelmébe. S itt nem kizá
rólag a régi magyarországi irodalom kutatói ré
széről megnyilvánuló gesztusokról van szó,
legalább annyira figyelemre méltók ebből a
szempontból azoknak a modern magyar iroda
lommal foglalkozó irodalomtörténészeknek az
írásai is, akik átlépve szűkebb szakterületük ha
tárait, a korábbi korszakok irodalmába tettek
rövid kirándulást az ünnepi alkalomból, vagy
éppen a Szelestei Nagy László által az egyetemi
oktatásban is szorgalmazott irodalmi alapvi
szony értelmezésére tesznek kísérletet.

A kötet nagy érdeme továbbá, hogy a szakte
rületen kívüli, érdeklődő olvasó is fogalmat al
kothat magának a korábbi évszázadok művelő

dési viszonyairól, elgondolkodhat azon, miért
pontosabb kifejezés a régi magyarországi irodalom
a korábban használt régi magyar irodalomnál. A
tanulmányokat olvasva jól kirajzolódik az a kul
turális és intézményi kapcsolatrendszer is, mely
a középkor óta Magyarországot szervesen bekap
csolta az európai műveltség alakulástőrténetébe,

középpontban a könyvnyomtatás korszakos je
lentőségű, művelődési viszonyokat megváltozta
tó és meghatározó elterjedésével. De emellett vi
lágossá válik az is, hogy még a 18-19. század
fordulóján is a hazai irodalmiság meghatározó
kritériumaként a magyar nyelvűségről beszélni
kissé problematikus - jól mutatják ezt azok a
tanulmányok, melyek a korabeli magyarországi
latin nyelvű írásbeliséggel, vagy a német-ma
gyar, illetve magyar-szlovák kulturális és irodal
mi kapcsolatokkal foglalkoznak. Kiszakítva a
korszak magyar irodalmát ebből a többnyelvű

kulturális közegbó1, nem alkothatunk pontos ké
pet a magyar irodalomtörténetről sem. A régi



magyarországi nyomtatványok és kéziratok ku
tatástörténete arra is rávilágít továbbá, hogy mit
jelent a korszak tanulmányozása szempontjából
a közelmúltban lezajló politikai változásokkal
párhuzamosan bekövetkezett fordulat, melynek
révén kutathatóvá váltak a határon túli könyvtá
rak, levéltárak anyagai, s amiatt nemcsak a vizs
gált időszakból származó szövegek számában
mutatkozik ugrásszerű mennyiségi változás, ha
nem az 1800 előtti művelődéstörténetr61 is pon
tosabb képet alkothatunk.

Osszefoglalásképpen tehát elmondhatjuk.
hogy a kötet 69 tanulmánya nemcsak hogy mél
tóképpen köszönti a katolikus egyetem böl
csészkarának dékánját, a régi magyarországi
irodalom jeles kutatóját, de az írások tömörsé
güknél és gazdag ismeretanyaguknál fogva a
szakma és a tágabb olvasóközönség érdeklődé

sére is számot tarthatnak. (Szerk. Maczák Ibolya.
PPKE BTK, Piliscsaba, 2007. Pázmány Irodalmi
Műhely Tanulmányok 7.)

