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XERAVITS GÉZA - ZSENGELLÉR
JÓZSEF: SZÖVETSÉGEK ERŐTERÉBEN
A deuterokanonikus irodalom alapvető

kérdései

A deuterokanonikus (vagyis a Héber, és ebből

kifolyólag a protestáns Bibliában nem, ellenben
a keleti és a katolikus egyh ázak Ószövetségé
ben szereplö) irodalom (Tóbiás /Tobit, Judit,
1-2 Makkabeusok, Sirák fia, Salamon bölcsessé
ge, Báruk, Jeremiás levele, Eszter és Dániel ki
egészít ései) tulajdonképpen annak a helleniszti
kus judaizmusnak az eszmevilágába enged
számunkra betekintést, amelyben maga a ke
reszténység is gyökerezik. A kötetet bevezető

tanulmányában Xeravits Géza tDeuterokunoni
kus könyvek: alapvető kérdések, 1-14) röviden és
átfogóan foglalj a össze a vizsgálódások tárgyát
képező kérdéskört. A deuterokanonikus iratok
"keletkezés i idejüket tekintve - írja - a Kr. e.
3. század és az 1. század legvége között helyez
kednek el. A bennük összegyűjtött tradíciók a
zsidósá g keleti diaszpórájától Palesztin án át
egészen Egyiptomig lokaliz álódnak. Műfajuk

szempontjáb ól találunk köztük többek közt tör
téneti, bölcsességi és himnikus darabokat."
Amennyiben pedig figyelmesen tanulmányoz
zuk őket, akkor azt mondhatjuk, hogy "a zsid6
ság története egy hosszú periódusának rendkí
vül változatos irodalmi terméséből őriztek meg
szá munkra egy majdhogynem átfogó képet.
Teológiájukat illetően továbbvezetik a Héber
Biblia gondolatrnenetét, sok esetben direkte ref
lektálnak az abban felmerülő kérdésekre. Esz
metörténeti jelentőségüketa keresztény teológi
ai kutatás számára pedig mi sem biztosítja
jobban, mint az a természetesség, ahogya sz ű

let ö kereszténység irodalmi műkőd ése során
ezekre az iratokra tekint" O).

Xeravits Géza tanulmánya tehát tisztázza az
egyes terminológiai kérdéseket, meghatározza
a szóban forgó iratok történeti keret ét. és taglal
ja az egyes művek irodalmi karakter ét.
Gyakorlatilag ismerteti magának a kötetnek a
tárgykörét és a célját. A kötet ugyanis az egyes
alkotásokon keresztül igyekszik megvizsgálni a
judaizmus és a hellenizmus találkozásának a
kérdését, amel y találkozásra Nagy Sándor biro
dalomteremtő életműve nyomán került sor .

Kőszeghy Miklós (Milyen messze van Kanda
har Jeruzsálemtől ? - 15-29) , azt vizsgálja, hogy
"mié rt okozott rebelliót Jeruzsálemben az, ami
sem Kandaharban [ahol a v ilág legkeletibb
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gümnaszionját találták meg), sem Szidliától
Baktriáig, a Hell észpontoszt ól K ür én éig sehol
sem?" (6). Ez pedig nem más, mint a hellenisz
tikus kultúra; illetve annak az elfogadásáról
vagy az elutasításáról a zsidóság körében kiala
kult vita, amely végül is a Makkabeusok irányí
totta felkeléshez vezetett.

Magának a korszaknak a tárgyalását azonban
már Fröhlich Ida (Történetírás és történeti le
gendák a Hasm áneus-korban (1-2 Makkabeusok, Ju
dit), 30-58) végzi , azoknak az irodalmi művek
nek a fényében, amelyek az uralomra kerülő

Hasmóneus dinasztia hivatalos történelem
szeml élet ét voltak hivatottak tükrözni. "A séma
- írja a szerző -, amely szerint a hasmó
neus-kor ezen művei, irodalmi és történeti ele
mek eltérő arányú keverésével felépülnek,
ugyanaz: egy számbelileg kisebbségben lévő

zsidó csoport, vallási közösség ellenállása (har
ca) és győzelme egy vele szembenálló, őt el
nyomni kív án ó, vallását megbüntetni akaró ha
talommal szemben. A zsidókat ellenállásukban
Isten segíti . Ennek az isteni segítségnek az alap
ját a hívőknek Istenükhöz való töretlen hűsége

biztosítja. Erre a sémára építhető fel ugyanis
magának a Makkabeus-felkelésnek a története
is, amelynek indítóokai a zsidó hagyomány sze
rint a vallási gyakorlatot sértő intézkedések és
általános vallásüldözések voltak, és amely föl
kelés - talán a fölkel ők számára is meglepeté
sül - a Szeleukida Birodalom belső meggyen
gülése következtében, a felkelők győzelmével

