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Monasztikus és koldulórendi elemek a jezsuita 
„előrehaladás” fogalomban
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Abstract
Jesuit identity has been often defined in contrast to the identity of earlier 
 religious orders. Nevertheless, the input of monastic and mendicant traditions 
is not negligible in Ignatian documents. The study aims to present and analyse 
the influence of earlier religious traditions on the concept of “progress” in the 
Spiritual Exercises and the Jesuit Constitutions. This analysis helps to under-
stand how a new charism is not just verified and tested a posteriori against 
earlier traditions, but also depends organically on them.

Keywords: Jesuit Identity, Progress in Spirit and Virtues, Studies, Obedience, 
Monastic and Mendicant Influences.
Kulcsszavak: jezsuita identitás, előrehaladás lélekben és erényekben, tanulmányok, 
engedelmesség, monasztikus és koldulórendi hatások.

A Szent Ignác által gyakran használt ‘előrehaladás’ fogalmáról P. Lukács János 
már több ízben adott aktualizált értelmezést1 a jezsuita képzés mai keretei és 
kihívásai között. E tanulmányban arra szeretnénk vállalkozni, hogy rámutas-
sunk az ignáci-jezsuita fogalom más szerzetesi hagyományoktól való függésére. 
A jezsuita rendi identitás gyakran közhelyszerűen emlegetett meghatározásai 
megnehezítik a más rendi tradícióktól való függés elismerését. Először tehát 
ezzel a problémával kell szembesíteni magunkat, mielőtt az előrehaladás fogal-
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1 Vö. Lukács János: Jezsuita képzés a Rendalkotmányban, L’Harmattan – Sapientia Főiskola, 
Budapest, 2013, 25ss. uő: To Be Changed as Deeply as We Would Hope: Revisiting the 
Novitiate, Studies in Jesuit Spirituality 53 (2019/3) 1–45.
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mát a Lelkigyakorlatokban2 és a jezsuita Rendalkotmányban3 vizsgálnák és egy 
tágabb monasztikus és koldulórendi hagyomány összefüggésébe helyeznénk. 
A kiterjedt ignáci levelezés bevonása természetesen még szélesebb palettán 
mutatná be a fogalom szerzetesteológai hagyományban való gyökereit, a jelen 
tanulmány keretei között azonban e tágabb kutatásra nem vállalkozhatunk.

1. Egy új rend régi gyökerei

„Mi nem vagyunk monasztikus szerzetesek” – ez a jezsuita dokumentumok-
ban sokat idézett – és sokszor talán túlhangsúlyozott – meghatározás Jerónimo 
Nadaltól (1507–1580) származik4, aki Szent Ignác kortársaként és a jezsuita 
Rendalkotmány magyarázójaként döntő szerepet játszott a korai Jézus Társa-
sága identitásának kialakulásában. A fentebbi meghatározással Nadal elsősor-
ban arra utalt, hogy a Társaság tagjait nem kötelezték közös kórusimára, és a 
rendtagok nem hordtak monasztikus öltözetet. Ezen kívül képzésükbe – már a 
noviciátustól fogva – beletartozott az apostoli munkában való tapasztalatszerzés, 
amely korábbi szerzetesrendek gyakorlatához viszonyítva valóban újdonságnak 
számított.

Nadal azt is hangsúlyozta, hogy az új szerzetesi közösség életideálja, bár szük-
ségessé teszi különféle típusú rendházak és kollégiumok birtoklását, elsősorban 
mégis az apostoli célú útonlétben valósul meg. A rendtagok igazi háza maga a 
világ.5 Ezzel a monasztikus stabilitas locinak a koldulórendeknél is radikálisabb 

2 A mű paragrafusaira az Lgy. rövidítés és a megfelelő paragrafusszám alatt hivatkozunk, 
az alábbi kiadást véve alapul: Loyolai Szent Ignác: Lelkigyakorlatok, Jezsuita Kiadó, 
Budapest, 2019.

3 Jézus Társaságának Rendalkotmánya és Kiegészítő Szabályok, JTMR, Budapest, 1997. 
Paragrafusokra való hivatkozás: RA és paragrafusszám.

4 „nosotros no somos monjes, ni tenemos las particularidades que sanctamente tienen las 
religiones monásticas.” Hieronymus Nadal: Exhort. 10 Compl. [192], in Commentarii 
de Instituto Societatis Iesu (= Mon. Nad. V), Apud Mon. Hist. Soc. Iesu, Romae 1962, 
413–414. „Ignatius nullum Ordinem monachorum instituerit.” Dialogus II [7], in Mon. 
Nad. V, 608.

5 „Notandum diversa esse in Societate mansionum seu habitationum genera. Est enim 
domus probationis, collegium, domus professorum, peregrinatio; et hac ultima totus 
mundus nostra fit habitatio.” Exhort. 1554 in Hispania [38], in Mon. Nad. V, 54. Cf. 
Exhort. 6 Compl. [130]; Exhort. 13. Compl. [256]; in Mon. Nad. V, 364-365; 469–470.
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feladását fogalmazta meg. A nadali meghatározás egyben arra irányult, hogy 
a születő karizmát közvetlen módon Jézus és az apostolok vándorprédikátori 
életformájával mint inspiráló forrással kösse össze.6 A jezsuita identitás gyakran 
emlegetett latin formulája – nostrae vocationis est diversa loca peragrare7 – a va-
lóságban gyakran csak annyit jelentett, hogy a rendtagokat egyik kollégiumból 
a másikba helyezték, ahol ugyanazt a munkát végezték, például grammatikát 
vagy retorikát tanítva és nagyböjtben népmissziót tartva a környéken.

Egy születő karizma szempontjából természetesen fontosnak látszott elha-
tárolódó fogalmakban is kifejezni az önazonosságot, hogy a Társaságba lépők 
vagy már belépettek tisztában legyenek azzal, hogy mire is vállalkoztak. Tévedés 
lenne azonban azt gondolni, hogy a Jézus Társasága gyökeresen szakított volna 
minden – születését megelőző – szerzetesi hagyománnyal. A jezsuita diszkon-
tinuitás csak egy nagyobb és alapvetőbb folytonosságra és fejlődési folyamatra 
épülhetett, amelyet évszázados, sőt évezredes spirituális metaforák és teológiai 
fogalmak közvetítettek előbb Ignác, majd az őt követő évtizedek rendi önértel-
mezése számára. A monasztikus és koldulórendi szerzetesi élet teológiájának és 
gyakorlatának számos eleme beépült – részben változatlanul, részben megújult 
tartalommal – a jezsuita képzésbe és önértelmezésbe, sőt néhány évtizeddel Ig-
nác halála után még erőteljesebb módon nyert kifejezést a Társaság identitásá-
nak megfogalmazásában.

A korábbi szerzetesi hagyomány jezsuita identitáson belüli jelenléte és to-
vábbfejlődése számos kutatási lehetőséget kínál. Régóta sajátos területet képez 
a Lelkigyakorlatokban továbbélő szerzetesi tradíció feltárása.8 A jezsuita Rend-
alkotmány hasonló célú kutatásának kezdete Hugo Rahner egy 1942-ben írt 
tanulmányához köthető,9 amelyben felhívta a figyelmet a patrisztikus kor 

6 „Peregrinantur fere Apostoli, nec domos habent ubi in congregatione vivant, sed quaerunt 
semper quos Christo lucrifaciant. Hic est finis praecipuus Societatis, non solum ut in 
domibus habitemus et conventu fratrum, sed ut peregrinemur et homines piscemur […]”. 
Annot. in Constit. [49], in Mon. Nad. V, 126.

7 A klasszikussá vált kifejezés a Rendalkotmány 304-es paragrafusából származik: „hivatásunk 
arra szólít, hogy különböző helyeket járjunk be, és a világ bármely területén készen legyünk 
élni.”

