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A szerzetesrendek történetével Franciaországban sokáig csak maguk a ren
dek foglalkoztak. A téma tanulmányozása mostanában ismét előtérbe került, az 
egyetemi kutatók figyelmét is felkeltette. Az újabb tanulmányok különösen a 
szerzetesi utánpótlás, a rendekbe való belépés kérdésével foglalkoznak, és a 
szerzetesek társadalmi és területi hovatartozásának a kiderítésére is törekednek. 
A kolostori közösségeket tehát mint csoportokat, demográfiai és társadalmi 
jellemzőiket vizsgálják. A régebbi tanulmányok szinte teljesen elhanyagolták 
ezeket a szempontokat és a rendek életének csak intézményi vagy lelki-szellemi 
megközelítésével törődtek. A rendekbe való belépést tárgyaló munkákból vi
szont nem hiányzik az újkori katolicizmus iránti érdeklődés sem. Ez különösen 
a tridenti zsinat utáni megújulás fázisainak és különböző oldalainak megisme
réséhez fontos.

Az ilyen típusú vizsgálat elvégzéséhez olyan forrásokhoz kell fordulnunk, 
amelyek lehetővé teszik a rendekbe való belépés arányainak a meghatározását, 
és minél nagyobb mennyiségű információt kell összegyűjtenünk a szerzetesek 
családi vonatkozásairól. Ehhez többfajta dokumentum áll rendelkezésre. Elő
ször is a rendek többsége vezetett ún. „beöltözési” és fogadalmi jegyzőkönyve
ket, melyekből rekonstruálni lehet a rend egy-egy házába vagy tartományába 
való belépéseket. 1736-ban királyi rendelet teszi kötelezővé az ilyen jegyzékek 
vezetését. Ezeket azonban nem mindig őrizték gondosan, ezért gyakran más 
források is szükségesek. Az egyes közösségek szerint ezek különböző típusúak 
lehetnek. A női rendeknél általában bővebb a dokumentáció, mint a férfiaknál, 
mely számos információt közöl a fiatal lányról és családjáról, mivel az apácák
nál a fogadalom letétele után a hozományt szerződéses úton, gyakran jegyző

* A szerző KLTE Történelmi Intézete vendégeként 1995. április 20-án tartott előadásának 
fordítása.
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előtt fizették ki. Jegyzékbe kell venni tehát a különböző dokumentumokból az 
azonos személyekre vonatkozó adatokat. Az információk feldolgozása általában 
számítógépes úton történik, ami nagyon leegyszerűsíti a kapcsolódások össze
gyűjtését.

A koronként eltérő intenzitású jelenség

A  rendekbe kerülés jelentős esemény. Azt jelenti, hogy aki belépett egy 
kolostori közösségbe, elméletileg végleges döntést hozott, egy életre elkötelezte 
magát. Miután letette a fogadalmat, a szerzetes tulajdonképpen halottnak szá
mított a világi életben, azaz már nem tartozott a társadalomhoz. Azt a szerzetest, 
aki elhagyta a kolostorát, ha megtalálták, egyből visszaadták. Belépésének 
pillanatától kezdve elveszítette örökösödési jogát, nem részesülhetett a hagya
tékból. Mivel önkéntes szegénységre kötelezte magát, még felavatása előtt 
elkészítette végrendeletét, melyben elrendezte anyagi és jogi ügyeit. Ennek a 
társadalommal való gyökeres szakításnak lelki indíttatása volt: a szerzetes 
lemond a világi hívságokról, hogy teljesen Isten szolgálatának szentelhesse 
magát. Célja, hogy a rend törvényei, regula iránti engedelmességgel és a javakról 
való teljes lemondással saját személyes tökéletesedésén munkálkodjon. Másfe
lől igaz az is, hogy egy gyermek kolostorba adása igen praktikus megoldás 
lehetett a családi vagyon felaprózódásának megakadályozására.

Mindemellett az egyház szigorú szabályokat érvényesített annak érdekében, 
hogy a szerzetesi hivatás valóban egyéni elhatározáson alapuló, önkéntes sze
repvállalás legyen. A tridenti zsinat a XVI. században rögzítette a belépés jogi 
kereteit. 16 éves kora előtt senki sem tehette le a fogadalmat. Franciaországban 
a XVIII. század végén, 1768-ban ezt a korhatárt a férfiaknál 21, a nőknél 18 évre 
emelték fel. Sőt, az egyház egyéves novíciátust írt elő a felavatás előtt. Ekkor a 
jelölt abban a közösségben éli az életét, amelybe be akar lépni. Reverendát hord, 
melyet a „beöltözés” szertartásakor kap, részt vesz a kolostori élet valamennyi 
eseményén, és végrehajtja a novíciusok képzésével megbízott szerzetes utasítá
sait. A próbaidőben joga van elhagyni a közösséget és visszatérni a világi életbe 
anélkül, hogy ezt meg kellene okolnia. Ugyanakkor azonban a szerzeteseknek 
is joguk van ahhoz, hogy elküldjék a jelöltet, ha úgy ítélik meg, hogy nem tud 
majd alkalmazkodni a rend szabályaihoz. Az esetek többségében háromszor 
szavaznak a novíciátus időszakában a próbaidő folytatásának engedélyezéséről, 
megszakításáról. Végül, a felavatás napján az új szerzetesnek alá kell írnia egy 
nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy önként, minden kényszer nélkül teszi le 
a fogadalmat az engedelmességre, a szegénységre és az önmegtartóztatásra. Ily 
módon a rend és a család formailag védve van az esetleges későbbi felszólam
lások ellen.

