
An gya li élet
Az egyip to mi szer ze tes ség ha tá sa  

Itá li á ban és Gal li á ban a 4–5. szá zad ban

Sághy Marianne

Jézuskövetői távol tartottákmagukat a világtól, vagyonközösséget al-
kottak,önmegtartóztatóéletetéltek.Szerzetességrőlazonbanmégnincs
szó sem az evangéliumokban, sem azApos to lok Cse le ke de te i ben. A 

szerzetességújításakereszténységtörténetében:a3–4.századsoránalakult
ki.EkkoribansokasodottmegazoknakakeresztényeknekaszámaPaleszti-
nában,Szíriában ésEgyiptomban, akik elhagyták a várost és kivonultak a
pusztába,hogyittIstennekszentelt,tökéleteskeresztényéletetéljenek.Ez-
révelsereglettekasivatagba,„várostcsináltakapusztából”.Kivonulásukat
(anakhórészisz, secessio) vallásosmeggyőződésükmotiválta, döntésükben
azonbantársadalmi,sőtgazdaságiindokokisközrejátszhattak.Amozgalom
megindulásatöbbféle,egymástkiegészítőindokkalmagyarázható:(1)ahívő
abűnösvilágtóltávol,magábavonulvaakartaKrisztustkövetni;(2)akopt
parasztokarómaiadószedőkelőlmenekültekasivatagba;(3)akonstantini
fordulatutánaz„igazi”keresztényekhátatfordítottaka„hivatalos”,császá-
rilagszponzoráltegyháznakésacsaknévlegkereszténnyéválttársadalom-
nak,hogyautentikuskeresztényéletetéljenek;(4)azüldözésekmegszűnté-
velamártírokhősiestanúságtételétKrisztusmellettaremeteésaszerzetes
folytattavértelenvértanúságával(martyrium sine cruore).Apusztaadémo-
noklakóhelye,egybenazIstennelvalótalálkozáskitüntetetthelyszínevolt,
aholmaradéktalanulmegvalósulhatott aKrisztuskövetés (sequela Christi)
keresztényeszménye,melya313utánNagyKonstantináltalbevezetetttü-
relmi rendelet utánmárnemcsak az átlagkeresztényekéletvitelétől, hanem
az intézményesegyházgyakorlatától iskülönbözött.Azegyénielhatározá-
sonalapulószerzetességalternatívátkínáltahivatalosegyházzalésavilági
társadalommal szemben. Független, „ellenzéki”mozgalomvolt,melyet a
püspökökigyekeztekirányításukalávonni.

Avallás- és egyháztörténet az aszkétamozgalomkezdetét a remeteség
(anakhórétizmus), illetvea szerzetesség (koinobia,coenobitizmus)egyipto-
mivezéralakjai,Antal(256–356)ésPakhómiosz(288–347)fellépésétőlszá-
mítja.MikorszereztektudomástakeletiszerzetességrőlaRómaiBirodalom
nyugatifelében?Hogyanéskikközöttterjedtamozgalomalatinkereszté-
nyekközött?Írásomazegyiptomimonachizmusitáliaiésgalliaihatástörté-
neténekegyfejezetétmutatjabearómaikeresztényaszkétahölgyek,illetve
alerinumiszerzetesközösségpéldáján,megvizsgálva,hogyanváltaszerze-
tességeretnekgyanús,megvetettmarginálismozgalombólelismertelitkultú-
rává.Nemcsakaszerzetességmegítélése,hanemtársadalmibefogadóközege
ismegváltozott:mígEgyiptombanaszerzetességszerénykörülményekkö-
zöttélőátlagkeresztényeketvonzott, ItáliábanésGalliábana leggazdagabb
és legelőkelőbbarisztokraták lettek lelkeshívei.Aszerzetesi ideál–mely-
nekéleterejét immár többmintmásfélezer éve szüntelenmegújulásabizo-
nyítja–kezdettőlkülönböző társadalmi rétegeket szólítottmeg,deközben
magaisátalakult.
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i. ale xand ri á Tól ró má ig:  
virgo deo dicaTa

A vi lág fi ai nő sül nek és férj hez men nek. 
Akik pe dig mél tók rá, hogy el jus sa nak a

má sik vi lág ba és a ha lál ból va ló fel tá ma dás ra, 
nem nő sül nek s nem is men nek férj hez. 
Hi szen már meg sem hal hat nak töb bé, 

mert az an gya lok hoz ha son lí ta nak, és az Is ten nek fi ai, 
mert fel tá mad tak.

Lk20,34–36.

Az egyiptomi remetemozgalomról aRómaiBirodalomnyugati felében élő
keresztények a II.Constantius császár által 335–337 közöttTrierbe,majd
339-tól346-igRómábaszáműzöttalexandriaipüspöktől,Athanasziosztólér-
tesültek,akinektarsolyábannemcsakalegfrissebbmetafizikaibotrányokla-
pultak, hanemaz egyiptomi sivatagban élő remetékről és szerzetesekről is
bámulatostörténeteketmesélt.

Athanasziosz356-7tájánírtamegatehetőskoptparasztivadékbólareme-
temozgalommegalapítójáváváltNagySzentAntaléletrajzát(Vi ta Antonii), az 
elsőéslegnagyobbhatásúkeresztényéletrajzot,melyet370-374tájánEvagri-
usPonticus latinra fordított.Ágostonnak 386-ban amilánói kertbenPonti-
cianusbeszélAntalról:aVal lo má sok bóltudjuk,mekkorahatásavoltazegyip-
tomiszerzetestörténeténekmégaszázadvégénisésmekkoraszerepetjátszott
Ágostonmegtérésében.Képzelhetjük,milyenóriásibefolyástgyakoroltatör-
ténet „első kézből”,magátólAntal életrajzírójától, kiváltképp, ha ez az író
olyandelejesegyéniségvolt,mintAthanasziosz!AzalexandriaipüspökRó-
mábannemcsakegyházikörökbenmozgott,hanemagazdagszenátorirangú
özvegy,Albinaaventinusipalotájábaisbejáratosvolt.Albinalánya,abakfis
Marcella szájtátva hallgatta a szerzetesek hőstetteiről szóló beszámolókat:
Mar cel la ale xand ri ai pa pok tól és Athanasziosz pá pá tól, majd Pé ter től – akik, 
hogy ki ke rül jék az ari á nus ül döz te tést és az eret ne ke ket, mint egy a lel ki kö zös-
ség leg biz to sabb ki kö tő jé be, Ró má ba me ne kül tek – hal lott az ak kor még élő 
bol dog An tal éle té ről, a thébaiszi mo nos to rok ról, Pakhómiosz, va la mint a szü
zek és öz ve gyek sza bá lyá ról –emlékszikvisszaJeromos412-benírtlevelében
amonachizmusrómaikezdeteire.Marcellanyombanelhatározta,hogyköveti
aremetékpéldáját.Anyjávalésbarátnőivelmára350-esévekelejénutánozni
kezdte„Istenembereit”(theiosz anér,viri Dei),akereszténységújhőseit.Így
indultmegNyugatonazaszkétamozgalom.