8 Vö. Henri Watrigant: La genése des Exercices de saint Ignace de Loyola, Yvert et Tellier, 
Amiens, 1897. Hugo Rahner: Ignatius von Loyola und das geschichtliche Werden seiner 
Frömmigkeit, A. Pustet, Graz, 1947. Javier Melloni Ribas: The Exercices of St Ignatius 
Loyola in the Western Tradition, Gracewing – Inigo Enterprises, Herfordshire – New 
Malden Surrey, 2000.

9 Hugo Rahner: Ignatius von Loyola und die aszetische Tradition der Kirchenväter, 
Zeitschrift für Aszese und Mystik 17 (1942) 61–77. A tanulmányt Rahner újra megjelentette 



– 78 –

Bartók Tibor SJ

szerzetesi tradíciójának – Pakhomiosz, Bazil, Ágoston, Cassianus, Benedek és 
mások – ignáci recepciójára. Rahner – régi rendi hagyomány alapján – azon 
a véleményen volt, hogy Ignác manresai misztikus tapasztalata, a nevezetes 
Cardoner-parti intuíció10 óta világos elképzeléssel rendelkezett a Társaság ar-
culatáról, s így más szerzetesrendek szelektív módon válogatott hagyományait 
pusztán az új karizma igazolásaként, megerősítésként és egy általános szerzetesi 
hagyományba való beillesztés eszközeként használta.

Bár Rahner a jezsuita karizma számos szerzetestörténeti vonatkozású kapcso-
lódási pontjára rámutatott, elképzelése mégis egy csaknem történelemsemleges 
karizmaszületés-elméletet tükröz. A karizmaserkentő Lélek működése azonban 
nem metahistorikus, hanem történelembe és hagyományba épülő valóság, s ez 
az előrehaladás fogalmának ignáci-jezsuita használatában is megmutatkozik.

2. Előrehaladás a LeLkigyakorLatokban

Az előrehaladás fogalom többféle igei alakban – aprovechar, aprovecharse, ir 
adelante, pasar adelante, proceder adelante – jelenik meg a Lelkigyakorlatokban, s 
hasonlóképp a Rendalkotmány szövegében is. A két dokumentum latin fordítá-
saiban általában a progredior vagy proficior ige áll, helyenként a progressum facere 
szerkezet, míg a magyar fordítás az ‘előrehaladni’ igét részesíti előnyben.

A lelki előrehaladás az ignáci lelkigyakorlatok egyik kulcstapasztalata. Szent 
Ignác fogalmilag csak részben követi a lelki haladás klasszikus hármas útjának – 
megtisztulás, megvilágosodás, egyesülés – sémáját (cf. Lgy. 10). Terminológiájá-
ból hiányzik a via unitiva, de Lelkigyakorlatainak Harmadik és Negyedik Hete 
ide sorolható. A Lelkigyakorlatok kialakulására hatást gyakorolt az a montserrati 
bencés monostorban összeállított Compendio breve de ejercicios espirituales,11 
amely García Jiménez de Cisneros (1455–1510) bencés apát két híres művé-
nek, az Ejercitatorio de vida espiritualnak és a Directorio de las Horas Canónicas-
nak lerövidített-kivonatolt változata.12 A két mű révén Cisneros mintegy meg-

in uő: Ignatius von Loyola als Mensch und Theologe, Herder, Freiburg, 1964, 235–250.
10 A Manresa melletti Cardoner folyó partján kapott misztikus intuícióban Ignác „sok 

mindent megértett és felismert, lelki dolgokat csakúgy, mint a hitre és a tudományra 
vonatkozókat.” Loyolai Szent Ignác: A zarándok. Önéletrajzi visszaemlékezések – Napló. 
Lelki feljegyzések, Jezsuita Kiadó, Budapest, 2015, 70.

11 Javier Melloni Ribas (szerk.): Compendio breve de ejercicios espirituales. Compuesto por un 
monje de Montserrat entre 1510-1555. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2006.

12 Cisneros a kórusban végzett zsolozsmához kötötte a meditációs gyakorlatokat.
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valósította a Devotio Moderna13 spanyolországi bencés recepcióját az által, hogy 
a kórusban végzett zsolozsmához evangéliumi témájú meditációs gyakorlatokat 
kapcsolt. Ugyanakkor beépítette a korábbi karthauzi, ferences és domonkos lel-
kiségi iskolák gondolatait is. A Devotio Moderna már nem nevezhető szerzetesi 
lelkiségi hagyománynak, hiszen németalföldi világi hívők kezdeményezéséből 
született. Hamarosan azonban jelentős hatást gyakorolt a reguláris kanonok- és 
a monasztikus szerzetesrendek 15. századi megújulási törekvéseire.

A Compendio – melyet Ignác manresai tartózkodása (1522–1523) alatt is-
merhetett meg – szerkezetében a lelki előrehaladás Pszeudo-Dionüsziosz óta 
kialakult hármas útjára épült.14 A megtisztulás, megvilágosodás és egyesülés 
útjának azonban két értelmezése is létezett a középkor végén. Az egyik Szent 
Bonaventura De triplici via művére vezethető vissza, amely a hármas útban az 
Istenhez való közeledés gyakorlatait és módjait látta. A via purgativa a lélek bé-
kéjére, a via illuminativa az igazság fényére, vagyis benső ismeretére, míg a via 
unitiva az istenszeretet tapasztalatára15 vezető gyakorlatokat (meditatio – oratio 
– contemplatio) foglalt magába. Bonaventura műve mellett a karthauzi Hugo 
de Balma hasonló című traktátusa16 viszont három egymást követő szakaszként 
értelmezte a dionüszioszi sémát.

A montserrati Compendio mindkét értelmezésnek – mint az Istenhez való 
felemelkedés módjának – helyet adott.17 Ugyanez mondható el az ignáci Lel-
kigyakorlatokról is azzal a különbséggel, hogy a Második Hétbe beépített élet-

13 Cf. Pierre Debognie: Dévotion Moderne, in Dictionnaire de spiritualité ascétique et 
mystique, III, Beauchesne, Paris, 1957, 727–747.

14 Vö. S. Dionysius Areopagita: De coelesti hierarchia, cap. III, § 2, in PG, 166.
15 „Purgatio ad pacem ducit, illuminatio ad veritatem, perfectio ad caritatem.” 
16 Hugo de Balma De triplici via c. művét két másik cím alatt is emlegetik: Viae Sion lugent és 

Theologia mystica. Cf. Anselme Stoelen: Hugues de Balma, in Dictionnaire de Spiritualité 
asctétique et mystique, VII, Beauchesne, Paris, 1969, 859.

17 A Compendio hat hétre osztja az elmélkedési anyagokat. Az első hét gyakorlatai a bűnről, 
bűnbánatról, halálról, ítéletről, pokolról, Krisztus szenvedéséről szólnak. A második hétben 
Isten jótéteményei, az emberek testvérévé és társává lett Fiúisten, a Szentlélek, az Egyház, 
a szentségek, a hivatás, megigazulás, erények, vigaszok stb. képezik az elmélkedés tárgyát. 
A harmadik hét témája Isten, mint mindenek kezdete és vége, a mindenség szépsége, 
szabályozója, kormányzója, tiszta szeretet. Az első három hét inkább Hugo de Balma hatása 
alatt áll. A Compendio második fele kifejezetten krisztológiai színezetű. A negyedik hét 
Jézus gyermekségének és nyilvános működésének misztériumairól ad elmélkedési anyagot. 
Az ötödik a szenvedés és feltámadás misztériumait veszi sorra. A hatodik hét ismétlés Jézus 
életéről, haláláról és feltámadásáról, minden egyes misztériumot három pontba rendezve.
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állapot-választás nem a felemelkedés (anabasis), hanem a leszállás (katabasis) 
lelkiségét képviseli.18

Az előrehaladás fogalma és gyakorlata Ignácnál személyes  színezetet kap. 
Mindez beleilleszkedik a Devotio Moderna individuális spirituális irányultságába. 
Ignác szerint a lelkigyakorlatok adójának különös figyelemmel kell lennie a lelki 
dolgokban járatlan gyakorlatozóra, akinél „Istennek, a mi Urunknak szolgála-
tában való előrehaladás (ir adelante) akadályai mutatkoznak” (Lgy. 9), s kerülni 
minden utalást a Második Hét lelki jelenségeire. Mindenkinek az éppen aktu-
ális lelki készsége szerinti gyakorlatokat kell adni, „hogy nagyobb segítségére és 
haladására szolgáljanak (más…aprovechar)” (Lgy. 18). Akinél a lelki előrehala-
dás vágya hiteles és így a teljes Lelkigyakorlatokat végzi, „annál nagyobb előre-
haladást ér el (tanto más se aprovechará) […], minél inkább elkülönül minden 
barátjától és ismerősétől és minden földi gondjától” (Lgy. 20).