végződött" (30-31).
A történeti tárgyúaknak is nevezhető tanul

mányokat követően Zsengellér József (A deute
rokanonikus könyvek hermeneutikája - 59-80), az
egyes művek, illetve az azonos műfajba sorol
ható iratok írásmagyarázatát vizsgálja, az elté
rések és a hasonlóságok kidomborít ása céljából.
Elemzi a kiegészítéseket és bővítéseket (például
Dániel és Eszter könyve esetében), az elbeszélé
seket (T óbit, Judit), a történeti könyveket, illetve
a bölcsességi irodalmat. Ennek eredményekép
pen jut el arra a következtetésre, hogy a deutero
kanonikus iratok egyik legalapvetőbb "exege
tikai princípium"-a "az aktualizáció". Ellenben
"mivel ezek a művek csak az alexandriai kánoni
lista miatt szerepelnek így együtt, se korban, se
földrajzi területben, se műfajban nem vonható le
belőlük általános konzekvencia a hermeneutika
aktuális állásával kapcsolatban. Amit elmondha
tunk az csak és kizárólag erre a korpuszra, eb
ben a kombinációban érvényes" (BO). Bolyki



János (Bölcsesség a deuterokanonikus könyvekben,
81-96) tanulmányában a zsidó bölcsességi iroda
lom deuterokanonikus részét elemzi; pontosab
ban szólva a bölcsességnek, ennek az "átfogó
szellemi jelenségnek", "jellem- és magatartást
formáló erőnek" a megnyilvánulásait vizsgálja.
Ennek érdekében gyakorlatilag sorra veszi a
Sirák fia könyvét (amelyet részletesebben ele
mez), a Salamon bölcsességét és a Báruk könyvét.

Pecsuk Ottó (A deuterokanonikus bibliai köny
vek és a hellenisztikus filozófia, 97-113) röviden
összefoglalva ismerteti az egyes hellenisztikus
filozófiai irányzatokat (sztoicizrnus, epikureiz
mus, szkepticizmus), majd ezek nyomait igyek
szik kidomborítani az egyes művekben. Megíté
lése szerint ugyanis "a deuterokanonikus
könyvek a palesztinai zsidóság körében és a di
aszpórában születtek, egy olyan helyzetben,
amikor a zsidóság egyszerre kényszerült konf
rontálódni a hellenista kultúrával és megtanulni
az általa nyújtott (nyelvi, filozófiai) eszközök
használatát. Két kivétellel (Bölcs és 2Mak) a
könyvcsoport nem görögül íródott, de igen ha
mar rendelkezésre állt a kor világnyelvén, s a
[Szeptuaginta] révén megőrződött az utókor
számára. A könyvekben műfajuktól függetlenül
világosan látható a szándék, hogy vitába szállja
nak zsidó és pogány olvasóikkal egyaránt a hel
lén kultúra és a judaizmus (nép, vallás és élet
mód) kapcsolatáról. Egető szükség volt arra,
hogyajudaizmusról terjengő negatív előítélete

ket eloszlassák az idegenek irányában, s ugyan
akkor megerősítsékbefelé, a zsidóság irányába
azt az identitást, amely nélkül - világosnak
tűnt - beolvadás és eltűnés vár a zsidóságra. A
judaizmus megítélése forgott kockán, s a világos
kommunikációhoz minden segítség létfontossá
gú volt, így a hellenisztikus filozófia is" (100).

A kötet Karasszon István két tanulmányával
zárul, amelyek a deuterokanonikus irodalom
egy-egy meghatározott szegmensét elemzik.
Az első (Két testamentum között: Bölcs 3,1-9,
114-124) nem is egy egész művet, hanem csak
egy jól körülhatárolt szakaszt elemez a Bölcses
ség könyvéből, amelyről azt igyekszik kimutat
ni, hogy "Ezs 53 állt a szerző gondolkodásának
hátterében" (118). A szerző véleménye szerint,
az általa elemzett szakasz jelentősége elsősor

ban abban rejlik, hogy "megmutatja, hogyan is
értelmezték az Ur Szolgája személyét és énekeit
a keresztyénség előtt" (119). Ugyanakkor a
szakszerű elemezés rávilágít magának a teoló
giai gondolkodás fejlődésének a tényére is.
Karasszon István másik tanulmányában (Eszter
könyve a Szeptuagintában, 125-147) elsősorban

azoknak a kiegészítéseknek a teológiai monda
nivalóját vizsgálja, amelyek a Héber Biblia gö-
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rög fordításában többletként jelentkeznek. Ezen
kiegészítések szerzője tulajdonképpen tovább
gondolta, s mintegyaktualizálta - ahogy azt
már Zsengellér József is kiemelte a deuteroka
nonikus iratokra vonatkozóan - az eredeti szö
veg mondanivalóját. Végeredményben tehát itt
is tetten érhető a teológiai gondolkodás fejlődé

se. Ezt a szerzőnek sikerül is eléggé nyilvánva
lóvá tennie azon összehasonlítások révén, ame
lyekben az eredeti szöveg és a kiegészítések
mondanivalóját veti össze.

