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A szerzetesség
kiútkeresése
a 14. században

"A szerzetes útja sohasem volt könnyű,

sem magától értetődő."

(Walter Nigg)

Ha nem is alkony, mindenképp délután a 14. század a középkor és
a középkori szerzetesség történetében. Ebben a korban nem élnek
olyan nagyhatású rendalapítók, mint az előző századokban, és a
szerzetesség életében erős válságtünetek mutatkoznak. Témánk hí
vő megközelítése nem vezet elfogultsághoz. hiszen amint a protes
táns Walter Nigg is írja: "A szerzetességet saját feltételei alapján kell
megítélni, és ezek kizárólag vallási jellegűek... A monasztikus téma
vallásos felfogása fenntartás nélkül elismeri a szerzetesség nagysá
gát. Tényleg oly nagy a jelentősége, hogy még sajátos hanyatló kor
szakait is ellensúlyozza."!

A 14. század, a szerzetesség egésze szempontjából. hanyatló kor
szak, még akkor is, ha ez a tendencia nem egyformán érintett min
den rendet. A hanyatlás gyökerei korábbra nyúlnak vissza, az ún.
virágkorba. amelyet nem lehet túlszárnyalni. A válságból való kilá
balásnak viszont még csak az első útkereső lépései történtek meg,
a reformokat már ekkor elindító szerzetesrendek esetében is. Ha
nyatlás és reform. A kettő egymás mellett volt jelen akkor is, mint
mindig: a komor tények mellett a megújulás reménye.

Amikor a 14. századi szerzetességet a legfontosabb kortörténeti
összefüggésekbe helyezzük, röviden azt mondhatjuk: megváltozott
a világ. A virágzó középkor minden téren olyan megváltozott vi
szonyokat teremtett, amelyek között minden, ami korábban termé
szetes volt, egészen másként hatott. Gondoljunk csak arra, hogy az
egyetemek megjelenésével például egészen más színben tűnik fel a
klérus hiányos képzettsége, vagy hogya tisztán kidolgozott teoló
giai rendszerekkel szemben milyen otrombán hat a tanulatlanság,
a túlzott ereklye-kultusz, a babonaság vagy a szentségi élet hanyat
lása. De ugyancsak változást jelent, hogy Szent Tamás, vagy Szent
Bonaventúra szent tudott lenni az egyetemi magiszterség mellett,
Gerhard Groote azonban már úgy érzi, ő nem tud az lenni. A lelki
élet elszakadt a teológiától. A század gondolkodásbeli, gazdasági, tár
sadalmi és politikai síkon egyaránt a szétesést, a dekadenciát sugallja.
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Társadalmi folyamatok
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1984, Bp, 187.

Az "ars nova", a .xíolce stil nuovo", a "via moderna" és a "devotio
rnoderna" kifejezések jól jelzik az új igénylését és valami teljesen új
születését is az élet minden területén. Fordulat érlelődött a filozó
fiában és a teológiában, a képzőművészetben és a zenében, vala
mint a vallási életben is.

Európa mozgástere a 14. században, földrajzi értelemben is,
eléggé leszűkül. (1291: Akkón eleste; 1396: a nikápolyi csatavesz
tés.) A császárság ugyan mentesül a pápaság gyámkodásától, de
ezzel együtt elveszti univerzalisztikus jellegét is. Előtérbe kerül az
individualizmus és a partikularizmus. Általánossá válik az anar
chia, a hatalmaskodások, a törvényes védelem hiánya, az útonállók
veszélye. A százéves háború az érintett országok szerzetességére
nézve is sok szellemi és anyagi veszélyt tartogat. A rendezetlen
közállapotok miatt a kolostorok földje sok helyütt műveletlenül

maradt, a monasztikus szerzetesek a városokba kényszerülnek. s
találkozunk olyannal is, hogy koldulnak. Példátlan éhínségek pusz
títanak a században, az 1347-től pedig szinte rendszeresen ismétlő

