
Ígéret az állandóságra 
– a stabilitási 
fogadalom 
„Ki a szerzetes? Akit szerzetesi ruhában temetnek el.” A szerzetesi 
anekdotakincsből merített meghatározás frappánsan világít rá arra, 
hogy az életünk legmélyebb rétegét érintő döntéseink valódiságára 
csak az üthet pecsétet, ha mindhalálig kitartunk mellettük. A szer-
zetesi létformához mint keresztény életállapothoz hozzátartozik az 
egész életre szóló elköteleződés. Az egyházjog szerint szerzetes úgy 
lehet valaki, ha egy közösségben élethosszig tartó fogadalmat tesz az 
evangéliumi tanácsokra, az engedelmességre, tisztaságra és szegény-
ségre. A Szent Benedek Reguláját követő monasztikus hagyomány-
ban azonban, mely a „klasszikus” szerzetesi fogadalmak kialakulá-
sá nál jóval korábbra nyúlik vissza, a szerzetes az engedelmesség 
mel lett két másik dolgot kell, hogy megígérjen: stabilitást és a ma-
gyarra nehezen fordítható, a latin conversatio morum szóösszetétel-
lel meghatározott „erényes életvezetést”, „szerzetesi életalakítást”.1 
Pusztán a szavak szintjén is megállapítható, hogy a benedeki foga-
dalmak arra hívják a tanítványt, hogy a naponta őt megszólító és 
mindig új utakra hívó isteni Igére hallgatva (oboedientia) egy életen 
át folyamatosan alakuljon (conversatio), de mindezt stabilan, úgy, 
hogy közben valamiben — a folyamatban való megmaradásban — 
állandóságot, változatlanságot ígér. 

Stabilitást ígérni paradox dolog. Az állandóságra, a belső bizton -
ságra persze mindannyian vágyunk. De ma, amikor a — koronaví-
rus által erősen megnyirbált — mobilitás a legfőbb értékek közé tar-
tozik, s amikor önazonosságunk szabad meghatározásának vagy 
megváltoztatásának lehetőségét sokan személyiségi jognak tekin-
tik, egy olyan ünnepélyes ígéret, mely a jövőre vonatkoztatva lát-
szó lag lemond a változtatás lehetőségéről, sokaknak inkább ijesztő, 
mint vonzó: mintha a pszichés stabilitást, a belső biztonságot ma 
éppen a kilépés, a választás és a változtatás lehetősége garantálná. 
Az életre szóló elköteleződés egyre ritkább, a nehézségek, a lehető-
ségek beszűkülése menekülésre késztet: kórházlelkész ismerősünk 
elmondása szerint a harmincas, negyvenes éveikben járó daganatos 
betegek jó része a kezelés alatt nemcsak életerejét és szak mai beá-
gyazottságát, hanem házastársát vagy élettársát is elveszíti. Tízéves 
magiszteri szolgálatom alapján húsz szerzetesség iránt komolyab-
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ban érdeklődő fiatalból kettő lép be a monostorba és egy jut el az 
ünnepélyes fogadalomig. Manapság arra vállalkozni, hogy ugyan-
azon a helyen, ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazon életsza-
bályok szerint éljünk évtizedeken át, őrültségnek, szinte lehetetlen 
vállalkozásnak tűnik. S mégis, érett szerzetesekkel találkozva, akik 
fogadalmukat megtartva kitartottak a „monasztikus folyamatban”, 
megtapasztalható az a belső béke és derű, az istenkapcsolatnak az 
a mélysége és egyszerűsége, ami a stabilitást vonzóvá, vállalhatóvá 
teszi. Mindezek fényében talán nem haszontalan alaposabban 
szemügyre venni azt, amit a monasztikus hagyomány stabilitáson 
ért: megérteni, hogy mit is fogad az, aki ma stabilitást fogad, és mi-
lyen üzenete, gyümölcse lehet mindennek mások számára életálla-
pottól függetlenül. 
 
