
A hallgatás követei
A keleti keresztény szerzetességről

Az Apophthegmata Patrum egyik története elbeszéli, hogy Kelliában
összegyűltek a környék aszkétái, valamely kérdést megvitatni. Épp
az idő tájt Egyiptomban tartózkodott a Pontuszi Evagriosz is, meg -
annyi, az imádsággal és önmegtartóztatással kapcsolatos elméleti
mű szerzője. A vita során ő is felszólalt, kifejtette álláspontját, ám a
várt elismerés helyett mindössze egy higgadt legorombításban volt
része. „Tudjuk abba”— torkolta le a helyi pap —, „hogy ha a saját vi-
 dé keden élnél, már sokszor lehettél volna püspök és sokak feje, most
azonban mint jövevény, ülj oda”. Evagriosz nem sértődött meg,
hanem fejet hajtva Jób szavaival válaszolt: „Egyszer beszéltem csak,
másodszor pedig nem lesz folytatása”.1 Persze Kelliából eltávozva
beszélt ő még sokszor és sokfélét, és írásai nagy elismerést vívtak ki
maguknak a szerzetesek későbbi nemzedékei között; azt azonban
megértette, hogy a kelliai remeték közt ő legföljebb átutazó, „jöve-
vény” lehet, és mint ilyennek, tanácsosabb lesz hallgatnia.

j

Nehéz szabadulnom a gondolattól, hogy a keleti keresztény szerze-
tességgel kapcsolatban nekem is jobb volna hallgatnom, minthogy
magam nem vagyok szerzetes, legfeljebb alkalmi látogató, megtűrt,
vagy néha szívesen látott jövevény. Mentségemre legyen mondva,
hogy ha hozzájuk visz az utam, eszem ágában sem áll beszélni: „saját
vidékemen” viszont időről-időre muszáj megszólalnom. Visszás
dolog ez: mert amikor ott vagyok — legyen bár az „ott” a görög
Áthosz-hegy, a szír Tur Abdin, vagy valamely közelebbi, román avagy
szerb monostor — akkor nyilvánvaló, hogy a monostorokban min-
dennél becsesebb és beszédesebb a hallgatás, és aki ott van, mint va-
lami friss vizű kútból, merít a csöndből. Ide visszatérve pedig, ha van
feladatom, csak az lehet, hogy ebből a csöndből hozzak magammal,
átcsempészve azt a világokat elválasztó határokon át, mint afféle til-
tott árut; aztán ha már beszélek, megszólaltassam valahogy ezt a hall-
gatást — ami ugyebár lehetetlen. Egy idő óta viszont szokásommá
vált egy-egy kavicsot, kődarabot hozni a szívemnek kedves helyekről:
Pátmoszról, a Szent Hegyről, a Sínairól. Valamit, ami képes magába
sűríteni a hallgatást. Most is ott sorakoznak a kisebb-nagyobb kövek,
sápadtzölden, éjfeketén, homoksárgán, gömbölydeden vagy törede-
zett élekkel egymás mellett a polcon és az ablak párkányán, mint egy-
egy maroknyi némaság. Emlékeztetnek rá — mint a pontuszit a kelliai
öregek —, hogy ne igyekezzem minden áron bölcsnek látszani és oko-
sakat mondani, és ha már a keleti szerzetesek csöndjét nem vagyok
képes szavakba rejteni, legalább annyit mondjak csak, amennyit fel-
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tétlenül muszáj: és lehetőleg nem sokkal több vagy nagyobb, mint
egy-egy kavics.

