
Otthon lenni Istenben
A magány és a közösség monasztikus viszonya

A megszentelt életről szóló írásában Ferenc pápa a szerzeteseket a
„kommunió (közösségi élet) szakértőinek”1 nevezi. A bencés élet-
módról ez különösen is elmondható, hiszen Szent Benedek az is-
tenkeresésnek azon formáját, amelyet Regulájában felvázolt, és
amely azóta évszázadokon át megszámlálhatatlan követőre talált,
a görög nyelvből származó, közösséget jelentő „cenobita” foga-
lommal definiálja (Regula 1, 1). A bencés szerzetesek ezek szerint
közösségben való életre kötelezik el magukat. Ugyanakkor a szer-
zetes szintén görög eredetű latin elnevezése, a „monachus”, ez a
Benedek Regulájában gyakran előforduló kifejezés az egyedüli
életre utal. Nem ellentmondás-e ez? Kétségtelen, hogy a monaszti-
kus szerzetes élete nem nélkülöz bizonyos feszültséget. A magány
és a közösség váltakozó ritmusa egész életre szóló kihívást jelent.
Ugyanakkor ennek a pulzálásnak hiteles megéléséből, amihez ku-
darcok is hozzátartoznak, a lelki élet művészete rajzolódik ki.

A bencés szerzetesség több évszázados hagyomány tapasztalataiból
meríthet. Szent Benedek (480–547/560) a 6. században írta Regulá-
ját, amikor a népvándorlás az akkori politikai, társadalmi, kulturá-
lis és vallási rendet alapjaiban rendítette meg. Szerzetesi szabály-
zatával, amelyben mind az addigi monasztikus hagyomány értékes
elemei, mind saját tapasztalatai tükröződnek, gyógyító alternatívát
kínált elbizonytalanodott és irányvesztett nemzedékének. Viszont
hosszú utat kellett Benedeknek megtennie ahhoz, hogy megalkot-
hassa Reguláját, amely másfél évezred után sem veszített vonzó
erejéből. Fiatalon érezte Isten hívását, és erre nagy buzgalommal
válaszolva teljes magányba vonult.2 Szigorú remeteéletében olyany-
nyira eltávolodott nemcsak a világtól, de még az egyház közössé-
gétől is, hogy húsvét ünnepét sem vette észre. Egy pap látogatása
— a közösség megtapasztalása — jelentett fordulópontot az életé-
ben. Ennek a találkozásnak köszönhetően Benedek lelkületében
megtérés következett be, aminek hatására elhagyta magányos re-
meteségét. Egyre több tanítvány gyűlt köré, majd egy monostorban
megkérték, hogy legyen az apátjuk. Itt is izzó odaadással élte Is-
tennek szentelt életét, és ezt követelte a rábízott szerzetesektől is. Vi-
szont meg kellett tapasztalnia, hogy buzgalma határokba ütközött.
A szerzetesek nem voltak hajlandók követni apátjuk életmódját, sőt
meg akarták mérgezni. Benedek tanult ebből a keserű tapasztalat-
ból. Megkeseredés helyett szíve kitágult és megértővé lett. Belátta,
hogy az emberek nagyon különbözőek és különböző elképzelésük
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van Isten szolgálatáról. Rájött arra is, hogy az Istennek szentelt élet
nem az aszketika világbajnokainak van fenntartva. Új monostorá-
nak alapításával Benedek azt a célt tűzte ki, hogy az Isten keresésére
szentelt életet mindenféle jellemű és tulajdonságú ember számára
lehetővé tegye. A magányos remeteséget csak kivételként ajánlotta.
Benedek nem kizárólagos, hanem meghívó életformát teremtett,
ahol helye van az engedelmeseknek, szelídeknek, de éppúgy a fe-
gyelmezetleneknek és nyughatatlanoknak is (Regula 2, 24–28). Így
vált Benedek megértő atyai mesterré, és így született meg Regulája,
amelynek titka a bölcs kiegyensúlyozottságban („discretio”) rejlik.

Benedek Regulájának mértéktartó, „diszkréciós” szellemisége sa-
ját korán túl is megmutatta hatását. A számos szerzetesi szabályzat
közül ez lett évszázadokon át a meghatározó irányelv a monasztikus
közösségek számára. A „discretio” elve abban is kifejeződik, hogy a
Regula — ahelyett, hogy mindent részletekbe menően szabályozna
— nagy teret ad az apát döntéseinek konkrét helyzetekben. Ez a nyi-
tottság biztosítja, hogy a Regula mindig friss és aktuális marad. Ugyan -
akkor feladatot is jelent, mivel minden nemzedéknek újra kell felfe-
deznie, újra kell elsajátítania a monasztikus alapelveket az adott
történelmi, földrajzi, kulturális és szellemi körülmények közepette.