A szellemek megkülönböztetésének szabályaiban is alapvető szerepet játszik 
annak felismerése, hogy valaki előbbre halad-e lelki dolgaiban. Haladás és meg-
rekedés – legalábbis a tisztulás és megvilágosodás útján – szoros összefüggésben 
áll a jó vagy a rossz szellem befolyásával. Aki lendületesen halad előre bűnei 
irtogatásában, megtapasztalja a rossz szellem vigasztalanságot okozó hamis mes-
terkedését, „hogy ne haladhasson előre (para que no pase adelante)”, míg a jó 
szellem vigaszokat ad, hogy „az ember a jó művelésében egyre előbbre haladjon 
(proceda adelante)” (Lgy. 315). Ignác már loyolai lábadozása alatt felismerte a 
szellemek vigaszt és vigasztalanságot okozó működése és a lelki előrehaladás 
(vagy visszafejlődés) közötti kapcsolatot. Ennek később megerősítését találhatta 
a sivatagi atyák hagyományában, elsősorban az Atanáz-féle Remete Szent Antal 
életrajzban19 és Cassianus első négy konferenciabeszédében20, valamint Szent 
Bernát és más középkori szerzők írásaiban, amelyekkel leginkább florilégiumo-

18 Cf. Javier Melloni Ribas: Las influencias cisnerianas de los Ejercicios, in Juan Plazaola 
(szerk.): Las fuentes de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio: Actas del Simposio internacional, 
Loyola, 15-19 sept. 1997, Mensajero, Bilbao 1998, 353-357. Johannes Maria Steinke: 
Hat Ignatius seine Exertitien abgeschrieben?, Geist und Leben 82 (2009/1) 38-52.

19 A vigasz és vigasztalanság Ignác-féle leírása (Lgy. 316-317) különös rokonságot mutat a 
Vita Antonii 35-36. fejezetében található leírásokkal. Vö. Atanasio di Alessandria: 
Sant’Antonio abate. La sua vita, SC ed. italiana 12, Ed. San Clemente – Ed. Studio 
domenicano, Bologna, 2013, 262-267.

20 Az ignáci és cassianusi megkülönböztetési szabályok összehasonlítására vonatkozólag 
lásd Santiago Arzubialde: Casiano y Ignaciano, Continuidad y ruptura. Una original 
aportación de S. Ignacio de Loyola a la historia de la tradición espiritual, in Juan Plazaola 
(szerk.): Las fuentes de los Ejercicios Espirituales, i. m., 123–186, különösen 153–155.
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kon keresztül találkozhatott. Kempis Krisztus követése is fontos szerepet játsz-
hatott tapasztalatának megerősítésében és elmélyítésében21.

Szent Ignác általános törvényszerűségként is megfogalmazza, hogy aki „a lel-
ki életben előre kíván haladni (aprovecharse en la vida spiritual), járjon el mindig 
ellentétes módon, mint az ellenség” (Lgy. 350). A lelki előrehaladás üteme sze-
mélyfüggő, van azonban egy aszketikai alapelve, amelyet Szent Ignác ugyancsak 
általános megfigyelésként fogalmaz meg: „gondolja meg mindenki, hogy annyi-
ra halad majd előre (tanto se aprovechará) minden lelki dologban, amennyire ki-
vetkőzik önszeretetéből, önakaratából és önérdekéből” (Lgy. 189). Ez a látszólag 
széljegyzetként odavetett megfogalmazás a Második Hét (Jézus gyermekségé-
nek és nyilvános működésének misztériumai) és a Harmadik Hét (a szenvedés 
misztériumai) határán áll. Az ignáci abnegatio mint a lelki előrehaladás feltétele 
tehát krisztológiai megalapozottságú, a Jézushoz fűződő személyes szeretetkap-
csolatból és követésének vágyából táplálkozik, amelyben a ciszterci és ferences 
lelkiség Jézus emberségére összpontosító affektív dimenziója tükröződik vissza. 
Ignác ezt már a Compendióval való találkozás előtt magába szívta a karthazui 
Szász Ludolf Vita Christi című művén keresztül, amely egyesíti magában nem-
csak a patrisztikus irodalom, hanem a középkori affektív Jézus-misztika szinte 
minden szerzőjét és áramlatát.22

3. Előrehaladás a rendaLkotmányban

A lelki előrehaladás krisztológiai kapcsolódása a jezsuita Rendalkotmányban is 
jelen van, sőt a Rendalkotmányt bevezető Általános Vizsgálat egyik sarokpontja 
(RA 101):

„nagy mértékben segíti és biztosítja a lelki életben való haladást (aprovecha 
en la vida espiritual), ha teljesen és nemcsak félig-meddig megutáljuk 

21 Kempis művében számtalanszor visszatér a vigasz (consolatio, solatium) és a vigasztalanság 
(desolatio) jelenségére, s a bennük való helyes lelki beállítottságra. Az egyik legjelentősebb 
fejezet a De carentia omnis solatii (Lib. II, cap. 9). Vö. Kempis Tamás, Krisztus követése, 
Ecclesia, Budapest 1991, 112–118.

22 Ignác a ferences Ambrosio Montesino spanyol fordításában olvasta Ludolf művét. A Vita 
Christi és a Lelkigyakorlatok kapcsolatáról számos tanulmány született. A szövegi és 
terminológiai összefüggéseket legalaposabban bemutató tanulmány és antológia: Rogelio 
García Mateo: El misterio de la vida de Cristo en los Ejercicios ignacianos y en el Vita Christi 
Cartujano. Antología de textos, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2002.
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mindazt, amit a világ szeret és felkarol, viszont teljes erőnkből elfogadjuk és 
megkívánjuk mindazt, amit Krisztus Urunk szeretett és magáénak vallott. 
[…] Azt tudniillik, hogy Urunk iránti szeretetből és tiszteletből ugyanazt 
az öltözetet viseljék és ugyanazokat a díszjeleket hordozzák, mint Ő, oly-
annyira, hogy ha az Isteni Fölség bármilyen megbántása és embertársunk 
vétke nélkül megtörténhetnék, szeretnének szidalmakat, hamis tanúbi-
zonyságokat és gyalázásokat elszenvedni, meg ostobának tartatni (anélkül 
azonban, hogy bármi okot szolgáltatnának reá). […] Hiszen Ő ezeket a mi 
nagyobb lelki előmenetelünk érdekében vette magára (por nuestro mayor 
provecho spiritual), és példát adott nekünk, hogy – amennyire az Isteni 
kegyelem segítségével csak telik tőlünk – akarjuk Őt mindenben utánozni 
és követni, hiszen Ő az igazi Út, amely az embereket az életre vezeti.”

Ez a krisztológiai exemplarizmus a Lelkigyakorlatokból ismert „alázatosság har-
madik módja” gyakorlatban (Lgy. 167) már megfogalmazást nyer. Az alázat-
ban való előrehaladás mint a lelki élet minőségi mutatója már Cassianusnál,23 
majd Szent Benedeknél24 is fontos szerepet játszott. Aranyszájú Szent János és 
Ágoston óta összekapcsolódott a krisztuskövetés fogalmával, majd az Ignácot 
megelőző évszázadban még határozottabb módon krisztusközpontú vonáso-
kat öltött például Kempis Krisztus követésében vagy a domonkos Savonarola 
alázatról szól értekezésében (Trattato di umiltà).25 Ignác közvetlen vagy közve-

23 A De Institutis coenobiorum, IV, 39-ben a Cassianus által kérdezett Pinufius apát az alázat tíz 
ismertetőjegyét sorolja fel. Vö. Johannes Cassianus: A keleti szerzetesek szabályai, Magyar 
Bencés Kongregáció, Pannonhalma – Tihany, 1999, 74.

