
Puszta sivatag
és Paradicsomkert
Táj és természet a remeterendek és ciszterciták közép-
kori felfogásában

A táj gondolati mondanivaló hordozója, a természetet az emberi ér-
zékelés és gondolkodás alakítja át tájjá. A természet azáltal válik
tájjá, hogy az ember megtölti saját érzelmeivel, vágyaival, emléke-
zetével, hozzákapcsolja vallásos elképzeléseit, azaz eszmei többletet
vetít belé.1 A keresztény hagiográfiában a spiritualizált tájnak már az
egyházatyák korától kezdve fontos szerepe volt. A szentéletrajzok
számos toposzt használnak, hogy a szent ember életszentségét bi-
zonyítsák. A táj és a természet is ezek közé a toposzok közé tartozik,
szerepe elsősorban az, hogy a bemutatott eszményt alátámassza. Két
ellentétes, mégis egymást kiegészítő tájtípus jelenik meg a hagiog rá -
fiai művekben: a locus horribilis: a puszta sivatag és a locus amoenus:
a szemet gyönyörködtető, termékeny Paradicsomkert.

A tanulmány a remeterendek és a ciszterciek tájhoz fűződő kap-
csolatát mutatja be 11–12. századi forrásokból vett idézetek segítsé-
gével. Ebben a korszakban fontos változás következett be a termé-
szetszemléletben: a 12. század újra felfedezte a természetet. A kor
embere egyszerre tartja hasznosnak és szépnek az őt körülvevő vilá-
got, amelyet Isten ajándékának tekint. A természetszemléletben be-
következett váltás több okra vezethető vissza. A 12. századot — ame-
lyet Georges Duby a „virágzó fejlődés évszázadának”2 nevezett
— minden téren a nyugati világ expanziója jellemezte: növekszik a
népesség, fejlődik a gazdaság, a mezőgazdaságban és az iparban
technikai újításokat alkalmaznak, Európa lakossága mozgásba len-
dül, mindezekkel egy időben az éghajlat is kedvezőbbé vált.

A nyugati világ expanziója ösztönzőleg hatott a remetemozgalom
kibontakozására. A korszakot remete-reneszánsznak is nevezhetjük,
hiszen az új remeterendek tagjai a világból kivonuló aszkéták, a „si-
vatagi atyák” hagyományát próbálták meg föléleszteni. Ekkor alapí-
tották a remeterendek többségét: a kamalduliak, a karthauziak, a
grand montiak, a fontevraultiak, a vallambroziánusok rendjét és még
számos kisebb rendet és kongregációt. A remeték és később a reme-
terendek az apostoli élet (vita apostolica) és az evangéliumi szegénység
tökéletes megvalósítására törekedtek. Magukat pauperes Christinek,
Krisztus szegényeinek nevezték, a szemlélődéshez szükséges magányt
keresték és az önellátáshoz elengedhetetlen kétkezi munka fontossá-
gát hangsúlyozták. Az aszketikus ideálokat követő életmodell szá-
mára a korabeli társadalomban nem voltak megfelelő körülmények,
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ezért választották lakhelyükként a vadont, ahol önkéntes száműze-
tésben élhettek. Ahogy Bernard de Tiron (1046?–1117) életrajzában is
olvasható, világiak és egyháziak sokasága vonult erdei remetesé-
gekbe: „(Bernardus)… egy erdős helyen, melyet Tiron-nak neveztek, mo-
nostort alapított a Szent Megváltó tiszteletére. Oda híveknek sokasága özön-
lött mindkét rendből. Bernardus atya szeretettel fogadott mindenkit… És
elrendelte, hogy mindenki azt a mesterséget folytassa, amiben járatos volt.
Így szívesen gyülekeztek köré fafaragók, kovácsok, kőfaragók, aranyművesek,
festők, kőművesek, vincellérek és földművesek.”3 A remeték összhangban
éltek a természettel, lakóhelyüket, élelmüket, ruházatukat, munkáju-
kat, biztonságukat a vadonnak köszönhették. De nemcsak használ-
ták a természet nyújtotta adományokat, hanem gyönyörködni is tud-
tak a táj szépségében.