Egy konkrét példa erre a középkori német apátnő, Bingeni Szent
Hildegard (1098–1179), aki a 12. században a Rajna partján két kolos-
tort alapított. Életműve egyedülálló, mert ő az egyetlen női alak a kö-
zépkorban, aki olyan nagy terjedelmű és teológiailag mélyre ható írá-
sokat alkotott, hogy kortársai is, mint például Szent Bernát (1190
körül–1153), felfigyeltek rá. Hildegard az általa alapított két közösség
alapelvéül Benedek Reguláját választotta, mert egy évszázadokon át
kipróbált modellt talált benne a közösségi élet rendezésére. Különösen
a „discretio” elmélyítésében és konkrét megélésében járt elől Hildegard
vonzó példával. Különleges kiválóságát bizonyítja, hogy ő a második
bencés szerzetes — Canterbury Szent Anzelm mellett —, aki abban
a kitüntetésben részesült, hogy bekerült a 36 egyháztanító sorába. Több
mint 800 évvel a halála után, 2012-ben, avatta XVI. Benedek pápa hi-
vatalosan is szentté Hildegardot, és vette fel az egyháztanítók közé. Ez-
zel felhívja figyelmünket Hildegard tanításának aktualitására a 21. év-
század kezdetén. Úgynevezett „víziói” miatt Hildegardot égre emelt
szemekkel szokták ábrázolni. Írásait olvasva viszont kiderül, hogy Is-
tenbe vetett hite és lángoló szeretete gyakorlati érzékkel, pszichológi-
ai beleérzéssel és reális emberismerettel párosult. Ezt kortársai is felis-
merték, és sokan keresték fel gondjaikkal. Főleg elöljárók fordultak hozzá
problémáikkal, akik egy egész közösség iránti felelősség feladatát ma-
gányosan hordozták. Hildegard leveleit olvasva meglep, hogy még sok
évszázad távlatából is milyen modernül hangzó tanácsokat tudott adni.

Ebből látható, hogy Szent Benedek és Szent Hildegard a lelki élet
művészetének mesterei, nemcsak tanításukkal, hanem élettapaszta-
latuk alapján is. Kiegyensúlyozott és a valóságra tekintő beállított-
ságukkal értékes inspirációt adhatnak a magány és közösség viszo-
nyának értelmezésében.3
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„Amint van keserűségből fakadó rossz buzgóság, mely elszakít Is-
tentől és a pokolra vezet, úgy van jó buzgóság is, amely a vétkektől
választ el, és Istenhez és az örök életre vezet” (Regula 72, 1).4 A Re-
gu la ezen megállapításában a valóság ambivalens jellege tükröző-
dik. Ez érvényes a magány és a közösség fogalmára is.

A magány önmagában nem érték. Sok ember kimondottan fél az
egyedülléttől. Ugyanakkor az „egyedül levés” emberi létünk alapve-
tő adottsága. Az ember attól válik személlyé, ha saját létét, ezt az egye-
düli, kicserélhetetlen valóságot, ugyanolyan egyedüli és nem delegálható
felelősséggel elfogadja. Ez a fajta egyedül-lét az érett emberség elen-
gedhetetlen feltétele. A magányban tudatosan elvállalt egyedül-lét ala-
pozza meg az önállóságot, és fejleszti ki a kommunikáció és a kap-
csolatteremtés képességét. Ez vezeti az embert közösségre másokkal.

Ezzel ellentétes valóság, ha az ember elmagányosodik. Legtöbb-
ször nem is külső egyedüllétről van szó, hanem belső elszigeteltségről,
szomorú magányosságról. Ilyenkor az emberekkel való együttlét sem
segít a probléma orvoslásában, hiszen a magányosságába bezárult em-
berben saját egyedüllététől való félelmével arányosan sorvad el a má-
sok iránti fogékonyság. Az ilyen ember nem tud közösséget terem-
teni, legfeljebb emberek között tartózkodni — és sokszor éppen
emberek között tudatosul még fájdalmasabban a magányosság érzése.
Ennek az állapotnak tudatosulása első lépést jelenthet a gyógyulás
felé, mert belső átalakulásra ösztönöz: változtasd meg az életedet —
és éld meg az átváltoztatásodat! Egy ilyen megtérés energiákat sza-
badíthat fel, ami átalakítja a magányosságot termékeny magánnyá.

Érdemes megállapítani, hogy sem Benedek, sem Hildegard nem
tematizálják a magány és a közösség viszonyát. Ehelyett a hallga-
tás és beszéd helyes használatára buzdítanak, és ezzel az emberi lét
két alapvető dimenzióját emelik ki. A hallgatás az odafigyelés, el-
fogadás és befogadás jele (Regula 6); a beszéd pedig a „szeretetnek
szolgál”, ahogyan Hildegard írja.5 Mindkettőre szükség van — időt
kell szánni a hallgatásra, és időt kell szánni a beszédre. A csendes ma-
gányban begyakorolt odafigyelő hallgatásból születik meg a kom-
munikáció, amely magába foglalja a boldogító közösséget, a kommuniót.
A közösség nem magától értetődő valóság, csak az egzisztenciális egye-
dül-létre igent mondó, önállóságukban helyt álló érett emberek tud-
ják megvalósítani.