Bárahíresegyiptomiremetékférfiakvoltakésanagyéletrajzokisférfi-
akrólszóltak,azaszkétaéletRómában–legalábbisafennmaradtszövegek
tanúságaszerint–elsősorbananőketvonzotta.Anőkkétcsoportjakülönle-
gesstátusszalrendelkezettakeresztényegyházban:aszüzekésazözvegyek
kitüntetettéselkülönítettközösségetalkottakagyülekezetenbelül.Avallá-
soslelkesedéstőlfűtött,amonasztikushivatásirántvonzódónőkekategóri-
ákbanfejezhettékkilegjobbanönmagukat.Forrásainkarómaiözvegyekés
szüzekkiemelkedőszerepéthangsúlyozzák,nohaanőknemcsakNyugaton
hatottakmeghatározóanaszerzetesimozgalommegindulására,akeresztény
tökéletesség új eszményeinek terjesztésére:NagySzentVazult ésNüsszai
SzentGergelyt isnővérük,Makrinavezette a szerzetességhez,példát adva
kolostorokalapítására(Vi ta Macrinae).Nemszabadfigyelmenkívülhagyni
aztsem,hogyavallásidiskurzusbananőkrevalóhivatkozás,anőkpéldaké-
pül(exemplar)állításaegyfajtakódoltszövegkéntisszolgáltaférfikleriku-
sokközöttiversengésben.

Albina,Marcella,majd a körükhöz csatlakozóAsella, Furia, Fabiola,
Lea,Laeta,Marcellina,Paula,Blaesilla,Eustochium,Principia, Sophronia

remete szent PÁl és remete szent antal talÁlkozÁsa

[…]BoldogPálmárszáztizenhároméveélteszentéle-
tét a földön, Antal pedig egy másik sivatagban
kilencvendik évét taposta, amikor Antalnak– ahogy ő
magatöbbszörmesélte–azagondolatatámadt,hogyő
az egyetlen tökéletes szerzetes, aki sivatagbanél.Azon-
banazonazéjjelálmábanaztakinyilatkoztatástkapta,
hogymélyenbentasivatagbanélegynálánálsokkaltö-
kéletesebbember,ésútrakellkelnie,hogymeglátogassa.
Ahogypirkadnikezdett,atiszteletreméltóvénségroska-
tagtagjaittüsténtegybotratámasztottamintvezetőjére,
ésútnakeredt,demagasem tudtamilyen irányba.Dél
felé aztán kezdett ám égetni a meleg, mert fölülről
ugyancsakfűtöttanap,demegkezdettútjátólnemtudta
visszariasztani. Közben eztmondogatta: elhiszem Iste-
nemnek,hogymajdcsakmegmutatjanekemszolgatársa-
mat,hiszenmegígérte.Alighogyeztkimondta,előtteáll
ámegyféligember,féliglóformájúalak,olyasféle,akire
a költők a hippokentaurosz nevet akasztották. Az öreg,
megpillantva őt, az üdvözítő kereszt jelével vértezte föl
homlokát,ésígyszólítottameg:Hé,merreflélakikittaz
Isten szolgája? Az pedig valamiféle barbár nyekergést
hallatott,inkábbtörve,mintmondvaaszavakat,miköz-
benmegpróbált szőrtől duzzadó pofájából szivélyes üd-
vözlést előcsalogatni.Majd kinyújtott jobbjávalmegmu-
tattaakívántútirányt,azutánsebesfutássalnekivágotta
síkmezőnek, és eltűnt Antal káprázó szeme elől. Nem
tudhatjuk,vajonazördög tréfáltamegőt,hogyelijesze,
vagypedigakülönösélőlényekbenolytermékenysivatag
ilyen bes ti át is te rem. […]
Antal folytatta útját […]: csak a vadállat nyomát látta
ésa végtelen sivatagot.Nem tudta,mit csináljon,merre
irányítsalépteit.Máramásodiknapiseltelt.Csakegyet-
len reményemaradt:makacsul hitte, hogy Krisztus nem
hagyhatja el. Amikor rátört a sötétség, másodszor is
imádkozással töltötte az éjszakát, és pirkadatkor a bi-
zonytalanvilágosságbanlátjaám,hogynemmesszeegy
anyafarkas,atikkasztóhőségtőllihegve,ahegylábafelé
igyekszik. Antal szemmel tartotta az állatot, és egy bar-
langközelébeérkezett,aholavadállateltűnt.Megpróbált
benézni. Bár a kiváncsiság nagyon fúrta az oldalát, a
nagysötétségmiattsemmitsemlátott.Azonbanahogya
Szentírásmondja,a„tökéletesszeretetelűziafélelmet”,
óvatosanlépve,viszafojtottlélegzettelbelépettabarlang-
ba,mintegyügyesfelderítő,ésszéplassanelőrehaladva,
gyakran meg-megállt, és fülét hegyezve hallgatódzott.
Végülborzalmasvaksötétségben,messzitávolbanvala-
miféle fényt pillantottmeg, és sóvárogva kezdett sietni
feléje,deegykőbenmegbotlott,nagy zajt csapott.A zaj
hallatára boldog Pál becsukta és elreteszelte ajtaját,
amelymindeddignyitvaállt.Antalpediglerogyottazajtó
elé,ésegészenahatodikóráig,sőtmégtovábbiskönyör-
göttabeboácsátásért,ilyeneketmondva:„Tudod,hogyki
vagyok, honnan ésmiért jöttem. Tudatában vagyok an-
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ésTitianaúgydöntött,hogynemmennekférjhez,illetveférjükhalálaután
nemházasodnakmegismét;hogyselyemruháikhelyettdurvadarócbaöltöz-
nekésékszereiketelajándékozzák;hogyafényűzőlakomákhelyettkemény
böjtötfolytatnakéssanyargatjáktestüket;hogyaköltőkhelyettaSzentírás
tanulmányozásának szentelik nemcsak nappalaikat, hanem éjszakáikat is.
Elhatározásukkorántsemvoltveszélytelen.Társadalmiszankcióknaktették
kimagukat,hiszenarómaitársadalomfennmaradásaérdekébenmégAugus-
tus törvénybenköteleztea rómaipolgárokataházasodásra,agyermektele-
neketpedigkülönadókkalsújtották.Azönjelölt„tökéleteseket”akeresztény
egyházsemfogadtatártkarokkal.Atúlzóaszketizmusugyanisleginkábbaz
eretnek szektákat jellemezte, például a gyűlölt és rettegettmanicheusokat.
EzértírjaJeromos:

Ab ban az idő ben az elő ke lő höl gyek kö zül sen ki sem is mer te a monachu-
sok in téz mé nyét, a do log új don sá ga és a nép kö ré ben el ter jedt ros  szul hang-
zó, gya lá za tos név mi att nem mer te vál lal ni.

ArómaiaszketizmuskezdeteirőlSzent Jeromos leveleiésbibliaikom-
mentárjai tudósítanak. Jeromos374-tőlötévenátSzíriában,azAntiokheia
melletti khalkiszipusztaságban, az„anakhórészisz iskolájában” remetéske-
dett.382-benRómábautazott,hogyitthirdesseatestiönmegtartóztatáslelki
erényeit,mintDamasuspápa„titkára”ésazarisztokrataaszkéták,Marcella
ésbarátnőineklelkivezetője.Aremeteéletlegnagyobbnyugatipropagandis-
tája izgalmas „kisregényeket” is írt a szerzetesekről.A 4. század végére
ugyanisAntalésazegyiptomiremetékakereszténységeposzihőseivévál-
tak. A matière d’Égypte éppúgymegragadtaaz írókésolvasók fantáziáját,
mint fél évezreddel későbbNagyKároly császár és lovagjainak története,
melyetmajdgesztákhosszúsoradolgozfel.Jeromos,avérbeliírózseniáli-
san kiaknázta a remete-romantikát, három fordulatos novellában örökítve
meg a szerzetesekviszontagságoskalandjait.AthanaszioszAntal-életrajzá-
valversengveírtamegSzentPál,azelsőremeteéletét(Vi ta Pauli),valamint
azelső szír (Vi ta Malchi) éspalesztin remetékéletrajzát éshőstetteit (Vi ta 
Hilarionis).A keresztény szenátori hölgyekkel társalkodó Jeromosmásik
nagyérdeklődésiterületeanőiszerzetesség:aremeteéletetélőtudósnőket
férfiakatmegszégyenítőpéldaképülállítottaapapokelé.

