
A felsópapság mégsem lett szerzetes-szellemű. A kiszemelteket tudniillik mo
nostorba lépésre szólították fel, hogy fogadalmas szerzetessé legyenek, és egy
idő múlva mint címzetes archimandriták járuljanak püspökké szentelésre.

Múködtek betegápoló apácák, mint a konstantínapolyí Pantokratór-kórház
monostorban, amelyet Iréné császárné, azaz Arpádházi Piroska, Szent László
leánya alapított. Kelet szerzetessége azonban soha nem szegődött úgy a társa
dalmi szükségletek közvetlen szolgálatába, mint a Nyugat lovag-, prédikál6-,
betegápol6- vagy tanító szerzetesrendjei.

JELENITS ISTVÁN

A nyugati szerzetesség

A nyugati szerzetesség története a 4. és 5. század fordulóján kezdődött. A keleti
kezdeményezésekről személyes tapasztalata alapján főként Cassianus hozott
hírt, de könyvek is kézről kézre jártak, Szent Agoston VallomásaIban számol be
arról, hogy megtérésében milyen nagy szerepet játszott a remeték példája (VIII.
1. 15. 27. cc.). Cassianus Marseille-ben alapított férfi és női monostort, Agoston
püspök korában papjait gyűjtötte közösségként maga köré. Ezt a vállalkozást
akkoriban nem érezték szerzetesi jellegűnek, később azonban az egyik nevezetes
szerzetestípus ősmintája lett. Milánóban Ambrus, Vercelliben Euszebiosz körül
már korábban kialakult hasonló közösség. Tours-ban Szent Márton, Lerinumban
Honoratus, Arles-ban Maximus alapított monostort. Ezeknek a kezdeményezések
nek lelkiségéről, belső tartalmáról könyvek tanúskodnak, főként szabályzatok, de
olyan iratok is, amelyek az eszmény egy-egy jellegzetes vonását a teológiai elmé
lyedés igényével rajzolják meg, mint Eucherius munkái (vö. például Eucherio di
Lione: Il rifiuto del mondo (De contemptu mundi) - Bibliotheca Patristica 16. Firenze,
1990;kétnyelvű szövegkiadás, gondos bevezetóvel és kommentárral).

Szent Benedek

A nyugati szerzetesség atyja mégis Nursiai Szent Benedek, akit 1964-ben VI. Pál
pápa Európa védőszentjévé avatott. Ez önmagában is jelzi, hogya "bencés'"
szerzetesség mily nagy szerepet játszott "Európa születésében".

Benedek valószínűleg 480-ban született, Rómában tanult, majd remeteéletet
élt a hegyek között. Egy szomszédos monostor szerzetesei apátjukká választot
ták, de aztán heves ellenállásra talált közöttük, meg is akarták mérgezni. Voltak
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lelkes hívei is, ezekből Subiaco környékén kisebb monostorokat szervezett. Vé
gül 529 táján a Monte Cassinón telepedett le társaival, s ott élt 547-ben bekövet
kezett haláláig. Alapítása önmagában nem volna kiemelkedő; RegullfJél jelentős,

amelyet később sok közösség elfogadott életszabályul.
A Regula eredetét illetően hosszú, érdekes vitára adott okot az a tény, hogy

az idő tájról ránk maradt egy másik szerzetesszabályzat is, amelynek szerzője

ismeretlen, s amelyet a szakirodalom Regula Magistrinak nevez. A két mű között
kétségtelenül van kapcsolat némelykor szórul szóra egyeznek. Az a kérdés,
melyik merített a másikból. Régebben inkább Benedek Regulaját tartották elsőd

legesnek, s a Regula Magistrit annak kissé elrontott, másodlagos változataként
kezelték. A legutóbbi időkben azonban - alaposabb vizsgálatok után - általá
nossá vált az a felfogás, hogya kapcsolat fordított irányú: Benedek merített a
Regula Magistnból. Ez azt jelenti, hogy nem annyira az újítók dicsősége illeti
meg, inkább egy hosszú és tévován előremozgóhagyomány zseniális összegző

jét ünnepelhetjük benne. Első életírója, Nagy Szent Gergely a Regulának két
fontos jellemzőjét emelte ki: a discretiót, és a claritast. Ezek latin erények. A dis
cretio a szertelen aszkétikus szélsőségektőlvaló tartózkodást jelenti, egyúttal azt
is, hogy Benedek a látványos, külső "teljesítmények" helyett a lélek és a közös
ség belső egyensúlyát keresi, annak megteremtésében, fenntartásában látja a
szerzetesélet értelmét.