Mind Benedek, mind Hildegard tudatában van annak, hogy a va-
lódi közösség nem kizárólag emberi erőfeszítések eredményeként
jön létre. Éppúgy a magány csendjét sem az ember maga tudja
olyan módon kitölteni, hogy az éltető forrássá váljon. A személlyé
érés — az emberré válás — az Istennel való találkozásban valósul
meg. Ebben a történésben a magánynak, illetve a hallgatásnak se-
gítő szerepe van, de nem ez a végső cél.

Mi is akkor a magány és a közösség dialektikájának beteljesülése?
Talán a negatív oldalról elindulva közelíthetünk e kérdés megvála-

2. Fájdalmas és
boldogító valóság

4Szent Benedek
Regulája. (Ford. Söveges

Dávid.) Bencés Kiadó,
Pannonhalmi Főapátság,

1995, 134.

5Hildegardis Bingensis:
De Regula Sancti

Benedicti. (Ed. Hugh
Feiss.); uő: Opera minora.

(Ed. Peter Dronke,
Christopher P. Evans,

Hugh Feiss,
Beverly Mayne Kienzle,

Carolyn A. Muessig,
Barbara Newman.)

(Corpus Christianorum.
Continuatio Mediaeualis
226), Brepols, Turnhout,

2007, 70.

3. Isten jelenlétében élni

404



szolásához. A magány és a magányosság megkülönböztetése során
világossá vált, hogy ez utóbbi nem helyes formája az emberi létnek.
Amíg azonban a magányosság fájdalmat okoz, van remény változta-
tásra, mert a fájdalomérzet élő szívre utal. Sokkal veszélyesebb a szív
elérzéktelenedése. Aki elszigetelődik magányosságában, megpróbál
menekülni ebből a vigasztalan helyzetből. Ennek sokféle módja lehet,
de mindegyik praktika arra irányul, hogy szétszórja a figyelmet.

Hildegard szemléletesen mutatja be ezt az egzisztenciális álla-
potot, rá jellemzően képben kifejezve. Az ilyen szétszóródottság-
ban élő ember szerinte egy gyíkhoz hasonlít, amelyik felhőkre tá-
maszkodik. A kép magáért beszél: a csalóka, gyorsan elmúló, üres
dolgokba vetett bizalom, amit a felhők jelképeznek, nem biztosít
semmi tartást, nem teremt semmi tartós kapcsolatot, az élet eltűnik
minden belső tartalom nélkül. Hildegard nevén nevezi ezt a lelki
beállítottságot, rámutatva a probléma gyökerére: a tartás- és kap-
csolatnélküliség, a kiüresedett élet oka Isten elfeledése („oblivio
Dei”).6 E gondolat összhangban van Benedek Regulájával, melynek
központi 7. fejezete az emberi érés és gyógyulás folyamatát aláza-
tosságnak nevezi, és egy tizenkét fokos létra képében mutatja be,
ahol mindjárt az elején arra int Benedek, hogy a „feledékenységtől
mindenképpen meneküljünk” (Regula 7, 10). Az „istenfeledtség”
súlyos lelki betegség, mert abból származik az önmagába való be-
fordulás és önzés, mások figyelmen kívül hagyása és a közönyös-
ség, végső soron a szív megkeményedése — ami minden fejlődést
és növekedést tönkretesz.

Benedeknél és Hildegardnál megtalálhatjuk a módot eme eg-
zisztenciális betegség orvoslására. Ez — bibliai kifejezéssel megne-
vezve — az istenfélelemben rejlik. Benedek az előbb említett helyen
egyúttal arra is buzdít, hogy az „istenfélelmet tartsuk mindig szem
előtt” (Regula 7, 10). Megint segíthet Hildegard képbe foglalt ma-
gyarázata az istenfélelem megértésében. Első műve elején egy sze-
mekkel telített alakként ábrázolja az istenfélelmet, amely egy ki-
magasló hegy előtt áll, amely Isten országát képviseli, és amelynek
csúcsán egy fényben sugárzó alak trónol, az ember számára felfog-
hatatlan Istent szimbolizálva.7 A szemekkel telis-tele istenfélelem a
teljes nyitottság, teljes figyelem, teljes éberség megtestesítése. Aki
ilyen nyitottá és befogadóképessé tud válni, az az Isten színe elé
tud állni és ki tudja mondani: „Itt vagyok, Uram”.

