
a regula ösvényén

Mintha mise történt volna

Általában nem a reggeli az a 
téma, amiről a legemlékezetesebb történeteket szoktuk mesélni 
egymásnak  A nap első étkezése az ébresztő kikapcsolásától a 
munkanap elkezdéséig tartó napi rutin része, amit többnyire sie-
tősen és különösebb gasztronómiai vagy társasági élményt nem 
feltételezve veszünk magunkhoz 

Beszédtémává az válik, ami éppen azért emlékezetes, mert 
kizökkent a rutinból, hiszen nem úgy alakult, mint ahogy elter-
veztük  Így pannonhalmi közösségünkben még sokáig fogjuk 
emlegetni 2020 tavaszának reggelijeit  Ekkor minden reggel két-
két testvér néhány perccel korábban távozott a laudesről, hogy 
mire a közösség az imádság végeztével megérkezik a szerzetesi 
ebédlőbe, addigra előkészítse a steril kesztyűben, szigorú higié-
niás előírásokat követve kiosztandó reggelit 

A legtöbb bencés közösségben az étkezés a liturgiához ha-
sonlóan rituális esemény  Az ülésrend kötött, az étkezésre csen-
desen gyülekezünk, közös imádsággal kezdjük és zárjuk, alatta 
sokszor a felolvasó testvérre figyelünk vagy zenét hallgatunk, és 
amire szükségünk van, azt a heti felszolgálótól várjuk  Minder-
ről részletes leírást találunk a Regulában 
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Ezzel szemben meglepő, hogy Benedek – akinek követőit az 
egyházban hagyományosan a liturgia gondos művelőiként tart-
ják számon – az imádságról szólva némi lelki útmutatás mellett 
kizárólag a zsoltárok elosztásáról és az imaórák szerkezetéről ren-
delkezik  Egyetlen fejezetet sem szentel az eucharisztiának  Nem 
ad támpontot arra vonatkozóan, hogy a közösség napi vagy heti 
rendjében hol helyezhető el az eucharisztia  A monostor épületé-
nek leírása sem szól templomról, csupán imateremről (oratorium)  
A közösség elöljáróiról olvasható, meglehetősen hosszú fejezetek-
ben sem találunk utalást arra, hogy az apát, a perjel, a dékánok, a 
házgondnok vagy a magiszter papok lettek volna 

A Dialógusok második könyvének Benedek-életrajzában egy 
fiatal szerzetesről olvasunk, aki remeteségének éveiben azzal 
sincs tisztában, mikor van húsvét  Később pedig konfliktusba ke-
rül a helyi keresztény közösséget vezető pappal, ezért tanítványi 
körével el is költözik Subiacóból 

Ahogy az Újszövetségben az evangéliumok és Pál apostol az 
utolsó vacsora kapcsán csak érintőlegesen tesznek utalást arra, 
hogyan étkezett Jézus tanítványaival a húsvéti széderestén, úgy 
Benedek Regulája is csak utalásszerűen adja jelét annak, hogy 
az eucharisztia hozzátartozott szerzetesközössége életéhez  Mi-
képpen emlékezett meg Benedek közössége Jézus utolsó vacso-
rájáról, haláláról és feltámadásáról? Miért nem olvasunk arról, 
hogy mikor és hogyan részesedtek Krisztus testében és vérében? 
Vajon azért van ez így, mert az eucharisztia ünneplése és vétele a 
magától értetődő rutin része volt, amiről fölösleges volt külön is 
rendelkezni? Mennyiben volt más az ő eucharisztikus gyakorla-
tuk, mint a mai szerzetesközösségeké?