Hogyanéltekarómaikeresztényarisztokratahölgyek?Életútjukhárom-
feléágazott.A„hivatalos”egyházimegoldástcsakegyvállaltamagárakö-
zülük:egyedülMarcellina,amilánóiAmbruspüspöknővérelettfelszentelt
szűz(virgo consecrata).353karácsonyánLiberiuspápakezébőlvettefela
fátylat a rómaiSzentPéterbazilikában.Azünnepélyeseseményenminden
bizonnyalazaventinusiaszkétakörisrésztvett.Ambrus377-benígyidézi
felA szü zek ről (De virginibus)írtmunkájábanapápaszavait:

Jó me nyeg ző re vágy tál, le á nyom. Lá tod, je gye sed szü le tés nap já ra mi lyen 
sok nép ös  sze jött, s ét lenszom jan sen ki sem tá vo zik. Őt sze resd, le á nyom, 
mert Ő jó. Sen ki sem jó, csak Is ten. Is mét mon dom: őt sze resd. Ő az, akit az 
Atya a haj nal csil lag előtt szült örökre…

AzözvegyMarcellaésbarátnőinemlehettekapácák,leányaikatazonban
már erre nevelték.A felelősengondolkodó,művelt világi keresztény életét
élték rómaipalotáikban.Pártfogoltáka szerzeteseket, azegyházat, a szegé-
nyeket, a betegeket, és noha szerényöltözetben, festetlen arccal jártak, va-
gyonuktólnemszabadultakmeglátványosan.Ezazéletforma410-ig,agót
támadásig nagyon népszerű voltRómában.Az arisztokrata hölgyek lelki-
atyjuk segítségével arra törekedtek, hogy a keresztény tökéletességet itt a
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nak,hogynemérdemlemmeg látásodat,mégsemtávo-
zomaddig,amígnemláthatlak.Haavadakatbefogadod,
miértzárodkiazembert?Keresteméstaláltam:kopogta-
tok,hogykinyittasséknekem.Hanemtudomeztkieszkö-
zölni,itthalokmegazajtódelőtt,akkormajdeltemethe-
tedholttestemet.”
Hogyvégülbefejezte,csakálltföldhözcövekelve.
Erreahősharcostömörenmegisadtaaválaszt.„Senki
semkérfenyegetődzve,éskönnyezvesenkisemvádasko-
dik.Csodálkozol-e,hogynemengedlekbe,haazért jöt-
tél,hogymeghaljál?”Eztmondva,Pálmosolyogvaajtót
nyitott.Anyitottajtóbanegymáskarjaibaestek,ésköl-
cönösenasajátnevükönszólítottákegymást.AzÚrnakis
kö zö sen ad tak há lát.

Szent Jeromos, Szent Pál nak az el ső re me té nek éle te 7.,
9.
AdamikTamásfordítása



földönmegvalósítsák.Lelkivezetőkbennemvolthiány:ke-
letről és nyugatról egyaránt áramlottak aVárosba azok a
prédikátorok, akik boldogan adtak lelki tanácsot e finom
hölgyeknek,Jeromosleveleigyakranéppenazértolyanéles
hangúak, hogy eltávolítsák védenceitől vándorprédikátor
vetélytársait.Jeromosmindennapírtlegkedvesebbtanítvá-
nyának,Marcellánakbiblikuskérdésekről,LaetánakésPa-
ulának leányaik neveléséről. Betlehemi kolostorában is
kapcsolatbanmaradtarómaihölgyekkel,halálukutánszép
em lé ket ál lí tott ne kik le ve le i ben. Mér sé kelt böjt, hús tól va-
ló meg tar tóz ta tás jel le mez te, to váb bá a bor nak in kább il la-
ta, mint íz le lé se–idézifelJeromosMarcellamindennapja-
it. –Rit kán je lent meg nyil vá no san, leg fő képp az elő ke lő 
mat ró nák há za it ke rül te, hogy ne kény sze rül jön azt lát ni, 
amit meg ve tett. Az apos to lok és vér ta núk ba zi li ká it ti tok ban 
ke res te fel, és ott imád ko zott, ke rül ve a nép tö me get.

AgörögüléshéberüliskiválóantudóMarcellaaSzent-
írás tanulmányozásában (lectio divina) lelte legnagyobb
örömét,amittökélyrefejlesztett:

Mek ko ra erényt, szel le mi ké pes sé get, élet szent sé get, 
tisz ta sá got ta lál tam ben ne, szé gyel lem el mon da ni, ne hogy 
túl lép jem a hi he tő ség ha tá rát, s a vis  sza em lé ke zés sel még 
mé lyebb se bet üs sek ben ned, mi vel ek ko ra jót nél kü lö zöl. 
Csak en  nyit mon dok: ő mind az zal, amit hos  szú ta nul má
nyo zás sal ös  sze gyűj töt tünk, és ami a na pi el mél ke dés so
rán szin te ter mé sze tünk ké vált, an  nyi ra te lí tő dött, an  nyi ra 
meg ta nul ta és oly an  nyi ra el sa já tí tot ta, hogy el uta zá sunk 
után, ha az Írá sok va la me lyik ré szé vel kap cso lat ban vi ta 
tá madt, hoz zá si et tek an nak el bí rá lá sá ra. 

JeromosLaetának is azt tanácsolja, hogy leányagyön-
gyök vagy se lyem he lyett a szent köny ve ket sze res se.Emel-
lettazonban–azegyiptomiszerzetesiéthosznakmegfelelő-
en–amunkafontosságáthirdeti.Ezazértjelentősebbena
korai időszakban,mert példáulmég az 5. század elején is
arrólértesülünkahadrumetumiszerzetesektől,hogyanyu-
gatiszerzetesközösségekalegkevésbésemtartottákaszer-
zetesiéletkövetelményénekamunkát,inkábbelutasították:
őkazértlettekszerzetesek,hogyaSzentírásfelettelmélked-
jenek, nemazért, hogy rabszolgamóddolgozzanak– írják
méltatlankodvaÁgostonnak.Jeromosezzelszembenazelő-
kelőhölgyeketisrokkamelléülteti:...tanulja meg, ho gyan 
kell gyap jút ké szí te ni, for gat ni a rok kát, ölé ben el he lyez ni a 
ko sa rat, pör get ni az or sót, uj já val fo na lat eresz te ni.

Arómaikeresztényközösségről isgondoskodtakezek
ahölgyek.Fabiola,„anagybűnbánó”,akimásodikházas-
sá ga mi att nyil vá nos ve zek lést tar tott a lateráni ba zi li ká-
ban, szétosztottaegészvagyonát,és a pénz ben ös  sze gyűlt 
ös  sze get a sze gé nyek hasz ná la tá ra ké szí tet te elő. Min de
nek előtt egy kór há zat lé te sí tett, aho vá az ut cák ról ös  sze
szed te a be te ge ket, hogy a sze ren csét le nek be teg ség től ron
csolt vagy nél kü lö zés től le gyen gült tag ja it ápol ja. (…) 
Sa ját ke zé vel nyúj tot ta az ételt, és a már alig pi he gőt 
leveskével fris sí tet te.

Aharmadiklehetőségazarisztokratakereszténymatró-
nák számára a szentföldimegtelepedés és jótékonykodás
volt.AzarisztokratahölgyekközülMelaniahagytaelelső-
kéntRómát,miután371-benférjétéskétgyermekétszinte
egy szer re vesz tet te el:

Szent Melania ko runk ke resz té nyei kö zött az iga zi nem-
esség… egyet len könny csep pet sem ej tett: moz du lat la nul 
állt Krisz tus lá bá nál, s mint ha Őt tar ta ná, rá mo soly gott: 
„készségesebben fo gok ne ked szol gál ni, Uram, mi vel ek ko-
ra te her től meg sza ba dí tot tál”.