De az ember csak akkor képes kimondani azt, hogy „itt vagyok”,
ha Isten már előtte kimondta az ő „itt vagyok”-ját: „Ha ezt megte-
szitek, szemem rajtatok lesz, és fülem meghallja könyörgéseteket.
És még mielőtt segítségül hívnátok, azt mondom nektek: »Íme, itt
vagyok«” (Regula Prológus 18). Az emberi jelenlét Isten színe előtt
csak azért lehetséges, mert Isten megelőzően jelen van. Az istenje-
lenlét átfogó valóságában tud kibontakozni a magány, az odafigyelő
éberség és a közösség, a kapcsolatteremtés szintézise. Ez az Isten
jelenlétében való élet. A magány ideje és a közösség ideje nem per-

6Hildegardis Bingensis:
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(Corpus Christianorum.

Continuatio Mediaeualis
90), Brepols, Turnhout,
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cekben és órákban mérhető kategóriákat jelent, hanem az élet lük-
tetését: belégzést és kilégzést, amely a jelenlétben áramlik, amikor
Isten és ember egymásnak kimondja: „itt vagyok”.

Az Isten jelenlétében való élet a boldogság beteljesülését ígéri. Szí-
vünk mélyén érezzük ezt a vágyat. De a mindennapok közepette
sokszor elborítanak minket a gondok, feladatok. Fennáll a veszély,
hogy az élet rohanásában elszalasztjuk az élet teljességét. Ezért
szükség van arra, hogy megálljunk és fellélegezzünk, hogy időt ik-
tassunk be ‘lélekjelenlétünk’ tudatosítására. Ez a csendes magány-
ban történik. De mi van az élet többi, mondható túlnyomó részével?
Erre Hildegard egyik levelében találhatunk megszívlelendő választ,
amelyben Benedek Regulájának néhány kiválasztott fejezetét kom-
mentálja.

Ezt a levelet Hildegard egy válságba jutott szerzetesközösség ké-
résére írta, ahol a szerzetesek saját bevallása szerint az erkölcsök el-
züllöttek, az elöljárók a szabályokat megvetették, és ezáltal sok bi-
zonytalanságot és szétziláltságot okoztak a közösségben. Hildegard
Benedek Regulájából kiindulva ad tanácsokat ebben a kritikus hely-
zetben. Első pillantásra szinte csalódást okozhat Hildegard regula-
magyarázata, mert hiába keressük benne a Regula kifejezetten spi-
rituális fejezeteit, például az engedelmességről, az apátról, a testvéri
szeretetről. Ehelyett Hildegard részletesen foglalkozik a helyes idő-
beosztással, ruhák szabásmintájával, idegenek felvételével vagy a
tisztelettudó üdvözléssel — mondhatni a hétköznapok banalitása-
ival. De éppen ezeknek a témáknak a kiválasztását látva nagy ta-
nulságot vonhatunk le ebből a levélből. Hildegard értésünkre adja,
hogy nem a magányban kigondolt fennkölt elmélkedések oldják
meg spirituális és erkölcsi problémáinkat, sem a nagy ideálok utáni
törekvés állítja helyre a közösségi életet. Sokkal inkább a minden-
napi dolgokat kell rendbe tenni: kiegyensúlyozott napirend, mér-
téktartás alvásban és virrasztásban, evésben és ivásban, beszédben
és hallgatásban, a liturgia méltó ünneplése, egymás iránti tisztelet.
Ha ez sikerül, akkor elrendeződik a személyes lelki élet, és a kö-
zösség egésze is békét talál.

Még mélyebbre hatolva Hildegard levelének üzenetében megta-
nulhatjuk, hogy életünkben végső soron nincsenek „banális” dol-
gok, nincs különbség lényeges és lényegtelen dolog között. Minden
pillanat az élet teljességét kínálja számunkra, ha befogadóak va-
gyunk Isten jelenléte iránt. Egy odaadással végzett takarítás éppúgy
teret adhat Isten jelenléte megtapasztalásának, mint egy meditációs
teremben végzett lelkigyakorlat; egy örömteli családias ünneplés
éppúgy megtapasztaltathatja velünk Isten szeretetének kinyilat-
koztatását, mint egy őszinte nyitottsággal folytatott vita. Rajtunk
múlik, hogy megsejtjük-e, mennyire értékes életünk minden pilla-
nata, hiszen „itt és most” teljesülhet be az Evangélium ígérete:
„…hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10).

II. A mindennapok
lelkisége

1. A pillanat teljessége
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Nyilvánvaló, hogy ilyen átfogó értelemben a magány és a csend ke-
resése nem szolgálhat ürügyként arra, hogy visszavonuljunk csi-
gaházunkba. A magányban szerzett belátások, megbizonyosodások
elmélyíthetik Istennel való kapcsolatunkat és megerősíthetik önál-
lóságunk gyökereit. A lelki növekedés azonban a közösségben iga-
zolódik be. A másokkal való találkozásban tudjuk lemérni, mennyire
fogadtuk be Isten szeretetét, és mennyire szárnyaló szívvel („dilatato
corde”) szaladunk Isten parancsainak útján (Regula Prológus 49).

