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EGYHÁZ ÉS FÖLVILÁGOSODÁS
A szerzetesség a vádlottak padján

A szerzetesség fogalma és történeti fejlődése. A szerzetesség evangéliumi alapo
kon nyugvószűkebb keretű egyháziközösség, Célja a lelki tökéletesedés intézményesbiztosítása,
az evangéliumi tanácsoknak (a szüzességnek, szegénységnek és engedelmességnek) a közösség
tagjai által önkéntesen vállalt követése. Eszményeinek nyomai minden vaIIásbanmegtalálhatók,
de teljesgazdagsága,színpompája, történeti hatóképessége csak a görög és a latin egyházban fej
lődött ki. Tanulmányomban csupán az utóbbival foglalkozom. Az intézményszlvét-lelkét,szelle
mi tartaImát az evangélium és az atyák tanitása adja, az életalakitás kereteit pedig a magány, a
zártság,az imádság és a munka rendezett egyensúlya, továbbá a testvéri közösségsegítsége és fe
gyelmebiztosítja. A változó korok igényei és szükségletei szerint, s egyesindító erejű, karizmati
kus személyek hatására a közös eszmei alap megőrzése mellett a szerzetesség életformájában és
működése módozataiban jelentős eltérések jöttek létre, s egyre újabb rendek léptek a történeti
színtérre. A hatalmas lelkiés szellemi erőtől duzzadó közösségek előbb-utóbb igenjelentős hatást
gyakoroltak az egyháziés társadalmi környezetre s kiemelkedő tagjaik által vezető szerephezju
tottak. A világgalvaló fokozódó érintkezés, az anyagiés a szeIIemi hatalom gyarapodása, a kisu
gárzó erő növekedése szükségképpen lazította a lelkiséget, a zártságot és a fegyelmet, fölkeltette
az irigységet. a féltékenységet és a versengést. A pápaságfelismertea szerzetességben rejlő óriási
erőket, sajátjőhatósági körébe vonta, s többé-kevésbékivette a püspöki hatalom jogköre alól. Ez
a körülmény és a szerzetesekegyre növekvő lelkipásztorkodása sok eIIentétet,viszályt, sőt ellen
ségeskedést keltett a világipapsággal. A szerzetesek zárt egysége, római központjukkal való kap
csolata, nagyobb szellemi képzettségeés mozgékonysága, anyagi függetlensége, átütő lelkipász
tori sikere, társadalmi tekintélyeés megbecsülése nagy előnyt biztosított számukra. De a növekvő

elvilágiasodás, a sok helyütt időnkintjöllépö lazaság, tespedés és elvakult kevélység lassan apasz
totta életerejüketéshatásukat. Új eIIenségeik is porondra léptek ellenük, s a Rómának szánt csa
pásokat az ő hátukra mérték. A XVIII. században ez a szépirodalmi, bölcselöl és politikai tö
megtámadás egyre gyilkosabb pergőtűzze fokozódott, s a közvéleményt Európa-szerte jóvátehe
tetlenül ellenük hangolta.

Irodalmi harc. A kolostorok elleniszellemi hajszát és'irodalmi izgatást a német nyelvterület
re vonatkozólag mintaszerű alapossággal földolgozta Bonifaz Wöhrmüller '. A tanulmánya alap
ján kialakult képet egészNyugat- és Közép-Európára mértékadónak tekinthetjük. Egyrészt mi
vel az írók többsége a protestáns munkákon kívül főként nyugati janzenista, gallíkán és észelvü
- elsősorban francia - műveket fordít, utánoz, alkalmaz; másrészt mert ez a szemlélet a fölvilá
gosult közép- és fölsőosztály országhatároktól függetlenszellemiközkincse, s az egyesországok
közt legföljebb egy-két évtizedes időbeli eltolódásról lehet szó. Az irodalmi harc első szakasza
1760-lóI1780-ig tart. Németre fordított francia szépirodalmi alkotásokkal indul, majd ilyeneket
utánoz. De ennél sokkal mélyebb hatást gyakoroltak a rendszeres támadó iratok, amelyekmeg
jelenésétaz ellanyhult cenzúra tette lehetővé. A kolostorok vagyonát ésjövedelm,eit támadó jogá
szokhoz és politikusokhoz csatlakoztak világipapok is. Ök főként a szerzetesek lelkipásztorko
dását támadták, de nem fukarkodtak a kolostorok tanító és nevelő tevékenysége s az exemtio el
leni bírálatokkal sem.Végülszínre léptek a tulajdonképpeni fölvilágosult írók, s velük egy követ
fújtak szép számmal meghasonlott, szökevényés hitehagyott szerzetesek is. Elsősorban világné
zeti és művelődéspolitíkai okokból gyülölték a szerzetességet. Velük megkezdődik a gúny- és
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szennyiratok áradata. Közülük megemlítjük a kalandos életű volt kapucinus, J. H. de Gouvest
névtelen írását, \lmelynek címe: Trop est trop. Ezt 1772-ben németre is lefordították. Szerinte a
kolostorok éppolyan szükségesek mint a bolondok házai; de ha a vallásos rajongást túlzásba vi
szik, még a bordélyoknál is károsabbak. Az emberek legyenek bencéssé, kapucinussá, trappistá
vá vagy karthauzivá ~ elmebajuk foka szerint.

