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LUKÁCSLÁSZLó

A megszentelt élet
Immár harmadik, egymást követő számunk súlypontjában egyházi,
teológiai kérdések állnak. Mindhárom téma túlnő azonban önmagán, s a mában élő egyházunk, azon túl pedig mai társadalmunk
alapkérdéseit érinti. Milyennek mutatkozik a magyar egyház az
egyházmegyei zsinatok tükrében? Mit mond Krisztus a mai embernek az ezredforduló küszöbén? Mit jelent ma a szerzetesség az egyházban és a világban?
Gyakran emlegetjük az elmúlt évtizedek örökségét. Amikor az
egyházat el akarták pusztítani, először vezetőit állították félre, intézményeit vették el, majd pedig a szerzetesrendeket oszlatták fel.
Az első két területen lassan engedett a puhuló diktatúra, a harmadik téma azonban mindvégig tabunak számított: a hatalom
urai tudták, hogy az egyház életerejét vették el a szerzetesek szétszórásával. (Ki emlékszik ma már arra, hogy 1988 márciusában
egy protokollárisnak szánt találkozón Grósz Károly miniszterelnök és az egyházak püspökei között Szendi József - mindenki
megrökönyödésére - váratlanul megtörte a nyájas koccintgatás
légkörét, s elsorolta az egyház valódi kívánságait, köztük elsőként
a szerzetesrendek működésének engedélyezését.)
A szerzetességnek éppen annyi nehézséggel kell megküzdenie
az újrakezdés szakaszában, mint az egész magyar egyháznak. Jelenlétük, fontosságuk szinte kitőrlődött még a hívek, sőt a papok
egy részének tudatából is. Pedig az egyházban a kezdetektől fogva három életállapot él egymás mellett, egymást kiegészítve: a
klerikusok, a világi hívek és az Istennek szentelt életet élők csoportja. Ez utóbbiak nélkül - mondja II. János Pál pápa - "az
egyház (oo.) nem felel meg az isteni Alapító szándékának" (VC
29).

Az egyház, de az európai kultúra történetét sem lehetne megírni a szerzetesség nélkül. Legfőbb jelentőségük mégsem az, hogy
részt vettek az egyház lelkipásztori munkájában, az egyház mindig újra esedékes reformjaiban. a társadalom bajainak orvoslásában, főleg az oktatásban és a rászorulók, betegek, szegények gondozásában. Szerepük ennél lényegesen fontosabb, s ezért "az Istennek szentelt élet (oo.) soha nem hiányozhat az egyházból". Benne ragyog fel a keresztény élet igazi lényege: aki a keresztségben
Isten gyennekévé lett, az Istennel kerül személyes szeretetkapcsolatba. Ettől kezdve az istengyennekség határozza meg
az életét: meghívást kapott az életszentségre, és törekednie kell Isten és az emberek szeretetére.
A megszentelt életre vállalkozók is esendő emberek. Bennük
mégis prófétai jelként ragyog fel Isten üdvözítő szeretete a világban.
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1Aquinói Szent Tamás:
Summa theologica, II. II,
q. 186, a.t.

A tökéletes szeretet
megélése

teológiája
A II. Vatikáni zsinat mélyreható változást hozott a szerzetesélet teológiájában. E változás oka az egyházról szóló konstitúció 5: fejezetének következő szakasza: "Az Ur Jézus, minden tökéletesség isteni
mestere és példaképe, minden egyes tanítványát, együttesen és
egyenként, különbségtétel nélkül hívta az életszentségre, amelynek
Ó a szerzője és bevégzője: »Legyetek tökéletesek, amint mennyei
Atyátok tökéletes« (Mt 5,48). Hiszen mindegyikükre elküldte a
Szentlelket, hogy belsőleg mozgassa őket, hogy szeressék Istent teljes szívükből, teljes lelkükből, teljes elméjükből és minden erejükből, és hogy úgy szeressék egymást, ahogyan Krisztus szerette
őket" (LG 40).
Ebből a szövegből világos, hogy minden megkeresztelt keresztény hivatott az életszentségre, a tökéletességre, a tökéletesség a
szeretet-parancs követésében áll, a Szentlélek belülről mozgat minden keresztényt, hogy erre a szeretet-tökéletességre eljuthassanak.
Ebből következik, hogy a szerzetesélet hagyományos meghatározása: "status perfectionis";' vagy "status acquirendae perfectionis" (a tökéletesség megszerzésére törekvő állapot) nem felel meg
az egyház mai felfogásának. Ez igen nagy változás. Hiszen a középkortól kezdve általános vélemény volt, hogy a keresztényeknek két fajtája létezik: azok, akik Isten ügyeivel foglalkoznak, és azok akik a világ ügyeivel foglalkoznak. Az előbbieket
magyarul még most is "egyháziaknak", az utóbbiakat pedig "világiaknak" szokták mondani. Az "egyháziak" közül pedig a mindent elhagyó szerzeteseket tekintették a tökéletességre hathatósan
törekvőknek, hiszen ők követik Jézusnak a gazdag ifjúhoz intézett
szavát: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat (oo.)
és kövess engem" (Mt 19,21). A teológusok ebből arra következtettek, hogy a nem-szerzetesek legfeljebb kezdő vagy haladó istenszeretetre tehetnek szert.
Ezt az egész felfogást másította meg a II. Vatikáni zsinat, amikor kijelentette, hogy a keresztség által megszentelt minden hívő
hivatott a tökéletes szeretetre, és azt a Szentlélek segítségével el is
érheti, legyen akár szüzességben élő, akár házas ember, akár szerzetes, akár nem. Természetesen sohasem szabad elfelejteni, hogy
- az egyházatyák egyöntetű tanítása szerint - a keresztény "tökéletesség" a tökéletesség felé haladásban áll, hiszen egész földi
életünkben úton vagyunk, és a teljes tökéletesség csak végső célunk elérésekor lesz osztályrészünk.
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2VÖ.:

LG 5. fejezetének
címével

A "evangéliumi
tanácsok"

A szerzetesi szegénység

Azonban annak ellenére, hogy a zsinat szerint "az egyházban
mindenki meg van híva az életszentségre'T' ugyanez a zsinat, valamint VI. Pál és II. János Pál pápák a legnagyobb nyomatékkal
hirdetik, hogy a szerzetesélet "elválaszthatatlanul hozzátartozik
az élő és szent egyházhoz" (LG 44), és buzdítják a szerzeteseket,
hogy tartsanak ki szent hivatásukban.
Erdekes felhívni a figyelmet arra, hogy a szüzesség, nőtlenség,
szegénység, engedelmesség formájában megélt élet nemcsak a kereszténységben, hanem más világvallásokban is lényeges szerepet
játszik. Indiában például milliószámra élnek az egy Abszolútumra
vágyakozó emberek teljes nemi megtartóztatásban és extrém szegénységben. A buddhizmusban pedig, Buddha eredeti tanítása
szerint, csak a szerzetesi közösségben, teljes szexuális önmegtartóztatásban, kolduló szegénységben és teljes engedelmességben
élő szerzetesek juthatnak el haláluk után a Nirvánába.
Nem fér kétség ahhoz, hogy az úgynevezett "evangéliumi tanácsok" követésére fogadalmakkal elkötelezett szerzetesélet értékes, fontos és Istennek tetsző életforma. Ezért van szükség arra,
hogy a II. Vatikáni zsinat után új módon meggyőzően alapozzuk
meg ezt az életformát. A három "tanács" régebbi megokolása
ugyanis már nem elégséges. A szokásos megokolás az volt, hogy
ezekkel a fogadalmakkal hárítjuk el a tökéletes szeretet akadályait. Ez nem kielégitő megokolás, hiszen ha tényleg akadályokról
lenne szó, akkor nem nevezhetnénk a tökéletesség felé vezető
úton járóknak azokat a keresztényeket, akik ezeket nem hárítják
el életükből. Ki állíthatná, hogy a Jézus tanítása és a Szentlélek
vezetése szerint megélt házasélet és családi élet akadályozza a
szeretet tökéletes kibontakozását?
Az engedelmesség fogadalmára vonatkozólag mondhatjuk
ugyan, hogy elhárítja az önfejűség veszélyét, de nem állíthatjuk,
hogy a felelősségteljesen és önállóan életüket Isten akarata szerint
irányító és mások szolgálatának szeritelő emberek nem haladnak
a tökéletes szeretet felé vezető úton. Példa erre két szent királyunk, akik igen nagyot tettek Isten dicsőségére és népünk javára.
A szegénységre vonatkozólag nagyon is igaz, hogy Jézus szerint a gazdagság akadályozza az Istenhez való közeledést (Mk
10,23). Azonban az egyházban a szerzetesek szegénysége úgy alakult, hogy - bár egyénileg nem rendelkeznek anyagiakkal - a
rendeknek van vagyonuk, és ezért a szerzetesek gyakran nem tapasztalják meg a igazi szegénységet, a létbizonytalanságot, a verejtékes munka kényszerét, a mindennapi kenyér gondját. Tehát a
szegénység szerzeti fogadalmának magyarázatára sem elegendő
azt mondani, hogy ezzel elhárítottuk a tökéletességre való törekvés egyik akadályát.
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Személyes hivatás

A hivatás követése

A szerzetesélet új megalapozására van szükség. A II. Vatikáni zsinat
Lumen gentium kezdetú konstitúciójának 6. fejezete, a szerzetesélet
megújításáról szóló zsinati határozat (Perfectae caritatis), VI. Pál
Evangelii testificandi kezdetú irata (1970), II. János Pál Redemptionis
donum kezdetú levele (1984), valamint Vita consecrata kezdetú apostoli buzdítása (1996) mind ennek a feladatnak megvalósításán fáradoznak. Ezek a terjedelmes iratok igen bőséges és értékes anyagot
tartalmaznak, de éppen terjedelmük okoz nehézséget. Szükség lenne egy-két alapvető meglátásra, amelyekre a szerzetesélet szintetikus képét fel lehet építeni. A régi mondás szerint a megértés abban
áll, hogy "sokat fogunk fel egy alapján" (multa concipere per unum).
Érdemes tehát kutatni, hogy mi is az az "egy", amin a szerzetesélet
alapszik.
A II. Vatikáni zsinat felhívta figyelmünket arra, hogy a Szentlélek minden hívőnek különböző karizmákat osztogat (LG 12). Isten ugyanis egyenként törődik az emberekkel. Nemcsak általános,
mindenkire érvényes parancsokat és buzdításokat ad, hanem a
Szentlélek által kinek-kinek egyéni, sajátos meghívásokat is adományoz. Ez a meghívás összetett valóság: elemei az illetők adottságai, képességei. körülményei, más emberekkel való találkozási
élményei, valamint a Szentlélek benső indításai. Ezeknek alapján
fedezheti fel mindenki Isten színe előtt személyes hivatását. Nem
helyes, hogy a hivatás szót csak a papi vagy szerzetesi hivatás
jelzésére használjuk. Isten a keresztények túlnyomó részét házaséletre hívja: aki házasságkötésében felismeri és követi Isten akaratát, az hivatását követi. Ugyanígy adhat Isten az embereknek orvosi, tanítói, politikai hivatást.
Minthogy a szerzetesélet "elválaszthatatlanul hozzátartozik az
élő és szent egyházhoz", egész bizonyos, hogy Isten erre az életre
is "hív" egyes embereket, azokat, akiket 6 akar, és akkor, amikor
6 akarja. Ha valaki imái, lelki és emberi élményei, tapasztalatai
alapján arra a meggyőződésre jut, hogy őt Isten arra hívja, hogy
a szerzetesi életformában törekedjék a tökéletes szeretetre, akkor
számára jó és helyes, ha ezt a hívást követi. "Valamennyi szerzetesi intézményben főleg azt tudatosítsák a tagok, hogy amikor az
evangéliumi tanácsok útjára kötelezték el magukat, Isten hívására
feleltek" - mondja a II. Vatikáni zsinat (PC 5). Ezzel szemben
azok, akik Isten színe előtt arra a meggyőződésre jutottak, hogy
Isten őket például a házaséletre hívja, akkor nekik az a jó és helyes, hogy ezt a hívást kövessék.
A hagyományos "tanács" és "parancs" megkülönböztetés itt
nem sokat segít. A keresztény ember számára Jézus szeretet-parancsa a mindent magában foglaló főparancs: "Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, és szeressétek még ellenségeiteket is". Ez a parancs már "a szabadság tökéletes törvénye"
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Gak 1,25), amelynek egyre tökéletesebb és teljesebb megtartására
a Szentlélek belső vonzása indít és képesít. A keresztény ember
egész élete állandó úton járás: az a fontos, hogy minden pillanatban megtegye az akkor megkívánt és lehetségessé vált következő
lépést a teljes szeretet felé.

Isten transzcendenciájának jele

A szerzetesség mint jel

lsten országának
kettős jellege

További gondolkodást igényel, hogy felfedezzük ennek a szerzetesi
hivatásnak értelmét. Sok megokolást találunk a zsinati és pápai iratokban, és nincs szándékunkban azokat tagadni. Ki akarnánk azonban emelni azok közül egyet, amelyalapvetőnek tűnik. Ez pedig a
"jel" -jelleg.
A Lumen gentium szerint "az evangeliumi tanácsok vállalása
valódi figyelmeztető "jel" amely "kinyilvánítja a mennyi javakat"
és "az eljövendő feltámadást", és bemutatja, hogy Isten országa
minden földi valóság fölött áll" (LG 44). Az új egyházi törvénykönyv szerint Ifa szerzetesélet a jövendő életnek jele" (CIC 607); a
szerzetesek feladata pedig az, hogy "az egyházban fényes jellé
válva az égi dicsőséget előrejelezzék (CIC 573,1). II. János Pál szerint a szerzetesélet "elsőrendű" feladata, hogy láthatóvá tegye a
csodákat, amelyeket Isten a meghívott emberek törékeny természetében művel" (VC 20). így a szerzetesélet "egy lesz azon konkrét nyomok között, amelyeket a Szentháromság a történelemben
maga után hagy, hogy az emberek az isteni szépség elragadó erejét és az utána való vágyat észlelni tudják" (VC 20). A szerzetesélet szerepe, "hogy a végső idők jele legyen" (VC 26).
Talán úgy válik mindez érthetőbbé, ha megfigyeljük a Jézus által hozott Isten Országának, Isten királyi uralmának kettős tulajdonságát. Ez az isteni uralom a Fiú és a Lélek küldetése által behatolt a világba: immanenssé lett, és isteni energiájával képes mindent áthatni és átformálni. "Az Isten országa igazságosság (dikaioszüné, vagyis az Isten akarata szerinti élet), béke és öröm a
Szentlélekben" - mondja Szent Pál (Róm 14,17). Az Isten országának energiája képes átformálni a családi életet, a társadalmat, a
gazdaságot, a politikát, a tudományt, a művészeteket, mindent.
Olyan ez az ország, mint a kovász, amely mindent átváltoztat.
Ezért az Isten Országát építő keresztények nem vonulhatnak ki a
világból: "Az új föld (2Pét 3,13) várásának nem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy tökéletesítsük e földet, hiszen itt van növekedőben az új emberi család
közössége, amely valamiképp már elővételezi az eljövendő világ
körvonalait" (GS 39).
Azonban Isten országa nemcsak "immanens", hanem "transzcendens", mindent felülmúló is. "Deus semper maior" (Isten mindig mindennél nagyobb) - mondta Ágoston. Erre az Istenre vá-
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3Szent Ágoston:
Vallomások, 1,1.

A lemondás mint jel

A rahneri példázat

gyódik kielégíthetetlenül az emberi szív: "Magadnak teremtettél
bennünket, Urunk, és ezért nyugtalan a mi szívünk, amíg benned
meg nem nyugszík't" A Miatyánk központi kérése: "Jöjjön el a te
országod!" nem szűnik meg soha e világon. Az emberi szív örökké arra vágyódik, hogy "Isten legyen minden mindenben" (IKor
15,28), és így az isteni szeretet legyen minden mindenben.
Jaj lenne nekünk, ha kialudna bennünk ez a vágy, ha már nem
lenne igaz, amit minden misén mondunk: "Reménykedve várjuk
az örök boldogságot, és Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges
eljöttét". Ha nincs meg bennünk a transzcendencia utáni kiolthatatlan vágy, akkor a legszebb dolgok is elsatnyulnak. Ha nincs
meg az Isten felé való fordulás, akkor a javak halmozása és birtoklása lesz életcél, a munka öncélú szenvedéllyé válik, a politika
önző hatalomkereséssé züllik, a művészet csak a "valót" mutatja
vagy torzítja és nem "annak égi mását", a zene kábítószerré fajul
és már nem a Lét titokzatos hangja.
Amint a tapasztalat mutatja, az emberek nagyon hajlamosak az
ilyenekre. Elfelejtik a transzcendenciát. Ezért hív meg Isten egyeseket arra, hogy igen nagy értékekről való önkéntes lemondással
jellé legyenek: jelezzék azt, hogy Isten mindig mindennél nagyobb, hogy érdemes mindent elhagyva ezt az Isten Országát keresni, hogy lehet - a szokásos mediációkat (közvetítéseket) kihagyva - közvetlenül az Istenhez kapcsolódni. Ezek a jel-emberek olyanok, mint a példabeszédbeli szolgák, akik égő lámpással
kezükben várnak Uruk visszatérésére (Lk 12,35-38).
Karl Rahner nyomán egy hasonlattal lehet ezt megvilágítani.
Tegyük fel, hogy valaki egy ház előtt áll, kezében egy gyönyörű
en éneklő fülemülével. Felnéz a háztetőre és látja, hogy azon ragyogó galamb ül. "De szeretném ezt a galambot magamhoz ölelni" - kiáltja. De ott énekel kezében a kis fülemüle. Az is kedves
neki, azt sem akarja elengedni. Mi csinál hát? A fülemülét el nem
eresztve kúszik fel a tetőre. Megfogja és magához szorítja a galambot is meg a fülemülét is. Ez a történet szimbolizálja, hogy az
emberek többsége számára Isten nemcsak megengedi, hanem
akarja is, hogy családot alapítva, társadalmi foglalkozást űzve keressék Isten Országát.
De történhetik a dolog másképp is. Tegyük fel, hogy egy másik
ember is megpillantja a galambot, és bámulatát kifejező gesztussal önkéntelenül széttárja két kezét. Abban a pillanatban elrepül
kezéből a fülemüle. Emberünk kissé megütközik ezen, de a galamb utáni sóvárgás annyira betölti szívét-lelkét, hogy nem ér rá
bánkódni, hanem sietve felmászik a tetőre, és magához öleli a galambot. Az ilyen ember a szerzeteséletet példázza. Igaz, hogy elvesztette fülemüléjét, de mégis szép önfeledt lelkesedése. Léte jel
lesz; bizonyítja, hogy a galamb nem álom, nem mese, hanem
minden valóságnál valósabb. Ha érte el hagy is mindent, nem
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A fogadalmak új
értelme

A szegénység
fogadalma

Az engedelmesség
fogadalma

vall kárt. Mert a .míndíg mindennel nagyobb Isten" lesz osztályrésze.
így lesznek a szüzességben, szegénységben, engedelmességben
élő szerzetesek jellé, az örök élet valóságának, az eszkatologikus
beteljesedésnek a jelévé. Létükkel jelzik, hogy Isten Országa olyan
"szántóföldben elrejtett kincs", olyan "nagyértékű gyöngy", melyért érdemes mindent eladni, mégpedig nagy-nagy örömmel.
Jézus tanítványai között voltak, akik házukban maradtak, családi életet éltek, eddigi foglalkozásukat folytatták, hittek Jézusban
és követték tanítását. Például Lázár családja, akikről azt mondja
az evangélium, hogy "Jézus szerette őket" Un 11,5). Volt azután
olyan is, akit Jézus arra hívott, hogy elhagyva "házát, testvéreit,
apját, anyját, gyerekeit, földjét" kövesse vándorlásaiban és teljes
szegénységben hirdesse az evangéliumot minden népnek.
Ez utóbbiak fejezik ki világosan Isten Országának mindent felülmúló transzcendenciáját. Mindent elhagynak, és követik Jézust,
az élő Jézust, személyes szeretettel. Ez a szerető Jézus-követés kű
lönbözteti meg a keresztény szerzeteséletet a más vallásokban található szerzetességtől. Ök is a transzcendencia tanúi, az Abszolútum felé zarándoklók serege. Mi is azok vagyunk, de Jézus társaságában.
Ha Isten Országa transzcendenciájának jeleként fogjuk fel a
szerzeteséletet, akkor a fogadalmak is új értelmet nyernek. A szüzességi (nőtlenségi) fogadalom virrasztó várakozás az Istenre:
nem akarom betölteni magamat semmivel, űrt hagyok életemben,
amely a "jövendő világ jele" (CIC 599k) Ezért csak akkor lesz sikeres ez a fogadalom, ha nem töltöm ki ezt az űrt (nagyétkűség
gel, iszákossággal, önfejűséggel, hiúsággal, címkórsággal, televíziótól való függéssel, hatalomvággyal stb). Amikor az ember lát
ilyen félresikerült szerzeteseket vagy római katolikus papokat,
sajnálja, hogy az illető miért nem lett inkább becsületes házasember. Hiszen léte már nem jel, hanem ellenjel.
Ez a fogadalom természetesen nem arra való, hogy e világon senkit se szeressünk, hanem inkább arra, hogy Istennel együtt mindenkit szeressünk egyetemes, meleg, tevékeny, jézusi szeretettel.
A szegénység fogadalma révén akkor lesz a szerzetes Isten
transzcendenciájának jelévé. ha megéli a "lét szegénységét". Ez abban áll, hogy nem keresi a presztízst, a hatalmat, a sikerélményeket, a hírnevet, nem akar karriert befutni. Lemondott minden téren a "birtoklás" létformájáról. Tudja, hogy ha valamit birtokol,
akkor az a valami nagyon könnyen birtokolja őt. Szabad akar lenni, hogy személyes szeretettel bemehessen Isten örömébe (Mt
25,21). öt "birtokolni" nem lehet, csak egyesülni vele önfeledt
szeretetben.
Az engedelmesség fogadalmát a legnehezebb megokolni. Nem
elég, ha Jézus engedelmességét említjük, mert Jézus felnőtt korában nem engedelmeskedett embereknek, hanem csak mennyei
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A zsinati elv
érvényesülése

A visszavonhatatlan
hűség jele

Atyjának. Az elöljárójának engedelmességet fogadó szerzetes embereknek engedelmeskedik. Mégis annyiban lehet a teljes Isten
felé fordulás jelévé. hogy mindent megtesz annak érdekében,
hogy egész élete csak Isten akaratát kövesse. Mert, bár megeshetik, hogy az elöljáró nem azt parancsolja, amit Isten szeretne, de
Isten akarja azt, hogy az engedelmességet fogadó ember a parancsot teljesítse, kivéve azt az esetet, amikor bűnt látna ennek teljesítésében. Ilyenkor ugyanis a lelkiismeret előbbre való mindennél.
Hozzá kell tennünk, hogy a II. Vatikáni zsinat óta a szerzetesi
engedelmességre vonatkozólag is egyre inkább érvényesül a "zsinati elv": minthogy a Szentlélek minden ember szívében műkö
dik, elöljáróknak és követőknek együtt kell keresniük, bizalmas
párbeszéd folyamán együtt kell megtalálniuk az életükre és munkáikra vonatkozó isteni akaratot. Az egyes rendek rendalkotmánya határozza meg, hogy ilyen előkészítés után kit illet meg a
végső döntés joga: az egyéni elöljárót-e, vagy pedig a káptalani
közösséget.
A szerzetesi engedelmesség nagy előnye az is, hogy lehetövé
teszi egy tartós közös akarat kialakítását és ennek segítségével évszázadokon át áldásosan Isten dicsőségére és az emberek javára
szolgáló művek fennmaradását. Az évezredes bencés kolostorok
ennek jó példái.
Előző magyarázataink során már többször használtuk a "fogadalom" szót. Azt kell tehát még megokolnunk, hogy miért tartozik a szerzetesek jel-jellegéhez, hogy fogadalommal kötelezik magukat a szüzesség, a szegénység és az engedelmesség megtartására. Talán az segít ennek megértéséhez, hogy a Jézus által hozott
új szövetség örök szövetség, amely Isten visszavonhatatlan hűsé
gén alapszik. Az az ember lesz tehát ennek a szövetségnek a jele,
aki visszavonhatatlanul elkötelezi magát emellett az élet mellett.
Ezáltal azt mutatia, hogy Istenben feltétlenül meg lehet bízni. Az
emberek és körülményeik változnak, de Isten hűsége örökkévaló.
Erre épít az a szerzetes, aki örökre közvetlenül Istennek adja magát. lsten népe ilyen jel-embereket kíván látni. Ök segítenek, hogy
mindenki mindig bízni és reménykedni tudjon Istenben és segítségében, bármi történjék is.
A szerzetes tehát olyasvalaki, aki Isten személyes hívására válaszolva arra vállalkozik, hogy a "mindig mindennél nagyobb Isten" jele legyen az egyházban és a világban; életével tanúskodjék
Isten országának transzcendenciájáról.
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OROSZ ATHANÁZ

Született 196o-ban Nyíregyházán. 1985-ben szentelték
pappá.
Tanulmányait Rómában folytatta. Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán tanított. 1996-ban tett örök fogadalmat
Chevetogne
bencés
monostorában.
Legutóbbi írását 1997. 8.
számunkban közöltük.

A szerzetesség
intézményesülése
1.Legyetek
tökéletesek...".
Tanulmányok a
keresztény aszkézis
történetéhez a
szerzetesség
kialakulásáig. Budapest,
Vö. még Puskely Mária:
Keresztény
szerzetesség 1-/1.
Pannonhalma, 1996.
21nnen származott a
későbbi enkratiták
elnevezése is, akik az
enkrateia, az
önmegtartóztatás
fontosságát
hangsúlyozták.
Leginkább 1Kor 7,32-34
szövegét idézték.

A sivatagi szerzetesség gyökerei és egyházi "jóváhagyása"
se szeri, se száma azoknak a műveknek, amelyek a szerzetesség eredetével foglalkoznak. Századunkban több monográfia is született az
esszénusokról vagy a Jézus-korabeli aszkétákról, a Philón által emlegetett therapeutákról, illetve az Egyiptomban megjelenő Szerapisz-papokról. A qumráni és a nag-hammadi gnosztikus leletek föltárása
újabb alapot szolgáltatott azok kutatásai sz~ára, akik a 4. századtól
intézményesült szerzetességet az egyházon kívüli csoportokra akarták
visszavezetni vagy egyéb (heterodox) tanokból akarják levezetni.
Mindezek részletes elemzéséhez magyar nyelven a közelmúltban
egyedül Vanyó László adott ki szakszerű kommentárt.'
Az első századokra vonatkozó föltételezések összefoglalása után
a következő lapokon az ókeresztény egyház szerzetességének intézményesülésével fogok foglalkozni. Ezen belül kűlönösen vitatott
kérdés maradt míndmáíg, hogy a szerzetesség nem az egyházi
renddel szemben fejlődött-e ki, amelyet az erre vonatkozó kutatások ismertetése után a 4. századi egyiptomi szerzetességnek a hierarchiához való viszonya alapján tisztázhatnánk.
Akik az apostoli kor óta létező aszketizmusra hivatkoznak, azok
az evangéliumi tanácsok szerint alakult szegénység, szüzesség és
engedelmesség eszményeire mutatnak rá az ősegyházban, és annak
peremén élő példaképeken. Kétségtelen, hogya 2. század egyháza
sem szűkölködött olyan elkötelezett aszkétákban. akik radikálisan
igyekeztek megélni a Mester által meghirdetett életeszményt: nemcsak a Mt 19,2l-ben meghirdetett evangéliumi szegénységet, hanem
az önmegtartóztatás radikális formáit, elsősorban az önkéntes szüzességet is létfontosságúnak tartották.i A Jézus anyanyelvéhez egészen közel álló szír nyelvben így veszi föl a "szentség" (kaddísuta)
szó a nemi tisztaságra vonatkozó jelentést. Az apokrif Tamás-aktáktól kezdve a két szó rokonértelmű maradt, és a szír egyháztanítók
szótárában egyaránt olyan keresztényekre vonatkozik, akik a házaséletről lemondva igyekeztek megfelelni az evangéliumi alapelveknek. Ugyanebben a körben terjedt el az ihidaía köznév is azok
megjelölésére, akik "szentül és tisztán, szennyfolt nélkül egyedül"
éltek.' Szent Efrém és Küroszi Theodorétosz feljegyzései szerint Niszibisz környékén már 280 körül- sőt valószínűleg már azelőtt is
- keresztény remeték is éltek, akik böjttel és válogatott kínzások-
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3Hamarosan a szírek
azoncsfották az
"ihidaida" szavukat a
görögök által használt
monakhosszal. Vö. A.
Vööbus: History of
Asceticism in the
Syrian Orient. A
Contribution to the
History of Culture in
the Near East I. The
Origin of Asceticism.
Early Monasticism in
Persia, Leuven, 1958,
108.
A szír autochton
szerzetesség
kifejlődéséhez perdöntő

bizonyítékokat szolgáltat
a 109-169. oldalon.
4Erről is tanúskodik a
Liber Graduum, amely
a tökéletesség fokait
mutatja be, illetve a
Makariosznak
tulajdonított írások. Vö.
Somorjai Ádám: A
Makariosz/Szimeoni
iratok, Pannonhalma,
1955, 24. és 38.

Euszebiosz
zsoltárkommentá~a

kal sanyargatták magukat. Közöttük és később az örmény és északafrikai szerzetesek körében is számos túlzásra bukkanunk. Perzsiában és Mezopotámiában különösen érvényesülhettek a szélsősé
ges (távol-keleti) önsanyargatási gyakorlatok. Ezeken a területeken
és később Kis-Ázsiában még sokáig nem volt regula, s az aszkéták
a többi keresztényre is igyekeztek rákényszeríteni önmegtagadási
gyakorlataíkat.? A görög fordításokban monakhoszként szereplő ihidaia eredetileg nem feltétlenül különült el a keresztény városlakóktól, s a falvakban is sokfelé megtalálható volt.

A monasztikus eszmény tenninológiájának kialakulása
A monakhosz szó eredeti jelentését egyébként tévedés lenne csupán
a magányos életre vállalkozók bizonyos értelemben "hiányos" családi állapotára visszavezetni. Igaz, hogy a monadzein ige eredeti jelentése: "egyedül élni", s az ebből képzett főnév elsősorban arra
alkalmazható, aki házastárs nélkül egyedül marad, vagyis "Istennel
köt házasságot". A monakhosz szóval azonban nem elsősorban valaminek a hiányát, hanem inkább az IKor 7,32 szerint "az Úr kedvében járó" ember .rnegosztottségtól való mentességét", összeszedettségét fejezték ki. Mivel a világ sokfélesége okvetlenül megosztja
a lelket, az aszkéták csak azzal válhattak igazán szerzetesekké, ha
elmélyült lelkiélettel figyelmüket osztatlanul Istenre irányították.
Sokáig még a világgal való külső szakítás nélkül is monakhosz lehetett az, aki az "egyetlen szükségeset" (Lk lD,42) választotta, és elvileg bárhol a folyamatos ima állapotában élhetett.
Ezt az egyszerűségre utaló etimológiát erősíti meg Caesareai
Euszebiosznak a 67. zsoltár 7. verséhez írt kommentálja is, amely
ennek a görög szónak az első egyházi előfordulása (kb. 330-335).
Eszerint Isten az, aki "lakást ad a házban az egyedül élőknek". Ez
utóbbi kifejezés azonban pontatlan. A héber jehidim szó fordítására a 2. századi ebionita Szümmakhosznál a monakhoisz főnévi alak
szerepel. Ennek és a többi Origenésznél talált fordításnak alapján
fejti ki a caesareai püspök a szerzetesség különböző szempontjait.
Eszerint Isten "nagy jótéteménye" ez (hogy otthont nyújt a szerzeteseknek): mivel "a monasztikus rend (to tagma ...to tón monakhón) a Krisztusban haladók élcsapata", s így "az emberi nem számára Isten legnagyobb ajándéka". A következő mondatokból kiderül, hogy a konstantini béke idején a keresztényeknek ez az
"élcsapata" már egy külön társadalmi csoportot képez, jóllehet
ekkor még viszonylag "kevesen vannak". Jelentőségüket viszont
kifejezi az Aquila-féle zsoltárfordításban itt használt "monogeneisz": ők ugyanis "Isten egyszülött fiához hasonlítanak". A LXX
görög Bibliában szereplő monotropúsz változatot pedig azért lehet
rájuk vonatkoztatni, mert ők fInem olyanok, mint akik hol ilyen
módon viselkednek, hol meg olyan módon, hanem mindig olyan
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szót, ami itt a nemi
különbözőséget
megelőző

(Ter 2,18)
eredeti egység és
"egyedüliség" eszméjét
sugallja.

módon élnek és ahhoz tartják magukat, hogy az erény csúcsára
érjenek".5 Egy további Órigenésznél talált fordításnak megfelelően
"monodzónoi" is lehetne a jelzőjük. ami szó szerint azt jelenti,
hogy csak egy övük van, tehát egyszerűek és szegények. "Márpedig ilyenek mindazok, akik magányosan és tisztán élnek" - folytatódik a zsoltárkommentár, s ebben "számunkra elsők az Üdvözítő tanítványai voltak, akiknek ő mondta: Ne szerezzetek se
arany-, se ezüstpénzt az övetekbe..." A hangsúly itt az apostolokéhoz hasonló teljes eszköztelenségre kerül. Euszebiosz szerint
ezért sorolja fel őket elsőként a "házában lakást kapók" sorában
az őket letelepítő. Mert a korábban említett "árvák és özvegyek"
csoportjához hasonlóan, de kiváltképpen és legnagyobb megbecsüléssel őket (az egyedül élőket) telepíti le "házban": vagyis az
egyházban. A magyarázó püspök itt az egyszerű, apostoli életmódot emeli ki, mert ezek az emberek teljesen Istenre utalva élnek.
Ez a zsoltármagyarázat föltételezi, hogy a középpontjába került szerzetesség már évek óta közismert egyházi mozgalom,
amelynek társadalmi szinten is megfelel egy csoport, az özvegyekéhez és a szüzekéhez hasonló "tagma". S ezeknek a most már
külön csoportként kezelt szerzeteseknek a jelölésére nem bizonyult elegendőnek a korábbi évszázadokban nőkre és férfiakra
egyaránt használt "szüzek" szó, hanem újabb elnevezés honosodott meg. De Euszebiosz püspök a 4. század elején megírt Egyháztörténelmében még nem számolhatott be új elnevezésű "monasztikus" mozgalomról. Pedig metropóliájában egyik elődje, a 3.
évszázad elején Jeruzsálem püspökévé szentelt Narkisszosz már
maga is erre az életeszményre adta a fejét. A cesareai püspök így
számol be róla: "Mivel már régóta a filozofikus életmódot választotta, (...) a pusztaságba vonult el, ahol elrejtőzködve élt éveken
keresztül". 6
Egyéb forrásokból is tudjuk, hogy a 3-4. század fordulóján valóban fontos változások történtek azok életében, akik addig még
a legtermészetesebb otthoni környezetükben élték meg Istennek
szentelt szüzességüket. Az utolsó nagy egyházüldözések elől sokan félreeső helyekre vagy egyenesen a pusztába menekültek, s
velük hamarosan mint anakhorétákkal/ vagyis első remetékkel találkozunk. Ugyanakkor viszont békésebb időszakokban az egy
városban élő szüzek és aszkéták valószínűleg egyre több közös
lakhelyet is létesítettek, amelyekben "testvérekként" éltek, és egyházi felügyelet alatt valósíthatták meg az önmegtagadás eszményét. A 4. század elejéről számos olyan levél vagy nyilvános dokumentum maradt ránk, amely a lemondást ~yakorló keresztények ilyen jellegű szerveződéséről tanúskodik. Ekkoriban kezdik először aszkétákra alkalmazni a különböző Biblia-fordításokban már régóta kéznél levő, de a klasszikus görögben nem használt monakhosz nevet is.9
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11 VÖ.

