
MEDVIGY MIHÁLY

A régi keleti szerzetesség
társadalomépítőjellege

A szerzetesség nem keresztény eredetű történelmi jelenség. Az ember termé
szetének általános hajlamaiban gyökerezik. Megtaláljuk a hinduizmus és a
buddhizmus indiai, kínai, tibeti, mongóliai és japán kolostoraiban; a zsidóság
ban mint esszénusokat, a qumráni közösség tagjait; az iszlámban mint szúfikat
és derviseket; sót a Kolumbus előtti Amerikában is, ahol kolostori közös életet
élt mind a nőtlen azték papság Mexikóban, mind a Napisten szűzei Peruban.
llyesfélék voltak az ókori Róma Vesta-szűzei is. A szerzetesség ugyanis, mint
társadalom-történeti jelenség nem egyéb, mint vallási szempontokkal indokolt
kivonulás a társadalomból akár a teljes magányba, akár egy mesterségesen kiala
kított újszerű társadalomba.

Az ily értelemben vett keresztény szerzetesség nem vezethető vissza Jézus
Krisztus szavaira vagy rendelkezéseire. Sem ő, sem apostolai nem hagyták el a
társadalmat, hanem benne éltek olyannyira, hogy Jézus még az adót is hajlandó
volt megfizetni (Mt 17,24-27). Adott ugyan evangéliumi tanácsokat - lemon
dást a vagyonról és a családalapításról, sőt szakítást az addigi családdal is 
csakhogy nem a világtól való elszakadás érdekében, hanem épp a meglévő tár
sadalom átalakítása, evangéliumivá tétele végett, hogy felszabaduljon az igehir
dető a Krisztus nyomában végzendő nagyszabású társadalmi munkára: Isten
országának építésére embertársai között.

Az evangéliumi tanácsok elméletét mint a szerzetesség alapját már a közép
korban dolgozták ki. A keresztény szerzetesség az ókorban, létrejöttének kezdeti
évszázadaiban korántsem olyan volt, amilyennek ma ismerjük, vagy amilyen
nek a II. Vatikáni zsinat most elvárja. A keresztény liturgiához hasonlóan a ke
resztény szerzetesség is csak hosszú fejlődés során alakította ki középkori és
újkori formáit. E folyamatban számos oly mozzanat is felbukkant, amit sem
lélektani vagy társadalmi erkölcsi, sem hittani szempontból sem helyeselhetünk.

Természetesnek kell tartanunk, hogya"világ elhagyásának" igénye jelentke
zett nemcsak a pogányoknál és a zsidóságban, hanem a keresztények között is.
Soraikban mindig voltak kevésbé társulóképes egyéniségek, akik nagyra érté
kelték a szemlélő életmódot (a biosz theórétikoszt). amelyben a platóni beállí
tottságú görögök, a görög keresztények is, a legmagasabbrendű emberi tevé
kenységet látták. EIébe helyezték a családi együttélésnek vagy a városi közélet
nek, sót még a tevékeny emberszeretet gyakorlásának is. Nem véletlen, hogya
görög keresztények a szerzetesházat mint a szemlélődő élet színhelyét "gondol
kozdának" (phrontisztérionnak) nevezték. A kereszténységben - és a keresz
ténységen kívül is - mindenkor az elvonultság volt a huzamos istenélménynek,
az úgynevezett misztikának magától értődő életformája (vö. 1Kor 7,32-34).

Az elmélyedő semmittevés (hészükhia), amely először csak a kevesek hiva
tottsága volt, tömeges szükségletté vált a nagy keresztényüldözések idején. Leg-
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inkább a keleti, görögül beszélő városokban, ott, ahol a kereszténység leginkább
terjedt, életveszélyessé vált keresztény hitet vallani. Amikor pedig az üldözés
helyébe a teljes vallásszabadság lépett, sőt a 4. sz. végére a Birodalom államval
lása lett a kereszténység, csak a pogány istentiszteletek voltak megtiltva. A la
kosság életvitele mit sem változott. Mindenki úgy gondolkodhatott, ahogyan
jónak látta. A pogányok továbbra is pogányok maradtak; az úgynevezett keresz
tények túlnyomórészt még nem voltak megkeresztelve, hanem hosszú évekig
készültek a keresztségre, és várták azt az időt, amikor már képesnek érezték
magukat a keresztény erkölcsök vállalására, vagy már elhagyta őket a bún. A
felnőttkorban megkereszteltek erkölcsisége magasabb színvonalú volt a gyer
mekkorban megkereszteltekénél. Az ókori üldözések hosszabb szüneteiben,
vagy teljes megszünte után is a hívő ember számára lelkiismereti válságokat
okozott az egyáltalán nem keresztény hagyományú, sokhelyütt nem is keresz
tény többségű társadalomba való beilleszkedés. Ilyen helyzetben született az
alexandriai Kléménsz Nevelő (Paidagógosz) című írása, az első keresztény erkölcs
tan az üldözések korának egy békésebb szakaszából, amely fényt vet a görög
városi életmód jellegzetességeire is.