Alapjában véve a kötetről elmondható, hogy
a tudományos igénnyel (és gazdag jegyzetap
parátussal) megírt tanulmányok egységes egé
szet alkotnak egy világos elgondolás szerint
megszerkesztett kiadványban, amelyben a kor
történeti beágyazódást az irodalomkritikai és
teológiai-, eszmetörténeti jellegű megközelíté
sek követik, míg végezetül sor kerűl egy-egy
szűkebb kérdés taglalására is. Ugyanakkor azt
is meg kell említeni, hogya kötet értékét emeli
a gazdag szakirodalom (148-155), illetve az idé
zett szerzők (159-160) és források (161-168)
mutatói. Ezek nem egyszer hiányoznak a hazai
kiadványokban.

A deuterokanonikus irodalom kérdésköré
ben egyértelmű,hogya Xeravits Géza és Zsen
gellér József által szerkesztett tanulmánykötet
jelenleg talán a legjobb magyar nyelvű beveze
tőnek tekinthető. Tulajdonképpen azon kon
ferencia anyagát tartalmazza, amelyet a Pápai
Református Teológiai Akadémia keretében mű

ködő "Simeon Kutatóintézet a hellenisztikus és
római kori zsidóság és kereszténység kutatásá
ra" szervezett 2003 májusában.

A szerkesztők által megfogalmazott előszó

után ítélve a jelen kötetet reményeik szerint to
vábbiak követik majd, hiszen "nagyszabású,
nemzetközi konferenciasorozat"-ban gondol
kodnak, amelyek magyarra fordított anyagát
szintén ~ hazai olvasóközönség elé kívánják tár
ni (vii). Erdeklődéssel várjuk az ígért kiadványo
kat, amelyektől a magyar tudományosság gaz
dagítását reméljük. (Pápai Református Teológiai
Akadémia - L'Harmattan, Pápa - Budapest, 2004)

JAKAB ATTILA

LUCIEN REGNAULT: A SIVATAGI
ATyÁK ÉLETE A 4. SZÁZADI
EGYIPTOMBAN

"Sivatagi atyáknak" a 4. század végén azokat a
leghíresebb egyiptomi anakhórétákat nevezték,
akik otthagyták a Nílus völgyének termékeny
vidékeit azért, hogya sivatagban telepedjenek
le. Kőzűlűk néhányan szentek lettek, sok tanít-



ványt vonzottak maguk köré, akik atyáiknak te
kintették őket. A hívek közösségeitől eltávolo
dott remetecsoportokban újfajta lelkiatyaság
jelent meg, amely immár nem az egyházi hie
rarchián alapult (hiszen eddig csak a püspökö
ket nevezték atyáknak), hanem a bölcsesség és
az evangéliumi hitelesség kivételes adományán.
A sivatagba újonnan érkezett személy csatlako
zott valamelyik öreg iskolajához. akit "ab
bának", azaz Istenben atyjának nevezett.

Lucien Regnault solesmes-i bencés szerzetes
ezeknek a "sivatagi atyáknak" mondásait és
életét tanulmányozta 2003-ban véget ért egész
életén keresztül. A legfontosabb forrása termé
szetesen az atyák mondásai, az apophthegmák
voltak. 1966 óta folyamatosan közölte erre vo
natkozó műveit, s életének egyik szakaszában
még helyileg is végleg követni akarta a "sivata
giak" életét. Bár erre külső akadályok miatt
nem kerülhetett sor, 1990-ben megjelent La vie
quotidienne des Peres du désert en Egypte au IV"
siede című műve valóban az egyik legjobb
összefoglalás lett e hajdani aszkéták hétköznap
jairól, mert hűségesen rekonstruálta az ősi

egyiptomi anakhóréták munka- és napirendjét,
a nagy többségben lévő férfiak, a nők és az oda
érkező idegenek mindennapi életét. Ezen belül
lelkiségtörténetileg különösen is fontos a A tit
kos tevékenység című fejezet. Amint azt az egyik
atya rnondotta, "az embernek szükségszerűen

kell, hogy legyen belső tevékenysége", vagyis
imaélete. Ez a benső élet nem intellektuális jel
legű volt, mint egy filozófus vagy akár egy teo
lógus szellemi erőfeszítése. Ugyanakkor a csön
des magány kedvezett a figyelemnek. a
gondolkodásnak és a szellemi tevékenységnek,
olyannyira, hogy a sivatagi atyák gondolatai
még tisztán emberi téren is kivételes módon
gazdagodhattak és finomodhattak. A bűnbánat

és az Istenre gondolás szent pillanatai ha nem is
töltötték ki az egész napot, mindenképpen
meghatározták azt. A "vegetatív" élettől elvett
idő itt kamatozott.