A szerzetesek elleni harc második szakasza 1780-1792 közt zajlott le. II. József sajtórendelete
után Ausztriát a nyomtatott papír özöne árasztotta el. Kereskedők, diákok, naplopók mind íro
gatni kezdenek, és kedvelt tárgyuk a kolostor. Az ezerre tehető röpirat közül hétszáz a szerzetes
séggel foglalkozik. A legrosszabb indulatúak itt is a fölvilágosultak írásai, a Sonnenfels körüli
hatalmas, többnyire szabadkőművesekből álló kör alkotásai. De valamennyi kolostorellenes
szerzőnmessze túltesz embertelen gyalázkodásban Ignaz v. Born, egyébként tekintélyes természet
tudós, aki 16 hónapig jezsuita volt, később szabadkőműves páholymester. Álnéven megjelent
Specimen monachologiae (Wien, 1783) című művében a szerzetesrendeket az állattan stílusában
mint a férgek válfajait ismerteti. Migazzi bíboros hasztalan törekedett elnémítani, egy éven belül
második kiadásban is megjelent, sőt még franciára és angoira is lefordították. Nincs itt terünk is
mertetni a maróan szerzeteseIlenes kánonjogász, J. V. Eybel, továbbá J. J. Pehem, A. Zippe. A.
Wittola világi papok megnyilatkozásait. Az I780-as évek közepén túltelítettség és elernyedés kö
vetkezett be. A szellemi harc harmadik szakaszára csak 1798-1805 között került sor. főként Ba
jorországban és Svájcban. A német-római birodalom területén ekkortájt szenvedélyesen tárgyal
ták az egyházi fejedelemségek és birodalmi prelatúrák elvílágiasítását, s ennek kísérő zenéjeként
jelentkezett a szerzetesek rágalmazása és kigúnyolása.

A szerzetesség elleni irodalom egyáltalán nem oly gazdag gondolatokban és érvekben, mint
kötetekben. Nagyrészt ugyanazok a kifogások ismétlődnek, s ezek a szerzetesség eszménye és lé
nyege, valamint tapasztalati formái és képviselői ellen irányulnak. Szerintük a szerzetesség ter
mészetellenes öngyilkolás, az emberiség és a műveltségfejlődésének elmaradtfoka, s nem is keresz
tény. A tagok a fogadalmakat nem veszik komolyan, magatartásukban képmutatók, életmód
jukkal a szegénységből gúnyt űznek. Az elöljárók elvilágiasodottak, élvetegek, fényűzők, pazar
lók, szeretetlenek, egymaguk több pénzt emésztenek föl, mint egy 6()'-·70-es létszámú konvent.
A kolostorok holtak slrboltjai, amelyekbe a szerzetesek összeverődnek anélkül, hogy ismernék
egymást; egymás mellett élnek anélkül, hogy szeretnék egymást; s meghalnak anélkül. hogy
meggyászolnák egymást. Egész aszkézisük ízléstelen és babonás felszínesség. Alázatosságuk csak
a kutyák meghunyászkodása. A szerzetesi jámborság csupán céltalan henyélés, a rendházak nap
lopók hízóistállói. A karirnádság természetellenes, képmutató nyafogás, amely végül is dőzsölő

Bacchus-kíáltássá alakul. A szerzetes "emberhez hasonló, csuhával/ödött, éjjel üvöltő. szomjas
állat".

A szerzetesek - támadóik szerint -- nem művelödnek, keveset olvasnak, csak ritkán vesznek
könyveket, s azok is a legtöbbször értéktelenek. A könyvtárt raktárnak használják, például hur
ka- és kolbászkamraként. Harminc főből álló kolostorban egy év alatt nem olvasnak el hanninc
könyvet. Egy tudósra legalább tlz butone esik, s ezek őt üldözik. Lelkipásztorkodásuk sincs a ke
resztény nép javára, mivel tudatlanságukkal még nyereségvágy is párosul. A kolduló barátok pe
dig ezenfölül mindenrendűbabona legfőbb terjesztői. Ugyanolyan keveset ér a szerzetesek oktató
és nevelő tevékenysége. Egykorú író szerint "a szerzetes mint naplopó még a legjobb szerzetcs: a
szerzetes mint vallástanár. igehirdető, hitoktató, gyóntató azonban pestis az emberiség számára".
Egész nevelésűk a pokoltól valófélelem re támaszkodik, s nem az erény szerétetére. Sem állampol
gári érzületre, sem vallási türelemre, sem igazi valláscsságra nem képesek nevelni. Oktatásuk is
fogyatékos, különősen hiányos a kritika,a politika, mezőgazdaság, történelem. nemzetgazdasúg
és a művészet tanitásában. Az apácák leányneveléséről ugyanez áll, dc ők még tudatlanabbak.
rajong6bbak és babonásabbak.