Falusi szerzetesség

Mindez kronológiailag összhangban áll "a szerzetesek atyja",
Antal remete életrajzi adataival, aki húsz évig tartó teljes bezárkózottság után 305-ben lépett elő az aszkézise helyéül választott
erődítményből. s ekkortól számos remete kereste meg őt, akik lelki irányítását kérték. Antal életrajzának 14. fejezete szerint "sokakat meggyőzött arról, hogy a magányos életmódot vállalják. Így
történt tehát az, hogy a hegyeken is remeteségek jöttek létre, és
hogy a sivatag szinte városként népesült be szerzetesekkel.l" akik
elhagyták saját javaikat, és életmódjukkal beiratkoztak a mennyei
város lakói közé". A Lk 18,28 szerint az otthon és vagyon elhagyása lehetett a döntő motívum abban, hogy egyszerre monakhosz-sereg népesítette be a sivatagot. Mindenesetre ekkortól már
sajátos keresztény tömegmozgalom jött létre, amely hamarosan
szinte egész Egyiptomot elárasztja. Ez a döntő mozzanat az Arszinoé-i csatornánál történt, amely a Nílust kapcsolta össze a Moirisz-tóval. Az életrajz szerint Antal el is vállalta a szerzetesek irányítását. Biztató szavára tehát hamarosan sok remeteség jött létre,
és "azok lakóit ő atyjukként irányította" (15. f.). Arszinoé városa
a környék központja volt, s ehhez a közigazgatási egységhez tartozott egy Karanisz nevű falu is, amelyből a szerzetesre vonatkozó monakhosz elnevezés mindmáig ismert legkorábbi bizonyítéka
maradt ránk egy 4. századi papirusztöredéken (324 nyaráról).
Ebből a Nílushoz közel eső faluból egy Aureliusz Iszidorosz
nevű gazda írt kérelmet a helyi elöljárónak, Dioszkorosz Kaiszónnak. Iszidorosz ugyanis perpatvarba keveredett egy házaspárral.
A panaszos szerint "azok egy nagy doronggal nekem támadtak...
- úgyhogy ha segítséget nem kaptam volna az éppen ott termett
Antoninosz diakónustól és Izsák szerzetestl5l, csakhamar teljesen el
is pusztítottak volna..." A panaszlevél dátumozása arról tanúskodik, hogy a szerzetes és a diakónus 324 nyarán mentette meg a
pórul járt gazdát az agyonveréstől. 11
A szöveg világosan tanúsítja, hogy a 4. század elején már az új
módon nevezett szerzetesek élhettek falvakban is. Semmi nem
szól az ellen, hogy az itt említett Izsák monakhosz kapcsolatban
állhatott "a szerzetesek atyjával", Antallal is, aki korábban Karaniszhoz közel működött. Az viszont biztos, hogy a remente a jelzett időben már régóta újra magányosan, a "belső hegységben"
tartózkodott, ahová csak egy-két tanítványa, mint például Makariosz követhette. De itt is igazolódik a mai kutatók alapfeltevése.
hogy "a szerzetesség a keresztény világ több pontján jelent meg
egymástól függetlenül és mégis szinte egyidőben", mégpedig a 34. század fordulóján. Ekkoriban tért vissza Antal remete tanítványa, Gázai Hilárion is a szülővárosa melletti sivatagba (307) és
Kharitón elődei a júdeai pusztának Jerikó mellett lévő Kalarnonoázisába, hogy a palesztin szerzetesség első képviselői legyenek.
Természetesen egyikük sem állította magáról azt, hogy ő alapította
meg a szerzetességet: mindegyik már elődökre hivatkozott. Néhány
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Városi aszkéták

12VÖ.

Brakke, D.: The
Authenticity of the
Ascetic Athanasiana,
Orientalia 63 (1994),
17·56.
13A Constantiushoz
intézett Apologia 33.
pontja szól azokról a
szent szüzekről, akiket
".Constantinus császár
tisztelt." (Óker. irók 13,
422-423). A
terminológiához vö.
Badger: A New Man
Created in God,
Durham, 1990, 194sk.
14Proceedings

of the
Twelfth International
Congress of Papyrology
1970, Toronto, 500.
oldalán (N. 84).

K.: Die
Bedeutung der
neuveröffentlichten
melitianischen Urkunden
für die
Kirchengeschichte. A
335·ben írt levél úgy
eml~i Paieuszt, mint aki
homologétész és
monakhosz. Vö. Judge,
E. A.: Im. 20. 84-85.
15HoII,

év múlva pedig, amikor Pakhómiosznak regulát kellett alkotnia
szerzetesközössége számára, akkor - ha már előd nem volt ehhez a közösségi vállalkozáshoz - a hagyomány szerint egy angyal nyújthatta át a megvalósítandó életszabályokat. ..
Ugyanebben a korszakban egyébként a "régi" típusú, városi
aszketikus élet is tovább fejlődhetett. Az Istennek szentelt szüzesség Alexandriában már az utolsó pogányegyházüldözések idején
is elterjedt. A Nagy Konstantin hatalomra jutása idején Alexandria keresztény közösségét irányító Alexandrosz maga is tanúságot
tett arról, hogy Áriusz sok szüzet átcsábított párthívei közé, és az
így eltévelyedett "tisztességtelen nőket" végül a hereziarchával
együtt ki kellett közösíteni. Ugyanakkor az egyiptomi főváros
igazhitű egyházában is bőven maradtak szüzek és aszkéták. 12
Athanáz Alexandrosz érsek neveltjeként, és a főváros felolvasójaként még maga is aszkétának számított, s nemcsak csodálta, hanem esetenként meg is látogathatta a szerzeteseket. Miután az I.
Nikaiai zsinaton már kiváló teológiai felkészültségről tett tanúságot, az öreg érsek őt jelölte utódául. Az aszketikus életre vágyó
diakónus először menekülni próbált e tisztség elől, de miután a
haldokló püspök megmagyarázta neki, hogy semmiképp sem futamodhat meg, őt választották meg és iktatták be az elhunyt érsek utódául. Püspökké szentelése után egyik fő gondja éppen az
volt, hogy a szüzeket megóvja az eretnek csábításoktól, és az
úgynevezett monadzontesz csoportját megtarthassa az igazhitűek
nyájában. A szüzekhez intézett levelek beszédes tanújelei voltak a
szerzetesek irányában megnyilvánuló lelkipásztori gondoskodásának. Tehát a nagyvárosban is régóta voltak már Istennek szentelt
szüzek és szerzetesi hivatások, akiknek Athanáz a monakhoi szóhoz hasonló monadzoniesz elnevezést adta. 13 Ugyanakkor Leontopolisz környékén virágzott egy tévtanítónak, Hierakasznak aszketikus mozgalma: a kopt aszkéta elítélte a házasságot és bizonyos
eledeleket, de ezzel olyan népszerű lett, hogy az alexandriai érsekek kénytelenek voltak óva inteni híveiket ettől a csoporttól.
S érdemes mindezek tudatában még egyszer visszapillantani
az éppen Arszinoé vidékén fölfedezett Izsák monakhoszra és hasonló kortársaira. Az Antoninosz diakónussal sétáló szerzetes
életformája még erősen eltérhet attól, amit a híres remeték kezdtek el és hirdettek. Életmódja hasonlíthatott egy D. H. Samuel által közreadott (P. Herm. Rees 7 elnevezésű) korabeli levél 14 címzettjéhez, a magát is anakhorétészként megjelölő "Apa joannész"hez, aki még a 330 körüli években is jó társadalmi kapcsolatokkal
rendelkezhetett. De hasonló életmódú "önmegtagadó" lehetett a
Meletiosz párthívei között hitvallónak titulált Paieusz is, aki falujának egyházi elöljárója is (preszbüterosz és szerzeteselöljáró) volt. IS
Nem csoda, hogy efféle szerzetesek láttán az alexandriai érsek
föltette a kérdést, hogy milyen alapon lehet az ilyet monakhosznak
nevezni. Szent Athanáz és később Szent Jeromos úgy véli, hogya
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16Antal tanítványait
idézi, akik szerint a
monachus név elsőként
ennek a remetének járt
ki, mert Pál csak
"principem istius rei
fuisse, non nominis" (Vita
S. Pauli primi eremitae 1
- PL 23, 18).
17Puskely Mária: im. 1.,

67.
18Der

Ursprung des
Mőnchtums, Tübingen,
1936, 184. Ez a
mondat szinte csak
visszhangozza a R.
Reitzenstein által
hangoztatott véleményt,
amely szerint az
"egyházi szerzetesség"
eszméje történelmi
szempontból teljes
"önellentmondás". In:
Historia monachorum
und Historia Lausiaca,
Göttingen, 1916,
185-210.
19Pé1dául Pambó
atyának pápájához,
Theophilosz érsekhez
intézett szótlan válasza
lehet egyik példája a
hierarchiával való
ambivalens
kapcsolatnak: "Ha a
csöndemnek nem látja
hasznát, nem válna
hasznára a beszédem
se" (Uo.). De iti a
sivatagi atya nem
lázadásból tagadta meg
az érsekkel való
beszélgetést.

manakhasz nevet nem a városokban összeköltözött vagy egyénileg a
falvakban

szerzeteskedő

aszkétákra kell vonatkoztani, hanem
Szent Antaira és az ő életideálját követőkre. Tehát
azokra, akik a 4. század elejétől egyre nyilvánvalóbban elkülönültek a közösségektől, hogy a világtól elvonulva teljesen Istennek
éljenek. Jeromos az általa bemutatott Remete Szent Pálról azt állítja, hogy már jóval Antal előtt (éppen az ő születése óta) kint élt
a pusztában, de ennek ellenére nem vonja kétségbe ez utóbbinak
egyedülálló szerepét a monasztikus életforma megalapításában."
Hasonló példát találunk a 4. század közepéről ránk maradt papiruszokon: egy bizonyos Paphnutiosz atya példáját. öt a levelek címzésében is már egyértelműen anakhorétésznek tekintik, és életmódja
már valóban remetére vall. Athanáz érsek egyik rövid körlevele szól
.minden bárhol is lévő igazhitű szerzetesnek (monakhaisz), akik nem
házasságban (ton monéré bion) élnek, és szilárdan ragaszkodnak a
Krisztusba vetett hithez". Ebben a szerzetességet is szépen jellemző
köszöntésben a manakhasz szó utal arra, hogy nem a községekben
élő aszkéták a címzettek. hanem a pusztába kivonult remeték, illetve
az aszkétákból élő pusztai közösségek lakói.
mindenekelőtt

Szembeszállt-e a korai szerzetesség az egyházszervezettel?
Ezzel a "monasztikus" mozgalommal kapcsolatban terjedhetett el
az a vélemény, hogy "a monachizmus csendes és hősies kontesztálás az egyház életének fokozatos lanyhulása ellen" Y K. Heussi A
szerzetesség eredete című monográfiájában úgy mutatta be az egyiptomi szerzetesség kezdeteit, mint amelynek dokumentumaiban a
szerzetesség és az egyház közötti alapvető ellentét nyomaira lehetne bukkanni: "A 4. században rendkívül nagy harcok játszódtak le
az egyre tovább nyúló hierarchikus szervezet és az aszkétaság között" .18 A teljesen a pusztai magányába menekült remeték egyháztól való elzárkózását szerintük csak a szerzetesközösségek rendszeres egyházi ellátásának megszervezése szüntette meg, amely lelkipásztori vezetéssel kapcsolta be újra a szentségi közösségbe. Az
eddig említett példák viszont éppen nem erről tanúskodnak. Mi
lenne az oka akkor a későbbi szakadásnak? Ennek tisztázására fölül
kell vizsgálni az általuk idézett szerzeteseket és iratokat. S nem
mindjárt "Az Atyák mondásait", amelyből szinte mindenre lehetne
igazolást találni.'? Hanem például a karizmatikus közösségszervezőnek, Pakhómiosznak az életrajzait és kapcsolatait, aki köré már
32D-tól az egyiptomi szerzetesek többsége tömörült. Az ő állítólagos
hierarchia-ellenességét azzal szokás igazolni, hogy műveiben szinte
elő sem fordul az "egyház" szó. 20 Aztán, hogy amikor a helyileg
illetékes püspök az éppen akkor hivatalba lépett Athanáz érseket
kérte föl arra, hogy Pakhómioszt pappá szentelje, ő elbújt ez elől.
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20Ugyanakkor műveinek
a Lefort által közreadott
kiadásában a 25.
oldalon szerepel egy
kritikus mondata: "az
egyházak tele vannak
viszályt szító és
fölgerjedt emberekkel".
21

Vita prima 32 és 112,
Halkin 20 és 72.

22VÖ. műveinek a
Lefort által közreadott
kiadásában a 15.
oldallal. Később az
ApCsel 20,28 szavait
(már az eredeti
.epíscopos" nélkül)
idéző Horsziesziosz is
hasonló elveket fejtett
ki (Liber 17 és 40;
Boon 119sk és 135)

A három "alapító"

Végül pedig, hogy e?i Szné-Latopoliszban tartott helyi szinódus eléggé megfeddte őt. 1
Mindenezek ellenére annyi bizonyos, hogy a thébai közösség viszonya Athanáz érsekkel és az alexandriai "pápákkal" kifogástalan
maradt. Azt, hogy amikor Pakhómiosz pappá szentelése elől elbújt,
ez nem tiszteletlenségból történt, magának az érseknek a szavai is
igazolják: a kopt életrajz szerint ugyanis ő maga állapította meg,
hogy ez csak "a lúvságos és ideiglenes értékek" elől való menekülés
volt (28. f.). S bár a denderahi püspök ezzel akarta volna Pakhómioszt "a szerzetesek atyjává tenni", a tabennészi tanítványok enélkül
is mindig .Pakhómíosz atyánk" tekintélyére hivatkoztak és "angyaltól kapott" Szabályzatát isteni ihletésűnek tekintették. Életművében
nyoma sem található az egyházi közösség elleni lázadásnak. Sőt
testvéreit az egyház evangéliumi képei szerint "Isten gyermekeinek
közösségeként" kezelte, mint akik "a lelki nyáj báránya..."n
Tabennészé alapítója még Antal remete életében, 346-ban halt
meg, s ezután tanítványai idézték azt a véleményét, hogy Isten az
ő nemzedékén belül három különleges értéket mutatott fel Egyiptomban: a Krisztusért küzdö és őt hordozó Athanázt, a remeték
tökéletes példaképévé vált Szent Antal atyát és ezt a (Pakhómiosz-féle) közösséget. amely mindazok számára minta maradt,
akik a vallásosság terjesztésén és elmélyítésén, illetve a lelkek tökéletesítésén fáradoznak. A szerzetesség kezdeteinek ezt a három
legnagyobb tekintélyét tehát nem lehet egymás ellen kijátszani.
Pakhomiosz jóban volt Antal remetével, s amikor szerzetesei elvitték halálhírét a teljesen visszavonult Antalnak, ő ajánló levelet
írt a gyászlúrt vivő szerzeteseknek, hogy vigyék el az alexandriai
pápának. Athanáz pedig kezdettől fogva tudatosan támaszkodott
a szerzetességre, és újra meg újra a thébai közösség imáit kérte,
"hogy az Úr több békét adjon az egyházaknak" (Vita Pachomii, I,
150). Az Alexandriából hazatérő szerzetesek még sokáig lelkesen
számoltak be arról, hogy milyen szívélyes fogadtatásban volt részük. "Boldogok voltunk, hogy megtapasztalhattuk, hogy ezek a
fényes világítók mennyire érdeklődnek irántunk, és (elhunyt)
atyánk iránti szeretetük alapján hogyan gondoskodnak a mi lelkünkről is." Azt is tudjuk például Alexandriai Theodórosz
megtérésének történetéből -, hogy az egyiptomi "pápa" saját
legbensőbb munkatársait is szívesen buzdította az aszkézisre, és
engedte el a nagy szerzetesközösségbe. Így nem is véletlen, hogy
Athanáz ariánus üldözői végigkutatták utána a Pakhómiosz által
alapított közösségeket, és a "tabennészieket" is üldözték. 356-ban
a katonák sikertelen házkutatást tartottak az egész közösségben.
362-ben pedig a Julianosz aposztata által elűldözőtt pápát a thébai szerzetesek újra fényes fogadtatásban részesítették. Azt is tudjuk, hogy Pakhómiosz nem sokkal a közösségalapítás után papot
kért az illetékes püspöktől, akinek mindig engedelmeskedett. A
sivatagba húzódó remeték nem protestáltak, hanem mindenek-
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előtt

önmagukat reformálták. A thébai "klauzúrában" egymást
távol állt az egyházi rend reformjának vágya. Az egyház hivatalos szentségi gyakorlatának lebecsüléséről
úgyszintén szó sem lehetett. Sőt néha szinte meglepő a korabeli
remeték történetében, hogy minden nehézséget áthidalva igyekeztek megáldozni. Az Eucharisztia a szerzetesi élet egyik legfontosabb eleme maradt, és nem is csak a Pakhomiosz cenobitáinál.
Pakhomiosz kopt életrajzában olvasható a beszámoló egy tolvaj
szerzetesről, akinek me~ítélését az egyik püspök a szerzetesközösség vezetőjére bízta?
Ha el kell is ismernünk, hogy voltak egyházellenes szerzetesek
a 4. század közepén, ezeket nem a közismert szentek között, hanem inkább Hierakasz vagy Áriusz párthívei között kell keresnünk. Kétségtelen, hogy Alexandriában ez utóbbiak módszeresen
és rendszeresen tiltakoztak és lázítottak a kemény kezű Athanáz
ellen. Amikor pedig a karhatalom támogatásával ki tudták iktatni
az egyházkormányzásból, mindjárt ostromolni kezdték az egyházához tartozó "szent és szeplőtelen szüzeket", Athanáz már korábbi körleveleiben is a legkeményebb kritikával illette a helyét
bitorló ariánus Gergely érseket, aki a szerzetesnők illetve "szent
szűzek" elleni erőszakos beavatkozásaival minden jóérzésű emberből méltatlankodást váltott ki.24 A szűzeknek írt leveleiben az
érsek azt javasolta, hogy maradjanak meg csak .Krlsztus menyasszonyainak". Majd 358-ban szinte megismétlődött a korábbi
botrány: ekkor a Kappadókiából hozott új ariánus püspök, a
György mellé pártolt ariánus szüzek vettek részt az Athanáz mellett kitartó szüzek elleni támadásban'i'' és a monadzontesz elleni
blokádban. S nyilván nemcsak találomra vették célba éppen a városban lakó szerzeteseket: hiszen ők voltak az igazhitű egyház támaszai. Már 354 márciusában Athanáz hosszú levelet írt egy Drakontiosz nevű szerzetesnek, aki aszketikus megfontolásból igyekezett kitérni az őt püspökké megválasztó hermúpolisziak elő1.26
Az Isten által kijelölt hivatást védelmező alexandriai pátriárka itt
saját püspöki hivatásáról és a szerzetességhez való viszonyáról is
hosszú vallomást tett. De nem is ezzel, hanem főként következő
művével nyerte meg magának az Antalt követő remetéket és Pakhómiosz szerzeteseit.

nevelő szerzetesektől

boihair., 68.
a vétségről
beszámol a Halkin által
kiadott első görög
életrajz is (76; 51. old.).
.23 Vita

Ugyanerről

Ep. Eneyc. erről
beszámoló 3.
fejezetének elemzéséhez
vö. Elm, S.: 'Virgins of
God'. The Making of
Asceticism in Late
Antiquity, Oxford
24Az

25Az. Apológia
Constantinushoz a
korábban sok szüzet ért
gyalázatot fölelevenfive
szól arról, hogy .most
az ariánusok... lemeztelenftették őket...
Csak eretnekek terhére
írható a nagy gaztett..."
(Óker. írók 13, 422-423.)
26Az Epistula ad
Dracuntium H. G. Opitz
kiadásában olvasható
Athanasius Werke II.
kötet 303-308. oldalán.

A szerzetesség atyja - alexandriai érseki szemmel
Az első görög Pakhómiosz-életrajz azzal kezdődik, hogy hivatkozik
a "rendkívül aszketikus életű és erényes Antal atyánkra, akinek
olyan volt az élete, mint a nagy Illésé és Elizeusé, és Keresztelő
Jánosé, ahogyan erről írásban is tanúskodik a remete halála után a
legszentebb Athanáz érsek", Aztán leírja Pakhómiosz megtérését és
közösségalapító életét, aki 346-ban úgy halt meg, hogy már több
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Athanáz életrajza
Antalról
27A

továbbiakban G. J.
M. Bartelink kritikai
kiadásából, a Sources
Chrétiennes sorozat
1994-ben megjelent
400. köt. alapján, VA
rövidítéssel idézzük, de
Vanyó l. ford~ását
hamarosan magyarul is
egyre többen
olvashatják.
Athanázról írt (21.)
beszédének 5. sz.
Megjelent a Sources
Chrétiennes sorozat
270. kötetében
1980-ban.

28Az

29VA 20,4-5.

mint ötezer szerzetes vezetője volt. S ennek ellenére az életrajz mindenekelőtt az "aszketikus életű és erényes Antal atyánkra" hivatkozik, ahogyan erről "a legszentebb Athanáz érsek írásban is tanúskodik". Miért ilyen fontos az érseki tanúskodás, és hogyan élvezhet
elsőbbséget egy remete élete a sok ezer szerzetes közösségszervezőjéhez képest? Miért éppen Antaira hivatkozik alapítójaként
mindmáig az egész egyiptomi szerzetesség, és őt említik imájukban
a szerzetesi felnyírást végző elöljárók a 4. század több tízezer aszkétája közül?
Szent Athanáznak 356-ban kezdődő harmadik száműzetése
idején megírt Antal életrajzi 7 nem is csak egy remetének a történetét, hanem a sivatagi aszketikus életeszményt is messze földre
kisugározta, sőt a szentek életrajzának egyetemes mintája is lett.
Ugyanakkor hosszú távon befolyásolta a keleti szerzetesek hozzáállását az egyházi hierarchiához. Az alexandriai főpap azért adta
közre mindazt, amit a remete életéről tudott, mert szerinte "egyedül Antal példája is elegendő" a keresztény élet hitelessé tételéhez. A mű i~en jellegű hatására utalt 380 körül Nazianzoszi
Szent Gergely 8 Athanázt dicsőítő beszédében, amelynek előszava
szerint a "Teológus" maga is szeretné úgy elmondani a beszédét,
ahogyan az alexandriai érsek "maga megírta az isteni ihletésű
Antal életét, elbeszélés formájában készült szerzetesi szabályzatként". Nem hagyhaljuk azonban figyelmen kívül azt a tényt sem,
hogy Athanáznak ez a műve milyen jól beleillett egyházkormányzásának, valamint a szerzetesekkel foglalkozó műveinek a kereteibe. Különösen érdekes, hogy az az egyszerű remete, aki korábban egyáltalán "nem akart az irodalommal foglalkozni", végül
teológiai fejtegetésekbe bocsátkozik az ariánusokkal vagy a meletiánusokkal. Az egyházi vezetőket tiszteletben tartó és az eretnek
császárok közeledését mereven visszautasító remete nyilván még
halála után is hatékony szószólója lehetett a meghurcolt érseknek.
Athanáz korabeli levelezéséből és A betegségr81 és egészségr81 ránk
hagyott töredékeiből pedig kiderül, hogy az egyiptomi egyház
vezetője mennyire kötelességének érezte, hogy alkalomadtán beleszóljon a szerzetesek életébe. Számára tehát az Antal élete iránt
érdeklődő "tengerentúli" szerzetesek kérdése alkalmat nyújtott saját elveinek kifejtésére és terjesztésére is.
Antal remete kemény önfegyelme éppen az ő újfajta és mégis
eredendően bibliai teológiáját illusztrálta. Ha a megtestesült Ige
egy egyiptomi fiatalemberben az átistenülés folyamatát tudta végbevinni, akkor ez a példa mindenkit az erények gyakorlására serkenthet. Amit az érsek "húsvéti leveleiben" a nagyböjti időszakos
aszkézis eszményeként hirdetett meg minden hívének, azt hozza
emberközelbe intelmeiben az egyszerű remete: "Nekünk nincs
szükségünk arra, hogy vándorútra keljünk, ha a mennyországba
tartunk. ..,,29 A remetei magányból kilépő aszkéta, aki a hegy kö-
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30yA 16. Ez Athanáz
korai művének a
Beszéd a hel/ének
ellen kezdetének
mondanivalóját eleveníti
föl (Óker. írók 13, 34.)
Mindenesetre ez a
Bibliára hivatkozó
.szkeptikus utalás" nem
jelenti eleve a művelt
kereszténység
elutasítását.
31 68.1. Életformája
érvet jelentett a
szakadárokkal
szemben, akik csak
saját magukat
tekintették a vértanúk
egyházának (illetve a
börtönökben fölszentelt
új hitvallók utódainak),
és elszakadtak a
hivatalos egyháztól.
döntő

32A Szent Ágooton
Vallomásaban emilett
monostoron kWI például
Szent Jeromos 127. levele
tanúskodik egy római
arisztokrata asszony,
Maroolla által a1aplott
monostorról (127,5).
33Szent Jeromos
391-ben írta meg Szent
Hilárion életrajzát,
Sulpicius Severus pedig
397-ben Szent Mártonét.
34A Szent

Athanázról írt
(21.) beszéd kritikai
kiadása a Sources
Chrétiennes sorozatból,
21,19.

zelében maga vált megingathatatlan sziklává, már az új, "lelki"
ember eszményképe lett.
Az egyébként nagyszeru leveleket is író remetét azért kellett
szerényebb műveltségűnek bemutatni, hogy ez tartsa vissza a
szerzeteseket és híveket a hiábavaló "gnózistól". Antal műveltsé
gét a Bibliából szerezte, s nincs is szükség egyéb ezoterikus tanok
beavatóira vagy egyéb titokzatos tanokra. Az Arszincéből érkezett tanítványokhoz intézett első buzdítás is ezzel kezdődik: "A
Szentírás éppen elég a mi oktatásunkra'Y'' A szerzetes Krisztus
példájából él, és csakis tőle tanul.
Az életrajz második felének aztán a különböző keresztény cs0portosulásokkal való kapcsolatot kellett tisztáznia, hiszen még a
világtól elvonult remete sem élt az egyházon kívül. A Meletiosz
örökségére hivatkozó szakadár csoport szoros kapcsolatot tartott
fenn a kopt szerzetesekkel, de Antal remete szakított ezekkel a
csoportokkal/'' és helyettük a hivatalos egyház vezetőire, Athanáz
érsekre és Szerápion, thmuiszi püspökre hagyta köntösét illetve
lelki örökségét. A szerzetesi eszmény normájára számot tartó
igényt támasztja alá a záró ajánlás is: "Olvassátok föl tehát míndezt a többi testvérnek is, hogy megtudják belőle, milyennek kell
lennie a szerzetesnek!".
Hogy aztán elérte-e célját az életrajz szerzője? Bizonyos, hogy
az utókor nagyra értékelte Szent Antal remetét és élettörténetét. A
két latin fordítás diadalmenetet járhatott egész Európában, ahol
azonnal több monostor is létesült Antal példájának követésére. 32 S
még ugyanebben a században két latin szerzetes életrajza is az
"Antal élete" mintájára készült el.33 Ezek szerzőinek azonban már
nem sikerült Szent Athanázhoz hasonlóan kifejezésre juttatniuk a
szerzetesség teológiai tartalmát. Míg az alexandriai teológus
Krisztus egyedüli szerepét, és az újszövetségi "szentek közösségét" helyezte a középpontba, a későbbi hagiográfia néha hajlamos
volt eltávolodni ettől.
Nazianzoszi Szent Gergely dicsőítő beszéde viszont arról tanúskodik, hogy az alexandriai érsek "az isteni ihletésű Antal életrajzával" elérte célját. Az életrajz megírásának évében a szerzetesek között tartózkodó Athanáz "közvetítő és kibékítő szerepet töltött be, (...) s a remetéket kiengesztelte a közösségekben élők
kel".34 A kölcsönös megértésre hivatkozva lecsillapította a kedélyeket, és "mindenkit meggyőzött arról, hogya szerzetesség inkább egy bizonyos életmódhoz való állandó hűségen múlik,
mintsem azon, hogy testileg mennyire sikerült félrevonulni a világtól". Ez a stabilitás pedig éppen Antal remete életében vált
közismerten nyilvánvalóvá. Tehát valószínűleg ez a példa vezette
jobb belátásra a vitatkozókat. Ugyanakkor a beszámoló szerint az
érseknek sikerült helyreállítania lIa papság tökéletességre vezető
szerepének" becsületét, és ez a szemlélődőknek is nem kis hasznára volt: "véleménye ugyanis törvény lett számukra, amit pedig
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35Ezek az idézetek is
az alexandriai érseket
dicsőítő beszéd 20.
fejezetéből származnak
(SC 270, 150-152) Az
utolsó mondatok a
túlzásoktól intő Antal
remete életeszményét
idézik föl a
mindennapos
vértanúság eszméjével.

36Az Apophthegmata
Patrum szerint Hilárion
így szólítolla meg a
remetét: "Békesség
neked, világosság
oszlopa, aki
megvilágosítod a
világmindenséget!"

nem tartott jónak, azt tiltottnak tekintették, mivel az ő döntései
Mózes törvénytábláiként szolgáltak számára, úgyhogy ezeknek
(iránta tanúsított) tisztelete nagyobbnak bizonyult, mint amit az
emberek a szentek felé tanúsítanak". És Szent Gergely szerint a
pusztai remeték annyira megkedvelték főpapjukat, hogy szinte
életük árán is megvédelmezték üldözőivel szemben. 35 Az érseknek a sivatagban összegyűjtött anyaga és az Antalról írt könyve
nem maradt tehát rosszabb értelemben vett "pusztába kiáltott
szó". S mindmáig tanúskodik arról az összhangról, amelyet némi kezdeti nehézségek ellenére - előbb-utóbb egyértelműen sikerült megvalósítani a szerzetesek és az egyházszervezet között.
Azt, hogy ebben a folyamatban Antal remetének központi szerepe volt, nemcsak az alexandriai érsek állította, hanem maga a
történelem is igazolta. A tengerentúlra küldött életrajzon kívül a
remete tanítványai egy fél évszázadon belül Keleten is sokfelé elvitték az általa képviselt monasztikus eszmét. A .szerzetesek atyja" már a halála utáni évtizedekben is úgyszólván meghódította
Égyiptomot, ahol elsősorban Makariosz nevű tanítványa teremtett
"iskolát" az újabb szerzetesek számára. Ammón püspök, a nitriai
szerzetesség atyja szintén az ő tanítványának tekinthető. Utolsó
tanítványai a Vörös-tenger mellett lévő monostorokban szilárdíthatták meg Szent Antal örökségét. A palesztinai szerzetesség alapítójának tekintett Hilárion rögtön keresztelkedése után meglátogatta őt, és tanulmányozta a remete életmódját, mielőtt a Gáza
melletti cellában telepedett volna le.36 A gyöngyhalász Avgin atya
révén pedig Mezopotámiába is hamar eljutott Antal öröksége, hiszen ez a 363-ban elhunyt egyiptomi szerzetes jó néhány társával
együtt telepedett le a Folyamközben. S a bizánci szerzetesi fogadalom azzal a szent fohásszal végződik, hogy az Úr Antalnak és
a két legnagyobb szentföldi szerzetesnek osztályrészére tegye
méltóvá a monakhoszt. Afrikától a Fehér-tengerig és az Óceánig
mindmáig Szent Antal neve maradt az első hitelesítő embléma a
monasztikus eszmén.
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"Keressük együtt
Isten arcát"
Az ágostonrendiek Magyarországon

A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővé
rek Kongregációjának tagja, magyar-latin szakos tanár. Legutóbb a Keresztény Szerzetesség, Történelmi Kalauz 1-1/. című mű
ve jelent meg e témakörben.