De beszámol a könyv a vasár- és ünnepna
pokról is. Hova jártak templomba az anakhó
réták? Tudtak-e rendszeresen áldozni? - ezek
re a kérdésekre sokrétű, differenciált választ ad
a Közös hétvége című fejezet. A szombat és va
sárnap kettős Eucharisztiája máig is izgatja a
kutatók fantáziáját, nemcsak az őskeresztény

agapé hiteles megőrzése miatt, hanem az esti ét
kezés után tartott Eucharisztia különleges szo
kása miatt is. Egyébként a ritkább áldozás és
egészen különféle bűnbánattartási szokások mi
att sincs okunk egyházellenességre gyanakodni.
Az egyház hivatalos szentségi gyakorlatának le
becsüléséről pedig szó sem lehetett. Ezt igazolja
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az a tény is, hogy az öregek "iskolájához" csat
lakozó tanítványok köréből nemcsak papok,
hanem püspökök és pátriárkák is kerültek ki.
A sivatagi remeték képzésében egyébként el
sődleges jelentőséget nyert a személyes lelki ve
zetés, egy "öreg" irányítasa. akit a görög forrá
sok "geron"-nak hívnak. A keleti szerzetesség
sokfélesége mögött a lelki atya és gyermeke
közti közvetlen. személyes kapcsolat áll.

Kétségtelen, hogy az aszkézis és a lelkierő

ezen hőseit már életükben is csodák vették kö
rül. Flaubert-t, aki pedig minden előítélettől és
hiszékenységtől mentesnek hirdette magát,
gyakorlatilag több mint harminc éven keresztül
foglalkoztatta Antal alakja. Persze aki csak
Anatole France vagy más modern regényíró mű

vein keresztül ismeri a sivatagi atyákat, itt meg
lepődve fedezheti fel, hogy egy kissé mások. A
valóságban nincs külön egységes "típusa" a si
vatagi atyáknak. Mindegyikük sajátos személyi
ségjegyekkel rendelkezett, s ez kellett is ahhoz,
hogy bele merjenek vágni a sivatagi életbe. Ezért
is volt nehéz összképet alkotni róluk.

Mégis rendkívül jelentős ez az összkép.
Mert végsősorona világból való teljes kivonu
lás, vagyis az Istennek való teljes átadás óhaja
űzte a szerzetest a távoli sivatag magányába. Ez
az evangéliumi motiváció a pusztába vonulás
tól az életből való kivonulásig minden részleten
átszűrődik. Bármilyen pogány vagy zsidó mo
dellekre akarnánk is visszavezetni ezt a moz
galmat, csak a keresztény szerzetességre volt
"jellemző az, hogy nem egy távoli elvont isten
kedvéért mentek ki a sivatagba, hanem a Krisz
tusban megtestesült Istenért, azzal a céllal, hogy
jobban válaszolhassanak arra a hatalmas szere
tetre, amelyet az üdvösségünkért szenvedett és
meghalt, hozzánk hasonló emberré változott
fiát elküldve Isten tanúsított felénk. Krisztus
megtestesülése nélkül értelmetlen a szerzetesek
elindulása a sivatagba, és enélkül soha senki
sem tudta volna keresztények ezreit erre ráven
ni." (Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Buda
pest, 2004)

OROSZ ATHANÁZ

TAR SÁNDOR: AZ ALKU

Bár a Vigilia gyakorlata szerint a könyvrecenzi
ókat nem szokás külön címmel ellátni, a közel
múltban tragikus hirtelenséggel elhunyt Tar
Sándor kötetét olvasva állandó késztetést érez
tem, hogyeltérjek ettől az elvtől, lévén hogy no
velláról novellára találtam, aláhúztam egy-egy,
olykor több mondatot, szintagmát, amelyek kö
zül bármelyiket szívesen ismertetőm címéül vá-



lasztottam volna. Természetesen nem tettem, de
azért ideírok néhányat a legvonzóbbak közül:
". .. ilyen a világ", "Mi másként élünk", " ...és
neki annyi", " ... és semmi élet" ... Es sorolhat
nám tovább, de talán ennyiből is kitetszhet,
hogy kivétel nélkül az élet minőségére vonatko
zó szavakat, szóösszetételeket húztam alá ebből