Feltehető természetesen az a kérdés, hogy betartották-e ezeket a szabályokat. 
A rendelkezésre álló források semmi kétséget nem hagynak efelől: a novíciusok
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elég jelentős hányada a fogadalom előtt levetette a reverendát, sőt az sem ritka, 
hogy arányuk elérte a 20%-ot. Sajnos az okokat nem mindig jelölik meg 
világosan, sok „beöltözési” iratot egyszerűen nem töltöttek ki. Még a pontosabb 
információkból sem könnyű megállapítani, hogy a novícius saját választása 
szerint, vagy a közösség utasítására hagyta el a kolostort. Mégis úgy látszik, 
hogy az esetek többségében a katolikus reform szigorú rendjeinek erős szelek
ciós gyakorlatáról van szó, különösen a XVII. században. A próbaidő megsza
kítását néha a rossz egészségügyi állapot okozza, amely nem teszi lehetővé az 
önsanyargató életmódot, máskor pedig arról van szó, hogy a jelölt nem tud 
alkalmazkodni a rend szabályaihoz. Bár a kolostorból való kilépés a novíciátus 
időszaka alatt sem mentes a különböző gondoktól (melyekre később még 
visszatérünk), megállapítható, hogy valóban létező jelenségről van szó.

A rendek a különböző időszakokban nem mindig egyforma követelményeket 
támasztottak ajelöltek iránt. A belépéseket rögzítő tagfelvételi listákból megál
lapítható, a rendek csak .szükségleteik arányában, pontosabban a rendelkezésre 
álló helyeknek megfelelően fogadtak be új tagokat. Olyan közösség például, 
amelynek a jövedelmei földbirtokokból származnak, nem kívánta a szerzetesek 
életszínvonalát a létszám túlzott gyarapításával csökkenteni. A koldulórendek 
pedig attól féltek, hogy az adományok nem lesznek elegendőek túl nagy közös
ség számára. Olyan rendházak is ismeretesek, ahol az ismétlődő ínséges időkben 
a vezetők megtiltották a tagfelvételt. A szűrés igen erős tehát, ha a jelöltek sokan 
vannak, és gyengébb, amikor viszonylag kevesebben jelentkeznek. Általános
ságban tehát megállapítható, hogy a közösség csupán egyszerű utánpótlásra 
törekedett, hacsak nem új kolostor alapításáról volt szó.

A belépésekről készített összesítésekben mégsem érvényesül az a szabályos
ság, amit a fenti megjegyzések után várhatnánk. Vegyük például a kapucinus 
rend lyoni tartományát, amely Délkelet-Franciaországban jelentős befolyással 
rendelkezett. Erre a ferencesekhez tartozó, itáliai eredetű koldulórendre nagy 
szigorúság volt jellemző. 1574-ben telepedtek meg Franciaországban, s az 
említett tartományban a XVII. század közepétől kb. 60 kolostorral rendelkeztek. 
Mindent összevetve, a terület két évszázados története idején több mint 4000 
szerzetessel lehet számolni. Ha a vizsgálatból kivesszük a kezdeti időszakot, 
amikor a belépések számát igen nehéz megállapítani, az első szakaszban, a 
XVII. század első évtizedeiben nagyon magas felvételi arányt figyelhetünk meg: 
évenként több mint 30 új tag egészen 1640-ig. A század végéig az arány továbbra 
is elég magas, de mégsem annyira: 20-30 tag évente a XVIII. század első felében 
pedig 20 körül ingadozik. Az utolsó ötven évben viszont gyors csökkenés 
következik, 1770 után pedig már csak évtizedenként vesznek föl tíz jelöltet.

A többi rend adatainak vizsgálata hasonló eredményt mutat, bár kisebb 
időbeli eltolódásokkal. így például Saint-Maur bencései, akik a rend reformált 
ágához tartoznak, egészen 1675 körűiig megőrzik a tagfelvétel magas arányát. 
Később egy átmeneti időszak után, amikor a belépések és az elhalálozások 
kiegyenlítődnek, az ancien régime utolsó évtizedeiben nagymértékben csökken.
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I I

A burgundiai rendekről szóló egyik átfogó tanulmány is elég nagy felvételi 
arányt mutat ki az 1660-1735 közötti időszakban.

