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A szerzetesség újabb protestáns megítélése

A szerzetesség újabb protestáns megítélésének története még hiányzik. Ugyan
így hiányzik annak összefoglaló és rendszeres feldolgozása is, hogy melyek en
nek az új értékelésnek lényeges pontjai.

A korábbi, hagyományosan protestáns (negatív) megítéléssel szembeni válto
zás két tényben válik egészen nyilvánvalóvá:

1. Teológusok és történészek - protestánsok - másként látják és értékelika
szerzetesség történetét és lényegét, a keresztyénségen belüli helyi értékét, mint
korábban: a reformáció és a felvilágosodás korában.

2. A második tény: a közös életet megvalósítani akaró csoportok elterjedése
a protestantizmuson belül. Az individualizmusra hajló evangéliumi keresztyén
ségben előtört - nem a kollektivizmus - hanem a közösség utáni vágy.

Az új történeti és lényegi értékelés első nyomaival a XIX. század közepe táján
találkozunk, érdekes módon nem annyira a teológiában vagy az egyházi, mint
inkább a "világi" történetírásban. Ennek a revíziónak két legjelentősebb alakja
Jakob Burckhardt és Franz Overbeck. Mindketten a hagyományosan erősen re
formátus Baselben múködtek a XIX. század második felében mint egyetemi
tanárok. Overbeck hivatalosan teológus volt; korai egyháztörténetet és patrisz
tikát tanított, de szöges ellentétben állt kora egyházi és teológiai életével, általá
ban: a történeti kereszténységgel. A kortársi keresztyénséget (teológiát) ugyan
olyan keményen bírálta és utasította el, mint a sokkal ismerősebb fiatal kollégája,
a klasszika filológus Friedrich Nietzsche.

A történész-művészettörténész Burckhardt első, híressé vált könyve: Nagy
Konstantinusz kora (Die Zeit Constantins des Grossen) 1853-ban jelenik meg először,

második kiadása 1880-ban. Protestáns területen ez az első "antiprotestáns" jel
legű mű, amely a hagyománytól és korszellemtől határozottan eltérő módon
pozitfvan ábrázolja és értékeli a remeteséget és a szerzetességet. Ez aszigorúan
tudományos módszerekkel dolgozó mű, az adott történelmi helyzetben szemé
lyes állásfoglalást is tartalmaz, majdnem hogy valIástételt. Akkoríródik és jelenik
meg, amikor Svájcban dúl a .Kulturkampf" - éppen a kolostorok feloszlatásá
nak a kérdésében. A hivatalos - református - egyház emberei "igazolják" ezt
a döntést, Burckhardt pedig ellene mond, A könyv megírását egyfajta szellemi
szükséghelyzet inspirálja. Kora betegségeire és romlottságára való reflexióiból
születik meg ez az írás: egyrészt az új barbárságra Európában (főként Német
országban), másrészt a pervertált, kiüresedett kereszténységre való tekintettel.
A Konstantinusz-könyv eredménye az, hogy az igazi keresztyénség - amelyet a
maguk korában az anachoréták és a későbbi szerzetesek testesítettek meg 
nem igaZlJlja sem a rossz kultúrát, sem pedig a despotikus államot, hanem véde
kezik ellene. Kritikus - és talán megújító erő rejlik ebben a mozgalomban. Ók
az igazság tanúi (Testis veritatis), .Protest-bewogugen". Abban a korban, amely
névleg már keresztyénné vált, ők a "komolyan vett keresztyénség paradigmái"
<Bemeburg, 295.)
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A (protestáns) köztudatban élő torzképek ellen Burckhardt a szerzetesség ma
radandó értékét és érvényes példáját hangsúlyozza. Korára nézve érvényesnek
tartja benne a kor-krítikus gondolatot és magatartást, a saeculummal s annak
leglátványosabb isntituciója, az állammal szembeni fenntartásait. A szerzetesség
őrzi meg az egyház önállóságát és hozza létre a valóban szabad emberi szellem
menedékét. Ez az alapszemlélete és magatartása ellentéte a "világias" protestan
tizmusnak, amely különösképpen a XIX. században dicsekedett a maga kultúr
küldetésével, és a saját identitását abban találta meg, amivel hozzájárult a kul
túrához; éppen ezért könnyen deformálódott és asszimilálódott e jelenvaló vi
lágban. "A puszta hősei", mint Burckhardt a III. és IV századi anachorétákat,
monachosokat nevezi, az egyház önfeladása, elvilágiasodása ellen lépnek föl,
lépnek ki annak hatásköréből. Ezzel a vonásukkal válnak Overbeck számára is
a hiteles keresztyénség képviselőivé: az "aszketikus életszemlélet és életforma"
megtestesítőivé.

