
A monasztikus élet
Európában
avagy a fuga mundi vonzása és kihívása egy
menekülő világban

A kétezres évek elején Angliában nagy sikert aratott a BBC egy kü-
lönös vállalkozása: az egyik angol bencés monostorban a nálunk is
ismert tévéműsorokhoz hasonló valóságshow-t forgattak. Négy kü-
lönböző korú férfi költözött be egy hónapra a monostor vendéghá-
zába, a tévétársaság pedig rögzítette mindennapjaikat. A tévénézőket
meglepte az a világ, amivel a monostor falai között a kameráknak
köszönhetően találkoztak. A sajátos életforma mellett sokakat meg-
érintett az a diszkréció és emberség, lelki érettség, amivel az egyes
szerzetesek a programban résztvevők személyes problémáihoz kö-
zeledtek. A vállalkozás, bármilyen abszurdnak tűnjön is, arról ta-
núskodik, hogy a monostoroknak van mondanivalója a társadalom
felé. Sőt, igazából egyetérthetünk Michael Casey ausztrál trappista
szerzetes találó megállapításával, mely szerint „a monasztikus lel-
kiség, az Isten-kereső és imádságos élet utáni vágy talán soha nem
volt ilyen erős az emberekben, persze ezt mérni nagyon nehéz. Ami
fontos különbség az előző korokhoz képest, hogy kevésbé kapcso-
lódik össze a vággyal, hogy monostorba lépjenek.”1 Akár megjelenik
a médiában, akár nem, Európa számos monasztikus közösségére
igaz, hogy a szerzetesi létszámot tekintve zsugorodó közösségek
körül élet növekszik. A monostorok vonzásterében sokak találnak
spirituális útra, lelki otthonra, s a társadalom számára a monaszti-
kus közösségek sajátos, alternatív lelki, szellemi, művészi kultúrát
kínálnak. A monasztikus élet egyik klasszikus meghatározása a fuga
mundi, a világtól való menekülés. Most, amikor a menekültek ára-
data fordított tükröt tart az önmaga elől virtualitásba és szenvedé-
lyekbe menekülő nyugati társadalom elé, talán nem véletlen, hogy
a jó értelemben vett menekülésben gyakorolt monasztikus hagyo-
mány bölcsessége sokak számára kínál támpontokat.

A legtöbb európai országra igaz, hogy a monostorok a halál és
termékenység dinamikája által meghatározott, húsvéti tapasztalat-
ban léteznek. A „hagyományos” közösségek, szerzetesrendek elmúlt
húsz évre vetített statisztikái alapján általános tendencia a fogyás,
a gyengülés. Számos monostort zártak be, vontak össze, megszűnt a
holland bencés kongregáció, a nagy múltú, Montecassino központú
Cassinói Kongregáció pedig beolvadt egy másik nemzetközi kong-
regációba. Különösen drámai például Olaszországban a klauzúrás
női közösségek számbeli fogyása. Vannak közösségek, ahol a há-
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ború utáni nagy generáció letűntével a fogyás megállt, és az újra-
definiált identitásnak köszönhetően stabil, de kisebb létszámú szer-
zetesházakban élnek. Az általános tendenciával szemben mintegy
szigetekként találhatók „sikeres” közösségek vagy monostorszö-
vetségek, ahol bizonyos külső és lelki tényezők sajátos együttállá-
sából nagy vonzerő származik. Például a franciaországi Solesmes és
a hozzá tartozó monostorok többsége nem küzd a hivatások hiá-
nyával, de ugyanígy a bajorországi, missziós bencéseket tömörítő
Sankt Ottilienben, a szomszédos ausztriai Heiligenkreuz ciszterci
apátságában vagy a trappista világ sikertörténetét magának tud-
ható Sept-Fonsban és csehországi alapításában a közelmúltban a
hivatások ugrásszerű növekedésének örülhettek. Ugyanígy meg-
vannak azok a női monostorok, ahol egy karizmatikus vezetőnek,
lelkiségi mozgalmakkal való kapcsolatnak vagy más tényezőknek
köszönhetően sok fiatal lány keresi a Krisztus-követés lehetőségét.
A hagyományos, benedeki szellemiségű monostorok mellett szám-
talan kisebb és néhány komolyabb új monasztikus közösség látott
napvilágot, melyek közül talán a legismertebb az észak-itáliai Bose.
A nálunk is ismert Enzo Bianchi nevével fémjelzett monostor a kö -
zelmúltban több alapításnak adott életet.