A Regula

Az ágostonos lelkiségű közösség gyökerei a 4. század végére nyúlnak
vissza, ahhoz az Aurelius Augustinus által megélt, majd megfogalmazott Regulához, amelynek születésétől kereken 1600 év telt el.
Szent Ágoston (354-430) nem alapított szerzetesrendet, megtérése pillanatától azonban monachusként élt barátaival, társakkal, s
ebben a megszentelt életállapotban folytatta szolgálatát püspökként
is, haláláig. Az "Egy szív és egy lélek Isten keresésében" célja határozta meg a tagastei "kerti monostor", majd néhány év múlva a
hippói klerikus-testület és apácaközösség életét. Kezdettől határozott lelkiség szerint alakult a konszekrált, sajátosan "ágostonrendi"
férfiak és nők életformája. Ezek között voltak monachusok - némiképp a sivatagi coenobiták követői; a püspök mellett lakó munkatársak, "kanonokok" testülete, valamint a zártabb közösségben
élő monachák (apácák) közössége. Közös szellemi atyjuknak Szent
Ágostont tekintették, életmércéjüknek a Regulát. A századok során
megőrződött ez a három alapforma, illetve további újabb ágakkal
gazdagodott.
Az észak-afrikai kereszténység szinte teljes elpusztítása után a
Regula európai talajon gyökerezett meg. Szétszórtan élő anachoréták, kisebb csoportok tartották életük zsinórmértékének hippói
Szent Ágoston monasztikus életszabályát. Belőlük alakította meg
IV. Ince Incumbit nobis kezdetű bullájával 1244-ben, majd erősítet
te meg IV. Sándor 1256-ban a Szent Ágoston Regulája szerint élő
Remeték Rendjét. Ez a rend a 16. században két reform-ágat hajtott: a recollectusokat, illetve a sarutlanokat. Számuk elég csekély.
A remete elnevezést elhagyva az ősi ágostonos közösség mai hivatalos neve: Ordo Fratrum Sancti Augustini (O.s.A.).
A püspök mellett a Regula szerint élő, ún. szabályozott kanonokok életformája sok változáson ment át a századok folyamán.
Ma hat nagyobb létszámú ágostonos kanonoki kongregációt ismer el a Szentszék; a Lateráni, a Bernáthegyi s a Windesheimi az
ismertebbek.
Az ágostonos Regula szerint élő női közösségek a középkor folyamán két irányban fejlődtek: a monachák szemlélődő életet
folytató viszonylag zárt közösséget alkottak, a szabályozott kanonoknők viszont apostoli szolgálatot is teljesítettek, elsősorban betegápolást.
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Az ágostonosok
Magyarországon

A jól felszereIt könyvtár, a magas szintű képzés, s így a tudományos felkészültség mindhárom csoport ismertető jegye.
A középkorban - nem szólva itt néhány lovagrendről - több
nagy monasztikus, kanonoki, illetve koldulórend fogadta el Ágoston Reguláját életszabályként. Ide tartoznak többek között a premontreiek, a trinitáriusok, a szerviták, a domonkosok, nemkülönben a pálosok, az újkortól pedig a betegápoló irgalmas testvérek.
Az újkorban kialakult női szerzetesrendek, illetve kongregációk
között, éppen későbbi magyar vonatkozásai miatt, meg kell említenünk az Itáliában induló orsolyitákat, a francia gyökerű Notre
Dame kanonissza kongregációt, majd számos 19. századi alapítást: a bajor eredetű Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanő
vérek, a német alapítású Szaivátor Nővérek kongregációját, a
Bécsben született Isteni Szeretet Leányai társulatát stb.
Az ágostonos karizma igen kedvező talajra talált hazánkban is.
Az apácákról, a források bizonytalansága miatt, alig mondhatunk
valamit; a 13. század derekán talán Veszprém fogadta be őket elő
ször, de ez a kolostor rövid időn belül a domonkos apácák otthonává vált. Lehetséges, hogy másik közösségük Kolozsvárt alakult
meg.
Többet tudunk az ágostonos remete-rend tagjainak történetéről.
Az 1260-as évektől számuk oly gyorsan emelkedett, hogy 1272
körül már létrejött a magyar rendtartomány. Ehhez csatlakozott a
komári és a körmendi vilhelmita monostor is. Az első tartományi
elöljárót egy 1278-as adat szerint Illésnek hívták. Néhány 14-15.
századi elöljáró neve: Salamon, Deésvári János, Lőrinc, Tordai
Mátyás, Peleskey Lukács, Tordai Bertalan, Kőrősi Máté, Pécsi
Márton... Szentéletű szerzetesként tartották számon az állítólag
királyi vérből származó Pannóniai Videt, IV. László seregének lelkészét, akinek a rendi hagyomány még halottfeltámasztást is tulajdonít (tl297). Az ágostonrendiek szívesen telepedtek meg püspöki székvárosokban (Esztergom, Gyulafehérvár, Pécs, Vác, Eger,
Várad). A magyar tartomány központja Esztergomban működött.
Itt alakult meg a rendi főiskola (studium generale) is. Az első magyar ágostonrendi püspököt, Székesfehérvári. Pétert, IX. Bonifác
nevezte ki 1390-ben. Szent Ágoston fiai az egyházkormányzat
mellett kivették részüket a haza védelméből is. Zimonynál, 1456ban, Kapisztrán János mellett perjelükkel együtt hét ágostonrendi
szerzetes harcolt a török ellen és halt vértanúhalált. A 15. század
első évtizedeiben a magyar rendtartomány kilenc perjelséget és Pázmány szerint - 16, az ágostonrendi történész, Xystus Schier
szerint 24 kolostort foglalt magában. Ezen utóbbi szerint az önálló magyar rendtartományhoz tartoztak: Bártfa, Borok, Buda,
Deésvár, Ercsi, Eger, Esztergom, Harapkov, Ilok, Kaza, Komár,
Körmend, Körös, Lövő, Németújvár, Pápócz, Pécs, Sáros, Sárospatak, Székesfehérvár, Szepesvár, Szepesváralja. Torda és Verőce
rendházai. Történetük a korabeli dokumentumok alapján többé-
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kevésbé felvázolható. Ha ehhez hozzáadjuk a feltételezett rendházakat (például Saár, Dedes), a szám 30 fölé emelkedik.
E virágkor jeles írókat, tudósokat tart számon, akik a hazai fő
iskolán, illetve külföldi egyetemeken tanítottak (Foresteus István,
Sándor magister, Szigeti István, Verebélyi Péter). Azok nevét, akik
járványok idején teljesített szolgálatuk során adták életüket, nem
ismerjük, de korabeli dokumentumok ezek magas számáról tudósítanak.
A török hódítás és a reformáció elsodorta az ágostonrendi kolostorokat. Jó száz évre teljesen nyomuk veszett.
Az első újraalapítás 1655-ben Lékán (ma Lockenhaus, Burgenlandban) történt a Nádasdyak jóvoltából. Budavár visszafoglalása
után kerülhetett csak sor a második budai megtelepedésre. A város falain kívül, de az országút mellett kapott telken épült 1707től kezdve rendházuk, majd templomuk. Ez az utóbbi aHorányi
család segítségével 1767-ben fejeződött be. A templomszentelés
1770-ben történt. Visszatelepedésük napjától megindult a lelkipásztori szolgálat, 1723-tól ismerjük az ágostonrendi plébánosok
névsorát, aházfőnökökét 1699-től, a perjelekét 1734-től. A virágzó
lelki életnek II. József feloszlató rendelete vetett véget 1785-ben.
Az országúti templom és kolostor ma a ferenceseké. A templom
oltárképei között azonban mindmáig megtalálható a Szent Agostont és Tolentinói Szent Miklóst ábrázoló két festmény.
Az 1713-ban létrehozott kanizsai rendház mindössze tíz évig
működött. Az 1702-től épülő pécsi rendház és templom 1750-ben
tűzvész martaléka lett. Az újjáépített kolostor és rendház 1788ban ugyancsak II. József rendeletének esett áldozatul.
II. József feloszlató parancsa elért egy igen régi kolostort is;
Fiume rendháza valószínűleg az 136o-as években jött létre. 1504ben ugyan velencei kalózok tönkretették, de tíz év múlva felépült.
Kiváltságos kolostor lett, vagyis közvetlenül a legfőbb rendi elöljáró felügyelete alá tartozott.
Az ágostonos szabályozott kanonokokról igen kevés a történelmi adat. Az ún. karinges kanonokok a 13. századtól a Dunántúl,
valamint Erdély több városában éltek. Ma már csak helységnevek
őrzik emléküket.
Apácákról sem tudunk. Az ágostonos karizma a kanonissza
kongregációkban élt tovább, de ez már a 19. század történelme. E
kanonoknők. valamint középkori rendek újabb harmadik rendi
alapításai, továbbá ágostonos Regulára építkező új nővérkongre
gációk jelenítik meg modern formában az ősi ágostonos szellemet-lelkiséget.
A férfi rendeket képviselik: a premontrei kanonokok (Jászó,
Csorna, Gödöllő), a domonkosok (Budapest, Debrecen, Szombathely), a szerviták (Eger), a betegápoló irgalmas testvérek (Pécs) és
a pálosok (Budapest, Pécs). Sem az ágostonrendiek, sem a trinitáriusok nem tértek vissza hazánkba.
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Amint annak idején a domonkos Árpád-házi Szent Margit
vagy ifjabb Szent Erzsébet a Regulát követték, napjainkban az újjáalakult másodikrendi domonkos apácaközösség is e szent hagyományt folytatja (Felsőgöd). Az ugyancsak szemlélődő életet
élő vizitácíós apácák is ebbe a csoportba tartoznak (Budakeszi). E
lelkiség segítette megszentelődésében Bogner Mária Margit nő
vért, magyarföld "kis Terézét" (tl933).
Merici Szent Angela leányai, az orsolyiták (Győr) 1675 óta nevelték a magyar leányokat. Soproni intézetük az idén ünnepli alapításának 250. évfordulóját.
Ősi rendek szellemében, azok harmadik rendjeként a következő magyar alapítású kongregációk működnek ismét: premontrei
nővérek (Zsámbék), szervita nővérek (Győr) és az Árpád-házi
Szent Margitról nevezett domonkos nővérek (Szombathely, Kő
szeg). Francia gyökérből eredve s az oktatás szolgálatát vállalva a
kanonoknő hagyomány vonalába illeszkednek a pécsi Miasszonyunk nővérek és a zalaegerszegi Notre Dame kanonoknővérek.
Az ősi ágostonos Notre Dame kongregáció modern újraalapításaiban szolgálják a magyar ifjúságot a Miasszonyunkról nevezett
Szegény Iskolanővérek (Budapest, Debrecen, Szeged, Makó) és a
Kalocsai Iskolanővérek (Budapest, Kalocsa, Kiskunfélegyháza).
Ágostonos karizmájukkal álltak be ismét a magyar társadalom
szolgálatába az Isteni Üdvözítő Nővérei (szalvátor nővérek,
Máriabesnyő) és az Isteni Szeretet Leányai (Budapest, Ipolytölgyes).
E sokszínű paletta, tekintettel az elmúlt századok és évtizedek
viszontagságaira, nem teljes. II. József feloszlató rendelete óta ma
Magyarországon hiányoznak az ősi, immár mind az öt világrészen szolgáló Ágostonrend tagjai, nemkülönben az ágostonrendi
szemlélődő apácák. Szellemi termékeik ugyan megjelennek, néhány éve a római Curia Generalizia két képviselője is ellátogatott
hazánkba (nekik köszönhetjük a Regula magyar kiadatását), a
rend tehát készen áll további lépésekre... Kérdezhetjük: vajon
nincs még itt az alkalmas pillanat?
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KEREKES KÁROLY

1918-ban született Kistályán. Ciszterc~a szerzetes,
ny. zirci apát. Görög-latin,
majd a szétszóratás után
magyar-orosz szakos tanár.
1957·ben került ismét egyházi szolgálatba, 1973-tól a
Szegedi Teológiai Főiskola
tanára.

1Részletesebben lásd a
Magyar Katolikus
Almanach /I. A magyar
katolikus egyház
1945-85, SZIT 1988,
Budapest, 157-231.
lapjain Hervay F. és
Kisgergely J.
összefoglalását.

Szétszóratás
és összeszóratás
A II. Vatikáni zsinat Lumen gentium kezdem dokumentuma kifejti
többek között, hogy a szerzetesek a szegénység, tisztaság és engedelmesség krisztusi eszményét közösségben, szerzetescsaládban
valósítják meg. Elsődleges céljuk és feladatuk tagjaik Istennek szentelt életét védeni és előmozdítani. Annak a külső apostoli feladatnak (igehirdetés, betegápolás stb.), amit a szerzetesrendek vállalnak, nem szabad gátolnia. hanem elő kell mozdítania a szerzetesek
lelki életét, belső békéjét, megszentelődését. (Vö. LG 43-44) Így volt
ez már akkor is, amikor több mint ezer évvel ezelőtt az első szerzetes közösség megjelent, és helyet kapott magyar földön.
Magyarországon a szerzetesség egyidős a kereszténységgel. Az
első "nagy" korszak mintegy félezer éves sokszínű és gyümölcsöző kibontakozása utáni második, inkább csak időben
"nagy" korszakban csaknem végzetes változást hozott a 16. századi török terjeszkedés és reformáció. Majd következett a jozefinizmus és a racionalizmus, amely egészen az első világháborúig
éreztette hatását. A szerzetesség magyarországi életének harmadik
nagy (jóllehet időben csak rövid) korszaka az 1920-as években
kezdődött és 1950-ig tartott, amikor a szerzetesek száma a legtöbb rendben túlszárnyalta a régi létszámot.
1950 nyarán 1750 szerzetest hurcoltak el éjnek idején kolostoraikból. Ez év augusztus 30-án a Magyar Püspöki Kar hallgatólagosan tudomásul vette a szerzetesrendek felszámolását, szeptember
7-én pedig az Elnöki Tanács törvényerejű rendelettel megvonta a
szerzetesrendektől a működési engedélyt. Csupán kilenc rendház
maradhatott meg mintegy 180 férfiszerzetessel és 60 szerzetesnő
vel. 2300 férfiszerzetes és 8000 szerzetesnő vesztette el így otthonát és közösségét. Ezeknek mintegy 70%-a 1989-ig elhunyt.'
Ezekre a napokra visszagondolva más-más képek jelennek
meg a fellelhető adatokat regisztráló, a fogható tényeket rögzítő
elmékben. és ugyancsak más-más képek a bibliás szemmel látó,
bibliás szívvel halló és ilyen emlékezésből élni tudó lelkekben.
Ugyan ki figyelt fel akkor az Énekek éneke szavaival kesergő "jegyes" sóhaj ára, segélykiáltására: "Fogjátok meg a rókákat, a rókafiakat! Lám, hogyan irtják-pusztítják a szőlőnket, amely éppen
most virágzik" (2,15). És ki gondolta végig azokban a napokban
a Mt 13,3-23-ban leírt jézusi tanítást: "Kiment a magvető (mert
hát akkor éppen vetés ideje volt) vetni a magot. Igaz, némelyik
mag útfélre esett, meg aztán köves talajra, és tüskebozótba is hul-
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lott belőle. De jó földbe is hullott, s ezek termést hoztak, harmincszorosat, hatvanszorosat". És a magvető nem panaszkodik, örömmel gyűjti csűrbe a jó termést, Vagy hányan gondoltak akkor az
Atyára mint szőlőművesre, akinek a Jn 15,1-8 szerint különös, féltő gondja van a szőlőtőre és minden szőlővesszőre akkor is, ha
fájdalmas tisztogatá-metszegető, sőt tűzzel-égető munkát is kell
végeznie a mennyei szőlősgazdának azért, hogy a szőlőtőn maradó vesszők bőséges termést hozzanak...
Hitünk szerint a mennyei Atya ilyen örökélet-aratást és ilyen
örökélet örömét fakasztó szüretet akart előkészíteni.

Társadalmi helyzetünk a szétszóratás idején
A börtön szabadsága

A szétszóratás mint
próbatétel

A szovjet rendszerű kommunizmusban a társadalom a maga sajátos struktúrája szerint "közösségi" volt. Csak "közösségi" élet létezett: üzemi munkásnak és kolhozparasztnak, tudományos dolgozónak és alkotóművésznek, pártfunkcionáriusnak és vasúti pályamunkásnak egyaránt. Általános kényszerhelyzet, kényszerközösségi helyzet, amelyben szinte csak a magánzárkás elítéltnek lehettek
igazán szabad, senkitől sem zavart órái. Majdnem hatéves börtönélet után mondta országos hírű matematikus-fizikus szerzetes elöljáróm: "Mi a szerzetben szabad közösségí életet éltünk. A diktatúra
kényszerközösségeiben valóban meg lehet háborodni. Magánzárkába kerülésem után békén hagytak. Most úgy látom, szükségem volt
erre a magánzárkás pár évre, hogy kedvemre kiszámolhassam magam... Közben imádkoztam... Veletek voltam..."
A szétszóratás kétéves előkészítése (1948-50 között), a sorozatos letartóztatások és kirakatperek lélektanilag talán több kint jelentettek, mint az elhurcoltatás. 1950. szeptember 7-én a kormány
kihirdette: A Magyar Püspöki Kar képviselőivel történt megegyezés (valójában diktátum) alapján a szerzetesek az ÁVH által foganatosított összeterelés után egy egész országnyi karámban "szabad" életet kezdhetnek, azaz maguk kereshetnek családoknál,
üzemekben, illetve alkalmi munkahelyeken életkeretet.
A szerzetesek, akik önkéntesen vállalt kötöttségben, igazi közösségben éltek addig is, és megszokhatták a különálló szerzetes
házakban, "zárdákban" folyó, egymáshoz természetszerűen alkalmazkodni kész életet, nem törtek össze még az ilyen vidravas ba
szorító próbatételek alatt sem. "Kidobatásunk" afféle természeti
csapásként ért bennünket, mint valami földrengés, tűzvész vagy
árvíz, ami az élettel jár, és amit "majd kiheverűnk", Istentelen
zsarnoki hatalmak hozták ránk, de nem Isten terveinek megsemmisítéseként éltük meg, hanem Istennek általunk nem ismert,
nem értett útjaira terelődtünk. Egyszóval: próbatétel volt.
Némelyeket közülünk nem a nagy karám sokezernyi kalitkáinak valamelyikébe irányított a Gondviselés, hanem különlegesen
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A külső
megpróbáltatások

Mai jogi

Az egyházi ingatlanok
ügye

őrzött zárkákba, az intézményes börtönök sátáni találékonysággal
kitervelt és működtetett "présházába". Ha az idekerült szerzetes
valóban az volt, aminek vallotta magát, úgy rendjének, népének
és az egész egyház, sőt a világ üdvének csodálatos kegyelemforrásai nyíltak meg szívéből. Szétszóratásunk éveiben sokszor
eszembe eljutott Csehovnak a cári Oroszországot megjelenítő "hatos kórterme" hiszen az egész ország egy különös ideggyógyászati kórteremmé tágult. Azt hiszem, matematikus szerzetes
elöljárómmal folytatott beszélgetésem nyomán jutottam el (1956ban) a dolgok és történések új dimenzióinak a megsejtéséhez.
Megvallom, volt idő, amikor megkísértett a gondolat, hogy magamban "hűséges és hűtlen szerzetesek" kategóriájában gondolkoztam.
Szétszóratásunk évtizedeiben mentesültünk az egyéni lelkiismeretfurdalás roncsoló hatásaitól: nem okozott olyan kárt, mint
amennyit a külső megpróbáltatások láttán bárki is "joggal" gondolhatott volna. Megpróbáltatásainkat nemcsak népünknek nagy
része, hanem a külföld is szánalommal, sőt olykor csodálattal
szemlélte. Az újjáéledés lehetőségeit és a "keretek" helyreállítását
leginkább gátló tényező a negyven éven át tartó és külsőleg ránk
erőszakolt "bioritmus" volt. Szétszóratásunk ideje alatt a huszonéves szerzetesekből hatvanévesek lettek.

lehetőségeink, működési

problémáink

1989. április 12-én hangzott el a magyarországi szerzetesrendek fő
elöljárói előtt a Püspöki Kar referensének ajkáról a kormány üzenete: többé nem számít államellenes összeesküvésnek, ha szerzetesek összeköltöznek, és élhetnek tetszésük szerint közös életet, ha
van hol és miből. A négy évtizeddel azelőtti legéletképesebb szerzetesközösségeknek is alig megvalósítható feladat volt ez. A még
életben maradt szerzetesek a hosszú időszakban állandósult másmás életritmust diktáló munkakörükben egészen más lehetőségek
között éltek, mint azelőtt. A leépítés, a szétszóratás forgatókönyvét
megírni annak idején igazán könnyű volt: a felépítését összehasonlíthatatlanul nehezebb. Sokan kérdésesnek tartották, hogy egy nemzedéknyi kihagyás után a .mélyhütéssel" tárolt szerzetesélet egyáltalán folytatható-e. Vagy mindenestül újat kell kezdeni? Minden
szerzetesközösségnek szüksége van közös lakóhelyre, közös munkahelyre.
Sokan idézik az evangéliumból egyrészt a tornyot építeni akaró és a hadba indulni készülő emberről-királyról szóló tanítást
(Lk 24,25-35), másrészt az egész világ meghódítására szétküldött
apostolok lelkére kötött jézusi szavakat: "Ne vigyetek magatokkal
se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt" (Lk 9,1-3). Mindezeket a saját összefüggésükben kell magyarázni, a mi esetünkben is.
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Az újjászületés

fájdalma

Biztos, hogy nem a kockázatmentes életre és a teljes összkomfortra kaptuk szerzetesi hivatásunkat. De maga Jézus is, a Szent Család is lakott valahol, és élt valamiből. Az 1991. július 22-én kihirdetett XXXII-es törvény rendelkezik Ifa volt egyházi ingatlanok
tulajdoni helyzetének rendezéséről". öt nappal később összehívták a történelmi egyházak vezető személyiségeit és a szerzetesrendek elöljáróit is, hogy a törvény szövegezői és a szakminisztériumok szakelőadói tájékoztatást adjanak, és a felmerülő kérdésekre
válaszoljanak. Talán nem érdektelen, hogy e sorok írója megkérdezte: hogyan lehetséges, hogy olyan lényeges különbség van a
törvény eszmei bevezetője és a gyakorlati rendelkezések között?
1992 tavaszán, ha lassan is, de elindult az egyházi ingatlanok
közül azoknak az "átadása", amelyeket a törvény szavai szerint a
pártállam elkobzott és folyamatos jogtalanságokat elkövetve saját
tulajdonának nyilvánított. A munka lassan, de ígéretesen haladt
egészen 1994 tavaszáig, amikor a "májusi fagy" "átrendezés" (átszervezés) címén megállította a folyamatot. 1996 elején újraindult
az immár átszervezett bizottság munkája, de már nem a miniszterelnökség, hanem a Művelődési Minisztérium irányításával.
Mindezt nem panaszképpen említjük, hanem mintegy adalékként annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy vajon melyik a
nagyobb próbatétel: a már múltnak mondott, de a jelenben is tartó szétszóratásunk, vagy a csak most induló összeszóratásunk.
Ki tudja, az újjászületés olykor nem jár-e még több és nagyobb
fájdalommal, mint maga a születés. Igaz, ezt még Nikodémus is
nehezen fogta fel, pedig ő "Izrael tanítója" volt (Vö. Jn 3,10), és a
mesterek Mestere, maga a megtestesült isteni Bölcsesség próbálta
neki megmagyarázni. A "jó pápa" (XXIII. János) szerette így megfogalmazni a II. Vatikáni zsinat megújulási programját: "Visszatérni hitünk forrásaihoz, gyökereihez". De ugyanezt a "visszatérést" jelöli meg a Szeritlélektől vezetett zsinat a szerzetesélet korszerűsítésének alapelveként is a Perfectae caritas 2. pontja elején:
"A szerzetesi élet korszerű megújítása egyfelől állandó visszatérés
minden keresztény élet forrásához és az intézményt létrehozó eredeti szellemiséghez, másfelől az intézmény alkalmazkodása a kor
megváltozott körülményeihez". S hogy konkrétan mi ez a "minden keresztény élet forrása", azt a dokumentum 5. pontja elején
fogalmazza meg: "A szerzetbe lépés sajátos konszekrációt hoz létre, amely mélyen a keresztségi konszekrációban gyökerezik, és
azt teljesebben fejezi ki". S ehhez a keresztségben való gyökerezéshez kapcsolódik a szerzetesi intézményt a meghatározott történelmi pillanatban megnyilatkoztató "eredeti szellemiség", amelyet
II. János Pál pápa következetesen Ifa rendalapítók karizmájához
való visszatérésként" emleget.
Ha a családi közösség az átlagember számára a mindennapi
kenyeret jelenti, akkor a szerzetesközösség a szerzetes számára a
mindennapi mézeskenyér jelképe. Tudniillik az igazi szerzetes a
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Önzés és önzetlenség

A formaságok kérdése

szabadon választott életközösség tagjaival jóban-rosszban ("tiszteletben egymást megelőzve"), a szabadon elfogadott elöljáró döntését saját személyes döntéseként elfogad va imádkozza: "Ízleljétek
és lássátok, mily édes az Úr" (Zs 33,9). Negyven éven át a szétszórt szerzetes ilyen szabad személyes döntéssel vállalt közösségi
életet álmodott. S mikor az álommá és valósággá hasadt szerzetesi életbe nemvárt napfényként robban bele 1989 tavaszán az
örömhír: az igazi szerzetesélet feltételeit ígérő valódi szerzetesközösség lehetősége, azt kellett megélnünk, hogy a szerzetesek nagyobbik részének az igazi szerzetescsaládi közös élet feltételét jelentő alkalmazkodási készsége elveszett, mindenki anyagi kapaszkodót keres öreg napjaira, a bizonytalan összeszóratás kockázatával szemben. Bizony nem túlzás, ha ezt félelmetes helyzetnek
mondják sokan. Valljuk meg őszintén: hit nélkül nem léphetünk
tovább. Széthulló társadalmunk mohó önössége ránk is átragadt,
mint valami lelki spanyolnátha. Csak a hitből fakadó új, személyes elszánás vezethet igazi újjászületéshez, amely - úgy látszik fájdalmasabb, mint maga az első születés volt. Személyes döntésünket szilárd közösségi bö1csőnk megnyugtató összeácsolása előtt kell
meghoznunk szentül, ebben a nagyon profán világban. Az újjászülető szerzetesközösségek Eötvös Karthauzijához hasonlóan
vallják és hirdetik: "Csak az önösnek nincs vigasztalása a földön".
Mindezeket azért tartjuk fontosnak lejegyezni, hogy rámutassunk, milyen hiábavaló munkát végeznek azok, akik szeretetlenségbe torkolló vitákat folytatnak a lényeghez egyáltalán
nem tartozó formaságokhoz ragaszkodva. A szerzetesi hitelesség
bizonyságaként erőltetik (követelik) a csuklyát és különleges fátylakat. Meddő viták helyett méltóbb, ha arról alakítunk ki valóban
kötelező magatartásokat, mi az, amit méltán elvár tőlünk Jézus
Krisztus. És arról, hogyan igazodhatnak a szent rendalapítóktól
örökölt karizmákhoz mindennapi életünkben, szavainkban és tetteinkben. Az egyes fogadalmak szőrszálhasogató jogi distinkciói helyett vegyük halálosan komolyan a mi Urunk Jézus Krisztus életét
és tanítását, és az Ó istenemberi személyébe öltöztessük bele regulainkat, konstitúcióinkat, liber Uzuálisainkat. Nem feledve, hogy Jézus Krisztus konkrét megjelenítője, illetve itt és most perdöntő megszólaltatója az elöljáró. Ha ezt nem vállaljuk, úgy minden magyarázkodásunk csak angoltapasz - lelki agyérelmeszesedésünk ellen.
Legyen útravalónk a Zsidókhoz írt levél, amelyben összefonódik Isten Lelkének ó- és újszövetségi képe (Zsid 12, 4-6):
"A bűn ellen vívott harcotokban még nem álltatok ellen véretek ontásáig, és megfeledkeztetek a vigasztalásról, mely hozzátok,
mint fiakhoz szól:
Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését,
S ne csüggedj el, ha korhol.

Mert megfenyíti az Úr, akit szeret,
S megostorozza minden fiát, akit befogad".
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VÁRNAI JAKAB

1958-ban született. A Kül·
kereskedelmi
Főiskolán
tanult, majd 1982-ben belépett a ferences rendbe.
Az ELTÉ-n angol szakos
diplomát szerzett, majd
1989-90-ben Münsterben
J. B. Metz munkásságát
tanulmányozta. 1991-ben
teológiai doktori vizsgát
tett. A Szegedi Hittudomá·
nyi Főiskola fundamentális
teológia tanára. Legutóbbi
írását 1994. 3. számunkban közöltük.
Az itt közölt írás a Pannonhalmán, 1996. október 26án elhangzott előadás szerkesztett változata.

1"Testvéreim! lsten
hívott engem az
egyszerűség útján, és ő
mutatta meg nekem az
egyszerűség útját. Nem
akarom, hogy bármiféle
regulát is emlegessetek
nekem, sem Szent
Ágostonét, sem Szent
Bernátét, sem Szent
Benedekét. Azt mondta
nekem az Úr, azt
akarta, hogy én egy új
bolond legyek a
világban; és nem akart
benneteket más úton
vezetni, mint az effajta
tudás útján." Perugiai
Legenda, 114.

Szerzetességünk ma
A magyar szerzetesség jelenlegi helyzetéről szeretnék beszélni, nem
pedig a szerzetességről általában, ami dőreség volna néhány hónappal a Vita consecrata megjelenése után. Kezünkben van egy
olyan átfogó dokumentum az Istennek szentelt életről, amelyhez
nem nagyon tudunk mit hozzátenni, amely valóban a teljességre
törekszik. A dokumentum egyik legnagyobb erényének tartom,
hogy tudatosan hangsúlyozza az Istennek szentelt élet sokféleségét.
Hiszen tetten érhető a hívek gondolkodásában (nem is beszélve az
egyháztól távol állókról), de sokszor egyházmegyés papokéban is,
hogy számukra a szerzetes "monasztikus, férfi és pap". Mintha ez
lenne a teljes megvalósulása a szerzetességnek.
Valóban lenyűgöző, ahogy a Szentatya senkit sem akar kihagyni
ebben a dokumentumban. Nyilatkozik a nem-pap szerzetesek kérdéséről is, majd a férfiak kiemelését kerülve a női szerzetesrendekről ír nagyon lényeges dolgokat:
"Van alapja a reménynek, hogy a nő Istennek szentelt élete küldetésének megalapozottabb elismerése révén egyre tudatosabbá
fogja tenni a nőben sajátos szerepét, s fokozza Isten országa iránti
önátadását. Ez sokféle tevékenységben nyilatkozhat meg, az evangelizálásban, a nevelésben részvételben leendő papok és szerzetesek nevelésében, a keresztény közösség szolgálatában, lelki segítségnyújtásban, az élet alapvető javainak biztosításában és a béke
előmozdítása. Az Istennek szentelt nők rendkívüli önátadási képességéért ismét kifejezem az egész egyház csodálatát és háláját; érezzék, hogy az egyház támogatja őket, hogy hivatásukat örömmel
tudják teljesíteni, s hogy arra hivatottak, hogy támogassák és alakítsák a mai nőket."
A monasztikus szerzetesség fogalm át is kitágítja a Vita consecrata. Szent Benedek nyilvánvalóan az egész nyugati szerzetesség
atyja, Szent Ferenc viszont éppen őróla mondta egy káptalanon,
amikor a műveltebb testvérek a kipróbált regulákat igyekeztek érvényesíteni, hogy lISZÓ se essék köztetek Benedekről vagy Bernátról".1 Azért is fontos néha így élére állítani a dolgokat, mert az
forog kockán, amit a Mutuae re1ationes mond: "Az egyház megújulásának és a kulturális fejlődésnek ezen időszakában meg kell
őrizni minden intézmény identitását, hogy elkerülhessük egy nem
eléggé körülírt helyzet veszedelmét, vagyis azt, hogy a szerzetesek - nem eléggé figyelve a sajátos cselekvésmódra és tulajdonságokra - elmosódott körvonalakkal szövődnek bele az egyház
életébe.,,2 A Vita consecrataoan éppen ez kap hangsúlyt.
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2Mutuae relationes (MR)
A püspökök és
szerzetesek kölcsönös
kapcsolatainak
irányelvei. 1978. május
14., Megjelent: AAS 70
(1978), Informationes
SCRIS 4 (1978), 3-91;
Osservatore Romano
1978. július 8. Magyarul
kiadja MRK-FSZK,
1995, Budapest, 11.
pont.
3Maradandó örökségúj kihívások. Az európai
szerzetesség
identitásáról. Hermann
Schalück OFM miniszter
generális előadása
1995. XI. 29-én,
Freisingben, a
szerzeteselöljárói
konferenciák elnökeinek
európai konferenciáján,
Vigilia, 1996. 3. 163-164.