24 A Regula 7. fejezete az alázatosság tizenkét fokáról beszél. Cf. Szent Benedek Regulája, 
Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1995, 44–52. Szent Bernát ugyancsak tizenkét alázatossági 
fokról beszél szembeállítva azokat a gőg tizenkét fokával. Vö. Clairvaux-i Szent Bernát: 
Az alázat és a gőg fokairól. A megtérésről, L’Harmattan, Budapest 2008. 

25 Az 1492-ben megjelent Trattato az alázat öt fokát különbözteti meg. Az első a Tízparancs 
megtartásában és az elöljáró utasításainak való engedelmességben nyilvánul meg, a má-
so dik az evangéliumi tanácsok követésében, a harmadik az alacsonyabb társadalmi 
rangú emberek iránti alázatban és szolgálatukban. A negyedik fok lemondást jelent a 
saját szentségben való öntetszelgésről vagy a másoktól kapott elismerésről, míg az ötödik 
osztozást Jézussal minden ártatlanul elszenvedett üldözésben, rágalomban és megvetésben. 
Az ignáci harmadik fok ennek felel meg. Vö. Brian E. Daley: “To Be More like Christ”. 
The Background and Implication of “Three Kinds of Humility”, Studies in the Spirituality 
of Jesuits 27 (1995/1) 19.
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tett módon ebből a hagyományból merít26 úgy a Lelkigyakorlatokban, mint a 
Rendalkotmányban, amikor a lelki előrehaladást összekapcsolja a krisztológiai 
exemplarizmusra épülő alázatban való növekedéssel.

Az előrehaladás fogalma áthatja az egész jezsuita Rendalkotmányt. Maga a 
dokumentum is azért születik, írja Ignác, „hogy annak segítségével az isten-
szolgálat megkezdett útján, Institutumunk szelleméhez igazodva, jobban ha-
ladhassunk (mejor proceder)” (RA 134). Noha a Rendalkotmány távlati célja a 
Társaság egészének mint apostoli testnek jó állapotban és Isten dicsőségére való 
megőrzése és kormányzása, első helyen mégis az egyes tagokkal való törődés 
áll, melynek szerves része „haladásuk előmozdítása (aprovecharlos)” (RA 135). 
Mindez először is képzést jelent: lelki dolgokban, tanulmányokban, szerzetesi 
életmódban.

3.1. Noviciátusi előrehaladás: lélekben és erényekben

A Rendalkotmány noviciátusi, majd tanulmányi időre vonatkozó részeiben szá-
mos előrehaladással kapcsolatos kifejezést találunk. A noviciátus a lelki dolgok-
ban és erényekben való előrehaladás kairosza. A Rendalkotmány idevágó harma-
dik része első fejezetének címe: „A lélekre és az erényekben való előrehaladásra 
(adelantamiento en las virtudes) vonatkozó megőrzés.” A novíciusokat segíteni 
kell, hogy „Isten [szolgálatának] útján a lelkiéletben és az erényekben úgy ha-
ladjanak, hogy közben egészségüket és testi erejüket is megóvják” (RA 243). 
Az előrehaladás akadályait el kell távolítani (RA 244, 245, 254), míg az előre-
haladást segítő környezetet minden erővel elő kell mozdítani (RA 247, 249). 
A noviciátusban minden a lelki dolgokban és erényekben való előrehaladás szol-
gálatában áll: társalgás, egymás buzdítása, magának az engedelmességnek és az 
önlegyőzésnek a gyakorlása is (RA 280, 281, 284, 289).

Ignác szükségesnek tartotta, hogy akkoriban újnak számító apostoli elemeket 
(zarándoklat, kórházprobáció, gyerekek hitoktatása stb.) iktasson a rendújoncok 

26 Ignác valószínűleg nem ismerte Savonarola művét, de párizsi tanulmányai alatt domonkosok 
révén találkozhatott a Savonarola-féle hagyománnyal. Az 1498-ban elítélt és kivégzett 
domonkos szerzetes számos műve Franciaországban nagy népszerűségnek örvendett előbb 
a katolikusok, később a hugenották részéről. Vö. Stefano Dall’Aglio: La ricezione di 
Savonarola in Italia e in Francia: politica, religione e profezia, in Philip Benedict – al. (éd.): 
La réforme en France et en Italie: contacts, comparisons et contrastes, École Française de Rome, 
Rome, 2007, 205–222.
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képzésébe. Emellett azonban korábbi – monasztikus és koldulórendi – hagyo-
mányból is merített, éppúgy mint a Rendalkotmány többi részének írásához.27 
A noviciátusra vonatkozó előírásokban számos, főleg domonkosrendi hagyo-
mányra visszamenő elemet találunk.28 Polanco, Ignác titkára a Prédikátorok 
Rendje megújított konstitúciói mellett felhasználta a 13. századi magister gene-
ralis Humbertus de Romanis egyik művét, a Liber de Instructione Officialiumot, 
amely többek között szabályozta a novíciusmester feladatait és a novíciusképzés 
számos elemét.29

A jezsuita Rendalkotmány első szövegváltozatának (Textus α)  noviciátusi kép-
zésről szóló része közvetlenül tükrözi Humbertus gondolatait. A végső szöveg-
változat már kevésbé, de a domonkos hatás így is egyértelműen felismerhető 
számos noviciátusi előírásban. Az előrehaladást akadályozó személyek rossz ha-
tásának orvoslása (RA 245), a rokonokkal-barátokkal való személyes és levélbeli 
kapcsolattartás ellenőrzése (RA 246), a novíciusok egymás közötti és más, a há-
zon belül lakó rendtagokkal való beszélgetésének szabályozása (RA 247, 249), 
az érzékek őrzése és az előírt szilencium tiszteletben tartása (RA 250) és több 
más noviciátusi szabály Humbertus könyvére vezethető vissza.

A konkrét előírásokon túl azonban fontosabb rákérdeznünk arra, hogy mi-
lyen spirituális teológiai meggyőződésben gyökerezik Ignác ismételt felhívása, 
mellyel a lelki életben és az erényekben való előrehaladást sürgeti. Valószínűleg 
nem tévedünk, ha az ignáci előrehaladás fogalmát egy ősi szerzetesi alapelvre ve-
zetjük vissza, amely az előrehaladásban látja az egész lelki élet dinamizmusának 
garanciáját. Cassianus konferenciabeszédeiben Theodorus apát így beszél róla:

„az ember lelke nem maradhat meg állandóan ugyanabban az állapotban: 
hiszen e halandó testben még a szentek sem tudtak eljutni az erények 

27 A Pápai Gergely Egyetem (Pontificia Università Gregoriana) Történeti Intézete (Archivio 
Storico) őrzi az ún. Collectanea Polanci című dokumentumot, amelyben Ignác titkára 
különböző rendek reguláiból, rendalkotmányaiból és egyéb szerzetesi írásokból készült 
válogatásait összegyűjtötte, segítve ezzel a jezsuita Rendalkotmány írását. A dokumentum 
tartalmának leírása online elérhető: https://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.
php?ID=188623. [2020. 04. 06.]