Az eddigi kutatási eredmények összevetéséből több következtetést lehet 
leszűrni. Az első, hogy a XVII. században sokkal több belépés volt, mint a 
XVIII-ban. De a folyamat kétségtelenül rövidebb ideig tartott a koldulórendek
nél, ahol viszont korábban kezdődött: a legnagyobb számok itt mindig 1660 
előttiek. A XVII. század végén és a XVIII. század elején majdnem minden 
szerzetesi közösség nagy létszámmal rendelkezett, s az utánpótlás különösebb 
nehézségek nélkül zajlik. Ezzel szemben a XVIII. század második felében, 
tulajdonképpen már 1740-től kezdve a belépések erősen lecsökkentek, néhol 
pedig megszűntek. Ennek következtében a közösségek mérete igencsak leapad. 
Az apácarendeket jobban elkerüli ez a változás, folytatják a felavatásokat, sőt a 
nagy férfi apátságok is könnyebben találnak új tagokat, mint a katolikus reform 
idején alapított rendek.

A szerzetesrendek felvételi mutatói a francia katolicizmus XVII. és XVIII. 
századi történetének nagy állomásaihoz igazodnak. A XVII. század dinamikus 
első évtizedei miatt ezt a kort néha a „szentek századának” is nevezik, és olyan 
kivételes személyiségek jellemzik, mint Vincent de Paul, Bérulle, Olier, Jean 
Eudes... Ebben az időszakban a jámborságot és a keresztényi életet megkövetelő 
ideál a társadalom széles rétegei között hatott. Ekkor sokszorozódnak meg a 
kezdeményezések az oktatásban, az apostoli életformában (például a vidéki 
missziók), a könyörületességben (a szegények gondozása).Végül pedig, ebben 
az időben növekszik a rendházak száma azáltal, hogy számos városban új 
közösségek telepednek meg: a férfiaknál a kapucinusok, a mezítlábas ágostono- 
sok, a nőknél a szegénygondozók és az orsolyiták. A társadalom felső rétegei 
hívják őket a városokba, mivel lelki szolgálatot várnak tőlük, a rendek pedig 
elfogadják az új alapítványokat, mert a belépni szándékozó jelöltek igen sokan 
vannak. A XVII. század második fele és a XVIII. század eleje a megelőző 
korszak örökségéből él, anélkül, hogy annak dinamizmusával rendelkezne. A 
nagyobb közösségekbe még sokan lépnek be. A jelöltek fiatalabbak, mint a 
korábbi időszakban: a fogadalmat tevők 60%-a nem idősebb húsz évesnél. A 
különböző rendek által felkínált eszmények kezdenek hasonlítani egymáshoz: a 
kolostori élet az üdvözülés biztosításának eszköze, míg az előző korszakban 
inkább a „hősiesebb” ideál volt a jellemző: A közösségek többségének élete a 
rend szabályzatának aprólékos betartásával zajlik, de gyakran igen színtelenül.

Minden megváltozik 1720-1730 körül. A janzenizmus körüli viták erősen 
befolyásolják a rendek utánpótlását: néhány kolostor az új gondolatok elfoga
dásának gyanújába esett és összeütközésbe került az egyházi hatóságokkal, 
amelyek megtiltották az új tagok felvételét. Ami a többi rendet illeti, ezeknél -  
heves janzenizmus-ellenes felfogásuk miatt -  lecsökken a belépni szándékozók 
száma. Később a felvilágosodás kori filozófusok fanatizmus és babonaság elleni 
támadásainak a szerzetesek lesznek a célpontjai. Sokan szemükre vetik társa
dalmi haszontalanságukat még azok közül is, akik nem osztják ezeket a nézete
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két. A novíciusok számának csökkenése a század második felében tehát kapcso
latban van azzal a mélységes hitelvesztéssel, ami a szerzeteseket a közvélemény, 
különösen az új gondolatok iránt nyitott elit részéről körülveszi.