Mialatt remeték sokasága telepíti be a nyugat-európai erdőségeket,
a városok rohamos fejlődésnek indulnak és a szellemi élet központ-
jaivá válnak. A katedrálisok iskolái újfajta intellektuális érdeklődés-
nek adnak otthont. A kor tudósai elkezdik tanulmányozni az antik
auktorok műveit, ezért a történészek a korszakot 12. századi rene-
szánsznak nevezik. A 12. századi reneszánsz tudományos érdeklő-
déssel fordul a természet felé. A természettudományos érdeklődés: a
naturalizmus központja Chartres volt, ahol a világegyetem műkö-
désének szabályait kutatták.4 A természet a 12. századi gondolko-
dásnak szinte minden területén jelen volt, a vallásos és világi életben
egyaránt megjelent. A korban kétféle természetszemlélet élt egymás
mellett: a városi értelmiség racionális, naturalista természetfelfogása
és a szerzetesség szimbolikus, spirituális természetképe. A két eltérő
felfogás látszólag kibékíthetetlen ellentétben állt egymással. Ennek
ellenére a 12. századi reneszánsz több alakja képes volt művében öt-
vözni a misztikus és racionális gondolkodásmódot. A természettu-
dományos érdeklődés és az elmélyült misztika egyazon virágzó és
terjeszkedő kor sajátja volt. A korban a természet egyszerre kötődött
a szakrális világhoz és a természettudományokhoz.5

Bár a monasztikus szerzők elsősorban biblikus allegóriákat láttak
a természetben, de ez nem zárja ki, hogy olykor valós tájat is ábrá-
zoltak, legtöbb leírásuk azonban spirituális tájat mutat be. Érdemes
megvizsgálni, hogy a remetékről, valamint a ciszterciekről szóló
hagiográfiai és más elbeszélő forrásokban hogyan jelenik meg a táj
spirituális és valós átalakítása, illetve, hogy milyen szerepet tölte-
nek be ezen leírásokban a tájábrázolás alapvető motívumai: a locus
horribilis és a locus amoenus. Mielőtt rátérnénk a források bemutatá-
sára, röviden ismertetjük a két toposz kialakulását és fejlődését.

A „sivatag”, amely nyugaton az erdőségeket jelentette, ideális
hely volt a szegénység és az önmegtagadás eszméjének megvalósí-
tására. Az „erdő sivatagja”6 egyszerre biztosította a remete szellemi
és anyagi szükségleteit. Ellentmondásnak tűnhet, hogy egy termé-
keny növénytakaróval borított tájat sivatagnak neveznek a hagiog -
rá fiai források, de ez is azt mutatja, hogy a sivatag sokkal inkább
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spirituális és nem földrajzi tájat jelöl. A 11–12. század remetéi a 4.
századi egyiptomi remeték hagyományát újították fel. A sivatag
motívuma is innen kerül át a nyugati szentéletrajzokba, és már az
„atyák sivatagja” is sokkal inkább spiritualizált, mint valós táj.

A sivatag motívuma az Ó- és Újszövetségben is fontos szerepet töl-
tött be. A „locus horriblis et vastae solitudinis” formula, azaz a borzalom
és a kietlen pusztaság helye a Második Törvénykönyvben (MTörv
32,10) jelenik meg először. Keresztelő János „kiáltó szó a pusztában” (Mt
3,2), Jézus első megkísértése is a pusztában történt (Mt 4,1). A „sivatag
mítosza” azonban, mint irodalmi konstrukció Alexandriai Atanáz
(295–373) művében: Remete Szent Antal (251/252?–356) életrajzában
bukkan fel és végigkíséri a remeteség történetét. A sivatag képe az
ökológiai határvonalak éles kontrasztjával fejezi ki a remetének a „vi-
lágtól” való elhatárolódását.7 A sivatag nemcsak a remete lakhelyét
jelenti, hanem kifejezi aszkézisét is. A sivatag távol van a városok
zajá tól, ide nem hatolhat be semmilyen tévtanítás és eretnekség
sem.8 A sivatagi táj nem más, mint a remete lelke.