A gyors létszámbeli növekedés vagy hanyatlás azonban önma-
gában nem jelent semmit: a sikernek, mely nem a lelki élet szótárá-
nak kifejezése, árnyoldalai is vannak,2 s hogy milyen lelki termé-
kenységet ad az egyháznak egy méltósággal, szeretetben kihaló
monostor, arról csak sejtéseink lehetnek. A keleti kereszténység böl-
csessége végül arra tanít, hogy a hiteles élet jele nem az, ha sok a fi-
atal, hanem ha sok a szent öreg egy monostorban. Éppen ezért talán
a statisztikai adatoknál közelebb visz az európai monasztikus élet
valóságához, ha azokra az értékekre koncentrálunk, amelyeket a
monostorok megjelenítenek a társadalomban, s amitől vonzó köz-
pontokká válnak a keresők számára.

A monasztikus szerzetesség egyik sajátossága a stabilitás, a hely-
hez való kötődés. A kultúra szó a latin colo igéből származik, s el-
sődleges jelentése „lakni valahol”. Ebben az értelemben a kultúra
azt a módot jelenti, ahogyan egy helyen lakunk, ahogyan a kör-
nyezetünket alakítjuk, s így lehet sajátos értelemben vett monasz-
tikus kultúráról beszélni, mely megmutatkozik a monostor épüle-
tében éppúgy, mint a benne lakók életmódjában. Frédéric Debyst
A hely szelleme című, magyarul is olvasható könyve3 és a Regula kez-
dőmondata — „Obsculta!” — alapján hívhatjuk ezt a létmódot a
„meghallgatás” kultúrájának. A monostor épülete és napirendje
ahhoz segíti hozzá az embert, hogy képes legyen meghallani nem-
csak a liturgia, a Szentírás és a lelkiatya szavait, de saját szívének
rezdüléseit, a természet, az évszakok, a hőmérséklet változását, a
kilátást, a hozzá forduló másik embert. A hallgatás-meghallgatás
vezet el ahhoz a felismeréshez, hogy az anyagi a lelki hordozójává
válhat, hogy a világban minden képes Isten jelenlétéről beszélni.
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Ahhoz, hogy a kereszténység örömhírének megfelelően Isten az
emberiben tárja fel önmagát azzal nem elegyedve, de mégis attól
elválaszthatatlanul. Így a monasztikus kultúra nem a világtól való
elfordulást, nem az anyagon vagy a testen való túllépést jelenti,
hanem azt, hogy a világra való odafigyelésnek, meghallgatásnak
köszönhetően az anyag, a test túllép önmagán, s Istenről kezd el
beszélni. Eme kultúra ismertetőjeleit vesszük most számba, mint a
monasztikus élet „kínálatát” a mai társadalom felé.

A monostorok többségére igaz, hogy már az épület is plasztiku-
san kifejezi: a monostorban minden az istenkeresés és az istenszol-
gálat köré rendeződik. A napirend minden mozgása az épület-
együttes középpontjában található templom felé és a templom felől
történik: a Szent, amivel a liturgián lehet találkozni, szétárad a mo-
nostor minden zugába, megszenteli az élet mozzanatait. Benedek
arra bíztatja övéit, hogy „Krisztusnak semmit elébe ne tegyenek”
(RB 72,11). A döntés, hogy Isten kerül életünkben az első helyre,
mely a keresztségben újjászületett ember sajátja, s egyben a mo-
nasztikus hivatás lényege is, mintegy gravitációs pontként állan-
dóságot, stabilitást ad. Az Isten elsősége, mint súlypont, képes ha-
gyományt teremteni, generációkat összekötni vagy áthidalni, s ez
valami olyan dolog, amire a társadalomban ma nagy szükség van.

A monostorok általában kivételes szépségű, szimbolikus erővel
rendelkező helyeken épülnek, melyek távol esnek a társadalom köz-
pontjait jelentő városoktól. A világ peremén születő genius loci olyan
életfeltételeket teremt, melyek a központban hiányoznak, s a mo-
nostor hivatásához tartozik, hogy a marginális lét adta lehetősége-
ket megossza azokkal, akik a központból kivonulva ellátogatnak
oda. Az elszigeteltség ellenére minden monostor kapcsolatban van
egy-egy várossal, ami a világos elhatárolódás ellenére is része saját
identitásának. Azt mondhatjuk, hogy a domborzat, a természet, az
épületek és a pusztaság a monostor körül egy sajátos tánccá forrnak
össze, melybe bekapcsolódhat mindaz, aki a központ felől a perem
felé tart. A monostorokba vezető út, mint a pannonhalmi szerpentin
vagy a bakonybéli völgybe leereszkedő, kanyargós út, egyaránt a
megtérés folyamatának szimbólumai.