Sokáig tartotta magát a feltevés, hogy a keresztény monachizmus kez-
deteit Egyiptomban kell keresnünk: erről vallottak az olyan késő an-
tik bestsellerek, mint az Atanásziosz-féle Szent Antal-élete, Jeromos Thé-
bai Szent Pált méltató életrajza, vagy a sivatagi atyák tanításainak
Cassianus által lejegyzett gyűjteménye, a Collationes. Az azonban, hogy
az egyiptomi remeték és kisközösségek tanúságtétele a legjobban do-
kumentált, illetve, hogy ezek a dokumentumok jutottak el a latin nyel-
vű Nyugatra, még korántsem jelenti, hogy a „szerzetesség bölcső-
je” Egyiptom lett volna, még kevésbé, hogy innen kiindulva terjedt
el a monasztikus mozgalom szerte a keresztény világban. Ma már
bizonyos, hogy a szentföldi vagy a szíriai keresztény közösségekben
formálódó aszketikus csoportok Egyiptomtól függetlenül alakítot-
ták ki imádságon, vagyontalanságon és önmegtartóztatáson alapuló
életformájukat. A Közel-Kelet alighanem legősibb, ma is működő ke-
resztény monostorai a szír kereszténység Szent Hegyén, Tur Ab dinban
vannak, közülük nem egy 4. századi alapítású. A magas falak mö-
gött felhangzó arám nyelvű himnuszok némelyikét maga Szír
Szent Efrém (†373) komponálta, s a szerzetesek ma is kézikönyvként
forgatják Ninivei Szent Izsák (7. század) misztikus trak tá tusait. Ezek-
ről a Nyugat hosszú időre megfeledkezett, holott a szír kereszténység
szellemi befolyása egykor igen nagy volt mind a latin-, mind a gö-
rögajkú egyházra, elsősorban az aszketikán és liturgián keresztül.
A szírek által olyannyira kedvelt, himnuszokba foglalt, énekelt teo-
 lógia, a racionális okfejtéseknél mélyebb szimbolikus beszéd, a szi-
gorú böjtök és hosszú virrasztások egytől-egyig átitatták a bizánci
ortodox szerzetességet is, és éreztették hatásukat még évszázadok-
kal azután is, hogy a szír egyházak a Kalkhedóni zsinat (451) után
kiváltak a bizánci kereszténység főáramából. A keresztény aszketi-
ka mindjárt a keresztény Evangéliummal egy időben születik meg,
a helyi egyházak peremén, mindenütt a vidékre és miliőre jellemző
sajátos színezettel.

A keleti keresztény szerzetesség mélyen aszketikus. A világot meg-
menteni, mondják, nem elméletekkel vagy ideológiákkal lehet,
azok néha javítanak, többször rontanak rajta, hanem az átistenülés-
sel. A teremtésbe be kell vezetni a teremtetlent, az eget egyesíteni a
földdel, hiszen az Isten azért lett emberré, hogy az ember istenivé
válhasson, és az Ő világosságnak a birtokában tudja „művelni és őriz-
ni” a földet, amely a kezdetekkor rábízatott. A szerzetes fő dolga, hogy
amennyire lehet, telítődjön azzal az égi tűzzel, amellyel Pünkösd nap-
ján a Lélek szállt le az apostolokra. Ezért az ortodoxia nem ismeri
a „nem monasztikus” szerzetességet, a tanító-rendeket, betegápo-
lókat, és a többit: ha valaki szerzetesként a város közepén él, akkor
is úgy kell élnie, azzal a távlattal, mint a sivatagban.2

Repedések-futotta,
lándzsahegy-alakú, ho-
mokszín mészkő-kavics
— Mor Lozor- mo nostor,

Tur Abdin

Háromszög-alakú,
rózsapiros,

hegycsúcsot formázó
kő — Sínai-hegy

2A keleti szerzetesség a
„rendek” fogalmát sem is-
meri: sokan összekeve rik
az ortodox szerzetes séget

a bazilita-renddel, akik
nem görögkeleti (azaz

ortodox, vagy más szóval
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Az aszkézis ikonjaként felfogott pusztaság archetípusa a Sínai-
félsziget, és Izráel népének negyven évig tartó vándorlása annak
forró kövei közt; továbbá az Úr negyven napig tartó böjtje a kísérté -
sek hegyén. A szerzetesség a pusztából indul, és mindig oda tér visz-
sza lélekben. „Tartsd értelmedet a pokolban” — tanácsolja Szofronij
apát — „és ne csüggedj”.