Az érintésre nyitottan: a stabilitás mint elköteleződés 
 
Minden életre szóló kapcsolódás kezdetén megszólítottságot, meg-
érintődést találunk. Ahogyan az evangéliumi tanítványok története 
is a Jézussal való találkozással és a tőle érkező kezdeményezéssel, 
meghívással kezdődik, ugyanúgy a szerzetessé válás útján elindító 
történés sem lehet más, mint a találkozás a meghívó Istennel. Erről 
olvasunk a legtöbb szerzetesi szentéletrajzban, s ezt erősíti meg 
saját, hivatásgondozói tapasztalatom is: semmi más nem tudja meg-
tartani a szerzetest az útján, mint az a mély meggyőződés, hogy 
Isten hívta meg erre az életformára, ő pedig szabadon válaszolt, 
igent mondott, és a meghívó Isten képes őt megtartani az úton, az 
újra meg újra kimondott igen folytonosságában. Ebben az optiká-
ban a stabilitás végül is nem más, mint a megmaradás a kapcsolat-
ban: a legelső, legbelső motivációval és a Meghívó személyével való 
kapcsolatban. A monasztikus élet erős keretei, a napirend, a helyhez 
kötöttség pedig nem szolgálnak mást, mint hogy a kezdeti meg-
érintődés élő maradhasson: a zsolozsma alkalmai, a lectio divina, az 
intenzív testvéri élet, az elöljárónak való engedelmesség mind arra 
szolgálnak, hogy a szerzetes újra meg újra meghallja „a minden nap 
felé kiáltó isteni szózatot”,2 és készségessé váljon a már kimondott 
válasz megújítására. 

Az ünnepélyesen kimondott fogadalom egy olyan, szabadon 
meghozott döntés kifejeződése, mely a szerzetes változandóságnak 
alávetett életének integrálásához kiindulásként szolgálhat. Ennek 
fényében a stabilitás nem a változásról, a fejlődésről való lemondás, 
hanem az arra való nyitottság, hogy a változás, az élet és a szemé-
lyiség integritását kikezdő differenciáló tényezők gyakran ellenté-
tes vektorait egyben, egy irányban tartsa az Istenhez való tartozás 
mindent átfogó erőtere. Amint az orvosi nyelvben a beteg „stabil 
ál lapota” nem a teljes változatlanságot jelenti — hiszen ez utóbbi 
ép pen a biológiai halál jellemzője volna —, hanem azt, hogy a tes-
té ben zajló folyamatokat a szervezet képes egységben tartani és a 
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gyógyulás irányába állítani, ugyanígy a szerzetesi stabilitás sem a 
megkérgesedés vagy elmerevedés lelki attitűdjét célozza meg, 
hanem a belső folyamatok, az érzelmi hullámzás és az előre nem 
látható életesemények egy irányba fordítását, integrációját. 

Mindebből következik, hogy az elköteleződés, bár a fogadalom 
egyszeri önfelajánló aktusában fejeződik ki, mégsem pontszerű, 
sokkal inkább egy folyamatban válik személyes valósággá. Aho-
gyan Izrael történetében Isten előszeretettel mutatkozik be úgy, 
mint aki „az atyák Istene”, „Ábrahám, Izsák és Jákob Istene”, aki a 
népet kihozta Egyiptomból, azaz olyan Isten, akivel a népnek közös 
története van, szemben a sokat ígérő, de megbízhatatlan kánaáni 
bálványokkal, ugyanúgy a szerzetesi elköteleződés is a meghívó Is-
tennel közös történetben, a csábító bálványok helyett a hozzá és a 
vele kötött szövetséghez való ragaszkodásban növekszik és bonta-
kozik ki. 

Ebben a közös történetben a monasztikus hagyomány nagy sze-
repet tulajdonít a rítusoknak. A napot átszövő liturgia mellett a 
szerzetesközösség hétköznapjait és ünnepeit szimbolikus gesztu-
sok és áldások kísérik végig: a nap kezdetét és végét, az étkezése-
ket, a munkát, a közösségi szolgálatokat mind olyan jelek és sza-
vak gazdagítják, melyek a communióban, az Istennel és egymással 
megélt közösségben való megmaradást hivatottak erősíteni. Ennek 
a szimbolikus létformának a logikája merőben eltér a világban do-
mináló szubjektivizmus hozzáállásától: a rítus nem függ a szerze-
tes aktuális belső állapotától, nem ő tölti meg jelentéssel, hanem for-
dítva, a szimbolikus cselekedet alakítja őt hosszú hónapok, évek 
alatt. A „tartsd meg a rendet és a rend megtart téged” elve alapján 
a gyakorlatok hűséges végzése, a napirendben való megmaradás 
teszi lehetővé, hogy a rítusok által közvetített tartalom ebben a 
„monasztikus folyamatban” megjelenjen egyéni és közösségi szin-
ten egyaránt. 