28 Alois Hsü: Dominican presence in the Constitutions of the Society of Jesus, P.U.G., Rome, 
1973, 69–102.

29 Polanco valószínűleg egy 1507-es velencei vagy egy 1515-ös lyoni kiadást használhatott, 
melyekben a Liber de Instructione Officialium egy kötetben került nyomdába a domonkos 
rend számos alapvető dokumentumával, mint például Szent Ágoston Regulájával és a 
Constitutiones Fratrum Praedicatorummal. Vö. Alois Hsü: Dominican presence, op. cit., 
70–77.
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olyan magaslatára, hogy ott változatlanul kitarthattak volna. Szükségkép-
pen növekedniük kellett tehát bennük vagy fogyatkozniuk. […] Azért 
ernyedetlen iparkodással és buzgósággal, állandóan törekednünk kell az 
erények megszerzésére, és folytonosan gyakorolnunk kell őket, különben 
ha megszűnnénk előbbre haladni bennük, tüstént visszaesnénk. […] Ha 
ugyanis nem hatol előbbre, ez azt jelenti, hogy visszaesett […].”30

Ugyanez a meggyőződés fejeződik ki később Szent Bernát rövid megfogalma-
zásában: „Aki nem akar előbbre haladni, már hátrál. (Nolle proficere, deficere 
est).”31 Bernát és Cassianus meggyőződése egyaránt visszavezethető a már Nüsz-
szai Szent Gergely által megfogalmazott tökéletességfogalomra, amelyet a kap-
padókiai teológus híres művében, a Mózes élete előszavában a következőképp 
fogalmazott meg:

„A tökéletesség felette áll mindazoknak a dolgoknak, amelyeket az érzéke-
lés bizonyos határok között fog fel, mint amilyen a hosszúság, a folytonos-
ság és szakaszosság. Minden hosszúsággal mért dolgot saját határok zárják 
közre. […] Az apostoltól viszont az erénynek azt az egyetlen meghatározá-
sát tanuljuk, hogy nincs határa (vö. Fil 3,13). Ez a nagyszerű és fennkölt 
gondolkodású apostol valóban mindig az erénnyel táplálta szellemét, és 
soha nem szűnt meg arra törekedni, ami még előtte állt. A versenyfutás 
közben nem állt fenn a megállás veszélye. Miért? Mert semmilyen jónak 
nincs határa önmagában, hanem csak az ellentétével való találkozása kor-
látozza, mint az életet a halál, a fényt a sötétség. És egyáltalán minden jó 
és ami a jó tartozéka, csak ott ér véget, ahol ellentéte kezdődik. Ahogyan 
tehát az élet vége a halál kezdete, úgy az erény versenypályáján a megállás 
a rossz futamának a megindulása. […] A tökéletesség elérése tehát tel-
jességgel lehetetlen, mert – mint mondottuk – a tökéletességnek határai 
nincsenek, az erény egyetlen meghatározása a határtalanság.”32

Nüsszai Gergely műve minden bizonnyal nem jelentett közvetlen forrást  Ignác 
és a Rendalkotmány írásában segédkező titkára számára. Talán Cassianus és Ber-

30 Johannes Cassianus: Conl. VI, 14, in uő: Az egyiptomi szerzetesek tanítása, 1. köt., Magyar 
Bencés Kongregáció, Pannonhalma – Tihany, 1998, 180–181.

31 S. Bernardus: Epist. CCLIV, in PL 182, 461. Cf. uő: Epist. CCCLXXXV, in PL 182, 588.
32 Nüsszai Szent Gergely: Az erényről, avagy Mózes életéről (Bevezetés), in Vanyó László 

(szerk.): Ókeresztény írók. 6. A kappadókiai atyák, Szent István Társulat, Budapest 1983, 
646–647.
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nát sem, bár e két utóbbi monasztikus szerző egyik-másik írását Ignác közvet-
lenül is ismerte, Polanco pedig Ignácnál is behatóbban foglalkozott velük. Az 
előrehaladás monasztikus lelkiségi öröksége benne gyökerezett a kor szerzetes-
teológiai felfogásában, s így akár közvetlen, akár közvetett úton szerepet játszott 
a jezsuita Rendalkotmány születésében.

Fontos megjegyezni, hogy a lelki dolgokban és erényekben való előrehaladás 
nem pelagiánus voluntarizmusra alapozott folyamat, hanem eleve számol az 
isteni kegyelem megelőző és támogató jelenlétével. Az ignáci előrehaladás fogal-
ma ebből a szempontból rendkívül közel áll a kegyelem és szabad akarat kapcso-
latának Cassianus-féle felfogásához, amelyet csak utólag – és teljesen tévesen – 
értelmeztek semipelagiánus módon.33 Cassianus XIII. konferencia beszédében 
Chaerémon apát világosan kifejti, hogy minden jóra való vágy – beleértve az 
erényeket – Isten ajándéka. Ugyanígy az erények tettekre váltása és a bennük 
való kitartás – mondhatnánk előrehaladás – is a kegyelem műve. Ugyanakkor a 
szabad akarat szerepe egy pillanatra sem csorbul, amint ezt az apát folyamatosan 
hangsúlyozza. Végső következtetése nem más, mint a két princípium párhuza-
mos állítása és kapcsolatuknak a misztérium szférájába való utalása:

„Hinnünk kell ugyanis, hogy a mindenek Ura művel mindent minden-
ben; Ő ösztönöz, oltalmaz és erősít bennünket: bár nem veszi el akaratunk 
szabadságát, melyet egyszer Ő maga adott nekünk. Ha pedig a körmön-
font emberi okoskodás és ész olyasmit gondolna ki, ami ezzel az igaz-
sággal ellenkezni látszik, azt inkább kerülnünk kell […]. Tisztán emberi 
értelemmel és ésszel ugyanis – véleményem szerint – nem lehet felfogni, 
miképpen művel bennünk mindent az Isten, és hogyan tulajdonítható 
mégis minden szabad akaratunknak.”34

Ebben az idézetben megtalálható nemcsak a sivatagi hagyomány, hanem az 
egész keleti teológia kegyelem és szabadság helyes viszonyát és egyensúlyát fenn-
tartó felfogása. Ignác ennek a felfogásnak az örököse, amikor az erényben való 
előrehaladásról beszél. A 16. század végén kirobbanó De auxiliis-vita viszont a 
szabad akarat egyre erőteljesebb hangsúlyozására késztette a jezsuita teológu-

33 Vö. Augustine M. C. Casiday: Tradition and Theology in St John Cassian, Oxford, 2007, 
72–118.

34 Cassianus: Conl. XIII, 18, in uő: Az egyiptomi szerzetesek tanítása, 2. köt., Magyar Bencés 
Kongregáció, Pannonhalma – Tihany, 1999, 79.
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sokat.35 Talán ennek is köszönhető, hogy a jezsuita erényfelfogás egyre inkább 
elvesztette kegyelem és ajándék jellegét, s hosszú időre szélsőséges voluntarista 
jelleget öltött a rendi képzés keretében.

3.2. Előrehaladás a tanulmányok ideje alatt

Az ignáci haladásfogalom nem merül ki a noviciátusra vonatkozó Rendalkot-
mány-paragrafusokban, hanem végigkíséri az egész jezsuita képzést. A novici-
átus után áthelyeződik a hangsúly a tanulmányokban való előrehaladásra (RA 
308, 360, 383 stb.). Ignác felfogásában a tanulmányok is istenszolgálatot jelen-
tenek (RA 386, 415, 424), tehát ugyanaz a progresszió-elv vonatkozik rá, mint 
a lelki dolgokra és az erényekre. Bár a tanulmányok idején a közvetlenül imára 
fordított idő csökken (RA 343), Ignác ügyel arra, hogy a szellemi előrehaladás 
ne váljon a lelki élet kárára. A Rendalkotmány gyakran együtt említi a tanul-
mányi és erénybeli előmenetelt. Előírja például, hogy a kollégium rektorának 
„[szívügye] legyen, hogy mindenki haladjon az erényekben és a tudományok-
ban” (RA 424).

A szellemi és lelki-morális előrehaladás egységének megőrzése hozzátartozik 
a rendalapító holisztikus szemléletéhez. Ignác tisztában volt vele, hogy a filo-
zófiai és teológiai tudományokban való előmenetel könnyen öncélúvá válhat 
elszakadva spirituális és apostoli rendeltetésétől. Ez a kihívás korántsem Ignác 
korának újdonsága. A monasztikus és skolasztikus teológusok 12. századi vi-
tája a teológia művelésének módjáról és rendeltetéséről, valamint a teológus 
morális-spirituális integritásáról36 már magában hordozta azt a problémát, 
amellyel Ignácnak még erőteljesebben szembe kellett néznie. Azzal tudniillik, 
hogy a filozófiai-teológiai tudományok művelése szakmai kérdéssé vagy karrier-
lehetőséggé vált, amely egyre nehezebben volt összeegyeztethető spirituális és 
pasztorális célokkal, ha nem is az elmélet szempontjából, de a gyakorlati életben 
mindenképp.

