
TŐZSÉR ENDRE

Megéri-e ma, és ha igen
miéri, szerzeiesneklenni?

A szerzetesélet
mai értelme
2001 januárjában háromhetes konferencián vettek részt a piarista rend hioa
tásgondozói Rómában. A rendnekhuszonöt tartományát képviselték. A tizen
nyolc nemzeibd érkezett harminckét résztvevő közül hattal készítettem inter
jút, az {j válasZilikból készült az alábbi összeállítás.

Juan [aime Escobar (Kolumbia , szül. 1961-ben), iskolaigazgató, házflJnök:
Igen. Amikor a Constantinus utáni korban a vértanúság lehetősége

gyakorlatilag megszűnt, a szerzetesélet jelent meg, mint a keresz
tény hit radikális megélésnek kockázatok között vállalt formája.
Krisztus követése az evangéliumi tanácsok útj án a feltétel nélküli
önátadás vágyából születik: teljesen Istenre hagyatkozom, és Isten
országáért kész vagyok áldozatot is hozni. A rákövetkező századok
sajnos sokat enyhítettek e kezdeti rad ikalizmuson. Tagadhatatlan
ugyanis, hogy bizonyos történelmi korszakokban nem az evangéli
um sine glossa megélésnek vágya vonzotta a fiatalok tömegeit, ha
nem a kényelmes életvitel, a hírnév, a társadalmi elismertség és a
kiváltságok, amelyeket a szerzetesélet nyújthatott. A mai újliberális
és fogyasztói társadalomban azonban - amely a föld majdnem
minden zugába már behatolt, s amelyben az élet értelme a jólétben,
a társadalmi jól szituáltságban, világi sikerekben fogalmazódik meg
- a szerzetesélet már nem egy társadalmi karrier választása. Újra
visszatért - és ez jó hír ! - a Krisztus melletti kizárólagos döntés
hez, amelyet egyedül Krisztusban és belőle kiindulva lehet felfogni,
és amely csak mély hitben nyeri el értelmét. A mai világnak nagy
sz üks ége van Isten élő tan úira. akik életük radikalitásával és az
életükről való lemondással hirdetik Jézus abszolútságát, hiszen 6
az első és egyetlen, aki az emberi életnek megadja a teljes értelmét.

José Carlos Fern ández (Brazilia, szül. 1963-ban), a hivatásgondozás fe
lel{}se: A szerzetes élet alapvető feladata kezdettől fogva az volt,
hogy Isten átalakító jelenlétének jele és ikonja legyen az emberek
között, Számtalan férfi és nő kívánt szorosan Krisztus nyomában
jámi , ezért elhagyták mindenüket, hogy ezt a prófétai életmódot
válasszák, amely új ég és új föld hirdetője . Manapság talán még
inkább szüks égvan erre az életformára: szerzetesek és szerzetesnők

arra hivatottak, hogy tanúi legyenek egy új értékrendnek. Amikor
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MiLyen motívumok, ta
posztalatok. intuíciók
ösztönözhetnek egymai
fiatalt arra, hogy a szer
zeteséletet váLassza?

mindenki birtokolni akar, és a materializmus elemberteleníti a társa
dalmat, a szerzetesélet - szegénységi fogadalmával - a létezés és
a személy elsődlegességét hirdeti a birtoklással szemben, és ezt egy
fajta ellenkultúrát jelentő bátorsággal fejezi ki az egyszerű emberek
melletti elkötelezettségével. Az elterjedt narcizmussal szemben,
amelyben az egyén csak önmaga körül forog és önmagában fuldok
lik, a szerzetesélet - a tisztasági fogadalom révén - az élet alap
vető értelmét hirdeti: az életet ajándékként kaptuk, és arra való,
hogy továbbajándékozzuk egy senkit ki nem záró és mérték nélküli
szeretetben. Ez a szeretet fejeződik ki sajátos módon a szegények
szolgálatában. Az individualizmussal és a személy belső fragmentá
ciójával szemben a szerzetesélet - engedelmességi fogadaimán ke
resztül- azt hirdeti, hogy egyedül úgy élhetünk hitelesen, ha lsten
akaratát keressük. Az Atya hívásának való teljes odaadottság a sze
mély lényegi struktúrájához tartozik. Az emberek közötti kapcsolatok
elembertelenedésével a hatalomért való szüntelen harccal szemben
a szerzetesélet - a testvéri, közösségi életen keresztül - gyökere
sen más jellegű kapcsolatokat hirdet, ezek pedig a szerzetesek kö
zötti testvéri kapcsolatban, az egymással való szolidaritásban, a ki
csinyek szolgálatában fejeződik ki. - Ezért a szerzeteséletnek már
önmagában értelme van, anélkül hogy különleges címekre vagy kivált
ságokra szüksége lenne. Jézus Istene, az emberiség Atyja ma is jelen
van az eleven, prófétai jelek által. E megjelenítésre vagyunk mi, szer
zetesek hivatva.