A társadalom és a rendbe való belépés

Ahogy azt a XVIII. századi események jelzik, a belépések változása tükre 
annak a képnek, amit a társadalom a rendekről alkotott, még akkor is, ha a 
vallásos szerzők igyekeznek ezt a kérdést lényegtelennek feltüntetni. A kolostori 
életről szóló müvek hajlanak arra, hogy a szerzetesség iránti vágyat belső isteni 
sugallatnak, „elhivatottságnak” tekintsék: az a férfi vagy nő, aki fogadalmat 
tesz, csupán a tökéletes élet iránti isteni óhajnak engedelmeskedik. Ez a gondolat 
szinte azonos módon jelenik meg valamennyi rendnél a XVII. század közepétől. 
A szentéletü barátok életrajzai szintén megerősítik, hogy a példaként bemutatott 
személyek isteni elhivatottságból cselekedtek. De meg kell jegyezni, hogy az 
uralkodó modellek nem pontosan ugyanazok a különböző időszakokban. A 
XVII. század végi és XVIII. század eleji életrajzokban a kolostorba lépés 
gyakran hirtelen elhatározás eredménye: megfelel az eddigi életformával való 
gyökeres szakításra, a világi javak és gyönyörök elhagyására irányuló szándék
nak. „Megtérésről” van szó, amely gyakran valamilyen fontos esemény (például 
háborús sebesülés, szeretett személy halála) eredménye s amelyet isteni jelként 
értelmeznek. Ezt néha természetfölötti megnyilvánulások (például látomások) 
is kísérhetik. Ezzel szemben a későbbi időszak életrajzaiban az illető gyerekko
rától meglévő kivételes jámborságát, minden bűnnel, kísértéssel szembeni ellen
állását, belső fejlődés eredményeként bekövetkező elhivatását részesítik előny
ben. Ez a fejlődés mutatja, hogy a szövegek mennyire alá vannak rendelve a 
kulturális környezetnek. Főként azt fejezik ki, hogy egyre jobban elterjed a már 
gyermekkorban kialakuló szerzetesi elhivatottság eszméje.

A szerzetesi életről szóló értekezések szerzői mégis a belépésekkel kapcso
latos személyes elhatározás szükségességét hangsúlyozzák. így például elítélik 
a szülőket, akik szembehelyezkednek gyermekük elhivatottságával és világi 
életet kívánnak nekik biztosítani. Néhány mű egyenesen isteni büntetést helyez 
kilátásba az ilyen szülők részére. De a szerzők főleg az „erőltetett beléptetés” 
(vocations forcées) esetét is gyakran felvetik. Elítélik a gyermekre kényszerített 
ilyesfajta erőszakot is, mivel így nem lehetnek jó szerzetesek és veszélyeztetik 
az őket befogadó közösségek nyugalmát, hiszen hiányzik belőlük a jámbor élet 
iránti elkötelezettség és gyakran megsértik a regulát is. Az ilyen erőltetett 
beléptetés elvetése többször előkerül a fogadalmak XVIII. századi ellenzőinél, 
akik szerint a kolostorok valóságos börtönök, ahol akaratuk ellenére tartják 
bezárva a fiatalokat. Számunkra a természettel ellentétes a megmásíthatatlan 
fogadalom. A XVIII. századi irodalom bőségesen merített ebből a témából, 
legnépszerűbb példája mindmáig Diderot Apácája. Az itt ábrázolt személyek
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minden elhivatottság híján olyan világban élnek, ahol nincsenek erkölcsi szabá
lyok.

A történész természetesen nem elégedhet meg azzal, hogy csupán regényeket 
használjon fel a társadalmi szokások vizsgálatában, még akkor sem, ha azok 
hasznos utalásokat tartalmaznak a kolostorokkal kapcsolatos közkeletű elkép
zelésekről. Meg lehet-e találni az erőltetett beléptetés nyomait, annak ellenére, 
hogy -  amint azt láttuk -  különféle óvintézkedések védték a szerzetes jelölt 
választásának szabadságát? Vannak bőséges tájékoztatást nyújtó, bár csak ke
véssé feldolgozott s kisszámú iratok. A „fogadalmak elleni felszólamlási perek” 
püspöki bíróságok iratai között található anyagairól van szó. Az egyházi jog úgy 
rendelkezett, hogy minden szerzetes, aki saját fogadalmát formai okok miatt 
semmisnek érezte, öt éven belül fellebbezést nyújthasson be a püspöki törvény
széknek. Franciaországban még azt is figyelembe kell vennünk, hogy az erő
szakra letett fogadalmak esetében az ötéves időtartam csak akkor kezdődött el, 
ha maga az erőszak megszűnt. A szerzetes kérésére a hivatal megindította a 
vizsgálatot, amelynek eredményeképpen a fogadalmat semmisnek nyilváníthat
ták, azaz a szerzetes újra visszatérhetett a társadalomba, s visszakapta korábbi 
jogállását.