A tömeges pusztába-menekülés tehát, amelyet a Decius- és Diocletianus-féle
kegyetlen keresztényüldözések váltottak ki, nem szűntmeg a vértanúk korának
elmúltával sem; sőt tovább fokozódott, és valósággal divattá vált minden társa
dalmi rétegben, még az igen jómódúak körében is. A rabszolga gyakorlatilag
szabaddá vált, ha sikerült monostorba jutnia. <;sakhogy a későókori császárok
idején a szabad születésű kézművesekszemében is gyűlöletes színt öltött a tár
sadalmi élet, és kívánatossá vált a szerzetes-állapot. Az állami törvények tudni
illik akadályozták az iparűzök szabad pályaválasztását, és az apa foglalkozásá
nak folytatására kötelezték a fölserdült fiút is. Sokak számára a szerzetesélet
vállalása egyet jelentett a szabadsággal, főként ott, ahol közel volt az oázisos
sivatag: elsősorban Egyiptomban, de Szíriában és Palesztinában is.

Az utolsó keresztényüldözőcsászár, Iulianus Apostata halálát követő évtized
ben, 372 táján csupán Egyiptomban mintegy tízezer volt a férfi szerzetesek szá
ma. Ezektől függetlenül számos női szerzetes-település is létezett. Mindegyikük
népessége - a 460 táján elhúnyt Kürroszi Theodórétosz Szerzetestörténete szerint
- elérte a 250 főt. Tehát virágzott az ősi keresztény szerzetességnek mindkét
formája, a remeteség és a társas együttélés mind a férfiak, mind a nők körében.
Nyitva állt egy harmadik út lehetősége is; a "belső emigráció", amikor valaki
úgy vonult ki a társadalomból, hogy odahaza maradt. Ezek voltak az aszkéták,
vagyis az önmegtartóztatók. Szegénységben és a családi életről való lemondás
ban igyekeztek képessé tenni magukat a hészükhiára, az isteni igazsagok zavar
talan szemléletére, és ezáltal - Kléménsz Alekszandrinosz és Origenész szó
használata szerint - "gnósztikus kereszténnyé" válni a szó helyes értelmében.
Továbbra is városuk vagy falujuk lakói maradtak, de céljuk elérésére a szűzesség

megőrzését vélték a legfontosabb feladatnak. Emellett kerülték a földi foglala
tosságokat és az úgynevezett"világgal" való érintkezést. Idejük legnagyobb részét
az istentisztelet színhelyén, az "egyházi házban", az oikosz ekklésziasztikosz-ban
közös imádsággal töltötték. Többször összejöttek a nappal és az ~zaka folyamán.

Minden helyi egyházban szamosférfi vagy női aszkéta élt. Origenész szerint
a hívek külön osztályát képezték. O maga is közéjük tartozott. Alexandriában,
a keresztény Egyiptom fővárosában egyesek már a 3. évszázad végén már va
lamelyes közös életre szervezkedtek egy Hieraklász nevű tanító körül. Mások a
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városon kívül magányos házakba húzódva gyakorolták az önsanyargatást és a
szemlélődést. Caesariai Euszebiosszal szólva élték a "filozófus-életet".