a kötetből, amely talán Tar Sándor minden ed
digi könyvénél inkább mondható sötét tónusú
nak. Még a hasonlóképpen a teljes kilátástalan
ságról szóló történeteket tartalmazó A mi utcánk
című kötetnél is elszomorítóbbak az itt olvasható
írások. Azokban, bár a teljes elveszettségről ta
núskodnak, egy kívül/belül "görbe világ" -ról,
olykor egy kis humor is felcsillan, ami elviselhe
tőbbé teszi számukra a létezést. Legalábbis lát
szólag s alkalmilag, akár az ital, amit már korán
reggel reszkető kézzel magukba döntenek a Gör
be utcai embertenyészet annyira ismerős lecsü
szottjai, Itt, Az alku című kötet írásaiban már
ennyi!efféle Oátszat)remény is alig van.

Talán ezért nevezi a kötet novelláit, szocio
-prózát az író "gonosz történetek"-nek? Nem a
történetek gonoszak, hanem a világ ("ilyen a vi
lág"), amelyben ezek a történetek Iejátszód
(hatlnak.

Ha az a kötet a "rosszálmú utcá"-t idézi, ez
kitágítja a képet, a rosszálmú világot mutatja
meg, ahol az emberek, Tar ismert kisemmizett,
hajléktalan, elfekvő, szenvedélyfüggő alakjai 
ahogya nyitó szöveg címe sugallja - "Túlélési
gyakorlatok"-at folytatva várnak valamire, ami
soha sem volt bekövetkezni: sorsuk jobbra for
dulására. Mint a Hőség és vágyak Gyulája, akinek
bár "nem kellett mindennap jelentkeznie a
munkaügyi központban... , mégis ott lebzselt,
ha tehette", mert "sosem lehet tudni". (Ez is jó
recenziócím lennel)

Hogya recenzens műfajilag nem mindig
tudja a kötet szövegeit megnevezni, besorolni,
hol novelláknak, hol másnak, például életkép
nek, szocio-portréknak véli őket, az elsősorban

Tar Sándor módszeréből következik. Abból a
jellegzetes, céltudatosan redukált, de egyszer
smind kifejező ábrázolásból, amelyet (jobb hí
ján) szenvtelennek vagy tárgyilagosnak szok
tunk mondani, jelezve Tar írásainak közeliségét,
rokonságát az újsághírekkel, a sajtóbeli tudósí
tásokkal, melyek tényekre szorítkozva közlik a
legfontosabb információkat. S bár közlés tekin
tetében valóban redukáltak ezek a torokszorító
történetek, s ugyanakkor szerkesztettség, nyelvi
megformáltság tekintetében irodalmi alkotások,
kivált azokban az esetekben, amikor az író érzé
kelteti, hogy ő nem csak leírja, szavakkal fény
képezi a valóságot, hanem ennek irodalmi má
sát teremti meg. Amikor elemeli a történetet és
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alakjait a földszintes realitástól, amikor egy-egy
eset több lesz önmagánál, akkor mondhatjuk,
hogy ez irodalom s nem csupán élettudósítás.
(Noran, Budapest, 2004)

GEROLD LÁSZLÓ

ATLANTISZ A 20. SZÁZADBAN

Találó nevet tett a címlapra a kötet szerkesztője,

Harsányi László: Budai Atlantisz. Az 1900 és
1948 között működő, egykori fővárosi Szent
Imre Kollégium történetét kapja kezébe az olva
só; annak az igen jelentős feladatot vállaló és
teljesítő, katolikus egyetemisták számára létesí
tett intézménynek a 48 esztendejét, amely
visszahozhatatlanul elsüllyedt a történelem
hullámaiban. akárcsak a mondabeli kontinens a
tengerben.

A 20. század magyar katolikus művelődés

történetének, ugyanakkor az egész hazai felső

fokú oktatás-nevelés intézményrendszerének
sajátos tényezője volt ez a kollégium. A szer
kesztőnek és a szerzőknek nem csupán érde
mes, de szükséges is volt felidézni emlékét.
Benne van ugyanis ez a kollégium - kellő

súllyal- a magyar katolikus értelmiségnevelés
történetében; tudnunk kell róla, legalább a múl
tat számon tartó, a gyökereket és előzményeket

ismerni kíváno mai értelmiségieknek. Másrészt
- bár ezt az intézményt egy évszázad után
nyilván senki sem kívánja lemásolni - érdemes
és tanulságos a benne érvényesített nevelési el
vekről, módszerekről, szervezési formákról, bá
násmódmodellekről elgondolkodni, elsősorban

a napjainkban katolikus főiskolai-egyetemikol
légiumokban tevékenykedő szakembereknek.