Miután végiglátogatta az egyiptomi szerzeteseket,
MelaniaazOlajfákhegyénalapítottkolostortésottéltlel-
kiatyjával,azaquileiaiRufinusszal.Jótéteményeibámulat-
baejtettékJeromost,akibáréletevégénhalálosanöszsze-
veszettMelániávalésRufinusszal,mindenelismeréstnem
töröltkirólukkorábbiírásaiból:

Melania men  nyei vá gyá tól el ra gad tat va kin cse i nek mi-
cso da hal ma zát for dí tot ta e nél kü lö zők re, nem hi szem, ho-
gy a tűz láng ja en  nyit el tud na éget ni, ha be le kap na. Er ről 
nem csak ne kem kell be szél nem, ha nem azok nak is, akik 
Per zsi á ban, Bri tan ni á ban és va la mennyi szi ge ten lak nak. 
E hal ha tat lan nő jó té te mé nye i ben ré sze se dett Nyu gat és 
Ke let és Észak és Dél. Har minc hét éven át fo gad ta a za-
rán do ko kat, ami re szük sé gük volt, az zal se gí tet te a temp lo-
mo kat és mo nos to ro kat, a hospitiumokat és a bör tö nö ket.

Paula386-bankövetteJeromostaSzentföldre.Aközel-
keleti utazás kötelezőprogrampontjaként ők is végigláto-
gat ták az egyip to mi re me té ket: 

Elé be jött a szent és tisz te let re mél tó fér fi, Isidorus püs-
pök és hit val ló, va la mint a monachusok meg szám lál ha tat-
lan se re ge (…) Ki nek cel lá já ba nem lé pett be? Ki nek lá bá-
hoz nem bo rult le? (…)Cso dá la tos buz gó ság és nő ben alig 
hi he tő lel ki erős ség! Fe led ve ne mét és tes ti gyön ge sé gét, 
le ánykí sé rő i vel együtt ar ra vá gyott, hogy e sok ezer mo-
nachus kö zött lak jék.

VégülBetlehembenalapítottegyférfiésegynőikolos-
tort.Halála után az apácák vezetését lánya,Eustochium,
majdunokája,azifjabbPaulavetteáttőle.Paulaismegta-
nult héberül, állandóan a Szentírást olvasta, zsoltárokat
éne kelt és el ke rül te az eret ne kek szen  nye zett posványát…

Jeromos ésAmbrus írásaiból csak az előkelő szenátori
hölgyek példamutató keresztény életvitelét ismerjükmeg.
Ebből kiderül, hogy az arisztokraták nemcsak társadalmi
helyzetükrévén tűntekki,hanemakeresztény tökéletessé-
get ismegvalósították.Ágoston 387-88-banRómában tar-
tózkodott:őtudósítarról,hogyRómábankevésbékiváltsá-
goskörökbőlszármazóapácák iséltek.A ka to li kus egy ház 
er köl cse i ről és a manicheusok er köl cse i ről (De moribus ec-
clesiae catholicae et de moribus Manichaeorum)címűmun-
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kájátekkorírtaamanicheusaszketizmusellen:ebbenaka-
tolikustökéletességpéldaképeikéntmutatjabeaférfiésnői
szerzeteseket,akikegyarántismerikazanakhorétaésaco-
enobitaéletformát.Kiemeli,hogyRómábansoknőkötelez-
teelmagát emellett azéletformamellett:közösségeiket a
szeretet tartjaössze,élükönkomoly,kiválóvezetőkállnak,
akikmeghatározzák életszabályzatukat, felügyelik böjtjei-
ket,tanítjákőket,kiosztjákszámukraamunkát,mertközös-
ségeikben„keletimódra”dolgoznak,szövésbőlésfonásból
tartjákfennmagukat.

Ágoston ekkormég nem ismerte az aventinusi arisz-
tokratahölgyekaszkétakörét: csak410utánkerültvelük
kapcsolatba, amikor aVáros gót kifosztása idejénÉszak-
Afrikábamenekültek.Hippo püspöke ekkor döbbent rá,
hogyarómaiaszkétákmennyirehatásaalákerültekannak
abritszerzetesnekéslelkivezetőnek,akiazthirdette,hogy
mivel azemberképesa tökéletesedésre, tökéletesnekkell 
lennie.Pelagiusjólválasztottameghallgatóságát:arómai
arisztokratákbámulatraméltólelkierőrőlésönmegtagadás-
ról tettek tanúságot, amikor osztályukkal és családjukkal
szakítvaeldobtákvagyonukatésmegszabadultaktársadal-
mi kötelezettségeiktől, hogy a tökéletes keresztény életét
éljék.Ezekazemberekszívesenhallgatták,hiszenmaguk
ismegtapasztalták,hogyazemberszabadakaratábólmen-
nyimindent elérhet, ha következetesen teljesíti Isten pa-
rancsait.Amikor413-banahíresésgazdagkeresztényAn-
icius-klán egyetlen örököse, Demetrias is szüzességi
fogadalmattett,Pelagiusörömmelüdvözöltelépését,mely
megszabadítjaabűnnekmégazárnyékátólis.Ágostonnak
egészenmásvéleményevolterről.Pelagiusszalellentétben
azeredendőbűnhatalmát,azegyéniakaraterővelszemben
azistenikegyelemnélkülözhetetlenségétemelteki.Róma
bukásautánapelagianizmusabarbártámadásoktólsújtott
BritanniábanésGalliábanterjedtelleginkábbazidentitás-
válsággalküzdőnemesiszármazásúszerzetesekközött.

ii. egyiP Tom Tól gal li á ig:  
angelica aB illis viTa in Terris duceBaTur

Ezek ben a na pok ban tör tént, hogy el jött Jé zus (…) 
és meg ke resz tel ke dett. (…) A Lé lek nyom ban  
ar ra ösz tö nöz te, hogy men jen ki a pusz tá ba.

Mk1,9,12. 

Márton, a pannóniai származású egykori katonamár 358
táján „remeteséget építettmagának”Milánóban, ahonnan
azariánusAuxentiuspüspökzaklatásaelőlGallinariaszi-
getéremenekült.Hilarius püspököt követvePoitiersmel-
lett,Ligugébenépített„cellát”360-ban.Akeletimonachiz-
mushíreésazújkeresztényéletformadivatjafutótűzként
terjedtGalliában, ahol a szerzetesség arisztokrata-mozga-
lommávált,ésanagynépvándorlásidejénaszenátoriré-
teg„túlélésistratégiáinak”egyikelett.

Anyugatiszerzetességkoraiidőszakátakeletiszerze-
tességgelvalószoroskapcsolat jellemezte.Keleti tapasz-

talatszerzőútjukrólvisszatérveanyugatiszerzetesekiski
akartak vonulni a „sivatagba”.AFöldközi-tenger északi
medencéjében azonban a lakott területek nemválnak el
olyan élesen a lakatlan pusztaságtól,mintEgyiptomban.
Ittaszigetalkotjaapusztaságot.Atengeraszószorosér-
telmében „elszigeteli” a világtól a keresztényt, akimeg-
haltavilágszámára.Anagykezdeményezőeterületenis
Márton, az eremitizmus nyugatimegalapítója.Nemcsak
az első remetecellák építése fűződik anevéhez, hanema
szigeti remeteség„felfedezése” is.359-bennéhányhóna-
pot a ligur partokkal szemben fekvőGallinaria szigetén
töltött:

Már ton úgy vél te, hogy en ged nie kell a kö rül mé nyek-
nek és Gallinaria szi ge té re vo nult vis  sza egy pap tár sa sá-
gá ban, akit ki vá ló eré nye i ről is mer tek. Itt so ká ig a nö vé
nyek gyö ke re i vel táp lál ko zott. Egy szer, mint mond ják, a 
hu nyor mér ges szá rát vet te ma gá hoz ele de lül, de ami kor 
meg érez te, hogy a mé reg át jár ja tes tét, s kö zel van a ha lá-
la, a fé lel me tes ve sze del met imád sá gá val el űz te és azon nal 
meg szűnt min den fáj dal ma.