A közösség szembesít igazi voltunkkal és megszabadít minden il-
lúziótól. Benedek nem szűnik meg egymás elfogadására buzdítani min-
ket. De tudja azt is, hogy a legnagyobb jóakarat és jóindulatú erőfe-
szítések mellett is a félreértések, megbántások és sértődések velejárói
a közösség mindennapi életének, sőt azzal is tisztában van, hogy egy
közösség tagjai igazságtalanul bánhatnak egymással és szenvedést
okozhatnak egymásnak (Regula 13, 12–13; 7, 35–43). Ezért ajánlja szer-
zetesei számára, hogy nehézségek és elszenvedett méltánytalanságok
közepette hallgatagon öleljék át a türelmet és maradjanak állhatato-
sak (Regula 7, 35; Regula Prológus 48–50). Egy olyan korban, amikor
a problémák megoldását abban próbálják megtalálni az emberek, hogy
kiszállnak a válságos helyzetből és teljesen új életútba vágnak bele,
amikor eluralkodik az a mentalitás, hogy a saját elvekhez való hűség
többet számít, mint az elkötelezettség és egy egész életre tett ígéret,
amikor sokan a saját jóérzést és önmagával való összhangot, úgymond
„hitelességet”, akár az addigi kapcsolatok megszakítása árán akarják
elérni — egy ilyen korban, mint a miénk, a bencés állhatatosság mo-
dellje egy radikális alternatívát állít fel. Éppen ezért érdemes felvázolni
ennek a logikáját.

Az állhatatosság esetében arról van szó, hogy megálljuk helyünket
az életben, ott, ahová Isten rendelt bennünket. Viszont előfordulhat,
hogy monotonná válik az az élethelyzet, amelyben magunkat találjuk,
vagy válságok rendítik meg létünk alapjait. Ilyenkor minden értel-
metlennek tűnik. A magány nem hoz mást, csak sötét és keserű gon-
dolatokat; és lehet, hogy a közösség is — akár szerzetesi, akár házas-
ságban — bénító teherként nehezedik ránk. Ilyenkor hajlamosak
vagyunk arra, hogy megkérdőjelezzük életünk döntését. Ebben a hely-
zetben jó megszívlelni egy szerzetesi szállóigét: maradj a celládban és
a cella megtanít mindenre. Ez átvitt értelemben érvényes egzisztenci-
ális „cellánkra”, arra az élethelyzetre, amelyben vagyunk. Lehet, hogy
sok belső akadály gátol minket, de megéri a látszólagos vagy érzett ér-
telmetlenségben is hűségesen kitartani ott, ahol állunk és ahová kö-
telességeink és elkötelezettségünk köt. Sokszor az adhat egyetlen ér-
telmet, ha hűségesek maradunk ahhoz a döntéshez — házassági ígéret,
szerzetesi fogadalom —, ami egyszer életünk számára irányt adott és
életünk útját alapvetően befolyásolta. A tehetetlenség érzése közepette
a hűséges megmaradás adhat egy utolsó értelmet. Az ilyen állhata-
tosságban — „maradj a celládban” — az ember új élettapasztalatot sze-
rezhet — „a cella megtanít mindenre” —, és így megértheti, hogy nem

2. Illúziók nélkül
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ő ad életének értelmet, hanem életének értelmét ajándékként fogad-
hatja el. Ebben a perspektívában új lehetőségek és új megoldások szü-
lethetnek a problémák kezelésére. Csak azon a helyen találjuk meg a
kegyelmet, ahová Isten rendelt bennünket.

Isten jelenlétében élni, a pillanat teljességét észrevenni és állhatatosnak
maradni — ezt tanulni és gyakorolni kell. Hildegard ebben tapasz-
talt tanítómester, és értékes útmutatást ad a magányos elmélkedés
és az emberekhez, világhoz való fordulás összhangjára.