A stabilitás ilyetén értelmezését tovább mélyíti, ha felidézzük, 
hogy az egyik legkorábbról ránk maradt, szerzetességet leíró szö-
vegben az elkötelezett életformát élő aszkétákat sajátos, az elkötele-
ződésre utaló névvel illették: a 3. századi szír egyház közösségeiben 
élő szerzeteseket Afrahat, „a perzsa bölcs” írásaiban a bnai qeyama ki-
fejezés fémjelezte, amit leggyakrabban „a szövetség fiai” szókap-
csolattal fordítanak.3 Az eredeti szóösszetétel azonban sokkal tágabb 
jelentésmezőt ölel fel: a qum igéből származó névszó jelenti az „ál-
lást”, a „felállást”, akár a feltámadást is a „felállított intézmény” vagy 
megkötött szövetség mellett. A kor üldözött keresztényei az egyházi 
közösségben jelen lévő szerzeteseket a stabilitás embereinek látták, 
nem pszichés értelemben, hanem sokkal inkább az eszkatonra, a dol-
gok végső rendjére utalva, mint akik szilárdan, elkötelezetten állnak 
az Ország evilágtól különböző erőterében. „A megnevezésben rejlő 
fogalmi horizont a »qeyama szövetség« közössége számára tehát a kö-
vetkezőket jelentheti: szilárdan állni, virrasztókként talpon maradva 
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várni a parúsziát, Krisztus visszatértét: egy olyan állva maradás, 
mely úgy tűnik, hogy a feltámadás ígéretére is utal, az új szövetség-
nek arra a rendjére, melyet Isten Jézusban kötött az emberekkel.”4 

A behatárolt végtelen: a stabilitás mint a szabadságban való 
növekedés kerete 

A monasztikus szerzetesség mindig nagy hangsúlyt helyezett a 
helyhez kötöttségre, az egyhelyben való megmaradásra. A temati-
kus apoftegmagyűjtemény nyitó szövegében Antal az üdvösségre 
vezető három tanácsa közül az egyik, hogy „ha valahol letelepedsz, 
ne költözz el onnan egykönnyen”.5 A szerzetes arra vállalkozik, 
hogy az édenkerthez hasonló, jól körülhatárolt, de felfelé, a végte-
len felé nyitott fizikai térben létezzen, s ez segítse hozzá, hogy lel-
kében is helyreálljon valami az elveszett Paradicsomból. Ennek a 
szimbolikus létezésnek egészen radikális megtestesítőit a szír szer-
zetesség „oszlopos szentjeiben”, az úgynevezett sztilitákban talál-
juk. A világgal szakító aszkéta a lakott helyekről kiköltözve maga 
mögött hagyta nemcsak az emberi érintkezés, hanem a munka és a 
mozgás szabadságának lehetőségét is, és egészen Istennek élve egy 
néhány négyzetméteres területen, az időjárás viszontagságainak ki-
téve élte földi életének napjait. A ránk marad források alapján a szél-
sőséges önkorlátozásban kitartó szerzetesek, mint például Oszlopos 
Szent Simeon, a szentségnek, a belső szabadságnak olyan ma gas fo-
kára jutottak, hogy a hívő közösség tagjai mintegy orákulumnak te-
kintve őket az élet legkülönfélébb területein kérték tanácsaikat és 
imáikat. Ennek a radikális aszkézisnek a nyugati megfelelője volt 
a középkori Európában széles körben elterjedt reclusus életforma: a 
magukat tornyokba vagy templomok mellé épült cellákba befalazó 
férfiak és nők sajátos remetemozgalma. 