Két tény tanúsítja a szerzetesség értékének változását - mondtuk. Az egyik
elméleti, amelynek az irányát Burckhardt kapcsán említettük, a másik pedig
empirikus-társadalmi valóság: közösségek C,Kommunitaten") elszaporodása. Eu
rópa- (vagy világ) szerte feler6södött a szabályozott közös élet utáni vágy. Nem
dönthetjük el, hogy az utóbbi egy-két évtizednek ez a jelensége mennyire a
Szentlélek munkája és mennyiben interpretálható pusztán pszichológiailag, ne
vezetesen úgy, mint az izolált, atomizált individuumok, a "magányos tömeg"
vágya a szerves kis-közösségek, "bázisközösségek" után, amelyek az egyes em
bert megóvják attól, hogy szigetelőközeg nélkül álljon szemben a nagy, névtelen
és erős hatalommal, Leviathan-nal. Feltehető, hogy a vagy-vagy séma alkalmatlan:
vagy a Szentlélek mint Teremtő, vagy pedig a tömegpszichózis: az elbizonytala
nodott egyének védelmet kereső nyájösztöne. A III. évszázadot "Age of Anxi
ety" -nek nevezi az egyik kitűnő angol ókortörténész: E. R. Dodds: Pagan and
Chirstian in an Age of Anxiety című művében (1968). Az istenség kivonult a
kozmoszból, s ez egyfajta "endogén neurózist" okoz; tüntete: a conditio huma
na, s főként a test megvetése, ami megmagyarázza a járványszerűen terjedő

anachóréziszt (35 sk. és 81). Ki. mondhatná, hogy ez a kollektív és endogén
neurózis-diagnózis megmagyarázza a kivonulást, és hogy ebben semmi szerepe
sem volt a Szentléleknek? Es ki tagadhatná, hogya XX. századi magányos tö
meg kisközösségre vágyakozása nem zárja ki az újat teremtő Szentlélek mun
káját? Miért zárnánk ki azt a lehetőséget, hogy a Creator Spiritus igénybe veszi
a kor lelki-szellemi diszpozícióját?

Protestáns környezetben, Európában Dietrich Bonhoeffer próbálkozott a
"Bruderhausok" létrehozásával, a Hitvalló Egyház .Predígersemínarjaí" mellett.
(A ~as évek közepén Angliában már léteztek hasonló anglikán intézmények).
E. Bethge írja erről a kísérletrök egy olyan kis keresztyén közösség ("comI!\U
níty") lebegett Bonhoeffer szeme előtt, amelynek bázisa a Hegyi beszéd. Ugy
gondolta, hogy egyedül az egyértelmű, kompromisszumok nélküli keresztyén
ség jelenthet vitális er6t a népnek (Eletrajz, 475). A Vita Communis-ra vonatkozó
legfontosabb Bonhoeffer-mondat így hangzik - egy testvérének írt leveléből

való, az ettali bencés kolostorból: "Az egyház restaurációja minden bizonnyal
egyújfajta szerzetességból fog jönni, amelyikben csupán a Krisztus követésében
o-regyi beszéd szerint) élt élet kompromisszum-nélkülisége lesz közös a régivel"
(u. o. 529). Mennyire hasonlít ez a szemlélet Burckhardtéhoz, aki erre a megál
lapításra jut könyvében: "A kolostor, amely független mind az állammal, mind
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pedig az egész saeculummal szemben, az egyház erótartaléka (Kraftereservoir)"
(u. o. 315.).

MielŐtt megpróbá1nám összefoglalni - címszószerűen, töredékesen -, hogy
meggyőződésemszerint miben is áll a remeteség és a szerzetesség új protestáns
látása, milyen pontokra kerültek új hangsúlyok, egy múlt század második fel
ében élt protestáns teológus Th. zahn véleményét idézem Burckhardt könyvé
ból: "Amikor a világ (társadalom és állam) keresztény mázt kapott, nyilván nem
a keresztény társadalom legméltatlanabb tagjai tódultak a pusztába, hogy ott
találják meg azt a szabadságot, amely a győztes egyházból mintha eltúnt volna".
"A kialakuló szerzetesség (rnert az anachoréták nagyobb része hamarosan kö
zösségbe szervezödött) fennállásának első századában tiszteletreméltó tanúbi
zonyság a konstantinuszi mű hazugsága ellen" (u. o. 416.) A szerzetes mint testis
veritatis! - őt idézi meg Burckhardt is a korszellem ellen, a XIX. századi Kul
turkampf éveiben.

Mit értünk ma másként, talán jobban, mint protestáns eleink?
1. Például azt - noha ez még nem teológiai, hanem inkább antropológiai és

pszichológiai belátás -, hogy "az emberi természetnek van egy olyan vonása,
amely a mozgalmas, külső nagyvilágban elveszettnek érzi magát, s azt reméli,
hogy igazi lényét a magányban fogja megtalální" (Burckhardt, u. o. 414.)