„Idővel az aszkézis a csöndesség szeretetét eredményezi, amely
az Istennel való párbeszéddé magasztosul, és a tökéletesség elő-
szobája lesz. A szerzetesek ékesszóló csöndessége a világ fecsegése
elleni tiltakozás. A csönd összeszedettséget hoz, segíti az önellen őr-
zést és az önvádat a töredelemben, az éberséget és az értelem imá-
ját, s elvezet az isteni fényességhez. (…) A szerzetes az önmegtar-
tóztatás által ügyel arra, hogy kigyomlálja a testi szenvedélyeket, és
megzabolázza a belső dolgokat, amelyek a külső dolgok forrásai.
A vétkesség érzése, és a bűnbánat örömteli szomorúsága a rendü-
letlen aszkézishez vezetnek. (…) Az önmegtartóztatásban való elő-
rehaladás a belső szépség fölfedezéséhez vezet. Szíriai Izsák abba
szerint a józan mértékletesség szépségét a könnyek, a böjt, és a szív
csöndessége teszi ragyogóvá, mivel az a kevés bánat és fáradozás,
ami Isten kedvéért történik, többet jelent minden könnyedén vég-
bevitt nagy tettnél. Gyakorolhatja valaki a böjtöt, virrasztást, állva
maradást külsődlegesen is, minden belső átalakulás híján: olyan ez,
mint a felásott kert, belé vetett magvak nélkül. Ha a szerzetes meg-
reked az aszkézis külsődleges formáinál, nehéz számára a monos-
torban eltöltött idő.”3

A „szív csöndessége” — a hészükhia — a keleti keresztény lelkiség
alapfogalma. Amennyire körül lehet írni, azt az állapotot jelöli, ami-
kor a szívet nem kavarják fel a gondolatok és a hozzájuk kapcsolódó
szenvedélyek, az értelem nem szóródik szét a világi elfoglaltságok-
ban, hanem mind a kettő Isten felé fordul, szabadon, zavartalan sze-
retettel. Amióta csak létezik keresztény aszkézis, erre a belső nyuga-
lomra törekszik: a remeteségben éppúgy, mint a nagyobb, akár sok
száz fős monostorokban. Az Áthosz-hegyen például most is egymás
mellett él a monasztikus élet valamennyi formája, az erdőkben vagy
sziklahasadékokban élő magányos aszkétáktól a néhány főt szám-
láló szerzetesi kisközösségeken — úgynevezett kellionokon — és ki-
terjedtebb „falvakon” — szkítiken — át a nagymonostorokig. A reme -
téktől az út nem kronologikusan halad a nagy, jól szervezett közösségi
élet felé, hogy azt lehetne mondani: a kunyhóban gubbasztó eremita
az aszkézis „primitívebb”, míg a kiépített monostorban élő cönobium
a szerzetesség „fejlettebb” formáját képviselné — igazság szerint
maguk a szerzetesek ezt is, mint annyi más dolgot, épp fordítva lát-
ják. Ám ha az életfeltételek mások is, a monachizmus szelleme nem
az; mint hogy az élet rendje is mindenütt nagyjából ugyanaz. Hajnali
kelés (még jó val pirkadat előtt), hosszú templomi szolgálat (amely a
liturgiában teljesedik ki napkelte-tájt), rövid étkezés (mindig hús-

„pravoszláv”), hanem gö -
rögkatolikus szerzetesek.
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mentes), munka (a monostorban, vagy az azt körülvevő gyümölcsö-
sökben, földeken). Délután megint csak munka, templomi szolgálat
(ezúttal vesperás), közös étkezés (a második és egyben utolsó), aztán
még egy rövidebb szertartás, míg csak teljes nem lesz a sötétség, és
föl nem ragyognak az első csillagok.

„Minden egyes monostor sajátos karakterrel bír — írja Vasziliosz
archimandrita, aki évekig az egyik áthosz-hegyi közösség elöljárója volt.
— És minden egyes monostor, kellion, szkíti és remetelak ugyan azt
az Isteni Liturgiát, az életnek ugyanazt a tüzét rejti a szívében, amely
megszentel mindeneket. Valamennyi szerzetesjelölt szabadon mo-
zoghat, kiválaszthatja a monostort, ahol nyugalomra lel. S noha min-
den monostor tipikonja — regulája — és liturgikus programja közös
az összes többi monostoréval, mégis, minden monostor magán vise-
li a szent alapítók, az építőmesterek, és az adott természeti környezet
sajátos jegyeit. Az alapítás e jellegzetes arculata mellett adott még az
időről-időre változó sajátosság, amit az apát személye, és a körülöt-
te formálódó testvéri közösség jelent. Az apát adja ezt az arculatot,
aki a testvériség lelki atyja, és aki megérti és kifejezi a szerzetesi élet
kegyelmét a maga saját, összetéveszthetetlenül egyéni módján.