Juan laime Escobar: Azt hiszem, több egymáshoz kapcsolódó, egy
másba torkolló valóságot kell említenem: Először is alaposan ismer
nie kell önmagát. Ezt általánosan úgy mondanám: szükség van egy
erőteljes antropológiai problémafelvetésre. A mai társadalom egyik sa
játos vonása a felszínesség: nem szembesíti a fiatalokat az emberi
ség ősi kérdéseivel. hanem elaltatja a neki gyártott javak törnkele
gével. Az a fiatal, aki tudatosan tervezi létét, aki dönt arról, hogy
milyen ember szeretne lenni, aki hajlandó feltenni a saját életére és
egész életére vonatkozó kérdést, az képes megnyílni a szerzetesi
hivatás felé is. Szükséges, hogy legyen Krisztusról valóságos tapasz
talata. A keresztény hitről szóló elméleti ismeretek elsajátítása még
nem Jézus megtapasztalása. Ez annál sokkal többl Megtapasztalom
a megváltást, vagyis tudom, hogy nyomorúságom miatt elveszett
ember lennék, de lsten Krisztus által, pusztán kegyelembőlúj életet
ajándékoz nekem. Ha valaki nem tapasztalta meg Jézust, fel sem
vetődik a keresztény hivatás alapvető kérdése: Mit kell tennem Jé
zusért? Érte, aki szeretett és megváltott engem. Kell, hogy legyen
valamilyen tapasztalata a szolgálatról. Az újliberális társadalom
megrövidítette a fiataloknak az adásra való természetes hajlamát és
képességét. A fogyasztás világában - amelyben az élet célja úgy
jelentkezik, mint önmagamnak a szolgálata - nincs helye a másik
nak, a testvéremnek és még kevésbé a kellemetlen testvérnek, aki
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keresztülhúzza számításaimat és megzavarja kényelmemet. Ezért
fontosak a szolgálat-tapasztalatok. Amikor egy fiatal segíthet, szol
gálhat, részt vehet valamilyen karitatív akcióban, megtapasztalja,
hogy szükség van rá, hogy tud másoknak adni, és hogy ő maga is
végtelenül gazdagodik, amikor olyanokon segíthet, akik nem tud
ják viszonozni. Itt kezdődhet el lelkében a töprengés: hogyan ad
hatná oda önmagát, teljes lényét mások szolgálatára. Fontos, hogy
legyen tapasztalata a közösségről. Fontos a helyi közösség, amely
megadja a fiatalnak azt a lehetőséget, hogy egy csoportban élje meg
a hitét, hogy megossza másokkal Jézus-tapasztalatát és életének
eseményeit; fontos a szerzetesi közösség, amely tanúságot tesz a
fiatal előtt az Istennek szentelt életről, egy sajátos küldetésről és
karizmáról. Fontos az egyháznak mint közösségnek amegtapasz
talása, amikor is a fiatal tudatosíthatja önmagában, hogy ő is Krisz
tus tanítványaihoz tartozik. Egyedül az intenzív közösségí tapasz
talatok nyomán teszi fel a kérdést, mi értelme van a hit testvéri
közösségben való megélésnek, és fedezi fel a csoport szükségessé
gét a megszentelt élethez és a sajátos küldetés vállalásához. Ha a
fiataloknak része lehet ilyen tapasztalatokban, ébrednek majd hiva
tások, mégpedig olyan ritmusban, amelyben a Szentlélek adja.

José Carlos Fernández: Az első tapasztalat, amely a szerzetesélet felé
vonz egy fiatalt, ha azt mondhatja: Nézzétek, mennyire szeretik egy
mást! Azt hiszem, szerzetesközösségeink testvéri élete az első és
alapvető vonzó tényező azon fiatalok szemében, akik ismernek
minket. Erősen megragadja a fiatalokat, ha életünket örömmel és
lelkesen éljük. A hivatás "fertőzés útján" terjed. Valaki megfertőzi