A tetszetős nyomdai kiállítású kötetben a
budai Szent Imre Kollégium rövid történetét
Harsányi László írta meg, ezt Moticska Felicián
és Szmodis Lóránt egészítette ki; mindhárman a
kollégium növendékei voltak. Teljessé, egyben
színessé teszik a történeti képet számos "szent
imrés" öregdiák visszaemlékezései; fényképek,
iratok, valamint az egykori kollégiumi diáklap
ból vett szemelvények. De a kollégium öregdi
ákjainak mai emlékőrző tevékenységéről is kap
információkat az olvasó.

Gazdag tartalmú anyag ez; a 20. század első

felében létező, a nagy nyilvánosság előtt félre
érthetetlenül magát katolikusnak valló intéz
ményben folyó diákélet, a nevelőmunka, a ta
nulás és a szórakozás, a korabeli fiatalemberek
sokszínű élményei jól tükröződnek a kötet lap
jain. Erdekes múltidéző olvasmány (ma erre
széles körben él az igény), ugyanakkor kortör
téneti dokumentumértéke is figyelemreméltó.



E könyv lapjait forgatva, s a hazai Szent Imre
Kollégiumok történetét tanulmányozva néhány
mozzanat különösen érdemes a figyelemre, ép
pen napjainkban.

1900 májusában egy fiatal pap, Glattfelder
Gyula ezt javasolta: "Nagyszabású Szent Imre
Otthont kell létesíteni, hol a katolikus egyetemi
ifjúság magva nevelkednék. s hol a bármily jel
legű egyetem káros tanítását a katolikus élet és
szellem ellensúlyozná." 6 is, mások is, egyházi
ak és világi katolikusok jól látták: a budapesti
egyetemeken a századforduló körüli években
erőteljesen szélsőséges liberális, antiklerikális,
vallás- és egyházellenes, főként katolikusellenes
szellemben folyt az oktatás. (Két egyetem léte
zett ekkor a fővárosban: a pesti Tudomány
egyetem és a budai Műegyetem; mindkettő ál
lami intézmény.) Ez volt a hazai "kultúrharc"
időszaka. Elsősorban ezért volt szükség katoli
kus egyetemista kollégiumra.

Ehhez anyagiak kellettek. Glattfelderék moz
gósították a magyar katolikus hívőközösség te
hetősebb rétegeit. Az ő adományaikból (nem az
"egyházi vagyon"-ból) alakult meg a Katolikus
Főiskolai Internátus Egyesület, amely létrehozta
a kollégiumot. Ez a tény jól kifejezi mindenfajta
egyházi nevelőintézmény funkcionális lénye
gét: a katolikus hívőközösség teremti meg és
bocsátja saját felnövekvő fiataljai rendelkezésé
re az intézményt, hogy ezzel segítse hívő katolí
kussá és magyarrá - magyar katolikussá - ne
velödésüket. e nagyobb közösség minél
teljesebb értékű tagjaivá válásukat. Ez a lényege
e folyamatnak, ez a kezdete és végső célja is.

Az Internátus Egyesület a mai budai Bartók
Béla út 17. alatt hatalmas telket vásárolt, a Gel
lért-hegy aljában, s erre nagy terjedelmű mo
dern épületegyüttest építtetett. Felszentelése
1908 májusában történt (az Eötvös Collegium
közeli. hasonlóképpen impozáns épülete
191O-ben készült el). Majd 191O-ben a főváros

pesti oldalán megkezdte működését az újabb
Szent Imre Kollégium: a Ráday utcában emelt, a
budainál nagyobb épületben. A budai és a pesti
kollégium után Szegeden 1923-ban, Sopronban
1926-ban épült fel s nyitotta meg kapuit a két
vidéki Szent Imre Kollégium. ugyancsak a Ka
tolikus Internátus Egyesület szervezésében és
fenntartásában. Nagy befogadóképességűek

voltak ezek az intézmények: a budai 200, a pesti
300, a szegedi 100, a soproni ugyancsak 100 kol
légistát tudott befogadni, de csakis fiúkat-fiatal
embereket. Évente tehát mintegy hétszáz katoli
kus fiatal főiskolás-egyetemista készülhetett fel
értelmiségi hivatására a Szent Imre Kollégiu
mokban ezekben az évtizedekben, egészen
1948-ig, az államosításig.
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Érdemes mai, 2005-beli szemmel belenézni a
Szent Imre Kollégiumok alapszabályába. Ez te
kinthető az intézményalaptörvényének, ame
lyet az új növendék kollégiumi élete kezdetén
aláírva becsületszavát adja, hogy maga is asze
rint gondolja el itt eltölthető négy esztendejét.
Néhány az alapszabály nyolc pontja közül:

,,1. A Szent Imre Kollégium az egyetemi ifjú
ság otthona. De több ennél. Férfiakat nevelő in
tézet, amelyben az egyház hivatalos nevelője: a
katolikus pap segíti a kibontakozó férfiegyéni
séget hit, világnézet, tudás, erkölcs terén az iga
zi krisztusi emberideál kialakításában.

