
Tanúságtétel a
szerzetesi
közösségben
Kelettől Nyugatig

„Tegyetek ti is tanúságot rólam,
hiszen kezdettől fogva velem vagytok!”

(Jn 15,27)

A megszentelt élet évében a földkerekség számos pontján furcsa re-
neszánszát éli az egyház. Nem a számszerű gyarapodás újjászüle-
tését, hanem éppen a vértanúságét. Ferenc pápa már többször is fel-
hívta figyelmünket arra, hogy napjainkban több vértanú terem,
mint a történészek által számon tartott nagy üldöztetések klasszi-
kus korszakaiban.

Illő tehát a szerzetességet a megszentelt élet évében ebből a
szempontból is szemlélni. Csöndes vagy beszédes, de mindenkép-
pen hatékony tanúságtétel ez az életforma, még ha az esetek több-
ségében nem vértanúsággal végződik is. Szent II. János Pál pápa a
Vita consecrata (a továbbiakban: V. C.) kezdetű apostoli buzdításá-
ban így tett vallomást az Istennek szentelt élet mintaszerű voltáról:
„A tanítványok szeme Jézusra irányul, aki a keresztre gondol. Ott
fog véglegesen megnyilvánulni az Atya és minden ember iránti
szűzi szeretete; ott éri el a teljes kiüresítést szegénysége; ott teljese-
dik be engedelmessége az élet odaadásával. A megfeszített Krisztus
szemléléséből merít új erőt minden hivatás; belőle a Szentlélek aján-
dékozása által fakad minden ajándék, s főleg az Istennek szentelt
élet ajándéka” (V. C., 23).

A beszédes tanúságtétel a Krisztussal egybeforrt életből fakad:
„Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagy-
tok!” (Jn 15,27). A szerzetesi tanúságtétel legfőbb forrása tehát a szer-
zetesek belső elkötelezettsége Mesterük és Atyjuk mellett: „Az Is-
tennek szentelt személyek első apostoli feladata önmagukra irányul,
és azáltal teljesítik, hogy kitárják szívüket a Szentlélek működése
előtt. Tanúságtételük az egész egyházat emlékezteti arra, hogy az első
helyen az ingyenes istenszolgálat áll, melyet Krisztusnak a Szentlé-
lek által szétosztott kegyelme tesz lehetővé” (V. C., 25).

Ez a tanúságtétel lehetővé teszi az emberek melletti kitartást
mindvégig, akár „mindhalálig” is. Ezt látjuk Közel-Keleten, Jemen -
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ben, ahol már jóformán csak Teréz Anya 21 nővére maradt meg a
kereszténységből, vagy ezt látjuk Líbiában, ahol szintén már csak 15
szerzetes „tartja a frontot” lelki szinten.

Ezekben a helyzetekben — akárcsak szíriai és iraki szerzeteseink
életében — a vértanúság eshetősége sincs kizárva. A keleti szerze-
tességben amúgy sem szokatlan a közös életben (koinobia) elfoga-
dott vértanúság ajándéka (mert a keletiek a vértanúhalált olykor így,
ajándékként fogják föl). Január 13-án a bizánciak a sínai és raithi
szerzetesvértanúkra emlékeznek, március 20-án a Szent Száva mo-
nostor 20 vértanújára. Az utóbb említett palesztinai monostor szer-
zetesei együtt egy arab támadás áldozatai lettek 796-ban. Mivel a
szaracénok aranyat követeltek és a szerzetesek ilyesmit nem tudtak
adni, ezért a támadók elfogták az ifjú János szerzetest, és halálra kí-
nozták. Szergiosz elrejtette a liturgikus szent edényeket, és mene-
külni próbált, de a martalócok elfogták és lefejezték. Néhány szer-
zetesnek mégis sikerült egy közeli barlangban elrejtőznie. Egy
szaracén észrevette a dolgot, és bekiáltott a barlangba, hogy mind -
annyian jöjjenek ki. Közülük Patricius egyedül akarta magát felál-
dozni, csendre intve a barlangban rejtőző társait. A rablók mégis ki-
hajtották onnan valamennyiüket és a kolostor templomába terelték
őket, 4000 aranyat és kegytárgyakat követelve tőlük. Mivel ezeket
nem kapták meg, behajtották a szerzeteseket Szent Száva barlang-
jába, s annak bejárata előtt máglyát gyújtottak. Tizennyolcan haltak
így vértanúhalált, köztük Patricius is. Május 16-án ünnepli a bizánci
egyház ugyanennek a palesztinai monostornak 44 vértanúját, aki-
ket 614-ben fejeztek le. Mindez talán egy kicsit odébb akár ma is
megtörténhetett volna annyi változtatással, hogy szaracénok helyett
valószínűleg „dzsihádistákat” neveznénk meg a halál okozóiként.