A szerzetesek különbözően érvelhettek. Például azzal, hogy a felavatás 
idején még nem érték el a megkívánt életkort, vagy nem töltötték ki a teljes 
próbaévet. De a dokumentumok többségében az áll, hogy a szülők kényszerítet
ték őket a rendbe való belépésre. Számos, különböző rendbe tartozó szerzetes 
és apáca lett ilyen kényszer áldozata, ami az apák részéről egészen a fizikai 
erőszakig is elmehetett, ha mindenképpen gyermekükre akarták erőltetni a 
dolgot. A hivatalos vizsgálatok néha azzal bizonyították az igazságot, hogy 
például a szomszédok hallották a kiáltozás és az ütések zaját, a fiatalember vagy 
a leány sírását, esetleg jelzik, hogy az illetőt napokra bezárták a szobájába. Az 
iratokból kiolvasható ergyedi történetek a mindennapi élet eseményeinek olyan 
gazdagságát adják, melyből az erőszak egész tipológiáját fel lehet vázolni. A 
kényszernek engedelmeskedő gyermekek inkább a fiatalabbak, s csak ritkán az 
elsőszülöttek. Ez azt jelzi, hogy az idősebb fiú a családon belül egyértelműen 
kedvezőbb helyzetben volt: az esetek zömében ő rendelkezik az örökség legna
gyobb részével. Szintén ő az, aki a társadalmi életben az apa tevékenységét 
folytatja. A fiatalabb gyermek szerzetesnek adása megkönnyíti az örökség 
átruházását. Az is igen jellemző, hogy az újra házasodni kívánó özvegyek 
gyermekeit kívánják kolostorba adni. Nagyon gyakran a mostohaapa vagy -anya 
(a „gonosz mostoha”) rosszul bánik házastársa gyermekeivel és megszeretne 
tőlük szabadulni. Nyilván itt is az örökség felosztásáról van szó: az az ok, hogy 
a második házasságból származó gyermekeknek akarják juttatni az örökség 
nagyobbik részét.

A dokumentumokból többé-kevésbé kiolvasható, hogy az erőszakkal kény- 
szerített jelölteket fogadó szerzetesek ismerték a helyzetet, de hallgattak róla. 
Vagy azt gondolták, hogy idővel az újonnan érkezett be tud majd illeszkedni,
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vagy pedig azért hallgattak, mert -  különösen az apácarendek esetében -  a 
belépést pénzadomány is kísérte. Ilyen körülmények között elképzelhetők azok 
a nehézségek, amelyekkel az akarata ellenére felavatottnak szembe kellett 
néznie, ha semmisségi eljárásba kezdett. A szülei nem akarták, hogy visszatér
jen, néha még meg is fenyegették, hogy nem fogadják vissza, ha kilép a 
kolostorból. Feljebbvalói pedig szintén akadályokat gördítettek az útjába, mivel 
a rend hírnevét féltették. Sőt azt is tudta, hogy még siker esetén is nagyon 
nehézzé válik majd helyzete. Ez a magyarázata annak, hogy igen erős személyi
ség kellett ahhoz, hogy végig állja a vizsgálatot. Sokan nyilván beletörődtek a 
sorsukba, ha nem is voltak elégedettek, és hátralévő életüket szerzetesként élték 
le, de nem mutattak túl nagy buzgóságot a regula betartásában.

A források azt is jelzik, hogy bár a korszakban végig jobbára kivételesek a 
semmisségi eljárások, a XVIII. században mégis gyakoribbak, mint a XVII-ben. 
Ezt bizonyára nem csak a fennmaradt dokumentumok véletlenszerű eloszlása 
okozza. Úgy gondoljuk, hogy az ancien régime vége felé többször fordultak 
ehhez a megoláshoz. Számos okunk van ezt feltételezni. Először is az utánpótlás 
elapadása miatt a rendek valószínűleg kevésbé lettek igényesek ajelöltek iránt. 
A próbaidő alatti kilépések számának változatlansága azt is jelezheti, hogy 
könnyebb volt felölteni a reverendát és hogy kisebb motiváció is elég volt hozzá. 
De az eljárás során elhangzó sűrű panaszok a gondolkodásmód megváltozásáról 
is tanúskodnak. A korábbiakhoz képest a fiatalok már kevésbé fogadják el, hogy 
szüleik döntsenek a sorsukról. A XVIII. század az egyéniség megjelenésének a 
kora, aki már szabadon akar dönteni saját társadalmi helyzetéről és státusáról. 
Ez világosan megjelenik a házassági magatartás változásában, -  legalábbis a 
társadalmi elitben, ahol -  a gyermekek már kevésbé hagyják, hogy a szüleik 
válasszanak számukra társat, inkább saját érzelmeiknek engedelmeskednek. 
Ebben a fejlődésben természetesen az érzelem térhódítása is látható.

