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2004. november 11. – Szent Márton
Jeremias Schröder OSB, St. Ottilien-i főapát homíliája


Kedves Asztrik főapát úr, szeretett pannonhalmi bencés testvéreim, kedves diákok, tanárok – mindannyian, akik most együtt ünnepeltek!


Nagy megtiszteltetésnek éreztem, amikor Asztrik főapát úr meghívott Pannonhalmára, hogy veletek együtt üljem meg Szent Márton ünnepét. Nagyon nagy örömmel jöttem, mondhatni Szent Márton zarándokaként, hiszen tavaly Ligugé-ben ünnepelhettem – azon a helyen, ahol Szent Márton hosszú időt töltött, és ahol az egyik nagy csodáját is cselekedte. 

Magam a St. Ottilien-i kolostorban élek, Felső-Bajorországban, Augsburgtól nem messze. A mi környékünkön is megtalálható számos olyan régi emlék, amelyek az ezer évvel ezelőtti viharos időkre nyúlnak vissza, amikor népeink még hadakoztak egymással.

Őszintén be kell vallanom, hogy ez a mai prédikáció nagy kihívás volt számomra. Évek óta tanulmányozom Szent Márton vita-ját, sokat gondolkodtam már jelentőségéről, és talán mondani is tudnék róla egy-két építő jellegű dolgot. Attól tartok, hogy ti itt Pannonhalmán már úgyis mindent tudtok, amit az ember csak elmondhat kolostorotok védőszentjéről. 

Ezért úgy döntöttem, hogy – nagy fájdalmamra – lemondok a mártoni szövegek elemzéséről, és helyette inkább kiemelek egy egészen apró mozzanatot az életéből. Ennek kapcsán olyan témáról beszélek, amely hozzám nagyon közel áll, és amelynek esetleg benneteket is meg tudlak nyerni. 

Talán tudjátok, hogy a szerzetesség Egyiptomban és Szíriában alakult ki. Voltak a III. században olyan keresztények, akik csalódtak a városi keresztények világias élete miatt. Ők újra meg akarták tapasztalni Krisztus örömhírének eredeti/kezdeti élményét, abban a formájában, ahogy azt ők értelmezték. Ezek a férfiak – akadt közöttük egy-két nő is – kivonultak tehát a pusztába. Először csak a város szélére, aztán egyre távolabbra a civilizációtól, amelyből, mint langyos polgári életből, elegük volt. Ezek a remeték lettek a szerzetesség ősatyjai. A világtól való menekülésükből levezettek néhány alapelvet, amelyek a korai szerzetesség szerves részévé váltak. Híres mondásuk volt például: „Kitől kell félnie a szerzetesnek? A szerzetesnek kétféle embert kell kerülnie, a püspököt és a nőt.” Ezt hallva mi persze nevetünk, ők azonban komolyan gondolták. A püspökök pappá szentelhették a szerzeteseket, ami után ezek már a püspöknek tartoztak engedelmességgel. A püspököknek viszont nem borotválatlan arcú emberek kellettek a sivatagban, hanem plébánosok és lelkipásztorok a városban. Mindez azt jelenti, hogy egy váratlan találkozás a püspökkel esetlegesen a vágyva-vágyott magány végét jelenthette a szerzetes számára. Nos, ezért voltak a püspökök a szerzetesek ellenségei.

És ez így is maradt egészen Szent Márton idejéig. Márton is szerzetesként élt megtérése után, egészen addig, amíg Tours városának polgárai egy csel révén püspököt nem csináltak belőle. Márton nagyon komolyan vette püspöki tisztségét, ámde egyidejűleg megmaradt szerzetesnek is. Berendezett egy kis kolostort, egészen közel a városhoz, és sikerült neki a mindennel törődő püspök életét a szerzetes lelki életével ötvöznie.

Ez pedig döntő fordulópont volt a nyugati egyház történetében. A szerzetesség lelki és szellemi energiája nem állt többé harcban a hierarchiával. Ettől fogva a monostorok a keresztény élet fontos központjaivá válhattak, és azok is maradtak mind a mai napig. Pannonhalma élő példa erre.

Saját kolostorom, St. Ottilien is közvetlenül ebben a mártoni hagyományban gyökerezik, bár csak 120 esztendővel ezelőtt alapították. Alapításában nem a világtól való menekülés játszott szerepet, hanem az a szándék, hogy erről a helyről az egész világra elvihessék az Evangéliumot. A bencések ezt tették Európában, s az újkorban aztán Dél- és Észak-Amerika, valamint Afrika és Ázsia felé is elindultak. Olyan kolostorok ezek, amelyek szívükön viselik a világ sorsát, olyan kolostorok, a melyek a világ rendelkezésére állnak.

Közösségem számára ez konkrétan azt jelenti, hogy mind a mai napig felelősséggel tartozunk bizonyos missziós állomáshelyekért, kórházakért és iskolákért. A világ legszegényebb és leggazdagabb országaiban élünk. Néhány év óta a két legnépesebb országban is jelen vagyunk, Kínában és Indiában. E két országban, melyekben a kereszténység ez idáig csak nagyon csekély szerepet játszott, azon munkálkodnak testvéreink, hogy a szó valódi értelmében missziós munkát végezzenek. Olyan kultúrákban hirdetik az Evangéliumot, amelyekben az egyénnek nem tulajdonítanak nagy értéket. Olyan örömhírt hirdetnek, amely minden egyes embert Isten gyermekévé tesz, az Isten képmásának végtelenül értékes hordozójává. Mi már évszázadok óta halljuk ezt, kultúránk határain túl azonban még mindig a kinyilatkoztatás erejével hat.

Mennyi köze van mindennek hozzátok, a pannonhalmi gimnázium diákjaihoz, magyar szerzetesekhez és keresztényekhez? Remélem, nagyon is sok. A kereszténység Európában kifáradt, mert elfelejtette, hogy olyan hitben élünk, amely nem csak előkelő kultúránk támasza, hanem amelynek mondanivalója van minden egyes ember számára. Az a kereszténység, amely nem akar többé önmagáról beszélni, erőtlenné vált, ízét és meggyőződését vesztetté. Márton tudta ezt, ezért tartotta őt hite szüntelenül mozgásban: gondoskodott a szegényekről, komoly szerzeteséletet élt, komolyan vette püspöki szolgálatát, missziót kezdeményezett a félpogány Galliában. Ezek azok a mozzanatok, amelyek meghatározták életét. Életének környezetét pedig egy éppolyan átalakulásban lévő világ alkotta, mint amilyen a mienk. Felszólítalak tehát benneteket, szeretett szerzetestestvéreim, és titeket, kedves diákok, hogy Szent Márton példája nyomán vállaljátok korunk izgalmas kihívásait, s a panaszkodás helyett inkább határozzátok el magatokat: non recuso laborem, nem vonakodom a munkától. Amen.

