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Exordium Cistercii

Cîteaux kezdete1

Fordította: Széles Elréd O.P.R.

1
Itt kezdődik a ciszterci szerzetesek hagyománya

Első fejezet

2
Cîteaux szerzetesei elhagyják Molesme-t

3
Köztudott, hogy a Langres-i püspökségben található egy monostor, 

nevezett Molesme, mely ünnepelt hírű és nevezetes vallásos buz-
galmáról. Az alapítást követően, Isten, az ő jóságában, rövid időn 
belül kegyelmi ajándékaival gazdagította, kiváló férfiak erényével 
emelte fel, minek okán naggyá lett javakban és fénylő erényekben. 
4
Ám mivel a vagyon és az erények általában nem állhatatos társak, 

e szent közösség több tagja – igazán bölcs férfiak, telve magasabb 
törekvésekkel – úgy döntöttek, hogy inkább az égi tanulmányokat 
folytatják, mintsem hogy földi dolgokba bonyolódjanak.
  
5
Ezért az erény eme szerelmesei hamarosan gondolkodni kezdtek, 

vajon miféle szegénység gyümölcsöző az ember számára. Ráébred-
tek, hogy az azon a helyen folytatott élet istenes és egyenes, ám 
kevéssé engedelmeskedtek a Regulának2, melyre fogadalmat tettek, 
hogy elhagyják vágyaikat és szándékaikat. 

6
Maguk közt arról beszél-

1  A fordítást angol nyelvű forrásból készítettem, a dallasi Miasszonyunk Cisz-
terci Apátság által közölt textusból, igyekezve figyelemmel lenni az ugyanezen 
apátság által közzétett latin nyelvű szövegre.
Forrás: https://www.cistercian.org/abbey/our-life/pdf/Exordium%20Cistercii.pdf

2  A latin szövegben: „regulam observari”. Az observare igéből képzett 
observantia, observatio kifejezések a ciszterci és általában a monasztikus lelkiség 
alapkifejezései, melyek a Regula megtartását, rá irányuló figyelmet, annak való 
engedelmességet, annak gyakorlását jelentik. Szent Benedek Regulájában számos 
helyen előfordul, ebből adódik jelentősége. Bővebben lásd: Puskely Mária, A ke-

resztény szerzetesség, Budapest: Kairosz Kiadó, 2006., 538.



3

tek és azon tanakodtak, hogyan tölthetnék be e verset: „Megadom 
neked, amiket fogadtam, amit megígért ajkam, amit szám fogadott 
nyomorúságomban” (Zsolt 66,13b-14).3 

7
Mi többet kellene még 

mondani? Közösen megbeszélve a dolgot a monostor apátjával, az 
áldott emlékezetű Róberttel egyetemben huszonegy szerzetes elin-
dult, hogy megkíséreljék közösen megvalósítani, ami egy lélekkel 
megfogant bennük.
   

8
Végezetül, hosszas fáradság és különös nehézségek után – me-

lyeket mindenkinek el kell viselnie, aki Krisztusnak kívánja szen-
telni életét – elérték céljukat. Cîteaux-ba érkeztek, mely akkoriban 
ijesztő, vad hely volt. 

9
Felismerték, hogy e hely jól illett szigorú 

terveikhez, s így Krisztus katonái úgy találták, hogy e szinte isteni 
módon előkészített hely éppoly csábító, mint a róla alkotott elgon-
dolásuk volt.

Második fejezet

1
Cîteaux monostorának kezdete

2
Így urunk megtestesülésének 1098. évében, a tiszteletreméltó Hugó-

nak, Lyon érsekének és az Apostoli Szék ezidei legátusának, Chalon 
istenfélő püspökének, Walternak, valamint Odonak, Burgundia hí-
res hercegének tanácsaival és felhatalmazásával támogatva, e férfi-
ak apátsággá kezdték formálni a meglelt pusztaságot; Róbert apát 
törődött a szerzetesekkel s pásztorbotot kapott a megyéspüspöktől;4 

a többiek pedig mind stabilitást5 fogadtak neki e helyen.

3  A bibliai idézeteket a Káldi Neovulgataból vettem.

4  Waltertől, Chalon püspökétől.

5  A latin szövegben: „firmantibus stabilitatem”, az angolban „vowed stability”, 

ami közvetlen utalás a stabilitás szerzetesi erényére. A Khalkédóni és a II. Nikaiai 
Zsinat határozatai megtiltották, hogy monachus elhagyja a monostorát és másikba 
lépjen át. A II. Konstantinápolyi Zsinat tovább szigorította ezt a szabályt azzal, 
hogy az anyamonostorából megszökött és máshol befogadást kérő szerzeteset és 
befogadóját mindaddig ki kell közösíteni, amíg vissza nem tér eredeti helyére. A 
stabilitás, itt a megmaradásra az egyazon helyen maradásra vonatkozik. A stabili-
tást csak másik apát megfelelően kiállított ajánlólevelével lehetett megváltozatni, 
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3
Ám rövid idő elteltével történt, hogy ugyanezen Róbert apátot a 

Molesme-i szerzetesek visszahívták, s II. Orbán pápa parancsával 
és Walter, chaloni püspök engedélyével és hozzájárulásával vissza-
küldték Molesme-be. Őt Alberik, egy vallásos és szent ember vál-
totta fel. 