AFöldközi-tenger szigeteit rövidesen remeték hada lepte
el.375-benJeromostájékoztatjaRufinust,hogyközösba-
rátjuk,Bonosusegyszigetrevonultvissza;398-banÁgos-
tonaCapraria szigeténmegtelepült szerzetesközösség fe-
jének, Eudoxiusnak ír levelet. A gallo-római szenátori
családbólszármazóHonoratus400körültelepedettmega
nizzai öböl azúr vizében csillogó szigeten, Lerinumon,
szembenaprovence-iAlpokhófödtecsúcsaival:

Egy ször nyen ba rát ság ta lan és a mér ges vad ál lat ok 
kel tet te fé le lem mi att meg kö ze lít he tet len la kat lan szi get re 
köl tö zött, nem mes  sze az Al pok lán co la tá tól. (…) So kan 
igye kez tek le be szél ni er ről az új me rész ség ről. A kör nyék 
la kói fé lel me tes nek tar tot ták ezt a pusz ta sá got és val lá suk 
ér de ké ben azt sze ret ték vol na el ér ni, hogy Honoratus a sa-
ját vi dé kü kön te le ped jék le.

De ő, aki ne he zen vi sel te el az em be rek tár sa sá gát és 
ar ra vá gyott, hogy a vi lág tól sza ka dék vá lassza el, szí vé-
ben és aj ká val eze ket a sza va kat is mé tel get te hol ön ma gá-
nak, hol az övé i nek: „Oroszlánokéskígyókköztlépdelsz,
oroszlánkölykötéssárkányttiporszel,”más kor meg Krisz-
tus nak az evan gé li u mok ban ta nít vá nya i nak tett ígé re té re 
em lé kez te tett: „Hatalmatadtamnektek,hogykígyókonés
skorpiókon járjatok.”Bát ran megy hát a szi get re, övé i nek 
fé lel mét ma ga biz tos sá gá val osz lat ja el. Meg szű nik a ször
nyű ma gány, a ren ge teg kí gyó el me ne kül. Me lyik sö tét sé get 
nem osz lat ja szét Honoratus vi lá gos sá ga? Me lyik mér get 
nem gyó gyít ja Honoratus or vos sá ga? Hal lat lan do log ez, 
va ló ban, ame lyet kü lö nö sen bámulatraméltónak tar tok cso-
dái és ér de mei kö zött: a ten ger me leg hul lá mai ál tal part ra 
so dort kí gyók tól, ame lyek csak úgy hem zseg tek ezen a nap-
éget te föl dön, ez után so ha töb bé nem kel lett sem tar ta ni, 
sem fél ni.
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A leírás a Lerinum szigetén történt csodálatosmeta-
morfózisokegyikétmutatjabe:amérgeskígyóktólhemzse-
gő szigetet földiÉdenkertté varázsolja a szerzetes.Nem-
csakazállatokváltoznakátezenaszigeten:azemberekis
azértutaznakoda,hogycsodálatosátalakulásonmenjenek
keresztül.AHonoratusáltalKrisztusután400tájánalapí-
tottlerinumikolostorazelsőnyugaticœnobium,melyha-
marosan a gallo-római egyház „utánpótlás-képzője” lett:
innen kerültek ki az 5. század soránGallia püspökei.A
SzentHonoratusról szóló szentbeszéd,melyet rokona, ta-
nítványaéspüspök-utóda,SzentHilariusmondottel431.
január16-án,aszenthalálánakelsőévfordulójánazarles-i
hívek előtt, a provence-i szerzetesség kialakulásának leg-
fontosabbforrása.

Honoratuskitűnőklasszikusképzésbenrészesült:szár-
mazása és neveltetése egyaránt arra képesítette, hogy el-
nyerjemindentisztségcsúcsát,aconsulihivatalt.Őazon-
ban nem vonzódott az arisztokrácia időtöltéseihez,
elutasítottahagyományos,pogányértékeit:apjaakaratael-
lenéremegkeresztelkedett.Fivére,Venantius követte pél-
dáját:kettenéltekazatyaiházban,mint„magánpüspökök”,
vagymég inkább,mintazangyalok.Hírükkelegyüttnőtt
bennükavágy,hogyelhagyjákotthonukatésKrisztustkö-
ves sék: ad peregrina contendunt. A peregrinatio(xeni- te-
ia)mindenkeresztényalapélménye:idegennekérzimagát
ebbenavilágbanésazeljövendőéletutánvágyakozik.A
szerzetes, a tökéletes keresztény idegenülmozog a földi
világban,ezértfizikailagiselakarjahatárolnimagáttőle:a
puszta,asivatag,aszigeta„másság,”azelszigetelődésjel-
ké pe. A la tin peregrinatiogazdagabbjelentésűagörögxe-
niteiánál,mert nemcsak arra utal, hogy a keresztényútja
vándorútazevilágiéletenát,hanemarrais,hogyakeresz-
ténytávolitájakrautazik,aholmintidegen,mintszáműzött
él.Aszerzeteselhagyjaotthonátésmásvidékreköltözik,
hogyottéljenIstennekszenteltéletet.Aszerzetespéldaké-
peavégsőkigengedelmesÁbrahám:őtkövetiHonoratus
ésVenantiusis.Mártonhozhasonlóanőkisegyszentéletű
öreget választanak lelki vezetőül, amiből kiderül, hogy a
szerzetesség „alapító atyái” nem elszigeteltenműködtek,
hanemnagyelődöktársaságában.

Bármerre utazzanak ezután, hírnév övezi a fivéreket,
melyet lelki erényeiknek köszönhetnek.Marseille-ben a
püspökmindenáronmagamellett akarja tartani őket, de
mindhiába:SzíriábaésEgyiptombakészülnek,hogyfelke-
ressékamonachizmusnagyalakjait.Akhaiafeléveszikút-
jukat,aholVenantiusmeghal.HonoratusésCaprasiusItá-
lián keresztül visszatér Provence-ba, hogy Leontius,
fréjus-i püspök engedélyévelLerinum szigetén telepedje-
nek le.

Honoratuskiköltözika„félelmetes,lakatlan” szigetre.
Ahelyilyeténminősítéseügyesretorikaifogás:Hilariusta
Szentírásésakeletiremetékrőlszólótörténetekisihlették,
amikor a sziget elhagyatottságát hangsúlyozza.A francia
Riviéra legszebb helyén, Cannes-tól három kilométerre
fekvőlerinumi„szigetcsoport”,Lero(ma:Sainte-Margue-

rite)ésLerinavagyLerinum(ma:Saint-Honorat)aFöld-
közi-tengerkétlegvonzóbbszigete,aholarégészekfolya-
matosan lakott római korioppidumoknyomait tárták fel.
Paradicsomiszépségüketegylerinumiszerzetes,Eucherius
islelkesenmagasztalja427tájánírtA pusz ta di csé re tecí-
műművében:

Bár a re me ték va la men  nyi lak hely ét tisz te lem, ame lye-
ket az iga zak a vi lág ból va ló ki vo nu lá suk kal hí res sé tet tek, 
a leg job ban még is az én ked ves Lerinumomat sze re tem, 
mely jám bor keb lé re öle li mind azo kat, akik a vi lág vi ha ra-
i ban ha jó tö rést szen ved tek: sze re tet tel ter jesz ti ár nyas 
lomb ja it azok fö lé, aki ket a szá zad sis ter gő he ve per zsel, 
hogy eb ben a nyu gal mas me ne dék ben fel lé le gez ze nek Is ten 
ár nyé ká ban. Csör ge de ző vi ze it, zöl del lő rét je it, jó il la tú vi
rá ga it él ve zet lát ni és sza gol ni: ez a szi get la kói szá má ra 
va ló di Pa ra di csom.