A remeték erdeje — életrajzaik szerint — nemcsak sivatag,
hanem egyben Paradicsom is. A termékeny táj, ahol a remete föld-
művelés nélkül is meg tud élni, az Édenkert bőségét idézi. A gyü-
mölcstermő erdei fák, az állatok sokasága, a folyók, a források, a li-
getek és a madárdal gyakran elemei a remeték lakóhelyét ábrázoló
leírásoknak. A remete olyan tájon él, amely nemcsak táplálja és el-
látja, hanem gyönyörködteti is. A szép és kies táj a locus amoenus.
A fogalom a késő antikvitásból ered és kezdetben főleg a bukolikus
költészetben játszott szerepet. Theokritosz és Vergilius retorikájá-
nak meghatározó eleme volt a szép fákkal, zöld gyeppel, csordo-
gáló forrásokkal, árnyas ligetekkel, színes virágokkal tarkított esz-
ményi táj. Ez a motívum egészen a 16. századig alapvető eleme volt
a tájleírá soknak.9 Az egyházatyák integrálják a pogány eredetű locus
amoe nust Paradicsom-ábrázolásaikba. A pogányságban minden ter-
mésze ti elemnek megvolt a maga szelleme vagy istensége, a ke-
reszténység deszakralizálja a természetet, így lehetővé válik a Ge-
ne zis Édenkertjének és a locus amoenusnak a szintézise.10

A remetékről szóló elbeszélő források a táj ábrázolásakor egy-
aránt használják a locus horribilis és a locus amoenus elemeit. A két táj-
típus egymásnak szöges ellentéte, néha azonban ugyanazon táj egy-
szerre vad pusztaság és szépséges Édenkert. Pontosabban a korábbi
sivatag helyét elfoglalja a paradicsomi táj. A pusztaság már az egy-
házatyák műveiben is Paradicsommá alakul. Szent Jeromos szerint
a sivatag Krisztus virágaiban bővelkedik.11 A táj átalakításának mo-
tívuma még gyakoribbá válik a remete-reneszánsz idején. A reme-
ték egyszerre alakítják át ténylegesen és spirituálisan a tájat: erdőt
irtanak, feltörik a szűzföldet, kertet építenek, de nem változtatják
meg gyökeresen környezetüket. A nagy tájalakítók a szintén reme-
terendként induló ciszterciek voltak. Sokkal fontosabb a táj spiritu-
ális átalakítása: a szent ember jelenléte a korábban profán környe-
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zetet szakrálissá teszi. A tér szakralitása nem azt jelenti, amit a késő
antikvitásban — hogy a táj minden elemére istenségként tekintettek
—, hanem azt, hogy a táj egésze tükrözi az Édenkert letűnt és a
Mennyei Jeruzsálem eljövendő boldogságát. Ez a szakrális hely éle-
sen elhatárolódik a külvilágtól.

A 11–12. századi remeterendekről szóló forrásokban fontos szerepe
van a monostort körbevevő tájnak. A tájleírások általában a helykivá-
lasztás és az anyamonostor megalapítása kapcsán jelennek meg. A va-
donban élő remeték köré olykor tanítványok sokasága gyülekezik, és
az így létrejött remetecsoportnak megfelelő lakhelyet kell találni. Az
alapítók életírásai gyakran aprólékos részletességgel mutatják be a
helykiválasztás folyamatát. A végleges letelepedésnek ugyanis fon-
tos szerepe volt a hivatalos renddé válásban. A remeték számos kri-
térium alapján választják ki a szemlélődő életük számára megfelelő
lakhelyet. Monostoruknak elszigetelt és csendes helyen kellett fe-
küdnie, távol a civilizáció zajától, a helynek biztosítania kellett a kö-
zösség önellátását, vízre mindenképpen szükség volt a közelben,
ezenkívül tekintettel kellett lenni az adományozóra, a korabeli birtok-
és szokásjogra. A hagiográfiai források szerint a táj paradicsomi szép-
sége is gyakran szerepet játszott a helykiválasztásban. Sok rendnek
határozott elképzelése volt a számára ideális tájról, ami általában ha-
sonló képet mutatott, mint az anyakolostor környezete.

A remeterendek közül a legszigorúbb önmegtagadást gyakorló
karthauziak éltek legnagyobb harmóniában a vad természettel. A kar-
thauzi rend szellemiségének egészét meghatározta a rend anyako-
lostorának: Grande Chartreuse-nek hófödte hegycsúcsokkal tarkított
tája. A rend nevét is anyakolostoráról kapta: „Oh, boldog Carthusia, első
atyáid, akik ebben a vad pusztaságban laktak, rólad nevezték el rendjüket,
mivel a te neved olyan, mint az egész föld felszínére kifolyó olaj.”12 A rend
alapítójának, Kölni Szent Brúnónak az életrajza részletesen leírja
Grande Chartreuse zord táját.