Aki a monasztikus bibliaolvasás hagyományos gyakorlatában
jár tas, az felismerheti, hogy Hildegard teológiai műveit ennek ana-
lógiájára komponálta. Ezzel a struktúrával egyben utat mutat a mo-
nasztikus szemlélődés elsajátítására. A Szentírás olvasása, a „lectio di-
vina”, központi helyet foglal el a bencés életben az ima és a munka
mellett. De ez nemcsak a szöveg olvasását jelenti, hanem a bibliai Igé-
nek az egész embert átfogó befogadását. Az évszázadok során egy négy
lépcsős módszer alakult ki. Az első lépésben, amelyet olvasásnak
(„lectio”) hívnak, az olvasott szentírási szöveg szószerinti megérté-
se a lényeg. Ezután következik a második lépés, az elmélkedés
(„meditatio”), aminek során a Szentírás szavai figyelmes ismétléssel
belevésődnek az emlékezetbe. Az elmélkedésnek eme monasztikus
módját a szerzetesi atyák plasztikusan „kérődzésnek” („ruminatio”)
nevezték. Ez a kifejezés jól szemlélteti, hogy a szerzetesek a Szentírás
Igéjét isteni táplálékként fogadták, amelynek ízét kóstolták, és amely-
ből életerőt nyertek. Ez a fajta olvasás az egész embert igénybe veszi:
értelmét, intuitív megismerőképességét, érzelmeit, de testét is. Aki ilyen
intenzíven találkozik Isten Igéjével, az eljut a harmadik lépéshez, ahol
elidőzhet az imádságban („oratio”). A beteljesülés a negyedik lépés-
ben következik be, a szemlélődésben („contemplatio”), amely a bol-
dogság és öröm kimondhatatlan összessége.

Ha Hildegard teológiai műveit kézbe vesszük, feltűnik, hogy „ví-
ziókról” számol be. Minden „vízióban” először egy képekben gazdag
leírással találkozunk, ami olvasást („lectio”) kíván. Utána ennek a le-
írásnak részletekbe menő, úgy is mondhatjuk „kérődző” magyaráza-
ta következik, ez a rész az elmélkedés helye („meditatio”). A „vízió”
végül egy rövid buzdítással fejeződik be, amely az imádságnak
(„oratio”) felel meg. Affektív szavakkal kéri Hildegard, hogy az átel-
mélkedett belátásokat ízleljük, átöleljük és izzó szeretettel lelkünk tu-
datába írjuk be. Ezután következne a szemlélődés („contemplatio”),
ami nincs leírva. A „contemplatio” abban áll, hogy az átelmélkedett ki-
nyilatkoztatás fényében szemléljük önmagunkat, a világot és ember-
társainkat, és ebben a fényben működjünk a világban. A „contemplatio”
magaslata Hildegardnál nem elragadtatást jelent, hanem azt, ha min-
dennapi életünkben megvalósítjuk Isten kinyilatkoztatását: ha folytatjuk
Isten teremtő tevékenységét a világban, és ha tanúságot teszünk min-
dent felülmúló szeretetéről. Hildegard szerint a „contemplatio” ebben
a világhoz és emberekhez odaforduló, alkotó és szerető tevékenység-
ben („operatio”) jut csúcspontjára.

3. A kontempláció
csúcsára érve
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Magány vagy közösség — Szent Pállal elmondhatjuk: „ha szeretet nincs
bennem, mit sem használ nekem” (1Kor 13). A boldogság beteljesülése
attól függ, hogy magányunkat és közösségünket szeretettel töltsük be.
Benedek minden szabályzat és előírás célját abban foglalja össze Re-
gulája kezdetén, hogy ezzel „a szeretet megőrzését” biztosítja (Regu-
la Prológus 47), és ennek jegyében a bencés „szeretethimnuszban” csen-
dül ki a Regula (Regula 72). Ezzel a lelkiséggel volt Hildegard átjárva.
Egész teológiája Isten szeretetét bontakoztatja ki: az ember iránt, a te-
remtés iránt, az egyház iránt és önmaga iránt a Szentháromságban. Mél-
tán nevezhetjük Hildegardot a szeretet egyháztanítónőjének. Ez kife-
jeződik ama levelében is, amelyet szerzetesközössége számára mintegy
lelki végrendeletként írt. Hildegard a szeretetben látja minden lét prin-
cípiumát: Isten szeretete az a teremtő erő, amely mindent létrehozott,
és amelyben az ember megteremtése alapozódik. A szeretet jelentősége
ellenére Hildegard visszafogott lelki végrendeletében, amikor arról van
szó, hogy lelki leányait szeretetre intse. Ehelyett egy másik szellemi-
séget köt lelkükre, amely vezérfonalként húzódik az egész levélben: a
jóakaratot („benevolentia”). Különösen monostora védőszentjében, Szent
Rupertben emeli ki ezt a jellemvonást. Ezáltal az elvont fogalomnak
személyes profilt kölcsönöz: „Arca, amely sugárzó benyomást tett, jó-
indulattól ragyogott, mivel a Szentlélek kegyelme árasztotta el. Min-
denki, aki csak látta, megszerette és szeretettel ölelte át. Mert ahogyan
egy csillag a felhőtlen égen fénylik, úgy lesz látható az ember arcán a
jóindulat, hiszen az ilyen ember a Szentlélek jószokásában él.”8