4
A fegyverszünet és a béke megőrzéséért a monostorok6 e 

bölcs egyezséget kötötték, a pápa megerősítésével: a továbbiakban 
egyikük sem fogadja be véglegesen a másik szerzetesét közösségé-
be, a Regula által előírt ajánlólevél nélkül.7

5
Az új apát támogatásával és Isten nagylelkű segedelmével az új ko-

lostor ezután előre haladt a szentségben, hírnévre tett szert és tanús-
kodott világi javainak gyarapodásáról. 

6
Ám Alberik, Isten embere, 

ki kilenc esztendeig nem hiába futotta a pályát,8 a tizedik esztendő-
ben elnyerte az örökkévaló dicsőség koronáját.9

7
Őt István úr10 követte, nemzetiségére nézve angol, a vallásos élet, 

a szegénység és a fegyelmezett engedelmesség11 buzgó szerelmese. 
8
Napjaiban valóra váltak a Szentírás szavai: „Az Úr szemmel tartja 

az igazakat, és imádságukat meghallgatja.” (Zsolt 34,16) A kicsiny 
nyájnak csak egy dolgoban volt panasza: kevesen voltak, ahogy 
mondom, „Krisztus szegényei” féltek és közel jutottak a kétségbe-
eséshez, hogy nem lesz kire örökségül hagyniuk szegénységüket; a 
környező népek, bár tisztelték szent életüket, de nem kedvelték mér-
melyre a következő bekezdés szövege (2,4) hivatkozik. 

6  A latin szöveg monostorok helyett „egyházak”-at ír („Hoc sane inter utramque 

ecclesiam sequestrae pacis gratia retento”). Az egyház kifejezés sokszor előfor-
dul a ciszterci alapiratokban, mint a monostor szinonimája.

7  Vagy „szabályos ajánlás nélkül” („regulari susciperet”).

8  Fil 2,16; 2Tim 4,7

9  Bár 5,2

10  „domnus”, amit a szerzetességben megszokott elöljárói címként akár 
„Dom”-nak is lehet fordítani.

11  A latinban: „disciplinaeque regularis”, amit lehetne így is fordítani: „regu-

láris engedelmesség”. A kifejezés egyszerre tükrözi a rendszerességet és a rend-
szerűséget, valamint utal Szent Benedek Regulájára.
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tékletességüket és húzódóztak attól, hogy utánozzák őket. 
9
Azonban 

Isten, ki a kicsinyt könnyedén naggyá és a keveset sokasággá teheti, 
minden várakozáson túl számos szívet felébresztett e szerzetesek 
utánzására, úgyhogy a novíciusok cellájában harmincan kezdtek 
élni: klerikusok éppúgy mint laikusok, és nemesek, akik a világ sze-
mében hatalmasok.
   
10

E hirtelen és váratlan mennyei látogatás után, az utódtalan meddő 
okkal gyúlt örömre: „mert több fia lesz az elhagyottnak,” (Iz 54,1). 
11

Isten nem hagyott fel népe sokasításával és örömük növesztésé-
vel, így mintegy tizenkét esztendőn belül a boldog anya húsz apátját 
számolhatta meg, kik fiaiból és fiai fiaiból nőttek ki, ahogy az olajfa 
ágai körbenövik az asztalt, az anya örömére. Mert nem gondolta, 
hogy ne utánozza Szent Benedek atyánk példáját, kinek intézkedé-
seit magáévá tette.

12
Ezért aztán, mikor az új ültetvény hajtásokat kezdett teremni, a tisz-

teletreméltó István atya, figyelmes bölcsességgel, csodálatosan kö-
rültekintő dokumentumot terjesztett elő; ami metszőkéskét szolgált, 
s levágta a viszály kinövéseit, amik ellenőrzés nélkül megfullaszt-
hatják a béke gyümölcseit. 

13
Nagyon helyesen úgy kívánta, hogy a 

neve Carta Caritatis legyen,12 mivel egész tartalma olyan lélegzet-
elállító szeretettel van tele, hogy az ember valóban nem is kívánhat 
mást: „Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást 
szeretitek” (Róm 13,8). 

14
Ezt az apát által összeállított szabályzatot 

húsz apát megerősítette és az apostoli fennhatóság13 pecsétje is jó-
váhagyta. Részletesebben tartalmazza mindazt, amiről csak rövid 
összafoglalást adunk...

[Az Exordium Cistercii-t itt a Summa 

Charta Caritatis és a Capitula követi.]

12  Szó szerint fordítva: „A szeret szabályzata”.

13  „apostolici auctoritate”, ami pápai jóváhagyásra utal.