4Az Istennek

szentelt
szóló egyházi
tanítás lényeges elemei,
tekintettel az apostoli
intézményekre.
(Essential elements in
the Church's teaching
as applied to institutes
dedicated to works of
the apostolate,
továbbiakban: EE)
Congregatio
Religiosorum et
Institutorum Saecularum,
1983. május 31. OR(E)
8.6. 1983, 4-8.; EV 9,
180-238.
életről

Ha már a monasztikus jellegnél tartunk, hadd osszam meg a jeegy megfigyelésemet, amely összefügg a monasztikus
szerzetesség jövőjével. A vallás mai helyzetének legfontosabb háttere
a szekularizáció jelensége. Nem lehet megelégedni azzal a nagyon
egyszeru megoldással, hogy elítéljük ezt a jelenséget. Az sem megoldás, ami a 60-as évek végén a nyugati teológiában járta, hogy lelkesen fölvesszük a párbeszédet, magától értetődőnek vesszük a mai
európai civilizációt, az ipari társadalmat, a városi életmódot, és mindent abból vezetünk le. Nem elég buzdítani arra, hogy lIne legyünk
elvilágiasodottak", és nem sokra megyünk a jelszóval sem, hogy "alkalmazkodni kell a világhoz". Úgy gondolom, hogy ez a kérdés nagyon fontos ma Magyarországon. A szocializmus sokak szerint erő
szakos, agresszív szekularizációnak fogható fel. Az "elvilágiasítás"
kifejezést is alkalmazhatjuk rá. Hadd idézzem egy ferences gondolatát, akik nyugat-európai szellemi közegből érkezett: "A 19. és a kezdődő 20. század katolicizmusa a maga imponáló, hierarchiától vezérelt és szavatolt zártságával ma már a múlté. A felekezetek egymástól elzárt világa nagymértékben feloldódott. A katolikus hívőknek és szerzeteseknek az elvilágiasodás sokféle kihívásával
kell szembenézniük. Úgy gondolom, hogy az elvilágiasodást nem
volna szabad csupán mint hanyatIást felpanaszolni, ahogy az
gyakran megtörténik. Kortársaink pozitívumként élik át az európai felvilágosodás és szekularizáció alapvető vívmányait: a szabadságot, az egyén jogát, a személyes megítélés elsőbbségét, a beleszólás jogát politikába és gazdaságba, az erkölcsi lelkiismeret
önállóságát. Kérdés számomra, hogy jogos-e, és a jövőt szolgáljae, ha az egyház és a szerzetesség Európában az "elvilágiasodás"
fogalmába csak vagy főleg negatív jelenségeket sorol: a transzcendencia elvesztését, az individualizmust, a materializmust, a féktelen szubjektivizmust, a hedonizmust és az istentelenséget. Szerintem sokkal inkább arra kellene törekedni, hogy hangsúlyozzuk,
mennyi pozitív esélyt kínál a szabadságra és autonómiára való
törekvés és az abból fakadó »pluralitás« a jövő kereszténységének. Az egyház akkor is Jézus Krisztus egyháza lesz,
benne a radikális krisztuskövetés akkor is értelmes és világos eszkatologikus jel marad, ha az egyház kevésbé lesz egyöntetű, vagyis több pluralitást mutat majd, mint történelmének utolsó kétszáz évében.,,3
Több szerzetesrend szeretne közelebb kerülni a világhoz, és
eközben bizonyos jegyekben hasonlítani kezdenek a világi intézményekre. Ez arra késztette a Szerzetesi Kongregációt, hogy 1983ban az amerikai helyzet láttán külön dokumentumban foglalja
össze, mi az, amit még szerzetességnek lehet nevezni?4 Először
ebben a dokumentumban olvastam pontos különbségtételt a szerzetesi és világi intézmények között. "A Krisztussal létrejövő egység, amelyet az evangéliumi tanácsokra tett fogadalom általi konszekráció hoz létre, életre váltható a világban, lefordítható a világlenlévőkkel
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ban végzett munkára és kifejezhető világi eszközökkel. Ez a világi
intézmények sajátos küldetése, amit XII. Piusz úgy határozott
meg, mint »önmagunk konszekrációja Istennek és az embereknek« a világon és »a világ által« (Primo Feliciter, V. és IL). Az
evangéliumi tanácsok önmagukban nem szakítják ki szükségképpen az embert a világból. Valójában isteni ajándék az egyház számára, hogy az evangéliumi tanácsokra tett fogadalom általi konszekráció olyan életformában is megvalósítható, amely a kovász
rejtett működéséhez hasonló. Az így Istennek szentelt keresztények tovább folytalják a megváltás művét, amikor Krisztus szeretetét hirdetik a világban való jelenlétükkel és a világ belülről
történő megszentelésével. Életformájuk és jelenlétük külsőleg nem
különbözik keresztény testvéreikétől. Közvetlen környezetükben
tesznek tanúságot. A tanúságtételnek ez a diszkrét formája világi
hivatásuk természetéből fakad, és része annak az életformának,
ahogyan ők életre vállják konszekrációjukat (vö. PC 11).
Nem ez a helyzet viszont azok esetében, akiket az evangéliumi
tanácsokra tett fogadalom általi konszekráció szerzetesekké tesz.
A szerzetesi hivatás természete szerint magában foglalja a nyilvános tanúságtételt Krisztus és az egyház mellett. A szerzetesi fogadalmakat az egyház nyilvánosan fogadja el. A közösségi élet szilárd formája, amely egy illetékes egyházi hatóság által megalapított intézményben valósul meg, láthatóvá teszi azt a szövetséget
és egységet, amelyet a szerzetesi élet fejez ki. A családtól és a
gyakorolt szakmától való bizonyos elszakadás a noviciátusba lépés idején arról beszél, hogy Isten egészen igényt tart az emberre.
Az ilyen elszakadás egyúttal kezdete egy Krisztusban megújult és
elmélyült egységnek azzal a családdal, amelyet az ember elhagyott. Ez a kötődés annál erősebb, minélláthatóbban tükrözi Isten abszolút igényét az elszakadás az egyébként indokolt kapcsolatoktól, foglalatosságoktól és kikapcsolódási formáktól. A szerzetesi konszekráció nyilvános természetének egy további vonását jelenti az, hogy a szerzetesek által gyakorolt apostoli feladat bizonyos értelemben mindíg közösségi. A szerzetesrendhez való tartozás látható, mivel rányomja bélyegét a viselkedésre, az öltözködésre és az életstílusra."
Ha a szerzetesség jel, akkor nem hagyhaljuk figyelmen kívül,
hogy kihez intézzük ezt a jelet. Ahogyan a jeleknek jelentésük
van, úgy rendelkeznek más-más jelentéssel az egyes szerzetesi intézmények. Ez a jelentés az alapító karizmája. A Mutuae relationes
11. része azzal indul, hogy a vatikáni dokumentumok történetében először nevezi az alapító karizmáját úgy, hogy "a Szentlélek egyfajta megtapasztalása".
"Az »alapítók karizmája« a Szentlélek egyfajta megtapasztalása, melyet átadtak tanítványaiknak, hogy aszerint éljenek, azt
őrizzék, elmélyítsék és Krisztus testének növekedtével állandóan
gyarapítsák. Éppen ezért »az egyház támogatja és oltalmazza a
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5Főképpen a zsinat után
indult meg a források
kutatása és ismertetése.
Vö. Perfectae caritatis 2:
,,Az egyház javára
szolgál, hogy minden
szerzetesi intézménynek
megvan a maga sajátos
jellege és feladata.
Ezért hitelesen meg kell
ismerni ésmeg kell
őrizni az alaptlók
szellemét és sajátos
célkitűzéseit, valamint
az egészséges
hagyományokat, melyek
együtt alkotják minden
szerzetesi intézmény
örökségét."
A rendek profiljának
kialakítása

különböző szerzetesi intézmények sajátos jellegét«, A sajátos jelleg
az apostolkodásnak és a megszentelődésnek azt a sajátos stílusát
is jelenti, mely a saját hagyományát úgy hozza létre, hogy tárgyi
elemekben megragadható lesz."
Nagy jelentőségűnek tartom, hogy ez a tanítóhivatali megnyilatkozás a Szentlélek megtapasztalásának sajátos módját nevezi az
alapító karizmájának. Mi a "ferences lelkiség"? Az a sajátos mód,
ahogyan Ferenc megtapasztalta Istent. Ha egy ilyen alapító tapasztalat átadható, ha közösséget szül, akkor fennmarad, és intézményes, tartós létezést nyer az egyházban. Óriási kihívás, hogy
feltárjuk, megőrizzük és átadjuk az alapító karizmáját, eredeti istentapasztalatát. Az egyes közösségektől sok energiát igényel, és
valamiképpen minden tagjának részt kell vennie benne. Ez egyrészt kutatás'', másrészt alkalmazás az újabb nemzedék befogadóképességéhez.
Magyarországon a szerzetesrendek egyik ki nem mondott kérdése, hogy kinek akarunk megfelelni? A szerzetesség a kommunikáció léthelyzetében áll: Isten az ő egyházának ad ajándékot a világ
üdvösségére. Vagyis a Krisztushoz való hűség csak az egyik pólusa a szerzetesi hűségnek. Legalább ilyen fontos tudatosítani a többi pólust is: az eredeti karizmát és a mai kontextust, amelyben
ezt a karizmát valóra váltj uk.
A rendalapító karizmáját újabb és újabb nemzedékeknek adjuk
át. A hozzánk érkező fiatal nemzedék az alapítóra kíváncsi, az
eredeti eszményre, és sokszor mit adunk nekik? Az 1950 előtti
helyzetünket és az elmúlt negyven év tapasztalatát. Ezért fontos,
hogy a hozzánk jövő fiatal nemzedéket először és mindenekelőtt
nagyon szeressük. Szigorú és találékony szeretettel, nem nagypapásan mindent megengedve, hanem követelményt támasztva,
éreztetve vele, hogy értéknek tartjuk, ha Isten ebből a nemzedékből valakit hozzánk hív.
Minek akarunk tehát megfelelni? Félő, hogy csupán a múltnak.
Vagy a velünk szemben támasztott összes egyházi igénynek. Az
említett vatikáni dokumentum ezért mondja már tizenhárom évvel ezelőtt: "Fennáll a kísértés, hogy mindent akarjunk csinálni"
(EE 27). Döntő dolognak tartom, ha egy szerzetesközösség képes
a profilját meghatározni, és képes eleget tenni a követelménynek,
amely így szól: "A rendi közösséget, ahol a szerzetesi élet elsőd
legesen megvalósul, úgy kell kialakítani, hogy a szerzetesi élet értékei világosan kifejezésre jussanak" (EE 20).
Ennek a profilnak a kialakításával maga a keresztény élet, az
egyház ölt határozottabb arculatot. A Vita consecrata bevezetője
ezért idézi fel: "A püspökök ismételten megállapították a szinóduson, hogy »a mi ügyünkről« van szó" (VC 3). Azzal kezdődik
tehát az egész dokumentum, hogy a szerzetesség nemcsak a szerzetesek ügye, hanem a püspököké is, mint akik az egyház életéért
lelkipásztori felelősséggel tartoznak. Hogy a Szentatya hogyan
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Tanítás a
szerzetesség ről

Nouwen, John H.:
Clowning in Rome.

BVÖ.:

váltja valóra ezt a felelősséget, azt a Vita consecrata 13. részében
olvashatjuk: "Az elmúlt időben gondoskodtam arról, hogy Isten
népének rendszeres katekézist tartsak az Istennek szentelt életről
az egyházban. Újra előadtam a II. Vatikáni zsinat szövegeiben lévő tanítást, hiszen a zsinat nagyszerű kiindulási pont volt az azt
követő tanfejlődés és a heteken át intenzíven dolgozó szinódus
számára egyaránt." Ha ő fontosnak tartja, hogy "rendszeres katekézist" adjon az Istennek szentelt életről, akkor lehet, hogy az
egyes helyi egyházaknak is erre van szükségük. Hogy nemcsak
nekünk kell beszélnünk magunkról, hanem valakinek tanítania
kell Isten népét arról, mi a szerzetesség. 1990-ben mindenütt zöld
utat kaptak a közösségek. De vajon a megyéspüspökök ismerik-e
annyira a rájuk bízott szerzetesrendek konstitúcióit, mint az adójogszabályokat? Van-e az egyházmegyében szerzetesi referens, aki
ismeri az egyházmegyében élő közösségek helyzetét?
Lehet, hogy a mai helyzetben püspök atyáink többek között
azzal válthatnák valóra az Istennek szentelt élet iránti lelkipásztori felelősségüket, ha püspökkari körlevelet adnak ki róla.
Egy ilyen körlevélben nem azonnal a hivatásébresztés lenne a
cél, hanem a tanítás az Istennek szentelt életről. És bizonyára helyet kapna egy ilyen megnyilatkozásban II. János Pál pápának az
a mondata, amelyet sokszor említ különböző beszédeiben, legelő
ször, úgy tűnik, 1980-ban: "A szerzetesek is arra kaptak hivatást,
hogy a maguk korában tanúságot tegyenek egy hasonló mély és
személyes Krisztus-tapasztalatról, és megosszák másokkal a hitet,
reményt, szeretetet és örömet, amit ez a tapasztalat nyújthat. Életük állandó személyes megújítása forrás kell, hogy legyen intézményük növekedése számára. II. János Pál szavai szerint: »Ami
leginkább számít, az nem az, amit a szerzetesek tesznek, hanem
amik mint Istennek szentelt személyek«" (Üzenet a SCRIS plenáris üléséhez, 1980 március) (EE 33).
Nem amit tesznek, hanem akik: a szerzetesség jelentősége nem
mérhető a hasznosság mércéivel, még az egyházi hasznosság
szent mércéjével sem. Amint mi magunk (vagy a minket megítélő
egyházi vagy világi fórumok) csupán a tevékenység körére szorítkozunk, valami hiányozni fog, elvétjük a lényeget. II. János Pál
pápa nem mást mond ki ezzel a tanításával, mint hogy a "haszontalanság" bizonyos értelemben alkotóeleme a szerzetesi eszménynek. Ez persze csupán negatív megközelítése a teljes Istennek
szenteltség eszményének: "egyedül Isten számít", és érte "mindent
elvetünk, sőt szemétnek tekintünk", Ezért jelentik a szerzetesség
lényegi, létbeli alkotóelemét olyan dolgok, amelyek kizárólag az
ingyenesség alapján érthetőek: az imádság, az imádás, a tisztaság,
a magány, a testvéri élet ingyenes szeretete stb 6 • Talán leginkább
a meghatározott feladatok ellátására létrejött szerzetesrendek számára fontos, hogy a szerzetesi eszménynek ezt az "ingyenes", a
lét síkján megvalósuló jelentőségét ne tévesszék szem elől.
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Az újrainduló
RÉVAY EDIT
Született 1966-ban Budapesten. Egyetemi tanulmányait azELTE szociológia szakán végezte. Az
OLI Vallásszociológiai Központjának
tudományos
munkatársa.
Legutóbbi
írását 1996. 5. számunkban közöltük.

Szociológiai
megközelítés

szerzeteerendekről
1989. augusztus 30-án kihirdették az 1989/17. számú törvényerejű
rendeletet, amely újra lehetövé tette a szerzetesrendek működését
hazánkban. Ma Magyarországon 91 katolikus szerzetesrendben
3485 szerzetes él.
A szerzetesrendeknek a politikai rendszerváltást követő bekapcsolódása a társadalom életébe egy sor - a társadalom és a társadalomtudományok számára is - fontos kérdés felvetésére ösztönöz. Itt
főként azért kerül érdeklődésünk homlokterébe, mert a rendszerváltást
követően újrainduló, a társadalomban helyüket és szerepüket kereső
szerzetesrendek jelenléte és tevékenysége különböző reakciókat váltott
ki a társadalomban. Jelen írásunk egy most kezdődő szociológiai kutatás
kiinduló téziseinek rövid összefoglalása.
Max Weber val1ásszociológiájáig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy
a szerzetesrendekről mint társadalmi csoportokról szociológiai értelmezést találjunk. A szerzetesség társadalmi jelenségként való vizsgálatához Max Weber elméleti alapvetése mellett igazából nem sok
támpontra lelhetünk. A szerzetességről szóló munkák leginkább teológiai, kultúrtörténeti, illetve rendtörténeti megközelítésűek. Jóformán teljesen hiányoznak a szerzetességet a társadalomtudományok,
különösen a szociológia számára megragadhatóvá tevő, megfelelően
értelmezhető fogalmi meghatározások.
A magyar viszonyokról a rendek feloszlatása előtti időkből
nem sikerült számottevő szociológiai elemzést találni. A rendszerváltás után, 1992-ben két kisebb tanulmány is született az újrainduló rendekről, mindkettőt a bécsi székhelyű Ungarisches
Kirchensoziologisches Institut készítette. Az egyik a feloszlatás előtti, a szerzetesrendek létszámbeli, életkori sajátosságaira és az
akkori ingatlanok számára vonatkozó állapotokat tükröző statisztikai adatokat vetette egybe a rendszerváltás után újraindult rendekével. A másik tanulmány a szerzetbe lépő fiatalok körében készített néhány interjú alapján próbálja megfogalmazni, miben látja
az újrainduló rendek utánpótlási nehézségeit. Ezeket sem további
vizsgálatok, sem mélyebb elemzések nem követték.
A kutatás során olyan alapvető kérdésekre is választ kell keresnünk, hogy mi is a szerzetesség. Milyen motivációk alapján választják ezt az életformát? Mennyiben jelent ez ma érvényesülési,
felemelkedési lehetőséget? Mennyire fontos szempont a szerzetesi
élet vállalásában a rend által nyújtott létbiztonság? Mennyiben és
miben lehet a szerzetességet a társadalom és az egyház sajátos ellentársadalmaként értelmezni? A társadalomban és az egyházban
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milyen profán és szakrális funkciókat töltenek be a szerzetesrendek? Mennyíben feladatuk a szerzetesrendeknek, hogy mások által fel nem vállalt társadalmi szükségleteket kielégítsenek?
Mennyire adnak adekvát választ a társadalmi igényekre? Milyen
- a létüket és működésüket meghatározó - külső és belső feszültségekkel kell a rendeknek szembenézniük?
A kérdések, kérdéscsoportok és a hipotézisek nagyjából három
szociológiai dimenzió mentén rendeződnek el. Ezek: a szerzetesség mint közösség; a szerzetesség mint ellentársadalom; a szerzetesrendek a társadalmi-kulturális változások során.

A szerzetesség mint közösség

Élettér

A magyar társadalom életében a kezdetektől részt vettek a szerzetesek.
A rendek rendkívül szerteágazó társadalmi igényeket kielégítő tevékenységet folytattak. Fennállásuk során több ízben élték át a virágzások és válságok időszakait. A rendszerváltást követő újraindulás számos dilemma elé állította az újrakezdőket. A rendek társadalmi integrációját és fennmaradását jelentős mértékben meghatározza, hogy milyen társadalmi feladatokat vállalnak. Ez azonban jórészt annak függvénye, hogy újraindulásukkor valóban az alapítói célkitűzésekhez.
vagy csak a feloszlatás előtti állapothoz nyúlnak-e vissza, és az akkori
állapotokat változtatás nélkül akarják-e visszarendezni.
Elsősorban az élettérrel (1), a feladatokkal (2) és az önmegjelenítéssel (3) kapcsolatos kérdések körébe tartozik a rendek társadalmi beágyazódásának problémája.
Noha a nyugati szerzetesség elkülönülése sohasem volt teljes
kivonulás a társadalomból, a rendeket mégis egyfajta visszavonultság jellemezte. A klasszikus rendek - mint például a bencések, ferencesek - esetében nem volt kérdéses, hogy az életteret a
kolostor falai határolják. A kolostor falai egyszerre szimbolizálják
és elválasztják egymástól a falon kívüli és a falon belüli társadalomszervezetet. Igaz, már e két klasszikus rend esetében is kétféleképpen működött a kolostor. A bencések szigorúan a kolostor
falai között éltek és dolgoztak, a ferencesek tevékenysége viszont
elsősorban a kolostor falain kívül, a városokban zajlott. Az újabb
alapítású rendek közül jónéhány pedig már nem is épített kolostort, mert tevékenységében akadályozta volna, ha életterét látványosan elhatárolja. Az új feladatvállalás kapcsán a rendek rákényszerülnek arra, hogy időről időre átgondolják, vajon a meglévő
keretek mennyire segítik őket céljaik elérésében. A rendszerváltást
követően újraindult rendek számára az élettér megválasztásakor
nemcsak az volt szempont, hogy az adott feladathoz mi a legcélszerűbb forma, hanem hogy megfeleljenek a rendalapító célkitű
zéseinek és a kor igényeinek, de szerepet játszott benne a feloszlatás előtti életforma iránti "nosztalgia" is. (Könnyen lehet azonban,
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Feladatok

Önmegjelenítés

Az utánpótlás kérdése

Főbb

stratégiák

hogy amit egyesek .riosztalgía"-nak látnak, az valójában a hagyományok folytatása.)
A feladatvállalás a társadalmi integráció kulcskérdése. Nemcsak az élettér, hanem az önmegjelenítés megválasztásában is
meghatározó szerepe van. Az évszázadok alatt kialakultak a
klasszikusnak számító főbb szerepvállalási formák, az oktatás, a
betegápolás, a tudománymúvelés, valamint a lelkipásztori szolgálattal kapcsolatos társadalmi feladatok.
Az önmegjelenítés fő kérdése, miként lehet integrálódni a társadalomba oly módon, hogy egyszerre teremtődjék meg az integráció és az elkülönülés lehetősége. Az élettér, a feladat és az önmegjelenítés megválasztása egyúttal a "társadalomhoz való közelség" sajátos kifejezése. A rendek önmegjelenítésének intézményesült jele az adott rendre jellemző szerzetesi ruha, amely mint nonverbális kommunikációs eszköz üzenetet hordoz a szerzetesközösség és a külvilág felé is. Ez a szerzetesruha által közvetített
üzenet a renden belül az összetartozás, a külvilágban az elkülönülési igény üzenetét hordozza. Azon rendek tagj ai/ amelyek a
legkevésbé sem akarnak elkülönülni, nem viselnek szerzetesruhát.
Ma még kevéssé dönthető el, hogy a magyar társadalomban a
szerzetesi ruha eltávolít-e a világtól, vagypedig annak hiánya külsö jelétől fosztja-e meg az ilyen rendek tagjait.
Az újraindult szerzetesrendekben kisebb-nagyobb mértékben
jelentkeznek a rend utánpótlásával, fennmaradásával kapcsolatos
gondok. A rend elhalásától való félelem valószínűleg azokban a
rendekben jelentősebb, amelyek erősen elöregedőek, kislétszámúak, és csekély társadalmi érdeklődésre tarthatnak számot.
A szerzetesrendek között mindig is voltak olyanok, amelyek
hatékonyabban vonzották a követőket, és voltak olyanok, amelyek virágzásuk idején is viszonylag kis létszámmal működtek. A
rendbe jelentkezők számát a rend sikerességének egyik fokmérő
jeként is szokás értelmezni. A rendek továbbélése szempontjából
azonban legalább annyira fontos a rendbe lépők személyes adottságainak illeszkedése az adott rend sajátosságaihoz. Valójában a
"mennyiségi" és "minőségi" szempontok egymáshoz rendezése
határozza meg, hogy melyik rend milyen rekrutációs stratégiát
választ. Egyelőre három főbb stratégia körvonalazódik: a kockázatkedvelő, "óvatosan nyitó" és a kockázatkerűlő magatartás.
A rekrutáció kapcsán vetődik fel, hogy vajon milyen motivációk alapján kérik a jelentkezők felvételüket. Továbbá, hogy
mennyiben jelent társadalmi felemelkedést a rendbe lépés. Történelmi tapasztalatokból ismert, hogy békeidőben. az alacsonyabb
társadalmi rétegek számára az egyházi rend, azaz a papság vagy
a szerzetesi pálya jelentette szinte az egyetlen társadalmi felemelkedési lehetőséget. Korunkban, a négy évtizedes egyházüldözés
és a szerzetesek szétszóratása utáni újrakezdés évtizedében az
egyház egésze és a szerzetesrendek nem a feloszlatás előtti ala-
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A rendeken belüli
konfliktusok
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A szerzetesrendek és
a társadalom
konfliktusai

A fiatalok és idősek
egyházképe

pokról indultak. Társadalmi presztízsük is más, mint a hatalmon
levő egyházé. Ezért most maguk is keresik, hogy miként fogalmazhatják meg önmagukat, miként találhatják meg helyüket a jelen gyorsan alakuló társadalmában. Mindebből az is következik,
hogy az egyházi rendbe lépést sokkal kevésbé lehet egyértelműen
társadalmi felemelkedésnek tekinteni, mint korábban.
Vannak szervezetek, amelyek intézményesítetté válnak. "Az
emberek köréjük építik az életüket, azonosítják magukat velük,
függő helyzetbe kerülnek tőlük. Az intézményesedés folyamata a
szerves növekedés folyamata, amelyben a szervezet alkalmazkodik a belső csoportok küzdelmeihez és a külső társadalom értékeihez." - írja Selznick nyomán Charles Perrow 2. Az intézmény
selznicki meghatározása a szerzetesrendekre is érvényesnek tűnik.
A szerzetesrendekben jelentkező konfliktusok okai között egyszerre, egymás mellett találhatók meg az általános okok és a történelmi helyzetből fakadók. Ilyen általános okként említhető a közösségen belüli generációs probléma, a belépési motiváció, a vezetés, a
belső kommunikáció elégtelensége. Ezen okok megjelenési formái
azonban sohasem függetlenek az adott kortól. A rendszerváltás után
újraindult rendek konfliktusainak speciális okai részben a rendek
feloszlatása és az egyház társadalmi életből való kiszorítása előtti évszázados hagyományból, részben pedig az azt követő egyházüldözés időszakából származnak. A közösségi konfliktusok hátterében
sejthető a fiatalok és idősek egyházképének különbözősége, hiszen az
idősek egyházképét a világi hatalommal bíró egyház évszázados hagyománya, a fiatalokét pedig jórészt a totalitariánus állam egyházellenes propagandája formálta. A generációs problémák valószínűleg
súlyosabbak, mint az egymást közvetlenül követő generációk esetében lenne, hiszen itt több nemzedéknyi távolság van a belépők és az
idős rendtagok között. A generációs különbségek szűkségszerűen
magukkal hozzák a belső kommunikáció nehézségeit.
A rendek és a társadalom közötti nyílt vagy burkolt konfliktusok hátterében a rendek önmegjelenítésének sajátosságai, a társadalomban és az egyházban élő egyházkép különbözősége, valamint a rendek és a társadalom közötti kommunikáció elégtelensége vagy éppen hiánya sejthető.
Alighanem a rendek külső kommunikációs készségének milyenségét tekinthetjük a szerzetesrendek és a társadalom közt zajló társadalmi konfliktusok kulcsának. Noha a közösségi tudat kialakítása és fenntartása szempontjából fontos a külvilágtól, a másoktól való kisebb-nagyobb mértékű, de határozott elhatárolódás,
ez akadálya is lehet a közösség és a külvilág közötti kommunikációnak. A szerzetesrendek és a társadalom közötti elégtelen kommunikáció azonban nemcsak a szerzetesrendeket érintő nehézség.
Ugyanezzel a problémával küzd az egyház egésze a társadalommal folytatott párbeszéd, végső soron az egész társadalmi jelenlét kapcsán. A szerzetesrendek is az egyház részeként szenve-
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dik el a kommunikációs problémákat, és ugyancsak az egyház részeként küzdenek meg azokkal.

A szerzetesség mint ellentársadalom
A szerzetesség mint az
egyház része

A szerzetesség, minta
társadalom része

Az egyháztörténelem azt mutatja, hogy a hierarchikus egyház részeként, de az azzal szemben való önmeghatározás és a tudatos
egyházkritika erőteljesebb volt a rendek alapításának és belső válságainak idején. Az újrainduláskor a szerzetesekben nem igazán
tudatosult, hogy a szerzetesség egyik feladata az egyházon belüli
egyházkritika és az egyházon belüli ellentársadalmi funkció vállalása. Ez sajátos ellentmondásokkal és feszültségekkel jár. Az egyes
rendek között többé-kevésbé szoros, elsősorban az együttműködés
re és a közös érdekképviseletre irányuló kapcsolat van.
Az egyháznak a szerzetesrendeket támogató magatartása azon
a felismerésen is nyugszik, hogy a szerzetesrendek az egyház belső megújulásában fontos szerepet játszanak. Ha azt mondhatjuk,
hogy a társadalomban az egyház ellentársadalomként működik, a
szerzetesrendek még erőteljesebben töltik be ezt a funkciót, s
nemcsak a társadalom, hanem az egyház ellentársadalmaként is.
A szerzetesség társadalom- és egyházkritikája éppen a társadalmi
hierarchia ellen irányul. A hierarchikusan egyházszervezetet a
szerzetesrendek áttörik, mert sajátos életstílusuk s vállalt feladatköreik szerint szerveződnek, Ezáltal csökkentik mind a hierarchia,
mind a területi elrendeződes meghatározó szerepét. Maguk a rendek, noha az idők folyamán maguk sem kerülhették el a strukturálódást és a hierarchia megjelenését, megőrizték a testvériség
szellemét demokratikus belső szervezetüket.
A rendek az egyházon belül egyszerre látnak el szakrális és
profán funkciókat. A szakrális funkciók leginkább a liturgia szolgálatában nyilvánulnak meg. A profán jellegű funkciók a kézzelfogható társadalmi igények kielégítésére, mint az egyházi vagy
rendi iskolákban történő oktatásra, betegápolásra, hajléktalanok,
szegények, kitaszítottak gondozására terjednek ki. Közösségi voltukkal az egyházban is terjedő individualizmus ellen hatnak. Társadalmi beágyazódásukat leginkább a problémaérzékenységgel és
a társadalom által igényelt szerepek vállalásával próbálják elérni.
A szerzetesrendek a társadalom minden rétegéből vonzottak és
vonzanak követőket. Talán lázadást, kivonulást jelent ez a társadalomból? Egyiket sem. Elkülönülésük csupán látszólagos, és - különösen korunkban - korántsem törvényszerű. A szerzetesség intézménye sokkal inkább tekinthető alternatív társadalomszerveződési
gyakorlatnak, semmint a társadalomból kivonuló és különállását látványosan hirdető lázadásnak. Alternatív, mert önkéntes, választható,
és számos formája létezik. Sajátos társadalmi formáció és szervező
dési mód, mert egyszerre hierarchikus és demokratikus. A rendek
mindig a kor igényeire és kihívásaira adnak választ.
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Társadalmi
feladatvállalás

Az újrakezdés korszaka minden rend számára feladatként hozza a társadahni szerepvállalás és az adott szerzet sajátosságainak
összehangolását, a rend profán és szakrális funkciói helyes arányának megteremtését, amelynek tétje, hogy a szerzet fennmarad-e.
A szerzetben az egyén számára a funkció és a funkciómegosztás egyfelől a renden belüli, másfelől a rend külső feladataként jelentkezik. A közvetlen társadahni környezet számára nem fontos
sem az egyén szerzeten belüli, sem a szerzet egyházon belüli
funkciója, vagy az ott érvényesülő szerepmegosztás. A közvetlen
társadahni környezet számára a szerzetek léte és működése csak
annyira érdekes, amennyire a rendek részt vesznek elvárásaik kielégítésében. Az egyes tagok számára a rendek funkcionális differenciálódása azon a szinten válik meghatározóvá, hogy a szerzeteséletre vállalkozó személyes adottságainak leginkább megfelelő
rendbe lép.
A rend sikerességének, időszerűségének egyik fokmérője az
utánpótlás. A rendek közötti versengés is az utánpótlás és a feladatok terén zajlik leginkább. Éppen a belső identitásválságok
idején fogahnazódnak meg leghatározottabban az egyes rendekben a társadahni szerepükkel kapcsolatos követehnények. Mindaz, ami a szerzetek eredendő sajátosságaival és társadalmi szerepével ellentétes, a szerzetek elhalásához, elvilágiasodásához, vagy
a szerzetek megújulásához vezet.