A szerzetesség azonban továbbfejlódött, és sajátos "elidegenedés" keletkezett
a tartalom és a forma között, Az eszközjellegű mozzanatok - a világ elhagyása,
a nemi önmegtartóztatás, az önsanyargató gyakorlatok - kiszakadva termé
szetes összefüggésükból öncéllá kezdtek válni. A világtól való elszakadás magá
ban való értékké mínösült, sót a tökéletesség fokmérőjét látták benne. Az 5.
századi eredetű Apophtegmata Patrum (Az atyák jeles monddsai) című gyűjtemény

egy elbeszélése igen jellemző erre a gondolkodásmódra. Eszerint II. Theodoszi
osz császár, aki 408 és 450 között uralkodott, a keresztény tökéletesség legma
gasabb fokán állt, mert annyira el tudott szakadni a világtól, hogya cirkuszi
játékok legizgalmasabb fordulataira sem figyelve kéziratokat másolt a konstan
tinápolyi hippodrom császáridíszpáholyában, akathizmában.

A keresztény szűzesség is elszigetelődött evangéliumi velejárójától, az "lsten
országa" terjesztésétől. Az Isten országát - az istennév használatától óvakodó
zsidó szóhasználat szerint a "mennyek országát" (Mt 19,12) - amely miatt az
ember lemond a házasodásról, a túlvilági "mennyországra" kezdték érteni. Sze
rintük a szűzi élet egymagában drága kincs, angyalmódra való élet (bíosz an
gelikosz), amelyet egyéb emberi értékek feláldozása árán is őrizni kell. Ki kell
válni érte a társadalomból, és rendszeresen kell imádkozni, hogy megtarthassa
az ember.

Megrendítő, hogy Hieronymus (Szent Jeromos) milyen embertelen médsze
reket ír elő egy még születése előtt Istennek igért szűz nevelésére 007. levél, "ad
luetam"). A kislány jelenlétében csak istenes dolgokról beszéljenek; ne tudja meg,
hogy mire valók a hangszerek, világi dalokat se ismerjen, énekelje a zsoltárokat!
Még a szolgálatára rendelt nócselédek is legyenek elszigetel ve a világtól. Aki
vele foglalkozik, ne szép leány legyen, hanem komoly, sápadt, elhanyagolt kül
sejű aggszűz. A leány csak egészen kiskorában táplálkozzék hússal, vagy inkább
még akkor sem; inkább növényi ételeket fogyasszon, nagyritkán halat. Mindig
úgy egyék, hogy utána is éhen maradjon! Ne egyék a szüleivel együtt, nehogy
megkívánja ételeiket! Fogalmazni a biblia szavaival tanuljon! Még templomba
se mozduljon ki hazulról anyja nélkül. Mint nagyobbacska lány már ne fürödjék,
hiszen még önmaga előtt is szégyenkeznie kell. Sót már ne is a szülöi házban
nevelkedjék, hanem apácazárdában!

Hasonlóképpen önértékké emelkedtek az önsanyargatás különféle válogatott
módjai, amelyek csaknem felértek a vértanúk kínjaival. Főleg a keleti aszkétaság
hajlott a szertelen fakírkodásra. Nem mosakodtak. Kifeküdtek a mocsárba, hogy
a szúnyogokkal csípessék magukat, amelyek oly fájdalmat okoznak, akár a da
razsak. Embertelenül böjtöltek, például a negyvennapos nagyböjt folyamán csak
káposztalevéllel táplálkoztak. A szent negyvennap alatt esetleg le sem feküdtek,
hanem állva, falnak támaszkodva töltötték az éjszakát. Egyesek, a "memoríták",
sírboltokban éltek; mások cellába falaztatták magukat, és évek során csak egy ab
lakon át érintkeztek a külvilággal. Ismét mások sziklához Iáncolva éltek. Voltak,
akikaz emberlakta vidékektól távol, hajléktalanul kóboroltak, állatok módjára gyűj

tögető életmódot folytattak (görögül boszkoi, ,,legelészók"); győkereket ettek (rap
haro-fagia) vagy a szabad ég alatt aludtak a puszta földön (khamai-únia), Szent
Jeromos Rómában töltött ifjú évei után a szíriai Khalkisz-pusztában három éven
át próbálkozott ilyen élettel, de ráment az egészsége.
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A túlzó aszkézis sajátos formája volt az oszlopok tetején eltöltött élet. Ezek az
"oszlopok" - a keleti ikonokon látható hagyományos ábrázolás szerint - to
ronyszerű építmények voltak, hasonlóan az iszlám mecsetjei mellett emelkedő
minárékhoz, ahonnét a "müezzin" ma is ugyanúgy hallatja figyelmeztető szó
zatát, mint ahogy valaha a keresztény oszlopos aszkéta beszélt a köréje sereglő

hallgatókhoz. Egyikük, egy Alüpiosz nevű, hatvanhét évet töltött el oszlopon.
A magányba húzódás, a pusztaságba menekülés, a közösségí munkafelosz

tásból való kikapcsolódás lényege szerint nem társadalmat építő, hanem éppen
társadalombomlasztó jelenség. Csakhogy belőle lélektani szükségszerűséggel