Carthusia pusztasága magányos csúcsok között fekszik tízmér-
földnyire a várostól: „…tágas tér, amely teljesen lakatlan, csak vadál-
latok járnak ott, az emberek és más szelíd teremtmények által teljesen is-
meretlen, zordonsága miatt. Magas és rendkívül hegyes sziklák és szirtek
veszik körül. Terméketlen fákkal van beültetve, rendkívüli módon hideg,
és az év nagy részében hóval borított. Sőt nagyon meredek, meddő és ter-
méketlen, ezért nem kellett semmi módon körülhatárolni, vagy elsáncolni.
Középen folyik egy kis folyó, melyet… minden oldalról hegyek vesznek
körül, hatalmas visszhanggal, sodródással és áradással siető vizekkel áram-
lik. Annak a bizonyos carthusia-i vadonnak a megközelítése nehéz és fá-
radtságos, az oda vivő út igazán nehéz és veszélyekkel teli. Sőt két külö-
nösen magas szikla, miként egyenes vonalak felfelé emelkednek, és csúcsuk
majdnem teljesen összeér, ezért a belépés oda rettenetes és szörnyűséges.”13

A locus horribilis kelléktárának összes elemét felvonultatja a leírás:
halmozza a rettenetet keltő jelzőket, az éghajlatot és a domborzatot
egyaránt vadnak és barátságtalannak mutatja be, hangsúlyozza a
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hely megközelíthetetlenségét és terméketlenségét. A terméketlen-
ségnek spirituális és gyakorlati jelentősége is volt. A szerzeteseket a
szép és terméketlen táj látványa nem térítette el a szemlélődéstől,
más részt nem tette lehetővé, hogy a karthauziak mezőgazdasági
munkával foglalkozzanak, ami egyre jövedelmezőbb volt a korban.
Helyette megélhetésüknek alapja a legeltető állattartás lett, ami eleve
kizárta a rend későbbi meggazdagodását. A félelmetes látvány a
lélek, míg a barátságtalan éghajlat a test aszkézisét biztosította.

A zord tájakat kedvelő Szent Brúnó egyik levelében leírja a calab-
riai remeteség idilli táját. „Calabria határán egy remeteségben lakom a szer-
zetes testvérekkel, amely az emberek által lakott területektől meglehetősen
távol esik. Amelynek szépsége, levegőjének kellemes hőmérséklete, üdvös,
tágas és kedves síksága a hegyek között hosszan nyújtózkodik, ott vannak a
zöldellő rétek és a virágos legelők, miként is mondhatnám el méltóan? To-
vábbá a dombok, amelyek szelíden emelkednek mindkét oldalon, a kilátásról
mely az árnyas völgyek menedékére esik, a kedves folyókkal és a források pa-
takjaival, amelyeknek bőségéről mit is mondhatnék? Nem hiányoznak az ön-
tözött kertek sem sokféle termékeny fáikkal.”14 A termékeny és gyönyör-
ködtető táj részletes leírása bizonyítja, hogy a fokozott önmegtagadást
gyakorló karthauziak is érzékenyek voltak a természet szépségei
iránt. A calabriai remeteség: locus amoenus. Erre utalnak a leírásban
szereplő motívumok: a kellemes levegő, a virágos legelők, az árnyas
völgyek és a csörgedező patakok. Ez a leírás Grande Chartreuse zord
tájával éppen ellentétes termékeny helyet mutat be, amely a Paradi-
csom előképének is tekinthető. Mindazo náltal a hely alkalmas volt re-
meteség létesítésére, mivel elszigetelt és lakatlan volt.

A kamalduli rend alapítója Ravennai Szent Romuald (952?–1027)
élete során Isztriától a Pireneusokig számos helyen megfordult, lak-
helyeinek és remeteségeinek megválasztásakor mindig ügyelt arra,
hogy a táj sajátosságai összhangban legyenek önmegtagadó életvi-
telével. Sokszor telepedett le mocsaras lagúnákban vagy kietlen
hegyvidékeken. Ennek ellenére egyik fontos monostorát: Val di
Cast ro-t szép és termékeny tájon alapította meg. Az életrajz írója
meg is indokolja ennek okát: „Bár Romualdus elviselte a terméketlen-
séget, mégis olyan föld után vágyakozott, ahol a növekedő lelkek illő gyü-
mölcsöt hozhatnak.”15 A remeték csoportjának vagy a szerzetesren-
deknek növekvő ültetvényhez való hasonlítása gyakori motívum a
11–12. század remeterendi és ciszterci irodalmában.