Bár az istenkeresés egyfajta magánnyal jár együtt, a bencés Re-
gula sajátos viselkedéskultúrát teremt. Benedek meg van győződve
arról, hogy Krisztus minket együtt akar az örök életre vezetni (RB
72,11), s ennek megfelelően az emberi kapcsolatokban meghatáro-
zott rendnek kell létrejönnie. A fiatalok az időseket tiszteljék, az idő-
sek a fiatalokat szeressék (RB 63) — írja a Regula, s a tisztelet és ud-
variasság különböző gesztusait írja elő a szerzetesek számára. Az
egymással való beszéd módja is az alázatot és a tiszteletet kell, hogy
tükrözze. A stílus és a hangnem, a személyes figyelem, mely a mo-
nostorokat jellemzi, a társadalom gyakran személytelen, kemény
és sietős ügyintézésének kontrasztja lehet. Sőt, valójában maga a kö-
zösség, a közösségi élet válik olyan nyelvvé, mely az egyetemes ér-

1. Isten elsősége

2. A központtól
távoli élet

3. Közösségi élet 

414



tékeket és közös nyelvet megkérdőjelező posztmodern közegben
mindenki részéről hitelt, figyelmet érdemel.

A monostorban megtapasztalható csend több, mint negatív előjelű
fegyelem. Az Istenre figyelés és a meghallgatás vágyából fakad. Elle-
náll annak a nagyon emberi és a mai társadalomra és egyházra egya-
ránt jellemző tendenciának, hogy zajt keltsünk magunk körül. A ke-
rengő felerősíti a csendet, és távol tartja a zajt. A csendből születő szó
könnyebben telik meg jelentéssel. A monostorok bizonyos értelem-
ben olyan rendszert kínálnak, mely a „csend intézményesítésére” hi-
vatott. „A templomok és kolostorok léte azt mutatja, hogy a csend
nem a normális emberi állapot. Önmaguk — és még inkább mások
— elcsendesítése természetesen jön az emberek számára, azonban a
csendben maradás már nem. Ezért az emberek kénytelenek felkeresni
a csendet. Azok a kolostorok és apátságok, amelyek Európa-szerte lé-
teztek a premodern időkben, valamint a tibeti szerzetesrendek, nem
csupán a feudalizmus maradványai voltak. Olyan kvintesszenciálisan
emberi szükségletet testesítettek meg, amelyet a modern társadalmak
igyekeznek elnyomni, azonban ennek ellenére nem veszített jelentő-
ségéből ezen szükséglet.”4

A szerzetesség együtt születik a Szentírás olvasásával, a lectio di-
vina gyakorlatával. A lassú, elmélkedő olvasás teszi lehetővé Isten
Igéjének meghallását, s minden kor szerzetese saját gondolatait tár-
sítja a szent szövegekhez. Ily módon a szerzetes szívével párhuza-
mosan a Biblia is kitágul, s az Isten felé vezető út része lesz mindaz,
ami a teremtéssel és a történelemmel kapcsolatos, melyekben Isten
kinyilvánítja önmagát. Teremtés és történelem Krisztusban sűrűsö-
dik egyetlen pontba, így a monostor szellemi tevékenysége is első-
sorban Őrá irányul. A monasztikus könyvtárak — elég, ha a pan-
nonhalmi vagy a zirci műemlékkönyvtárak képét felidézzük — a
szabadság, a megpihenés, a bölcsesség és az imádság helyei, s arról
tanúskodnak, hogy „itt az ember olvas”, mert a szavak az egyetlen
Igéhez vezetnek.