Április 10-én ünneplik a keletiek a grúziai Kvabtahev monostor
szerzetes vértanúit. Az 5. században létesített Kvabtahev monos-
tort 1386-ban Timur Lenk (Tamerlan) mongol hadvezér csapatai el-
foglalták, s az ott elrejtőzött sok ezer szerzetest és hívőt beterelték
a monostor főtemplomába, és felgyújtották azt, úgyhogy az ott
imádkozó keresztények (talán hatezren) mind megégtek. Szeptem-
ber 22-én az Athosz-hegyi Zógrafu monostor 26 szerzetesének vér-
tanúságára emlékezik a bizánci egyház. S talán minden hónapban
vannak olyan emléknapok, amelyeken szent szüzek vértanúságára
utal maga a kalendárium is.

Persze a szerzetesek általában nem maguk keresik, hanem „csak”
szabadon elfogadják ezt a fajta halált. A természetes halálfélelmen
Isten kegyelme és a Krisztus feltámadásába vetett erős hite révén
képes felülkerekedni a szerzetes.

Ugyanakkor évszázadok óta világos az is, hogy a leghősiesebb
tanúságtételre nem mindenki kap közvetlen meghívást. Már Szent
Cyprianus korában kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy a vértanú-
ság csak egyesek hivatása, ugyanakkor minden keresztény hivatást
kapott arra, hogy naponta tanúságot tegyen hitéről lelki vértanú-
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sága által. „Legyetek nékem tanúim — mondja az Úr, az Isten — és
én magam tanú vagyok, és a szolgám, akit kiválasztottam… Ti vagy-
 tok nékem a tanúim, és én tanú vagyok — mondja az Úr, az Isten”
(Iz 43,11–13 LXX).

Remete Szent Antal már a sivatagban élt, amikor Maximianus
rendelkezésére óriási keresztényüldözés tört ki. Amikor az Antal
vezette remeték megjelentek a bíróságon, kiderült, hogy Antalra
már nem a vértanúk sorában van szükség. Antal ugyan „olyan volt,
mint aki szomorkodott amiatt, hogy nem lett vértanú, az Úr azon-
ban a mi és mások javára megőrizte őt, hogy az aszkézisben is, ame-
lyet az Írásokból tanult, sokak tanítója legyen” — jegyezte fel róla
Szent Athanasziosz (Vita Antonii 46,6), akinek különösen is jól jött,
hogy Isten nem vértanúsággal koronázta meg nagy aszkétájának
erényeit, hanem a sátán és az ariánusok elleni küzdelemben az ő és
egyháza javára életben hagyta őt. A remete mindenesetre hosszú
élete végéig nap mint nap kész volt arra, hogy életét adja Uráért.

Az első remete óta sok tízezer szerzetes vértanú áll példaképként
előttünk, de sokak tapasztalata szerint maga a szerzetesi fogada-
lom is mint „misztikus halál” egyfajta vértelen vértanúság kezdete.