A kolostorok emberbaráti tevékenysége sem kap sok dicséretet, társadalmi jelentőségük pedig
a leghevesebb támadások célpontja, A szerzetesek II nép vérszopói, epikureusok , az ország zslrjá
ból h/znak, uzsorások. A kapucinusok pedig középlények a szerzetesek és II zsidók közt. A kolos-
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torok csak elvonják az országtól a vagyont és munkaerőt, de gyarapodásához semmivel sem já
rulnak hozzá. Ök a holtkéz, szakadék - amelybe minden belezuhan -, de ahonnan semmi sem
kerül többé elő. Nemcsak nemzetgazdasági, hanem ál/ampolitikai szempontból is veszélyt jelente
nek. Külföldi hatalom, a pápaság zsoldosai. Rómán kívül más tekintélyt nem ismernek el, s a
vak engedelmességi fogadalom által akarattalan eszközök a Szentszék kezében. Jaj annak a feje
delemnek. aki szembe mer szállni velük! Mert adandó alkalommal fejedelmeket gyilkolnak, a
népet föllázitják , a tekintélyt szidalmazzák a csőcselék kegyének elnyerése érdekében. Nem ta
gadható, hogy vannak jó szerzetesek is, de még a legjobb szerzetes is haszontalan polgár, s a ko
lostoron kívül jobb ember lenne. Mindent egybevéve: a szerzetesség javlthatatlan, tehát egészé
hen föl kell oszlatniP

Az ismertetett részletek csak csöppjei a szerzetesség elleni szellemi hírverés és hajsza óceánjá
nak. A sok bíráló röpirat, tanulmány és könyv szerzői közt természetesen mérsékeltebbek is
akadtak. Ezek nem voltak a gyökeres megszüntetés hívei, hanem a kolostori élet megújitását ki·
vánták . mégpedignem az egyház, hanem a vi/ági kormányzat jóvoltából és közreműködésével. Az
eljárás módjára vonatkozó indítványok nagyon különböztek egymástól, és sok ellentmondás
volt közöttük. Az egyházi részről megindított felvilágosítás és védelem színvonala s nyomdater
mékeinek száma jelentős. De mozgékonyságban, elterjedtségben és írói kiválóságban nem mér
kőzhetett a fölvilágosult szerzőkkel. Sőt ezek még a kolostorokba is megtalálták az utat, s a kó
rusban és istentisztelet alatt is olvasták őket. ügyesen adagolt eszméikkel fölrobbantották a kö
zösség zárt egységét, s híveket, mi több: tevékeny munkatársakat is szereztek a szerzetesek sorai
ban. Találóan mondja az utóbbiakról az egykorú Meinrad Widmann: "Úgy látszik, manapság
egyesek már csak azért szerzetesek , hogya kolostori és egyházi fegyelmet annál titkosabban alá
ássák és annál félelmetesebben megingassák", J

A vádak tárgyilagos számbavétele. A szerzetesség ellen hosszú időn át makacsul is
mételt vádak hallatán felvetődik a kérdés: mennyi bennük az igazság, s mit kell az elfogultság, a
gyűlölet, a képzelet és érzelem fölfokozta alanyi képzetkapcsolás számlájára írnunk? Továbbá
azt is figyelembe kell vennünk, hogy jórészt szépirodalmi és tudományos igény, bizonyitás nélkü
li, röpiratszerű írásművekről van szó, s egyik a másikból minden kritika nélkül vette át az adato
kat. Nemegyszer azonhankétségtelenül igazak az egyes botrányosesetek és állapotszerű visszaélé
sek. de nem igazolt az ezekre támaszkodó általánositás. A viszonyok helyenként és vidékenként
amúgy is igen eltérők voltak. Az országhatárokon innen és túl fennálló fogyatékosságok közé a
kovetkezők sorolhatók: a túlságosan korai fogadalomtétel, a kolostorok és szerzetesek nagy szá
ma és hatalmas birtokállománya. a prelátusok és apátok egy részének pazarló, világias, méltat
lan életmódja és konventjükkel való ellentéte, a kolduló rendszer, a kiüresedett és tartalmatlan
barokk aszkézis. a lendület nélküli szertartások, a kolostori büntetések és a házi börtönök álla
pota. a szellemi színvonal hanyatlása, az imádság elgépiesedése, a lelkipásztorkodásban - első

sorban a kolduló szerzetek templomaiban --jelentkező babonás elemek'.
A hanyatlás jeleinek megítélésében azonban sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogya

koraheli szerzetesélet azért nagyjában-egészében számunkra elképzelhetetlenül szigorú napirend
szerintfolvt a pompás barokk helyiségekben. Találó a marchtali apát nyilatkozata a kolostorel
lenes irodalom vádaskodásaira : "Mindenki maga ítélje meg, vajonkényelmes-e a mi életmódunk:
éjjel 12-kor zsolozsma. amely egy óráig tart; reggel ötkor ismét ébresztés, majd félórás elmélke
dés, azután prima. capituium és a tertia következik; erre tanulás, olvasás 9 óráig, utána sexta,
szentmise, nona 10 óráig, majd ismét olvasás ll-ig; ekkor következik az ebéd, utána egy
órás társalgás. pihenés; délután l-től 3-ig olvasó idő, illetve egyeseknek zeneoktatás ; háromkor
vesperás a templomban, utána tanulás fél ötig; majd vacsora, 6 órakor társalgási óra, azután
kompletórium a templomban. lelkiismeretvizsgálás, majd fél kilenctől éjszakai pihenő 12 óráig.
Az asztalnál állandó csöndhallgatás. "5
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Egyetemes hajsza a Jézus-társaság ellen. A fölvilágosodás íróinak szellemi harca
leghevesebben ajezsuita rend ellen folyt, s ezen a téren érte el az európai közvélemény legtágabb
és legsikeresebb befolyásolását s legátütőbb erejű gyakorlati eredményeit. A Jézus-társaság ,
- pusztán emberi szempontból tekintve is - a közösségi egység, szervezettség,fegyelem és tettre
készség egyik megragadó történeti képződménye. Egyesíti magában a monarchikus és köztársasá
gijelleget, a parancsuralmi és demokratikus elemeket, az elméleti és gyakorlati tevékenységet, az
isteni kegyelemre hagyatkozást és a legnagyobb ütemű akarati érvényesülést, a kérlelhetetlen kö
vetkezetességet és a rugalmas hajlékonyságot, a legnagyobb fokú tekintélyi kötöttséget és a szél
sőségesen szabad egyéni munkálkodást. Világméretű működéséhez képest a húszezer körüli lét
szám, amelynek csak a fele fölszentelt rendtag, csekélynek mondható. Ennek ellenére a tudo
mány sok ágában - még közvetlen az eltörlés előtt is - elsőrendű erőkkel van képviselve. A leg
nagyobb iskolafenntartó rend, a mozgó lelkipásztorkodásban és a hittérítésben egyaránt élen jár.
Ennek következtében a társaságnak igenjelentősa társadalmi kisugárzása. Ezt csak fokozza az a
körülmény, hogy a legtöbb fejedelmi s királyi udvarban a gyóntató jezsuita. Az alapító Loyolai
Szent Ignác rendszabálya által merőben új szerzetesi életstílust teremtett, és közössége ennek jó
voltából a régi rendeket messze maga mögött hagyta, s a XVI. és XVII. században a legjelentő

sebb szellemi-lelki hódítást végezte Európában, Ázsiában és Amerikában. A jezsuita rend fő vo
násai a valóságérzék, a célra irányozottság, a teljes erőbevetés, az egyház tudatos szolgálata.
Ezáltal a Tridentinum utáni egyházra a korszerűség, a mozgékonyság, a tettrekészség, az akarati
irányulás és az öntudatos triumfalizmus jegyét véste. A tömeghatásnak és a mennyiségnek a mi
nőség rovására érvényesülése jellemezte. Mindez nagymértékben különbözött az egyház és a
szerzetesség addigi életütemétőJ. Ezért ajezsuitáknak mindig volt ellenzék ük az egyházon belül, el
sősorban a középkori kolostori rendekben, a bencések, a ciszterciek, a domonkosok és az ágos
tonosok körében, az újabbak közül főként a francia és belga oratoriánusokban. Szemükre vetet
ték, hogy jámborságuk nem bibliás jellegű, erkölcsi felfogásuk laza, kegyelemtanuk túlságosan
emberszabású. Hibáztatták szövetségüket az abszolutizmussal, merev demokráciaellenességüket
és pénzüzleteiket. Udvari gyóntatói működésükkel sokat használtak ugyan az egyház ügyének,
de akaratlanul is kiszolgáltatták a gallikanizmusnak és az ibériai regalizmusnak. Sok gyűlölet ta
padt rájuk a királyi szeretőkkel szembeni hajthatatlanságuk miatt. Tekintélyük csökkenésének
további oka az időnként bántáanjelentkező nagyfokú nárcizmusuk,fensőbbségetárasztó magatar
tásuk, beképzeltségűk, gőgjük, csalhatatlansági és értnthetetlenségi tudatuk. Hátrányosan befolyá
solta hirüket az ázsiai missziókban való alkalmazkodásuk miatt kitört úgynevezett kinai ritusvi
ta. A Szentszék ebben végül is ellenük döntött, s a döntés föloldására csak kétszáz év múlva ke
rült sor. Európa katolikus államaiban érvényesülőoktatási kiváltságaik is idővel kárukra váltak,
mert megrekedtek a XVI. század végén készült szabályzatukban, s nem vették figyelembe az ern
beri haladás jogos igényeit. A janzenistákkal folytatott évszázados vitáik is alaposan megtépáz
ták hirnevüket, és fortyogó gyűlöletet kavartak föl ellenük. Diadaluk ugyan teljes volt, a pápa
ság a janzenizmus tanaít elvetette, de a janzenisták szemében "ravasz szörnyetegek" maradtak, s
ezért minden alkalmat és eszközt megragadtak - még a felvilágosult körökkel való szövetséget is
-, hogy ártsanak ellenfeleiknek",