Eza„puszta”tehátkimondottanjóhelyvolt.Ezekután
nemnehézmegérteni,miért özönlöttek ide a szerzetesek:
valószínű,hogyHonoratusésCaprasiusisazértválasztotta
Lerinumot,mertmárhíresvoltremetéiről.Nemcsakszer-
zetesek,hanemcsaládokisszívesenköltöztekaszigetekre:
az illusztrisEucherius feleségével,Gallával és két fiával
telepedettmegLeroszigetén410táján,nemazönmegtar-
tóztatóélet szándékával,hanemazért,hogy fiai,Salonius
ésVeranus jó iskoláztatásban részesüljenek.Miután fiai
szerzetesnekálltak,őiskövettepéldájukat.434-benLyon
püspökévé választották; Salonius Genf, Veranus Vence
püspökelett.

Honoratusamonachizmusközösségiésegyéniformá-
játegyarántmegvalósítottaaszigeten.Aremeteségaszer-
zetességmagasiskolája:aremeteéletetcsakalegtapasztal-
tabb, lelkileg a legmagasabb szintre eljutott szerzetesek
vállalhatták.Eucheriuskiemeli,hogya remetékazegyip-
tomimodelltutánozták:...már ne künk is van nak szent öre-
ge ink, kü lön cel lák ban, akik az egyip to mi atyák szel le mét 
hoz zák el a mi Gal li ánk ba.

Nemvéletlen, hogyEucherius fontosnak tartjamegje-
gyezni, hogy a provence-i szerzetesség az egyiptomimo-
dellt követi. 410 táján Keletről egy „szkíta” aszkéta, Jo-
hannes Cassianus érkezett Galliába, aki egy Marseille
mellettikőbányábanalapítottkeletimintárakétközösséget,
melyet későbbSzentViktor-apátságnak neveztek el.Cas-
sianusvoltaprovence-imonachizmusszellemivezetője.Jól
ismerte a keleti szerzetességet, élt a szíriai és egyiptomi
atyákközött,majdAranyszájúSzent János diakónusa volt
Kons tan ti ná poly ban. Be szél ge té sek (Conlationes)címűmű-
vébenadtaközzéanagyegyiptomiéspalesztinairemeték-
kel folytatott társalgásait, az atyák bölcsességének gyűjte-
ményét, A szer ze te si élet sza bá lya i ról (De institutis 
coenobiorum) címűmunkája pedig a nyugatimonaszticiz-
musalapművelett,melybenleszögezteaszerzetesiéletsza-
bályait és lajstromba szedte a nyolc fő bűnt,melyekmeg-
akadályozzákaszerzetesitökéletességelérését,deleírtaazt
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is,hogyanlehetharcolniellenükéseljutniabelsőtökéletes-
séghez.Cassianuselméletbenésgyakorlatbanis jobbanis-
merte a keleti szerzetességet,mintHonoratus, és így, bár
Honoratusalapításaidőbenkorábbi,CassianusésazInstitu-
tiones nagyban befolyásolta a lerinumi szerzetesközösség
szabályainak kialakítását.Cassianus ismerteHonoratust: a
Be szél ge té sekmásodik sorozatát 427-benHonoratusnak és
Eucheriusnakajánlotta,ésanagyszerzetesközpontokatbe-
mutatóműbenLerinumrólismegemlékezett.Azentellektü-
elCassianusszalellentétbenazarisztokrataHonoratusnem
mintteoretikus,hanemmintszervezőváltaprovence-iszer-
zetességmeghatározóalakjává.

Honoratus,azönkéntesszáműzött„Istentáborát”(cas-
tra Dei) alapítja meg a szigeten. Hilarius átváltozások
(metamorphoses) soráról tudósít:a„változás”szentbeszé-
dénekkulcsfogalma.Honoratuséletébenmegtéréseutána
másodiknagyváltozásapapiszentségekfelvétele.Szokat-
landöntésvoltezegyvilágtólelvonult,szemlélődőéletet
élő szerzetes részéről.A szerzetesek nem akartak papok
lenni, sőtmenekültek ettől a tehertől,mert ezmeggátolta
őket abban, hogy szabadon átadják magukat Istennek.
Honoratusiselakartakerülniafelszentelést.Deapüspö-
kökmagukkeresték fel – nemőkereste a tisztséget, ha-
nemazőt–,ésvégüliselfogadtaapapihivatalt.

Ezutántemplomotéskolostortépíttetett„Istenválasz-
tottjainak”, a sós tenger közepén édesvizet fakasztott a
sziklából.Azembereközönlöttekhozzá,őpedigminden-
kitúgyfogadott,mintKrisztus:Honoratust ke res te fel, aki 
Krisz tus után só vár gott; és va ló ban Krisz tus sal ta lál ko zott 
az, aki Honoratust fel ke res te.ALerinumra sereglőembe-
rekazonbannemvoltakmindangyalok.410utánarómai
világ televoltmenekültekkel, akiknemavilág, hanema
barbár támadókelőlkerestekmenedéket.Emellett a szer-
zetesipályairántegyszeribenazokiselhivatottságotkezd-
tekérezni,akiknekmindenokukmegvoltrá,hogyegyidő-
remagukmögött tudjáka társadalmat: rablók,gyilkosok,
útonálló zsiványok szívesenálltak „Isten táborába”.Hon-
oratusezeketa vad ál la to kat sze líd ga lam bok ká vál toz tat ta. 
A ke mény lel ke ket Krisz tus édes sé gé vel ön töz get te, azok 
pe dig, akik nek rom lott sá ga ko ráb ban sa ját ma guk bün te té-
sé re szol gált, jám bor sá guk ré vén ké sőbb min den ki előtt 
ked ve sek let tek: amint meg íz lel ték a jó kel le mes ízét, mind-
in kább meg gyű löl ték ko ráb bi én jü ket.

Lerinum szigetén a fordítottja történt a látogatókkal,
mintOdüsszeusz társaivalKirké szigetén:Bámulatramé-
ltó, cso dá la tos vál to zás: nem az em be rek vál toz tak vad ál-
lat tá Kirké ita lá tól, ha nem a vad ál lat ok em ber ré Krisz tus 
igé jé től, és ezt az édes po ha rat Honoratus szol gál tat ta ki 
ne kik. Me lyik bűnt nem ir tot ta vol na ki lán go ló lel ke se dé
se? Me lyik kő nem vál to zott vol na Áb ra hám fi á vá eb ben a 
ha tal mas mű hely ben, ahol a szel lem csi szo lá sa köz ben erő
sö dött az erény?