Társadalmi-kulturális változás és a szerzetesrendek
A vallásüldözés
túlélése

Az 19SD-es feloszlatás után a túlélés érdekében a szerzetesrendek
egy része megváltozott keretek között, illegálisan tovább működött.
A rejtett továbbéléshez jelentős kockázatvállalásra volt szükség. A
rendekben a megváltozott helyzetben is alkahnazható új túlélési
stratégiákat kellett kidolgozni. Ezek a stratégiák tükrözik a rendek
döntéseit meghatározó kockázatvállalási hajlandóságot. A rendszerváltás után nyilvánosság elé került dokumentumok, visszaemlékezések alapján három fő túlélési stratégia körvonalazódik. Ezek
a leginkább kockázatvállalótól a kockázatkerülő magatartásig haladva a következők: a fiatal szerzetes növendékek kűlföldre juttatása és/vagy az illegális együttlakás (kockázatkedvelő), laza kapcsolatfenntartás (óvatos nyitás), a teljes szétszóratás vállalása mindenféle illegális kapcsolattartás nélkül (kockázatkerülő),
Feltételezésem szerint összefüggés van az újraindulást követő
rekrutációs stratégia és az üldöztetés idején választott túlélési stratégia között, Azok a rendek, amelyek az egyházüldözés idején nagy
kockázatot vállaltak a rend illegális túlélése érdekében, a rendszerváltást követően is a nagyobb kockázattal járó újraindulást vállalták; az óvatosak lettek a leginkább kockázatkerülők.
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Részvétel a rendszernáltás utáni társadalmi rekonstrukcióban
Az újrainduló rendek a részvétele a rendszerváltás utáni társadalmi
rekonstrukcióban a hagyományoktól és a kínálkozó lehetőségekből
indul ki, s inkább a vélt, semmint az ismert társadalmi igényekre
adott válasz. A társadalmi szerepvállalást nehezíti, hogy a társadalomban tovább élnek, újratermelődnek az egyházzal, a szerzetesrendekkel és azok társadalmi szerepével kapcsolatos előítéletek.
A rendszerváltást követő társadalmi újraszerveződés egyik fő
sajátossága, hogy a társadalmi szereplőknek először újra kellett fogalmazniuk önmagukat és a társadalomban betöltött szerepüket.
Az egyházat, de különösen a szerzetesrendeket az uralmon lévők
több mint négy évtizeden át kirekesztették a társadalom nyilvános
életéből. A kirekesztés mellett a tudatos egyházellenes propaganda
hatására az egyház veszített presztízséből. Az újrainduláskor az
egyháznak, és azon belül a szerzetességnek szem előtt kellett tartania egyrészt háború előtti társadalmi szerepét, presztízsét, másrészt
a közelmúlt mellőzöttségét, előítéleteit és azok továbbélését, társadalmi újratermelődését,harmadrészt az újraindulás kapcsán jelentkező társadalmi elvárásokat. A társadalmi feladatok vállalásánál a
rendeknek csak többé-kevésbé sikerült a társadalmi igényeket és
valós személyi, anyagi lehetőségeiket felmémi; úgy tűnik, hogy a
feladatvállaláskor a jövőbeli remélt utánpótlást is számításba vették. A feladatok ellátásának legnagyobb akadálya, hogy a magas
színvonalú munkához egyelőre sem a tárgyi, sem a személyi feltételek nem adottak. Tapasztalatok szerint az egyházi kezelésbe
visszakapott volt egyházi ingatlanok nagymérvű felújitásra, korszerűsítésre szorulnak. A rendeknek azonban nincsenek anyagi lehetőségeik sem az ingatlanok felújítására, sem a korszerű eszközök
beszerzésére. Az államtól eleve olyan feladatokat vállalhattak/vállalhatnak át, amelyek anyagi értelemben nem kifizetődőek. A rendek "külső" feladatainak végzésében jobbára az idős rendtagok
vesznek részt, mivel a fiatalok rendi életének első néhány éve a
szerzetesi életre való felkészítésükre szolgál, alapvetően a rendházon "belüli" feladatokra és a tanulmányokra korlátozódik, s így a
"külső" feladatok ellátásába többnyire még nem kapcsolódhatnak
be. Ennek további következménye, hogy a munka kapcsán a külvilággal érintkező idősebb szerzetesek - életkori sajátosságaikból is
érthetően ragaszkodnak azokhoz a feltételekhez, amelyekben
hajdan otthonosan mozogtak, azaz nehezebben alkalmazkodnak az
újhoz. A renden belül jelentkező nehézségekhez hasonlóan a kűlvi
lággal való kommunikációt is megterhelik a generációs problémák.
Mindez felveti annak kérdését, hogy a rendek jelenlegi állapotukban hogyan erősíthetik társadalmi jelenlétüket.
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RÉVAY EDIT

Magyarországi
szerzetesnövendékek
a statisztika tükrében
A Magyar Katolikus Püspöki Kar Szerzetesi Irodájának 1997. február 4-i adatai szerint Magyarországon 91 katolikus szerzetesrendben összesen 3485 szerzetes él. Közülük örök fogadalmas 2646, ideiglenes fogadalmas 516, novícius/novícia 157, jelölt 166 fő.
Az itt közölt statiszitikánk adatait a szerzeteséveik elején járóktól
- tehát a jelölt, novícia/novícius idejüket töltők, és az ideiglenes fogadalmasok, valamint a papi szeminárium növendékei közül néhányakat - megkérdezve merítettük. Ebben az előzetes tájékozódást
szolgáló adatfelvételben 84 fő szerepelt, jelentkezésük önkéntes volt.
A kérdéseket egy rövid, önkitöltős kérdőív tartalmazta. A kérdések a szerzetesrend, illetve egyházmegyei szeminárium megjelölésére, a belépés idejére, születés idejére, helyére, állampolgárságra, iskolai végzettségre, szülők foglalkozására, testvérek számára, szerzetbe/szemináriumba lépésének szülői fogadtatására vonatkoztak.
Mivel az adatfelvételben a Magyarországon müködő szerzetesrendek közül csak néhány (szám szerint 1) szerepelt és az adatfelvétel sem tekinthető reprezentatívnak, ezért az adatok csak nagyon óvatosan kezelhetők. Az itt elemzett adatok nem adnak
tárgyszerű és minden ponton általános érvényű képet a magyar
szerzetesség utánpótlásáról.
A MKPK Szerzetesi Irodájának adatai alapján a fiatal szerzetesek nemek szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a fiatal szerzetesek 71%-a nő, 29%-a férfi. Ezzel szemben az adatgyűjtésben szinte
megfordult az arány, mert a megkérdezettek 61,9%-a férfi, 38,1%-a
nő volt. Ez a különbség lényegesen eltorzítaná a szerzetesutánpótlásról általában elmondottakat, ugyanis a nemek között jelentős eltérés várható az egyes kérdésekre - így például a rendbelépéskor elért életkorra, iskolai végzettségre - adott válaszokban.
A felmérés tanulságait három főbb pont köré csoportosítjuk.

1. A szerzetesnövendékek életkori sajátosságai
A szerzetbe lépők életkori megoszlása a szerzetesrendek utánpótlásának alakulásában hallatlanul fontos szerepet játszik. A szerzetesélet nagyon komoly képzési időszakkal veszi kezdetét, amelyben
- többek között - az alkalmazkodó képességet, a közösségnek történő önkéntes alárendelődésre való képességet, a teherbírást vizsgál-
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ják. Könnyen beláthatjuk, hogy ugyanazon próbaidőszak ugyanazon feladatai különbözőképpen teszik próbára az eltérő korosztályúakat. Minél idősebb, kiforrottabb az egyén, minél több önállóságot élvezett, annál nehezebb feladatnak igérkezik számára a másoknak való engedelmesség, a megszokottól eltérő életmód.
A szerzetbe lépéskor betöltött életkor tekintetében a nemek között komoly az eltérés. A rendszerváltás után szerzetbe lépő férfiak közül csaknem mindenki harmincéves korára megkezdte szerzetesi, illetve papi hivatására történő hivatalos felkészülési idejét.
Ezzel szemben a szerzetbe lépő nőknek csupán 72%-a lépett be
harmincéves koráig, további közel 25%-a harmincegy és 50 éves
kora között és 3,1%-a ötvenéves kora után kezdte meg szerzetesi
életét. (lásd 1. tábla) Ez nagyjából azt is jelenti, hogy a vizsgált
női rendekben gyakoribb lehet az életkori sajátosságokból eredő
szocializációs nehézség, mint a férfi rendekben.
Ezek az arányok ugyanakkor azt is mutatják, hogy a jelentkezők, illetve a szerzetesélet elején járók jelentős többsége a fiatalabb generációkból kerül ki. Ez egyfelől alap lehet a hosszabbtávú
túlélési tervekhez, másfelől komoly kihívás a rendek vezetői és az
utánpótlás neveléséért felelős idősebb szerzetesek számára, hiszen
a fiatalok és az idős szerzetesek között komoly generációs különbségek vannak, amelyek - többek között - kommunikációs
nehézségeket vonnak/vonhatnak maguk után.
1. tábla: A szerzetesek szerzetbe lépéskor betöltött életkoruk
szerinti megoszlása, nemenként százalékban

Életkor lbeléDéskorl
30év alatt
31-40 év
41-50 év
51-év
összesen

Férfi

Nő

96,2

71,9

1,9

12,6

1,9

9,4

100

100

3,1

2. A szerzetesnövendékek néhány társadalmi

jellemzője

A történelem során a békeidők egyik jellegzetes társadalmi felemelkedési módját nyújtotta a szerzetesi és a papi hivatás. Az egyik
legizgalmasabb kérdés az, hogy ma, Magyarországon, amikor a társadalmi átalakulások következtében fokozott létbizonytalanságban
él a lakosság legnagyobb része, akkor a szerzetesi és papi hivatás
újból a létbiztonság és a társadalmi felemelkedés lehetőségét kezdi-e jelenteni és ha igen, akkor mennyiben.
A szerzetbe lépő férfiak és nők között nem lényeges az eltérés
az iskolai végzettség tekintetében. A férfi szerzetesnövendékek
több mint 23%-ának, a nők 25%-ának van főiskolai vagy egyetemi
diplomája, akik még nem rendelkeznek diplomával, azok jelentős
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többségénél - részben a rend ösztönzésére - folyamatban van a
diploma megszerzése. Mind a szerzetes-, mind a szerzetesnő növendékek magasabb iskolázottsági átlagot mutatnak a magyar
társadalmi átlagnál egyrészt, mert nincs közöttük középfokúnál
alacsonyabb végzettségű, másrészt a felsőfokú végzettségűek aránya is jóval magasabb. Itt érdemes lenne tovább gondolni, hogy
ha ma újra társadalmi felemelkedést biztosít, akkor miért nem jelentkeznek szerzetesnek alacsonyabb iskolai végzettségűek, másrészt, hogy a szerzetesség társadalmi átlagot messze meghaladó
iskolázottsága milyen lehetőségeket teremt a társadalmi feladatvállalás, és a társadalmi presztízs terén.
A szerzetbe, szemináriumba lépők leginkább a diplomás szellemi és a szakrnunkás apák, egyéb szellemi és szakmunkás
anyák, legkisebb arányban az egyéb szellemi foglalkozású apák
és segéd/betanított munkás anyák gyermekei kőzül, szerzetesnők
legnagyobb arányban szakmunkás apák és anyák, legkisebb
arányban segéd és betanított munkás apák és munkanélküli
anyák gyermekei közül kerülnek ki (2. és 3. tábla). Általánosnak
csak az tűnik, hogy a legalacsonyabb iskolázottságú - történelmi
tapasztalatok alapján várhatóan -, a leginkább marginalizálódó,
a továbbtanulást és a társadalmi felemelkedést legkevésbé támogatni tudó és akaró szülői háttérből jön a legkevesebb szerzetesnő
vendék. Ez újabb ok arra, hogy újragondoljuk az egyházi rend korunkban betöltött társadalmi felemelkedést szolgáló szerepét.
2. tábla: A szerzetbe, szemináriumba lépöknek az apa foglalkozása szerinti megoszlása nemenként, százalékban
Az aDa foalalkozása
diDlomás szellemi
egyéb szellemi
szakmunkás
segéd· és betanított munkás
nyugdijas
adathiány
Összesen

Férfi

Nő

34,6

15,6

7,7

6,3

34,6

43,8

-

3,1

13,5

6,3

9,6

25,0

100,0

100,0

3. tábla: A szerzetbe, szemináriumba lépöknek az anya foglalkozása szerinti megoszlása nemenként, százalékban
Az anya toalalkozása
diplomás szellemi
egyéb szellemi
szakmunkás
segéd· és betanított munkás
nyugdijas
háztartásbeli
munkanélküli
adathiány
Összesen
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Férfi

Nő

21,2

12,5

23,1

21,9

23,1

25,0

1,9

6,3

9,6

12,5

11,5

9,4

3,8

3,1

5,8

9,4

100,0

100,0

A szerzetesek körében a telepüIéstípusok közül a városok között
nagyjából kiegyenlített a -szerzetbelépők aránya. A szerzetesnők esetében a kisvárosok (56,2) adják a legtöbb szerzetbe lépőt (4. tábla).

4. tábla: A szerzetbe lépök településtípus szerinti megoszlása
nemen ként, százalékban

...
BudaDest
meavei város
eavéb város
közséa
Összesen

F~rfi
308
365
308
19
1000

Nií

94
25O
563
94
100O

Az állampolgárság kérdése abból a szempontból lényeges,
hogy a magyarországi szemináriumokban és szerzetesrendekben
határontúli magyar fiatalok képzésére is lehetőség van. A felmérésbe erdélyi, szlovákiai és kárpátaljai növendékek kerültek. Az
erdélyi, székelyföldi magyarság a szerzetes és a szemináriumi
képzésben (23,1%), a szlovákiaiak a szerzetesnőképzésben (18,8%)
vesznek részt nagyobb arányban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a
képzési idő elteltével többségük visszamegy a határontúli magyarlakta területekre, így a jelenleg hazánkban képzett növendékeknek - a lemorzsolódást nem számítva - csak 70-75%-a tevékenykedik majd Magyarországon (5. tábla).

5. tábla: A szerzetbe, illetve szemináriumba lépök állampolgárság szerinti megoszlása nemen ként, százalékban
maavarorszáai
romániai
szlovákiai
ukrainai
Összesen

F~rfi
692
231
58
19
1000

Nő
75O
62
188

1000

A szerzetbe, szemináriumba lépők között igen kis arányban
szerepelnek olyanok, akiknek nincs testvérük. A szerzetesek, szeminaristák körében magasabb azok aránya akiknek nincs, vagy
csak egy testvérük van, mint a szerzetesnők körében. A szerzetesek 42,3%-ának két vagy több testvére van, a szerzetesnőknél ez
az arány 56,3%. Úgy tűnik, hogy a történelmi hagyományok bizonyos értelemben folytatódnak, hiszen továbbra is a többgyermekes családokban nagyobb a készség a szerzetesi, illetve papi élet
vállalására (6. tábla).
6. tábla: A szerzetbe, illetve szemináriumba lépök testvérek
száma szerinti megoszlása nemek szerint, százalékban
T.. ~tv~r.. k ~7~m.

F~rfi

nincs
eav

77
462
173
135
96
1000

kettő

három
néllV vallV több
Osszesen
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Nií
31
375
156
219
156
1000

3. A szerzetesnövendékek

szülői

támogatottsága

Kérdés, hogy ma mennyiben van szerepe a szerzetbe lépés, illetve
a papi hivatás vállalásában a szülői támogatásnak, illetve ellenzésnek. A szülői állásfoglalásban a szerzeteseknél az esetek jelentős
hányadában az apák helyeselték (44,2%) gyermekük döntését, amíg
a szerzetesnők esetében az apák többsége értetlenül fogadta
(43,7%). Az anyák közel fele helyeselte a szerzetesek esetében
(48,1%), a szerzetesnők esetében azonos arányban helyeselték, illetve értetlenül fogadták (37,5%). Lényeges tanulság, hogya szerzetesség több évtizedes egyoldalú láttatása ellenére sem jelentős a
szülők körében gyermekeik rendbelépésének kifejezett ellenzése.
Fontos vizsgálandó kérdés lenne, hogy a szülőknek ma mekkora a
gyermekek életalakításába való beleszólási joga, és ha a mainál nagyobb lenne, akkor a most közömbösen, illetve értetlenül reagálók
az ellenzők vagy a támogatók táborát erősítenék-e (7. és 8. tábla).
7. tábla: A szerzetbe, illetve szemináriumba
sa az apák állásfoglalása szerint
Az ana állásfoalalása
helyeselte
közönyös
értetlen
ellenezte
adathiány
Összesen
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megoszlá-

Férfi

Nő

44,2

34,4

17,3

3,1

19,2

43,1

15,4

12,5

3,8

6,3

100,0

100,0

8. tábla: A szerzetbe, illetve szemináriumba
sa az anyák állásfoglalása szerint
Az anya állásfoalalása
helyeselte
közönyös
értetlen
ellenezte
adathiány
Összesen

lépők

lépők

megoszlá-

Fér1i

Nő

48,1

37,5

15,4

3,1

17,3

37,5

15,4

15,6

3,8

6,3

100,0

100,0

Mai magyar
szerzetesrendek
Létszámadatok

Női szerzetesrendek
Férfi szerzetesrendek
Katolikus társulások
Egyéb közössének

Összesen

Létszám összesen
1995. dec. 31 1996. dec. 310
2516
2400
965
972
102
93
11
11
3585
3485

Különbség
-116
7
9
O
-100

Utánpótlás összesen
1995. dec. 310 1996. dec. 31
151
176
97
107
36
40
O
O
284
323

Különoséo
11
10
4
O
25

Férfi szerzetesközösségek
A szerzetesrend neve
Nagy Szent Bazil Rend
Magyar Bencés Kong.
Ciszterci Rend Zirci Kong.
Szent Domonkos Rend
Kapisztrán Ferences Rend
Szűz Máriáról Nevezett Ferences Rend
Betegápoló Irgalmas Rend
Isteni Ige Társasága
Jézus Társasága
Kapucinus Tartományfőnökség
Sarutlan Kármelita Rend
Keresztény Iskolatestvérek
Misszióstársaság
Mária Iskolatestvérek
Minorita Rend
Magyar Pálos Rend
Piarista Rend
Premontrei Rend, Csorna
Premontrei Rend, Gödöllő
Szalézi Szent Ferenc Társaság
Szervita Rend
Szent Ferenc Kistestvérei
Kamilliánus Kolostor
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Házak,

közösségek
2
6
6
3
9
7

1
3
12
4
10
1
2
1
2
5
7
6
2
9
3
1
1

Tevékenység megnevezése
tanMs-nevelés, lelkipásztorkodás
oktatás, nevelés, lelkiaásztorkodás, kulturális tev.
szemlélődés, nevelés
igehirdetés, lelkipásztorKodás
evangéliumi élet
lelkipásztori tevékenység
betegápolás

misszió
lelkipásztorKodás, lelkigyakorlat, média, apostolság, oktatás
pasztoráció, szeqénvqondozás, missziók tartása
kontemplatív, lelkipásztori tevékenység
tantás. nevelés
misszió, lelkioyakorlat, lelkipásztori munka
az ifjúság keresztény nevelése és oktatása
lelkipásztorKodás
lelkipásztorKodás, lelkigyakorlatok, lelkivezetés
oktatás, nevelés
lelkipásztorkodás, tan ~ás, nevelés
lelkipásztorkodás és iskolai oktatás
ifjúság nevelése
kontemplatív, lelkipásztorkodás
nevelés iskolán kívül
beteg, fogyatékos, mozgássérült pasztoráció

Női

szerzetesközösségek

Aszerzetesrend neve

Házak,
közösségek
száma

Angolkisasszonyok Szerzetesrend

5

Nővérek

Annunciáta

Kongregációja

Tevékenység megnevezése
tanító,

4

nevelő

betegápoló

Assziszi Szent Ferenc Leányai

2

Nővérek

1

kontemplatív, monasztikus rend

1

monasztikus rend

2

kontemplatív, monasztikus rend

1

kontemplatív, monasztikus rend

Szent Benedek Rendi
Nővérek

Ciszterci

Ciszterci

Regina Mundi

Nővérek,

Kismaros

Domonkos Kontemplatív
Domonkos

Nővérek

Egyházközségi

Nővérek

Apostoli Kong.

Nővérek

Társasága

Ferences Mária Misszionárius

Nővérek

Szeretet Leányai Társulata
Nővérek

Isteni Megváltóról Nevezett

nevelő

egyházközségi munka

2

kontemplatív, szociális-karitatív, betegápoló

5

tanító,

nevelő,

betegápoló

7

tanító,

nevelő,

betegápoló

Isteni Üdvözítő (Szalvátor) Nővérek

4

Nev. Kármeliták

egyházi szolgálat

2

6

Szívéről

nevelő,

tanító,

6

Isteni Szeretet Leányai

Jézus Isteni

betegápoló, tanító,

szociális-kartitatív
tan ító,

nevelő,

szociális-karitatív

szociális-karitatív

1

szemlélődők

Jézus Kistestvérei

3

Jézus Szíve Társasága (Népleányok)

12

lelkigyakorlatok, katolikus sajtó, szociális, karitatív

1

szociális-karitatív

1

kontemplatív és monasztikus

Jó Pásztor
Sarutlan Kármelita

Nővérek
Nővérek,

Pécs

a világban

6

tanító,

nevelő,

szociális-karitatív, betegápoló

Legszentebb Üdvözítő Leányai

3

tanító,

nevelő,

szociális-karitatív, betegápoló

Magyarok Nagyasszonya Társaság

1

szociális-karitatív

Örökimádó Nővérek

3

kontemplatív és apostoli

1

tanító,

Keresztes

Női

Nővérek

Kanonokrend, Pécs

nevelő,

szociális

Szegény

Iskolanővérek

6

tanító,

nevelő

Kalocsai

Iskolanővérek

7

tanító,

nevelő

Nagy Szent Bazil Rendi

Nővérek

Szent Orsolya Rend
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1
10

szociális-karitatív
tanító,

nevelő

Házak,

Aszerzetesrend neve

közösségek
száma

Tevékenység megnevezése

1

hitoktatás, hitoktatók képzése

Kanonokrend

4

kontemplatív és apostoli

Nővérek

2

Nővérek

Jézus Szíve

Női

Premontrei

Don Bosco

Szatmári Irgalmas

Társasága

Nővérek

tanto,
tanto,

10

nevelő,

nevelő

szociális-karitatív

Szent Benedek Leányai Társasága

3

Ferences Szegénygondozó

Nővérek

6

szociális-karitatív

Szent Benedek Betegápoló

Nővérek

1

betegápoló

szociális-karitatív, lelkipásztori

szemlélődő

Eukarisztia Szolgálóleányai

1

Szent Szív Társaság (Sacré Coeur)

2

Szeretet Misszionáriusai

2

szociális-karitatív

5

szociális-karitatív

Szervita

Nővérek,

Budapest

tantó,

kiseg~ő

életmód

nevelő

Szociális Missziótársulat

2

szociális-karitatív

Szociális Testvérek Társasága

5

közügyek szolgálata, egyházban, társadalomban

Klarissza Remeteség, Szécsény

1

Vizitáció

1

kontemplatív, monasztikus

Szűz

Mária Társasága

szemlélődés,

hitéleti tev lelkigyakorlat tartása, lelkivezetés

1

bármely munkaterület

UNUM

3

apostoli

Vinculum Caritatis Közösség

9

lélekmentés

Segnő Nővérek

2

szociális-karitatív

Nővérek

1

családi és ifjúsági pasztoráció

Rend, Zalaegerszeg

1

Nővérek

1

gyermek- és ifjúságnevelés, karitatív tevékenység

1

embertársak szolgálata az egyházban és a világban

1

szociális-karitatív

Schönstatti Mária
Notre Dame

Női

Szent Krisztiána

Úti Boldogasszony Társasága
Szeplőtelen Szűz

Mária Szolgálóleányai

tanfö,

nevelő

Nővérek, Mezőkeresztes

2

Mária Szíve Leányai Társasága

2

ifjúságnevelés, pasztorációs és szociális munka

1

lelkigyakorlatok, lelkivezetés, zarándokok fogadása

4

betegápolás

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség

2

kontemplatív, monasztikus, evangelizáció

Regina Pacis

1

kontemplatív-szociális

3

evangelizáció, pasztoráció

Szervita

Izrael

Kisnővérei,

Máriás

Nővérek

Assisi Szent Ferenc Betegápoló

Szent Ferenc

Nővérek

Kisnővérei

gyermek, ifjúsági pasztoráció,

idősekkel

való foglalkozás

Esztergomi Boldog Özséb Nővérei

1

kontemplatív

Krisztus Ügye .Das Werl<'

2

egyházi szolgálat, apostoli tevékenység

1

családterápiás szolgálat

Szent József

Nővérek

688

PARDI ANNA

Tükörszoba
Ismét szívedbe zárd. Ismét. A megtérést,
az utat. Nagy fényl(j, szeret{j mágnesekkel
mily tükörszobákat nyitott meg számodra
az Úr. Boldog, ki itt belép, szellemi, nem
érzéki Adámként mondván az Úrnak: fm, itt vagyok.
Tiszta szív nélkül nincs teljes, helyes
tudat. Teljes, helyes tudat nélkül nem látjuk
meg Istent, Ki örök mozgásban örök nyugalom,
örök rendszerben örök fogalom, örök széban
örök cselekedet.
Emberré lett az Úr, ezzel mutatta meg,
Hogy ,több vagyok neki, mint mind a szellemek.

Jézus sír
Budapest felett
Jézus sír Budapest felett,
mikor a VII. kerület aládúcolt ingatlanaiban jár.
Elborult tekintetű öregasszony néz ki az egyik ablakon,
roskadt idegdúcai ingoványán.
A négyszögfi, sivár udvaron
statikus bajok bámulják egymást,
kevés zöld jelzi természet anyánk,
ki állami gondozásba adja öregjeit.
Am hirtelen szelíd arcú fiú tűnik fel;
könyvekkel megrakott, immanens misztérium,
a mindig megújuló élet csodájaként.
Jézus, ki imád bármi elevent,
bizalmasan, Jaj nektek nélkül nézi őt.
Tudja, mily nehéz, garasos volt
élni mindig itt. S most is kiforgatják
e fiú mindenét.
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Teréz
Ferenczy Teréz magyar kö1t{jnő Rimaszombaton született 1823. december 27-én. Rajongásig szeretett papnövendék bátyjának halála a szabadságharcban, valamint
szerelmi csalódása elviselhetetlen teherként nehezedett
rá. 1853. május 22-én Szécsényben öngyilkos lett.
Csillag se bolyong párban, csak egymástól messzire,
május van, mikor Teréz utazik Szécsénybe.
Lila cédulát ad két kezébe virágzó orgonaág,
kék cédulát az ég, a harsány, halovány.
A szabadságharc 1853-ban már messzi van,
de Terézhez közel mindörökké ámenben az az ifjú arc.
Lám, elborult pusztán, olyan amilyen palóc fényben,
parasztok közt túlvilági hattyúk lépdelnek előre.
Mindegy, csak engedjék, engedjék előre,
kútba ugrani, méregpoharat inni, jó sziouel, jó levegőben.
Teréz már odaért, a ferencesek kolostoránál megáll
a költészet destruktív ékszere fonja össze haját.
A költő varázsúton keres varázsénhez varázsigéket,
bátyjának elég volt a virrasztás, ima, böjt, Jézus kegyelme.
Rajongásig szeremi. mily kihívás öt liter vérnek.
Megtért pipacsok, megtért laboratóriumok emlékezzetek
minden szenvedőre.
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GELENCSÉR GÁBOR

Között
Gyöngyössy

Született 1961-ben, Budapesten. Tanulmányait az
ELTE ÁITFK-n ésazELTE
BTK esztétika szakán végezte. Jelenleg a Magyar
Filmintézet tudományos
munkatársa, továbbá az
ELTE Esztétikai Tanszekén filmelemzést tan~.

Imréről

Gyöngyössy Imre (1930-1994) művészete határátlépő művészet.
Persze minden igazi alkotás magán hordozza az ismeretlenbe való
ki-, illetve átlépés feszültségét, Gyöngyössy esetében azonban mintha más törvények szerint működött volna mindez. Az ő határátlépése nem egy ismertból történik az ismeretlenbe, hanem mindig
két, általa tökéletesen érzékelt szféra közötti állapotot jelent; határIétet, a között állapotát, ahonnan az innen és a túl egyformán belátható. E szemléletmódbeli beállítódás vizsgálata egyaránt vezethet a pálya erényeinek és korlátainak a feltárásához, ám ennél jóval
fontosabb, ha segítségével közelebb jutunk a váratlan hirtelenséggel elhunyt sokoldalú rendező művészetének megértéséhez.
Mielőtt ahatárléttel kapcsolatosan bármiféle misztikus összefüggésre gondolnánk, gyorsan szögezzük le, hogy Gyöngyössy
esetében a két világ, amelynek erőterében filmjei formálódnak,
mind poétikailag, mind tematikusan pontosan leírható. Nem az
egyes világok különlegességében, inkább a közöttük lévő meglehetősen nagy távolság áthidalására tett kísérletben rejlik az életmű sajátossága. A pályakép oldaláról például azt látjuk, hogy a
Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban európai műveltségre szert
tett, lírai érzékenységű fiatalember az ötvenes években politikai
üldöztetést szenved, börtönbe kerül, ám a rabság ideje saját vallomása szerint egész életre szóló szellemi útravalóul szolgál. Aztán
első négy, összefüggő poétikai világot felépítő játékfilmje után
(Virágvasárnap, 1969; Meztelen vagy, 1971; Szarvassá vált [iúk, 1974;
Várakozók, 1975) műfajt és "rendezői státuszt" vált. A hetvenes
évek közepétől a dokumentumfilm felé fordul (Két elhatározás,
1977; Orvos vagyok, 1979; Pusztai emberek, 1981), s ezzel párhuzamosan rendkívül személyes, alanyi, szerzői filmes alapállását kollektív alkotómunkában építi tovább: előbb a korábbi forgatókönyvíró-társsal, Kabay Bamával kettesben, majd feleségével, Petényi
Katalinnal hármasban jegyzi filmjeit. S végül még egy, látszólag
külsődleges körülmény, amely mégis mintha ugyanebbe az irányba mutatna. Gyöngyössyék 1977-től német koprodukciókban, illetve Németországban dolgoznak, tulajdonképpen európai filmesekké válnak, sőt kamerájukkal a kontinensen túlra is eljutnak, s
így korábbi alaptémájukat, a perifériára szorultak, száműzöttek,
kitaszítottak, jogfosztottak helyzetét immár világméretekben tudják feldolgozni. Lorca Yerrna (1984) című drámája nyomán pedig
nemzetközi stábbal Spanyolországban forgatnak látványos játékfilmet - de ekkor készül a megrendítő erejű Jób lázadása (1983) a
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magyar holocaustról, s elsők között tesznek kísérletet arra, hogy
krimiszerű formában, anagyközönséget megszólítva dolgozzák
fel a hazai közelmúlt politikai elnyomásából fakadó tragédiákat
(Halál sekély vízben, 1993). Ugyanez a művek oldaláról leírva a dokumentarista érdeklődés és a lírai-szubjektív formavilág kettőssé
gében, továbbá a filmek konfliktusrendszerének antagonizmusában ragadható meg.
A már említett váltás a játékfilmek után a dokumentumfilmekre,
mindkét műtípus Gyöngyössy-féle változatát megvizsgálva korántsem tűnik olyan élesnek. A korai játékfilmek, az erőteljesen stilizált,
látomásos formai világ ellenére (vagy talán éppen azért) szinte dokumentarista pontossággal merítenek a történelemből: a Virágvasárnapban egymással szemben álló testvérpár, az őskeresztény tanokat
hirdető Simon pap és a kommunista tanító, Urenus történetét a Tanácsköztársaság valóságos eseményei inspirálják. A Meztelen vagy értelmiségi kérdésfelvetése a tett és a gondolat küzdelméről cigány
környezetben fogalmazódik meg, amely akkor is felveti a cigányság
világát bemutató szociografikus látásmód szükségességét, ha nem
"cigány filmről" van szó. A Szarvassá vált jiúk az 1944-es sátoraljaújhelyi börtönlázadást idézi fel. A Várakozók szakad el talán a legjobban a konkrét történelmi helyzettől, a második világháború eseményeitől, ahogy a fiaikat hazaváró két asszony (anya és dajka) sorsát
történelem feletti pietává magasztosítja. A dokumentumfilmeknél
pedig - amelyek valójában inkább dokumentum-játékfilmek, vagy
talán egy még pontosabb, habár kevésbé bevett kifejezéssel élve: dokumentum-életképek - a műfaj konvencióihoz mérten mind képileg, mind dramaturgiailag felerősödnek a lírai mozzanatok. Tudásunk a falusi emberek életéről, gondolkodásáról e dokumentumfilmek alapján nem tárgyi, hanem személyes tudás: nemcsak azért,
mert emlékezetes karakterekhez kötődik, hanem azért is, mert az alkotókat mindenekelőtt az ember érdekli, s csak azután, pontosabban
rajtuk keresztül a környezet, a tárgyi világ, a múlt és a jelen. A Két
elhatározás alaphelyzetét akár melodramatikusnak is tekinthetnénk,
dramaturgiáját pedig túlontúl tökéletesnek, "kitaláltnak", a főszerep
lő személyisége, "szövegmondása" azonban helyrebillenti a filmet
- ám meglepő módon nem a dokumentumfilm irányába. A Két elhatározás sajátos 20. századi balladává nemesül, játékfilmen innen,
dokumentumon túl. Az öregasszony végigéli mesébe illő történetét,
amelynek a század abszurditásig felgyorsult, a szétesés felé mutató
tempója és a személyiséget egybefogó, megtartó tradíció ereje adja a
keretét. A Két elhatározás a között-lét élhetőségét példázza.
Ugyanerre tesznek kísérletet, még nem műfaji, hanem a stílus
szintjén, a korai játékfilmek. A megtörtént eseményekből kiinduló
történeti-szociológiai tematika és az erőteljes stilizáció nem pusztán mint a "realista" elvárásokkal szembeni "látomások" ütköznek meg egymással, hanem a filmekben megfogalmazódó, alapvető erkölcsi, világlátásbeli, sőt biológiai konfliktusok költői köze-
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gét teremtik meg. A Virágvasárnap című filmben Simon pap és
Urenus tanító vitája az anyagi javak igazságos elosztásáról, a
fegyveres harc szükségességéről, illetve elfogadhatatlanságáról,
sokkal inkább szól konkrét és elvont, tett és gondolat összebékíthetetlen ellentétéről. mint a Tanácsköztársaságról, vagy akár az
őskeresztény elvek e századi lehetőségeiről. A Szarvassá vált jiúk
három testvére is elsősorban egy krízishelyzetben megfogalmazható hármas cselekvéslehetőségetmodellál, s nem a konkrét történelmi események okait vagy következményeit kutatja. S ehhez
hasonlóan pusztán festői háttér a cigány környezet az alapvetően
a cigányságtól független problémákat feszegető Meztelen vagy című munkában. A történelmi események a Várakozókban válnak
valóban háttéreseménnyé, már a történet bonyolítása tekintetében
is, amennyiben a háború pusztán a két asszony belvilágába (kertjébe) be-becsapó infernóként fogalmazódik meg.
Gyöngyössy konkrét történetei ezekben a filmekben mindig látomásba fordulnak, a poétikai "munka" azonban szándéka szerint
nem öncélú: az egyes eseményekb ől örök emberi kérdések buknak elő. Hogyan lehet erőszak nélkül létrehozni egy igazságos világot (Virágvasárnap); miképpen térhetünk vissza gyökereinkhez
úgy, hogy közben se mi, se embertársaink ne sérüljenek (Meztelen
vagy); dönthet-e az ember szabadság és rabság, élet és halál kérdésében (Szarvassá vált jiúk); hol húzódik a határ a racionális és
irracionális magatartás között egy eszeveszett világban (Várakozók)? Gyöngyössy művészetében e kérdések "teológiája" a megváltás, az áldozat, a passió, poétikája pedig egy metaforikus ábrázolásmód irányába mutat. Ez utóbbi törekvés kétségtelenül e filmek legtörékenyebb pontja.
A metaforikus ábrázolásmód strukturálisan tökéletesen alkalmas az antagonisztikus világok poétikai feloldására, hiszen a metafora nem más, mint átvitel, egy jelentésközösség megalkotása.
Csakhogy Gyöngyössynél a poétikai szerkezet mindkét tagja túlontúl exponált, látható, konkrét, még a képi szimbólumok is - a
filmi kifejezés természetéből következően - menthetetlenül földiek. E metaforák így nem annyira valamin túl mutatnak, hanem
inkább átmutatnak egymásra; nem egy poétikai forma győzelmét
látjuk a vásznon valóság és költészet küzdelme fölött, hanem magát e küzdelmet. Ezen a ponton érhető tetten a rendező alapbeállítottsága, az a fajta köztesség, ahonnan mindkét megélt szféra
szinte túlságosan is jól látható, nevezzük akár költészetnek és valóságnak, akár gondolatnak és tettnek, akár elvontnak és konkrétnak. A szemet gyönyörködtető képek "túlírtak", titoktalanok. A
legközelebb a két világ egymásban való feloldódásához a Virágvasárnap és a Várakozók című film jut, az előbbi számos bátor és izgalmas képi megoldással, az utóbbi halk, visszafogott tónusokkal.
A Meztelen vagyban azonban mindvégig eldönthetetlen, hogy mi a
fontosabb: a cigányság festői-lírai világának bemutatása, vagy a
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főszereplő szellemi-lelki válságának értelmezése. Ráadásul mármár a történet követhetőségét is megnehezítő módon vegyül a
filmben látomás és dokumentarizmus, költészet és életkép - ahelyett, hogy látomásos dokumentarizmussá vagy költői életképpé
formálódna. És a Szarvassá vált jiúk balladai-bartóki példázata is
nehezen találkozik a konkrét történelmi helyzettel vagy akár a
börtönvilág képeivel. Jól példázza mindezt a filmben a meztelen
test nehezen követhető metamorfózisa: hol a kiszolgáltatottság,
hol a szabadság, hol a szeretet/szerelem szimbólumaként jelenik
meg, hol pedig egyszerűen nem más, mint a fürdéshez levetkő
zött emberek természetes ruhátlansága. Továbbá ez az a két mű,
amelyben a társművészetek, mindenekelőtt a festészet és a költészet, hangsúlyos jelenlétükkel mintegy a film elé állnak: az atmoszferikusan vagy tematikusan is megidézett festmények, a költői sűrűségű dialógusok és monológok nem a filmes ábrázolásmódot tolják el a festészet vagy a költészet irányába, hanem festészetet, illetve költészetet "filmesítenek meg".
Gyöngyössy törekvése a múlt történelmi és a jelen szociológiai
vizsgálatának Iírai-szubjektív elemzésére nem független a hetvenes évek magyar filmművészetétől. Anélkül, hogy részletes összehasonlításokba bocsátkoznék, csak hadd utaljak Jancsó Miklós ekkor bontakozó allegorizmusára, Szabó István szürrealista víziójára
a Tűzoltó utca 25. című filmben, Gaál István társadalmi és Kósa
Ferenc történelmi parabolájára (Magasiskola, Hószakadás) és az évtized két remekművére. Makk Károly Szerelem és Huszárik Zoltán
Szindbád című alkotására. Gyöngyössy első játékfilmjei e sorozat
markáns darabjai, azzal együtt, hogy a kétségtelen művészi invenciót és gondolati igényességet maradéktalanul egyik mű sem
igazolja vissza; a tematikusan végigvonuló megváltás-gondolat művészi értelemben is - csak ígéret marad.
A lezárult életmű felől nézve ezek után már természetes fordulatként értelmezhető a dokumentumfilm felé történő elmozdulás.
Hogy ebben mekkora része volt előbb Kabaynak, majd Petényinek, az bizonyára hármójuk művészi együttműködésének titka
marad. Az mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy Gyöngyössy
tiszta eszmékkel viaskodó és tiszta formákban gondolkodó,
ugyanakkor rendkívül érzékeny, életközeli beállítódásának jót tett
a közvetlen valóságábrázolás, illetve az abban rejlő poétikai lehetőség. Mintegy visszatisztulási folyamatként értékelhető művé
szetében a dokumentarista stílus és problémaérzékenység előtérbe
kerülése, amely nem csupán értékes filmeket eredményezett, hanem a későbbi játékfilmek, mindenekelőtt a Jób lázadása formai letisztultságát is minden bizonnyal elősegítette. Azt sem lehet azonban eltitkolni, hogy mindez együtt járt a magyar filmművészettől
való eltávolodással, egyfajta periferikus helyzet kialakulásával,
majd rögzülésével. Kérdés, hogy mindennek oka vagy következménye volt-e a külföldi munkavállalás. S a helyzet ellentmondá-
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sát még az is növeli, hogy amennyire a korai játékfilmek erényei
és hibái a korabeli magyar filmművészet közegében mérlegelendők, addig az életmű legfontosabb darabjai lényegében az itthoni
irányzatoktól függetlenül (nem ritkán azok ellenében), mintegy
szigetszerűen állnak előttünk. Nem hiszem, hogy ebből akár a
magyar filmre, akár Gyöngyössyék művészetére messzemenő, s
főleg értékítélettől terhes következtetéseket kéne levonni, mégis
mindez hozzátartozik a pálya végső mérlegéhez.
Visszatérve a dokumentum-játékfilmekhez, a legjelentősebb
változást a forma egyszerűsödése, tisztulása - ha tetszik a között-lét alkotói vindikálásának feladása jelenti, annak érdekében,
hogy az a műben, a filmek szereplőinek sorsában, a néző szeme
előtt születhessen meg. A "művészetről" való lemondás tétje az
élet megnyerése. Vagy más megközelítéssel: a Szarvassá vált fiúk
bartóki motívumrendszere most bartóki tisztaságú gesztussá nemesedik. (A látszólag váratlan dokumentarista fordulat belső logikája mellett szól egyébként már a rendező 1964-es, a Balázs Béla
Stúdióban készült rövidfilmje, a Férfiarckép is, amely édesapjáról,
a falusi körorvosról fest a természet körforgásához hasonlóan
egyszerű és méltóságteljes portrét.)
A dokumentum-játékfilmek nem csak a művészi kifejezésmód
szempontjából hoznak változást Gyöngyössy életművében. A fiát
Németországban felkereső, falujából addig soha ki nem mozdult
asszony (Két elhatározás), a tudományos karriert feláldozó vidéki
orvos (Orvos vagyok), a pusztai életforma kihalását végigélő több
generációs család (Pusztai emberek) története a perifériára szorult,
vagy éppen oda önszántából visszavonult, s mégis, vagy talán
éppen ezért teljes életet élő emberek felé fordítja a rendező és alkotótársai figyelmét. Az eszmékért küzdő korábbi hősök helyébe
az életért küzdő emberek kerülnek. S ahogyapéldázattá emelt
sorsok e század második felében is egyre köznapibbá és tömegesebbé válnak, ahogy a periferikusság, az önként vállalt közott-Iét
egyre több ember számára kényszerű sehol-létté változik, úgy fordul az alkotók érdeklődése a jelen történelmi és politikai változásait beárnyékoló drámák, a hazájukból száműzöttek passiója felé
(Száműzöttek, 1991; Holtak szabadsága, 1992). Mindez együtt jár egy
szélesebb közönség megnyerésének igényével, hiszen a politikai
bűnök feltárása nem nélkülözi a publicisztikus hevületet, a szenzációs képeket, a mindezideig titkos börtönök, lágerek bemutatását. A nemzetközi produkciók mellett televíziós munkák (dokumentumfilmek, tévéjátékok, sorozatok) segítik az alkotókat ebben
a törekvésükben. S úgy tűnik, halála után munkatársai, Kabay
Barna és Petényi Katalin, valamint fia, a rendező-operatőr Cyöngyössy Bence ezen az úton próbálja megőrizni és kiteljesíteni
Gyöngyössy Imre művészetét. Ennek a munkának volt fájdalmas
kötelezettségű első állomása a Petényi-Kabay rendezte In memoriam Gyöngyössy Imre című lírai emlékfilm.

