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Elõszó

A monostorban a tanító apát egyben a taní-
tó Krisztus helyettese is: õ „az Úr törvényén
kívül” – vagyis az evangéliumon és annak
szerzetesi olvasatán, a bencés Regulán kívül
– mást nem taníthat. A tanítás nem más,
mint a régi szöveg kortársi újraolvasása, je-
len körülményeink közötti újraértelmezése az
adott közösség számára: relectio.

A kommentárok története
Apátok sora tanította a bencés közösségeket
Szent Benedek Atyánktól napjainkig másfél
évezreden át, Regula-magyarázatok egész
gyûjteménye született az évszázadok során.1

Ez utóbbi mûfaj virágkorát élte az elmúlt 20.
században,2 és még ma is jelennek meg ki-
váló, példát és útmutatást adó Regula-kom-
mentárok.3

A Magyar Bencés Kongregáció általános
káptalanja javasolta a különbözõ házakban élõ
közösségeknek, hogy az egyes házak elöljá-
rói rendszeresen adjanak tanítást közösségük
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számára Szent Benedek Regulája alapján.
Így Pannonhalmán 2001. május 4-én megkez-
dõdött és ma is tart az apáti tanítások so-
rozata. Csütörtök esténként, amikor a közös-
ség legnagyobb része általában együtt van,
a szerzetesek a vacsora befejeztével meghall-
gatják a fõapát rövid szövegmagyarázatát
Szent Benedek Atyánk Regulája alapján. A kö-
tetben olvasható tanítások 2001 és 2007 kö-
zött születtek.

A válogatásról
A bencés közösség õsi hagyománya szerint
a Regulát évente háromszor olvassák a kö-
zösségben. Ez a gyakorlat arra az õsi szo-
kásra nyúlik vissza, hogy a monostorba lé-
põnek az újoncidõ egy éve alatt háromszor:
két hónap, hat hónap, majd újabb négy hó-
nap után felolvassák a Regula teljes szöve-
gét, „hogy tudja, mire lép be” (RB 58,29).
A Regula hetvenhárom fejezetbõl áll. Ezek
nem mindegyikét magyarázzuk, bizonyos
idõhöz kötött részeket (például a zsoltárok be-
osztását) csupán átfogó kommentárok értelmez-
nek, de tartalom szerint lehet csoportosíta-
ni az egyes fejezeteket: a Prológus bevezetõ
rész, mintegy nyitány, amelyben a szerzetes-
élet indítékának minden motívuma szóba ke-
rül; megtalálhatók a közösség szerkezetére
(apát és közösség), továbbá az imádság mód-
jára vonatkozó rendelkezések (lelkiségi rész),
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valamint fegyelmi rendelkezések (büntetõkó-
dex). Szent Benedek a közösségi élet minden
megnyilvánulásáról körültekintõen rendelke-
zik, hogy Isten házában békesség legyen.
Ezek a fejezetek inkább gyakorlati, semmint
logikai sorrendet követnek. Válogatásunkban
olyan szövegmagyarázatokat adunk közre,
amelyek a bencés lelkiség hangsúlyos része-
it érintik, illetve a lelkiség mindennapi meg-
valósítására buzdítanak. Az olvasó ne keres-
sen kötetünkben fejezetrõl fejezetre haladó,
rendszeres Regula-magyarázatot, hanem in-
kább egy-egy hangsúly köré csoportosuló
gondolatokat, értelmezést, bátorítást.4
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„Szárnyaló szívvel…”

…szárnyaló szívvel és a szeretet elmondhatatlan
édességével sietünk elõre az Isten parancsainak
útján. (RB Prol 49)

A Regula Prológusában szerepel e csodála-
tos megfogalmazás. „Dilatato corde, inenar-
rabili dilectionis dulcedine curritur via man-
datorum Dei” – szép a mi nyelvünkön, de
szinte ízesebb latinul ez a mondat.