Honoratus szeretetet és félelmetkeltett „fiaiban”, aki-
ketúgyirányított,akáregyjóatya.Aszerzeteseklegfőbb
kötelessége az engedelmesség volt.Honoratus egyenként

foglalkozottmindegyikükkel,mindenkinekismerteerénye-
it és hibáit, erősségeit és gyengéit.Mindenkinek „testre-
szabottan”osztottaki feladatát, azaz egyéni alkat,hajlam
ésrátermettségszerintírtaelő,kinekmennyitkelldolgoz-
niavagyimádkoznia,ésezzelelérte,hogymindenkiköny-
nyűnek érezze Krisztus igáját. Krisztus gyengédségével
akartakiirtaniarosszhajlamokatarábízottlelkekből.Ma-
gaápoltaabetegeket,szívélyesvoltazidegenekkel,nagy-
lelkűazarándokokkalszemben.Hírnevesokakatvonzott,
deőmagaiskikeresteésmagához„csábította”azokat,aki-
keterreméltónaktartott.

AharmadikésegybenutolsónagyváltozásHonoratus
életében426-bankövetkezik be, amikorArles püspökévé
választják.Aszerzetesekszigorú,deszeretetteljesatyjából
akereszténynyájkönyörületespásztoralesz:aszeretetirá-
nyítjamindenlépését,hogyhelyreállítsaazegyetértésthí-
veiközött.AlerinumikolostorvezetésétekkorHilariusve-
szi át.

Lerinumbólnemmaradtfennkoraiszerzetesiszabály-
zat.Hilariusakolostorrendjérőlszólvafegyelemről(disci-
plina)beszél,Faustus,aki434-tól462-igirányítottaako-
lostort,majdRiez püspöke lett,már szabályt (re gu la) és
előírásokat (praecepta) emleget és azt mondja, hogy a
szerzetesi szabályzat „az egyiptomi atyák tanítását követ-
te”.Agörögszerzetességmegalapítója,NagySzentVazul
regulájaishathatottalerinumiszerzetesekéletmódjára.Az
5. századiNégy atya sza bály za ta valószínűleg a lerinumi
szerzetesekszámáraíródhatott.

A szerzetesek többsége előkelő családból származó,
műveltrómaivolt,akiönszántából,asajátakaratábólsza-
kítottavilággal,hogyIstennektetsző,„angyaliéletet”(an-
gelikosz biosz)éljen.Aszkétaönmegtartóztatásukeredmé-
nyéttestiátváltozásukismutatta:szikár„lelkiemberekké”
váltak, akik joggal remélték, hogy lelki üdvösségükön
munkálkodnak,amikorválasztottéletformájukatkövetik.

Aszerzetesielkötelezettségérthetetlenvoltapogányok
számára. 417-benRutiliusNamatianus, egymagas rangú
hivatalnok,voltpraefectus urbi,Rómábólhajón térthaza
Galliába. Útjáról verset írt.AHa za té ré sé ről (De reditu 
suo) szóló költeményt elsősorban azért tartják számon a
kutatók, mert arról tanúskodik, hogy a művelt rómaiak
mennyirebíztaka rómaivilág fennmaradásábanmég410
utánis.RutiliushajójaGenovaésMarseilleközöttérintet-
tearemetéklaktaszigeteket.Néhányévenbelüleszerze-
tesek veszik majd át a gallo-római városok irányítását,
mint püspökök, és így őrzik meg Provence-ban Róma
örökségét.DeRutiliusnaksejtelmesemvoltarról,mithoz
ajövő.Kinevettearemetéket,akiketönsorsrontóelmebe-
te gek nek tar tott:

A nyílt ten ge ren Capraria szi ge te emel ke dik ki, ame lyet 
egé szen el lep tek a fény elől me ne kü lő fér fi ak. Ma gu kat gö
rög szó val szer ze te sek nek ne ve zik, mert egye dül, szem ta-
núk nél kül akar nak él ni. Fél nek a sze ren cse ked ve zé sé től, 
de csa pá sa i tól is. Ön ként sze ren csét le nek ké te szik ma gu-
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kat, mert at tól fél nek, hogy sze ren csét le nek lesz nek. Bo lond 
agyak nak mi fé le per verz dü he ez, hogy a rossz tól fél ve nem 
akar ják el vi sel ni a jót? Le het, hogy azt a bün te tést mé rik 
ön ma guk ra, ame lyet bű ne ik kel ki ér de mel tek; le het, hogy 
sö tét gon do la ta i kat a fe ke te epe dik tál ja. Bellerophón ki áb-
rán dult sá gát epe be teg sé gé vel ma gya ráz za Ho mé rosz; ez 
az if jú, aki ke gyet le nül szen ve dett, ab ba be te ge dett be le, 
hogy meg gyű löl te az em be ri fajt. (…)

A ten ger kö ze pén hul lá mok kö zött Gorgona tű nik elő, 
Pi sa és Kor zi ka part jai kö zött. Ve lünk szem ben a szik la egy 
szo mo rú ese mény re em lé kez tet, mely nem rég tör tént: itt te-
met ke zett el él ve egy pol gár tár sunk. Haj dan a mi e ink kö zé 
tar to zott ez az if jú, aki nek magasrangú ősei vol tak, va gyo
nát és há zas sá gát te kint ve is mél tó volt hoz zá juk. A Fú ri ák 
ösz tön zé sé re el hagy ta az em be re ket és szü lő föld jét, és 
szám űzött ként élt szé gyen tel jes vis  sza vo nult sá gá ban. A sze
ren csét len azt hi szi, hogy az is te ni szik rát a pi szok ban tud-
ja fenn tar ta ni és job ban gyöt ri ma gát, mint ahogy a meg-
sér tett is te nek kí noz nák. Kér dem én, nem Kirké mér ge 
mé te lye zi-e ezt a szek tát? Ak kor csak a tes tek vál toz tak át, 
most a lel kek. 

HilariusismerhetteRutiliuskölteményét,ésszándéko-
san,sőttalánpolemikusanerreutal,amikor„Kirkészige-
téhez”hasonlítjaalerinumiaszkétákcsodálatosátváltozá-
sa it. A Sermo egymásik helyén isRutiliusnak válaszol,
amikor kijelenti: jobb ma gunk tól le mon da ni ar ról, ami től 
szük ség sze rű en meg fosz ta tunk. Érdekes, hogyRutilius, a
magasrangúpogányhivatalnok,akimegvetetteaszerzete-
siéletformát,annyit tudott,hogyaszerzetesekvalamiféle
„büntetést” akarnak elkerülni, csak azt nem tudta,miféle
büntetésez,ésnemértette,miértkellittaföldön„szeren-
csétlenné”lenniegykésőbbi„szerencsétlenség”elkerülése
érdekében.Sajátszavaivalígyfejezteki,hogyaszerzete-
sek azért vállalták az aszkéta életformát, hogymegmene-
küljenekazörökkárhozattól.A420-asévekvégénezafel-
fogásvoltaprovence-iszerzetesség„botránya”.

A szerzetesekúgygondolták, hogy földi erőfeszítései-
kértamennybennyernekjutalmat.Haazüdvösséghezelég
voltszerzetesnekállni,ezaztjelentette,hogyazembersaját
akaratából(liberum arbitrium)üdvözülhet,hiszenelegendő
egyetlenakaratidöntés–aszerzetességválasztása–,ésez-
zelazilletőmáriskiváltottaútlevelétamennyországba.410
körülegybritszerzetes,PelagiusazthirdetteazUrbspusz-
tulását sirató római arisztokratáknak, hogy Istenmindent
megadottazembernekahhoz,hogyajótválassza:atökéle-
tességrenemcsaklehet,hanemegyenesenkötelezőtöreked-
ni az életben, és a keresztény tökéletesség evilági elérése
egybenatúlvilágimegigazulástisbiztosítja.Akeletiszerze-
tesekisoptimistánítéltékmegazemberierőfeszítésértékét.
Johannes Cassianus, aki a nyugati keresztény teológusok
közt a leginkábbmagáévá tetteÓrigenészörökségét, ezt a
lelkesedéstadtaátBe szél ge té se ibenalerinumiszerzetesek-
nek.Ágostont, aki nem ismerte az órigenészi hagyomány-
nakeztavonulatát,mélységesenfelháborítottaezatanítás.