695

JÁsz ATTILA

Ha
Hommage á Borges

Ha egy vak író könyveket vásárol, érezni akarja ujjaiban jelentőségüket,
az olvasás boldogságának lehetőségét. Ehhez már igazából lapoznia sem
kell, mert ő már tudja, hogy nem mi
változunk a könyvek által, hanem ők lehetnek csakjobbak általunk.

Kék
Mikor hajón utazol, körülötted környezeted felszívja a
tenger kékjét, olvasod mondatok hullámzása közben,
mégis az a sejtésed támad, bárhol legyél, bárhová érkezz
is meg, az ég kékjéhez képest mindig egyhelyben állsz.

Költő
Lomha szél lebbenti a függönyt, egy vitorla induláskész vásznát.
A szoba lassan tengerré alakul, tárgyak szigetei teszik
lakhatóvá. Míg az ablak mögött láthatatlan lebeg az élmény.
Költőhöz négy fal közé is eljut a tenger illata-zúgása.
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GÁL PÉTER

Dávid
Ahol az utak egyszer végetérnek
s a falak sfkja összefut, mint száraz ág
a sarkak árnyékos tengelyében
ott állsz Te és én Nincs tovább
S ott szemben, némán meglapulua,
kitágult szemmel, gyanakodva,
mint űzött vad, ki nem tud már kitörni,
ott áll Ő, ujjával ránkmutatva

Nem tanul járni Nem beszél
De itt van mindig körülöttünk
Szoknyádat ráncigálja, inni kér
s kezedbe adja kis kezét
Reggeltől

estig feléd tipeg
Érzed a húst, a csontokat?
Párnás tenyerét, ujjait?
Hallod az első szavakat?
Tudod már mennyit ér
a hús, a csont, a szó?
Az undorító szánalom
Kutyáknak vetett fakó
bizalom, melyet úgy sodor
ígéretek, hűség s fogadkozások
kanálismocskán át a szél
mint tépett papirdarabot?
Nézz a szemébe: az én szemembe
Fogd a kezét: az én kezem
Mielőtt szája először érte volna
torz szeretőként melledet,
egy darab vassal végeztünk vele
Egy ócska műszer volt a szeretőd
Egy darab fém valaki kezében
Belédmerült s befogadtad
a szörnyű nászban, azon a télen
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s a lepedőn a furcsa ábrák
Ki érti véred írásjelei t?
Lelkünk a fájdalomtól csipkés
mint a páfrány...

Önzésünk szörnyű oltárán kiterítettük
Nem válthat meg, nem ül az Isten balján
Az álmainkat is odavetettük
s ott végezte egy bádogvödör alján

Sem föld sem ég nincs márfölötte
É1t5halott Örökre eltakarhatatlan
Hiánya mint a kő, olyan
kemény és elmozdíthatatlan
Itt van az utca vége s ott a ház

Tél van és dermesztő hideg
A rémült ég vállunkra roskad
és elborít, mint beteget a láz
Ott állunk szörnyű oszlopok
tanácstalanul egymagunk
beledermedve az időbe
a mindenségbe markolunk
Megöltük, cinkosok vagyunk
Árnyék terül múltunk havára
Halott gyerekek óvodája
előtt mint jó szeretbk szorítjuk össze vállunk
szemünkben fészket vert a csend
Együtt vagyunk örökre már
S a virradatban míg várjuk őt,
hogy kijöjjön s elénkbefusson,

virrasztunk mel1ette végérvényesen.
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LUKÁCSY SÁNDOR

Született 1923-ban, irodalomtörténész. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem magyarfrancia szakán végezte.
1962-1988 között az MTA
Irodalomtudományi Intézetének munkatársa. 1968·
tól az irodalomtudományok kandidátusa. Legutétlbi írását 1997. 5. számunkban közültük.

Káldi György
példabeszédei
Jézus gyakran szólott példabeszédekben. Cornelius a Lapide, a tudós jezsuita bibliamagyarázó a 17. században, megszámiálta: huszonnyolcszor. Az egyházi írók követték módszerét; a példabeszéd
- exemplum - a vallásos literatúrának, különösen a prédikációkban, hagyományos tartozéka lett, a hit- vagy erkölcstanításnak
hosszú-hosszú évszázadokig hatásos retorikai eszköze.
Két tévedés tapad hozzá. Az egyik az, hogy a szónok az exempIumok érdekes történeteivel akarta ébren tartani szunyókálásra hajlamos hallgatói figyelmét. Valójában a példázat nem alkalmi betét
vagy kitérő, hanem a beszéd nélkülözhetetlen eleme; funkciója a
magyarázás, az érvelés; sosem öncélú, mindig erkölcsi tanulsággal
szolgál. A másik téves nézet szerint a magyar nyelv ű egyházi példabeszédek világi elbeszélő prózánk kibontakozását készítették elő,
ezt azonban semmi sem bizonyítja.
Régi prédikátoraink sokszor nyilatkoztak - saját gyakorlatukat igazolandó - az exemplumok hasznáról. Szabó István (16951753) szerint Jézus azért vegyített példabeszédeket tanításába,
hogy "a zsidók szokásától el ne távozzon, kiknél igen kedvesek
valának", valamint azért, hogy "azoknak kedves hallása által nagyobb foganatja lenne" szavainak, a példázatok ugyanis "megvilágosítják a dolgot, hogy megérthessük a benne elrejtett titkokat".
Káldi György, első katolikus Bibliánk fordítója és az egyházi
szónoklat művésze, vízkereszt utáni ötödik vasárnapra írt prédikációjába (melynek evangéliumi textusa a jó mag és a konkoly
krisztusi parabolája) tudós értekezést illesztett: disszertációt a példabeszéd történetéről és elméletéről. Használata közönséges szokása a bölcseknek; Platón, Xenophón, Püthagorasz munkáiban és
az egyiptomiaktól sok szép példázat maradt ránk, Káldi idéz is
néhányat. Éltek vele az ószövetségi próféták, "főképpen Salomon,
kiről azt olvassuk, hogy háromezer példabeszédi vóltak". Dávid
király megjósolta, hogy Jézus példabeszédekbe burkolva fogja
előadni a mennyei titkokat. "Gyönyörködött Urunk a példabeszédekben, a hívek hasznáért." Erről Káldi öt pontba foglalja tudományát. A példabeszéd különösen az együgyűek oktatásában
hasznos, mert "noha magyarázás nélkül a nyilvánvaló dolgot is
béfödi, mindazáltal ha megmagyaráztatik, a homályos dolgot is
megvilágosítja" - ez történik a prédikációban. További hasznai a
példabeszédnek: az akaratot a jóra indítja; segít a tanítást észben
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tartani; a titkolni valót elfödözi; alázatosságra nevel, mert aki
nem érti, kénytelen tudós emberekhez fordulni magyarázatért.
Idő folytán a példabeszédek archaikus divatja egyre csökkent,
de Káldinál még virágjában van; a legtöbbet ő írta nyelvünkön,
igen változatos tárgyakat alkalmazva kegyes céljához.
A példa többnyire epikus jellegű: valóságos vagy legendás történet. A legkedveltebbek toposszá válva sokszor felbukkannak az
egyházi (és világi) irodalomban. Ilyen az, amelyet Caritas Romana elnevezéssel illet a tudomány: egy fiatalasszony a tejével táplálja börtönbe vetett apját, s megmenti az éhhaláltól. Az érzékeny
(és kissé érzéki) történetet Plinius beszélte el, majd sokan mások:
nálunk Pécsi Lukács, Pázmány, Szepsi Csombor Márton, Mikes
Kelemen, Faludi Ferenc, Pétzeli József, és van magyar folklór-változata. Káldi, aki szerette fitogtatni nagy olvasottságát, két variánst is előad, Sabellicus, illetve Valerius Maximus nyomán, és tud
még más hasonló históriákat, melyek - mivel nincs exemplum
erkölcsi tanulság nélkül - mind a szülők iránti köteles szeretetre
oktatnak.
Némelyik példa horror-történet. Egy királynak három fia volt.
Atyjuk meghalván mindegyik magának követelte az örökséget. A
szomszéd uralkodót tették meg döntőbírónak. Ez úgy rendelkezett, hogya fiak nyíllal lövöldözzenek apjuk holttestére; aki a szívébe talál, azé a birodalom. Két fiú nekilát a morbid céllövő versenynek, a harmadik - írja Káldi, Diodorus Siculusra hivatkozva
- "inkább akar az ország nélkül ellenni, hogysem ollyan kegyetlenséget mutatni a meghólt szerelmes atyjának testéhez". Szép viselkedésétől meghatódva a döntőbíró őt nyilvánítja ki győztesnek.
A példa alkalmazása: akik vétkeikkel megsebzik Krisztus testét,
elesnek a mennyei örökségtől. az igaz szeretet ellenben megkapja
jutalmul. Ugyanezt a históriát, ugyanazon forrásból, Pázmány is
elbeszélte, de más tanulsággal. Az exemplumok erkölcsi hasznosításában az egyházi íróknak nem volt megkötve a kezük.
Igen elterjedt példázat - hosszú életű toposz - a néma királyfi csodás története. Hérodotosznál lehetett olvasni, hogy egy
ellenséges katona a csatában rátámadt Croesusra, amikor fia, aki
addig néma volt, hirtelen felkiáltott: Ne bántsd a királyt! - s az
apa megmenekült. A hatásos história bejárta mind az egyházi,
mind a világi irodalmat, leírta Pázmány és Zrinyi, az unitárius
Szentmártoni Bodó János és a református Pápai Páriz Ferenc
(mindketten versben) és még sokan mások, többnyire mint a fiúi
szeretet példáját. De voltak másféle értelmezések is, például Káldié, aki - némileg bonyolult fejtegetéssel - azt a tanulságot
vonta le, hogy "meg kell győzni a Néma-ördögöt, hogy mimagunk a lelki veszedelemből megszabadúljunk".
A példálózásra alkalmas szövegeket a prédikátornak nem kellett mindig az ősforrásból kikeresgélnie. Készültek példagyűjte
mények, már az antikvitásban (Valerius Maximus), a középkor-
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ban (Petrus Alphonsus, Gesta Romanorum) s később is. Magyarul
az elsőt a jezsuita Marosvásárhelyi Gergely adta ki 1621-ben, latinból. Megvan benne a Caritas Romana, Croesus néma fiának
esete és sok más.
Káldi rendszerint nem érte be egyetlen példával, halmozta
őket. Szent Annáról, a szűzi életű evangéliumi özvegyről prédikálva hét önmegtartóztató asszonyságot sorolt fel (köztük Magyarországi Szent Erzsébetet), hogy a mai özvegyek példát vegyenek róluk. Egyiküket, Galla nevezetűt, akinek férje egy év házasság után meghalt, erősen kapacitálták, hogy menjen újra férjhez,
mert ha nem (ezzel fenyegette orvosa), szakálla fog nőni. Ez be is
következett, Galla nagy örömére, hogy megcsúnyult ábrázata miatt nem fogják zaklatni a kérők.
Káldi kedvelte az efféle bizarr történeteket. Henricus kardinális
utazás közben, hogy unalmát elűzze, arra biztatta kísérőit: mondjanak szentbeszédeket. Egy "paraszt barát" (vagyis laikus) így
szólt: "Midőn meghalunk és a menyország kapujához jutunk,
Szent Benedek atyánk előnkbe jő, hogy bévigyen bennünket. Mikor téged, Kardinál uram, püspöki skofiumban lát, megkérdi, ki
légy. Ha azt feleled, hogy az ő szerzetbéli barát vagy, hogy bizonyos lehessen felőled, a porkolábbal felhasíttatja a gyomrodat, és
ha szegény eledellel tápláltad azt, elhiszi, hogy barát vóltál, és
menyországba viszen, de ha azt gyenge csemegékkel és friss étkekkel hízlaltad, nem hiszi, és bé nem bocsáttat." A hasfelmetsző
[ack-sztori tanulsága: "Nem elég az üdvösségre, hogy valaki szerzetesnek mondja magát, hanem kívántatik, hogy szerzeteshez illendő módon éljen."
A szerencse forgandóságának tételét Andronicus görög császár
esetének mondhatni szadista leírása igazolja. 1185-ben ellensége
kezére jutott, s az kiszolgáltatta a nép bosszújának a kegyetlensége miatt gyűlölt uralkodót. Arcul csapdosták, hátba ütötték, szakállát tépték, haját szaggatták, fogait kiütötték, még az asszonyállatok is ököllel verték. "Azután jobbkezét elvágták, a tolvajok közé tömlöcbe vezették, étel-ital nélkül hagyván. Egynehány nap
múlva egyik szemét kitolták, ruháját félig elmetélték, a fejét megnyírták, és egy rühes szamárra ültetvén, a piacon ide s tova hordozták. A goromba nép pedig reá rohanván, némellyek agyba-fő
be verték, némellyek ganéjjal hagyigálták, némellyek a spongyiát
undokságba mártották és az orcájába facsarták, némellyek nyársokkal oldalba gyakdosták, némellyek kövekkel hagyigálták, némellyek gyalázatoson szidalmazván ebnek és bolondnak nevezték, egy asszony egy fazék forró vízzel agyon öntötte, és senki
nem volt, aki nem kínozta." A szörnyűségek szekvenciája még
hosszan folytatódik, míg végül a bukott császárt lábtól felakasztva karddal kivégzik. A naturalizmus efféle orgiái nem ritkák a
prédikációkban (bár Káldi mindenkin túltesz); jó eszköznek vél-
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ték a hallgatók megindítására; hasonló kegyetlen részletezéssel írták le Krisztus kínszenvedését.
Voltak kevésbé komor, enyhületes és biztató példák, Káldi ezek
közül is a bonyolultakat szerette. Egy hieroglifa-magyarázó
könyvben olvasott a praenestei képről; gondolta, éppen jó lesz a
mennyei boldogságról való tanításhoz. A képen (domborművön)
"egy magas és meredek kősziklás hegy vólt, melynek igyenes és
virágos tetején királyi öltözetben egy felékesített asszony állott.
Annak oldalán az Isten képe volt (pogány istenszobor), teljes szemekkel és fülekkel, félig farkasbórbe öltözött, a fején egy kis süveg, a lábában posztóból csinált sólya [cipő]. Nagy fő emberek áldoztak néki, nem temjénnyel, sem barmokkal, hanem egy kis madárral, mellyet mi húrosmadámak nevezünk; és az óltáron ez volt
írva: A hittől származottnak.
Az áldozatkor nagy hallgatás vólt, és az Isten mellett két jeles
asszony állott, és az egyik sokágú és egybetekert láncot fejtegetett, a másik, négyszegű kőhöz támaszkodván, szép kicsiny koszorúkat kötött. Ezenközben sokan, mód nélkül és nagyobb bátorsággal, hogysem okossággal, igyekeztek a magas hegyre hágni
és a királynéhoz jutni, de nagyobb részre nyakra-főre hullottak.
Akik pedig áldoztak, azoknak a láncfejtegető asszony kötelet bocsátott alá, melynek végén egy kő volt általvonyva; azt az Isten a
könyörgő knek szájába adta, kik legottan szájokat béfogták, és ajakokat öszvekapcsolták. Az asszony azonban [azalatt] az embereket lassan-lassan felvondogálta a hegyre; de ha valaki a száját felnyitotta, minden fáradsága heában lévén, nyakra-főre aláesett; aki
pedig szerencsésen feljutott, koszorút adtak néki, és nagy örömmel innya adtak a pohárból, mellyet az asszony reáköszönt; és
azután minden munka, fáradság és gond nélkül örök bóldogságban élhetett." Ebben az esetben (és sokszor máskor) nem a példa
magyaráz, hanem a példát kell megmagyarázni; Káldi rögtön
meg is teszi, analógiák és bibliai citátumok segítségével: a magas
hegy azt jelenti, hogy az igaz boldogság nem e világon található;
a két asszony, a kötéllel, illetve a koszorúval, az irgalmasságot, illetve az igazságot jelképezi, és így tovább. Már csak azt kellene
megfejteni, mit értett mindebból a jámbor hallgató...
Az állatvilág egyszerűbb példákkal szolgált. Szent Ambrus
nyomán írja Káldi: "Az eszterág avagy gólya csodálatosképpen
meghálálja és fizeti szüléinek véle tött jókat. Mert ha fáznak, szárnya alá vészi, és úgy melegíti hideg testöket; ha valami szükség
találja, nyakára vagy vállára vészi, és másuvá viszi; annak fölötte
étellel táplálja, és ha valami új eledelt nem hozhat nékiek, amit
ött, kiokádja, és szüléinek adja, melynél nem tudom, hová lehet
nagyobb szeretet." A sas a szarvast ravasz harcmodorral győzi le:
"úgy meghever a fövenyben, hogya tollait mind megtölti véle, és
azután a szarvas fejére röpülvén, megragadja éles körmeivel, és a
port vagy fövenyt a szemeibe rázván, megvakítja, és úgy megejt-
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vén, megöli és megészi..." - igy bánik el velünk az ördög: bűne
ink porával elvakít, hogy ne is kévánkozzunk a mennyei dolgok
látására. A pelikánról Káldi ritka variánst ad elő Nazianzoszi
Szent Gergely nyomán: "Ha a publikán vagy rigó madárnak tükröt tésznek eleibe, és az ember a tükör mögött állván emberi szókat szóll madár nótára, azokat hallván a madár, a tükört nézi és
azt véli, hogy a szózat magához hasonló madártól származott: az
okáért ő is merészeli azt, és úgy szóll..." - így bátorkodik föl a
lélek, hogy Krisztus cselekedeteit kövesse.
A példákat a hitszónokok általában irodalmi forrásokból vették, Káldi néha magából az életből. "Amelly kapitán az egész országot óltalmazó végvárat őrzi, az ellenségnek aprólék csatázását
sem vészi siket fülre; mert, noha azzal a várat meg nem vészik,
sem derekason meg nem szállják, mindazáltal tudja, hogy afféle
csatázást nem kell szabadjában hagyni, mert sok alkolmatlanságot
szerezhetnek: azonképpen akinek lelkére gondja vagyon, az ördögnek a bocsánandó bűnökkel való apródos csatázásit nem kell
elhallgatni, mert, noha azok által a lélek nem esik az ördög rabságába, mindazáltal kárt vall." A jólesően friss magyar szinezék
másutt is kivirít Káldi prédikációjából. A vitézlő hadnagy, hogy
megfélemlítse ellenségét, igyekszik a maga seregét mennél számosabbnak mutatni (mint Illyés versében Ozoránál). Következnek az
illusztráló példák: egy antik, Xenophón harci csele; egy bibliai,
Gedeon furfangja; és egy hazai: "Hasonló mesterséggel harminc
magyar vitéz, három felől megütvén, kétszáz törököt megfutamtatott, és nagy nyereséggel járt." Mind a három példa az ördög
csalfaságára figyelmeztet: "erősbnek tetteti magát, oroszlánnak
mutatja magát, hogy megrémítvén az embert, harcolás nélkül
meggyőzze".

Káldi indított el útjára a török-magyar időből egy érdekes történetet, melyre nagy irodalmi pályafutás várt. Vízkereszt után a
harmadik vasárnapon a prédikátornak azt a részletet kellett fölolvasnia Máté evangéliumából, mely az igaz hitre tért kafarnaumi
századosról szól. Ezután a szónok rendszerint katonai témát tárgyalt vagy érintett. Káldi, régi szokás szerint, minden vasárnapra
három-három beszédet írt és adott ki. Ezúttal az elsőben roppant
időszerű tárgyról értekezett: nem minden háború gonosz és tilalmas, mint a manicheus és egyéb eretnekek "nagy bolondúl" tanították; a pogány török ellen igenis harcolni kell, és szörnyű vétke
Luthernak, hogy ezt tagadja, s inkább a pápa ellen uszított. A második prédikáció az evangéliumi százados erényeit méltatja, hitét,
ájtatosságát és alázatosságát, valamint jó rendtartását, melyért a
zsidók fennszóval dicsérték: "Szereti nemzetségünket, azaz kártól
mególtalmaz, és nem engedi vitézinek, hogy rajtunk hatalmaskodjanak, marhánkat elhajtsák vagy kóborolják" . Hasonlóképpen
viselkedtek más hadi vezérek: a bibliai Dávid király, Tiberius és
Aurelianus császár, valamint Károly mansfeldi gróf Magyarorszá-
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gon: tíz hajdút akart hallálal büntetni, mert elloptak néhány kenyeret, és csak azért kegyelmezett meg nekik, mert magyarok
voltak, "hogy ne láttatnék gyűlölni az idegen nemzetet". Még egy
hazai példa: "Ezerötszázkilencvenhat esztendőben, midőn a második Mahomet császár Magyarországba jött volna, a kecskeméti
polgárok eleibe menvén, ajándékot vittek néki, hatszáz juhot, száz
ökröt és tizennégy szekér kenyeret, kérvén, hogy egy csauszt küldene hozzájok, ki az általménő vitézektől megoltalmazná őket. A
császár háromszáz aranyat adatván nékik és egy vontarany köntöst, meghagyá, hogy hazamenjenek, és ha valaki bántaná őket, a
köntöst mutatnák néki. Azokáért mihelyen valami török sereget
láttak, a bíró a köntöst reá vévén eleikbe ment, kit látván a törökök, lovokról leugorván a köntöst megcsókolták, és ha a bíró
megengedte, ott háltak magok költségén, ha pedig nem engedte,
elébb állottak." A példához természetesen erkölcsi intelem járul:
"Ritkán találnád azt (ti. a törökök emberséges viselkedését) a mi
keresztyén vitézinkben a magok nemzetségéhez is. De minthogy
nem kíméllik a szegény embereket, kiknek kiáltások felhat az égbe, kevesen őszülnek meg közzűlök, és kevesen halnak meg jó
halállal."
A történetet, melynek hitelességét állítólag régi jegyzőkönyvek
igazolták, Kálditól több egyházi író átvette (latinul, magyarul), a
múlt század közepén egy rímfaragó kecskeméti asztalosmester,
Szokolay Hártó János, versben dolgozta fel, majd Vahot Imre illesztette be Kecskemét leírásába, tőle került Mikszáth Kálmánhoz,
s lett belőle a pompás regényke: A beszélő köntös.
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ÖRSY LÁSZLÓ: A LÉLEKRE NYITOTIAN

530,- Ft

THEODOR SCHNEIDER: A DOGMATIKA KÉZIKÖNYVE
1. Kötet
2. Kötet

1560,-Ft
1750,-Ft

KAPHATÓ MÉG:
WALTER KASPER: JÉZUS A KRISZTUS

640,-Ft

RÓNAY GYÖRGY: ZAKEUS A FÜGEFÁN

340,-Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető a Vigilia Kiadóhivatalában:
(1053 Budapest, Ferencíek tere 7-8. III. lh. II. emelet.) Telefon: 117-7246, Fax: 1177-682

704

FARKAS MÁRIA

Hogy élnek az emberek
itt a .Ha oannán "?

A szegény Jézussal hogyan tudja találkoztatni ezeket a szegényeket?

Balogh Klárával
"Engem a Jóisten szeretete vezetett a rendbe. Már négyéves koromban
nagyon megrendített az Isten szeretete, hogy mennyire szeret, hogyfdlírt
a kezébe. Azóta próbálom viszonozni ezt a szeretetet. Eleinte szemlélődő
rendbe akartam menni. Aztán megragadott a koldusok szeretete: hogybennük van az Isten. Sokszor jártunk zarándokolni szüleimmel. Egy alkalommal egy koldus egyre azt mondogatta, hogy »nincs senkim«. Akkor úgy
éreztem, hogy ezt nekem mondja az Úr, én megel akarok menni valahova,
ahol »csak imádkozom«. Akkor megcsókoltam ezt a koldust, és azt mondtam: »Dehogyis nincs! Itt vagyok én«. Ekkor mentem a Ferences Szegénygondozó Nővérek közé."
Amit nehéz volt megszoknom: itt nagyon csúnyán beszélnek. Szidják Istent, bár nem is tudják, kit szidnak. Kevés olyan van, aki
tudatosan beszél csúnyán; egyszeruen ezt szokták meg, nem is igen
tudnak másként beszélni. Meg-megkérdezem őket: "Miért szidjátok, ha nem ismeritek?" - "Mi nem őt szidjuk", válaszolják. "Ha
tudnátok, milyen drága és jó ő", mondogatom olykor nekik, olykor
csak úgy magamban. "Szegény volt ő is, akárcsak ti. S keresztrefeszítették, értetek."
Először nem is Jézussal kezdem. Éhesek, szomjasak, mocskosak, ruhátlanok és hajléktalanok. Nemcsak itt a lakótelepen van így... Akármerre járok a városban, "szakadtakba" űtk öz öm: ülnek a tereken, a
kapualjakban, fekszenek a vasút- meg a metróállomások padjain a
semmibe meredve. Aki élelmesebb, az koldul vagy lop. Nem rossz
emberek ezek, hanem egyszeruen szegények, akiknek a világon semmijük sincs. Az embemek a szíve szakad meg értük. Folyton ez jár a
fejemben: Jézus is ilyen szakadtakkal volt körülvéve. Meg különben
is: hozzá képest mi is "szakadtak" vagyunk.
Azelőtt még adtam nekik pénzt, most már nem teszem, hiszen
csak elisszák. Enni azonban mindig kaphatnak nálam. Az ember a
legszívesebben k.iírná, hogy teát meg zsíroskenyeret bármikor kaphatnak. De még a kenyérnél is többet ér nekik a jó szó, a gondoskodás. Olykor megszóIítanak: "Nem tetszik megismerni minket?"
Szerzetünk fő hivatása a szegények gondozása. TIszta ruhát,
tiszta ágyneműt adunk nekik, szeretettel szólunk hozzájuk. Amikor az egyik nővértársam egy szegény öregember lábán kötözte a
sebét, odaülve mellé egy kis székre, ez jutott eszembe: "A legszebb munkát csinálja, hiszen Jézus is ezt tette: a szegényekhez
fordult, a lábukat is megmosta."
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Járt-e valahol külfdldön?