A benedeki szerzetesség "az Úr szolgálatának iskolája", legfőbb programja
Isten közös imádása. Ennek háttere a munka: a testi munka is, főként a kertész
kedés, a kézművesség, de a szellemi munka is, amely a lectio divinaboz nélkü
lözhetetlen. Benedek úgy ítélte, hogya szerzeteshez nem illik a folytonos ide
odavándorlás, előírta, a stabilitas locit, ez azt jelenti, hogy ideális esetben a szer
zetes holtáig ugyanegy házban él, abban, amelyikben a szerzetesi életre fogada
lommal elkötelezte magát.

Benedek nem alapított a mai értelemben vett szerzetesrendet, de a Regula
nagyon vonzónak bizonyult: Itáliában, Galliában, Irországban, Angliában, His
pániában sorra támadtak olyan monostorok, amelyek életszabályuknak fogad
ták el. Hogy az így kibontakozó szerzetesi élet mit jelentett a gyakorlatban, azt
kedvesen tanúsítja Beda Venerabilis néhány mondata, amelyben ez a nagyszeru
férfi saját élettörténetét foglalja össze: "A monostor közelében születtem, hét
éves koromban elhoztak ide (szó szerint "fölajánlottak itt"), hogy itt nevelked
jem. Egész életem itt telt: minden igyekezetemet arra szenteltem, hogy elmél
kedjem a Szentíráson, és hogy megtartsam a Regula fegyelrnét. Minden nap
énekeltem a templomban, és nagy örömömet leltem abban, hogy folyvást tanul
jak, tanítsak és írjak. 19 éves koromban szentelt diakonussá, 30 éves koromban
pappá János püspök Ceolfrid apátom óhajára." ,

A közös benedeki életfonna vidékenként sajátos módon színeződött.Irország
ban közel került a földműves élethez, az írek sajátos nemzetségi szervezetéhez.
A hispániai szerzetesközösségek Sevilla körül sajátos műveltség hordozóivá let
tek, amelyet aztán az arab hódítás elsöpört, de amelynek emlékei tovább élnek
Sevillai Szent Izidor műveiben, meg a háborús pusztításokat túlélő képzőmű

vészeti. alkotásokban.
Hogy ezek a szerzetesközösségek nem pusztán az imádság otthonai és a

kegyelem ciszternái, az igazán a karoling reneszánsz idején derült ki. Nagy
Károlynak és utódainak birodalmában a monostorok iskolákat, vendégházakat
tartottak fenn, könyvmásoló műhelyeiknek köszönhetjük az ókori latin írók
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fennmaradt műveinek legrégibb kéziratait. Aniáni Szent Benedek sokat tett
azért, hogy ez a műveltséghordozó és sokszor adminisztratív szerep ne temesse
maga alá a lelki életet. Nagy gyűjteménybenfoglalta össze az elérhető szerzetes
regulákat (21 férfi és 6 női szabályzatot): ez a codex regularum. amelynek egyik
eredeti kéziratát Münchenben őrzik. Nursiai Szent Benedek Regulájához viszont
aszkétikus kommentárokat fűzött, párhuzamként gyakran idézve a többi regu
lából (concordia regularum).

A brit szigetek szerzeteseinek megbecsülhetetlenül fontos szerep jutott a ró
mai limesektől északra élő germán népek evangelizálásában.