„Akaratoddal légy vértanú, légy lelkednek bírája, légy megfenyí -
tője!” — biztatja szerzetestársait Szent Efrém A szerzetesség magaszta-
 lása című művében. „Feszítsd fel testedet egész éjjel az imádságban…
Ne győzzön le téged az álom… Így légy a virrasztás vértanúja, így
szenvedj vértanúságot Istenért! A mártírok tűzben kaptak koszo-
rút, te pedig a virrasztásban. A kard tette a mártírokat híressé, a
szerzeteseket a kötelességteljesítés. A mártírok éhséget szenvedtek
el, a szerzetesek gyötrelmeket és megaláztatásokat. A mártírok áll-
hatatossággal nyerték el az országot, a szüzek pedig tisztasággal”
(Ford. Szunyogh X. Ferenc).

A vértelen vértanúság másik területe és a szerzetesség alappillére
tehát a szüzesség, amely valahol Jézus tiszta életében gyökerezik:
forrása Jézus Krisztusnak „az Atya és minden ember iránti szűzi
szeretete”. Ma, amikor — különféle okokból — a szüzesség bioló-
giai vonatkozásait nem sokszor hangsúlyozzuk, a szerzetesség vo-
natkozási pontjai közül mégiscsak fontos megemlíteni ezt a leg-
ősibb szempontját. A „mennyek országáért vállalt tisztaság” nem
csupán azt jelenti, hogy valaki lemond a házasság és a természetes
család örömeiről; hanem a szüzesség szabaddá tesz (vö. 1Kor 7,32–
35) arra, hogy a szerzetesek testük és lelkük egész erejével Istenért
és az egyházért éljenek. Ezt a szerzetességről szóló zsinati dekré-
tum kifejezetten isteni ajándékként mutatja be. Akik lemondanak a
házasságról, fogadalmukkal közvetlenül és személyesen akarnak
tanúságot tenni az eljövendő világ, az örök élet keresztény remé-
nyéről. Így teszi a házasságról való lemondás életüket a végidő és
a föltámadás jelévé. E teljes Istennek szenteltség veti meg azt az ala-
pot, amelyre a szerzetescsalád épül „virágzó testvéri szeretetben”.

Szüzesség és
szerzetesi tisztaság

572

3_OroszAtanáz_Tanúságtétel_Layout 1  2015.07.13.  14:35  Page 572



Természetesen ez nem „magától” valósul meg, hiszen akik lelkük
tisztaságát is meg akarják őrizni, azoknak kemény küzdelmet, sőt
olykor kifejezetten harcot kell megvívniuk Isten szolgálatában.

Fél évszázaddal ezelőtt a II. Vatikáni zsinat az Isten országáért
vállalt önkéntes szüzesség elveinek tisztázásával szembeszegült
„azzal a hamis tanítással, mely szerint a tökéletes tisztaság lehetet-
len, illetve árt az emberi fejlődésnek”. Az egyháznak a szekulari-
zációval szembeni ellenállása mutatkozik meg ezekben a szavak-
ban, amelyek a keleti egyházak hagyományos álláspontját is híven
tükrözik.

„A szűzen és szegényen, halálig menő engedelmességben” ben-
nünket megváltó Krisztust az első remetékéhez hasonló radikalitás -
sal és az egyházban erre fogadalmat tevők lelkes szeretetével igazán
csakis „a Szentlélek indítására” lehet követni. Erre bíztat bennünket
egyházunk.

A keleti egyházakban, ahol magától értetődő a nős emberek
pappá szentelése, de közmegbecsülésnek örvend a „házassági tisz-
taság” is, legalább ugyanilyen magától értetődő, hogy létszükség-
let az egyházban a szűzi életre és tisztaságra tett fogadalom és a
megszentelt élet. Bizonyos monostorokban nem ritka az özvegyek
belépése, sőt előfordulhat az egykori házastársuktól közös meg-
egyezéssel eltávozott szerzetesek jelenléte is. A tisztasági fogada-
lom egyfajta megszentelődést is jelent.