Föl kell fedeznünk, észre kell vennünk Jézust mindenkiben.
Konstancia nővér mesélte egyszer: "Emlékszem valakire, akit már
»leírtak«. Már nem tudott fölkelni, beszélni, csak rám nézett, csorgó nyállal. Soha életemben ekkora részvétet nem éreztem, mert
úgy láttam, hogy Jézus Krisztus századszor, ezredszer hal meg
ebben az emberben - és engem hív, hogy emeljem föl. Akkor
olyan könnyű volt, hogy fölemeljem, kirnossam mindenből, megetessem..."
Itt élek, nyomorultakkal körülvéve, s nem érzem magam másnak, mint ők. Sőt, még haladnom kell ahhoz, hogy elérjem az ő
jószívű szegénységüket. A házban a legfelső emeleten lakó fiúhoz
rendszeresen járnak a barátai. Kóbor, "szakadt" figurák ők is.
Szilveszterkor nagy hanggal vigadoztak odafönn. Aztán elhatározták, hogy elmennek valahova, az utcára. Nem tudtam aludni a
hangoskodásuktól. És akkor ezt hallom: "Itt csendben menjetek,
mert itt lakik egy barátom!" És valóban, a sok trappolá-hangoskodó fiú lábujjhegyen osont el az ajtóm előtt...
Ezt a szép virágot az egyik itt élő cigány fiútól kaptam.
"Loptad?" - kérdeztem. "Nem. Vettem." "Édesanyádnak adtál
virágot?" "Igen, neki már tegnap odaadtam. Igaz, tavaly loptam,
amit Klári nénihez hoztam, de akkor nem volt pénzem - és mindenképpen akartam virágot adni anyák napjára!..." (Tényleg lopott virág volt tavaly, a temetőből hozta, jó, hogy a szalagot rajta
nem felejtette.)
Mi "megismertük Isten Szeretetét - és hittünk benne"... De
sokszor gondolom, milyenek lennénk e nélkül a Szeretet nélkül?
Kezdetben egy gyermekotthonban laktam Budán. Egyszer behoztak oda egy kisfiút. Szépen megmosdattam, tiszta ruhát kapott.
Ott állt tisztán, gyönyörű arcocskával. Végül megcsókoltam a fejebúbján. Akkor ő a fejéhez nyúlt, hogy meglássa, mit tettem oda.
Még soha senki sem csókolta meg azelőtt.
Jézus ilyen szegény formákban van köztünk, mint egy darabka
kenyér vagy mint a szegények. Óriási misztérium a kenyér. Az
aluljárókban rongyokon fekvőkben Ö van velünk: akárcsak egy
kenyérmorzsa. Ha nem jövünk rá, hogy ezek a szegények is részei Jézus kenyerének, ha nem szedjük össze, nem gondozzuk
őket, akkor hűtlenné válunk hivatásunkhoz.
... Elképzelem, ahogy Mária a kenyeret nyújtotta Jézusnak...
Csehszlovákiában, Lengyelországban igen, másfelé nem, de nem is
vágyom rá annyira. Örülnék, ha eljutnék a Szentföldre, Rómába, de
nem igazán fontos egyik sem. A lényeget itthon is tudhatjuk. Medjugorje számomra azért hiteles, mert semmi mást nem mond, csak
azt, hogy imádkozzunk. Ezt pedig idehaza is megtehetjük. Nem
jártam Rómában, Assisiben - de álmomban láttam mind a kettőt.
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Lengyelországban találkozott a pápával is,
amikor még bíboros
volt.

A rendi ruhát, habitust
viseli-e az emberek között?

Három évepüspöki szinódust tartottak Rómában, s utána a
Szentatya enciklikát
írt a szerzeteséletről.
Hogyan fogadta?

Igen, Czestochowában beszélgettem vele. Szótárból, oroszul, németül, latinul. Mondtam, hogy szerzetes vagyok - persze civilben
voltam, ahogyan ő is. Mondtam neki, hogy nagyon szeretem a lengyeleket. Kérdezte, jártam-e Krakkóban. Mondtam, hogy igen, és
ott kértem a Jóistent, hogy egy közös uralkodója legyen a világnak,
s az legyen lengyel és keresztény. Azt kérdezte: "egy király"? "Egy
pápa", feleltem. Amikor pápa lett, Czestochowából írtam neki,
hogy én voltam, akivel beszélgetett. Nagyon kedvesen írt vissza.
Itt a Havannán nem lehet habitusban jámi. Egyszer abban jöttem
haza, s az emberek rám szóltak: "Mi baj van? Mit tetszett csinálni?"
Az egyik csavargó, aki tán még sose volt templomban, megkérdezte: "Klári néni, mit csináljak? Áttérjek reformátusból katolikusba?"
Fontos persze, hogy az ember valamilyen formában Krisztus
jelévé legyen, de ez elsősorban nem a ruhán múlik, hanem a hiteles életen. Az egyháztörténelemben erre sok szélsőséges példát
is találunk. Ilyenek voltak például az "oszlopos szentek", akik
éveket töltöttek el aszkézisből egy oszlop tetején. Én is gondoltam: mi lenne, ha fölülnék egy gólyafészekbe, és ott élnék, kelepelnék, és csak azt mondogatnám: úgy szeressétek az Urat, ahogy
én, hogy megüt a guta a melegtől érte!
Én azonban csak egyszeruen, civilben, itt élek ezek között a
nyomorultak között. Vágyódom persze arra, hogy közösségben
éljek, mert az igazi szerzetesi élet közösségben történik, de egyelőre a nyomorultakkal való sorsközösség lehet csak az enyém. Ez
sem kevés azonban, hiszen Jézus itt van jelen köztük. Ez a gyönyörű a világban: nincs profán része az életnek, itt minden Istené.
Amit írt a Szentatya, a Megszentelt életről szóló buzdítás, a legjobbkor jött. Csupa szeretet, csupa irgalom. A megszentelt élet ajándék
a világnak: az Atya ajándéka. Ezt a világnak is tudnia kellene, de
nem törődik vele, ahogyan nem ismeri, nem ismerjük az Atyát sem.
Borzasztó dolognak tartom, hogy a szerzetek jórésze nem eléggé
nyitott a fiatalok iránt, s ezért nem is tudja vonzani őket. Belülről
érezzük ugyan, hogy azért nem jönnek, mert igazában nem fogadjuk be őket. Ahogyan Jézust sem fogadták be. "Övéi közé jött, de
övéi nem fogadták be." Manapság nem az összejöveteleket kéne
szaporítani, nem az intézmények növelésére, a külső csillogásra kéne figyelni, hanem egyszeruen, alázatosan felajánlani magunkat. A
szívem fáj azokért az aranyos, drága fiatalokért, akikbe Isten beléoltotta a szerzetesi hivatás csíráját, mégsem követik ezt a hívást,
mert nem látnak maguk előtt hiteles, vonzó szerzeteseket.
Félek tőle, hogy a magyar egyháznak nem volt elég a megprobáltatásokból; nem tanultunk még eleget belőle. Úgy érzem, lesz
még egy szétszóratás, és az sokkal keményebb lesz. Van egy fenyőfajta, a sequoia. Azt mondják, hogy a toboza semmi mástól
nem nyílik ki, csak a tűztől. Ahhoz, hogy a magja kihulljon, s új
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Végülis mi kell ahhoz,
hogy valakiből szerzetes legyen?
Melyik a legkedvesebb
példabeszéde az evangéliumból?

Igen közeli kapcsolatban állt Szedő Dénessel. Ma pedig már alig
emlékeznek rá.

fa nőhessen ki belőle, a toboznak el kell égnie. Abban reménykedem, hogy felgyullad még egyszer a magyar egyház tüze is.
Jézus azt mondta: "Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei
Atyátok." Mi nem is nagyon törekszünk a tökéletességre, sőt
nemritkán el is utasítjuk ennek lehetőségét. Többet számítanak
nekünk a külsőségek, s elfeledkezünk a lényegről. Akkor kezdő
dik a baj, amikor a karizmákat elkezdik osztályozni, rendezgetni,
s közben megölik a kegyelem életét.
A Szentatya a megszentelt életre hív. lsten mindent megszentel.
Erről többet tud az az édesanya, akár egy kis cigányasszony is,
aki sok gyereket szült. Senkit sincs jogunk kirekeszteni az életből
- Isten előtt nincsenek kisebbek és nagyobbak. Dosztojevszkijtől
tanultam: "Tedd magad felelőssé minden emberért."
Egy szerelem. Tudni, hogy valaki engem nagyon, mindenkinél jobban szeret. Egy egész élet kevés hozzá... Több élet kellene ahhoz,
hogy csak egy picit is viszonozni tudjuk ezt a szerelmet!
Nehéz volna mindet felsorolnom. Sokat gondolkodom rajtuk, s
mindig újabb üzenetüket fedezem föl. Vagy egyre mélyebben szíven üt az, amit mondanak. A tékozló fiú például: talán eretnek
gondolatnak hangzik, de Jézus a legtékozlóbb fiú, aki otthagyja az
Atyát, értünk, hűtlen céda nőkért, bűnösökért. Csak azért, hogy
mindnyájunkat hazavezessen az atyai házba. Hiszen az Atya mindnyájunkat szeret, ahogyan a tékozló fiú és a bátyja egyformán közel
állt az Atya szívéhez. El-elgondolkodom az Atya örömlakomáján
is. Az ottani örömöt nagy kiengesztelődés előzi majd meg. Nemcsak a két testvér engesztelődik ki egymással és az Atyával, hanem
mindenki mindenkivel. Ahogyan a napszámosok példabeszédében:
az elsőként munkába állók az utolsóként érkezőkkel. Ennek a nagy
kiengesztelődésnekelőjele és előkészítője az ökumené is.
Ez talán így illik hozzá a legjobban. Senki sem tudott úgy eltűnni,
mint ő, alázatban. Látszólag nem volt fontos ember, valójában igen
nagy volt a hatása. Anagyképűségnek, "kinyilatkoztató" öntudatnak a nyoma sem volt benne. "A te beszéded elárul téged" - ez a
mondat benne nagyon megvalósult. Mindig, mindig Jézus Krisztusról beszélt. Mint azon a Grünewald képen, ahol János ujjal mutat
Jézusra: Íme, az Isten Báránya. A legtöbbet azok a kispapok tudnának mesélni róla, akiknek elöljárója volt. Ök kaptak a legtöbbet tőle.
A szétszóratás nagy ajándéka volt számomra, hogy mellette lehettem. Még ma is úgy érzem, hogy alkalmatlan vagyok arra, hogy
róla beszéljek. Pedig talán senki sem állt hozzá közelebb. Valami
gyönyörű, nektárszerű szeretet, a keresztény, testvéri szeretet áradt
belőle. Nagyon sokat hallgattunk együtt. "Nem mindegy, hogy kivel hallgat az ember", mondta többször. Amikor már nagybeteg
volt, megálltam az ágya végénél. "Gyere ide, olyan messze vagy!",
mondta. Odamentern. "Nem kell beszélgetni, csak ülj le ide!" Sorra
jöttek a ferences testvérek és atyák, látogatni. Akármilyen rosszul
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volt is, fogadta őket. Mindig másokra volt gondja, sose magával
törődött. Ahogy a kistestvérekkel beszélt, ahogy rájuk nézett, az
fölért mindennel. Megérezte a halála közeledtét, s ekkor, különös
módon, visszatért a humora. Jött egy Végh nevű ember hozzá (Dr.
Végh László orvos). Így fogadta: "Most már itt a vég!" Élete utolsó
napján kérte, hogy már senkit se engedjek be hozzá. Elköszöntünk
egymástól. A szobájában, az ágya mellett volt egy barokk Máriakép, a szoba másik felén, szemben vele egy félkarú feszület, amelyet egy padláson talált valaha. Mindig ezt nézte, a halála előtti
percekben is. Éppen az alkonyi nap világította be a Szűzanya képét.
A Szent Szüzet nézte, nagy-nagy szeretettel és áhítattal, és beszélt
hozzá, mintha én ott se lennék. Persze nem hallhatóan, de a szeme
meg az egész lénye szólt hozzá. S egyszercsak feloldozta saját magát: "Áldjon meg engem a mindenható Isten..." - és akkor elmondta az áldozás előtti imát. Arra gondoltam, hogy bizonyára
áldozni akar. Ott volt az Oltáriszentség, kivettem, s mondtam:
.Krísztus Teste". Erre: "Hála Istennek! Add ide hamar!" Annyira
jelen volt akkor Isten, hogy tapintható volt. Akinek az élete Istenben zajlik, annak Istenben csendesedik le.

FERENCES SZEGÉNYGONDOZÓ NŐVÉREK

Mivel kongregációnk Magyarországon jött
létre 1927-ben, külföldön nem voltak házaink.
A feloszlatás utáni évtizedek ezért nagyon súlyosan érintették közösségünket. Nővéreink
egy része kiment Ausztriába, oda került át az
anyaházunk is. 1988-ban azonban egy adományként reánk hagyott családi házat Esztergomban kis kolostorrá alakítottunk át, s 1990
januárjában itt kezdtük meg közösségi életünket, sajátos hivatásunk, karizmánk szerint.
Megismerkedtünk a város szegényeivel, rendszeresen látogattuk és segítettük őket. Legtöbbjüknek lelki vigaszt nyújtottunk: erre legalább
annyira rászorultak, mint a fizikai segítségre.
Esztergomi házunk lett az anyaházunk; itt
tartottuk káptalanunkat 1993-ban, s itt nyitottuk meg a noviciátust a hozzánk jelentkező
fiataloknak. Rendi életünk lassan bontakozott
ki újra. 1992-ben állami pályázattal Nagyve-
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nyimben szeretetotthont nyitottunk, Szécsényben 1993-től pedig idősek otthonát: itt
dolgoznak fiataljaink egy tapasztalt idős nő
vér irányításával.
Nővéreink nagy része idős korú; érthető,
hogy többségük négy évtized után már nem
vállalkozott újra a közösségi életre, hanem régi környezetében maradt: ott segítik az időse
ket s a rászorulókat, ameddig egészségük engedi.
Sajnos egyelőre nincs elég utánpótlásunk. Sok
fiatalnak tetszik a ferences szellem, a szegények segítése, de amikor ezt életre kell váltaniuk, akkor meghátrálnak. Ebben bizonyára
mi, idősek is hibásak vagyunk, mert nem tudjuk úgy eléjük élni az Istennek szenteIt, elkötelezett életet, hogy az vonzó és békét, derűt,
Istent sugárzó legyen. Minden erőnkkel azon
vagyunk azonban, hogy a szegényekben magát Krisztust szolgáljuk, aki azonosította magát velük.

A Vigilia szerkesztősége kérdéssel fordult az országban működő szerzetesközösségek
elöljáróihoz, hogybeszámolójuk alapján röviden bemutathassuk rendjük újrakezdését, jelenlegi
tevékenységét, jövőbeli terveit. A beérkezett válaszokat mostani és következő számunkban
szerekesztett formában közöljük. Teljességre nem törekedhetünk - ehhez külön kötetet kellene
kiadni. Elnézést kérünk azoktól, akik netán kimaradnak az összeállításból. Kérjük, küldjék el
beszámolójukat, s szívesen közöljük egyik későbbi számunkban.
AN GOLKISA SSZONYOK
Első újraindított iskolánkat Egerben nyithattuk megJ ahol az önkormányzat már 1989ben segítségünkre volt/ és fokozatosan viszszakaphattuk épületeink nagy részét, a vissza
nem adottak helyébe pedig a telkünkön felép ített iskolát és tornatermet juttatták nekünk. 1990 óta felmenő rendszerben nyolc
osztályos gimnáziumot és általános iskolát
vezetünk; 220 lány van intemátusban, hat
ide iglenes fogadalmas nővérrel. Budapesten
1990 óta egy kislétszámú egyetemista lánykollégiumot tartunk fenn . Kecskeméten 1992ben nyílt meg nyolc osztályos gimnáziumunk
a két e lső osztállyaI, először kölcsönkapott
épületben, majd saját házunkban, itt pedagógiai sza kközé piskola is indult. 150 lány van
intemá tusban, tíz n ővér él közösségben, közülük három ideiglenes fogadalmas. 1995ben ve ttünk át Piliscsaba-Klotildligeten nyolc
osz tályos általános iskolát és nyolc osztályos
gimnáziumot, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészkarának gyakorló iskoláját.
1997 ősz é ri indítjuk meg általános iskolánkat
Budapesten az Irán yi utcában, felmenő rendsze rben; ug yanitt működik Ward Mária hitoktatóképző tanfolyamunk, s itteni nővéreink
az Országos Hitoktatási Bizottság konzultációs irodáját is ellátják.
Jelenleg még mintegy negyven nővér él
szétszórtan; egri, kecskeméti, veszprémi házainkban a nővérek, mint más rendekben is,
több-kevesebb nehézséggel újra megszokják a
szerzetesi közös életet. Budapesten a jövő évben kapunk vissza rendházat, ami újabb esélyt
ad a közösségi életbe való visszailleszkedésre.
Talán iskoláinknak köszönhető, hogy szép
szá mma l vanna k új jelentkezők, akiknek
több sége meg is marad: fejl ődnek lelkiéletükben / érne k hivat ásukban. Noviciátu sunk No-
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vajon kezdett működni egy üre s plébáni aépületben, később Egerbe került, majd 1997
augusztusától Budapest-Albertfalvára költ özik hat novíciánk, rnestern őjükkel egy ütt.
Igyekszünk hagyományainkat a kor kívánalmaival összhangba hozni.
Apostoli feladatunk főképpen az iskol ákban tanuló lányok, szüleik, tanáraik-nevelőik
lelki vezetése, családlátogatás, rekollekciós
napok, kiscsoportok vezetése, plébániai munka. Szerzetünk karizmája: szern l é lő dé s a tevékenységben. Amíg lehetőségünk van, ez t elsősorban
iskoláinkban, internátusainkban
kell megvalósítanunk.

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGITRÓL
NEVEZETT DOMONKOS NŐVÉREK
Amikor 1989-ben az örökfogadalmas n ővé re k
össze gy ű lte k tan ácskozni a rend újjáéledéséről sokféle neh ézséggel találákoztak. 1990 végén a szombathelyi önko rmá ny zat pü sp öki
közbenjárásra visszaad ta a rendház régi épületét. A legszükségesebb felújítást főp á szto
runk és külföldi rendtársaink segítségéveI végezhettük el. Kőszegen megállapodás született az ottani általános iskola visszaadásár ól;
ezt felmenő rendszerben veszük át: jelenleg
három párhuzamosan futó osztály működik,
kedvező sz ül ő í visszhanggal. Szombathelyen
az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében csereingatlant kaptunk, amelyben egyházmegyei fenntartású iskola indult, ahol nővé
reink is tanítani fognak. A többi ingatlannal
kapcsolatban egyelőre intézkedésre várunk.
A szétszóratásból hét rendtagunk jött a k öz össégbe, de a negyven évi önálló élet ut án
ez nem volt könnyű. Idős n ővéreink imával
támogatják rendünk cél ki tűzései t. Jelenle g
harmincan élünk közösségben: há rom jelölt,

hét újonc, nyolc ideiglenes fogadalmas, tizenkét örök fogadalmas.
Noviciátusunkat már 1990 elején megindítottuk Hódmezővásárhelyen, egyelőre a
negyven évvel korábbi képzési rendhez igazodva. Közben előkészítettük a zsinat utáni
képzési rendet. Ehhez a bécsi Domonkos nő
vérektől kaptunk segítséget, és főpásztorunk
tól 1994-ben végleges jóváhagyást is kaptunk
hozzá. Megtartottuk Szent Ágoston reguláját,
és összhangba hoztuk az egyházi törvénykönyvvel, a zsinat előírásaival, a Szentatya
irányelveivel. buzdításaival. A képzési idő
minimálisan öt év. Az első fiatalok lelkesek
voltak, de a szerzetesi élet gyakorlati oldalát
nem ismerhették, a nehéz napirend és a követelmények láttán többen visszaléptek. vagy
nem feleltek meg elvárásainknak. Ma örömmel tapasztaljuk, hogy fiatal nővéreink örömmel vesznek részt a szerzetesi képzésben, a házimunkában, és ellátják a templomi teendőket
is. Az iskolai oktatás, a hitoktatás, az egyházközségi munka színvonalas végzéséhez komoly
képesítésekre van szükség. Nővéreink nagy része ezért tanul főiskolán és teológián.
Alapítónk, Szent Domonkos szellemében
újra kellett gondolnunk apostoli feladatainkat
egyeztetve az egyház mai szükségleteivel.
Rendünk karizmájának megfelelően máris
részt veszünk iskolai tanításban Kőszegen és
Szombathelyen. Egyházi középiskolában végzettségének megfelelően - három nővé
rünk tanít. Egy nővér óvodában, egy másik
iskolában hitoktat, szépen működnek ifjúsági
csoportjaink is. Rendszeresen tartunk havi
nyílt napokat, ahol az érdeklődök megismerkedhetnek munkánkkal és mi is velük.
Terveink között szerepel, hogy a pap nélküli plébániákon segítsünk ébren tartani a
hitéletet igeliturgiával, hitoktatással és egyéb
munkával.

CI5ZTERCITÁK
Az 1991. évi XXXII. törvény megjelenése után
sürgősen bejelentettük igényünket mindenekelőtt zirci anyamonostorunkra, továbbá a

volt öt gimnáziumunkra és hozzátartozó
rendházainkra (Baja, Budapest, Eger, Pécs,
Székesfehérvár), valamint a pásztói, szentgotthárdi és előszállási házainkra. Ma ott tar-
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tunk, hogy tulajdonjogilag a székesfehérvári
rendházunk kivételével minden visszaigényelt ingatlanunk ügye megoldottnak tekinthető. Gyakorlati birtokba vételük azonban
(részleteikben) mind Zircen, mind a többi házainknál kisebb-nagyobb rendezésre szorul.
Az 1950-es szétszóratásunk óta rendtársaink négyötöd része meghalt. így ma az idő
közben titokban fölvett és az 1989 óta hozzánk csatlakozó hivatásokkal együtt is 47 ünnepélyes fogadalmas, 8 ideiglenes fogadalmas szerzetes és négy novícius, összesen tehát 59 a Zirci Apátsághoz tartozó és itt élő
rendtagok száma.
A francia Citeaux-ból (Cisterciumból)
1098-ban útjukra induló ciszterciek első magyar monostora Cikádor (ma Bátaszék helyén) 1I42-ben épült. Zircet 1I82-ben alapította III. Béla királyunk. A török hódoltság előtt
18 férfi és 4 női monostorról vannak emlékeink. Zirc a török idők után lett a magyar ciszterciek központja. egyesítve később a pilisi,
pásztói és a szentgotthárdi apátságokkal. A II.
világháború után Zircről kivándorolt ciszterciek alapították 1955-ben az amerikai Dallasban az 1963-ban apátság rangjára emelt monostorukat. Zirc leányapátságát.
A monasztikus-liturgikus életünk mellett
az önellátásunkhoz szükséges anyagi szükségleteinket régebben saját mezőgazdasági,
ipari és egyéb munkánkból fedeztük, a legutóbbi jó kétszáz évben (pásztói rendtársaink
1776-ban vették át az egri gimnáziumot) a monasztikus élettel egészen sajátos módon összeforrott iskolai és lelkipásztori munkánk gyümölcseiből és a ll. világháború végéig rendelkezésünkre álló szántó és erdő "kulturális célvagyon" jövedelmeiből biztosíthattuk.
Napjainkban magyar ciszterci életünknek
említett hármas arculatát valljuk magunkénak: a monasztikus imádságos életet, valamint annak kettős apostoli munkaterületén
való gyümölcsöztetését, egyrészt az ifjúság
oktató nevelésében, másrészt a híveknek (elsősorban az általunk nevelt ifjúság tág értelemben vett családi hátterének) lelkipásztori
szolgálatában. Röviden, szinte jelszószerű
megfogalmazásban azt is mondhatnánk: A
magyar ciszterci szerzetes vállalja rendünknek a magyar népünkkel közösen megélt
több mint nyolc és fél évszázados történelmi
felelősségét népünk üdvének szolgálatában a

maga sajátos "magyar-ciszterci" hagyományaival: a) az imádkozó Krisztus, b) a pedagógus Krisztus, c) az igehirdető Krisztus
megjelenítésével - főként monostorainkban,
templomainkban, iskoláinkban.
Azt is szeretnénk elmondani, hogy milyen
külső életkeretben törekszünk megvalósítani
ezt a rendünk 900 éves múlíjában gyökerező és
jövőnkért is vállalt ciszterci "identitásunkat":
Nagyközösségi keretben mindenekelőtt zirci
anyamonostorunkban, a Liturgia Horarum tő
lünk telhető legméltóbb végzésével, rendi "patrimoniumunk", atyai örökségünk szerint.
Kisközösségi keretben a reggeli és esti liturgiánkat lehetőleg velünk együtt imádkozó
(főként "oblátus és obláta") világi híveinkkel.
Ez vidéki rendházainknak egyelőre még csak
alakulóban levő modellje.
Kivételesen és átmenetileg monostoron,
rendházon kívül lakva is, de az elöljárótól
meghatározott módon, lelkileg egy legközelebbi közösségünkhöz kapcsolódva. Például
plébániákon, esetleg más egyházi, karitativ;
kulturális szolgálatban... "Hogy mindig és
mindenben megdicsőíttessék az Isten!" Meg azért is, hogy szebb legyen a világ, és
boldogabb az ember.

AZ ISTENI IGE TÁRSASÁGA
Amikor 1989-ben Magyarországon a politikai
fordulat bekövetkezett, az Isteni Ige Társasága Magyar Rendtartománya. mint sok más
szerzetes közösség, szervezetileg nem létezett. A 25 rendtestvér szórványban élt, ki plébániákon mint lelkipásztor, ki pedig mint pedagógus vagy szakmunkás kereste meg mindennapi kenyerét, és törekedett többé-kevésbé a rend szellemében élni. Mikor az akkori
tartományfőnök,aki csak titokban tartotta öszsze a rendtestvéreket. összehívta a tartományi káptalant, hogy a rendtartományt újraszervezzék, hazahívták a külföldi missziókban működő rendtestvéreket. Először Paraguayból, majd a Fülöp-szigetekről és Új-Guineából jöttek haza az atyák, majd pedig az
Európában élők is csatlakoztak hozzájuk.
Mivel egyetlen házunkat sem kaptuk
vissza, a bencés atyák jóvoltából a kőszegi
székházat hoztuk rendbe, hogy a szétszóródott rendtagok otthonra találjanak.
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1994. március 31-én visszakaptuk a kősze
gi Szent Imre Missziósházat. 3 évi restaurájás
után olyan állapotba került, hogy helyet ad
az SVD közösségnek, a noviciátusnak. és alkalmas lelkigyakorlatok megtartására is.
A rendtagok visszajöttek a szétszóródottságból, és próbáltak beleilleszkedni a közösségi életbe. A hosszú egyedüllét után örömmel tértek vissza azért is, mert most újra oda
jöhettek vissza, ahol a szerzetesi életet évtizedekkel ezelőtt megkezdhették. A kezdet kisebb-nagyobb nehézségei után megindult a
rendezett szerzetesi élet. Az imádságos élet, a
közös zsolozsma és az Eucharisztia közös
megünneplése átsegített a nehézségeken. A
külföldi rendtestvérek látogatása, érdeklődé
se és segítsége, az összejövetelek és találkozók segítenek abban, hogya nemzetközi miszsziós rend életébe belekapcsolódjunk. és megerősödjék bennünk az eggyétartozás érzete.
Különösen az itthon szabadságoló magyar
hithirdetők tariják ébren bennünk a missziókért való lelkesedést. Azok, akiknek sosem
volt alkalmuk külföldi missziókba rnenni,
imával és érdeklődéssel kísérik rendtestvéreink munkáját. Ez indít arra is, hogy imádkozzunk, hogy az Úr küldjön munkásokat aratásába, a magyar ifjúság sorai ból is.
A rendtartomány legnagyobb gondja a fennmaradás és a fejlődés. Idős rendtestvéreink soraiba fiatal erőkre van szükség. Egyelőre két fiatal
ideiglenes fogadalmakban lévő rendtestvér és öt
jelölt végzi tanulmányait a piaristák budapesti
hittudományi főiskoláján. A noviciátus után alkalom nyílik arra is, hogy külföldön végezzék tanulmányaikat a rend valamelyik főiskoláján.
Nem kis gondot okoz a jelöltek és a teológusok nevelése. A budatétényi kis közösségünkben bevezetést nyernek a lelki életbe, a
Társaság és az alapító szellemébe. A komoly
bevezetés a szerzetesi életbe a noviciátusban
történik. Az állandóan változó körűlmények,
a jelöltek különböző családi és vallásos háttere nagyon megnehezíti a nevelők munkáját,
nem is említve a korkülönbséget a fiatalok és
idős nevelőik között, Annál is inkább, mert a
nevelők, akik a missziókból kerültek haza,
még nem ismerik jól az itthoni helyzetet.
Az első káptalan alkalmával megkérdeztük magunkat, hogy a missziós eszme terjesztése és a hivatástoborzás mellett, hogyan élheljük meg a társaság karizmáját az adott kö-

rülmények között, és hogyan segíthetünk a
missziós területté vált országnak a megújulásban. A feleletet abban találtuk meg, amiben már a missziókban tapasztalatot szereztünk, bekapcsolódunk az "Új Evangelizációban". A Cursillo az a mozgalom, mely kereszténnyé akarja formálni a társadalmat azáltal,
hogya híveket öntudatos kereszténnyé és
apostolokká neveli, akik felnőtt keresztényként állnak be a megújulás munkájába. A
Cursillo mozgalom terjedésén fáradoztunk a
szombathelyi, egri és szeged-csanádi egyházmegyékben; résztvevők az ország minden
részéről, sőt a környező országok magyarlakta területeiről is jöttek - számuk már felülmúlja a háromezret.. Ezenkívül a lelkigyakorlatok vezetése és a lelkipásztori munkában való kisegítés hozzátartozik a magyar
rendtartomány feladatához.
Ha igaz az, hogy Magyarország missziós
területté lett, és ez nagyon is igaz, akkor mi
azt gondoljuk, hogy elsődleges feladatunk
lesz a hazai missziós munkába beállni,
ugyanúgy, amint résztvettünk a külföldi miszsziós munkában is. így valósítjuk meg az
1975-ben boldoggá avatott Janssen Arnold
imáját, melyet a rendtagokkal minden nap elimádkoztatott: "Az Ige világossága, és a kegyelem Lelke elől hátráljon meg a bűn sötétsége és a hitetlenség éjszakája, és éljen Jézus
Szíve az emberek szívében."

AZ ISTENI MEGVÁLTÓRÓL
NEVEZETT NŐVÉREK

Magyar tartományunknak 1950-ben közel
1200 tagja volt. Tanítással-neveléssel és betegápolással foglalkoztunk, de a közvetett apostoli munkát is vállaltuk, amennyiben szükség
és lehetőség volt rá. Létszámunk 1990 végén
353 volt, ma 245. Amikor a szerzetesi élet újraindulhatott, nem volt egyetlen házunk sem,
amely a közös élet megkezdését lehetővé tette volna. 1990-ben tartottunk tartományi káptalant, ez megteremtette a szabályszerű kereteket. Volt egy másfél szobás lakás a tartományfőnöknő és a tartományi központ számára. Évek óta tartottak a nővérek havonta
egy közös imaórát Budapesten, néhány vidéki városban is volt "rendi" találkozó, s a hivatalában titokban mindig megerősített elöl-
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járó próbált a fordulat előtt is kapcsolatot tartani a nővérekkel.
Ingatlanaink közül először Budapesten
egykori Szent Anna Kollégiumunkban kaptunk vissza öt szobát. Ide költözött a tartományi központ, és egy kis szobából kápolna lett.
1993 áprilisában visszakaptuk az egész házat, és szeptember l-ig sikerült a renoválási
munkálatokat elvégeztetni. Ekkor beköltözött
még 10 nővér, a kollégiumban pedig 46 egyetemista és főiskolás lány kapott helyet.
A ház feladatainak ellátására alkalmas nővé
reket nem volt könnyű megtalálni, főleg azért,
mert fontos volt az a feladat is, amit éppen végeztek. Akik bejöttek, készséget és imádságos
szellemet hoztak magukkal - ezt az elmúlt 40
év nem tudta elvenni tőlük. A közösség kialakulásához természetesen idő kellett.
1996 nyarán visszakaptuk a budai Kaffka
Margit Gimnáziumot, egykori Budai Szent
Margit Intézetünket. Már öt évvel előbb megindult benne az első egyházi beiskolázású
osztály - a volt margitos diákok fáradhatatlan utánjárásának eredményeként. Ugyancsak ők felújíttatták a kápolnát, majd a dísztermet, és sokféle tevékenységgel támogatják
az iskolát. Az idén már 11 katolikus osztály
végez, a hét érettségiző osztályból kettő.
Szeptemberben már csak katolikus osztályok
indulnak. Az iskolában egy nővérünk van jelen, ő az egyik igazgatóhelyettes, ő próbálja a
keresztény szellemet megalapozni a két hittanár, az igazgató és több meggyőződéses katolikus tanár segítségével. A "Szent Margit
Gimnázium" nevet majd csak 2000-ben
vesszük fel, amikor az utolsó Kaffkás osztályok leérettségiznek. Jövő ősszel megkezdjük
az átállást a hatosztályos gimnáziumra. Az iskola magas színvonalú oktatást ad, szeretnénk a nevelés terén is hasonlót elérni. Szeptemberben megkezdi tanári munkáját egy fiatal nővérünk is, aki a műegyetemre jár, hogy
vegyészmérnöki diplomája mellé mérnöktanári képesítést szerezzen.
Piliscsabán van katolikus óvodánk, egy
örökölt családi házat építettünk át. Két fiatal
nővérünk óvónőnek készül. Szekszárdon az
óvodát és az általános iskolát csereépületekben kaptuk vissza, az egyházközösség mű
ködteti őket, Csornán a nyolc osztályos általános iskolát 430 tanulóval pedig a győri egyházmegye tartja fenn.