Reform-mozgalmak

Az első évezred utolsó századaiban a nyugati kereszténységre rázúdultak a
normannok, a magyarok, a mohamedánok támadásai. A monostorok védelmet
kerestek, s ennek következtében egy másik, alattomosabb veszedelem környé
kezte meg őket: bekerültek a feudális érdekek szövevényébe. Az a földesúr, aki
fegyvereseivel oltalmat ígért nekik, cserében gyakran megkívánta, hogy fiát,
rokonát vegyék maguk közé, s ha méltatlan is rá, juttassák méltósághoz, vá
lasszák apáttá. A szerzetesélet elvilágiasodása ellen már az ezredforduló előtt

megújulási mozgalmak kerestek belső védelmet. Itáliában Szent Romuáld, Da
miáni Szent Péter és Gualbert Szent János körül, akik Ravenna vidékén s az
Appeninek hegyei közt reformálták meg néhány szerzetesközösség életét. A
kamaldoliak a remeteéletet kapcsol ták össze a közösségí élet kereteivel (magá
nyos házikókban éltek, külön-külön kerttel, de közös fallal körülvett területen,
ünnepnap közös misére, étkezésre gyűltek össze), a vallumbroziánusok a coe
nobita hagyományok vonalán maradtak. Francia földön egy századdal később
hasonló utakon indul majd el a kartauziak, illetőleg a ciszterciek vállalkozása.

De a tizedik század legjelentősebb szerzetesreformja Cluny-hez kapcsolódik.
Ide 91D-ben III. Aquitániai Vilmos telepített le tizenkét szerzetest, s azok Aniáni
Szent Benedek szellemében kezdték el szerzeteséletüket. Cluny körül szerze
tesszövetség alakult ki:ha egy-egy monostor önmagában nemigen állhatott ellen
a feudális érdekek nyomásának, a szövetségbe tömörült szerzetesközösségek
ereje, tekintélye megsokszorozódott, védeni tudták függetlenségüket s azzal
együtt a szerzetesélet valódi értékeit. Osszevonhattak szellemi erőket: központi
iskolákat tudtak szervezni, ahová messze földről összegyűjtötték a tehetsége
sebb tanárokat s növendékeket. Egy olyan korban, amelyben kevesen mertek
utazni, fél Európát behálózó monostorrendszerükból újra meg újra káptalanra
hívták össze az apátokat, s ezeken nemcsak a szerzetesi fegyelem kérdéseiről

tárgyaltak, hanem megismertették egymással a földműveléssel, állattenyésztés
sei kapcsolatos szokásaikat, eredményeiket, a kézművesség terén született újí
tásaikat is. A monostorokban keményen dolgozni kellett, de megbecsülték az
emberi munkát, s ahol lehetett, inkább a víz vagy a szél erejével éltek, mint
emberi erővel. (Cluny szellemét és örökségét kedves útirajzban idézi fel Illyés
Gyula, a Kháron ladikján című kötetben A múlt óre feliratú szakaszban.) A "cluny-i
reform" lelki és szellemi hatása messze túlmutat a szerzetesség-történeten. Hát
teret adott az ezredfordulón kibontakozó egész egyházi megújulásnak, szent
életű, tudós püspököket, pápákat az egyháznak, végső soron ihletője a gregori
ánus reformnak is.
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Ezt a cluny-i reformot hamarosan épp eredményei veszélyeztették. A ciszter
ciek ezért igyekeztek az ősi, benedeki kor szegénységéhez, puritánegyszerúsé
géhez visszatérni. Jellemző a vita, amelyet Szent Bernát, a ciszterciek felvirágoz
tatója a Cluny-beliek építészeti ízlése ellen folytatott. Bernát szerint a túlmére
tezett templomok, a fényűző díszítés, a különös gonddal megfestett képek túl
ságosan is magukra vonják az imádkozó ember figyelmét, nem segítik, inkább
akadályozzák őket abban, hogy Istenre figyeljenek. Lehet, hogy az egyszeru
híveknek szükségük van ilyesmire, "de mi - írja Bemát - mindenről lemond
tunk, mindent elhagytunk, ami szép és drága evilágban, szemétnek tekintettük
mindazt, ami elbűvöli a tekintetet, a hallást, a szaglást, az ízlelést, a tapintást,
megvetettük az összes érzéki gyönyört, csak hogy Krisztust megnyerjük. Kér
dezlek hát titeket kinek az áhítatát akarjuk mindezzel felszítani?" A ciszterci
építészet puritánsága egy új lelkiség és új életforma kifejezője. R. P. Bouyer a
reformáció alapihletének jelentkezését köszönti benne: "Kálvin és Luther bizo
nyára nem fogott mellé, amikor Szent Bemát írásaiban saját legmagasztosabb
spirituális törekvéseik igazolását látta. A dszterciek aszketlzmusának képrom
boló elszántságát már az a so/us Deus, az az egyedül dicsőséges Isten magyarázza,
aki nem keveredhetik semmi teremtettel, semmivel, ami az embertől vagyevilágból
~'. -

