
veszi a tisztítótűz és a halottakért végzett ima
jellegzetesen katolikus elgondolásait, és nem
idegenkedik a keleti reinkarnációs tanok mé
lyén rejlő kérdéssel való szembenézéstől sem,
amely az embernek a földdel és a természettel
alkotott életközösségére irányítja figyelmünket.
A gyász keresztény fogalmát Freud gyász és
melankólia közötti különbségtételének tükré
ben, illetve e különbségtétel ellenében tisztázza.
Egész eszkatológiája arra irányul, hogy a végső

dolgok közösségi dimenzióját, az örök életnek a
teremtett világgal való kapcsolatát, a teremtő Is
ten teremtményei és teremtése (a természet, a
Föld és az univerzum) iránti hűséges és megtar
tó szeretetét hangsúlyozza. "Az ember üdvössé
ge nem lehetséges a föld újjáteremtése és az
egész sóhajtozó teremtett világ megváltása nél
kül." (283) Mindebből egy olyan örök boldog
ság képe bontakozik ki, amelyet az "élet teljes
ségének sokszólamúsága" (286) jellemez, s
amely eleven, kreatív, dinamikus szeretetközös
ség Istennel és egymással.

A kötetben szereplő írások jellegéből követ
kezik, hogy csak ízelítőt adhatnak a Moltmann
által felvetett kérdésekből, s így teológiai rend
szere tágabb összefüggései nem mindig válnak
világossá. Mindez azonban eggyel több ok lehet
e jelentős protestáns teológus műveinek mé
lyebb megismerésére, amelyhez e kötet minden
bizonnyal kedvet ébreszt majd. (Ford. Gromon
András; Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2005)

TÓTH BEATA

PHILIBERT SCHMITZ: A BENCÉSEK
CIVILIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

Philibert Schmitz belga bencés rendtörténész
monumentális művének immár harmadik köte
te jelent meg magyarul (A bencések civilizációs te
ve1cenysége a kezdetektől a XlI. századig). A korábbi
években már napvilágot látott további két kötet
tel együtt (A bencések civilizációs tevékenysége a
XlI. századtól a Xx. századig I-II.) átfogó és rész
letekre kiterjedő képet kapunk az Orbis Benedic
linus minden kulturális vonatkozásáról. A köte
tek egyetlen hiányosságának mondható, hogy
Kelet-Közép-Eurépa meglehetősen kiesik a szer
ző fókuszából. A csehországi, lengyelországi,
magyarországi kolostorok csak egy-egy elszórt
utalás erejéig bukkannak fel a kötetekben.

Az eredetileg franciául, 1942 és 1957 között
publikált munka hat kötetes, és a művelődés

történeten kívül a szorosan vett rendtörténetet
is lefedi. Mivel utóbbival kapcsolatban bőséges

magyar nyelvű irodalom áll rendelkezésre (lásd
Csóka J. Lajos: Szent Benedek fiainak világtörténe-

475

te, különös tekintettel Magyarországra I-II., 1970),
ezeket a köteteket a Bencés Kiadó nem jelenteti
meg magyarul.

A szerző valóban kizárólag Szent Benedek
rendjét mutatja be: csak érintőlegesen beszél
azokról a monostorokról vagy személyekről,

akik bár Szent Benedek reguláját követték, nem
voltak bencések (például Szent Bernát, Damiáni
Szent Péter stb.),

Az egyes kötetek felépítése hasonló: igen
szélesen értelmezi a civilizációs tevékenységet,
ezért először a gazdasági vonatkozásokkal fog
lalkozik, majd a szellemi tevékenységgel. Utób
bin belül tárgyalja a kolostori könyvtárakat, va
lamit a különböző tudományok (első helyen a
teológia) művelőit: ezt a részt Scriptores Ordinis
Sancti Benedictinek nevezhetjük, s szerencsére
mindegyik kötet rendelkezik részletes mutatók
kal. A harmadik nagy egység témája a művé

szeti tevékenység, végül az utols6é, a negyedi
ké a bencés lelkiség és liturgia.

Jól megválasztott a 12. századi időhatár: a 9.
század elejétől, amikor Jámbor Lajos a Karoling
Birodalomban kötelezővé teszi Szent Benedek
regulájának követését minden monachus számá
ra, egészen a 11. század végéig, azaz a ciszterci
rend elterjedéséig, a bencések monopóliuma vi
tathatatlan volt a szerzetesi élet területén. Ezek a
bencés hegemónia századai, amikor szinte min
denki, aki az utókor emlékezetében megmaradt,
a bencésséghez kapcsolódott. A szent és profán
kultúra művelői és áthagyományozói szinte ki
zárólag a bencés monostorok voltak.

A 12. századot követően azonban a megvál
tozott társadalmi igények, a skolasztikus teoló
gia kialakulása és az új szerzetesrendek, legfő

képp a koldulórendek elterjedése új helyzetet
teremtett. Bár bencések voltak, akik például a
skolasztikus teológia módszerét megalapozták
(gondoljunk csak Szent Anzelmre), az új teológia
nagy mesterei nem közülük kerülnek ki. (Bár,
mint tudjuk, Aquinói Szent Tamás is Monte
cassinón töltötte ifjúkori éveit). Többé már nem a
bencés monostorok lesznek a teológiai vagy más
tudományos újdonságok .feltalálóí", közvetítői.

Persze tévedünk, ha azt hisszük, hogya 12.
század után a bencés rend és annak kulturális
tevékenysége teljesen a peremre szorult volna.
Mint Schmitz könyvéből megtudjuk, a 13. szá
zadban ők is felfedezik az egyetemi képzés je
lentőségét, és a koldulók mintájára egyetemi
kollégiumokat hoznak létre például Oxfordban.
Különösen a kánonjog tanulmányozásában je
leskednek a bencések (ezt a birtokaik miatti pe
reskedés is szükségessé tette), bár a skolaszti
kus teológia és a filozófia művelése nem lett
kenyerük. Ennek ellenére is a bencés befolyás



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

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

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

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

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

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

Egyesíti a könyv egy művelődéstörténeti

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

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

DEÁK VIKTÓRIA HEDVIG

OLTÁR ÉS ZSOLTÁR. 150 ÖRÖK ÉNEK

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

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

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

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

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

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