Pelagiusszalésapelagianistákkal folytatottvitájábanmind
élesebbformábanállította,hogyazembersajátszabadaka-
ratábólnemtehetsemmit:egyedülIstentől,azistenikegye-
lemtől függ, üdvözül-e valaki vagy sem.Ágoston szerint
nemcsakazüdvözülés,hanemmagaajóravalóképesség,a
jóválasztásaisazistenikegyelemajándéka:azembersza-
badakarataönmagában,„akegyelemösztökéje”nélkülkép-
telen a jóra. Ágoston azonban még ennél is messzebbre
ment,amikorkijelentette,hogyIsteneleveelrendelte,kifog
üdvözülni és ki fog elkárhozni.Az emberiség kárhozottak
tömege (massa damnata): nem tudhatjuk, kit választott ki
Istenéskitnem:Van, aki rossz éle tet él, Is ten ren de lé se sze-
rint még is vi lá gos ság; a má sik jó éle tet él, és le het, hogy oly 
fe ke te, akár az éj sza ka.Azembernemmunkálkodhatsaját
üdvösségén,mindenIstenkegyelménmúlik.

Ez a gondolat lehangolta a szerzeteseket.Mire való a
kegyetlen önmegtartóztatás, amértéktelen önsanyargatás,
hamennyeiüdvösségükkétséges,ésmégcsaknemissaját
akaratuktólfügg?Ágostonutolsóéveita„szerzetesekláza-
dása” foglalja le: az afrikaiHadrumetumés a provence-i
Lerinumszerzeteseiegyarántmegkérdőjeleztékazágosto-
ni kegyelemtant.A „félpelagiánus”Cassianus és lerinumi
Vincentiusmellett azonbanÁgostonnak hívei is akadtak
Provence-ban: aquitániai Prosper, aki 426-ban, a kegye-
lemrőlszólóvitakirobbanásakorMarseille-benélt,ésma-
gaHilarius,Honoratuséletrajzírója.428-banProsperleve-
let írt Ágostonnak a kegyelem kérdéséről, amelyben
Hilariust isÁgoston csodálói között említettemeg.A le-
vélbenazonbanHilariusmintArlespüspökeszerepel,ho-
lottcsakHonoratushalálaután,429-benleszaz;ezért ta-
lán helyesebb az egyik fennmaradt kézirat olvasatát
elfogadni,melybenHelladiusról,Honoratusarles-ielődjé-
rőlvanszó.

Hilarius430-ban,akegyelemrőlfolytatottvitahevében
mondjaelemlékbeszédétHonoratushalálánakegyévesév-
fordulóján.EzaSermoazegyetlendokumentumarról,ho-
gyhogyan vélekedettHilariusÁgoston kegyelemtanáról.
Ágoston428-bankétértekezéstisírtalerinumiakszámá-
ra, egyetA szen tek el ren de lé sé ről (De praedestinatione 
sanctorum), egyet pedigAz áll ha ta tos ság ado má nyá ról 
(De dono perseverantiae).Ágostonszívesenírtezekneka
kolostoroknak,mertúgyérezte, lakóikmegértikgondola-
tait.Nemegészenígytörtént.Ahippóipüspöksemaziste-
niTeremtés jóságát, sem az emberi cselekedetek (opera)
értékétnemtagadta,dekülönbségettettaföldiésameny-
nyei, a természeti és a természetfeletti között.A dolgok
természetesrendjébenajócselekedetekdicséretreméltó,ér-
demes, erényes tettek,melyek számítanak Isten előtt; ám
azt,hogyadolgoktermészetfelettirendjébenkitméltatIs-
tenarra,hogyüdvözüljön,rejtvevanazemberelőtt.

Hilariusemlékbeszédeaztazoptimistanézetethirdeti,
hogyaszentéletetélőszerzetesüdvözül.Aszabadakarat-
nakvannémiszerepeazüdvösségkieszközlésében.ASer-
mo tehátlátszólagalerinumiak„félpelagiánus”álláspontját
visszhangozza.Kétmegtérésről tudósít,Honoratuséról és
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Hilariuséról:mindkettőbenHonoratus kezdeményező sze-
repétemeliki.ŐmagaakarKrisztusélenniésőfáradozik
azon, hogyKrisztushoz csábítsaHilariust: a szöveghang-
súlyozzaaztis,hogyHonoratusKrisztussá„válik.”Paradi-
csomotteremtapusztábólésmáréletébenangyalokhozha-
sonló.Mindkét fogalomakorai szerzetességalapfogalma:
aszerzetesekavilágróllemondvaésKrisztustkövetveúgy
élnek földiÉdenkertjükben,mint az első emberpár abűn-
beeséselőtt,egészenúgy,mintazangyalok.Az ilyenem-
bereknekahalálnembüntetés,mertnemkövetipokolbeli
kínszenvedés.Hilariushatározottanállítja,hogyazok,akik
Honoratuspéldájátkövetvelemondanakavilágrólésatesti
örömökről,aMennyeiKirályságtársörököseilesznek.Hon-
oratus üdvözülése felől semmi kétség: személyét és sírját
istenikegyelemtüntetteki,halálautánazangyalokkaraés
a szentek kórusa vezeti aMennyországba, ahol hatékony
pártfogója lesz az arles-i híveknek és a lerinumi szerzete-
sek nek: A sír já nál je len le vő ke gye lem nem kis bi za lom mal 
tölt el min ket: aki nek csont ja it itt el te met tük, an nak menny-
be li párt fo gás ára szá mí tunk.

Honoratusegészéletebizonyítja,hogyazistenikegye-
lemmunkálkodottbenne.Ámannakellenére,hogyaSer-
momindvégig egyhatározottan saját akaratából cselekvő

embertállítelénk,Hilariusnemcáfoljaazágostonikegye-
lem tant. Ágos ton sze rint ah hoz is is te ni ke gye lem re van 
szükség,hogyajótválasszuk,hogylelkünkbenmegindul-
jonvalami,amiajóraviszbennünket.AzelsőlökésIsten-
től származik.Hilarius a kegyelem elsőségének kérdését
nemfirtatja,sőtkijelenti,hogyakezdeti lökésHonoratus
pályáján is Istennekvolt köszönhető:Honoratus Isten se-
gítségévellettaz,amilett:servat iuvanteDeo baptismum.

AkegyelemrőlfolytatottvitábanHilariusegyfajta„kö-
zéputas”megoldást népszerűsített a lerinumi szerzetesek
ésazarles-ihívekközöttHonoratusrólszólóprédikációjá-
ban.Apát-utóda,Faustus434-benmárazágostoninézetek-
kelellentétesvéleményeketismegfogalmaz,lerinumiVin-
centiuspedigegyenesenPelagiuséraemlékeztetődoktrínák
mellett tör lándzsát.Aprovence-i szerzetesek „félpelagi-
ánus” elképzeléseit csak arles-iCaesariusnak sikerül ösz-
szebékítenieazaugusztiniánustanokkal.Caesarius490-tól
lerinumiszerzetes,503-bankövetiHonoratustésHilariust
Arlespüspökitrónusán.Az529-bentartottorange-izsina-
tonCaesariusmegerősítiakegyelemelsőségét,deleszöge-
zi azt is, hogyKrisz tus se gít sé gé vel és köz re mű kö dé sé vel 
min den ke resz tény hit tel mun kál kod hat lel ke üd vös sé gén.
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