Jean Leclercq érdekes szociológiai tényre mutat rá. A bencés monostorok szer
zetesei többnyire gyermekkorukban kerültek a közösségbe (mint Beda Venera
bilísl), első eszmélésüktől a szerzetesi élet vette körül őket. A ciszterciek közé a
legtöbb jelölt felnőttként állt be. Nemegyszer özvegyen, de legtöbbször úgy,
hogya világban megismerték a szerelmet. Leclercq nézete szerint Szt. Bernátnak
a szeretetről szóló prédikációiban, meditációiban ezért kap különös súlyt az a
téma, hogy Krisztust valóságos szerelemmel kell s lehet szeretni, hogy benne
mindent megtalál az, aki érte mond le a világról, de csak akkor, ha vállalkozását
valóban egész szívvel teszi.

"Megvetvén evilág javait, Krisztus új katonái szegények a szegény Krisztus
sal". Ebben a szellemben új jelentést adtak a testi munkának is. Nem pusztán
az imádság kiegészítőjekéntfogták fel, hanem olyan gyakorlatnak tekintették,
amely a Krisztussal való azonosulásnak s a legmeggyalázottabbakkal vállalt
szolidaritásnak sajátos lehetöségét nyitja meg. Mocsaras völgyekben telepedtek
meg, azokat tették nehéz munkával termékennyé. Ebben a kemény földműves

munkában minden épkézláb szerzetes részt vett: az apát is. Amikor pedig a
napközi imádság ideje eljött, nem hagyták ott a szántóföldeket, hogya temp
lomba vonuljanak, hanem szabad ég alatt végezték el közös imádságukat.

Szent Bernát 1153-ban halt meg. A nyugati szerzetesség történetében nemcsak
a ciszterci reform kapcsolódik hozzá, hanem csaknem minden 12. századi szer
zetes-kezdeményezés. Igy az ágostoni hagyományokra építő/hivatkozó kano
nokrendek kiépülése is, főként azé az ágé, amelyet Szent Norbert alapított, s
amelyet máig premontrei néven ismerünk. Ezeknek a szerzetesközösségeknek
a tagjai többségükben papok, sajátos vállalt feladatuk a minőségi lelkipásztori
munka. Plébániákat láttak el, vándor prédikátorként missziós beszédeket tartot
tak. Eletformájuk természetesen magában hordta az elvilágiasodás veszedelmét.
A kanonokrendek tagjait németül Chorhermek nevezték, ebből származik a ma
gyar korhely szó: a szótörténet az életforma kockázatairól árulkodik. Ugyanakkor
köztudott, hogy ágostonos szerzetes volt az Imitatio Christi szerzője, Kempis
Tamás. Ez a mű tanúsítja azt a gazdag spirituális örökséget, amelyben szerzője
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fölnevelkedett, de vallomásosan mutatja azt is, hogy Kempis saját környezeté
ben is magányosan, egyedül Istenre hagyatkozva él, s hasonló magányra báto
rítja olvasóit is.