Sajnos, ezekre a kérdésekre csak a fantáziánkra hagyatkoz-
va lehetne részletekbe menő választ adni  Ami rendelkezésünk-
re áll, azok ókori mozaikok; néhány mondat a Regulából, ahol 
a magyar mise szavunk latin gyökerét jelentő missa, az áldozás 
értelmében vett communio és az oltár (altare) előfordul  Vajon mi 
látszik ezekből a mozaikokból? Van-e a szemléletükben bármi, 
amit töredékességük ellenére is tanulhatunk belőlük? Vegyük 
most sorra ezeket a szöveghelyeket!
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Küldetés

Van a Regulának egy fejezete, amelyben a missa szó négyszer 
is előfordul  Ez a szöveg az egyes imaórák szerkezetét taglal-
ja, amelyeket mindig a missa kerekít le  Ez a magyar kiadásban 
„befejező könyörgésként” vagy „befejező részként” fordított 
zárókönyörgés a mise eredeti jelentésére utal  Az eucharisztia 
zárókönyörgését is áldás és elbocsátás követi: ite, missa est – a 
szentmise véget ért, küldetésetek van, menjetek! Habár ebben a 
szövegkörnyezetben a Regula nem az eucharisztiáról ír, mégis 
rámutat valami lényegesre, ami a zsolozsmában és az eucharisz-
tiában közös  Egyik sem merülhet ki ugyanis a rítusban: az előírt 
szövegek felhangzásában és a gesztusok bemutatásában 

Benedek megfogalmazásában a zsoltározás és az olvasmá-
nyok kötött rendjének minden imádságos alkalommal el kell 
vezetnie a szerzetest az oratio gyakorlatához, hogy szívében sa-
ját szavaival megfogalmazza, hogyan kapcsolódik az ő élete a 
liturgián megtapasztaltakhoz  A mise kezdő és zárókönyörgései, 
illetve az imaórák végén felhangzó szavak ezeket az egyéni 
imádságokat szeretnék csokorba kötve Isten elé helyezni  Ezért 
is érdemes volna ezek előtt, a „Könyörögjünk!” felszólítást kö-
vetően rövid csendeket tartani, hogy ki-ki reflektálhasson arra, 
ami vele a liturgiában megtörtént  Mi az, amit meghallott? Mi 
az, amire rezonál? Mit visz magával az imádságból? Így van ez 
a zsolozsma és az eucharisztia esetében egyaránt  Mindkettő a 
szerzetesi vallásgyakorlat rutinjának része  Ugyanakkor csak 
annyiban érdemes gyakorolnunk, amennyiben – legalább időn-
ként – kizökkentenek a megszokott gondolatainkból, amennyi-
ben megtörik szívünk keménységét (vö  RB Prol 8–12), és va-
lamit bevésnek az imádságról távozó szerzetes emlékezetébe  
A misét is az elbocsátás zárja, hiszen küldetésünk van, útra kül-
dött misszionáriusok vagyunk  A miséről távozva sem tehetünk 
úgy, mintha mi sem történt volna 
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Asztal – közösség

Benedek az étkezéseken szolgáló testvérek esetében figyel arra, 
hogy ne rakjon rájuk olyan terhet, ami zúgolódáshoz, egészsé-
ges belső motivációik elvesztéséhez vezetne  Éppen ezért az ét-
szolgák és a felolvasó az étkezés előtt egy órával kaptak egy kis 
hígított bort, amibe pár falat kenyeret márthattak – így készsége-
sebben tudtak felszolgálni, illetve az étkezés közben kellő hang-
erővel olvasni  A Regula viszont úgy rendelkezik, hogy ünnep-
napokon a felszolgálóknak usque ad missas maradniuk kellett (RB 
35,14)  De mire vonatkozik ez az előírás?

Van, aki szerint arra, hogy ünnepnapokon a felszolgálóknak 
az étkezés előtti imaóra zárókönyörgéséig kellett megtartaniuk 
a böjtöt, és – a pannonhalmi közösség 2020 tavaszi reggelijeivel 
ellentétben – ezeken a napokon a felszolgálással megbízott test-
vérek Benedek monostorában csak az imaóra végeztével, közvet-
lenül az étkezés kezdete előtt vehettek magukhoz néhány falatot  
Az ünnepi zsolozsmán tehát nekik is végig az imateremben kel-
lett maradniuk  Ezt mások szerint az is indokolhatta, ha a mo-
nostorban ünnepnapokon áldoztatással egészült ki a zsolozsma, 
amit az étkezés előttre időzítettek  Egy eltérő értelmezés szerint 
itt a vasárnapi és ünnepnapi eucharisztia ünneplésére történik 
utalás: a szentségi böjt megtartása miatt a felszolgálók ekkor nem 
ehettek egy órával a közös ebédet megelőzően, hanem csak az 
eucharisztikus ünneplést követően, mivel a szentmise közvetle-
nül az ebéd előtt kapott helyet a – feltételezett – napirendjükben 