vele a másikat: épp ezért, ha azt látják, hogy önfeledt örömben,
reménnyel, lelkesen éljük hivatásunkat, előbb-utóbb ez meghívás
lesz számukra: ő is ilyen boldogan kíván élni. Természetesen a mun
kánk is nagy vonzerőt jelenthet. Nevelve evangelizálni a gyerekeket
és a fiatalokat: életünk gyönyörű vonása. Amikor egy fiatalember
olyan piaristával vagy közösséggel találkozik, amely teljes önáta
dással éli ezt a szolgálatot, elsősorban a legkisebbekkel és az elha
gyottakkal, maga Jézus az, aki megszólítja a fiatalt. Szelgálatunk
nak mindig van vonzereje, és mindig képes vonzani nagylelkű fia
talokat. A hivatást sokszor az imádságon át és az imádságban lehet
átadni. Épp ezért kell megnyitni közösségeinket a fiatalok előtt,

hogy együtt imádkozhassanak velünk: ezáltal is lehetőséget kíná
lunk fel, hogy "megfertőződjenek"hivatásunkkal. Alapvetőnek tar
tom, hogy hozzunk létre befogadó piarista közösségeket, ahol együtt
lakhatnak velünk egy bizonyos ideig a fiatalok: az ingyenesség, az
el- és befogadás, a családi légkör, a fiatalember életének emberi
részletei iránti figyelmesség, a misén és az étkezésben való közös
részvétel stb., elindíthat a szívében egy olyan nyugtalansági folyama
tot, amely választ, megnyugvást keres. Végül a hivatását kereső fiatalt
tudnunk kell felkészülten, időnket odaszánva kísérni fejlődésében.
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A szerzetesnek prófétai
jelnek kell lennie. Vi
szontegyrelativista tár
sadalomban, amelykép
telennek tűnik jelek fel
ismerésére, hogyan tud
a mai szerzetes prófétai
jel lenni?

Juan [aime Escobar: A szerzetesélet, ha a maga radikalitásában élik,
nem azonos ezzel a világgal, nem ennek a világnak az értékeit és
érdekeit képviseli. Épp ezért az a hivatása, hogy erősen zavaró té
nyező legyen, olyasmi, ami kényelmetlen, esetleg bosszantó, de leg
alább is elgondolkodásra késztető. Ha ma megvetés. gúny tárgya
vagyunk, ha közömbösek irántunk (amely nem más, mint egyfajta
támadási forma), ez világos jele annak az ellenszenvnek. amellyel
a világ viseltetik a szerzetesség iránt, és ezért annak a bizonysága,
hogy egy másfajta életforma jelei vagyunk. Küldetésünk ma az,
hogy képesek legyünk elviselni ezt a fegyverek nélküli üldözést, és
akkor kétségtelenül előidézzük majd a fiatalokban a kérdést: hát
mit csinálnak ezek az emberek, akik annyira másképp élnek, és
akiket mégis annyira boldognak látunk?

José Carlos Fernández: Úgy gondolom, a következőképpen lehetünk
jelek: A fiatalnak talán szöget üthet a fejébe, ha valamit ingyen kap,
hiszen a társadalom, amely körülvesz bennünket éppen az ellenke
zőjét hirdeti. Élni, dolgozni ingyenesen, szeretetből, semmit nem
várva: a nagylelkű fiatalok szívét ez megérinti, és Isten ingyenes
szeretetének jelévé lesz. A másik út, amely segíthet bennünket,
hogy jelek lehessünk: a képességünk a szerzeteséletnek egy új nyel
vezetét beszélni. Az új nyelvezet nem egyedül a szavakat érinti,
hanem elsősorbanazokat az egzisztenciális életmegnyilvánulásain
kat, amelyekkel átadhatjuk szerzetességünk friss és élő tartalmát.
Ezt az új nyelvezetet fel kell fedeznünk, ki kell találnunk, hogy
kifejezhessük például a tisztaság fogadalmának az értelmét. Közös
ségi életünknek is új nyelvezetre van szüksége. Azok a szerzetes
rendek, amelyek képesek arra, hogy elinduljanak ezen az úton,
amelyek bele memek vágni az új nyelvezet keresésének kalandjába,
már önmagukban profetikusak: sok fiatalnak jelentenek reményt,
hogy a jövő szentje nem a maga szentségét ápolgató egyén lesz,
hanem a szentség útját bátran együtt járó közösségé.

[esús Lacarra (szűl. 1932-ben), spanyol, a hivatásgondozás felelőse a Fü
löp-szigeteken: Azt hiszem, az a legnagyobb jel, ha egyszerű életet
élünk, és szívvel-lélekkel végezzük a küldetésünket. Ha egy sze
gény negyedben élünk, luxuscikkek nélkül, ha nincs semmi olyan
holmink, amit a szegények nem tudnak megvenni maguknak, ki
vételek persze azok a dolgok, amelyek a munkánkhoz kellenek.