A 12. század nagy szerzetestörténeti kezdeményezései közt említenünk kell
a lovagrendeket is: ezeket a keresztes háborúk lelkisége hívta életre, születésükben
szintén nagy szerepet vállalt Szent Bemát. Először a zarándokok védelmét. ké
söbb a Szentföld visszahódítását látták feladatuknak. A hagyományos három
szerzetesi fogadalom mellett (szegénység, tisztaság, engedelmesség) negyedik
ként vállalták a hitetlenek elleni küzdelmet. Belső tagozódásukban különvált a
nemes lovagok, a rendi káplánok (csak ezeket szenteltették pappá, feladatuk a
rendtagok lelki gondozása volt) és a fegyveres testvérek csoportja. Tudjuk: fegy
verforgatásuk hamarosan világias vállalkozásokba sodorta őket. A mi, huszadik
századi gondolkodásunktól már indíttatásuk is idegen: a szent háború eszméjét
inkább ószövetségi örökségnek érezzük, mint evangéliumi gondolatnak. A világi
történelem s művelődéstörténet összefüggésében nevezetesek a hajózás fejlesz
tésében s a földrajzi felfedezések terén elért eredményeik. De belőlük sarjadtak
ki a betegápoló és a fogolykiváltó rendek is, ezek, sokszor elviIágiasodva, mind
máig tevékenykednek, s mindenképpen megvetették az európai betegápolás
alapjait. jeléül egyébként annak, hogy ezek a lovagok különös módon párosítani
tudták a harci szellemet a gyengék iránt érzett szánalommal.

A 12. század aszketizmusának sajátos terméke a karthauzi szerzetesség is; ez
szintén francia földről indult, de kivételesen nem Szent Bemát ihlette. A remete
hagyományokat elevenítette fel, a szemlélődő elmélyedésnek, a csendnek és a
böjtnek a tiszteletét. A magyar karthauziak példája is mutatja, hogy ez a reme
teélet nemcsak imádságos, kegyelmi tartalékokat halmozott fel, hanem jelentős
szellemi erőket is (Lövöldl).

Egy századdal késöbb a remete-magányt az ágostonos "regulával" kapcsolta
össze az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend: a pálosoké (elnevezésük Re
mete Szent Pálra utal). Lengyelországban, Ausztriában s a keresztény Európa
más országaiban is elterjedt ez a rend, de Magyarországon különös becsben állt,
míg II. József fel nem oszlatta. Részben, mert felvilágosult uralkodóként naplo
pásnak tartotta az imádságra és elmélkedésre szánt, vagyis gyakorlati haszon
nélkül töltött életet, részben, mert a rend magyarságát nehezen tűrhette.

Koldulórendek

A 13. század akoldulárendek megszületésével nyitott új fejezetet a szerzetesség
történetében. Ezeknek társadalmi előzménye az a gazdasági fejlődés, amelyet
Európa népeinek életében a 12. század hozott. A gazdagok megtanulták a fény
űzést, igyekeztek még nagyobb vagyont gyűjteni, a szegények terhei megnöve
kedtek, nyomorúságuk kiáltóbbá lett. Szegénymozgalmak támadtak, amelyek
minden társadalmi rendező elvet elutasítottak, és hajlandók voltak arra is, hogy
az anyagot, a testet, a teremtett világot magát rossznak tekintsék (dualizmus).

Szent Domonkos az albigensek térítésén fáradozott, s azt kellett látnia, hogy
nincs hitele a szavának, míg nem vállalja a radikális szegénységet. Assisi Szent
Ferencet egy sajátos, belső fejlődés vezette oda, hogy a "szegénység úrnő" lo
vagja legyen. A szegénység kezdettől fogva hozzátartozott a szerzeteseszmény
hez, de a koldulórendek tagjai nemcsak a személyes vagyongyújtésról mondtak
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le, a közösség is szegénységre kötelezte magát. A korábban alapított szerzetes
közösségek földbirtokaik jövedelméből éltek, ezek koldulásból: innen a nevük,
Ez sok vonatkozásban új helyzetet teremtett. Egy csapásra lehetetlenné tette
például azt, hogya szerzetesek fizikailag kivonuljanak a társadalomból. Az er
dőben nincs kitól koldulni. Ferenc szerint commereium est: szerződéses viszony
áll fönn a "kisebb testvérek" és a világ között. Ők jó példával tartoznak a világ
nak, a világ alamizsnával nekik. De az anyagiaktól való elszakadás nagy belső