dő pestisjárvány három év alatt elviszi a lakosság harmadát. Tehe
tetlenség érzésével és világ végét váró hangulattal tölti el az embe
reket. A halálozási arány a kolostorokban még nagyobb, és ennek
következtében az egyes rendek engedményeket tesznek a jelentke
zők életkorát és műveltségét illetően.' Ez hosszabb távon hat béní
tólag mind a szerzetességre, mind az egyházra.' Ekkor kezdődik az
a stagnálás is, ami a 14-15. század folyamán számos nagy múltú
apátságot a tönk szélére juttat. A feudalizmus alapjainak megingá
sakor, az ahhoz sok-sok szállal kötődő monostorok is elbizonytala
nodnak, mi lesz a sorsuk, a megváltozott körülmények között.

Ilyen mérvű változás, bomlás természetesen vezetett a hagyo
mány és a folytonosság letéteményeseinek elbizonytalanodásához
is. A gyors és gyökeres változások közepette kérdések bukkantak
fel a szerzetességgel kapcsolatban is, melynek értelmét és szüksé
gességét addig alig vonta kétségbe valaki. Az egyes szerzetesi kö
zösségek képesek-e megfogalmazni a kor emberének nagy kérdé
seit, felismerik-e vágyait, igényeit? Van-e ezekre válaszuk, képe
sek-e a változások közepette is maradandóan érvényes eszmény
képet felmutatni? Van-e mondanivalójuk, vagy csak a tehetetlen
ség tartja életben ezeket a környezetüktől teljesen idegen képzöd
ményeket?

Ezek után megkockáztathatjuk azt a kérdést is - vállalva a
félreérthetőség veszélyét -, hogya szerzetesség történetében va
lóban az számít-e a csúcsnak. amikor a legnagyobb számban ala
pítottak kolostorokat, amikor a kolostoroknak a legtöbb lakója
volt, amikor a szerzetesek a legtöbb tárgyi emléket alkották, a
szerzetesség befolyása pedig az élet minden területére kiterjedt? A
legtöbb szempontot figyelembe véve nyugodtan lehet igennel vála
szolnunk ezekre a kérdésekre. Ugyanakkor, rendenként más-más
mértékben, de a szerzetesség lényegéhez mindig alapvetően hozzá-
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A birtok mint a
szerzetesi élet gátja
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\ásd: Lékai: im: 97-98.
A ciszterciek esetében:
1250-1300 közölt 50 új

monostor, 1300-1350
közölt 10, 1350-1400

közölt 5 új alapítás.

tartozott a világtól való elszakadás és az elvonulás. Amikor azt
látjuk, hogy egyre többen lépnek egy szerzetesrendbe, és a szerze
tesek egyre hatékonyabban éreztetik jelenlétüket a világban (amit
jónak kell tartanunk, és a szerzetességet semmiképpen sem akar
juk a kolostorok falai közé visszaszorítani), nem bonyolódik-e be
le túlságosan a világ dolgaiba a szerzetesség, és nem távolodik-e
el éppen ekkor saját lényegétől? Azt hiszem, ennek veszélye min
dig nagy. Amikor pedig válságról beszélünk nemde mindig ez az
eltávolodás derül ki? Az, hogy a szerzetesi életet nem külső okok
tüntették el, hanem az, hogy az arra hivatottak már nem úgy él
nek? Ez utóbbi minden külső beavatkozásnál súlyosabb dolog.
Miértjeit keresve bőven találunk külső és belső okokat egyaránt.