A jezsuiták helyzete akkor vált tarthatatlanná, amikor a felvilágosultakhoz, a janzenistákhoz
és a belső egyházi ellenzőkhöz - elsősorban a Bourbon-államokban - vezető politikusok is csat
lakoztak. Ezek a század közepén kíméletlen nyomást gyakoroltak a pápaságra a rend eltörlése ér
dekében. Érveik csak kisebb mértékben tartoztak a tárgyi igazság körébe, de annál inkább kiak
názták a látszatot kápráztató alanyi szempontokat és bizonyos esetleges, szerencsétlen körülmé
nyek találkozását. A pápaság azonban nem teljesítette sürgető' követelésüket. Erre önhatalmúlag
- embertelen módon - föloszlatták a rendet Portugáliában, Francia- és Spanyolországban s a
gyarmataikon. A minoriták soraiból való XlV. Kelemen pápa (1769-1774) rendkívül kényes
helyzetben vette kezébe az egyház kormányzását. Nem volt ugyan jezsuitabarát, mint elődje, de
törekedett a szinte kényszerítő lépés mennél tovább történő halogatására. Végre I773-ban rászánta
magát a döntő lépésre, és feloszlatta a Jézus-társaságot. Abréve (Dominus ac Redemptor noster)
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tárgyilagosan nyugodt, komoly, megfontolt írásmű. A pápa megállapítja, hogyelődjeinek hosz
szú sora hasztalanul törekedett a belső egyházi béke helyreállítására, a rend világi üzleteinek
megszüntetésére. Rámutat a püspökkel, a más rendekkel, jámbor alapítványokkal és testvérüle
tekkel való igen súlyos egyenetlenségeire és viszálykodásaira s a hívek ebből fakadó botránkoz
tatására. Megemlíti, hogy a Jézus-társaság missziós területeken az egyház alapelveitőleltérően

járt el pogány szokások értelmezésében és gyakorlásában. Végűl más fontos, a keresztény tanítás
tisztántartására vonatkozó kérdésekben is hibázott. Ezáltal a múlt ban és a jelenben töméntelen
nehézség keletkezett, nyugtalanságok és zavarok a katolikus országokban s az egyház üldözése
Ázsia és Európa egyes területein. Az előző pápák közül különösen XI. és XlII. Incének, vala
mint XIV. Benedeknek okozott a Társaság sok szomorúságot. A bréve befejező része szerint a
pápa belátta, hogy egyrészt a rend működése már nem hozza meg azt a hasznot, melyért alapítot
ták ,.másrészt hogy amíg fönáll, az egyház nem élvezhet igazi és tartós békét; végül az okosság és a
bölcs kormányzás egyéb okaitól is indíttatva, amelyeket szívébe zár: föloszlatja a Jézus-társasa
got valamennyi intézményével egyűtt 7.

Szerzetesellenesség a Habsburg-monarchiá~an. A jezsuita rend eltörlése a körül
mények megaiázó jellege és a végrehajtás bizonyos kiábrándító keménységei miatt az egyházi
életben mély sebet ütött. A szerzeteseIlenes körök pedig főpróbának tekintették a többi renddel
való leszámoláshoz. Ebben azonban a hivatalos egyház már nem működött kőzre, bár egyháziak
részt vettek a hangulatkeltésben, hírverésben, sőt egyházi fejedelemségek a kisebb mérvű felosz
latásban is. A következő csatározások fő szlntere a Habsburg-monarchia. Már a XVII. és XVIII.
század fordulóján észlelhetők bizonyos jelek, amelyek a szerzetesek és kolostorok iránti maga
tartás és közhangulat változására utalnak. Világi és egyházi részről egyaránt föl-fölmerülnek
olyan tervek, hogy háborús kiadások, illetve egyházi létesítmények céljaira egyes kolostorok el
törlésével jussanak pénzügyi fedezethez. l/l. Károly óta pedig a bécsi udvarban a fokozatosan be
szivárgó protestáns és janzenista eszmék szerzetes- és különösen jezsuitaellenes hangulatot terem
tettek. Ehhez hozzájárult a Bécsben nagy tekintélyű Muratorinak l749-ben megjelent tanulmá
nya a közjólétről (Della puablicafelicitá), Ebben az államnak a szerzetesek rnindennemű ügyeire
vonatkozó, nagyon széles körű beavatkozása mellett tör lándzsát, s végül kimondja: egyetlen vá
rosnak és országnak sem szolgáljavára a rendházak túlságosan nagy száma, s az államnak nem
csak joga, hanem kötelessége is ebbe szabályozoan belenyúlni. Mária Terézia már 175l-ben készült
emlékiratában figyelmezteti utódait, ne engedjenek meg semmiféle adományozast az egyház ja
vára, mert az egyháziak amúgy sem használják föl úgy, amint kellene, s egyébként is nagyon ter
hére vannak a köznek. "Mert egyetlen kolostor sem marad meg az alapítás szabta keretben, és
sok naplopót vesz föI. Míndez még nagy orvoslást fog követelni, s idővel és kellő megfontolással
szándékom az ügyet elíntézni"- irja a királynő. H