Ha arra gondolunk, hogy mit jelent ma a munka kortársaink
nagy részének, akkor a monasztikus bölcsességnek ezen a téren is
van mondanivalója. A monostorban mindenekelőtt van munka,
mégpedig értelmes, alkotó, mert az ember valami önmagán túl-
mutató dolgot épít vele. Szent Benedek szerint a munkaeszközök-
kel úgy kell bánni, mint az oltár szent edényeivel (31,10), hiszen a
kétkezi munkának is van lelki dimenziója, valójában a teremtés
iránti tisztelet, a teremtésben való részvétel egyik formája. Ugyan -
akkor a monostor napirendje biztosítja, hogy a munka megmarad-
jon a saját helyén: a pihenés, az istenszolgálat és a közösségi élet
arányos, élhető egyensúlyában. Ez a fajta közös önkorlátozás ga-
rantálja, hogy a munkával kapcsolatosan felmerülő mindig sürgős
és fontos teendők, vonzó kihívások, nagyszerű ötletek ne vezesse-
nek a szellemi és anyagi erőforrások feléléséhez, a kapcsolatok el-
hidegüléséhez. Ebben az összefüggésben a monasztikus közössé-
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gek sokhelyütt az „öko-tudatosság”, a „fenntartható fejlődés” zász-
lóvivői Európában.

A monasztikus vendégfogadás gyakorlata harmonikusan egyesíti
önmagában a közelség és távolságtartás két aspektusát. Az érkező
vendéget úgy kell fogadni, mint magát Krisztust; udvariasság, bé-
keköszöntés, imádság jellemzi a befogadás gesztusait, s mindez az
idegenekkel szemben egyre erősebb gyanakvást, sőt, gyűlöletet táp-
láló társadalomban figyelemre méltó. Ugyanakkor a Regula gon-
doskodik arról, hogy a vendégeknek meglegyen a külön élettere,
külön étkezője, meghagyva ily módon a közösség intimitását. A mai,
migrációtól terhelt helyzetben még fontos mindehhez hozzátenni,
hogy Benedek számára világos különbség van az átutazóban lévő,
segítségre szoruló ember, a zarándok és a monostorban tartósan meg-
telepedni kívánó belépő között. Előbbit hozzá kell segíteni ahhoz,
amit az emberség megkíván, azaz ágyat és ételt kell biztosítani neki,
amíg tovább nem áll. Utóbbi számára ellenben gondosan strukturált,
felelősök által kísért beilleszkedési folyamat szükséges, mely a tar-
tós együttélés elengedhetetlen feltétele.

A monasztikus kultúra az Isten jelenlétére való figyelésben külö-
nösen érzékennyé válik a szépségre. Ha az Igére figyelve lakunk hu-
zamosabb ideig egy helyen, akkor a hely lassan széppé válik, hiszen
az ember sajátja, hogy a természetben, a másikban, az Isten Igéjében
felfedezett szépségre válaszoljon, s a válaszban a maga módján ki-
fejezze azt a szépséget, amely megérintette. A középkori apátságok
román stílusú, legtöbbször ismeretlen szerzetesek által faragott osz-
lopfőitől kezdve a kortárs ikonfestő szerzetesekig vagy szerzetes
költőkig érvényes az, hogy a monasztikus művészet a lectio divinából
táplálkozik, Isten Igéjére válaszol.

A számban megfogyatkozott monostori iskolák előtt ma is lehe-
tőség, hogy a szerzetesi életmód sérülése nélkül hosszú távra falai
közé fogadva a fiatalokat a monostor képes közvetíteni számukra
azokat az értékeket, amelyeket a társadalomban képviselni akar.
Manapság az internetnek köszönhetően nagyon könnyű informá-
cióhoz jutni. Valódi képzést, nevelést, formációt, mester–tanítvány
viszonyt azonban nehéz találni. Nem véletlen, hogy a mo nostorok
önkéntes programjai, a „Kloster auf Zeit” bentlakásos kolostori élet-
vezetési tréningek, meditációs kurzusok iránt nagy az érdeklődés.
Kitágítva a nevelés fogalmát a bencés és ciszterci iskolákon túlra, a
monostor a maga életritmusával, megszentelt tereivel és időivel
maradandó nyomot hagy azokban, akik tanulni kész vendégként
vagy egy lelki kísérő szerzetest rendszeresen felkeresve hagyják
magukat megérinteni mindattól, amit ott találnak.

A misztérium sajátossága Szent Pál szerint, hogy egyszerre titok,
mely kezdettől fogva rejtve van, és meghaladja az embert, ugyan -
akkor egy konkrét dolog által jelenvalóvá válik, és közvetíteni
képes Isten és ember között (2Kor 2,7). A monostor temploma és
épülete, valamint a benne élő közösség arról tanúskodik, hogy a
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misztérium sajátos módon van jelen a világban. A szerzetesközös-
ség a maga távolságvételével mindenekelőtt azt jeleníti meg, hogy
a keresztény ember Istentől jövő hivatása elhív, kihív a világból
(ekklészia). Azután a szent térben a közös hivatásban osztozókat a
Lélek összegyűjti egy helyen, népet, családot hoz létre: látható lesz
az egyház, mint szünagógé. Végül a hivatás, az összegyűjtés mindig
egyben küldetés is, a világból elhívottak, akik egy közösséget al-
kotnak, feladatot kapnak, mely őket a világ felé küldi (missio). A plé-
bánia-rendszer, egyházi intézmények válságával párhuzamosan fel-
értékelődik a monasztikus közegben megélhető, személyességen
alapuló egyház-tapasztalat.