"mesterséges" társadalmak fejlódtek, kívül az elhagyott "természetszerű" társas
életen. Az elszigeteltségnek ugyanis veszedelmei vannak, nem is annyira erköl
csi, mint inkább lélektani szempontból, miként a börtöncellában, az egyszemé
lyes úrhajóban vagy éppen a pusztaságban. Az arabok és a bibliai zsidóság is
úgy tudta, hogya sivatag a gonosz szellemek, a dzsinek tanyája. A mélységes
csendben vagy a sivatagi homok állandó zizegésében káprázatok és rémlátások
jelentkeznek. A kísértő meg akarja zavarni a hészükhiát, a lélek zavartalan szem
lélődését, ami az emberi tökéletesség csúcsa volna. A magányos harchoz a se
géderóket a társas együttélés hozza, ami tapasztalatcserét és lelki vezetést is
bíztosft főleg a fiatalabbak számára.

Igy jöttek létre a társas remeteségek, egymáshoz viszonylag könnyen elérhető

közelségben letelepedett magánykeresőkkunyhóiból. Ezek voltak a laurák, szer
zetes-falvak, elsősorban Alsó-Egyiptom területén a szkétiszi és a nitriai meg a
phaiumi oázísokon, A Thébaisznak nevezett Felsá-Egyiptom szolgáltatta aztán
a szerzetesség történetének egy egészen újszerű állomását. Ez már nem magány
volt, nem is társas magány, hanem munkafelosztáson alapuló társadalom: közös
élet, koinosz biosz. Tabennisziben, a Nílus szigetén kezdeményezte Pakhómiosz,
egy kiszolgált katona. Ó is a pusztába vonult egy remetéhez, majd katonai tábor
mintájára szerzetestelepet szervezett, az Isten kaszárnyáját. Volt ott újoncidő a
belépöknek. fogadalomtétel, egyenruha, közös háztartás, kürtjelekre folyó napi
rend tizenkét összejövetellel közös imádságra, napközben kétkezi termelő mun
ka az ingyen nyersanyagnak, a nílusi sásnak feldolgozásával kosarakká, taka
rókká, szónyegekké.

Ami a legfontosabb: Pakhómiosz szoígálati szabályzatot, regulát alkotott,
gondoskodva benne büntetésekról is a szabálysértések megtorlására. A tagok
tizedesek és századosok vezetésével csoportokba szervezódtek. Pakhómiosz
igen hangsúlyozza az irántuk való engedelmességet, amely így lett szerzetesi
erény. Az egész közösség feje az apát: arámiul abbá (apa), görögül hégúmenosz
(vezető) vagy arkhimandríta, azaz a mandrának (a szerzetes-telepnek) másszó
val monasztérionnak, gazdasági egységű monostomak a főnöke. Minden szer
zetesnek meg kellett tanulnia olvasni, a zsoltárokat kívülről is tudni kellett. Az
apát időról-időre lelki oktatásban részesítette a társakat, és az ünnepnapokon
miseliturgiára vezette őket. Számos hasonló telep jött létre a közös szabály alatt.
Pakhómiosz lett az egész szervezet főapátja, és rendszeresen végiglátogatta a
telepeket. A 340-ben alapított fómonostornak még az ő idejében 3000 tagja volt;
utóbb 7000 fó. A szerzetesek kezük munkájával tartották el a közösséget. A
gyékénytermékek eladásán kívül földmívelésból és hajóépítésból éltek. Minden
telep saját hajóján szállíthatta az árut a városi piacra. A keresmény feleslegét
kiosztották a szegényeknek. A telepnek szerzetes-gondnoka volt (oikonornosz),
aki gondoskodott a termékek eladásáról és a szükségletek beszerzéséről a fö-
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monostori fögondnok (megász oikonomosz) ellenőrzésealatt. Palladius kisázsiai
püspök 420 táján írt művében számszerű adatokat közöl alighanem egy ale
xandriai szerpap azóta elveszett tudósítása alapján. Eszerint Thébaiszban a pá
nopoliszi szerzetesközösség 300 tagja között élt 16 tímár és szabó, 7 kovács, 4
asztalos és 12 tevehajcsár. Az 5. század elejére az egész pakhómioszi szervezet
50000 tagot számlált.