Hildegard tudatában van az arc alapvető funkciójának. Az arcon ke-
resztül jutnak be a külső benyomások a világból, szemen, szájon, or-
ron, fülön és bőrön keresztül. Ugyanakkor az ember belső beállított-
sága is arcán tükröződik, az, hogy mit érez és gondol. Ha az ember
belsőjét a Szentlélek tölti be, akkor arcán ez sugárzik. Az előbbi idé-
zetben a „Szentlélek jószokásának” megemlítése megsejteti azt a hosszú
utat, amely ehhez a kisugárzáshoz vezet. Ez a kifejezés ugyanis Benedek
Regulájának már idézett 7. fejezetére emlékeztet, amely az alázatosság
fokait írja le. Ennek az érési és gyógyulási folyamatnak céljánál, a lét-
ra összes fokán túl, a megváltott ember áll, akinek léte a tökéletes sze-
retetben teljesedik be: „Ezzel a szeretettel mindazt, amit eddig nem egé-
szen félelem nélkül tartott meg, most minden fáradság nélkül, szinte
természetesen és jó szokásból kezdi teljesíteni, már nem a pokoltól való
félelemből, hanem Krisztus szeretetéből, csupa jószokásból…” (Regula
7,69–69). A Szentlélek által Isten szeretetétől átjárt lelki élet — a ma-
gányban elfogadott kegyelem — az ember arcán mutatkozik meg.

Igaz, hogy alapvetően szavakkal kommunikálunk egymással, de ar-
cunk kifejezése még többet közöl. Ha elgondolkodunk találkozásaink
módján, megállapíthatjuk, hogy mennyi emberrel szinte nem is tudunk
szavakat váltani, sokszor éppen csak egy pillanatra vesszük észre egy-
mást. Ezért arcunk az első kommunikációs eszköz, amely közösséget
biztosít az emberekkel. Így nem mindegy, mit hoz kifejezésre arcunk.
Egy lelki vezető mondta egyszer: azt, hogy mi lesz a másikból, dön-

III. Csak a szeretet
számít

1. A jóakarat
kisugárzása

8Hildegardis Bingensis:
»Testamentum

propheticum«. Zwei Briefe
aus dem Wiesbadener

Riesenkodex. (Präsentiert
und ediert von

José Luis Narvaja SJ.)
(Rarissimamediaevalia.

Opera latina 4),
Aschendorff Verlag,
Münster, 2014, 136.

(Ford. Z. M.)
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tően befolyásolja, hogy hogyan nézünk rá. Ha szívünkben jóindulat
van, amely a másiknak jót akar, jót kíván („benevolentia”), akkor arc-
kifejezésünkkel valóban tanúságot tudunk tenni egymásnak Isten ir-
galmas, üdvhozó szeretetéről. Az ilyen jóindulatú egymáshoz fordu-
lásban Isten szeretete tükröződik.

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, szükség van a magány — amely az el-
mondottak alapján emberségünket megalapozó önállóságunk chiffre-
je — és a közösség mellett egy harmadik kategóriára: a barátságra.
A barátság fontosságát a lelki élet mestereinek példáján láthatjuk. Szent
Benedek mellett ott áll Szent Skolasztika, ő tanította meg testvérét arra,
hogy a Regula előírásainál lényegesebb a szeretet. Hildegard oldalán
ott találjuk a bencés szerzetest, Volmart, akivel évtizedeken keresztül
bizalmas barátság kötötte össze, mely a közös szellemi munkában is
gyümölcsöt hozott. A történelemben még számos példaképszerű ba-
rátságra bukkanunk: Szent Ferenc és Szent Klára, Avilai Szent Teréz
és Keresztes Szent János, Chantal Szent Franciska és Szalézi Szent Fe-
renc. Ők mind bizonyítják, hogy a barátság a szeretet iskolája mind az
emberekkel, mind az Istennel való kapcsolatban.

A barátságban gondolkodás nélkül, és anélkül, hogy erőt kellene
venni magunkon, tudjuk, hogyan fejezzük ki szeretetünket, a talá-
lékonyságnak nincs határa. Mintegy természetes ösztönből készek va-
gyunk odaadásra, önfeledt feláldozásra. De ez a meghitt, vonzalmon
alapuló barátság csak kevés ember iránt adatik meg. A legtöbb em-
ber iránt nem érzünk spontán vonzódást, de minden embernek sze-
retettel tartozunk. Nem érzelem alapján, de tennünk kell a szerete-
tet, ha Isten jelenlétét akarjuk felragyogtatni a világban. A barátságban
megtapasztalt önfeledt találékonyság tanít a szeretet tetteire minden
emberrel szemben.