A földbirtokos rendek esetében, az alapítás idején még a mo
nostor létét biztosító, az apátokat az országnagyok közé emelő

birtok ekkor már magát a szerzetesi életet akadályozta. A 13. szá
zad második felében ugyanis újra feléledt a korábban már többé
kevésbé visszaszorított kommenda-rendszer, melynek lényege az,
hogy a megüresedett apátság javadalmát valakinek átadják keze
lésre (in commendam). Az ún. kornmenda, vagy kommendátor
apátot tehát nem a szerzetesek választják, hanem valaki (uralko
dó vagy pápa) kinevezi, és az illető ezért fizetséggel tartozik a ki
nevezőnek. Természetesen ezek a kommenda-apátok a szerzetesi
élettel nem törődtek. Nem éltek a monostorokban, de ha ott éltek,
az sokszor még rosszabb volt. A szerzetesi közösség tényleges ve
zetője a perjel lett. Ez azonban a ciszterciek esetében a rend szerve
zetének teljes szétzilálódásához vezetett, mert a káptalanokon sem a
kommenda-apátok, sem a perjelek nem vehettek részt. Az így kineve
zettek természetesen igyekeztek az apátságok jövedelmének mind
nagyobb részét saját céljukra felhasználni. Ezért vált kívánatossá
a világi hatalmasságok számára minél több apátság megkaparin
tása. A kérdést ugyan tárgyalta a Konstanzi zsinat, de megnyug
tatóan nem tudta rendezni. A kommenda-rendszer elleni tehetet
lenségükben az egyes apátságok szerzetesei kénytelenek voltak
szerződéseket kötni a kommenda-apátokkal, amelyek rögzítették,
hogy a monostorok jövedelméből egy meghatározott összeget a
szerzetesek ellátására kell fordítaniuk. Dé még ha a szerződést be
is tartották, a pénz vásárlóerejének csökkenése miatt, egyre keve
sebb szerzetes ellátása vált lehetövé. Így a kolostorba felvehető

szerzetesek számát is maximálták, vagy csökkentették. Ezzel a
kör be is zárul.4 Mindezt súlyosbította még az avignoni fogság,
majd pedig a nyugati egyházszakadás idején a pápaság részéről a
monostorokra nehezedő anyagi teher és a szakadással együttjáró
erkölcsi kár. A monasztikus alapítások száma annyira lecsökkent,
hogy többé már nem volt képes kiegyenlíteni az elnéptelenedő és
elpusztuló kolostorok számát.5

Mindezt tapasztalva egyes közösségek a rövidebb távon siker
rel kecsegtető megoldások felé mozdultak el, kezdetben csak ap-
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A kolduló rendek
viszontagságai

6Lásd: Lékai: im: 98-99.

Reformkezdemények

ró, később egyre nagyobb engedményeket téve a szerzetesi élet
minden terü1etén. Lemondtak a kolostori fegyelemről a ruházko
dásban, a klauzúra betartásában, szerény zsebpénzt biztosítottak
a rendtagoknak. A következő lépés a szerződésben biztosított ma
gánvagyon lett, amire kezdetben épp a kornmenda-rendszer miatt
volt szükség. A folyamat pedig végződhetett azzal, hogy az apát
ság vagyonát felosztva javadalmakká alakították azt át, amit az
egyes szerzetesek kaptak meg. A monostor szabad apátsággá vált.

A kolduló rendeket is megtépázták a század megpróbáltatásai,
de még tartott a kezdeti lendület. Igaz, hogya ferencesek a sze
génységi vita végén szembefordultak a pápával, és Bajor Lajos
mellé állva közülük került ki az ellenpápa. William Ockham pe
dig tanításával komoly hivatkozási alapot adott a pápaságot és a
klerikusokat bírálók számára. Mégis jelentős számban alapítottak
új kolostorokat, vezető szerepüket továbbra is megtartották a pré
dikálásban és az egyetemeken, a lelkipásztorkodás, a missziók és
az irodalom terén. ltt is akadtak visszaélések a szegénység tekin
tetében, de a spirituálisok, később pedig a reguláris obszervancia
hívei mindig napirenden tartották az alapító elképzeléseit és ide
álját. Gúnyolódás tárgyává, főleg a következő században, inkább
a kolduló barátok, azok üzleties viselkedése lett.