Ezek után az, hogy a szerzetes vajon a kertben, a konyhán, vagy
a könyvtárban dolgozik-e, nem bír túl nagy jelentőséggel. Ha ír, épít,
ikont fest vagy ír, esetleg — ha már elhagyta az ereje — látszatra sem-
mit sem csinál, nem számít. Mindennel, amit tesz, vagy amit nem,
egy érett szerzetes sugárzik: közvetíti a kegyelmet, a békét és az Is-
tennek szóló dicsőítést, amely szívét elárasztja. Tanúságot tesz ar-
ról, hogy Isten, könyörületének sokasága által a nemlétből a létre ve-
zetett mindent. És ‘minden, amit teremtett vala, ímé igen jó’.”4

I. Alexiosz Komnénosz bizánci császár 1088-ban aranybullát ado-
má nyozott Khrisztodulosz szerzetesnek, hogy császári támogatá-
sával megerősítse a Pátmosz szigetének legmagasabb fokán emelt
monostort. Az akkori vészterhes idők tanúi a vészjósló falak, ame-
lyek bevehetetlen erődítésként zárják körbe a főtemplomot és a ki-
csiny udvart. A monostorépítészet Keleten történeti helyzettől jó-
részt függetlenül mindenütt hasonló struktúrát követ: befelé fordul,
az épület szíve felé, mint ahogy a kupolák-árnyékolta templom is
befelé néz, a szentély és az oltárasztal felé. Az oltár középpontja a
Szent Test, a templomé az oltár, a monostoré a templom, a szigeté
pedig a monostor. Mindebben van valami egységes, és egyöntetű;
ahogy a legkisebb, legeldugottabb út menti kápolna is ugyanazt a
szellemiséget képes tükrözni, mint a konstantinápolyi Hagia Szo -
phia. A térbeli variációk inkább csak annak tudhatók be, hogy mi-
lyen tájhoz alkalmazkodik az épület: sziklafokon, lankás völgyben,
tengerparton, vagy nagyváros közepén áll-e. Ez az egyöntetűség
azután nem csak térben, hanem időben is megvalósul: mivel a szer-
zetesi élet archetípusa a biosz angelikosz, az angyalok létmódja, ezért
illik is időtlennek és egységesnek lennie időszámítástól és évszá-

4Gen. 1. 31. Αρχιμ.
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zadtól függetlenül. Időtlennek, amennyire csak lehet, vagy ameny-
nyire a világ engedi: az egyházi év ciklikusan ismétlődő ünnepei, a
nappalok és éjszakák egyformán pergő sora igyekszik hozzászok-
tatni az emberi lelket — amely máskülönben hajlamos a változá-
sok alapján definiálni önmagát — az időtlenséghez. A Vita Angelica,
ahogy a latin Nyugaton mondták, ezt a paradoxont hordja magá-
ban: hogy vita ugyan, élet, azaz átalakulás, ugyanakkor angyali is,
tehát mozdulatlan és örök. Emberek, akik nincsenek kiszolgáltatva
a körülmények viharzásának, sem az elmúlásnak, hiszen már ki-
múltak a világból és nincs mitől félniük. A szerzetesi öltözék ál-
landó darabja a szhíma, egy fekete, mellényre emlékeztető ruhada-
rab, amelyre pirossal hímezve a Golgota lépcsői és a Kereszt látható,
mint az öröklétbe való átlépés kapuja. A monostorban a görcsbe
dermedt lélek felenged, mert többé nincs mi után rohannia: sem va-
gyonért, sem ételért, sem Istenért. Ehelyett vár; arra, hogy a kegye-
lem rátaláljon: de közben a várakozás egy olyan nemét igyekszik
megvalósítani, amelynél nincs intenzívebb aktivitás.

„Az elváltozás, amely a szenvedélyek által ment végbe a lélekben,
az erények gyakorlása általi átváltozásnak kell, hogy átadja helyét.
Olyan munka ez, amely küzdelmet, tanácsadást és türelmet igényel.
Az ima át fogja alakítani az értelmet, az önmegtartóztatás pedig en-
gedelmességre bírja a testet. Böjt, virrasztás és ima — ezek a szer-
zetesek fő aszketikus elfoglaltságai, mindig egyesítve a bűnbánat,
az örömteli szomorúság, az isteni parancsok megtartása és az egy-
ház szentségi életében való részvétel által. Az ortodox szerzetesi
élet elsősorban az ember gyógyítását és helyreállítását célozza.”5