sZÉNÁsI ZOLTÁN

KOLTAI ANDRÁS: BEVEZETÉS
A PIARISTA REND MAGYARORSZÁGI
TÖRTÉNETÉNEK fORRÁSAIBA
ÉS IRODALMÁBA

Az 1989/90-es rendszerváltozást követően az
egyháztörténeti kutatás is lendületet vett, így
ma már egyre nagyobb szerep jut a katolikus
egyháztörténészek XIII. Leó pápa által megfo
galmazott ars poétikájának: "Az egyház legjobb
védelme híven előadott történelme." Tudomá
nyos műhelyek jöttek létre vagy alakultak újra,
egyre több egyháztörténeti témájú szakdolgozat
illetve disszertáció születik - nemcsak az egy
házi egyetemeken, főiskolákon, de szinte az
összes állami felsőoktatási intézmény szóba jö
hető fakultásain is. Ugyanakkor gyakori, hogya
levéltárakhoz forduló kutatók nem ismerik a
vonatkozó szakirodalmat, amely pedig az ered
ményes levéltári kutatás alapfeltétele lenne. Eb
ből a felismerésből született meg az a levéltári
kutatási segédkönyv, melyet Koltai András, a
Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levél
tarának a vezetője állított össze, hogy a magyar
országi piarista rendtartományra. a rendházak
és iskolák történetére, valamint a szerzetesek
életére és munkásságára vonatkozó levéltári
fondok. rendi króníkák, könyvek, tanulmá
nyok, forráskiadványok és kéziratok bibliográ
fusi alaposságú fölsorolását nyújtsa, beleértve a
rend általános és közép-európai történetének
forrásait és irodalmát.

240

A minta e kiadvány esetében is Kosáry Domo
kos Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és
irodalmába című többkötetes (mind máig felülmúl
hatatlan) alapműve, ami persze nem jelent szolgai
utánzást, hiszen mind az időbeli, mind a temati
kai elhatárolódás során ugyanúgy érvényre jut
nak a piarista rend sajátságos történetéból és
többrétü hivatásából adódó szempontok. mint az
eredményes kutatás mai kívánalmaknak megfele
lő gyakorlati követelményei. A rend történetének
alapos ismeretét tükröző "telitalálat" például az
egyes történeti korszakok időbeli határainak a
megadása és elnevezése. Tanulságként érdemes
is felidézni őket: A katolizáció szolgálatában
(1642-1711); A barokk fénykor (1711-1777); A
felvilágosodás kora (1777-1848); A liberalizmus
kora (1848-1919); A modem katolicizmus szol
gálatában (1919-1948) és végül: A kommunista
diktatúra kora (1948-1990). De megvalósul az
egyes témák széleskörű, különbözö szempontok
szerinti kutathatósága is, következésképpen a fe
jezetek közti esetleges átfedések korántsem fö
löslegesek, azaz igenis helyénvaló, ha egy-egy
dokumentum szükség szerint több helyen is fel
lelhető (szintén egy jellemző példa: Dávid Ildi
kónak A kolozsvári egyetem építészeti oktatása a
VIII. század végén című tanulmánya éppen úgy
szerepel a felvilágosodás korát tárgyaló fejezet
ben, mint az intézményi részben a rend kolozs
vári működésére vonatkozó szakírodalom. sőt

harmadikként az építészetet, mint a rend tagjai
nak egyik meghatározó kulturális tevékenységét
bemutató bibliográfiai tételek között),

Az effajta segédkönyvek nélkülözhetetlen ré
szén, a Névmutatón felül igen jól használható a
Személyi rész, melyben 184 piarista életére és te
vékenységére vonatkozó irodalom kűlőn is fel
van sorolva. A könyv Függelékében szereplő ku
tatási útmutató pedig a leggyakrabban kutatott
témák gyors és szakszerű feltárásához nyújt segít
séget, nevezetesen, hogy hogyan kell eljárni, ha
valaki egy-egy iskola, illetve rendház történetére
kíváncsi, ha egy-egy szerzetes tevékenységét ku
tatja, vagy ha egy-egy diák iskoláskori adatait
keresi. Ugyanakkor e kutatási segédlet a kellő

helyen és gyakorisággal alkalmazott forrástani
és historiográfiai magyarázatoknak köszönhető

en nem egyszerűen a bibliográfiai tételek száraz
halmaza, hanem olyan eleven ismerettár, mely
ben az információk szinte kerek történetté állnak
össze, feltárva a piarista rendnek a művelődés

és neveléstörténetben immár több mint négyszáz
éve betöltött rendkívüli szerepének minden gaz
dagságát. ("Magyarország piarista múltjából" 1.,
Piarista Tartományfőnökség, Budapest, 2007)

SZENDE ÁKOS
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