Szent Romuald az észak-itáliai Camerino tartomány grófjától
erdős és hegyes területeket kért remetesége számára, de ezen felül
szántóföldeket is kapott. „A birtok közepén elterülő tágas síkság nem
csupán gabona termesztésére volt szerfelett alkalmas, hanem áttetsző vizű
források is öntözték azt. Miután megismerte a mondott birtokot, azt igen
alkalmasnak találta remeteség létesítésére, mivel minden oldalról hegyek és
erdők vették körül. Ezt a helyet régebben Vallis de Castro-nak nevezték,
állt már itt egy kisebb egyház, ahol néhány kegyes életű asszony lakott.”16

Ez a hely locus amoenus: egyszerre szemet gyönyörködtető és ter-

Szent Brúnó calabriai
remetesége

14Acta Sancti Brunonis:
Epistola II. PL. 152. 421.

Szent Romuald
lakhelyei

15Petrus Damiani:
Vita Beati Romualdi.

(Ed. Giovanni Tabacco.)
Istituto Storico Italiano.
Fonti per storia d’Italia,

No. 94. Roma,1957, 74.

16Uo.
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mékeny. Mégis alkalmas remeteség létesítésére, mivel a hegyek és
erdők elszigetelik a lakott településektől. Val di Castro azonban
nem volt teljesen elszigetelve a világtól, mint ahogy a korábbi egy-
házi épület megléte utal erre. A remeterendek ugyanis gyakran ál-
lítottak helyre korábban elhagyott templomokat vagy kápolnákat.

A ciszterciek korai története is egy remetecsoportra emlékeztet, és
csak a 12. századi expanziójuk során váltak monasztikus renddé.
A rend alapításával kapcsolatos szövegekben kiemelkedő motívum
a puszta föld és vad sivatag képe. A „Novum monasterium”, azaz
Cîteaux alapításával kapcsolatban jegyzi meg az Exordium parvum, a
ciszterciek egyik korai dokumentuma: 1098-ban Molesme-i Róbert
apát és társai „serényen nekivágtak a Cîteaux-nak nevezett pusztaságnak…
mivel sűrű csalitos és tüskebozótos jellege miatt emberek nemigen jártak ar-
rafelé, csupán vadállatoktól lakott terület volt. Mikor megérkeztek ide Isten
emberei, a helyet szerzeteséletük számára… annál alkalmasabbnak ítélték,
mennél megvetettebb volt a világiak számára. A csalitot és a sűrű tüskebo-
zótot kivágták és elhordták, majd pedig… elkezdték építeni monostorukat.”17

Az Exordium Parvum, amely bemutatja a ciszterci rend keletkezését
és a korai viszontagságos éveket, kiemelt helyen tárgyalja a puszta-
ságot. A csalit és tüskés bozót kiirtása gyakori motívuma a korabeli
ciszterci forrásoknak, ahogy a vadállatoktól lakott elhagyott vidék is
sokszor megjelenik a locus horribilis leírásokban. Az idézett forrás több
mint 70 évvel az alapítás után íródott, célja, hogy bizonyítsa: a cisz-
terciek a kánonjog szerint is legitim rendet alkotnak. A locus horribi-
lisnak, a sűrű tüskebozótos vad pusztaság motívumának az Exordium
Parvumban egyértelműen propagandisztikus célzata van. A hely zor-
donsága kifejezi a rend alapítóinak önmegtartóztató életét, és ezáltal
fontos szerepet tölt be a legitimációban. Bár a pusztaság motívuma
csak toposz, a korai ciszterci dokumentumokban a kultiváció: a vadon
termékennyé tétele már közelebb áll a valósághoz.