Víctor Gil (Spanyolország, szül. 1963-ban), növendéknevelő, tanár: Ma
az a feladata a szerzetesnek, hogy az árral szemben ússzon, és vi
tatott, nem könnyen érthető személy legyen. Vállalnia kell ezt a
sorsot, világosan ismerve saját identitását és küldetését. Mi, piaris
ták világosabb jelek lehetnénk, ha - Kalazanciushoz hasonlóan 
a kicsinyeket és a szegényeket részesítenénk előnyben. Azt viszont,
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Sok uilágit ismerünk,
akik teljes sziooel, min
denerejükkel agyerekek,
a fiatalok nevelésére és
tanítására ezenielik az
életüket. Miért döntöttél
úgy, hogy szerzetes ne
vel8,ésnemcsaládos ne
vel8 leszel?

helyi szinten kell átgondolni, hogy ezt miként kell megvalósítani
az egyes országokban.

juan jaime Escobar: Egyetlen alapvető ok miatt: hogy teljesen, egé
szen és kizárólagosan a gyerekeké és Krisztusé legyek. A szerzetes
élet egy abszolút radikalitás melletti döntés. Ez nem azt jelenti,
hogy a világi hívő nem élhet radikálisan, de azt kell mondanom,
hogy nagy mértékben azért tud úgy élni, mert a szerzetestől kap rá
ösztönzést és bátorítást. A szerzetes arra "vetemedik", hogy az örök
re mellett döntsön, és ez mélyen megérinti a világi hívő szívét: tisz
taság örökre (és nemcsak az élet egy szakaszára), szegénység örök
re (és nemcsak addig, amíg nem merülnek fel problémák), engedel
messég örökre (és nemcsak addig, míg nem ellenkezik más érdeke
immel), szolgálat örökre (és nemcsak egy nyárra, néhány évre vagy
csak a nyugdíjig). A szerzetes a teljesen és az örökre tanúja. Az isko
lámban tanuló diákok tudják, hogy kiváló tanáraik, hitoktatóik
vannak, akik kísérik őket, de érzik, hogy én viszont az övék va
gyok, és semmi mással nem törődöm az életemben, csak egyedül
velük, és hogy teljesen mindegy hány év telik el, én mindig ott
leszek, értük. Tehát mivel szeretni akarom a gyerekeket teljesen és
örökre, ezért nem választhatok olyan életet, amelyben helye van
más szeretetnek, és amelyből egy napon visszavonulhatok.

josé Carlos Fernández: Hivatásomat nem munkaként vagy foglalko
zásként (nevelő) határozom meg, hanem mint az Istenhez való tar
tozás tapasztalatát. Ez a lényeg: kihez akarok tartozni? És csak utána
fedezem fel hivatásom konkrét elemeit: a szolgálatot, a karizmát, a
közösség törtérielmét. .. Számomra csodálatos dolog, hogy vannak
házas, családos emberek, akik szívvel-lélekkel a nevelésnek szente
lik életüket. Bárcsak lennének még többen! Nem kezdek el kétel
kedni a saját hivatásomban, mert mások ugyanazt végzik, mint én,
csak házas emberekként. Hivatásom egy olyan szeretet megtapasz
talásán alapszik, amelyben minden érdemem nélkül részesültem,
és ezt akarom én is továbbadni, teljesen ingyenesen. Nem azért
vagyok piarista, hogy több időt tudjak a tanításra és nevelésre szán
ni, mint egy világi, hanem azért, mert megtaláltam a legszebb, leg
hitelesebb és legjobb módját annak, ahogyan én Jézust követhetem,
és ezt a piarista rendben találtam meg, amely sokkal több, mint egy
oktatással foglalkozó nemzetközi nagyvállalat!

David Powers (Egyesült Államok, szül. 1955-ben), tartományfőnök: Én
sok évig világi tanár voltam, mielőtt beléptem a piarista rendbe.
Éreztem, hiányzik valami a fiatalokkal való munkámból. Mások
szerint jó tanár voltam, nagy sikerem volt a gyerekek között, de sok
időt töltöttem otthon, az osztálytermen kívül. Egyedül éltem és
szükségét éreztem, hogy közösségben élhessek olyanokkal, akik
osztoznak a nevelés és az ifjúság iránti szeretetemen. Világi tanár-
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Személyes és szabad
döntéssel választottad a
szerzeteséletet. Miként
vélekedsz a boldog
ságodról és önmegvaló
sításodról?