Isten szeretetének megismeréséhez és megérzéséhez is hozzájárul-
hat egy konkrét emberi barátság tapasztalata. Az egykori bencés apát,
majd későbbi westminsteri érsek, Basil Hume bíboros, így fejezte ezt
ki: „Egy szeretetben vagy egy vonzódásban, amit egy másik ember iránt
érzek, felfogom gyengén és elégtelenül nem is azt, hogy mit kellene Is-
tennek jelentenie számomra, hanem hogy mit jelentek én Istennek. (…)
Ha szeretetet tapasztalok meg, adva vagy elfogadva, akkor elkezdem
megsejteni, mit jelentek Istennek. Szeretek egy bizonyos embert, na-
gyon, és sokat jelent számomra. Ebben felfoghatom, hogy mit jelentek
én Istennek. Csak azért tudjuk Istent szeretni, mondja nekünk János,
mert Isten előbb szeretett minket.”9 Ha annyira kitágul a szívünk
(„dilatato corde”), hogy nincs más vágyunk, mint Istent úgy szeretni,
ahogyan ő szeret minket, akkor bele tudunk lendülni abba a dinami-
kába is, amely elvezet ahhoz a lelkülethez: Isten szemével látni és Is-
ten szívével szeretni az embereket.

A magány és a közösség a világhoz való viszonyunk két oldala,
amelyben az „e világban, de nem e világból” dialektikáját éljük meg

2. Barátság

9George Basil Kardinal
Hume: Gott suchen.

Johannes Verlag,
Einsiedeln, 1979, 167.

(Ford. Z. M.)
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(Jn 17,15–19). A világból való menekülés nem egyeztethető össze a
keresztény felfogással. Még a szerzetesek sem a világ elhagyására
vannak hivatva. A szerzetesi hivatás lényege az Istennel való együtt-
működés (Regula Prológus 14). A bencés monostorokban az ima és
a munka együtt jár. Az istenkereső életforma a világ konkrét alakí-
tását is magába foglalja, és közös összefogást kíván. Már egy fel-
színes pillantás is észreveszi ennek látható nyomait. A monosto-
rokban létesültek Európa első oktatási, tudományos és kulturális
intézményei, az első kórházak és vendégfogadók; a szerzetesek jár-
tak élen a mezőgazdasági és más technika fejlesztésében.

Ez a munkálkodás, „operatio”, azonban mélyebbre vezet és teo-
lógiai dimenziókat tár fel. Hildegard „Isten művén” („opus”) a ki-
nyilatkoztatás formáit érti. Ilyen értelemben a teremtés az első isteni
„mű”. Az emberi munkálkodás („operatio”) alapvetően a teremtői
tevékenység folytatásában áll, hogy Istent láthatóvá, hallhatóvá,
megtapasztalhatóvá tegyük a világban: hogy Isten jelenlétét teste-
sítsük meg.

Isten mindent felülmúló és felfoghatatlan „műve”, amelyben
saját magát felülmúlhatatlanul nyilatkoztatta ki, a megtestesülés.
Hildegard azt a tanítást képviseli, hogy Isten a megtestesülést már
a teremtés előtt, függetlenül a bűnbeeséstől, öröktől fogva elhatá-
rozta.10 Isten ezen kifürkészhetetlen akarata, hogy emberré legyen,
éppen olyan kifürkészhetetlen és felfoghatatlan szeretetében rejlik.
Ebben a kikutathatatlan titokban szánta el magát Isten arra, hogy
emberré legyen, hogy ezáltal szeretett teremtményével egyesül-
hessen. Isten az emberben szeretett Fia képmását ismeri fel és öleli
át gyengéd szeretettel. Az ember „műve” („operatio”) válasz erre a
mindent felülmúló szeretetre. Aki szeret, az olyanná akar válni,
mint az, akit szeret. Az emberi „mű” („opus”) végső soron nem más,
mint a krisztusivá formálódás. Amiként az ember Krisztus alakját
veszi fel, úgy válik igazán Isten művévé.

Krisztusivá alakulásunk függvényében válunk emberré. Minél
inkább ilyen módon emberré válunk, megtanuljuk a világhoz való
helyes viszonyunkat: nem feloldódás és ragaszkodás, de nem is me-
nekülés és világmegvetés. Sokkal inkább egy inkarnatórikus kap-
csolat, amely által a magány boldogító közösséggé válik, a közös-
ség pedig elvezet legmélyebb vágyunk beteljesüléséhez: otthonra
találni Istenben.

Isten lépteit hallani,
Isten útját látni,

Isten Igéjét befogadni,
Isten akaratát szeretve teljesíteni,

Isten hívására válaszolni —
ez teremt közösséget Istennel és mindazokkal,

akik otthon vannak Istenben.11

10Rainer Berndt SJ –
Maura Zátonyi OSB:

Glaubensheil.
Wegweisung ins

Christentum gemäß
Hildegard von Bingen.
(Erudiri Sapientia 10),

Aschendorff Verlag,
Münster, 2013, 198–199.

11Raphael Hombach:
Einsam für alle.

Mönchsworte, Echter
Verlag, Würzburg, 1975,

60. (Ford. Z. M.)
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