Ettől kezdve a szerzeteskérdés meg-megűjuláan foglalkoztatta az Udvart és a közvéleményt.
Bécsben I756-ban megjelent egy magát franciából való forditásként álcázó rnunka, amely a szer
zetesházak számának csökkentéséről és szabályzatuk megváltoztatásának szükségességéről

szólt. Igazi szerzője Franz Christoph von Scheyb, alsóausztriai tartományi titkár volt. Kinyomta
tását van Swieten és Stock cenzor tette lehetővé. Az író megállapításai szinte prófétai módon elő

relátók. Szerinte a rendek a köznek csupán kárára vannak, egyetlen jogosultságuk a legjobb eset
ben az ifjúság nevelése és a betegápolás. De a világiak még ezeken a területeken is sokkalta jobb
eredménnyel működnek. Ezért a kolostorok végső fokon teljesen nélkülözhető intézmények,
amelyeket az államnak még csak eltűrnie sem szabad, hanem meg kell szűntetnie, Ennek elérésére
a legalkalmasabb eszköz a birtokszerzés tilalma ésjelöltek felvételének korlátozása. Mária Terézia
1762. április 3-án utasította a cseh-osztrák udvari kancelláriát, dolgozzon ki javaslatot a szerze
tesek számának csökkentéséről.A tervből azonban nem lett semmi, mert a véleményezésre föl
kért Migazzi bécsi érsek és a tartományi kormányzat egyértelműenazt állította, hogy szerzetesek
közreműködése nélkül jó lelkipásztorkodás el sem képzelhető. Csak öl év múlva (1767. március
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27-én) jelent meg a kolostorok módfölötti elszaporodásátgátalni hivatott udvari határozat. (Nume
rus fixus és a jelöltek fölvételének erős korlátozása.) Ezt követte az osztrák államegyházi rend
szer megalapozását szolgáló két legfontosabb előterjesztés Kaunitz, illetve Heinke tollából (\ 768,
1769). Bennük megtalálhatók azok az elvek, amelyek a kolostorok későbbi feloszlatásakor mér
tékadókká váltak."

II. Józsefszerzetes-szemlélete. Mária Terézia I 770-tiilfogva megkezdte a ..nagy orvos
lás" végrehajtását. sorra megjelentek a rendek életét korlátozó intézkedései, elsösorban az anya
giakra és az utánpótlásra vonatkozólag. Ezek azonban csak szerény előkészületek voltak a mű

tétre, amelyet lI. József' császár végzett el. Az uralkodó néhányeszmétőlmegszállt ember, de
nem elméleti idealista rnódján. hanem mindenkor a gyakorlatias szempontok és az állam haszná
nak figyelembevételével. A szerzetességről kialakított felfogása teljességgel a kol' gyermekének
mutatja, egyúttal azonban azt is tanúsítja, hogya kétségtelenül meglevő vallásosságának gyökér
zete csak felszínes, élményalkotó képessége csekély, érzésvilága kihűlt, szemlelete kűlsőséges,

mások igényei és eszményei iránt való megértése kevés. 1781-ben Colloredo salzhurgi érseknek
szálá leveléhen többek kőzt ezt itj a : "A barátok uralma Ausztriúban már túlságba ment: az ala
pítványok és a kolostorok száma már meghalad minden mértéket. A kormányoknak eddig ezen
emberek külön szabúlyzatai szcrint semmi rendelkezési joga nem volt tagjaik fölött; márpedig
éppen ezek mlnden állam leg\'l!sz,,(/elmesehh és leghaszontulanabb alattvalói. és minden egyes al
kalommal Rómába, a Ponti tex Maximushoz fordulnak ... Ha majd lerántottam a leplet a szer
zetesi intézményről, ha az aszketikus tanok Andromache-fátyolát elüldőztem egyetemeim dobo
góiról, es a tisztán szemlélődő barátokat dolgozó polgáremberekké alakítottam át, akkor majd
szeretném, ha egyesek a vakbuzgó pártiak közül reforrnjaimról gondolkodnának. Nagy fába
vágtam fejszémet: meK kell tizedelnem aharátok seregét, fakirokból embereket kell csinálnom :
azokból. akiknek borotvált feje előtt a nép hódolattal térdre borul, s akik hatalmasubb uralmat
biztosítottak maguknak a polgárok lelke fölött, mint bármi más, ami csak befolyással lehet az
emberi lélekre." Herzan bíborosnak, római követének pedig ugyancsak 17gl-ben. így vall szándé
kairói: "Mivel gyűlölöm a babonát és a szadduceusokat. minthogy kivonják magukat a polgári
törvények hatálya alól, tehát meg fogom tőlük szabadítani népemet. E célból szélnek eresztem a
barátokat, föloszlutom kolostoraikal ... A szerzetesség alapelvei Pachómiustól mindrnáig ellene
vannak az ész világosságának."!"