�

Az iménti felsorolás, mely azokat az értékeket próbálta összeszedni,
amelyeket a monostorok ma a társadalomban hordozni hivatottak,
nyilvánvalóan egy idealizált monasztikus kultúra ismertetőjegyei,
mely a valóságban a legritkább esetben valósul meg ebben az éteri,
tiszta formában. Valójában csak úgy írhattuk le a Regulán alapuló
benedeki hagyomány eme értékeit, hogy gondolatban elkülönítet-
tük a monostort és a társadalmat, amiben él. Nemcsak a monostor
van a világban, ahol a szerzetesek élete gyümölcsöt hozhat, hanem
a negatív előjelű világ is jelen van a monostorban, ami veszélyez-
tetheti a szerzetesi életet. A monostor szerzetesei is a társadalom
produktumai, s a szerzetesek számára az igazi kihívást az jelenti,
amit Czesław Miłosz egyik, Thomas Mertonhoz írt levelében úgy
definiál, mint „az egyén lelkébe ültetett társadalom”:5 mindazok a
tendenciák, rossz szokások, szenvedélyek, amelyekkel a hagyo-
mányban gyökerező életforma a szerzetes lelkében, életében talál-
kozik, és konfliktusba kerül. Olyan megkülönböztetésről, küzde-
lemről van szó, melynek egyszerre vannak külső kiváltó okai és
bennünk gyökerező elemei. Ezért a szerzetesekre ható és számukra
kihívást jelentő korszellem megjelenési formáira kiválóan alkal-
mazható az a fogalom, amit a korai szerzetesség „rossz gondolat-
nak”, görög szóval logiszmosznak nevez. Evagriosz Pontikosz klasz-
szikus felsorolása szerint ezeknek a gonosz gondolatoknak nyolc
fő kategóriája van,6 melyek segítségével most átfuthatjuk a monos-
torokba beszüremkedő világ negatív hatásait, kihívásait.

Az ember ételhez, étkezéshez való viszonya árulkodik önmagá-
hoz és a világhoz való alapvető viszonyáról. A benedeki regula
részletesen szabályozza a monostori étkezések lefolyását, a böjti
időszakokat. A középkori kolostorépítészetben az ebédlő, a refek-
tórium gyakran a templom mintájára épül, ezzel is kifejezve az ét-
kezés szakralitását, az Eucharisztiához való viszonyát. Az étkezés
kultúrája a nyugati világban lényeges változásokon ment keresz-
tül, s ez hatást gyakorol a monostorok életére is. Egy németországi
apátságban tapasztaltam, hogy a majdnem 40 fős közösségből a na-
pirend szerinti vacsorán 4-en voltak jelen, a többiek külön idő-

5Robert Faggen (szerk.):
Striving Towards Being.

The Letters of
Thomas Merton and

Czesław Miłosz.
Farrar, Straus and
Giroux, New York,

1996, 25.

6Bővebben lásd
Baán Izsák: Evagriosz

Pontikosz a gondolatokról.
L’Harmattan – Szent

Mauríciusz Monostor,
Budapest – Bakonybél,

2005, 45–67.
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pontban, általában késő este étkeztek. Hallottam olyan amerikai
apátságról is, ahol lemondtak a közös étkezésről, s a konyhán el-
helyezett hűtőszekrényből mindenki bármikor kiszolgálhatja
magát. A szerzeteseket is kísérti a nassolás, többen küzdenek túl-
súllyal. Az étkezéssel kapcsolatos problémák ellen a monasztikus
hagyomány a böjt és étkezés ritmusával, a közös étkezések idejé-
nek megtartásával hathatós eszköztárral rendelkezik, azonban az
egyéni szabadság abszolutizálása, a sokféle ételérzékenység jelen-
léte, a különféle szolgálatokban túlterhelt szerzetesek hektikus idő-
beosztása miatt ezek az eszközök könnyen erejüket veszítik.