A szerzeteseknek a közösség iskoláivá vagy laboratóriumaivá kell
válniuk, sőt már sokfelé annak is számítanak. A kolostor-monostor
nem agglegények kollégiuma, hanem egymásért áldozatot vállalók
és hozók közössége. Ebben a közösségben mindenkire szükség van,
senkit sem lehet figyelmen kívül hagyni. Az elöljáró szolgálatot vál-
lal a többiek érdekében, a krisztusi szolgálat tanúságtételét.

Nemcsak Keleten, hanem sok nyugati rendben is a közös szer-
zetesi élet mintájának számít a karizmatikus közösségszervező,
Pakhomiosz, aki éjszakai látomásban egy angyal közvetítésével is-
merte fel Isten reá vonatkozó akaratát: „Szolgáld az embereket!” Mi-
után megtanulta, hogy „Isten akarata az emberek szolgálata”, 325-től
tanítványai számára — nagyjából a korabeli kopt falvak gazdasági
munkamegosztása szerint — megszervezte a közös életet (koinobia),
amelyre több monostort (9 férfi és 2 női monostort) is alapított
Tabennészé szigetén. Így lett ő nemcsak a keleti közösségekben élők
(„koinobiták”), hanem a nyugati „cenobiták” atyja is.

Ő szerkesztette az első szerzetesi szabályzatot is (kopt nyelven).
Az életrajz szerint egy angyal átadott neki „egy táblát, amelyen ott
állt följegyezve az egész szabályzat azok számára, akiknek hozzá
kellett jönniük”. Ez az „angyali regula” mérvadó lett a következő
másfél évezred szerzetesi közösségei számára, akárcsak a szintén
ekkor megjelenő szegényes „angyali öltözet” („szkhéma”). Pakho -
miosz felismerte, hogy szilárd szabályzat nélkül nem lehet fenn-
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tartani kolostori közösséget. Szigorú fegyelmet tartott szerzetesei
között, mert katekézisei szerint a koinobiták fő erényei az engedel-
messég és a szolgálatkészség, s ez utóbbiban a Szentírásra hivatko-
zik: „A Lélek szeretetével szolgáljatok egymásnak a mi Urunk Jézus
Krisztus előtti szelídség és türelem szellemében.” Az engedelmes-
ség itt még nem aszketikus teendőként, hanem mint szociális erény,
mint a közösségi élet feltétele jelenik meg. A közösségszervező min-
denfajta szerzetesség lényeges elveit elővételezte: a testvérek közös
együttélését szabályzat alapján. Pakhomiosz jó kapcsolatban volt
Antal remetével, de életformája messze túlmutatott az őt túlélő első
közismert remete halálán is. Amikor viszonylag fiatalon, 346-ban
meghalt, már több mint ötezer szerzetes vezetője volt. Közössége
mindazok számára minta maradt, akik a vallásosság terjesztésén és
elmélyítésén, illetve a lelkek tökéletesítésén fáradoznak. Bár a jól
szervezett munka révén a közösségnek jó esélye támadt az anyagi-
akban való gyarapodásra is, a pakhomiánusok példát mutattak a
szerzetesi szegénységre is, amelyet alapítójuk nyomorúságos kö-
rülmények között bekövetkezett korai halála is illusztrált.