Piliscsabán visszakaptuk egykori Szent
Margit Üdülönket, amelyben kis szeretetotthon működött. 26 szerzetesnővér élt
benne különféle rendekből. nagyon zsúfoltan,
alig elfogadható körülmények között.
Ezt a piliscsabai otthont teljesen fel kellett
újítani, építettünk hozzá egy jóval nagyobb új
részt külön szobákkal, közel 80 személynek
tud otthont nyújtani. Ez a rendi szeretetotthon el tudja látni a most még mindig szétszórtan élő idős és beteg nővéreinket. Itt "illeszkedhetnek be" újra a régi rendtagok a közösségi életbe. Számunkra nagy öröm, hogy ezt az
otthont tudjuk végre nyújtani megöregedett,
megfáradt nővéreinknek. Két noviciánk betegápoló nővérnek készül, majd velük lehet és kell
a szerzetesi közösséget kialakítani.
Van még egy közösségünk Budakeszin, az
egyházközség épületében 10 idős és kevésbé
idős nővérből áll, akik még tudnak egyházközségi szolgálatot végezni, s a közeli kórházakban a betegeknek lelki segítséget nyújtani.
A közösséget már ők is mint idős emberek
élik meg, sokat imádkoznak másokért, az
egyház szükségleteiért, tevékenységük köre
már egyre szűkül.
Néhány fiatalabb nővérünk hitoktatást végez vidéki plébániánkon. Négy noviciánk
van, júliusban teszik le első fogadalmukat, és
ugyanakkor egy jelölt öltözik be.
Hét esztendő nagyon rövid idő a valóságos
újrakezdéshez. Ha lettek volna mindjárt induláskor lakásra és munkára alkalmas helyek, talán gyorsabban és jobban alakulhattak volna közösségek. De ennyiért is hálát adunk Istennek.
A hagyományokból csak az alapvetőt, a lényegeset igyekszünk átadni, azt is a mai
apostoli feladatokhoz igazítva. Az Isteni
Gondviselés terve folytán néhány nővérünk
az elmúlt évtizedek alatt külföldön, szerzetesi
közösségekben élt, megélte a zsinat aggiornamento-ját, így nem kellett ott kezdenünk, ahol
1948-ban abbahagytuk. Ez megkönnyíti a mai
fiatalok beilleszkedését. Jó kapcsolat alakulhatott ki köztük és a kevésbé fiatalok között. Lelki
képzésünkben rugalmasságra törekszünk, hiszen mindegyik más és más vallási és kulturális
alappal jött. A szerzetesi lelkület kialakítása
mellett nagyon fontosnak tartjuk egyéni fejlő
désük elősegítését és iskoláztatásukat is.
Apostoli feladatainkat már említettük az
ingatlanokkal és a közösségekkel kapcsolat-

714

ban. A jövőben ezek fejlesztését, bővítését tervezzük. Mivel a nevelést ma nagyon fontosnak tartjuk, azon fáradozunk, hogy egykori
óvóképzőnket, a mai Benedek Elek Pedagógiai Főiskolát Sopronban visszakapjuk, és katolikus óvóképző főiskolaként működtessük.
Szükség volna Budán leány-diákotthonra, de
ehhez még nem kaptunk vissza megfelelő
épületet.
Sajátos karizmánkat, a megváltás művébe
való bekapcsalódást egyrészt imádságos tanító-nevelő munkával és ehhez világi munkatársak képzésével, másrészt betegápolással és
idősek gondozásával kívánjuk megélni. A
kórházi betegápoláshoz több ápolónővérre
lenne szükségünk, jelenleg inkább az idősek
- rendtársaink és mások - gondozását,
ápolását tudjuk végezni.
Hisszük, Istennek szándékában volt ez az
újrakezdés velünk, ezért bízunk Benne, hogy
a folytatásban is velünk marad.

JÉZUS SZíVE NŐVÉREK
A Jézus Szíve Nővérek Társasága 1940-ben
alakult Magyarországon. Alapítója Dr. Péterfy Ida nővér, aki Kassán született, és Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte tanulmányait. Fiatal kora ellenére nagy felelősségtudattal élte át a politikai
változásokat, amelyek egyre közelebbről fenyegették a hitoktatást és a vallás szabad
gyakorlását. Ez volt az indító kegyelem arra,
hogy első társaival, teljes elkötelezettséggel
megalapozza a Társaság evangelizációs és
katekétai munkáját. 1949-ben, egyházi elöljárók tanácsára, a fiatal társaság elhagyta az országot, és 1950-ben Torontóban (Kanada),
majd 1956-ban Los Angelesben (California,
USA) telepedett le, hogy szabadon hirdethesse tovább Isten Országának és Szíve szeretetének örömhírét. Ott kapott kánoni jóváhagyást mint egyházmegyei jogú szerzetes intézmény 1985. június 24-én, Jézus Szíve ünnepén, Timothy Manning bíboros érsektől. A
Jézus Szíve Nővérek anyaháza és noviciátusa
Los Angelesben van. 1984-ben nyitotta meg a
Társaság első missziós házát Taivanban, a taipei f6egyházmegyében. Ma összesen 54 nő
vér él 11 szerzetesi közösségben 3 kontinensen.

1992-ben a Jézus Szíve Nővérek visszatértek, hogy folytassák az evangelizációs és katekétikai munkát magyar földön, jelenleg három örökfogadalmas taggal.
Legfőbb apostoli tevékenységeik közé tartozik a hitoktatóképzés, rendszeres továbbképző kurzusok, hitoktatás minden korosztálynak, rekollekciós napok, ifjúsági és gyermek-lelkigyakorlatok, lelkigyakorlatos nyári
táborok, családpasztoráció, katekumenátus,
"Szent Szív Gyerrnekklub", video-katekézis.
Kiadványaik:
Katekétikai
video-sorozat
anyagtárral hitoktatók és gyermekek részére,
zenekazetta énekkönyvvel, katekétikai segédanyag témakör szerinti sorozatokban.

JEZSUITA RENDTARTOMÁNY
A magyar jezsuita rendtartomány hazai újraindulását nagymértékben meghatározza az
elmúlt időszakban külföldön működő s onnan visszatért jezsuiták munkába állása, ezért
szükséges egy rövid történeti visszatekintés.
A magyar provincia 1909-ben lett független az osztrák provinciától. A gyorsan fejlődő
provinciának 1945-ben 400 tagja volt, akik kilenc templomban, két gimnáziumban és egy
lelkigyakorlatos házban (Manréza) rnűköd
tek. Ezekhez járultak még a rendi ifjúság képzésére rendelt intézmények: a budai noviciátus, a szegedi filozófiai és teológiai főiskolák.
Nyolc folyóirat kiadása mellett (A Szív, Magyar Kultúra stb.) az egész országra kiterjedő
apostoli munkák közé tartoztak a Mária
Kongregációk, a Kalot, a Szívgárda, a Szívtestőrség és a népmissziók. Mindennek 1950
véget vetett, amely szétszóratásba kényszerítette a jezsuitákat is. Az itthon maradtak
közül 64 jezsuita együttesen 227 évet töltött
börtönben vagy internáló táborban. Az akkori elöljárók intézkedése következtében azonban sok fiatal rendtag szökött külföldre
1949/50-ben, majd ismét 1956/ 57-ben, hogy
rendi tanulmányaikat folytathassák. Ezekből
alakult meg a külföldi magyar provincia,
amelynek tagjai részben a magyarok lelkipásztorkodásával foglalkoztak, részben egyetemeken tanítottak. 1978-ban Torontóban noviciátust is nyitottak, amely 1990-ig műkö
dött.

715

A külföldön működő jezsuiták munkája letette, hogya hetvenes évek legvégétől
meginduljon a tudatosan hazafelé tekintő tervezés. Ennek keretében nemcsak a noviciátus
indult el, de új profilt kaptak (s ezzel hazai
terjesztésre "engedélyezetté váltak") az emigrációban továbbvitt Szolgálat és A Szív újságok, erősítette hazafelé "fordulását" a bécsi
Egyházszociológiai Intézet, hogy csak néhányat említsünk. E munkák s a kinti szétszóratásban élők rendszeres találkozói lehetővé
tették, hogy 1989-től kezdődően huszonöt fő
települhessen haza, s álljon az itthoniak rendelkezésére. Végül a politikai változás szentesítette a két provincia egyesülését 1990-ben.
Jelenleg 96 jezsuita tartózkodik állandó jelleggel Magyarországon. A provinciát ennek
következtében az elmúlt években nagymértékben meghatározták az alábbi tényezők. Elsőként az elmúlt évtizedeket itthon illetve
kü!földön átélő rendtársak összeérése történt
meg, néha fájdalmaktól sem mentesen. A
másfajta képzés és munkák miatti természetes különbözőség mellett itt nem szabad
megfeledkeznünk a hazai idősebb korosztály
azon általános rádöbbenéséről sem, hogy legértékesebb évtizedeiket vesztették ell989-re.
Másodszorra szembesülniük kell (ett) a középgenerációk szinte teljes hiányával (átlagéletkorunk 60,7 év). A hivatások szép száma
ellenére - a hosszú képzés következtében munkáink nagy részét a "meglett" korosztály
vezeti, sokszor azzal a kihívással, hogy olyan
munkák esetében is bizonytalanná válhat a
közvetlen átadás a fiatalabb nemzedéknek,
melyeket sikerült még az emigrációban is
megőriznünk. Végül sokak beilleszkedését
meghatározza az, hogya provincia megadta
a döntés szabadságát az idősebb generáció
tagjainak abban a tekintetben, hogy több évtizedes szétszóratás után tudja-e vállalni a
közösségbe költözést az itthoniak esetében, illetve a hazatérést a külföldön élők esetében.
A növekvő létszám megfelelő közösségi elhelyezése máig nehézséget jelent. Mivel máig
csak kisebb épületrészeket kaptunk vissza,
ezért nagyobb közösségeink közül több bérelt
vagy újonnan felépített rendházakban lakik.
Jelenleg 10 rendházunk működik Magyarországon: Budapesten (5), Szegeden (2), Hódmezővásárhelyen (l), Miskolcon (l) és Dobogókőn (1). Ismerve sok hazai közösség napi
hetővé

küszködését, hálát adhatunk azoknak, akik
befogadtak bennünket (mint például a szegedi egyházmegye a noviciátusunkat), és azok
támogatásának, akik lehetövé tették új házak,
így a Sodrás utcai központ felépítését. Ez az
alap adta meg azt a tárgyalási szabadságot,
hogy nem kellett sem megalkudni, sem kényszer alatt konfrontálódni az épületekért való
elkeseredett csatározásokban. A régi noviciátusi és lelkigyakorlatos házat kiváltó dobogókői csereingatlan, bár nem helyettesítheti
azok funkcióját, mégis egy új, sajátos hiánypótló szerepet kapott az egész magyar egyházban mint konferencia-központ és lelkigyakorlatos ház. Közvetlenül rendi funkciót fog
betölteni az - egy júniusi kormányhatározat
által visszaadásra kerülő - szegedi tanulmányi házunk.
Itt kell megemlítenünk a három évvel ezelőtt indított miskolci gimnáziumot, kollégiumot és plébániát. Az erős hívás mellett a
munka elfogadásában jelentős szerepet játszott az a tényező, hogya rend kilépjen az új
egyházi kezdeményezések által sokkal inkább "lefedett" nyugat- s dél-magyarországi
területről, s az ismert társadalmi, gazdasági,
szociális feszültségekkel fémjelzett régióban
vállaljon szolgálatot. Természetesen itt sem
épület-visszajuttatás. hanem az egyházmegye
s a rend építkezése teszi lehetővé a munkába
állást.
Biztató jel a hivatások szép száma ezekben
első években. A Magyarországról és Erdélyből jelentkező novíciusaink képzése Szegeden folyik. A fogadalmak után a fiatalok
egy évet töltenek a külföldi tanulmányokra
való felkészüléssel, így többek között nyelvtanulással a budapesti tanulmányi házban.
Önálló filozófiai s teológiai fakultás felállítása
helyett a fiatal rendtagok további képzése
külföldi egyetemeken folyik (jelenleg London, München, Párizs, Róma, Dublin fakultásain). Hosszútávon meghatározó jelentőségű
a képzés kérdése. A jelenlegi külföldön történő képzés - a sokhelyütt bőkezű támogatások mellett is - az anyagi feltételek biztosításának nehézsége mellett több kihívást is
hordoz magában: a saját rendtársakkal való
kapcsolat meglazulása és a hazai gyorsan változó viszonyoktól való elszakadás veszélye
lebeg az olyan világos előnyök mellett, mint
a szemlélet tágulása, a világegyházba illetve

az
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a rend nemzetközi vérkeringésébe való bekapcsolódás és "élő", folyamatosan működő
provinciákkal történő találkozás.
Mindezek miatt a rend néhány tanára,
akik már évek óta Szegeden tanítanak, azt készítik elő, hogy Szegedre építve legalább a filozófiai képzést meg lehessen teremteni idehaza fiataljaink számára a Szegedi Hittudományi Főiskolával és az Universitas-szal karöltve. A szegedi tanulmányi ház visszajuttatása ehhez teremti meg a háttérfeltételeket.
Ma összesen 155 magyar jezsuita közül 9
van misszióban, míg közvetlenül a magyar
rendtartományhoz jelenleg 146 jezsuita tartozik: 95 pap, 21 segítő-testvér, 13 tanuló rendtag és 17 novícius. Közülük 50 dolgozik külföldön és 96 idehaza.
A szétszóratás máig ható eredményeként
rendtársaink egyharmada ma is külföldön él,
és főképp a kint élő magyarok lelki gondozásával vagy tudományos munkával foglalkozik. Már az új missziók keretében dolgozik
Kárpátalján két atya, Szerbiában egy atya és
egy segítőtestvér. Erdélyben a papnevelés terén a gyulafehérvári szemináriumban tevékenykedik az első fiatal jezsuita.
A hazai munkáink keretében tulajdonképpen megteremtődtek a "hagyományos" jezsuita programok új keretei az oktatás és nevelés, lelkigyakorlat-adás, lelkipásztorkodás
és sajtóapostolság terén. Az oktatás terén beindult a már említett miskolci Fényi Gyula
Gimnázium és Kollégium, az egyetemistákat
fogadó budapesti Szent Ignác Szakkolégium,
míg a felnőttképzésben tevékenykedik a Faludi Ferenc Akadémia. A több évtizedes
múltra visszatekintő Magyar Egyházszociológiai Intézet Kerkai Jenő Intézet néven kezdte
el működését Magyarországon. Végül tájékoztatást végez az Európai Katolikus Információs Központ (OeIPE) budapesti irodája és
folyóirata, az Európai Szemmel.
A kifejezetten lelkigyakorlatos programok
elsősorban a dobogókői Manrézához és a
püspökszentlászlói Eletrendező Házhoz kapcsolódnak. Ezeken kívül a püspöki kar kérésére a leányfalui Szent Gellért lelkigyakorlatos ház is jezsuita vezetés alatt áll 1997. szeptember l-jéig. A lelkipásztorkodásban vállal
feladatot két plébánia (Miskolcon és Hódrnezővásárhelyen) és három lelkészség (Pesten,
Szegeden illetve Kispesten).

A sajtóapostolság terén működik a Szolgálatot felváltó Távlatok. Az előbbi lelkipásztori
munkát segítő hagyományaira támaszkodva
a Távlatok igyekszik a magyar társadalmi és
kulturális élet tágabb szeletébe ágyazódva,
sűrűbb megjelenéssel és aktuális vita kérdésekben is megszólalva megszólítani az egyházat és az annak közelében lévő értelmiséget. Az emigrációból 1990-ben visszatért A
Szív. Ez családi havi magazinként elsősorban
a keresztény nevelés és családi élet kérdéseiben szólal meg népszerűbb formában eljutva
vidéki olvasókhoz is. A Szív sajátos, spontán
hajtása a gyerekolvasókból kinövö Szentjánosbogár mozgalma, mely sok száz főt mozgat meg nyári táboraival.
E fenti munkák a hazai valóság széles területét magukba foglalják, s bőségesen lekötik a
rendtársainkat. Mindamellett tudatában vagyunk annak, hogy egy létfontosságú területen
- akár más szűkítése árán is - nem léptünk
eleget. Ez a társadalmi igazságosság előmozdí
tásának közvetlen megélése s formálása.
Sajátos karizmánk értelmében elsősorban
igyekszünk megtartani bizonyos rugalmasságot, hogy valóban ott válalhassunk feladatot,
ahol erre "nagyobb szükség" mutatkozik. A
gyorsan alakuló magyar valóság által is ránk
kényszerített nyitottság különösen nagy szerepet kell, hogy kapjon mind a képzésünkben, mind munkavállalásunkban (néha rnunkák fájdalmas elutasításában is).
A jövő szempontjából meghatározó jelentőségűnek tartjuk a világiak aktív, valódi
önállósággal történő bevonását (melyre A
Szív szerkesztőség ad jó példát), tudatos törekvést a renden belüli és kívüli intézmények
közötti együttműködésre (lásd például a Faludi Akadémia tevékenységét), a nem vallásos háttérrel felnövő nemzedékek megszólítását (mint az új Miskolc-avasi plébánia), a szociálisan leszakadó illetve veszélyeztetett rétegek érdekében való megszólalást és közösségformálást társadalmunk minden terén.

Jó PÁSZTOR

NŐVÉREK

1990-ben bízott meg a Jó Pásztor Nővérek általános főnöknője négy külföldi nővért, hogy
szervezzék meg újra a Kongregáció tevékeny-
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ségét Magyarországon. Egy-egy nővér jött
Costa-Ricából, Franciaországból, Hollandiából és Portugáliából.
Már 1990-ben ígéretet kaptunk, hogy Óbudán visszaadják a Zápor u. 50. szám alatti
épületet, ám azt előbb még (külföldi segítséggel) renoválni kellett. Csak 1992-ben költözhettünk be, addig havonta gyűltek össze a
nővérek a Jó Pásztor kápolnában, hogy imádkozva kérjük az erőt a további szervező munkához.
A négy külföldihez egymás után csatlakoztak a Magyarországon addig szétszórtan,
élő, többnyire idős nővérek. Sajnos, a fekvő
betegek nem jöhettek, hiszen akkor más apostoli munkát nem vállalhattunk volna. Kezdetben a magyar nővérek sem ismerték egymást
eléggé, két évbe telt, míg igazán összeszoktak.
Többször volt már új jelentkező, de nem
maradtak nálunk. Jelenleg két jelölt van, akik
egy nővérünkkel élnek együtt. Nagy szükség
van hitbeli ismereteik bővítésére, megszilárdítására, elmélyítésére, és foglalkoznak az
alapító anya, Szent Eufrázia életével, tanításaival is.
1993 februárjában kaptunk először felszólítást válsághelyzetben lévő fiatal anyák elhelyezésére. Jelenleg 14 anyának tudunk gyermekeivel együtt otthont adni, és önként vállalkozó világiak segítségével gondozzuk
őket. Egy nővérünk megszervezte világiakból
a "Kiút veled" társaságot, a prostituáltak
megsegítésére. Két nővér rendszeresen látogatja a spanyol nyelven beszélő foglyokat Budapesten és Kalocsán. Egy nővér szegény, beteg, idős nőket keres föl otthonunkban. Két
nővérünk Gyöngyösorosziban napközi otthon létesítésébe kezdett iskoláslányok számára, szervezi a liturgiát, és világiakkal előké
szítik a betegeket a szentségek vételére.
Szeretnénk még egy anya-otthont létesíteni, valamint a volt prostituáltak részére is egy
otthont vidéken, hogy kiszakadjanak a budapesti környezetből.
Továbbra is szegényen, a Jó Pásztor szellemében kívánunk élni. Legnagyobb szegénységünk a nyelvtudás hiányossága, de bízunk,
hogy lsten kegyelme támogatja emberi igyekezetünket.

GRAHAM GOULD: THE DESERT
FATHERS ON MONASTIC COMMUNITY
A londoni Kings College teológia-történésze
nem állt be azon pesszimista kollégái sorába,
akik egyre több kétséggel tekintenek az ókori
szerzetesség írásaira, hanem veszi magának a
fáradságot, hogy a sivatagi atyák mondásainak alaposan utánajárjon. Annak idején az
egyiptomi remeték egymás közötti kapcsolatainak szentelte doktori disszertációját, ebben
a műben is hitelesen elemzi a legrégibb szerzetesi irodalom dokumentumait. Már a bevezetésben fényt derít arra a tényre, hogy az
atyák mondásainak közismert "alfabetikus"
gyűjteménye csak egy és nem is legnagyobb - része az áthagyományozott ap horizma anyagnak. Bemutatja a személyes kapcsolatokon alapuló szöveghagyományozás
megbízható hátterét is, és komoly érveket sorol föl amellett, hogya közismert "alfabetikus" gyűjtemény a Szketi -rernet ék szétszóratása idején, talán már palesztin szórványban
készült, az 5. század közepén. Vizsgálja a
mondások keletkezésének körülményeit is: a
sivatagi atyák világának kulturális és erkölcsi
adottságait és törekvéseit, kapcsolatukat egymással és tanítványaikkal. Ez utóbbiról szól a
könyv harmadrészét kitöltő és különösen érdekes első része . Az Apophthegmata ugyanis
nem "légüres térben" keletkezett, sőt éppen
az apophtegma-gyűjtemények szolgáltatnak
bizonyítékot arra, hogy bizonyos személyes
jellemhibák vagy közösségi problémák esetén
még ismételt kérésre sem jöttek létre "üdvös
mondások". A szerző bemutatja azt is, hogy
miért került a gyűjteménybe olyan sok
pesszimista mondás a jelenkorral kapcsolatban: mert az elpusztított Szketiből szétszórt
atyák már nem tudták kiheverni az atya-tanítvány kapcsolatok megszakadását. A második rész a szerzetesnek a testvéreihez való viszonyáról szól, s mindenekelőtt azt tisztázza,
hogya remetéknek is igen fontos volt a felebarátjuk. A mondásokból ritkán maradt ki a
testvérek iránti szeretet illetve ennek másik
oldala: hogy senkit sem szabad megítélni. De
nemcsak a negatív szempontnak, a bűnnek a
kerülését hangsúlyozták, hanem a testvérek
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lelkiatyjuk iránti nyitottságát és a jócselekedeteket is.
A szerző túlzottnak érzi azt a Cassianus
óta ismételgetett szemléletet, hogy mereven
szét kell választani vagy egyenesen szembe
kell állítani egymással a remete és a közösségi életformát. A Szketi remeteségben élő szerzeteseknek tartózkodniuk kell "a nyelv bűne
itől", és törekedniük kell lelki nyugalmuk
megőrzésére. Lelki életük természetesen főleg
a szüntelen imádságra irányul, amelyet a későbbi görög atyáknál elterjedt Jézus-ima előd
jének lehet tekinteni. Nemegyszer még az
eksztázisban végzett imádság is a közös életet szolgáló karizmaként nyilvánul meg,
amely esetenként mások számára is továbbadható. így tehát beigazolódott a szerzőnek
az az el őfeltevése. hogy a sivatag lakóinak is
bőven volt mondanivalójuk a közösséggel, illetve az azon belüli személyes viszonyokkal
kapcsolatban. (Clarendon , 1995, Oxford) .
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JOHN BINNS: ASCETICS AND
AMBASSADORS OF CHRIST.
THE MONASTERIES OF PALESTINE
Az 1993-ban Oxfordban indított és ókeresztény témákkal foglalkozó tudományos sorozat szerkesztői kezdettől nagy figyelmet fordítottak a szerzetesség megjelenésére. Gould
fóntemlített könyvében a szerzetesség bölcsőjét,
az egyiptomi sivatag hagyományanyagát
vizsgálta, amelynek képviselői az 5. század
közepétől Róma és Bizánc egyházával szembefordultak. Viszonylag kevesebb szó esett
eddig a szentföldi szerzetesekről, akiknek
döntő többsége viszont a khalkédóni zsinat
döntéseit elfogadva ezután is közösségben
maradt az ortodox, illetve katolikus egyh ázzal. Jelentőségüket fokozta a Jeruzsálemben
megfordult zarándokok nagy száma, a kik
példaképekként szemlélték a Jud a sivatagában k üzd ő aszkétákat, illetve az a történelmi
korforduló, amelytől kezdve az itt Szent Száva által alapított "lavrák" határozták me g a
bizánci monostorok liturgikus és fegyelmi

rendjét. A címben említett (és főként Euthümiosz életét mintának tekintő) 4-5. századi
"aszkéták" szerepe és európai hatása így
egyértelmű. Annál kétértelműbb a következő
évszázadokra vonatkozó .Krísztus követei"
kifejezés, amelyet J. Binns nemcsak az előszó
ban, hanem a 7. fejezetben részletesebben is
megmagyaráz. Tudniillik nem elsősorban Palesztina pogány részeinek misszionáriusai
ezek a szerzetesek, hanem a már keresztény
birodalom életének lettek meghatározó tényezői: például akkor, amikor Szent Száva több
ezer szerzetes "követségében" (és meglehető
sen nagy eredménnyel) járt a császárnál. Ezek
a jelentős szerzetesközösségeket alapító egyszerű szerzetesek Theodosziosszal az élen elérték azt, hogya Szentföldön élő keresztények a négy első egyetemes zsinatot a négy
evangéliumhoz hasonló tekintéllyel fogadják
el, és a monofiziták, az órigenisták illetve
nesztoriánusok ellen irányuló újabb határozatokat is lelkesen támogassák. Mindez igen
meglepő főként a szomszéd országok szerzetesei láttán, akik egyértelműen a monofizita
Eutükhész, Dioszkurosz és Addai Jakab követői lettek. J. Binns elsősorban a kortárs
Szküthopoliszi Kürillosz által megírt életrajzok fényében, de a modem történeti, földrajzi és régészeti kutatások is figyelembe véve vizsgálja ezt a sajátos jelenséget. A Jeruzsálem és Jerikó környékén alapított mintegy
hatvan korabeli monostor alapításának. helyzetének és a közösségek összetételének vizsgálata alapján ad magyarázatot az itteni szerzetesek ortodox hitvallásával kapcsolatos kérdésekre. Döntésük nem kifejezetten a teológiai formulák elernzésén, hanem a Szent Város ortodox pátriárkátusához való feltétlen
kötődésükön és a hűségesen átadott szóbeli
hagyományaikon, valamint sajátos hitérzékükön alapult. Az órigenizmus 6. századi reneszánszát főként a kolostorokat építő Szent
Száva szellemi igénytelenségének a számlájára írja a szerző, aki ezen a ponton viszont
nem vesz figyelembe néhány újabb kutatási
eredményt az órigenizmus mélyebb gyökereivel kapcsolatban A kötet hasznos tudományos segédeszköznek is ígérkezik a téma
kedvelői számára. (Oxford Early Christian Siudies, 1996, Clarendon Press ).

Közhely, hogya magyar társadalomnak nincs
pontos fogalma arról, kik a szerzetesek, mit
jelent a megszentelt szerzetesi életállapot.
Olykor az életük újraszervezésével, valamint
a rájuk zúduló apostoli feladatokkal erejükön
felül lefoglalt szerzeteseknek nincs idejük,
szellemi kapacitásuk arra, hogy a zsinat után
pontosított, gazdagodott fogalmakkal tüzetesen foglalkozzanak, a fiatal szerzetesnemzedéket felkészítsék prófétai küldetésükre.
A gond - ha nem ugyanazok okok miatt is
- világméretű. A milánói Ancorá kiadó nemrégiben hatalmas méretű munka megjelentetésével
kívánt segíteni a bajokon. A Megszentelt élet teológiai szótára a madridi Szerzetes-Teológiai Intézet két munkatársának, Angel Aparicio Rodrigueznek és Joan Maria Canals Casasnak szerkesztésében 1992-ben jelent meg. Ennek átdolgozott
olasz fordítása 1994-ben látott napvilágot Tullo
Goffi és Achille Palazzini gondozásában.
A vaskos kötetben 99 spanyol, olasz, francia,
angol és német nyelvű szerző 110 tanulmánynak is beillő szócikkben ismerteti a megszentelt élet alapfogalmait. Mutatóba néhány
cím: aszkézis, rnonachizrnus, evangéliumi tanácsok, Krisztus követése, megszenteltség (konszekráció), alapító karizma, megtérés, lelki vezetés, klauzura, lectio divina, párbeszéd, pszichológia, prófétai küldetés, személyi érettség,
javak közössége, káptalan, elvilágiasodás stb. A
cikkek tematikus összefüggésére, folyamatos
olvasatára a hosszabb bevezető segíti az olvasót. Az egyes tanulmányok a teológiai szempont mellett bemutatják az adott fogalom történeti kialakulását, szentírási alapjait és jogi vonatkozásait is. A tanulmányt követő gazdag
bibliográfia öt nyelven megjelent műveket, további tanulmányokat sorol fel.
Bizonyára nem "hézagpótló" ez a hatalmas
szótár a nyugati országok gazdag szerzetes-teológiai irodalmában. Annál inkább az lenne magyar viszonylatban. Ha nem is ilyen rnéretű, de
egy kisebb, igényes szerzetes-teológai szótár
ugyancsak értékes szolgálatot tehetne nemcsak
a magyar szerzeteseknek, hanem az igényes társadalomnak is. Időszerűsége vitathatatlan. Hézagok pótlására, olykor szakadékok feltöltésére.
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DIZIONARIO TEOLOGICO DELLA
VITA CONSACRATA

PAUL TILLICH: RENDSZERES
TEOLÓGIA
Teológiai irodalmunknak - mind katolikus,
mind protestáns részről - csaknem félévszázados hiányt kell pótolnia. A századunk közepén megjelent, a teológiában maradandó
hatásúnak bizonyult művek mindeddig nem
voltak hozzáférhetőek magyar nyelven, így
csak a kiváltságos kevesek ismerhették őket.
Karl Barth után a protestáns teológia egyik
legnagyobb egyénisége Paul Tillich (18861965) volt. Tudományos pályáját derékba törte a nácizmus: különböző német egyetemeken tanított teológiát, míg 1933 tavaszán meg
nem foszt~tták katedrájától. Az Amerikai
Egyesült Allamokba emigrált; különböző
egyetemeken tanított, s ettől kezdve angolul
publikált. Három kötetes dogmatika könyvét
is angolul írta, s csak néhány évvel később
jelent meg német fordításban.
TilIich teológiai rendszere főleg az ún. korrelációs módszer alkalmazásáról vált ismertté. A katolikus olvasó a (főleg Karl Rahner
által kidolgozott) transzcendentális teológiában találkozik hasonló törekvésekkel. TilIich
úgy műveli a teológiát, hogy folyton keresi a
kapcsolatot a mai ember hitével, sőt, igyekszik választ adni a nem-hívő ember kérdéseire is. "A (korrelációs) módszer arra törekszik, hogyaszituációból adódó kérdéseket
összekapcsolja, összefüggésbe (korrelációba)
hozza az üzenetből adódó válaszokat." Tillich így kívánja korszerűen érvényre juttatni
az apologetikus szempontot, választ adni az
ember legmélyebb kérdéseire.
A szerző öt téma köré csoportosítja gondolatmenetét: al A kinyilatkoztatás mint válasz
az értelem kérdésére; b I Isten mint válasz a
lét kérdésére; cl Krisztus mint válasz az egzisztencia elidegenedésére; dl A Lélek mint

válasz az egyéni és közösségi élet kétértelmű
ségeire; el Isten Országa mint válasz a történelem értelmére.
A katolíkus olvasó is sok haszonnal forgathatja a könyvet: ennek azonban két feltétele
van. Az egyszerűbb az, hogy ismemie kell a
protestáns teológiai nyelvezetet. A magyar
fordító kitűnő munkát végzett, s - mint elő
szavában el is mondja - szóhasználatában
tudatosan járt a katolikus és a protestáns teológia határmezsgyéjén. - Ennél fontosabb
azonban az, hogy az olvasónak alaposan ismernie kell a katolikus teológia álláspontját:
csak így láthatja meg, mi az, ami közös a hitünkben, mi az, amit TilIich egészen elutasít
a katolikus tanításból, s végül mi az, amiben
Tillich köztes álláspontot foglal el a katolikus
és a protestáns teológia között (pl. a kinyilatkoztatásnak TIllich szerint sem egyedüli forrása a Biblia: a dogmákat nem fogadja ugyan el,
de nélkülözhetetlenül fontos forrásnak tartja az
egyháznak a történelemben alakuló hitét).
A könyvnek talán legszebb része az, ahol
a szerző a Krisztusból, a Lélek erejéből születő új létet írja le. Krisztus "léte az új lét, amely
minden ember számára egyetemesen érvényes". Jézus történetiségét azonban nem fogadja el Tillich ~lég határozottan. Kijelenti
ugyan, hogy "az Ujszövetség tanúbizonysága
egyöntetűen arról tanúskodik, hogy Jézus a
Krisztus", s hogy Krisztus Jézus létét szavai,
tettei és szenvedése fejezik ki, elsősorban
azonban az Új Lét szimbólumát látja benne.
Gyönyörű képet rajzol TilIich az Új Létet
hordozó egyház(ak)ról is. A "határok teológusának" nevezi magát, s valóban számos
kérdésben átjárót nyit a katolikus teológia
felé, s bírálja a merev, konzervatív protestáns
álláspontot, anélkül, hogy hűtlenné válna saját protestáns hagyományaihoz. (Osiris, 1996)
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1997. 8. számunk 627. oldalán Paskai László bíboros úrral készített beszélgetésünkbe hiba
csúszott. A 2. bekezdés utolsó mondata helyesen így hangzik:
"Az idézetből kiderül, hogy nemcsak a kereszténységgel kapcsolatban lehet szektákról beszélni, hanem más világvallások tekintetében is, ha az említett ismérvek vonatkoznak rájuk."
Szerzőinktől és olvasóinktól szíves elnézést kérünk.
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