szabadságot is hozott. Most derült ki, hogyamonostorokban élő szerzeteskö
zösségeknek támasza, de terhe is a hagyomány, amelyet épületek, tárgyak,
könyvek őriznek. A koldulórendek tagjai egészen friss szemmel tudnak szétnéz
ni a világban, ezért találjuk őket már második nemzedékükben egyetemi kated
rákon, ezért találtak gyorsan utat a városi polgársághoz és az ifjúsághoz, ezért
tudták felfedezni a Nyugat számára Arisztotelész örökségét, amelyet addig f6
ként a szír-arab filozófiai hagyomány őrzött.

Egy olyan korban, amely. alapvető elkötelezettségében keresztény volt, de
nagyon sok áttételen át őrizte, élte az evangéliumot, a koldulók új, közvetlen
utat nyitottak Krisztushoz.: Nemcsak a maguk számára, hanem mindazoknak,
akik hallgattak rájuk. A liturgia nyelvét, szimbolikáját az egyszerű ember már
nem tudta követni. Ők egyszeru imádságokat terjesztettek el, amelyeknek segít
ségével akárki át- meg átelmélkedhette Jézus életének"titkait". Ferenc "eljátszot
ta" a karácsonyt (ez volt az első betlehemes játék), oly elevenen átélte Jézus
szenvedéstörténetének részleteit, hogy testén megjelentek a Megfeszített sebhe
lyei. Paraliturgikus imádságok, népszokások, misztériumjátékok, énekek forrás
vidéke nyílik itt meg. Ennek a nemzeti nyelven megszólaló kegyességnek hatá
sát a magyar művelődéstörténetis tanúsítja.

Mind a ferences, mind a dominikánus rendnek jelentős a missziós tevékeny
sége is. A dominikánusok Magyarországra is azért igyekeztek, mert keletre irá
nyuló missziós tevékenységükhöz igen alkalmas hídfőállásnak kínálkozott az
Arpádok Magyarországa (lásd Julianus barát vállakozásátl). Társadalmi hatásuk
szempontjából fontos szervezeti újításuk volt, hogy férfi és női águk mellett
megszervezték az ún. harmadrendet is. Ebbe olyan világiakat gyújtöttek, akik a
szerzeteséletre nem éreztek hivatást, de a világban élve, családosan vállalni akar
ták a rend szellemét. s annak lelki, kegyelmi közösségébe bele akartak tartozni.
(Ilyen harmadrendi ferences volt például Magyarországi Szent Erzsébet.)