2. Megértjük, hogy a kivonulás, az anachorézisz nem pusztán lelki igény
(vagy betegség: neurózis), hanem tiltakoza« is a saeculummal paktáló nagyegy
házzal szemben, és törekvés a tökéletességre, az Ujszövetség bizonyos intéseinek
teljes, kompromisszum nélküli követésére. Annyiban feltehetőleg igazuk van a
radikális hívőknek, hogy ha komolyan vesszük Jézus jónéhány szavát és nem
keresünk interpretációs kibúvókat, hogy azokat megszelídítsük, akkor lehetet
lenné válik a külsö világgal való kapcsolat. Ezzel a lehetőséggel nemcsak Burck
hardt számol (u. o. 429.), hanem korunknak egy olyan kiváló zsidó filozófusa
is, mint Karl liiwith, aki ezt írja a Keresztyén hagyomány kritikája címen publikált
tanulmánykötetében: 9'" a keresztyén hit összeegyeztethetetlen a történelem vi
lágában való hittel". Es: "... a hitben történő Krisztus-követés kívül áll a világ
történet folytatódásához való minden kapcsolaton" (Christentum. Geschichte und
Philosophie, 1966,44. és 42. o.)

3. Megértjük azt is, hogy a "testis veritatis" létformájának egyik alapvetóen
fontos eleme az aszkézis, "az aszketikus életszemlélet és -folytatás" (Overbeck),
vagyis a kompromisszum nélküli Krisztus-követés érdekében való ön-megtar
tóztatás - a saeculumtól. Megértjük, hogya hiressé vált Max Weber-i "világon
belüli aszkézis", mint a puritán reformáció jellegzetessége (amely talán tényleg
összefügg a kapitalizmus szellemével) sok esetben öncsalás.

4. A "fratres communís vitae" emberei iránt is több megértéssel és szimpáti
ával viseltetünk mint korábban, anélkül, hogy akár felsőbbrendűkeresztyének
nek, akár az egyház élcsapatának tekintenénk őket. Inkább "erőtartaléknak"

(Bonhoeffer), ahonnan a megújhodás jöhet, mivel ezek a hívők a világról való
lemondásuk, aszketikus életszemléletük miatt (nem akarják megnyerni a vilá
gotl) nem kényszerülnek rossz kompromisszumokra, s ezért a puszta létük min
denkor intés azoknak, akik fIa világ barátjaivá" válnak, akár kléruson keresztül,
akár mint laikusok. Allitólagos világidegenségük, negativitásuk lehet valami új
pozíció, álláspont is: például mint az ókor végén - egy más kultúra kialakulá
sának kovásza. .Brutstatte des Geistes", mint a Könyvtár!
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5. Másként figyelünk a szerzetesek életformájában rejlő modellre is. A világ
ban-éIést nem lehet természetesen a kolostor rendje és ritmusa szerint szervezni,
de e rend és ritmus irányt mutathat a mindennapi életfolytatás reformjára nézve.
A XIX. század második felének két nagy európai jelszava ez volt: a világ átfor
mdldsa, és az élet megváltoztatása (changer le vie! A. Rimbaud). Az első programot
a marxizmus, szocializmus hirdette. Sikereit és sikertelenségeit ismerjük - s ezt
a kétarcú ismeretet kár lenne túl gyorsan elfeledni. A társadalom átformálásának
feladata maradandó, mindig újra jelentkező. A "semper refonnari" nemcsak az
ek1ézsiára vonatkozik, hanem a civitasra is. A tökéletes polist nem építi föl egyet
len politikai rendszer sem.

A másik program, az életfolytatás és -forma megváltoztatás kevésbé markáns
formában jelentkezett. Excentrikusnak vagy bohémnek nevezett egyének mellett
különféle alternatív mozgalmak és szubkultúrák kísérleteztek vele. A ténylege
sen "új életstílus" azonban éppen úgy hiányzik, mint az igazán új társadalom.
Lehetséges, hogy mindkét területen csak megközelítések vannak, nem pedig
megvalósítások?

A mindennapi élet - a munka világában csakúgy mint az interperszonális
viszonyokban - ma széles tömegek számára zaklatott, felszínes, üres és fárasz
tó. Ennek tünetei az idegrendszeri és lelki betegségek, a narkománia és az ön
gyilkosság kisértése, különösebb megnevezhető ok nélkül .

Az említett levélben Bonhoeffer arról is ír, hogy az ettali kolostor életformája,
a közösség rendje jótékonyan hat rá, a munkavégzésére is. Főként a szabályo
zottan beosztott idő és a csönd. Feltehető, hogy ezek az elemek, s általában a
szerzetesi regulák egyféle világi változata gyógyítóan hatna a mi életformánkra
és a munkánkra is. .

Térdep16 szerzetes (fametszet, 16. század)
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