Így áll elő az a helyzet, hogy a szerzetességet kemény kritiká
val illetik, Wydíf pedig a Szentírás tekintélyére hivatkozva a szer
zetességnek még a létjogosultságát is elutasítja.

Néhány kolostor azonban már ekkor más útra lépett, hogy
fenntartsa a hagyományos szerzetesi életformát. Ennek előmozdí

tására részint a pápa, részint az egyes szerzetesi közösségek refor
mokat vezettek be. Rendszerint olyanokat, amelyek a náluknál
később keletkezett rendek esetében már kiállták az idő próbáját.
Új lelkiségi irányzatokat, ájtatossági formákat, szervezeti struktú
rát kezdtek meghonosítani, hogy saját lelkiéletüket megalapozot
tabbá tegyék és biztosítsák az utánpótlást. Kérdés persze, hogy az
újításokban hol az a határ, amíg egy rend megőrzi önazonosságát,
de az is, hogy önmagában mennyire érték egy kikristályosodott
struktúra.6

A felülről jövő reformkezdeményezés jellegzetes példája XII.
Benedek pápa (1334-1342) 1336-ban kiadott reformbullája.
amellyel a bencés rendi élet kereteit kívánta szabályozni. Először

is tartományi rendszerbe osztotta az apá tságokat, káptalan tartá
sát és vizitátorokat rendelt. Csökkentette az apátok abszolút ha
talmát, és ösztönözte a monostorokat, hogyatehetségesebb rend
tagokat küldjék egyetemre. Ezek az intézkedések a koldulók szer
vezeti felépítését próbálták átvinni a bencés rendre. Jellemző,

hogy a monostorok belső rendjét és fegyelmét szabályozva, a pá
pai bulla és más reformhatározatok is, csupán a meglévő szoká
sok és életforma megtartását sürgetik, a rendelkezések nagy része
fegyelmi és anyagi természetű. De pusztán ezekkel nem lehet el-
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Rend a rendben

A vallásgyakorlás
modern formái

7Duby, Georges: im: 207.

8Puskely: im: 217.

érni a megújulást, amint a Benedictinák is csak két országban,
Angliában és Magyarországon fejtették ki a kívánt hatást. Az iga
zi reformok, ha nem is sokat, de még váratnak magukra Szent
Benedek Rendjében.

A ciszterciek körében a reformok még később jelentkeznek,
míg a karthauziak, a devotio moderna átvételével váratlanul mo
dem renddé lettek.

A szerzetesség világát ekkor döntően meghatározó nagy koldu
lórendek, és a nyomukban szerveződött kisebb társulatok is eltértek
alapítóik szándékától, és a reform igénye itt is jelentkezett. Ennek
megfelelően, különböző obszervanciájú férfi és női kolostoraik elég
gé áttekinthetetlen rendszere élt egymás mellett ebben ez időben. A
domonkosok soraiban Capuai Rajmund magister generalis idején
(1386-1399), Sienai Szent Katalin sürgetésére indult meg a reform, fő

ként a belső rend megszilárdítására irányítva a figyelmet. A reform
ált kolostorok egymással szövetségre léptek, és ezzel sajátos helyze
tet hoztak létre. Gyakorlatilag új rend alakult egy renden belül. Ha
sonló reform kezdődött az ágostonos remeték között is, míg a kár
meliták körében ez csak később indult meg.