A kereszténység mindig a szerzetesekkel együtt vándorolt a Me -
diterráneumtól észak és kelet felé, míg csak el nem ért az Északi-ten-
gerig, vagy az óceánig. A hegyek és vadonok nem hogy nem jelentet-
tek számukra akadályt, hanem szántszándékkal keresték is ezeket: aztán
ha valahol monostor állt már, előbb-utóbb megjelentek a telepesek. Bul-
gária hegységei, Havasalföld, Moldva, az orosz erdőségek mind ismerik
ezt a történetet, jóllehet különféle évszázadokból. Annak ellenére, hogy
a szerzetes elvonul a világtól (hiszen kölcsönösen „halottak” egymás
számára), az ortodox monachizmus sosem szűnt meg a világban élő
kereszténység hajóereje lenni. Amikor a bizánci császárok elrendelték
az ikonok elpusztítását a 8–9. században, a szerzetesek mertek szem-
beszegülni velük (és a makacsabb fehérnépek). Amikor a görög földek
a magas Porta fennhatóságát nyögték, vándorszerzetesek próbálták
a népben tartani a lelket, a nyelv és a hit kettős pajzsával óva az em-
bereket az ésszerűnek tűnő kulturális asszimilációtól. A mindinkább
elvilágiasodó 19. századi Oroszországban a városi nép tömegestől za-
rándokolt az optyinai remeteség sztareceihez, hogy lelki útmutatást
kérjen tőlük. A szerzetes tehát nem a világot tagadja meg és rázza le
magáról — hogyan is merészelné —, hanem a világit: mindazt, ami
nem ismeri a Szent Lelket, vagy ami ellene szegül.
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Az egymástól térben és időben is távol eső monostorok tehát, le-
gyenek azok az Urálon túli erdőségek mélyén vagy a júdeai sivatag-
ban, láthatatlanul mégis szoros kapcsolatban állnak egymással: egy-
részt a „közös kehely”, az eucharisztikus misztérium egységében, s
a belőle nyert „egy Szent Lélek közösségében”, másrészt azáltal, hogy
a szentek ugyanazon „aranyláncát” tekintik mérvadónak mindig és
mindenütt. A nagy lelki elődöket elsorolva, akiknek tanácsai ma is
képesek eligazítani a szerzeteseket a belső meghasonlottság vagy a kí-
sértések idején, mindenhol szinte ugyanazok a szerzőket találjuk: akik
helyet kaptak a Szenthegyi Szent Nikodémus vezetésével szerkesz-
tett, 18. század végi nagy lelkiségi gyűjtemény ben, a Filokáliában. Ezt
fellapozva azt látjuk, hogy a 4. századi sivatagi remete és a 14. századi
konstantinápolyi teológus nagyjából ugyanazt a spirituális nyelvet be-
szélte, de bizonyára kiválóan megértették volna egymást a Filokáliát
röviddel megjelenése után szláv nyelvre átültető Pajszij Velicskovszkival
is. Az egységet még tovább erősíti az, hogy a szellemi egységet min-
dennapi gyakorlatba átültető regulák sem térnek el nagyban egymástól,
hanem inkább egymás variációi, pontosításai; nem is bírnak feltétlen,
„törvényi” tekintéllyel, hanem olyan iránymutatók, amelyet minden
szerzetesi közösség alapként használhat saját aktuális életrendjének
kialakításakor. A regulák — arrafelé inkább a tipikon szót használják,
akárcsak a liturgikus szertartásrendre, amelyhez nemegyszer szoro-
san kapcsolódnak is — egy-egy nagy monasztikus szent nevéhez kö-
tődnek: a palesztinai Szent Szabbaszhoz, a kappadókiai Nagy Szent
Vazulhoz, vagy a konstantinápolyi illetőségű Sztudita Szent Theo-
dorhoz. Régi hagyomány, hogy az első regulát a kopt Pahómiosz köz-
vetlenül egy angyaltól kapta az első koinovion, azaz közös életrendet
követő nagyobb monostor megalapításakor. Pahómiosz katona volt,
és angyal ide vagy oda, ez meg is látszik a regulán (no persze a tes-
tetlen erőket is szokás „mennyei seregeknek” titulálni), de a későb-
biekben a szerzetesek elöljárói mindig ügyeltek arra, hogy a lejegy-
zett életszabályok alkalmazása sohase legyen rigorózus: a betű nem
uralkodhat az elevenítő Lélek rovására.