A harmadik jelenros kolduló szerzet, a karmelita rend a keleti remetéken át
egyenest az ószövetségi prófétákig vezette vissza eredetét. Neve is az Illés pró
féta történetéből ismert Kármel hegyre utal. Európa nyugati országaiban a 13.
század középén tűnt fel. Az egész egyháztörténet számára felülmúlhatatlan kin
cset a 16. században kibontakozó misztikus teológiájával adott, s azzal a spanyol
barokk kultúrával, amelye körül kivirágzott. Hogy ennek a misztikának kisu
gárzása ma is mennyire eleven, azt sok, messzíröl felvillanó áttétel mutatja. Egy
mátraalji magyar faluból származó mai költőnk, Oravecz Imre például verses
kötetének mottójaként idézi Keresztes Szent Jánost (egyébként egy angol ver
seskötet alapján): "A magányos madárnak öt ismertető jegye van: az első, hogy
a legmagasabbra szárnyal; a második, hogy nem vágyik társra, még a fajtájabe
lire sem; a harmadik, hogy csőrével az eget célozza; a negyedik, hogy nincsen
határozott színe; az ötödik, hogyalegédesebben énekel" (Egy földterület növény
takarójának meghatdrozdsa, Bp., Magvető, 1979).
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A koldulórendekr61 szólva eszünkbe juthatnak Apollinaire sorai: "mi folyton
a jövő s a végtelen határain harcolunk az emberek helyett". A II. Vatikáni zsinat
tanítása szerint minden szerzetesközösség eszkatológikus jel; de különösen ér
vényes ez a radikális szegénységet vállaló koldulókra. A szerzetesélet - pusztán
emberi mértékkel - egy kissé mindig a lehetetlen megkísérlése. Csakhogy a
Benedek-féle szerzetességben ennek a vakmerő vállalkozásnak vannak emberi
biztosékai, amint a kötéltáncos is súlyzókkal indul neki kockázatos útjának. A
koldulórendek tagjai a rendi vagyonnal együtt lemondtak a hagyományos élet
forma, a megszentelt szokások és falak emberi biztosítékairól is. Apollinaire után
szinte már Pilinszkyt kell idéznünk. Az Elóképekból az Oreg madár mondatát:
"A végső szó jogán csak annyit: ,Támaszkodjatok bátran a levegőre." S ahogyan
erre visszhangzik az Apácafőnöknő mondata: "Támaszkodjatok bátran a sem
mire." Igen, Bernardone Péter fia, amikor apjától kapott ruháit levetette magáról,
s helyettük nem valamely szerzet öltönyét vette fel, hanem akoldusköpenyt,
hallatlan bátorsággal a levegőre, a semmire: egyedül Istenre támaszkodott.

Ennek a vakmerő vállalkozásnak nagy kockázatait szinte kezdettől tanúsítja
a koldulórendek története. Az alapítók ihletett életstílusát alig lehetett intézmé
nyesíteni. Innen a kezdetektől jelentkező meghasonlások, a sokfajta lázadó ki
lengés, amelyet a koldulórendek történetében olyan lenyúgöz6en ellenpontozott
a karizmatikus vonal meg-megújuló bravúrja.

Az újkor szerzetesrendjei

A 16. század a refotmádőnak s az azt követő katolikus újjászületésnek, a trentói
zsinatnak a kora. Uj szerzetestípust hozott, amelyet latinul clericí regularesnek
neveznek. Ennek jellemző vonása, hogy a szerzetesélet hagyományos elemeib6l
elhagyja a kötelező kórusimádságot az apostoli munka kedvéért. Papi rendek
tartoznak ide, amelyek még leginkább az ágostonos örökség folytatói, de nem
szerzetesruhát viselnek, hanem a világi papok ruháját - sajátságos módon még
a pappá nem szentelt, laikus rendtagok is.

Ennek a szerzetestípusnak időrendbennem legelső, de legjelentősebbképvi
selője a jezsuita rend, amelyet Loyola Szent Ignác alapított 1540-ben. Ez a rend
a közösen mondott zsolozsma helyébe nem vállalt más közösségi imádságokat,
hanem elszántan személyes útra terelte a közösség tagjainak imádságos,kegyel
mi életét - az apostoli szabadság nevében. "Egy olyan közösséggel találkozunk
itt, amely a kifelé forduló szolgálatra született, mondhatnánk, hogy a szétszóra
tásra, a diaszpóra-létre termett" (Juan M. Lozano: La communita relígíosa nel sua
sviluppo storico - ín: Vita communítaria, Studi a cura dell'Istituto di Teologia della
vita relígíosa "Claretianum" - Editrice Ancora Milano, 1979. p. 40).

Szent Ignác sajátos módon gondoskodott arról, hogy ennek a közösségnek
mégis legyen bels6 kohéziója. Mindenekelőtt nagyon gondos képzést adott ren
di növendékeinek, s ezzel felkészítette őket az elmélyedé belső életre, hogy ké
söbb is összetartsa őket ennek közös fegyelme. Aztán tudatosította társasága
tagjaiban a közös elkötelezettségból fakadó "bajtársiasságot". Végül sajátos je
lentőséget adott rendjében az engedelmességnek. Az elöljáró szerepe annál fon
tosabb, minél kötetlenebb és változatosabb magának a közösségnek az élete.
Cserében viszont ezeket az előljárókat nem egész életükre. hanem rövid időtar