Az aszkézisnek ezek a szélsőséges formái, a radikális fizikai ön-
korlátozás csak akkor érthető meg, ha látjuk a célt, azt a belső álla-
potot, aminek elérésre vágyik a magát szűk térre korlátozó szerze-
tes. A korai szerzetesség teológiájában az önmegtagadás, a testi és 
lelki küzdelem célját abban a stabil belső állapotban határozták 
meg, melyet a „szenvedélymentesség (gör. apatheia)” kifejezés je-
lölt. Athanáz Szent Antal életében részletesen leírja ezt az állapo-
tot. Miután Antal hosszú éveken át egy elhagyatott erődbe bezár-
kózva küzdött a kísértésekkel, végül kilépett onnan, s a környékről 
emberek mentek hozzá. „Lelke állapotát tekintve tiszta volt. Nem 
törte össze bánkódás, nem puhította el az élvezet, nem kerítette ha-
talmába sem nevetés, sem szomorúság. A sokaság láttán nem jött 
zavarba, de nem is tört ki örömben amiatt, hogy ennyien köszöntik, 
hanem tökéletesen ugyanolyan maradt, mint akit az értelem irányít 
és természetes állapotában van.”6 Ennek a „tiszta” állapotnak a lé-
nyege, hogy a lélek, a szenvedélyektől való szabadságnak köszön-
hetően képes a belső folyamatait, érzéseit, indulatait, vágyait alá-

4Vittorio Berti: 
Il monachesimo siriaco. 

In Giovanni Filoramo 
(szerk.): Monachesimo 

Orientale. Un’introduzione. 
Morcelliana, Brescia, 

2010, 148. 
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Magyarul:  

A szent öregek könyve. 
(Ford. Baán István.) 

Jel Kiadó, Budapest, 
2010, 28. 
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vetni az értelem (nous) irányításának. Az értelem itt azonban nem 
a „józan ész”, a ráció, hanem a lélekben az isteni képmást hordozó 
„lélekrész”, olyan képesség vagy princípium, amely integrálni tudja 
a lélek egészét.7 A korai szerzetesség gondolkodásában ez a foga-
lom további tisztázásra szorult. Jeromos a szenvedélymentességet 
félreértve bűntelenségnek (impeccantia) fordította, s azt állapította 
meg vele kapcsolatban, hogy egy ilyen állapot az embert „vagy a 
sziklaszirthez teszi hasonlóvá, vagy pedig istenséggé teszi”.8 A fel-
vetésre válaszul a nyugati szerzetesi irodalom ettől kezdve — meg-
őrizve a görög szenvedélymentesség tartalmi ismertetőjegyeit — a 
„szív tisztasága” bibliai kifejezést preferálta, s az aszkézis közvet-
len céljaként ennek az állapotnak az elérését tartotta. Megmaradni 
az önkorlátozás küzdelmében, leszámolni a hamis ragaszkodások-
kal, helyreállít valamit a lélekben a „természetes” azaz Istentől 
szándékolt paradicsomi állapotból, tartós keretet ad a szabadság-
ban való növekedéshez. Más megközelítésből tehát azt is mond-
hatjuk, hogy a szenvedélymentesség mint belső stabilitás a lelki 
harc gyümölcseként a rendezetlen ragaszkodásoktól való szabad-
ságot jelenti, egy olyan állapotot, amely képessé tesz a valódi, tiszta 
szeretetre. 

Megmaradni a küzdelemben: a stabilitás mint újrakezdés 

A belső egyensúly, stabilitás állapota azonban törékeny. Már a leg -
első szerzetesi nemzedék is, mely a belső és külső sivatag meghó-
dítására indult, hamar rájött arra, hogy a belső biztonság nem sajá-
títható el egyszer s mindenkorra. Sőt, épp a kisebb vagy nagyobb 
botlások és bukások tapasztalatában való kitartás, megmaradás, a 
naponta történő újrakezdés a kulcs, mely a stabilitás ajtaját nyitja. 
Nagyon kézzelfoghatóan mutatja be ezt az igazságot az egyik név-
telen apoftegma, amit hosszabb terjedelme ellenére fontosnak tartok 
egészében idézni: 