A szíriai sivatag, a Sinai-félsziget és Egyiptom egyéb, nem-pakhómioszi mo
nostoraíröl, amelyek szintén virágoztak, most nem kívánok szólani, mert csak
a fejlődés fővonalát akartam megrajzolni. Az utolsó állomás egy nagy egyház
atyával függ össze a 4. században: Szent Baszileiosszal, a pontoszi Neo-Caesaria
föérsekével. Még áldozópap korában szerzetes-apát volt, és két szabálykönyvet
is írt tanítványai számára, akik részben remeték, részben közös-életűekvoltak.
Nem volt azonban lelkes híve a remete-életnek. A magány nem ad módot a
testvéri szeretet gyakorlására, noha az volna a leglényegesebb keresztény erény.
Nem kedvelte továbbá a hadsereghez hasonlatos, egyéniség-elnyelő,százakat és
ezreket egyesítő szerzetes társadalmakat. Szabályzatai sem a későbbi fogalmak
szerinti szerzetes-regulák, vagyis nem a közület alkotmányát és igazgatási jogát
tartalmazzák, hanem lelki olvasmánynak valók; inkább erénytan és aszkétika.
A két Baszileiosz-regula, terjedelme ellenére, a nyugati rövid Agoston-regulára
hasonlít. Bárkik elfogadhatják a magukénak, de egyszersmind mindenkinek
elégtelenek.

Baszileiosz újításai inkább monostorainak életében mutatkoztak. Családias
együttélést kívánt, mintegy harminc tagú közösséget. amelynek atyai lelki ve
zet6je az apát. Nem nehezen megközelíthetőhelyekre, hanem városok közelébe
telepítette őket, Ezzel zárult a szerzetesélet ókori fejlődese. Pakhómiosz korában
nyilvánvalóvá vált, hogya szerzetesközösségek rászorulnak a társadalomra, be
lőle táplálkoznak, t6le kapják utánpótlásukat is.

Baszileiosz a már Pakhómiosznál nyomatékosan hangsúlyos engedelmesség
mellé bevezette az igénytelen szegénység mint szerzetesi erény követelményét
is. Erre hivatkozva törekedett adómentességet biztosítani monostorainak. A
szerzetesség ugyanekkor megindult a városi intézménnyé válás útján. Nagy
Theodosius császár 390-ben megtiltotta ugyan, hogya szerzetesközösségek vá
rosban telepedjenek meg, de két év múlva nagy társadalmi nyomásra vissza
kellett vonnia a törvényt. Konstantinápoly, az új Róma, híres lett monostorairól.
Hangoztatták, hogy Baszileiosz szabályait követik, de valójában megírták mellé
a saját törvénykönyvüket is Tüpikon vagy Hüpotüpószeisz néven. Igen jelentőssé

vált a Keresztelő Szent Jánosról nevezett és Sztúdiosz konzul által alapított f6
városi monostor, kiváltképp mióta a 8. század végén Szent Theodórosz Sztudíta
lett az apátja. A Sztudíta-szabályzatot számtalan monostor átvette, így a kijevinagy
hatású Barlangkolostor is. Altalánossá vált mind a bizánci-szláv kereszténységben,
mínd a keleti-katolikus szerzetességben. (Olyasféle szerepet töltött be, mint Nyu
gaton a bencés Consuetudines Cluniacenses vagy a ciszterci Charta Caritatis.)