Korábban általános, társadalmi helyzettől is független szokás volt, hogy a 
szülők döntöttek gyermekeik sorsa felől, saját érdekeiknek megfelelően házasí
tották vagy helyezték el őket kolostorba. Legfontosabb mozgatórugó a család 
érdeke volt. A kiválasztott házastársak hasonló vagy, ha ez lehetséges, maga
sabb társadalmi helyzetűek. Néha a két család közti jó viszony megpecsételésére 
szolgáltak ezek az események. A motívumok közül sohasem hiányzik a család 
vagyonának jövője iránt érzett aggodalom: különösen az örökség elaprózódását 
kívánták megakadályozni. Innen ered az a gyakori megoldás, hogy az idősebb 
testvér örökli a vagyon zömét, míg a fiatalabbakat szerzetesnek vagy világi 
papnak adják. Ezzel viszonylag olcsón indítják őket életútjukra, hiszen az 
apácák után fizetett hozomány általában nem olyan magas, mint az azonos 
társadalmi helyzetűekkel kötendő házasságnál. Sőt, a kolostorba lépés a korabeli 
értékfelfogásban igen előkelő helyet ígért és mindig biztos jólétet nyújtott, bár 
az egyes közösségek között voltak eltérések. A családok hagyományosan előny
ben részesítették valamelyik kolostort másoknál, és nemzedékek óta ide küldték 
gyermekeiket. Főleg a társadalom vezető rétege választotta ki nagy gonddal a
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megfelelő rendet: a régi nagy apátságok, valamint a kis monostorok nem 
ugyanazzal a „klientúráival rendelkeztek. Ez mutatkozik meg a XVII. század
ban, amikor néhány apácakolostor rendjének tervezett egyházi szigorítását, 
amelyek nagyon eltértek az eredeti szabályoktól, az arisztokrata családok azzal 
akadályozták, hogy kijelentették, nem adják lányaikat érzékenységüket sértő 
kemény rendszabályokat előíró zárdákba. Hosszú ideig sikerült így azokban a 
kellemességeket sem nélkülöző életformát fenntartani.

Az esetek többségében -  úgy tűnik -  a gyermekek elfogadták apáik döntését. 
Ezt könnyen megérthetjük, ha figyelembe vesszük, hogy az apai hatalom az 
ancien régime idején kikezdhetetlen volt. Az ellenkező gyermekek igen nagy 
szigorral találták magukat szemben, ahogy ezt a fogadalmuk semmisségét kérő 
szerzetesek aktái mutatják. De figyelemre méltó szempontok is említhetők. Az 
apa döntése már a kisgyermekkortól áthatja a nevelést. így a lányok néha már 
tíz éves koruktól a kolostori internátusbán nevelkednek. Ezután teljesen termé
szetes, hogy 15 évesen már beöltöznek, hiszen nem is ismernek más környezetet. 
A létbiztonság is szerepet játszhat. Végül pedig, nem szabad elfelejteni, hogy 
ez a társadalom mélyen átitatódott a katolikus reform eszméjével: a lét nagy 
kérdése a lélek üdvössége, melyet a „világban” mindig nehéz elérni, a regula 
betartásával lehetséges.

Az utánpótlás társadalmi jellemzőinek változásai

A rendbe adott gyermekeknél az elsődleges indíték a sorsukról való gondos
kodás s ebben rejlik magyarázata a szerzetesi utánpótlás társadalmi hátterének. 
Főleg a vagyonosabb rétegeknél, mint a legszegényebb csoportoknál nyilván
valóan nem vetődik fel az örökség kérdése. Tegyük hozzá, hogy a kolostori 
felvétel módja ki is zárja a vagyontalan társadalmi osztályok gyermekeit: hozo
mány vagy másfajta adomány mindenképpen szükséges a belépéshez. Azonkí
vül a szerzetesek csak olvasni tudókat vesznek be maguk közé, hiszen a kolos
torokban minden nap énekelnek vagy ájtatoskodnak. Márpedig az ehhez 
szükséges írni-olvasni tudás igen alacsony szintű a nép körében. Ha szegény 
család gyermeke lép be a rendbe, általában harmadrendű vagy laikus testvér, 
illetve nővér lesz belőle, azaz a közösség fizikai feladatainak ellátásában vesz 
részt. Néhányan közülük itt is az apjuk mellett megtanult mesterséget gyakorol
ják. Ők is fogadalmat tesznek és betartják a regula előírásait, de a szertartás dalai 
helyett a szokásos imákat mondják. Létszámuk mindig korlátozott: azoknál a 
rendeknél sem haladja meg a 20%-ot, ahol a legtöbben vannak, más közösségek 
pedig inkább külső szolgálókat alkalmaznak.

A szerzetesek többsége tehát a társadalom vezető, vagy legalábbis vagyonos 
rétegeihez tartozott. Lehet-e finomítani ezen a sommás ítéleten? Az arisztokrá
cia a fiait -  és még inkább lányait -  régi, hírneves apátságokba irányította, ahogy 
azt már jeleztük. Néhány kolostor nem is fogadott csak olyan ifjakat, akiknek

88



szülei bizonyítani tudták régi nemességüket. Ezeket a nagy kolostorokat általá
ban a király által kinevezett apátok irányították, s az uralkodó ezt a tisztséget 
egyfajta jutalomként adta udvari emberei családtagjának, némi jövedelemmel 
együtt. A vidéki kisnemesség megint már rendekbe helyezte el gyermekeit.