A Jézus Társaság a kollégiumi ifjúsági nevelőmunka révén különösen is elkö-
telezte magát a reneszánsz korban újra fölívelő humanisztikus-retorikai tudo-
mányok művelése mellett. Mindez számos fiatal jezsuitának adott lehetőséget 

35 Philippe Lécrivain: Liberté et grâce au XVIIe siècle et la part prise par la Compagnie de 
Jésus dans ce débat, Henri Laux – Dominique Salin (éd.): Dieu au XVIIe siècle. Crises et 
renouvellements du discours, Éditions Facultés Jésuites de Paris, Paris, 2002, 191–212.

36 Vö. Paul Verdeyen: La séparation entre théologie et spiritualité. Origine, conséquence et 
dépassement de ce divorce, Nouvelle Revue Théologique 127 (2005) 62–75.
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irodalmi-szónoki talentumai kibontakoztatására, amely azonban nem mindig 
járt együtt az alázatosság harmadik módjára való vágyakozással. Naivitás len-
ne azt gondolni, hogy a Rendalkotmányban megfogalmazott holisztikus – lel-
ki, morális és intellektuális – előrehaladás ideálja könnyen és zökkenők nélkül 
épült be a Társaság tagjainak identitásába. Az Ignác halála utáni évtizedekben 
a rendből történő kilépések vagy elküldések mögött gyakran két ok állt. Sokan 
azért mentek el, mert úgy érezték, az elöljárók nem tartják őket lelkileg elég-
gé előrehaladottnak ahhoz, hogy végre tanulmányokat folytathassanak. Mások 
viszont azért távoztak, mert túlságosan is kevésnek tartották a rend által kínált 
lelki képzést.37

A tudományok és lelki dolgok összeegyeztetésének problémájával már a 
monasztikus szerzetesi hagyomány is szembesült. Szent Bernát nem utasítja el a 
scientia litterarum, vagyis a bölcseleti-irodalmi művek tanulmányozását, de óvja 
szerzeteseit attól, hogy olvasásukat hiúság, dicsőségvágy és merő kíváncsiság 
motiválja. Az Énekek énekéről szóló egyik beszédében azt fejtegeti, hogy mi-
lyen rendben, miféle buzgósággal és milyen célzattal kell ezeket a műveket ol-
vasni (quo ordine, quo studio, quo fine). Bernát szerint a világi művekből csak az 
hasznos, amely jobban munkálja az üdvösséget, erősebben serkent a szeretetre, 
valamint a saját és a felebarát épülésére.38 Ignácot ugyanez a bernáti szemlélet 
vezérelte, amikor előírta az ókori pogány szerzők műveinek szelektív-csonkított 
használatát, az esetleg eretnekség-gyanúba fogható keresztény szerzők esetén 
pedig azt is megtiltotta, hogy az egyébként minden gyanú fölött álló műveiket 
a jezsuita képzésben használják (vö. RA 359, 465).39 A teológia tanulmányozá-
sában Ignác a skolasztikus szerzőket – főleg Szent Tamást és Petrus Lombardust 
– helyezte előtérbe (vö. RA 464, 466), akikben párizsi tanulmányai óta biztosí-
tékot látott a protestantizmus veszélyeivel szemben.40

37 Nigel Griffin:‘Virtue versus letters’: The Society of Jesus 1550-1580 and the export of an 
idea, EUI Working Paper n° 95, European University Institute, Florence – Badia Fiesolana, 
1984, 32.

38 „Quo ordine, ut id prius, quod maturius ad salutem: quo studio, ut id ardentius, quod 
vehementius ad amorem: quo fine, ut non ad inanem gloriam, aut curiositatem, aut aliquid 
simile, sed tantum ad aedificationem tuam vel proximi.” S. Bernardus: Sermo XXXVI, 3 
in Cant., in PL 183, 968.

39 Az előírás későbbi hatásáról lásd Pierre-Antoine Fabre: Dépouilles d’Egypte. 
L’expurgation des auteurs latins dans les collèges jésuites, in Luce Giard (éd.): Les Jésuites 
à la Renaissance. Système éducatif et production du savoir, Presses Universitaires de France, 
Paris, 1995, 55–76.

40 Vö. Paul Oberholzer: Die ersten Jesuiten und die Reformation. Einige Elemente der 
spanischen Ursprünge der Gesellschaft Jesu als Vorbereitung auf die Begegnung mit dem 
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A fiatal jezsuiták önlegyőzést nem ismerő humanisztikus tudáséhsége, amely 
időnként egyenesen a teológia iránti érdektelenséggel párosult, egyre nagyobb 
kihívások elé állította a rendi vezetést. A jezsuita teológus Francisco Suarez 1626-
ban megjelent De religione Societatis Iesu című traktátusában külön fejezetet 
szentel a problémának, és szó szerint megismétli a bernáti kritériumokat és ta-
nácsokat.41 A monasztikus tudásszerzés és tudományművelés hagyományának 
és ideáljának továbbélése az ignáci előrehaladás fogalmában – minden értéke 
és kiválósága mellett – valójában egy olyan tudományszemléletet tükrözött, 
amely az újkor küszöbére súlyos válságba került. A humanisztikus tudományok 
ugyanis éppúgy emancipálták magukat spirituális és teológiai alapelvek és célok 
befolyása alól, mint a születő modern természettudományok.

Nem meglepő tehát, hogy a tudományok világában – már a tanulórendtagok 
szintjén is – egyre nehezebbé vált spirituális beállítottsággal jelen lenni, s úgy a 
tanulásban, mint a megszerzett tudás használatában Istent jelenlétét keresni és 
megtalálni. A kifejezetten tudományos pályára állított rendtagok esetében gyak-
ran benső megosztottság és feszültség forrása lett a szerzetesi hivatás és a tudo-
mányos életforma összeegyeztetésének keresése.42 A jezsuita Rendalkotmányban 
kidolgozott holisztikus előrehaladás-séma itt tehát korlátaiba ütközött. A tudás 
és a szellemi előrehaladás ugyanis új etikát és kapcsolatrendszert teremtett ma-
gának, amelyben egyre kevesebb szerep jutott a szerzetesi-lelki előrehaladás mo-
torjának számító alázatban való növekedésnek.43Itt mindössze utalni tudunk 
azokra a renden belüli törekvésekre, amelyek ma is keresik a tudás megszerzé-
sének és használatának – legyen szó akár teológiai, akár másféle diszciplínáról – 
spirituális gyakorlatként és tapasztalatként való megélését. Az integrációra való 
törekvés e modelljeiben gyakran pszichológiai elemek beépítésével próbálják 
áthidalni a tudomány és a lelki élet között mutatkozó szakadékot.44 Kérdés, 

Protestantismus, Zeitschrift für katolische Theologie 140 (2018) 172–175.
41 Franciscus Suarez: De religione Societatis Jesu, Lib. V, Cap. III, in uő: Opera omnia, 

XVIbis, Vivès, Paris 1860, 811köv.
42 E témára vonatkozó kiváló tanulmány jelent meg Mordechai Feingold: Fama: les savants 

jésuites et la quête de la renommée, XVIIe Siècle 59 (2007) 755–774.
43 „l’érudition prend la figure d’une éthique scientifique, ancrée seulement dans le port de la 

vie religieuse par des dévotions étrangères à ce travail. Être «bon religieux» et être savant: 
ces deux choses se combinent mais s’articulent mal; elles se situent en des réseaux sociaux 
de plus en plus distincts.” Michel de Certeau: Le 17e siècle français, in uő et al. (éd.): Les 
jésuites. Spiritualité et activités. Jalons d’une histoire, Beauchesne – Centrum Ignatianum, 
Paris – Rome, 1974, 94.