A ciszterci rend felvirágoztatása és az egész kontinensen való el-
terjesztése Clairvaux-i Szent Bernát (1090–1153) munkájának köszön-
hető. A táj vallásos átalakítását jól illusztrálja a ciszterci szellemiség
központja, Clairvaux ábrázolása. Bernát egyik életrajzában Clairvaux
első említésekor mint vad pusztaság jelenik meg. „Clara-vallis… régen
latrok tanyája volt, és Ürömvölgynek nevezték, vagy azért, mivel nagy bő-
ségben tenyészett ott az üröm, vagy azoknak a keserű fájdalma miatt, akik a
rablók kezére kerültek. Ott tehát a borzalmak és a vad pusztaság helyén tele-
pedtek meg az erényes férfiak, a latrok barlangját Isten templomává és ima-
házzá tették.”18 Bernát és társainak érkezésekor Clairvaux a locus horri-
bilis képét mutatta, mind jelképesen, mind a valóságban. Pusztaként
való ábrázolása hagiográfiai toposz, hiszen a táj a 13. századi leírás
szerint kies és szép volt. Fontosabb a lelki pusztaság motívuma,
melyre a szövegben a latrok által kifosztottak keserű fájdalma utal.
Az Isten nélküli helyet „Isten barátai” jelenlétükkel spirituális hellyé
változtatják. Bernát életírása mindvégig a lelki tájra koncentrál: „…bi-
zonyos isteni fény, az erények fénycsóvái elárasztották lejtőinek földjeit. És

17Exordium Parvum. In:
Narrative and legislative
texts from early Citeaux:
Latin text in dual edition
with English translation

and notes. (Ed. Chry -
sogonus Waddell.)

Cîteaux: Commentarii
cisterciennes: Studia et

documenta. 9., 1999.
421. Magyar fordítását

lásd: Lékai Lajos:
A ciszterciek. Eszmény

és valóság. Szent István
Társulat, Budapest,

1991, 421.

A ciszterciek korai
története és a pusztaság

Clairvaux

18Guillelmus: Vita et res
gestae Sancti Bernardi.

Liber I. PL. 185.
225–266. 241.
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azóta, abban a völgyben, amelyet korábban a keserűség és az üröm völgyének
neveztek, a hegyek elkezdtek édességet csepegtetni. Ami egykor üres volt és
minden jótól mentes, elkezdett bővelkedni a lelki munkákban, az égi harmat-
tól és az Isteni áldástól az egész pusztaság szerfelett termékeny lett…”19

Szent Bernát utódainak műveiben a monostort körbevevő táj sze-
met gyönyörködtető Paradicsomkertként jelenik meg. A 12. század
második felének ciszterci szerzői egyre fogékonyabbak a természet
szépségei iránt. A monostorok alapításáról szóló szövegek kiemelik,
hogy a táj szépségének milyen fontos szerepe volt a helykiválasztás-
ban. Gilbert de Hoyland (†1172) ciszterci apát egyik levelében már tu-
datosan szakít a locus horribilis toposzával: „Ha kitekintesz és körbenézel,
tágas és védett helyet látsz, itt semmiben sem szenvedsz hiányt… Titkos, ter-
mékeny, beültetett és öntözött ez a terület, és a ligetes völgyek nyár idején a ma-
darak édes dalától visszhangoznak, amely fölkelti a holtak lelkét, elűzi borúját
a léleknek… Ez festi le nektek a jövendő boldogságát… azt, hogy a Paradi-
csom gyönyörűségében az ember elnyeri a romolhatatlanság állapotát… Tisz-
teletre méltóak a régi atyák, akik példájukat beszélgetéseik révén hagyomá-
nyozták ránk. Ezeknek tekintélye igen régi és tisztasága igen nagy. Egy
dologban azonban nem tudunk egyetérteni velük: amit ők a tökéletesedés aka-
dályának tekintettek, azt mi az erények eszközeként dicsérjük. Ők a lélek áll-
hatatosságának akadályát látták a termékeny és szép tájban, mi azt mondjuk,
hogy ez gyógyír a betegeknek… A régi atyák vad és sivár tájakat kerestek, hogy
megfelelően tudják az aszkézist gyakorolni és nehogy megosszák a magányos
lélek figyelmét.”20 Ebben a szövegben is megjelenik a „sivatagi atyák”
természetszemlélete. Az „atyák beszélgetései” az Apophteg ma tára,
vagy Vitae Patrumra (a sivatagi atyák mondásainak gyűjteménye)
utalnak. A szerző azonban nem a sivatag motívumának folytonos -
ságát emeli ki, hanem épp ellenkezőleg: az „atyák sivatagát” ellen-
tétbe állítja a ciszterciek paradicsomi tájával. A locus horribilis és a locus
amoenus itt egymás ellentéteként jelenik meg. A „sivatagi atyák” és
ciszterciek tájszemléletének szembeállítása a 12. században bekövet-
kezett váltásra utal. A ciszterciek továbbra is az „atyák” nyomdoká-
ban járnak, de eszméiket meg tudják újítani. A szép tájat a 12. század -
ban a test és lélek szempontjából egyaránt üdvösnek tekintették.