A rendek utánpótlását a vizsgált időszak legnagyobb részében mégis a városi 
rétegek túlsúlya jellemezte, amelyek általában a szerzetesek háromnegyedét 
adták. A katonatisztek, a törvény emberei, a kereskedők és a kézművesek a 
leggyakrabban előforduló csoportok. Ezt a jelenséget többféle módon is meg 
lehet magyarázni. Mindenekelőtt itt a legelterjedtebb az írásos kultúra ismerete, 
hiszen fiaik a jezsuiták vagy a domonkosok kollégiumaiban tanulnak. Sokkal 
inkább ezek a csoportok alkotják a felemelkedőben lévő „átlagelitet” (élites 
moyennes), mint a társadalmi hierarchia csúcsán állók, és mindennél jobban 
törekednek arra, hogy gyermekeiket jó körülmények közé juttassák. Sőt a vallási 
megfontolások is szerepet játszanak: ezek a rétegek gyorsan magukévá tették a 
katolikus reformáció nézeteit. A jámborság nagyon elterjedt köreikben és ko
molyan veszik az üdvözülés kérdését. Hozzá kell tenni, hogy ezek az emberek 
mindennap találkoznak a városban a különféle rendek képviselőivel, járnak 
templomaikba, segítenek nekik a kolostorok építésében vagy felújításában. 
Röviden, hozzátartoznak a szerzetesi közösségek körül létező hálózathoz, és 
természetesen ide küldik gyermekeiket. Ezt igazolja az összes tanulmány ered
ménye is: egy adott rend több tagot nyert olyan városból, ahol rendelkezik 
kolostorral, mint olyan hasonlóból, ahol nem. Az utánpótlást tehát elsősorban a 
közelség befolyásolja, azaz a rendek közötti különbségek ebből a szempontból 
csak mellékesen származnak tudatos választásból. Más szavakkal: a környék 
polgárságának a gyermekeit találjuk a kolostorok többségében.

Az utánpótlásnak ez a jellegzetessége megváltozik a XVIII. században. 
Valamennyi rendnél ugyanaz a jelenség tapasztalható: a városi származású 
novíciusok száma fogy. Tehát azok a rétegek, amelyek a legtöbb szerzetest 
adják, a társadalmi ranglétrán alacsonyabb helyet foglalnak el, mint száz évvel 
korábban. Természetesen nincs szó valódi forradalmi változásról: a belépők 
többségét még mindig a városlakók adják és az utánpótlás nem válik teljesen 
népi jellegűvé. De jelentős eltolódás történik. A már említett lyoni kapucinusok 
példáján próbáljuk ezt érzékeltetni. Míg a XVII. században a lyoni és burgundiai 
városi lakosságból különösen a közigazgatással és joggal foglalkozók adták a 
le.gtöbb novíciust, addig a XVIII. században már csak alig néhányat. Ezzel 
szemben nagyon sok kapucinus már a kisvárosok kereskedőinek és polgárainak 
a gyermeke, s ezek a szülők jóval szerényebb körülmények között élnek, mint 
az előző század szerzeteseinek családjai. Másfelől pedig, a rendtartomány 
utánpótlási bázisa északról dél felé mozdult el, a hegyes vidékek irányába, ahol 
inkább nagy falvak, semmint igazi városok vannak. És végül az utolsó elem: 
mivel a tartományban kevés jelölt akadt az üresen maradt helyekre, a lyoni 
kapucinusok a „víziváras” (châteaux d’eau) tartományokhoz, különösen a szom
szédos Franche-Comtéhoz fordultak felhívással. Az utánpótlásnak ilyen, régiók
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szerint egyenlőtlen eloszlása valamennyi rendnél és a világi papságnál is meg- 
figyelhetőjelenség. A XVIII. század a papok és szerzetesek vándorlásának kora, 
akik így egyenlítik ki a felesleggel és hiánnyal küszködő területek közti eltéré
seket. Fel lehet vázolni az egyházi élet iránti elhivatottsággal „fölösen” rendel
kező területeket: egyrészt a hegyvidéki régiók, másrészt az ország északi és 
keleti határain elterülő széles zóna: Artois-tól Lotharingián és Elzászon keresz
tül a Franche-Comtéig.

Ennek a változásnak magyarázata Franciaország XVIII. századi társadalmi 
és kulturális fejlődésében rejlik. A szerzetesek legnagyobb bázisául szolgáló 
városi elitrétegek most egyre nyitottabbak lettek az új eszmék iránt, melyeket a 
városok amúgy is elég könnyen befogadtak. Feltételezhető, hogy ezek a társa
dalmi csoportok a század utolsó évtizedeiben elszakadtak a kolostori ideáltól és 
inkább a filozófusok szerzetesek elleni kritikáját osztották. A részleteket tekint
ve azonban a valóság ennél összetettebb és inkább kulturális, mint intellektuális 
jellegű. Arról van szó, hogy ennek az elitnek az érték- és viszonyítási rendszere 
változóban van. Különösen, ami a gyermekekkel kapcsolatos ambíciókat illeti. 
A társadalmi felemelkedést már nem a papság soraiba való belépésben látták. A 
jogi pálya, az adminisztráció, az orvostudomány váltak felemelkedés eszközei
vé, s ezek presztízse társadalmi hasznosságukban rejlett, ami a kor pályaválasz
tásának egyik döntő érve. Egyébként azok a rendek, amelyeknek a legkevesebb 
gondjuk volt az utánpótlással, maguk is valamilyen nyilvánvaló társadalmi 
funkciót töltöttek be. Ilyenek például a gyógyító vagy tanító női kongregációk. 
A nyomtatott sajtótermékek számának növekedése a korban szintén ezt a válto
zást bizonyítja, hiszen a városi elit a könyv legnagyobb „fogyasztója”. A 
vallásos tárgyú irodalom, amely hosszú ideig uralta a mezőnyt, most átadja a 
helyét a „művészeti és szépirodalmi” valamint „tudományos-technikai” jellegű 
műveknek, ami a világi kultúra győzelmét jelzi, a racionalitást és a külső világ 
felé való nyitást.