„Egy testvér, aki a remetecellákban lakott, az ördög működésének 
köszönhetően gyakran esett a paráznaság bűnébe. Ennek ellenére 
újra meg újra erőt vett magán, s nem hagyta el a szent ruhát. Sze-
rény liturgiáját végezve kérlelte Istent, és sóhajtozva így imádko-
zott: »Uram, látod az én késztetésemet, győzz le engem a te erőd-
del! Akár tudom akarni, akár nem, ments meg engem! Mivel sár 
vagyok, áhítom a bűnt. De mivel te hatalmas Isten vagy, téríts el 
tőle! Hiszen ha csak az igaz emberen könyörülsz, abban semmi 
nagy dolog nincsen. S ha csak a tiszta embert mented meg, azon 
nincs semmi csodálkozni való. Mert ez ilyenek méltók arra, hogy ir-
galmat nyerjenek. Tegyen hát csodát a te irgalmad velem, méltat-
lannal, ó Uralkodó, s így mutasd meg a te emberszeretetedet, mert 
a szegény rád hagyatkozik (Zsolt 9,35).« S ezt elmondta minden nap, 
akár elbukott a kísértésben, akár nem. Egyszer aztán, amikor éjnek 
idején a szokásos bűnébe esett, azonnal felkelt, és elkezdte az éj-

7Vö. Baán Izsák 
 „A látó lélek”. Értelem 

(nús) és tudás (gnósis) 
Evagriosz Pontikosz 

írásaiban. In Hegedűs 
Zoltán et al. (szerk.): 

Heggyel az ég 
egybemosódik. Ünnepi 

kötet Korzenszky Richárd 
70. születésnapjára. 

Tihanyi Szent Gergely 
Alapítvány, Tihany, 

2011, 411–425. 
 

8Szent Jeromos: 133. 
levél (Ctesiphonhoz), 3. 

In Takács László (szerk.): 
Szent Jeromos: Levelek 

II. Szenzár Kiadó, 
Budapest, 2005, 382 
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szakai zsolozsmát. A démon pedig, látva reménységét és Istennel 
szembeni vakmerőségét, szemmel látható alakban megjelent neki, 
s így szólt: »Te itt zsoltározol? Hogyhogy nem pirulsz fülig szé-
gyenedben, amikor Isten színe elé állsz, s hogy mered a nevét a 
szádra venni?« A testvér azonban így felelt neki: »A cella olyan, 
mint a fémműves műhelye: néha te ütsz a kalapáccsal, néha meg 
téged ütnek. Mindhalálig kitartok tehát a veled való harcban, amíg 
csak le nem gyűrlek. És bizony megesküszöm neked arra, aki eljött, 
hogy a bűnösöket megtérésre hívja (vö. Lk 5,32): addig fogom kérni 
szünet nélkül Istent, amíg csak harcolsz ellenem, s majd meglátjuk, 
ki győz, te vagy Isten.« Ennek hallatára a démon így felelt: »Bizony, 
akkor inkább többé nem háborúzok veled, nehogy még a végén ki-
tartásod révén koszorút szerezzek neked!« S attól a naptól fogva el-
távozott tőle a démon.”9 

A történet plasztikusan tár elénk egy a lelki életre vonatkozó 
igazságot: a bűnök és botlások természete, hogy az ember általuk 
elszakadni látszik Istentől, a kísértő pedig mintha azt szeretné el-
érni, hogy az ember szégyenében ne szólítsa meg az Istent, sőt, adja 
fel a küzdelmet. A szexualitás terén jelentkező bűnökkel kapcso-
latban különösen is megfigyelhetjük a szerzetesatyák felismerését, 
hogy a kísértő valódi szándéka nem az, hogy élvezetre csábítsa a 
szerzetest, hanem hogy kétségbeesésbe taszítsa, s a küzdelem fel-
adá sára, a küzdőhely elhagyására késztesse. Ebben az összefüg-
gésben tehát a stabilitás lényegében a kudarcok alázatos elhordo-
zására való képesség a naponta történő újrakezdés nyitottságával, 
a bizalom Isten szabadító erejében. 