A lelki életben előre haladni vágyó szerzetes Evag riosz szerint az
evésben megnyilvánuló, önfenntartásra irányuló ösztön után máso-
dikként a nemi vággyal találkozik a belső küzdőtéren. A világ, amiből
ma a monostorba lépők érkeznek, s amit szívükben hoznak maguk-
kal, tálcán kínálja azokat az alkalmakat, ahol „a szem kívánsága” ho-
rogra akadhat, s a rossz gondolatok, a tisztátalan „démonok” elsza-
badulhatnak. Óriásplakátokon, újsághirdetésekben, ártatlannak tűnő
filmekben akaratlanul is bele lehet futni a szexualitás torz, kereske-
delmi, pénzzé tehető formájába. A közelmúltbeli felmérések alapján a
hazai internethasználó férfiak kétharmada néz rendszeresen pornog-
ráf tartalmakat. Amit a monostor falai korábban kívül tudtak tartani,
az ma gombnyomásra a szerzetes cellájában is megjelenhet. A hiva-
tások ebből a világból jönnek, s már nem húszévesen, mint pár évti-
zeddel ezelőtt, hanem harminc-harmincöt évesen, ami gyakran azt is
jelenti, hogy nemcsak a munka világában, hanem a nemiség terén is
sokrétű és nem feltétlenül átdolgozott tapasztalattal rendelkeznek. Az
ezzel való belső munka, a függőségektől való szabadulás gyakran
nem kis kihívás elé állítja a közösségeket. A helyzetet csak nehezíti,
hogy a válások, a családok válsága, a mozaikcsaládok hozzájárulnak
a kötődési minták torzulásához, melyekből később olyan, a nemi
identitásban jelentkező problémák származnak, melyeket a társada-
lom normalitásként kezel. A nyugati szerzetesközösségek számára
komoly fejtörést okoz a homoszexuális hajlammal együtt élő jelent-
kezők számának növekedése. A „szem böjtje”, a szív feltárása, a józan,
egyszerű élet a szerzetesi hagyomány klasszikus eszközei, melyek se-
gíthetnek a „paráznaság démonával” való küzdelemben. Ezzel együtt
azonban elengedhetetlen az olyan újabb eszközök felfedezése, mint az
internethasználat közösségi korlátozása, a szexualitásról való nyílt be-
széd a közösségben, s esetenként külső szakember, pszichológus,
addiktológus segítségének igénybe vétele.

A két alapvető ösztönnel való küzdelem után a bírvágy csapdái-
val kell szembenéznie a szerzetesnek, mely a bibliai hagyomány sze-
rint valójában bálványimádás, arra való kísértés, hogy Isten helyett
valami másban keressük a biztonságunkat. A mo nostorba lépő, jóléti
társadalomból és a munka világából érkező fiatalok számára nem
mindig könnyű az autonómia feladása s a monostor egyszerűbb élet-
stílusához való alkalmazkodás. Az evangéliumi szegénységért való
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egyéni küzdelem mellett ugyanakkor a közösségeket is megkísért-
heti a bírvágy. A nyugati világ monostorainak többsége viszonyla-
gos anyagi biztonságban, vagy talán jobb, ha úgy fogalmazunk,
hogy gazdasági egyensúlyban él. Jóval kevesebb azoknak a mo-
nostoroknak a száma, melyek nagy tartalékokkal, hosszú távra biz-
tonságot nyújtó vagyonnal rendelkeznek. Ennek megfelelően szinte
mindenhol komoly erőfeszítéseket kell tennie a szerzeteseknek,
hogy monostoruk középtávon fenntartható legyen: kreatív ötletek,
jó szakemberek segítségével próbálják a helyi adottságokat, lehe-
tőségeket kihasználni, s ugyanakkor arra is figyelmet fordítani,
hogy az evangéliumi egyszerűség ideálja ne sérüljön. Az újabb ala-
pítású, kisebb infrastrukturális teherrel rendelkező közösségek esz-
köztárának része az állami támogatások elutasítása vagy a közösség
bankszámláján megjelenő tartalék eladományozása. Ezt azonban a
műemléképületek terhét viselő, hagyományos közösségek nem
tudják követni.