Mindez nem jelenti feltétlenül azt, hogy az elit szakít a katolicizmussal, de 
megváltozik a valláshoz való viszonya. A hívők érthetőbb vallást kívánnak, 
elvetik a bőbeszédű szertartásokat, a túl harsány megnyilvánulásokat, a „ba
rokk” vallásosságot. Ez a változás, amely számára a janzeni tanok nem idegenek, 
elfordul sok olyan élesen janzenizmus-ellenes rendtől, amely ellentétesen visel
kedik ezzel a jámborsággal. Ezzel ellentétben a kevésbé művelt rétegek számára 
megmarad a hagyományos vallásos érzés, s emiatt szorosabbá válik a rendekkel 
való kapcsolata. A szerzetesek gyakran mint a janzenisták által elvetett jámbor 
szertartások védelmezői jelentkeznek. Amikor a rendek bázisát adó rétegek 
elfordulnak tőlük, teljesen természetes, hogy a hiányt az új eszmék iránt kevésbé 
fogékony kispolgárság tölti be. Az utánpótlás új területi megoszlása megmutat
ja, hogy mely régiókban maradt fenn a hagyományos vallásosság. Ez a helycsere 
az írás-olvasás fejlődése miatt mehet végbe. Ezért azok a társadalmi csoportok, 
amelyek korábban nem helyezhették el gyermekeiket a kolostorokban, most 
megtehetik. Ők továbbra is olyan, nagy presztízzsel járó foglalkozásként tekin
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tenek a szerzetességre, mint ami társadalmi felemelkedést jelent. A XVIII. 
századi szerzetesi utánpótlásban végbemenő változások a vallásos magatartás- 
formák társadalmi megítélésében bekövetkező törésről tájékoztatnak bennün
ket.

A rendekbe való belépés tanulmányozását összegezve: a XVII-XVIII. szá
zadi társadalom történetének igen változatos szempontjait veti fel. A különböző 
társadalmi csoportok magatartásmódjának, értékeinek átgondolására ösztönöz, 
számolva az idők folyamán bekövetkező változásokkal. Betekintést nyújt a 
társadalmi felemelkedés családi stratégiájába is. Főként pedig lehetővé teszi az 
egyháztörténet megújítását, amely olyan területe a történetírásnak, mely nem 
tanulmányozható elszigetelten más témáktól. Ez az új irány számol a társadalmi 
és kulturális összefüggésekkel is, ebből adódóan fontos szerepe van a régi 
társadalmak teljes megismerésében. Természetesen figyelembe kell venni, hogy 
a rendekbe való belépésnek sajátos motivációi is voltak, és ezek az egyéni 
„elhivatottságok” mindig elkerülik a tudós szikéjét, aki a társadalmi jelensége
ket boncolja. A történész hivatása, hogy ne hanyagoljon el semmilyen forrást, s 
hogy igyekezzen finomítani módszereit, problémafelvetését, hogy megszólal
tassa a múlt által hátrahagyott nyomokat, hogy érthetővé tegye a hajdani maga
tartásformákat. A többiről aztán mindenkinek meg lehet a saját személyes 
meggyőződése, ami azonban nem menthet fel a lehető legszigorúbb vizsgálat 
alól.

Fordította: Györkös Attila
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Bernard Dompnier:

THE MONASTIC VOCATION IN THE 17TH AND 18TH 
CENTURIES: A SOCIAL AND CULTURAL ANALYSIS

Using minutes of profession, admittance lists and contemporary works of 
literature, the study analyses the membership and social composition of monas
tic orders in France during the 17th and 18th centuries. The author argues that 
admittance depended largely upon the requirements and financial situation of 
the given order. Motivations for application included vocation, financial consi
derations, social prestige, the desire to break away from step-parents, etc. During 
the 17th century the majority of applicants came from the nobility (some 
monasteries admitted only children of noblemen) and the urban bourgeoisie. 
After the mid-18th century the number of applicants declined considerably and 
the lower classes came to dominate. This represents a new trend of turning 
toward lay professions on the part of the French nobility and bourgeoisie in the 
late 1700s.
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