Hasonlóan szemet gyönyörködtetőnek és jótékonynak mutatko-
zik a természet az ismeretlen 13. századi szerzetes Clairvaux-ról ké-
szült leírásában. A természet nemcsak táplálékkal és ruházattal látja
el az embert, hanem szépsége gyógyír a betegek számára: „Leül a
beteg a zöld gyepre, és a még akkor is kellemesen hűvös árnyékban kivéd-
heti a nap hevét a fák lombkoronája alatt, és még akkor is illatoznak a virá-
gok fájdalmai enyhítésére, amikor a kánikula csillagkép kegyetlen hőséggel
perzseli a földeket és kiszárítja a folyókat. Szemeiket gyönyörködteti a fák
üde zöldje, az elébük táruló és szemük láttára növekvő kimondhatatlan szép-
ség… A tarka madarak édes dala tölti meg a szellőt…”21A clairvaux-i le-
írásban a teremtett világ olyan túlcsorduló szépségében mutatko-
zik, hogy egyszerre gyönyörködteti az ember összes érzékét. Ez a
lírai leírás túllépi Szent Bernát aszketikus természetszemléletét.

19Uo. PL. 185. 241.

Szent Bernát utódai
és a táj szépsége

20Gilbertus Abbas:
Tractatus VII. ad

Rogerum abbatem. PL.
184. 276–288. 282–283.

21Descriptio positionis seu
situationis monasterii

Clarae-Vallensis. PL. 185.
569–574. 569. Magyar
fordítása in: Középkori

egyetemes történeti
szöveggyűjtemény.

(Szerk. Sz. Jónás Ilona.)
Osiris, Budapest, 1999,

288–291. 288–289.
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A clairvaux-i leírás rávilágít a ciszterci tájfelfogás másik fontos ele-
mére: a ciszterciek a remetékkel ellentétben tudatos formálói és átala-
kítói voltak a tájnak. Tájalakító munkájukban pedig nagymértékben
tá maszkodtak a kor technikai vívmányaira. A víz energiáját számos
gép működtetésére használták fel, megteremtvén ezzel az érett kö-
zépkor legfejlettebb üzemeit. „Hány ló inait szakítja meg, hány ember
karját lankasztja el a küszködés, melytől minket munka nélkül megvált ez a
drága folyó, mert nélküle sem ruházatunk, sem élelmünk nem lenne?”22 Ad
hálát az ismeretlen ciszterci a víz által elvégzett számtalan munkáért.

A 11–12. századi remeterendi és ciszterci irodalomban mind a locus
horribilis, mind a locus amoenus fontos szerepet töltött be. A rettenetes
pusztaság motívuma azonban legtöbbször csak toposz, amely kiemeli
a remeték és szerzetesek szigorú önmegtagadását. A „sivatag míto-
sza” már a „sivatagi atyák” korában is irodalmi konstrukció volt. Sok-
kal inkább igaz ez a 11–12. századi nyugati keresztény világra, ahol a
sivatagot a termékeny erdőségekkel azonosítják. A felsorolt példák
közül egyedül a karthauziak anyakolostora feküdt barátságtalan tájon
az Alpok meredek hegycsúcsai között. A ciszterciek sivatagja pedig ki-
fejezetten a legitimációs propagandát szolgáló motívum. A 12. század
fokozott érzékenységgel fordul a teremtett világ szépségei felé, de
a természet szeretete mindig a vallásos érzéssel együtt jelenik meg.
A paradicsomi táj egyre gyakrabban bukkan fel a tájleírásokban.
A fokozott aszkézisre törekvő remeterendek többsége is az Éden-
kert szépségét látja a tájban. A ciszterciek második generációja pe -
dig az érzékeket és a lelket egyaránt gyönyörködtető kies tájakat ír
le. A remete-reneszánsz és a ciszterciek természetszemlélete előké-
szítette a koldulórendek és a reneszánsz természetkultuszát.

La Grande Chartreuse

22Uo. PL 185. 571.

A természetszemlélet
változása
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