„A rend és az előírások, amelyek szabályozzák a szerzetesi éle-
tet, a legkevésbé sem emlékeztetnek a gondosan elraktározott dol-
gok tárolásának szabályaihoz, sem a hadsereg szervezetére, ahol
egyeseknek kötelező szolgálatot kell tölteniük. Sokkal inkább ha-
sonlítanak egy szeretetben élő család tagjai közt fennálló harmoni-
kus viszonyra és rendre. Emlékeztetnek egy élő szervezet életének
rendjére és egységes szervezettségére; egy fa életére, amely a meg-
felelő talajon és éghajlaton gyökeret eresztve kívülről mozdulat-
lannak látszik, mégis szüntelen mozgásban van, mert él, nedvei ke-
ringenek, és egész létével szembenéz az időjárás próbatételeivel.
A földbe mélyedő keserű gyökérzettől a törzsön át az ágakig és a le-
velekig, melyeket beragyog a fény: mindezektől együtt lesz teljessé
az élő fa, amely virágot bont, és a megfelelő időben meghozza édes
gyümölcsét.”6

Filokália regulák

A rend és az előírások

6Αρχιμ. Βασιλείου: i. m.
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Ezt a követ az Ormília-monostorban szereztem: az ott élő apácák
előszeretettel választják ki a kezük ügyébe eső szebb kavicsokat, és
pingálják rájuk gyöngybetűkkel a fenti Jézus-imát. Ahogy az
Áthosz-hegy — és a férfimonostorok általában is — abaton, azaz be-
lépési tilalom alá esnek az ellenkező nembeliek számára, úgy ez az
apácamonostor is zárt a férfi zarándokok előtt. Azért az első udva-
rig és a templomba eljutottam. A türelmes apácák, akik mindenho -
va virágokat ültetnek, és akiknél a gyümölcsös olyan fegyelmezett,
mint az ikonok Édenkert-ábrázolásai, ilyen tengermosta kavicsok-
ból rakták ki azt a hatalmas mozaikot is a katholikon bejárata elé,
amely Noé bárkáját ábrázolja.

Noé bárkája az ő számukra ugyanis a templomhajó, amelynek
oltalmába összegyűlve a lelkek megmenekülhetnek a kinti világ
permanens vízözönétől: attól a belső katasztrófától, amely elnye-
léssel fenyeget mindnyájunkat. Ezért van, hogy az istentiszteletek
előtt egy fadarab, a szimandron ütemes megszólaltatásával hívják
egybe a monostor lakóit — a hagyomány szerint Noé is ezzel hívta
az állatokat a bárkába a közelgő vész előtt. Ki tudja, talán igazuk
van: a bizánci világ autokratórjaival, khartofilakszaival, intrikáival
és udvari pompájával együtt régen elsüllyedt, de a templomok,
azok mindmáig állnak. A katasztrófa idején pedig, amikor rajtunk
kívül álló erők csapnak össze, mit lehet mást tenni: várni és fohász -
kodni — erre emlékeztet a kavics, itt mellettem, és a rajta álló rövid
mondat. Ez a Jézus-ima, amely vagy ezer éve ebben a formában az
ortodox szerzetesség mindennapi lelki táplálékát jelenti. A gondo-
latok megzabolázásának és az értelem fölfelé irányításának mód-
szereként a gyakran ismételt, rövid, „egymondatos” imákat már a
monachizmus kezdeteitől előszeretettel gyakorolták, s később a szá-
mos egyéb formula mellett ez az imaszöveg lett a szellemi aszkézis
alapja. Olyan ez, mint a böjt a test számára, amelynek idején az éte-
lek változatossága és mennyisége a minimumra korlátozódik: a
Jézus-imával a sokféle, széttartó és bogáncs-módra belénk akasz-
ko dó gondolat helyett ezt a fohászt ajánlja elméje táplálékául a szer-
zetes. A Jézus-ima gyakorlásának helye elsősorban a monasztikus
csönd és magány: de gyógyszerként a lelki atyák — akikhez világi
keresztények sokasága csatlakozik ma is — gyakran ajánlják ezt a
hozzájuk tanácsért fordulóknak is, noha természetesen a szerzete-
sekénél kisebb dózisokban. A monostor, ha nem is „hajt hasznot” a
társadalom számára — legalábbis világi mércével — azért hatással
van a világra: ha helyesen élik benne az angyali életet, akkor messze
sugárzik, és az egész környező vidék segítségére lehet. Egy nem-
rég szentként elismert atya, az áthoszi Szent Porfíriosz — aki életé-
nek egy hosszabb időszakában az egyik athéni klinika papjaként
szolgált — azt mondta:

„Ha beléptek egy monostorba, nyíljon meg a lelkecskétek Isten
szeretete előtt! Ott minden szent; nagyon sok lélek van ott, együtt
imádkoznak, önmegtagadásban élik Isten életét. A monostort a

Könnycsepp-alakú
lapos, éjfekete kő, rajta
fehér festékkel görögül

a következő felirat:
„Uram, Jézus Krisztus,

irgalmazz nékem”

Jézus-ima
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megszentelt lelkek teszik naggyá. A léleknek félelmetes az ereje, és
ez kihat a környezetére is. Így a szent helyek hatnak ránk, felemel-
nek bennünket. Ha ilyen helyen vagyok, a szent hely a mennybe
emel, még mielőtt imádkozni kezdek, ahogyan például Pátmosz, a
Szent Hegy és más, hasonló helyek.

Sokak számára a szerzetes világtól elrugaszkodottnak, magának
valónak tűnik. Úgy látszik, mintha csak a saját lelkével törődne, és
nem adna semmit az egyháznak vagy a világnak. Ez nem így van.
A szerzetességnek köszönhető, hogy az egyház annyi éven át fenn-
maradt. Aki monostorba vonul, és mindenét Krisztusnak adja, az
egyházba lép be. Természetesen azt kérdezhetnéd: »Akik remete-
ként élnek egy barlangban, vajon segítik az egyházat?« Igen! A bar-
langlakó remeték titokzatos módon segítik az egyházat. Lehet, hogy
a barlangban élő szerzetes nem gondoz fákat és nem művel kerte-
ket, nem ír könyveket, sem olyasmit, ami hasznos az életben vagy
az előrehaladásban, de ott a barlang belsejében egy új alkotást hoz
létre: fejlődik és megszentelődik. Az aszkéták azért laknak bar-
langban, hogy senki se ragadja ki őket a lelki életből. Forró és tiszta
életükkel, főként pedig imáikkal segítik az egyházat. Mondok nek-
tek valamit, ami talán túlzásnak tűnhet számotokra. Szeretném, ha
mégis hinnétek nekem, gyermekeim! A szerzetesi ima hasznáról
lesz szó. Figyeljetek csak ide!

Tegyük fel, hogy van hét, ékesen szóló és szentéletű teológusunk.
Ékesszólásuk páratlan. Mindegyiküknek van egy parókiája, amely
tízezer hívőből áll. Beszédüket mindennap hetvenezer ember hall-
gatja. Szavaikat hallva ezrek hatódnak meg, megbánják bűneiket,
megtérnek Krisztushoz, és egész családok menekülnek meg. Egy
szerzetes viszont, akit senki sem lát, és egy barlangban él, alázatos
imája révén még ennél is nagyobb hatást ér el. Nagyobb eredmé-
nyeket ér el egymagában, mint a másik hét együttvéve. Így látom.
Biztos vagyok benne. Íme, milyen fontos a szerzetesek imádsága.
A szerzetes egyedül van a cellájában, de imájának hullámai min-
den emberhez eljutnak, még ha messze vannak is. Imádsága révén
ő is része az emberiség összes nyomorúságának, és csodákat tesz.
Éppen ezért még a legjelesebb hitszónoknál is fontosabb.”7

j

Hat, formára, színre, tapintásra egymástól igencsak különböző kő.
Az egyik súlyos, barátságtalan, a másik készségesen a marokba si-
muló. Emez csillámlik, ha a nap felé fordítom, amaz elnyeli a fényt,
mint a szerzetesek fekete köpönyege. Hatféle hallgatás. És mégis,
milyen csodásan összehangzók; jobban megférnek egymás mellett,
jobban illenek egymáshoz a csöndjük által, mint azt bármilyen le-
írás sejtetni engedné. Egységükhöz nem lehet szavakkal közel fér-
kőzni. Szépségüket nem lehet analízisnek alávetni. Máshol lehetsz
okos, viselhetsz hivatalt, írhatsz mindenfélét: de itt jövevény vagy,
ezért hát ülj le, és jobb, ha elhallgatsz.

A szerzetesek imádsága

7Áthoszi Porfíriosz atya
tanításai. (Ford. Sinka

Borbála Julianna.)
Odigitria – Jel, Budapest,

2012, 143–144.
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