A keletiek szerint az Úr előtt végső soron nem állhat egyedül az
ember. Szent II. János Pál pápa „Kelet Világossága” kezdetű apos-
toli levele szerint is minden szerzetesnek köze van az egyház kö-
zösségéhez: „Bármilyen életmódot tartogat a szerzetesnek a Szentlélek, ő
hivatásának lényegénél fogva mindig a közösség embere…” (9. f.). A görög
egyház nagy szerzetesalapítója, Nagy Szent Baszileiosz pedig min-
den szabály elé a szeretet főparancsát fogalmazta meg, és igyekezett
a közösségbe lépőket a szeretet paradicsomába, valamiféle földön-
túli békébe eljuttatni, ahol ki-ki felelősnek érzi magát a másikért is.
„A közös fedél, közös asztal, közös megértés” kereteit fogalmazta
meg szerzetesi írásaiban. Életszabályai szerint élve egyáltalán nem
érzi magát a nagy emberi közösségből kirekesztettnek az imádságra
visszavonult szerzetes, sőt jobban a közösség embere lehet, mint a
társadalom bármely tagja.

Keleti szerzetesközösségekben olykor csak egymás mellett
szerzeteskedő aszkétákat sejtünk, de sokfelé találhatók olyan mo-
nostorok is, amelyekben virágzik ez a „koinobia”, a megszentelt
közös élet. Egyiptomi monostorokban előfordul, hogy egy héten
csak egyszer, a vasárnapi Eucharisztia után van közös étkezés —
de az élet akkor is közösségi életnek számít. Monostorok és kisebb
„szkitik” is különbözhetnek egymástól a közös életvitel stílusát il-
letően. Egy ikonfestő „szkitinek” saját szabályzata szerint az ikon-
festésre kell összpontosítania, s ennek érdekében a napközben kö-
zösen végzett zsolozsma egészen ritkává válik, ehelyett éjszakai
zsolozsmázás határozza meg a közösség lelki alapját.

A keleti szerzetesek rendszeresen recitálják a zsoltárokat, az emberi
élet mélypontjait is újra átélve, az üdvösségtörténetet fölelevenítve —
Isten egész népe nevében. A zsoltárszerzőt követve napjában hétszer

Zsoltározás,
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dicsőítik zsoltáraikkal Istent, vagy ha erre nem érkeznek meg mind -
annyian, legalább némelyeket kijelölnek a sorra kerülő zsoltárok és
himnuszok elmondására vagy éneklésére. A Lauszosznak a szerze-
tesekről beszámoló Palladiosz a Paradicsomban érzi magát, ahogy
a nap 9. órájában útjának minden helyén hallja legalább egy reme-
tének félhangos zsoltározását (Historia Lausiaca 7, 5). Sivatagi bar-
langjában jó néhány hajdani remete minden éjszaka végigmond ta
az összes zsoltárt. Bizonyos helyeken ez lett a norma: nap mint nap
végigimádkozni az egész Zsoltároskönyvet. Ennek érdekében
sokan kívülről meg is tanulták a zsoltárokat, s a bizánci püspökök
esetében ez feltételnek is számított.

A jámbor szerzetes is bevallja, hogy „tönkrementem”, hogy „Szí-
vem megháborodott, erőm elhagyott, és már szemem világa sincs
velem. Barátaim és társaim, akik felém jöttek, elfordultak” — és
mégis magában hordja a világ nagy reményét. Végigtekinti az üd-
vösségtörténet és saját egyéni története nagy fordulópontjait, és kéri
Istentől a szabadulás kegyelmét. S akár megérezte azt, akár nem,
hálát ad az igazságos és irgalmas Istennek.

A bizánci egyházban a nagy, hivatalos liturgikus könyvek alap-
vetően a szerzetesi liturgiát tartalmazzák. Rögzítve van bennük az
a „magas mérce” és modell, amelyet elsősorban a monostorokban
lehet betartani. Mint az imádság iskoláiban, példaszerűen végzik
az egész zsolozsmát. A világi hívők ámulva szemlélik ezt a magas
mércét, és a maguk részéről a saját templomaikban ennél keveseb-
bet végeznek és imádkoznak át. De a mérce akkor is mérvadó ma -
rad, és a hívek igyekeznek minél intenzívebben bekapcsolódni a
szerzetesi mintába. Az Athosz szent hegyén ma is megtapasztal-
ható az a lelkesedés, amellyel világiak is részt vesznek a szerzete-
sek hajnalok hajnalán kezdődő zsolozsmájában.