Kérdezhetjük ezután, hogy köszönhet-e valamit a társadalom a belőle kime
nekült, majd oda visszatért szerzetességnek. Kétségtelenül sokmindent köszön
het, bár nem tartjuk helytálló nézetnek, ha úgy tekintenek a bizánci-római biro
dalom egész társadalmára, mintha szerzetesi szellemmel lett volna átitatva.
Amíg a Római Birodalom egységes volt, a nyugati és a keleti gazdag értelmiség
képviselői tömegesen utaztak Egyiptom és Szíria remete-telepeire. Látogatták a
"sivatagi atyákaf', leírták szokásaikat ésaranyrnondásaikat. odahaza utánozni
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pr6bálták életmódjukat, vagy éppen Itáliából Keletre települtek át. Így lett pél
dául a római Szent Jeromos szerzetes-apáttá Betlehemben, és egyben szenátor
családból való dúsgazdag hölgyek, c1arissima feminák által alapított apáca-me
nostorok lelki vezetője. Az utazások emlékeit kiterjedt irodalom örökítette meg,
amelyet buzgón olvastak Keleten és Nyugaton egyaránt. Ide tartozik a névtelen
és számos változatban megjelent Apophtegmata tón Paterón, amelyet már említet
tem, vagy Palladiosz 5. századi kisázsiai püspök Lauszosz úrnak ajánlott műve,
a Lausziaké hiszioria, és Ioannes Cassianus bizonytalan származású nyugati apát
tól a Collationes Patrum (Beszélgetések azatyákkal), szintén az 5. századból. Nyugat
minden monostorában olvasták. Közvetítésükkel tehát a Birodalom egész társa
dalma tanult lelkiséget a keleti szerzetesektől.

Szíriában tódult a nép az oszlopfőn élő, stilita aszkétákhoz. Igehirdetésükre
egész sivatagi törzsek fogadták el a keresztény hitet. Oszlopos Szent Simeontól
püspökök is kértek tanácsot, sót II. Theodosziosz császár személyesen felkereste.
A szentség hírében álló monostorlakókat tömegesen látogatták művelt és egy
szerű emberek egyaránt, ha vigasztalásra vagy lelki vezetésre szorultak. Számos
öreg szerzetes osztotta meg így szemlélódéssel töltött éveinek gyümölcsét, a
megvilágosodottak bölcsességét embertársaival. Ha esetleg pappá volt szentel
ve, bűnbocsánatot is adott. Számos lelki könyv származott szerzetesektől,főleg
az imádkozás rnűvészetéről.A nagy hittani viták századaiban a pusztai szerze
testömegek mint az igaz hit védői történelmi tényezővé váltak. A városokba
tódulva félelmetesen tudtak síkra szállni a püspök oldalán a valóságos vagy vélt
eretnekséggel szemben. Igy történt az arianizmus korában, majd a nesztorianiz
mussal kapcsolatban az 5. század két epheszoszi zsinata idején. Hasonló szerep
jutott a városi szerzetességnek a képrombolás századaiban.

A kisebb-nagyobb monostorok száma a Birodalomban igen nagy volt, de Ke
leten nem vált a szerzetesi intézmény a műveltség közvetítőjévé és megmentő

jévé, mint a népvándorlás barbár népeitől elözönlött Nyugaton, ahol a monos
torok lettek a műveltség szigetei. A bizánd-római birodalomnak nem voltak
sötét évszázadai. Keleten nemcsak a szerzetesség, hanem az egész társadalom
hordozta a műveltséget. A fővárosban egyetem működött, a bizánci művészet

pedig három reneszánszt is megért. Természetesen számos könyv volt található
minden monostorban, néhol egész könyvtárak is. Itt-ott másoltak és díszítettek
kéziratokat. Arn a görög városokban a könyvek előállítása polgári iparágnak
számított. A templomi mozaikokat és falfestményeket, de még az ikonokat sem
feltétlenül szerzetesművészek készítették. Számtalan szerzetes írt azonban nem
vallási jellegű műfajokban is.

A bizánci kor monostorai egyben "nyugdf:t-intézetekként" is működtek, aho
vá vísszavonulhattak a levitézlett katonai vagy polgári személyíségek. ott meg
írhatták ernlékirataikat vagy koruk közéletének krónikáját. Igy írta meg Alixiosz
császár leánya, az öregségére apácává lett Anna Komnéna atyja uralkodásának
történetét. A monostor lett menedéke a trónfosztott és megvakított császárok
nak,lemondatott pátriárkáknak, bukott minisztereknek. A hűtlen pénzkezelésse1
gyanúsított Theodórosz Metokhítész miniszter minden vagyonát vesztve húzó
dott meg a Khóra-monostorban, amelynek valaha pompakedvelőjótevője volt.
De az adóterhektőlnyomasztott vagy eladósodott paraszt földjét egy monostor
nak ajánlva fel szintén a szerzetességbe menekült.

Sok szerzetesbó1lett püspök, sót - mióta a császári palota kupolatermében,
a Trulloszban tartott 692-es zsinat így rendelkezett - már csakis szerzetesekb6l.
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