A császárnak ~~iI=CI volt abban. hogy uralma alatt túlságosan sok a kolostorés nagy a szerzete
sek létszáma. Arányuk csaknem megközelítette a nagy nyugati katolikus országok viszonyait.
Magyarország azonhan az osztrák félhez mérten szám han és anyagiakban sokkal szerényebb
helyzetben volt. Ennek máig is látható beszédes bizonyítéka az örökös tartományok és hazánk
abból a korból fennmaradt kolostori épületeinek és könyvtárainak nagyság és gazdagság szem
pontjából való egybevetése. Ha pedig összehasonlítjuk a szerzetesi birtokok nagyságát, a rendta
gok létszámát, a kegyúri és emberbaráti kötelezettségek terhét a jelentős részében idegen szárma
zású arisztokrata nagybirtokosokhasonló adataival. akkor rögtön kitűnik a császár szemléleté
nek egyoldalúsága. Defelfogása művelődési szemponthól sem állja meg helyét. Berlász Jenő gaz
dag tartalmú, úttörő tanulmányában megállapítja, hogy korszakunkhan a vidéki könyvtári kultú
rát szétszárt kolostorok ésfSúri magánkönyvtárak képviselték. s különösen a XVIII. század első

felében a kőzműveltség szervezett terjesztését elsősorban a katolikus egyház végezte. A föloszla
tott 21 jezsuita rendház lefoglalt könyvtárainak állaga 55400 kötel. A ll. József által eltörölt 134
férfi és 6 női szerzetesház könyvállománya is ritka értékű volt. Ebben a legnagyobb hányadot a
20 pálos kolostor könyvei alkották, körülbelül 18 OOO művet. A pálosok vidéki könyvtárainak ál
lománya egyenkint 400 és 1000 kötet közt mozgott. Az új művelődéspolitika egy évtized alatt le
bontotta a barokk kor másfél évszázad folyamán kialakított intézményeit és gyűjteményeit. de a
nagy történelmi negatívumnál alig jutott tovább. Ugyanakkor a budai-pesti Egyetemi Könyvtár
évi 500 forintot kapott, holott a korszerű elindításhoz legalább 10000 forintra lett volna szüksé-
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ge.II S tegyük hozzá: kéziratokban és könyvekben alapvető értékekhez jutott a feloszlatott Jé
zus-társaság gyűjteményeiből. Játsef császárnak tehát semmiképpen sem volt igaza a szerzetesi
művelődésbecsmérlésében. mert az átlagszerzetesnek sokkal gazdagabb könyvtár és több napirendi
idő állt rendelkezésére az iinművelés céljaira, mint a lelkipásztorkodó világi papságnak.

A műtét végrehajtása. Akiábrándító csalódásoktól és balfogásoktól magát nem zavartat
va a császár monomániás makacssággal haladt a kolostorellenesség útján. 1782-tőlkezdődően év
ről évre újabb és újabb szerzetesházakat törölt ~l. Az elején még nagyon ügyelt arra, hogy elsősor

ban a szemlélődő, kicsiny, anyagilag életképtelen, rosszul sáfárkodó, erkölcsi kifogás alá eső ko
lostorokat oszlasson föl, de utobb már szemet vetett a gazdagokra és pénzügyeikben jól rendezet
tekre is. Kultúrérzékkel bíró embernek - pusztán művelődésiés művészeti szempontból is - meg
rázó élmény olvasni afeloszlatás lefolyását s a nagy értékű épületek és egyházi kincsek értelmetlen
pusztítását, nemtörődöm kezelését és elkótyavetyélését. A császárnak alapelve volt, hogy minden
árverés alá kerüljön, a templom, a rendház, a könyvtár, a belső berendezés és egyházi fölszerelés,
a műkincsek, a gazdasági épületek és ingatlanok. E szabály alól csak ritkán esett kivétel az udva
ri gyűjtemények és egyházmegyei templomok javára. A szerzetesi templomok és rendházak
-'- művészi értékükre való tekintet nélkül- kalapács alá kerültek, mégpedig nagyon olcsón, s az ~i