Evagriosz szerint a szomorúság, mint rossz gondolat, a frusztráció,
a be nem teljesült vágyak, az örömtelenség következménye. A nyu-
 gati világ monostorainak nagy része küzd az emberi és anyagi erő-
források hiányával s az emiatt felmerülő frusztrációval. A létszám-
csökkenés, a fiatalok elmaradása, a közösség kihalásának naponta
fenyegető árnya sok monostorra rányomja bélyegét. Többfelé ta-
lálni olyan nagy múltú, de rohamosan fogyó és emberi számítás
szerint hamarosan megszűnő közösségeket, melyek szomorúságot
sugároznak maguk körül, s ennek egyik konkrét megjelenési for-
mája a bezárkózás, a rezignáltság. Egy itáliai apátság elküldte a no-
víciusait mondván, hogy a jelen nehéz helyzetben nem tudnak fog-
lalkozni velük. Egy német monostor úgy oszlott fel a közelmúltban,
hogy a szerzetesek létszáma és életkora alapján még működhetett
volna, de a szűkösségből adódó kényelmetlenségek miatt ők le-
mondtak erről a lehetőségről, s inkább ki-ki keresett magának he-
lyet valahol máshol. Egy holland bencés közösség az újjászületés
reményében néhány évre kölcsön kapott egy brazil apátságból fia-
tal szerzeteseket, de a kulturális, generációs különbségekből adódó
kényelmetlenségek miatt visszaküldték őket Brazíliába éppen
akkor, amikor az első holland fiatal érdeklődni kezdett a közösség
iránt. Evagriosz szerint a túlzott szomorúság az öngyilkossághoz
vezethet, s úgy tűnik, ez a közösségekre is érvényes. A szomorú-
ság démonával való küzdelem szép példája az a holland közös-
ség, amelynek utolsó, idős tagjai elfogadva, hogy a monostor kül-
detése véget ért, együtt költöztek be egy idősek otthonába, s ott a
végsőkig kitartottak a közös imádság és a közösségi élet gyakor-
latai mellett.

A beteljesületlen vágyak másik következménye a düh. A mo-
nostorokból sem hiányoznak a nézeteltérések, összezördülések, hal-
lani olyanról is, hogy a zsolozsmán az egyik padból a másikba
könyvek repültek vagy szerzetesek összeverekedtek. Mindez nem
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új jelenség, része emberi mivoltunknak. Viszont új, s talán a kor-
szellem tekintély-válságával kapcsolatos az a fajta ellenérzés, tartós
harag, bizalmatlanság, ami az elöljáróra irányul, s ami egyre széle-
sebb körben jellemzi a nyugati szerzetességet. A hatalomgyakor-
lásnak az a formája, ami az élethosszig tartó apáti szolgálathoz, az
apát alakjához kötődik, egyre kevésbé befogadható mind a közös-
ség, mind a választott elöljáró számára. Az új alapítású monasztikus
közösségek inkább perjelt választanak, s a közösség testvéri jelle-
gére, a közösségi döntéshozásra fektetik a hangsúlyt. Többek kö-
zött a feldolgozatlan indulatok számlájára is írható, hogy több nagy
múltú monasztikus közösség a leköszönő apát helyébe rövid időre
szóló kormányzó perjelt tud csak választani.

Az akédia, azaz a csüggedtség, kedvetlenség, elvágyódás szel-
leme két alapvető jellemvonással rendelkezik: megakadályozza,
hogy a szerzetes az imádságra, olvasásra, munkára koncentráljon, s
minden áron arra akarja rábeszélni, hogy elhagyja a celláját, és utaz-
zon, ismerősöket látogasson. Röviden, gyűlöletessé teszi azt, ami
van, és kívánatossá azt, ami nincs, vagy távol van. A telekommuni-
káció eszközei és a nagyfokú mobilitás ma a szerzetesi akédia fon-
tos előmozdítói. A monostori munkakörök egy részéhez elenged-
hetetlen az e-mail és a mobiltelefon, ám ha használatuk nem kellő
megkülönböztetéssel társul, akkor a szerzetest virtuális kapcsolatok
sokaságával szórakoztatja, vagy éppen terheli, s ezek a kapcsolatok,
melyek nem képesek betölteni a társ hiányából fakadó érzelmi űrt,
kedvetlenséget, elvágyódást eredményezhetnek, végül a monostor
elhagyásához vezetnek. A technológiai fejlődés sebessége oly mér-
tékű, hogy a szerzetesközösségek gyakorlata nehezen tudja tartani
vele a lépést. A teljes elzárkózás és a megkülönböztetés nélküli hasz-
nálat végletes választásai között élhető, arányos keretek kialakítása
az internet vagy a közösségi média területén például nagy és gyak-
ran felmerülő kihívás a közösségek számára. A közösségi gyakorlat-
tal támogatott egyéni aszkézis ezen a területen alapvető fontosságú
lesz a jövő szerzetesi nemzedéke számára.