ként csak részben volt teljes az életem. Tudtam, hogy a szerzetesé
letben találom meg azt, ami hiányzik. Papként és szerzetesként
most már más a kapcsolatom a fiatalokkal, mint korábban. A szer
zetesség, a papság szakramentális jelleget adott a munkámnak, és
növekedett bennem a tanácsadás kegyelme, amely világi tanár ko
romban is jelen volt, de nem ilyen nagy mértékben. Nem akartam,
hogy teljesen felemésszen a foglalkozásom, a tanítás, és egy idő

után ráébredtem, hogy ez a személyiségemnek fontos, de csak
egyik fontos alkotóeleme. A szerzetesélet segít abban, hogy a egész
ségesen, teljes személyként és ne robotként éljek. Kiegészíti nevelői
életformámat. Mind jobban beteljesítő és életet adó önmagam szá
mára és azoknak, akiket szolgálok. Boldogság számomra, hogy Is
ten olyan személlyé tett, aki tud szeretni, hogy elárasztott kegyel
mével, hogy Lelkének szentélye lehetek, az evangélium tanúja és
szolgája. Fontos tudnom, hogy vannak segítőtársaim, amikor lenn
vagyok, és én is segíteni tudok másokat, amikor rászorulnak.

Víctor Gil: Azért lettem szerzetes, mert Isten erre és nem a világi
hívő életformájára hívott. E két hivatás kiegészíti és gazdagítja egy
mást. Szerzetesként tudok valami fontosat nyújtani a házas ember
nek, ő pedig engem tud nagyon gazdagítani. Azt kell mindenkinek
felismernie, hogy Isten mit akar vele, és aztán nekünk, szerzetesek
nek és világiaknak együtt kell szolgálnunk a gyerekek nevelését és
evangelizálását.

Juan [aime Escobar: Noha a szerzetesélet lemondásokkal jár, mégis a
végső értelme a boldogság. Senki sem lesz azért szerzetes, hogy
kínozza magát, hanem azért, mert boldog akar lenni. Szerintem a
legnagyobb ellentanúságtétel a szomorúság. Azért vagyok szerzetes,
mert ez az egyetlen hely a világon, ahol magamat teljesnek érzem,
ahol én magam lehetek, a legnagyobb szabadságban. Tanulhattam
volna sokkal többet, jól kereső szakember, híres zongoraművész,

egyetemi tanár lehettem volna, sőt nagy egyházi karriert is befut
hattam volna, de mindezek a lehetőségek számomra csak értéktelen
hiábavalóság. Amikor tanulmányaim sötét óráiban más lehetősége

ken, más életformán morfondíroztam, egyik sem töltött el azzal a
lelkesedéssel, örömmel és teljességgel, amelyet a piarista szerzetes
élet kínál. Ma már semmi más nem lennék, csak piarista. Ha újra
születnék, újra piarista lennék. A szerzeteséletet a teljes önmegva
lósítás helyének tartom, ahol emberként, keresztényként, szolgálatban
és egy közösség ölén az ember megtalálja igazi önmagát. Azt hiszem,
a szerzeteséleten kívül kevés olyan életforma van, amelyben az em
beri életnek ezt a négy aspektusát ennyire intenzíven meg lehetne
élni. A szerzetesek életének azt kell hirdetnie, hogy nem elégedhe
tünk meg egy picinyke boldogsággal, hanem mindnyájan a teljes és
abszolút boldogságra hivattunk.
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Víctor Gil: Nem irigylem mások boldogságát: ha újra kellene kez
denem az életemet, ugyanígy döntenék. Nyilvánvaló, hogy vannak
nehézségek, amelyek próbára teszik a hivatásomat, de tudom azt
is, hogy ezek segítenek érettebbé válni és megerősödni. Hálás va
gyok az Úrnak, hogy megajándékozott ezzel a hivatással.

[esús Lacarra: Az én boldogságom Krisztus. önmagam megvalósí
tása számomra azt jelenti, hogy megteszem azt, amit Krisztus kér
tőlem. És én ebben teljesen boldog vagyok.

Daniel María González (Spanyolország, szül. 1940-ben), házfőnök, tanár:
Kalazanci Szent Józsefhez hasonlóan csak annyit tudok mondani:
megtaláltam a legjobb módját annak, hogyan szolgálhatom Istent,
életemet a piarista rendben a gyerekek és a fiatalok szolgálatára
szentelvén. Már negyven év telt el az első fogadalomtételem óta, és
örömmel mondhatom: Isten segítségével nem hagyom el ezt az utat
semmiért a világon.
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