tulajdonos tetszése szerint használhatta őket raktárnak, iskolának, kaszárnyának, gyárnak, lakó
épűletnek. Ha pedig nem akadt vevő, a hatóság mindent leromboltatott, és építőanyagként értéke
sített. De még rosszabb sors is érhette a műkincseket. Prágában például a szabad ég alatt a zsib
vásáron árulták az eltörölt koíostorok értékeit, többek közt Dűrer, Breughel, Amberger és Tizian
festményeit. József császár pedig nem tudta megértení, miért keltettek oly nagy felháborodást in
tézkedéseinek áldatlan következményei. "Derekasan bosszússá válok - mondotta-, hogy még
mindig a preciózákról kell hallanom; úgy látszik, nem akarnak véget vetni ennek az ügynek."
A császár egyik történetírója mélyebbre nyúl az okok keresésében, és megállapítja hőse hiányait:
"Színvakság a nem testi valóság iránt, ajelképes, misztikus és mitikus dolgok megvetése. Mérték
kel és körzővel működő politika - képzelőtehetség nélkűl:"?

AMonarchiában föloszlatott kolostorok és tagjaik számára vonatkozólag máig sincsenek tel
jesen pontos adataink. A legtöbb iró megegyezik abban, hogy a rendházak egyharmada szűnt

meg, számuk 7-800 közé teheTő. Ennél sokkal bizonytalanabb a földönfutóvá lett szerzetesek lét
száma. A szerzők legnagyobb része nem is tér ki rá, csak a francia Préclin adja meg a mindkét
nembeli rendtagok számát 38 ezerben. Ezt a kolostorok számához mérten soknak tartom. Ha
zánkban 134 férfi és 6 női ház volt kénytelen föladni közösségi életét, tagjaik száma 1484 férfi és
190 női szerzetes. A feloszlatás végrehajtási módja miatt anyagiakban és művészi értékekben
igen nagy volt a pusztulás. Viszont az is igaz, hogyavallásalap javára befolyt sok millió a lelki
pásztorkodást szolgálta. Az anyagi és művelődési károknál azonban sokkalta jelentősebbek és
hosszabban tartóak voltak egyesek szenvedései, az egyéni tragédiák, a hivők lelki megrendülése, a
papi és szerzetesi szellem és utánpótlás évtizedekig tartó válsága.

A II. József mérte csapás nemcsak a szerzeteseket érte, hanem a Monarchiaegész egyházi éle
tét. Ennek legfőbb gyökere a császár elgondolása a meghagyott szerzetesek és a lelkipásztorkodó
papság szerepéről. A jozefinista egyházkormányzat két legfőbb jellemvonása egyrészt minden
belső joghatóság és fegyelem csorbítása, másrészt a felvétel és a kiképzés, alkalmazás közvetlen
(állami) szabályozása. A megfelelő tartományi hivatal és püspökség felügyeleti jogot gyakorolt a
kolostorok fölött. A szerzetes elöljárók hivatali működésének ideje egységesen három év. Az ál
lami hatóságok mindig a régi fegyelem fenntartásáról beszéltek, de az egyébként kisszámú elége
detlenkedőket egyenesen biztatták a regulák áttörésére. S ámbár az elöljárók megbüntetése is
csak egészen ritka, viszont a cinkos, árulkodó vagy rágalmazó besúgók mindig bűntetlenekma
radtak. Mindez igen komoly kárára volt az elöljárók tekintélyének. A kormányzat célja a szerze
tesi különbözések megszűntetéseés egységes papság kialakítása. Ennek a törekvésnek legfőbb esz
köze az általános papnevelők létesitése. Ezenkivül a régi rendeknél a kormány a kommendátor
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apátokat hívta új életre, azaz a legfőbb elöljárónak a szerzeten kívülálló papi személynek kellett
lennie. A rendtagok csak a perjelt (házfőnököt)választhatták maguk közül, mégpedig három év
ni. A kolostorok így tulajdonképpen állami intézménnyé váltak'>. Ez a felemás állapot elősegítette

a negatív kiválasztást, vagyis a kisebb értékű és tehetségű, de nagy becsvágyú s mindkét oldal felé
hajbókoló törtetők érvényesűlését,az egyenes lelkűek félreszorítását, a többségnek pedig a meg
alkuvó közömbösség felé való eltolódását. Ezen az áldatlan állapoton igazában csak az 1855-ös
konkordátum változtatott.
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Bizalom

Egy napon aztán
váratlan kéretlen
beállft a csoda
sápadt lesz és törődött

mint ádon fényképek
elporladt szépanyánkrál

Világol majd mégis
a kigyomarás-píllanat
megbénítja gyönyörű

áramlá tévelygésünk
s igénye-sincs önfeledten
egy ösvényre vetül

KOCH VALÉRIA

A vers a szerzőnek nemrég azonos eimmel megjelent kötetéből való, mely a Tankönyvkiadó gondozásában látott
napvilágo!.
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