44 Egy közelmúltbeli érdekes tanulmány Csíkszentmihályi Mihály flow-tapasztalatra épülő 
pszichológiai meglátásaival kíván segítséget nyújtani fiatal jezsuitáknak a tanulmányok 
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hogy ezek az egyébként hasznos meglátások mennyire képesek orvosolni azt 
a nyolcszáz éves fejlődési folyamatot, amely a tudományos és spirituális élet 
válástörténetét meghatározza, s amely antropológiai szinten az intellectus (νοῦς) 
és a spiritus (πνεῦμα) közötti modernkori feszültséget is jelentős mértékben ma-
gyarázza.

3.3. Előrehaladás Krisztus Urunk útján

Az előrehaladás követelménye természetesen nem szűnik meg a képzési idő be-
fejeztével. Szent Ignác az utolsó fogadalmakhoz bocsátott rendtagról feltételezi, 
sőt biztosra veszi, hogy „lelki ember, aki annyira előre haladt (personas spirituales 
y aprovechadas) Krisztus Urunk útján, hogy már futni is képes azon, amennyire 
testi egészsége, továbbá szeretetből és engedelmességből vállalt külső foglalkozá-
sai engedik” (RA 582). A ‘Krisztus útja’ kifejezés magába foglalja az evangéliumi 
tanácsok szerinti életet, mely a 12. század közepétől egyre kifejezettebb formát 
ölt a szegénységi, tisztasági és engedelmességi fogadalmak révén.45 A jezsuita 
rendi identitás szempontjából természetesen döntő jelentőségűnek bizonyult 
a professzusok negyedik fogadalma, amellyel a pápa által adott küldetésekre 
való engedelmes készségüket ígérték meg.46 A rendi elöljárók iránti szerzetesi 
engedelmességi fogadalom azonban jóval konkrétabb módon határozta meg a 
mindennapi életet.

A jezsuita engedelmesség végső célját Ignác és első társai a Társaság egységé-
nek és közös apostoli célkitűzésének szolgálatában látták,47 az ide vezető kép-
zésbe azonban számos monasztikus elem és gyakorlat is beépült, amint erre 
Humbertus de Romanis fentebb említett könyve nyomán már utaltunk.

A Társaság testébe véglegesen bekebelezett rendtag esetén is Ignác első-
sorban az engedelmességben való előrehaladást tartja mérvadónak, az elő-
rehaladásban mutatkozó elakadások megoldása azonban korántsem olyan 
közvetlen vagy drasztikus, mint a noviciátus idején. Ha valaki nem bizonyul 

spirituális tapasztalatként való megélésére. Vö. Nicholas Austin: Mind and Heart: 
Toward an Ignatian Spirituality of Study, Studies in Jesuit Spirituality 46 (2014/4) 1–40.

45 Vö. Joseph F. Conwell: Impelling Spirit. Revisiting a Founding Experience: 1539 Ignatius 
of Loyola and His Companions, Loyola Press, Chicago, 1997, 304 köv.

46 A pápától kapott küldetésekre vonatkozó különleges engedelmességi fogadalmat már 
a III. Pál-féle alapítólevél (Regimini militantis ecclesiae, n. 3) is említi. A Rendalkotmány 
részletesen foglalkozik a pápai küldetésekkel (vö. RA 603–617).

47 Vö. Deliberatio Primorum Patrum, n. 9, in Monumenta Constitutionum Praevia, Roma, 
1934, 7.



– 91 –

Monasztikus és koldulórendi elemek a jezsuita „előrehaladás” fogalomban

tökéletesen engedelmesnek, melléje olyan társat kell adni, aki jobban kitűnik 
benne. „A legtöbb esetben ugyanis, az engedelmességben előrehaladottabb társ 
 (compañero más aprovechado) az Isten támogatásával segíteni fogja az engedel-
mességben kevésbé előrehaladottat” – tartja Ignác (RA 659). Ez nemcsak a 
belső rendi életre, hanem a küldetésekre is vonatkozik. Ignác előírja, hogy ha 
„egy küldetésben járó rendtag nem viselkedik helyesen az engedelmesség terén, 
akkor vagy vissza kell hívni, vagy az engedelmességben előrehaladott társat kell 
melléje rendelni” (RA 660).48

Ignác ugyanakkor az engedelmességi aktus három szintjét – végrehajtásbeli, 
akarati, értelmi – követeli meg az utolsó fogadalmas rendtagtól a Rendalkot-
mány 547. pontjában. A harmadik szintet gyakran „vak engedelmességként” 
is emlegetik, mely az egyéni ítélet és meggyőződés feladására való hajlandó-
ságot, adott esetben valódi és kemény áldozatot jelent. Ugyanebben a rend-
alkotmánypontban Ignác három példán keresztül kívánja megvilágítani az en-
gedelmességre való készséget. A három példa a jezsuita „vak engedelmesség” 
klasszikus vonásainak számít, holott mindhárom korábbi szerzetesi hagyomá-
nyokra vezethető vissza.

Az első példa a sivatagi atyák hagyományban gyökerezik. Ignác azt kíván-
ja, hogy az elöljáró szavára, akin keresztül „mintha maga Krisztus Urunk be-
szélne […], a lehető legkészségesebbek legyünk, mindent abbahagyva, még a 
megkezdett betű leírását is”.49 Az engedelmes készség e metaforikus képe az 
Apophtegmata Patrum egyik történetére vezethető vissza. Márk abba meghallva 
mesterének Sziluanosznak hangját és hívását, a már megkezdett O betű írását is 
abbahagyta, s az írónádat letéve azonnal szolgálatára sietett.50

A második hasonlat is ókori eredetre megy vissza, valószínűleg Ankürai  Nilosz 
egyik művére,51 mely a tökéletes tanítvány mestere iránti engedelmességének 

48 A „mellérendelt társ” (kollaterális) fogalma, illetve alakja Ignác számára nemcsak az 
engedetlenkedők megjavítására szolgált. Ignác elképzelése szerint az elöljáró is kaphatott 
mellérendelt társat, aki nem tartozott neki engedelmességgel, viszont törekedni kellett 
arra, hogy jó példájával és tanácsaival „mozdítsa elő az alattvalók kölcsönös egységét és a 
közvetlen elöljárójukkal való egységüket. Úgy járjon köztük, mint a béke angyala […]” (RA 
661). A hatalmi funkció gyakorlásának ilyen típusú korlátozása azonban a gyakorlatban 
alig működött. Kollaterálisok kinevezésére Ignác idejében is ritkán került sor, később pedig 
teljesen eltűnt a rendi gyakorlatból. Vö. Auguste Coemans: Collatéral et Surintendant, 
Archivum Historicum Societatis Iesu 5 (1936) 293–295.

49 A hasonlatot már a tanulórendtagokra is alkalmazza a Rendalkotmány. Vö. RA 435.
50 Vö. Baán István (szerk.): A szent öregek könyve, Jel, Budapest, 2010, 217–218.
51 Vö. Sanctus Nilus [Ancyranus]: Tractatus de monastica exercitatione, cap. XLI, in PG 79, 

769–772.
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szemléltetésére az élettelen test képét használja. A jezsuita Rendalkotmány így 
fogalmaz: „Mindenki győzze meg magát arról, hogy akik az engedelmesség alatt 
élnek, magukat elöljáróik által az isteni Gondviselés vezetésére és kormányzásá-
ra kell hagyniuk, olymódon, mintha holttest volnának: a holttest hagyja, hogy 
akárhová vigyék, és akármilyen módon bánjanak vele.”