Ez a dinamikus megmaradás, a naponta való újrakezdés, a kö-
zéppont köré rendezett változás plasztikusan megjelenik a közép-
kori kolostori építészetben, a kerengő elrendezésében. Nagyjából a 
12. század elejére egységesült a kánon, mely szerint a monostorok 
központi terét, a templomhoz kapcsolódó kerengőt építeni illett. 
A kerengő középpontjában kötelezően Krisztus-szimbólum, azaz 
fa, kút vagy kereszt található, a teret határoló négy, árkádok övezte 
folyosó pedig az emberi létezés különböző aspektusait hivatott 
megjeleníteni. A templom oldala, ahonnan a szerzetesek az imád-
ságra mennek, s ahol a lábmosás szertartását végezték, a lelki em-
bert (homo spiritualis) jeleníti meg imádságával, vágyaival és bűne-
ivel. A keletre néző szentélyhez csatlakozó oldalon helyezkedett el 
a tanításnak teret adó káptalanterem, fölötte pedig a scriptorium, a 
könyvtár. Ez a délelőttönként világosságban úszó oldal a szellemi, 
értelmi embert (homo intellectualis) szólítja meg. A templommal át-
ellenben lévő szárnyról nyílt a konyha és a gyakran a templomhoz 
hasonló módon épített ebédlő, valamint a melegedő, melyek a testi 
ember (homo carnalis) szükségleteit hivatottak megszólítani. Vége-
zetül a kerengő nyugati szárnya, ahol a monostor kapuja található, 
s ahová a vendégek és zarándokok bekopogtatnak, ahol a termé-
nyek a monostorba érkeznek, az élet társas dimenzióját testesíti 
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meg (homo socialis). A monostor ilyetén elrendezése, s ahogyan az 
élet az épületben zajlik, egyszerre tart teret a szerzetesi stabilitás-
nak, és jeleníti meg azt szimbolikus-rituális formában. A napjait eb -
ben a térben élő szerzetes, aki minden reggel újrakezdi istenkere-
sését és aki életének különböző, változékony aspektusait Krisztus 
köré szeretné integrálni, a szent térben és időben való megmara-
dása révén megtapasztalhatja, ahogyan a külső stabilitás belsővé 
válik. 

Akárhonnan is közelítjük meg tehát a stabilitás témáját, látható, 
hogy a fogadalom nem valami konzervatív merevségről, a válto-
zás elutasításáról szól. Sokáig állni úgy a legkönnyebb, ha sétálunk, 
ha úton vagyunk. A földrengésbiztos épületekre nem az a jellemző, 
hogy óriási súlyú vasbeton szerkezetekkel erősítik meg alapjukat, 
hanem épp a mozgásra képes, könnyű szerkezet miatt képesek 
együtt mozogni a talajjal. Ahogyan Michael Casey, a népszerű trap-
pista tanító írja: „A stabilitás nem mozdulatlanság. Ez a megmara-
dás és állandóság kulcsa a változások közepette. A legjobb példa er -
re a szörfös. Tudatában van annak, hogy a felegyenesedéshez és a 
szörfdeszkán maradáshoz tisztában kell lennie a szél és a víz moz-
gásával azért, hogy finoman változtatni tudja a súlypontját. A leg-
jobb mód állhatatosnak maradni, ha folyamatosan növekedünk. Ez 
sosem megszakítások vagy viszonylagos üresjáratok, esetenként 
megingások nélkül következik be, de a fontos az, hogy folyamato-
san haladjunk előre, hogy folyton alkalmazkodjunk a megváltozott 
körülményekhez, és hogy újra meg újra irányba állítsuk magunkat 
a cél felé.”10 

A cél pedig nem más, mint maga Krisztus, illetve a vele való sze-
retetközösségben megtapasztalt örök élet. A stabilitás erősen kap-
csolódik a megtestesülés misztériumához, amennyiben célja „nem 
egy cselekedet, hanem Krisztus életállapota”.11 A stabilitási foga-
dalommal a benedeki regulát követő szerzetes azt ígéri meg, hogy 
élete hátralévő részének kihívásait az Igében, az Eucharisztiában és 
a közösségben jelenlévő Krisztus erőterében, a vele való szeretet-
kapcsolatban fogja megélni, értelmezni, elhordozni. „Pro paradiso 
quem perdidimus restitutus est nobis Christus salvator: az elveszett 
Paradicsom helyett kaptuk a megváltó Krisztust”12 — írja Szent Ber-
nát egyik homíliájában. Az önmagát behatárolt térbe, beosztott 
időbe és állandó közösségbe, a paradisus claustralis zártságába szo-
rító szerzetes stabilitási fogadalma tehát nem más, mint a kereszt-
ségünkben gyökerező elköteleződés az Istennel való eredeti egysé-
günket helyreállító, megváltó Krisztus mellett. A stabilitás alapja 
pedig nem a keretek, a falak, az egyházi struktúrák vagy a közösség 
változatlansága, hanem egyedül Isten hűsége.
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