tamokra választják a közösség tagjai.
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A jezsuitákon kívül ebbe a szerzetestípusba tartoznak a teatinusok, a barna
biták, a szomaszkaiak, az irgalmasrendiek és a piaristák is, hogy csak a nálunk
is ismert rendeket említsük. Ezek együttvéve sincsenek annyian, mint a jezsui
ták, s ez utóbbi rend nemcsak létszámát tekintve nagyobb, hanem földrajzi el
terjedését, vállalt feladatainak változatosságát tekintve is jelentősebb. A jezsuíták
elmélkedési módszere, amely a protestantizmus, kivált a kálvini reformáció gya
korlatával szemben nagy súlyt vet az érzéki képzelet mozgósítására, sajátosan
megtermékenyítette a művészeteket, talán még a kísérleti természettudományt
is. Mindenesetre belőle sarjadt a barokk festészet, zene, irodalom. Missziós mód
szerük, a helyi műveltségi örökséghez való alkalmazkodás új korszakot nyitott
a missziók történetében. Tudjuk, Amerikában valóságos államot alapítottak az
indiánok összefogására és megvédelmezésére.

Sokoldalú tevékenységükkel, eredményeikkel kezdettől fogva ellenséges in
dulatokat is maguk ellen idéztek. Ellenfeleik, szidalmazóik között nemcsak
olyan hírességek voltak, mint Voltaire, hanem olyan kegyelemre figyelő emberek
is, mint Pascal. Míg a protestantizmussal vívták harcaikat, kibontakozott a sze
kularizáció. Ez ellen is felvették a küzdelmet, de ez bennük is sok kárt okozott.
A világi hatalommal, a világi műveltséggel való szoros és hivátásszerű kapcso
latuk miatt egészen közvetlenül át kellett élniük a világ megrázkódtatásait, ame
lyek persze, bár némi késéssel, de eljutottak a többi rendhez is. Abban a tiltako
zásban, amely újra és újra jelentkezett ellenük, nyilvánvalóan az elvilágiasodás
játszotta a fő szerepet, amely nehezen tűrte a természetfölöttinek eleven és lel
kíismeretmozdító társadalmi megjelenítését. De ugyanakkor mindvégig hozzá
járult ehhez a legjobban Pascal nevével jellemezhető érzékenység is, amely vi
szont azt vetette szemükre, hogy túlságosan alkalmazkodnak a világhoz, s an
nak "meghódítása" érdekében maguk is világias megoldásokhoz nyúlnak.

Mindezzel bizonyos értelemben le is zárul a nyugati szerzetesség története.
Ami "folytatása" mégis van, az már túlvezet a szoros értelemben vett szerze
tességen. A legújabb egyházi törvénykönyv azokat a közösségeket, amelyek a
régi szerzetesség ihletéból születtek, de a szerzetesi élet némely lényeges elemét
nem vállalják, világi intézményekként. illetőleg az apostoli élet társaságaiként
tárgyalja. Róluk itt már nem szólhatunk.

A kép, amelyet megrajzoltunk, egyébként is hiányos. Egyrészt azért, mert
csak a férfi rendek történetét követtük, pedig a női szerzetesség is nagyon jelen
ros, legfeljebb kevésbé teremtett új szerkezeteket, s fejlődésében a férfi rendekét
követte. Másrészt azért is félrevezethet ez a beszámoló, mert nem érzékeltette
azt, hogy a nyugati szerzetesség a történelem folyamán úgy teremtett új és új
életformákat, hogya régieket is megtartotta, sót időről időre meg is fiataIította.
A Búcsúszimfóniában egyre kevesebb hangszer szól, itt új meg új szólamok
hangzanak föl, s a régiek el-elhalkulva, majd újra fölerősödve zengenek tovább.

Talán ez is azért van így, mert a szerzetesség vándora az időnek, de igazán
az örökkévaló elkötelezettje, amelyet nemcsak vándorútja végén remél, hanem
je1enval6ként itt és most is megragad.
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