A metafora Ignáchoz és titkárához minden bizonnyal ferences közvetítéssel 
jutott el. Silvia Mostaccio egy tanulmánya összegyűjti és bemutatja az összes fe-
rences forrást, amely a jezsuita engedelmesség e klasszikussá vált latin formulá-
jára – perinde ac cadaver essent – hatást gyakorolhatott.52 Számunkra elegendő, 
ha a Bonaventura-féle Szent Ferenc-életrajz ide vonatkozó részét idézzük:

„Midőn pedig egyszer azt kérdezték tőle [Ferenctől], hogy kit kell igazán 
engedelmesnek tartani, a holttesthez való hasonlóságot hozta fel példának. 
»Vedd a hullát, és tedd, ahová tetszik! – mondta. Látni fogod, hogy nem 
tiltakozik, ha elmozdítod, nem zúgolódik helyzete miatt, és nem méltat-
lankodik, ha elejted.«”53

A Rendalkotmány 547. pontjának harmadik metaforikus képe szerint az utolsó 
fogadalmas rendtagok „[hasonlítsanak] az aggastyán botjához is, amely min-
denütt és mindenben szolgálatára áll annak, aki a kezében tartja.” E hason-
lat valószínűleg a Szent Bazilnak tulajdonított Constitutiones Asceticae egyik 
metaforájának átalakított változata. A pszeudo-baziliánus mű az asztalos vagy 
a kőműves kezébe belesimuló szerszámok készségéhez hasonlítja az aszkéta 
(szerzetes) elöljáró iránti engedelmességét, amely révén saját lelki háza építésén 
fáradozhat.54 Az engedelmesség jezsuita Rendalkotmányban megjelenő óko-
ri-középkori szimbólumvilága az ignáci levelezésben további bőséges monaszti-
kus elemmel és hivatkozással egészül ki.55

52 Silvia Mostaccio: ‘Perinde ac si cadaver essent.’ The Jesuits from a Comparative 
Perspective: The Tension between Obedience and Representar in the Legal Documents of 
Religious Orders, in uő: Early Modern Jesuits between Obedience and Conscience during 
the Generalate of Claudio Acquaviva (1581-1615), Ashgate, Farnham – Burlington, 2014, 
55–85. 

53 Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete. Legenda maior, VI, n. 5, Szent István Társulat, 
Budapest, 2015, 93.

54 Vö. Sanctus Basilius [Caesariensis]: Constitutiones Asceticae, cap. XXII, n. 5, in PG 31, 
1409.

55 Csak érdekességként említjük meg azt a sokat idézett engedelmességről szóló levelet, amelyet 
a rendalapító 1553. március 26-án intézett a portugáliai rendtagokhoz. A levél paradox 
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A monasztikus és koldulórendi hagyományokra visszamenő engedelmesség-
retorikát természetesen hiperbolikus jellege alapján kell megítélni és értelmezni. 
A szószerinti értelmezés és alkalmazás súlyos következményekkel járó félreérté-
sekre és visszaélésekre ad okot, melyektől nem mentes a szerzetesi hagyomány. 
Az idézett képek és hasonlatok jezsuita viszonylatban akkor nyernek értelmet, 
ha az engedelmességben való előrehaladás az elöljáró és az alattvalók Isten és 
egymás iránti szeretetébe, valamint a Társaság apostoli küldetésének tudatába 
ágyazódik. Ezt a Rendalkotmány kifejezetten hangsúlyozza (vö. RA 671).

Ezen kívül az egyéni lelkiismereti szabadság biztosításaként Ignác ügyel az 
ún. reprezentáció gyakorlatára, melynek keretében az egyes rendtagoknak jogá-
ban áll – személyes ima és megfontolás után – szabadon és tisztelettel feltárni 
az elöljáró előtt a döntéseivel kapcsolatos lelkiismereti meglátásaikat.56 A repre-
zentáció jezsuita gyakorlata szintén nem monasztikus előzmény nélküli. A ben-
cés regula már lehetőséget ad arra, hogy ha egy testvér úgy ítéli, hogy nehéz 
vagy lehetetlen megbízást kapott, akkor „képtelenségének okát elöljárója előtt 
türelmesen és illő módon tárja fel”.57 Szent Ignác ezt a hagyományt fejleszti 
tovább egy részletesen kidolgozott instrukció keretében.58

A jezsuita rendtörténet kutatói azonban arról tanúskodnak, hogy a reprezen-
táció lehetőségét is magába foglaló ignáci engedelmességideál gyakorlatba ülte-
tése korántsem volt egyértelmű.59 A tartományi és általános rendgyűléseknek 
gyakran kellett az elöljárói despotizmus és az alattvalói engedetlenség problémá-
jával foglalkozni. A probléma mögött nem pusztán személyi ellentétek és ösz-
szeférhetetlenségek álltak. A lelkiismereti reprezentáció szabadsága és gyakorlata 

vonása, hogy miközben a Jézus Társasága más rendeket felülmúló engedelmességideálját 
hangsúlyozza, nem kevesebb, mint tizenháromszor idézi ókori és középkori – főleg 
monasztikus – szerzők (Nagy Szent Leó, Cassianus, Nagy Szent Gergely, De vitis Patrum, 
Szent Bernát) engedelmességről szóló gondolatait. Vö. Loyolai Szent Ignác: Levelek, 
JTMR – EFO, Budapest, 2004, 185–200.

56 A Rendalkotmány számos pontja utal erre a lehetőségre: RA 131, 292–293, 543, 610, 627, 
661, 817.

57 Szent Benedek Regulája, 68. fej., i. m., 132.
58 Vö. Irányelvek az elöljáróval való kapcsolatról (1555. május 29.), in Loyolai Szent Ignác: 

Levelek, i. m., 227–229.
59 Vö. Silvia Mostaccio: “Gubernatio spiritualis”. Claudio Acquaviva e le congregazioni 

provinciali italiane tra gestione del consenso e ridefinizione dell’ “Institutum”, Franco  
Motta (ed.): Anatomia di un corpo religioso. L’identità dei gesuiti in età moderna, EDB, 
Bologna, 2002, 401–406. uő: Gerarchie dell’obbedienza e contrasti istituzionali nella 
Compagnia di Gesù all’epoca di Sisto V, Rivista di Storia del Cristianesimo 1 (2004/1) 
102–127.
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sokszor elsikkadt a Társaság korábbi rendekhez képest jóval monarchikusabb 
szerkezetű kormányzásában és működési gyakorlatában.

Nem meglepő tehát, hogy az Ignác által átvett monasztikus és koldulóren-
di engedelmességmetaforák – holttest, bot stb. – jezsuita vonatkozásban egyre 
inkább az engedelmességben való valódi lelki előrehaladásnak inkább karikatú-
ráivá, sőt gyakran egyenesen akadályaivá, semmint segítőivé váltak. Mindezen 
túl a renden belüli 16–17. századi alattvalói-elöljárói konfliktusok gyakran azt 
az újkori társadalmakban mutatkozó és egyre erőteljesebb feszültséget tükröz-
ték vissza, mely két párhuzamosan növekvő jelenség – az egyéni lelkiismereti 
szabadság vágya és az abszolút monarchiák erősödő kontrolligénye – között 
támadt. E probléma azonban már nemcsak a jezsuitáknál, hanem más rendeken 
belül is éppúgy megmutatkozott60 az újkor hajnalán rávilágítva a társadalmi 
változások szerzeteséletre gyakorolt hatására.

*

Tanulmányunk végén térjünk vissza röviden Hugo Rahner karizmaszemléleté-
re, amely a Társaság létét és arculatát Szent Ignác Manresában kapott misztikus 
kegyelmére vezeti vissza. E felfogás szerint az alapítás után beépített-asszimilált 
szerzetesi elemek pusztán az aszketikus hagyományba való beágyazást és utóla-
gos igazolást (nachträgliche „Rechtfertigung“) jelentettek az új karizma számá-
ra. Ennél valószínűleg többről van szó. Az ignáci előrehaladásfogalomnak és a 
hozzá kapcsolódó metaforák együttesének a korábbi szerzetesi hagyományokkal 
való kapcsolata véleményünk szerint megvilágította, hogy egy-egy fogalom vagy 
karizmaelem nemcsak mintegy utólagosan igazolódik a hagyomány fényében, 
hanem már létrejöttében is erőteljesen függ tőle. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
egy új karizma használatában és a megváltozott történelmi körülmények kö-
zött a korábbi fogalmak és hagyományelemek új értelmezési lehetőségei nyílnak 
meg, de egyben korlátaik és negatív oldalaik is megmutatkoznak.
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