Ami azonban ennek a századnak leginkább sajátja, az a devo
tio moderna, és ennek behatolása a régi monostorok és kolostorok
életébe. Kialakulásához a keresztes háborúk idején jelentkező, a
városok és a polgárság megjelenésével egyre inkább teret nyerő új
típusú vallásosság vezetett. Az emberek ekkor már nem elégedtek
meg azzal, hogy valaki imádkozzék és vezekeljen értük vagy he
lyettük, hanem maguk is tenni akartak üdvösségükért. "A 14. szá
zad korszerűsége igen nagy részben a vallásos magatartásformák
megújulásában és a vallásos gyakorlat »modern« formáinak meg
jelenésében rejlik: ezekhez vezet el a középkori kereszténység tör
ténetének nagy fordulata. A keresztény vallás... megszűnt szertar
tások és papok ügye lenni. A 14. században arra törekedett, hogy
a tömegekhez csatlakozzék... Európa egészen addig a keresztény
világ képét mutatta: a keresztény hitet a maga teljességében még
is csupán egy kis számú elit réteg élte át. A most véget ért fordu
lat nyomán ettől fogva úgy jelenik meg, mint népi vallás."? A ko
rábbi harmadrendek nyomán hihetetlen mértékben elszaporodtak
a társulatok: foglalkozás, jótékonykodás, bűnbánat tartás, egy-egy
szent tisztelete, egy kápolna gondozása, mind társulatot hozhatott
létre. Ezzel együtt járt az is, hogy most már világiak is törekedtek
a szertartások, a szent szövegek megértésére, átelmélkedésére, s
ehhez, személyessé váló vallási életük gyakorlásához, legális kere
tet adtak a társulatok. Jól jelzik ennek az igénynek fejlődését a be
ginák, majd a közös élet testvéreinek megjelenése.

A Németalföldön keletkezett devotio moderna "nem a problé
mákat akarta megoldani, hanem a Krisztus követés gyakorlatát sür
gette.:" Igazi megalapítójának Geert/Gerard Grootét tartják (1340
1384). A tevékenysége nyomán létrejövő Közös Élet Testvéreinek
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9Southern, R. W.:
A nyugati társadalom

és az egyház a
középkorban,

1987, Bp, 419.

Társaságában a legszokatlanabb az volt, hogy nem rendelkeztek
regulával, és nem kellett kötelezően fogadalmat tenniük, kezük
munkájából éltek, és közösségeikben klerikusok és laikusok laktak
együtt." Csodálták és támadták is őket. Szempontunkból azonban
a legfontosabb, hogy Groot élete végé felé Windesheimben egy ka
nonok kolostort alapítva mintegy jelzi, hogy az új jámborság nem
idegen a szerzetességtől. Amint nem is volt az, sem kifejlődősében,

sem hatásában. A régi rendek azért kaphattak új erőt ettől a moz
galomtól, mert a tudatos, bensőséges és személyes imaélet minden
külsőségre irányuló reformintézkedésnél hatékonyabb a szerzetesi
élet szempontjából. (A későbbiekben a devotio moderna hatással
lesz Loyolai Szent Ignáera is.)

A szerzetesrendek túlélték a 14. század válságát. Ezzel azt is
bizonyították, hogy vitalitásuk nem pusztán társadalmi, gazdasá
gi struktúrák függvénye; hogy üzenetük nem köthető kizárólago
san egy meghatározott korhoz. Ezek a válságok és hanyatló kor
szakok ahhoz is hozzásegítették a szerzetességet, hogy spirituális
tartalma egyre gazdagodjék és tudatosodjék. S amikor megszűnt

körülöttük mindaz, ami keletkezésükkor körülvette őket, a rendek
azonban megmaradtak, kivételes életerőről tettek tanúságot, ami
a szerzetesi élet eszményét képes átmenteni egy másik korba, és
az átszenvedett idő tapasztalataival képes gazdagítani. A 14. szá
zad ehhez az általános tapasztalathoz hozzáadta még sajátos
jámborságát, a devotio modernát, ami szervesen fejlődött ki az
előző idők vallási áramlataiból, és sokak számára hozzáférhetővé

tette az eddig jórészt csak szerzetesek számára elérhető lelki tapasz
talatokat. Mindez visszahatott a régi rendekre, ugyanakkor újak szá
mára is készítette az utat. Ebből bontakozik ki a nyugati keresztény
szerzetesség sajátossága: a régi eszmények mindig új köntösben való
megjelenése, a szerzetesi elvek új és megújult, a korhoz alkalmazko
dó új formákban történő sokszínű kibontakozása.
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