2. Az elöljáró itt nem fegyelmi, ellenőrző ha
talom, hanem lelkiatya, jó barát, munkatárs. Az
ifjúsággal való kapcsolatának alapja a bizalom.
Az elöljáró feltétlen bizalommal hajol az ifjú
sághoz, amely azért jön ide, hogy fejlődésben

segítséget nyerjen. A szentimrés ifjú viszont a
kitárt lélek bizalmával fordul az elöljáróhoz,
akit a nagy elvi kérdésekben éppen úgy, mint
az élet gyakorlati apróságaiban mesterének
ismer. Mind a ketten egyet akarnak: hogy mind
egyik szentimrés »emberebb emberré« fejlődjön.

3. Mindennek alapja az öntudatos, komoly
lelkiélet. A kápolnában állandóan köztünk élő

eucharisztikus Krisztus itt a háziúr és a Mester.
Az ifjúság lelkiéletét munkálják: a vasárnapi és
ünnepnapi szentmisék és szentbeszédek, évente
négy ízben a kötelező szentgyónás és szentál
dozás, évente közösen tartott lelkigyakorlatok.

4. Az intézetben csak olyan ifjak élhetnek.
akik a katolikus világnézet alapján állnak... "

E kollégiumokban mind az igazgatók, mind
a prefektusok egyházmegyés papok voltak.

S egy szakasz a "Rendtartás"-ból: "Az öntu
datos, komoly lelkiségnek kell kisugároznia a
szentimrés ifjúság erkölcsi életén egész erkölcsi
felfogására. Van abban valami szent forradal
miság, amint - szemben a korszellemmel- él
jük a becsületnek, tisztaságnak, kötelességtelje
sítésnek, tiszta kéznek, Isten előtti alázatos
hódolásnak lélekbe írt törvényeit. Erkölcsi vilá
gunk abszolút erejű zsinórmértéke: a katolikus
egyház erkölcstörvénye."

A Szent Imre Kollégiumban érvényesített ne
velés nem egy defenzív pedagógia keretében
történt: nem csupán az egyetemi oktatás libera
lizmusának ellensúlyozását szolgálta. A Szent
Imre Kollégiumok történetére vonatkozó forrá
sokból egyértelműen kitetszik: bennünk a ma
gyar katolikus egyház többmilliós közössége
számára modern szelleművilági vezető értelmi
ségi réteg nevelése, erősítése, megszilárdítása
folyt, teljes emberek, autonóm személyiségek
tudatos, programszerű nevelése közegében. De
ez is kiolvasható az iratokból: tudatosan töre-



ked tek az alsóbb társadalmi rétegekből származó,
tehetséges, egyetemi tanulmányokra alkalmas fi
atalok felkarolására, diplomához segítésére, ez
által az értelmiségi réteg felfrissítésére.

Végül még egy figyelemreméltó mozzanat: a
Szent Imre Kollégiumokban folyó sajátos felső

oktatási pedagógusmunka szilárd rendszert al
kotott, amelynek komponensei szoros egységbe
fonódtak. Ez derül ki a Szent Imre Kollégiumok
elöljárói által írt két kötetből. Ezek az 1940-es
évek elején jelentek meg: Levelek a gólyához (ti.
az elsőéves egyetemistához); a másik címe Nos
Rector... (vagyis: Mi, az egyetem Rektora ... ", a
doktori diploma kezdőszavai),alcíme: A magyar
főiskolai-egyetemi hallgatók könyve. Nem csupán
pedagógiai szakirodalmi érdekességek ezek, de
ma is - mutatis mutandis - érdemes megis
merni, egyetérteni vagy vitatkozni fél évszázad
dal ezelőttmegfogalmazott mondanivalójukkal.

E mindent átfogó, mindent átjáró pedagógiai
közegben főként öt, egymásba fonódó részcél
megvalósítására törekedtek: művelt férfiak ne
velése, szakmájukban kiváló értelmiségi férfiak
nevelése, magyar férfiak nevelése, tevékeny
alkotó ("kreatív") férfiak nevelése, úriem
ber-férfiak (gentleman) nevelése. Ennek a tuda
tos, folyamatos személyiségalakításnak legfóbb
tényezői ebben a - férfikor küszöbén lévő 
életkorban az alapos önismereten alapuló önne
velés, valamint a gondos, empatikus felnőtt

"nevelő" - aki atya és barát egy személyben 
tapintatos segítése, ösztönzése, eligazítása.