A látomás, amelyet Benedek szinte elénk
lát, hogy mi is lássuk: Isten tágassága, táv-
lata, ugyanakkor közelsége, örömünk és bol-
dogságunk, ez az a mélyrõl fakadó indíték,
amely a „szárnyaló szív” motorja. Mi, szerze-
tesek is boldogságkeresõ emberek vagyunk.

A Chevetogne Csoport,6 amely márciusban
Pannonhalmán és Tihanyban tartotta ülését,
október elején Pragliában folytatva munká-
ját megbeszéléseinek „A boldogságkeresés
útján” címet adta. Filozófus, szociológus, teo-
lógus szerzetesek beszéltek modern vilá-
gunknak errõl az égetõ problémájáról, amely-
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rõl vitatkozunk, amelyet reklámozunk, mert
hiánycikk, s legtöbbször mégsem tudjuk, mi-
ben is áll az a boldogság, amely igazán bol-
doggá tehetne bennünket.

A manapság mindenütt jelen levõ reklám-
képeken sugárzó arcú fiatalok mosolyognak,
lebegnek egy virtuális világban anélkül, hogy
a föld, a gravitáció kötné õket. Anyagiakhoz,
portékákhoz társítják a boldogságot, ezt kí-
nálják a cégek ebben a hamis világban. Tár-
gyiasítva szuggerálják: ha megveszed ezt az
árucikket, boldog leszel. A biblikus szótárt ki-
sajátítva gyártják reklámszövegeiket: prospek-
tusaikban a Renault autó teremtõjét, nem pe-
dig konstruktõrét ajánlják: „il creatore del
automobile.” Az ékszer, a nyaklánc csak a ke-
reszttel együtt adható el, tehát így árulják.
Ennek a jelnek azonban semmi köze Jézus
keresztjéhez.

Az ember transzcendens utáni vágyát
használják ki. Alkalmas szavakat kölcsönöz-
ve hatnak tudattalanjára.

Magunkra gondoltunk, a mi emberi vágya-
inkra, és azt mondtuk: az üdvösség szinoni-
mái – boldogság, öröm. Mi, szerzetesek is ezt
keressük. Szem nem látta, fül nem hallotta,
emberi szívbe fel nem hatolt, amit Isten az
õt keresõknek és szeretõknek ajándékoz. Egy
folyamatosan teljesebbé váló öröm és boldog-
ság indíttatásával indulunk. Az elsõ szeretet
tüzével.
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Ha az üdvösség öröme van szívemben, ak-
kor keresztény helyemen vagyok. Piaci nyel-
ven: konkurenciaképes vagyok.

Nagy a kísértés, hogy boldogságunkat a
monostort körülvevõ világ kínálatából merít-
sük. A keresztényeknek, a szerzeteseknek is-
merniük kell, hogy mi lakik az emberi szív-
ben, Isten és a lélek mélységeit kutatva
csak tiszta forrásból meríthetnek, különben
életük hitelét veszíti.

Olyan világban élünk, amelyben számos
dolog elõállítható, megvehetõ. Az emberek va-
lós világot keresnek, nem virtuálisat, és eb-
ben eligazítani, Isten útjára vezetni csak ak-
kor tudunk másokat, ha ismerjük a mélység
és a magasság lehetõségeit. Az ember min-
dig olyan világot keres, amely emberi, amely
élhetõ, ahol élnek az értékek, ahol a szere-
tetrõl nem beszélnek, hanem megcselekszik,
ahol a remény nem holt betû, hanem éltet.
Ahol a hit Istenbe vetett és megtartó erejû.
Tegyük mérlegre vágyainkat, elvárásainkat,
keressük az örömnek azt a forrását, amely
megfiatalítja szívünket.

Idõs és fiatal ne feledje a zsoltáros sza-
vát: „introibo ad altare Dei, ad Deum, qui
laetificat iuventutem meam.” Bemegyek az Úr
oltárához, Istenhez, aki megvidámítja ifjúsá-
gomat. Ezt az örömteli fiatalságot kívánom
mindannyiunknak.
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