Szent II. János Pál pápa a már idézett „Kelet világossága” (Orien -
tale Lumen: O. L.) kezdetű apostoli levelében azt írta, hogy „a szer-
zetességet úgy szemlélik Keleten, …mint viszonyítási pontot min-
den megkeresztelt számára, az Úrtól kinek-kinek felajánlott
ajándékok mértékében, amely úgy áll előttünk, mint a keresztény-
ség jelképes összefoglalása”. „A monostor az a prófétai hely, ahol a
teremtett világ Isten dicsőítésévé, a szeretetnek gyakorlatban meg-
élt parancsa az emberi együttélés eszményévé válik, és ahol az
ember korlátok és akadályok nélkül keresi Istent, és ezzel útmutató
lesz mindenki számára, akiket szívében hordoz és segít Isten kere-
sésében” (O. L., 9).

A lengyel származású szent pápa lelkesen szólt arról az össz-
hangról, amely nemcsak az imádkozó szerzetesek lelkében, hanem
általában a keleti liturgikus térben megvalósul: „Keleten a liturgikus
imádság nagyon alkalmasnak mutatkozik arra, hogy az emberi sze-
mélyt a maga teljességében vonja be az imádságba: a misztériumot
annak magasan kifinomult tartalmában éneklik meg, de ugyan akkor
az érzelmeknek azzal a melegségével, amelyet ez éleszt a megváltott
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emberiség szívében. A szent cselekményben az ember testisége is be
van vonva a dicséretbe, és mindenben megnyilvánul a szépség,
amely Keleten az egyik legkedveltebb név az isteni harmóniának és
az átváltozott ember mintájának a kifejezésére.” Ezt még mindig a
például szolgáló szerzetesi zsolozsmáról írta a szent pápa, majd hoz-
zátette: „A liturgia nyilvánítja ki, hogy a test, ha átmegy a Kereszt
misztériumán, útban van az átváltozás, a lelkivé válás felé: a Tábor
hegyén Krisztus tündöklőnek mutatta azt, mert az az Atyának az
akarata, hogy a test ismét ilyenné váljon” (O. L., 11).

Kelet szerzetessége tanúságtétel az Úr közelségéről és arról, amit más-
fél évezreden keresztül közös örökségnek tekintett csaknem az egész
kereszténység. Ha már nem is mindenütt elfogadott, de a keleti ek mo-
nostoraiban továbbra is nyilvánvaló, hogy a Sátánt „csak imád ság és
böjt által” lehet kiűzni, az általa okozott bajokat „csak imádság és böjt
által” lehet gyógyítani, s ez ma is ugyanolyan önfegyelmet igényel,
mint ezerhétszáz évvel ezelőtt. Korunk kihívásaira a keleti szerze-
tesközösség ma is az aszkézis klasszikus gyakorlataival és Isten igé-
jével válaszol, „mert nemcsak kenyérrel él az ember”. A fogyasztói tár-
sadalom provokációira az anyagi javaktól való függetlenség és a nemi
vágyak kiéléséről való radikális lemondás a válasz, amelyet nem az
anyagi javak és a nemiség lebecsülése alapján, hanem „Isten szerel-
méért” vállal a szerzetes. Liberális széljárások idején is csak az válhat
jó szerzetessé, aki önakaratáról lemondva hajlandó jó szívvel szolgálni
a testvéri közösséget. Az Athosz szent hegyén hallottam valakinek
ajkáról a legőszintébben kiejtve az „elevtheria” = szabadság szót. Aki
kezdettől fogva Krisztussal van és marad, az intézményes kötöttségek
közepette is szabadnak érezheti magát és szépnek a monostorát. Mert
az igazi szerzetesség intézménye nem megöli, hanem érvényre jut-
tatja a szabadság Lelkét.

Kelet szerzetessége
tanúságtétel
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