A hiú dicsőség Evagriosz írásaiban azt a kísértést jelöli, mely a lelki
életben előre haladott, szentéletű szerzetest arra buzdítja, hogy a jót
az emberek szeme láttára, az elismerésért, önmaga kedvéért vigye
végbe. A siker, az elismerés, a társadalmi presztízs keresése megkí-
sérti úgy az egyént, mint a közösséget. A monasztikus közösségeket
terhelő és atomizáló individualizmus gyökere is valahol itt kere-
sendő. Nagyobb és kisebb létszámú közösségek egyaránt szenved-
nek a szerteágazó feladatok miatt, s nem ritka, hogy a hamar pozíci-
óba kerülő, tehetséges szerzetes elszigetelődik a közösségtől, és
önkényesen, szerzetesi állapotától függetlenül — esetleg nagyon jól
— vezeti a monostor vállalkozását. Ez történt például az egyik német
apátságban is, ahol az országszerte ismert sörfőzde tehetséges szer-
zetes-vezetője nagy gazdasági sikerek után szembekerült apátjával,
és végül nyilvános botrány kíséretében elhagyta a rendet.

6. Akédia

7. Hiú dicsőség

420



Az utolsó, és legveszélyesebb rossz gondolat a gőg, mely azokat
sújtja, akik példamutató életük révén megszabadultak az összes
rossz gondolattól, de végül az érdemet Isten helyett önmaguknak
tulajdonítják. Ez a „rossz szellem” véleményem szerint főleg a si-
keres, egyszerű és világos identitást kínáló és emiatt sok fiatalt
vonzó tradicionalista közösségeket környékezi meg. Az ilyen kö-
zösségek szemlátomást hatásosan küzdenek a szekularizmussal, de
kísértésük, hogy a monasztikus ideált ideológiává fejlesszék, s ide-
jétmúlt szokásokat, valamint sajátos, konzervatív teológiai és litur-
gikus nézeteket tartsanak az „igazi” szerzetesi élet kritériumainak.
Gyakran nagy társadalmi támogatást élveznek, de elsősorban azok
részéről, akik az összetett és kihívásokkal teli jelenből a biztonságot
adó múltba kívánnak menekülni, s így valójában a monostor egy
mesterséges közegben éli elzárkózott életét. Egy-egy szerzeteskö-
zösség kudarcai, botrányai — melyek sajnos nem hiányoznak — az
alázatgyakorlás, a valódi értékek megtalálásának lehetőségei, a
megtérésre való meghívás a Lélek részéről.

�

A monasztikus életforma fennmaradásának kulcsa úgy a múltban,
mint a jövőben a megkülönböztetés, s az abból fakadó megújulásra
való képesség. A jelenre nyitottan, a társadalomban működő dina-
mizmusokat észrevéve, s azokat a hagyomány kritériumai alapján
integrálva vagy elutasítva haladnak előre az egyes monostorok, s
hoznak több vagy kevesebb gyümölcsöt ma Európában. Mind az
elzárkózás, a hagyomány abszolutizálása, mind a túlságos nyitott-
ság, a korszellemhez való hozzáidomulás, a szekularizmus komo-
lyan veszélyezteti a közösségek jövőjét. Különleges felelőssége a fia-
 tal szerzetesi nemzedéket képző növendék-elöljáróknak, hogy az
önismeret és az Isten ismeretének kettős kritériuma alapján érett,
megkülönböztetésre képes szerzetesek éljenek a holnap monosto-
raiban. A monasztikus szerzetességnek a maga stabilitásával szem-
látomást van mondanivalója a menekülő társadalom számára,
amennyiben világos értékeket képviselve, a világra nyitottan, de
ahhoz nem hozzáidomulva vállalja azt a küldetést, amely kezdet-
től fogva sajátja: Isten konkrét, emberi formában való jelenlétéről, a
köztünk lévő Krisztusról tanúskodni a világban. S mindezt csen-
desen, a leginkább a bölcsességi irodalomra jellemző módon, egy él-
hető életforma felmutatásával. Szent Ágoston gondolataival zárva:
„Rossz idők, nehéz idők járnak — mondják az emberek. Éljünk jól,
és jobb idők jönnek. Az idők mi vagyunk: amilyenek vagyunk,
olyanok az idők is.”7

8. Gőg

7Szent Ágoston:
Sermo 80,8.
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