Ez volt az alapítók s a mindenkori igazgatók
és prefektusok jóakaratú szándéka, elérendő

vagy megközelítendő ideálja mindvégig, ez de
rül ki a korabeli iratokból. tervekből. progra
mokból. Visszapillantó Atlantisz-kötetünkben az
egyik egykorú "szentimrés" így emlékezik: "A
kollégium elsősorban a tanulás céljaira szolgált.
Nem szabad azt hinnünk, hogy a vallásgyakor
lás öncélú tevékenység volt, hogy bigott maga
tartás lett volna az elvárás. Sokkal inkább az
egyéniség és a jellem nevelésében, alakításában
tükröződött ez a motiváció. Egyik prefektus 
megjelölve a valláserkölcsi nevelésben e törekvés
helyét - visszaemlékezésében megemlíti, hogy
a vallásgyakorlás formája diákokként váltako
zott. Az elmélyült, gyakorló hitélet a diákoknak
mintegy magánügye volt. Ugyanakkor elvárást
jelentett a vallásos beállítottság... " (23.).

Erre vonatkozó benyomásait így foglalta
össze a neves drámaíró és kultúrdiplomata (aki
1939-1942 között volt három éven át a budai
Szent Imre Kollégium növendéke) itt közölt re
mek esszéjében: "En a második világháború
legelső éveiben találkoztam ott a Kollégiumban
ezzel e viselkedésben megnyilatkozó humaniz-
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mussal, amely a magyar történelmi osztály eré
nyeinek és értékeinek búcsúzó utóvirágzása
volt ... rr (156.).

A kötet - történelemre és vallásos hitre
egyaránt érzékeny - olvasója önkéntelenül is
visszapergeti tudatában egykori emlékképei
nek filmkockáit: azok a növendékek, akik az
1930-as, 1940-es években voltak a Szent Imre
Kollégiumok neveltjei, azok lettek 1948-tól
kezdve, a "fordulat éve" után az új hazai társa
dalmi berendezkedés értelmiségének aktív tag
jai, évtizedeken keresztül. Minden bizonnyal jól
megállták a helyüket a különféle mérnöki posz
tokon, orvosokként. tanárokként. jogászokként
s egyéb helyeken. Vajon e katolikus kollégiu
mokban férfikorukhoz érett és kiművelt ifjak
vallásos hitüket is megőrizték-e, élték-e, kitelje
sítették-e az egyházellenes, vallásellenes társa
dalmi közegben?

Glattfelder Gyula 1902. október IS-én többek
között ezt mondta az intézmény tanévnyitó ün
nepségén: "Ha a jövő történetírója kutatni fogja,
mik voltak azok a tényezők, melyek a 20. szá
zad magyar katolicizmusának fellendülését lét
rehozták", egyik fontos útja ehhez a kollégium
hoz fog vezetni, amely nemcsak szállást-ellátást
ad, "hanem az egyetem tanító munkáját nevelő
befolyásával kiegészíteni, s a magyar intelligen
cia leomlott keresztény gondolkodását újjáépí
teni fogja". Vajon elmondható-e valami hasonló
e témában a 21. századra vonatkozóan?

A Budai Atlantisz-kötet második részében az
utódintézmények története található: 1948-tól
ugyanis itt, az 1908-ban emelt épületben műkö

dött a Vásárhelyi Pál Népi Kollégium. 1981-től

a Landler Jenő Kollégium, 1991-től a Baross Gá
bor Kollégium. E néven működikma is, ezután
is mint állami kollégium; növendékei főként a
közeli Műszaki Egyetem hallgatói. E részek
szerzői: Mátrai Miklós, Horváth Dénes.

Érdemes végigtanulmányozni a Harsányi
László szerkesztő és Mátrai Miklós társszer
kesztő által kellő beleérzéssel és alapos szakér
telemmel összeállított kötetet: a 20. század első

és második fele magyar értelmiségnevelésének
hű tükrét adja, egyetlen intézmény történetén
keresztül. Nekünk Közép-Európában ez ada
tott, így adatott.

De változatlanul ott munkál az olvasóban az
1902-ben elhangzott kijelentés: kik fogják a mi
21. századunkban "a magyar intelligencia le
omlott keresztény gondolkodását újjáépíteni"?
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem Baross Gábor Kollégiuma - Műegyetemi Kiadó,
Budapest, 2004)
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