Bár a latin szöveg mindhárom értelmezést megengedi, és szá-
munkra már nem világos, melyik értelmezés a helytálló, a Re-
gula eredeti olvasói számára magától értetődő lehetett  Ebben 
az esetben azzal a – liturgiában sem ismeretlen – helyzettel ta-
lálkozunk, amikor nem a rendelkezések szava, hanem a gesztu-
sok végzése őrzi az alapító szándékot, ami – magától értetődően 
vagy eredeti értelmét elveszítve – addig marad meg a közösség 
emlékezetében, amíg gyakorolják 

A hetes felolvasóról írt fejezet tovább árnyalja ezt a képet  A sza-
bályzat előírja, hogy a felolvasói szolgálatot vasárnap megkezdő 



testvér post missas et communionem kérje mindannyiuk imádságát 
(RB 38,2)  Vajon itt a missa a dél körül elmondott napközi imaóra 
zárókönyörgésére vagy szentmisére utal? Mivel a felolvasó szol-
gálatát vasárnaponként kezdte meg, valószínűsíthető, hogy nem 
áldoztatással egybekötött imaóráról, hanem miséről olvasunk, 
amikor részesedtek is Krisztus testében és vérében  Ezt követhette 
az ünnepi ebéd, felolvasással  De vajon miért nem elég ezen a pon-
ton a misét megemlíteni? Miért olvassuk úgy, hogy „a mise és az 
áldozás után”? Vagy ha a missa itt a mise áldozást követő elbocsátó 
részét jelöli, miért nem fordított a sorrend?

A fejezet később arra is kitér, hogy a felolvasónak minden nap, 
mielőtt megkezdi a felolvasást, jár egy kis mixtum, vagyis vízzel hí-
gított bor propter communionem sanctam, vagyis a szentáldozás mi-
att (RB 38,10)  Ebből az utalásból sejthető, hogy a Regula Magistri 
gyakorlatához (vö  RM 21–22) hasonlóan Benedek monostorában 
is ápolhatták a mindennapos áldozás ősi szerzetesi szokását 

Beszédes, hogy a Regula legdirektebb eucharisztikus utalá-
sait nem a liturgikus kódexnek is nevezhető szakaszokban (RB 
8–20), hanem a közösségi étkezésen szolgálatot ellátókról írt feje-
zetekben találjuk  Úgy tűnik, Benedek számára az eucharisztia és 
az asztalközösség szorosan kapcsolódtak egymáshoz  Manapság 
mi magunk vagyunk azok, akik önként távol maradunk egyiktől 
vagy másiktól  Az ókor embere viszont súlyos megaláztatásnak 
vette, ha nem osztozhatott az oltár vagy a háztartás asztalának 
közösségében 

A Regula gyakran él a kiközösítés eszközével  Aki kisebb hi-
bákat követett el, az részt vehetett az imádságon, de nem látha-
tott el liturgikus szolgálatokat, és csak a testvérek étkezése után 
kapott enni (RB 24,3–7)  Aki pedig súlyosan vétkezett, arról a 
Regula elrendelte, hogy „zárják ki mind az asztalközösségből, 
mind az imateremből” (RB 25,1)  Értjük-e még ennek a büntetés-
nek a súlyát? Az oltár- és asztalközösség összetartozása felhívás 
számunkra, hogy újra felfedezzük az eucharisztia közösséget 
feltételező, építő és tápláló dimenzióját, amiről a szentségek vé-
telének túlságosan is individualista teológiái miatt megfeledkez-
tünk 
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Minden edény szent

A Regula szigorúan szabályozza, miként kell az apátnak eljár-
nia, ha az egyházi rend egyik tagja kéri felvételét a monostorba 
(RB 60), vagy ha az apát szeretne a testvérek közül valakit pappá 
szenteltetni (RB 62)  Ezekben a fejezetekben joggal várható, hogy 
találunk utalásokat a szerzetesközösség szentségi életére, első-
sorban az eucharisztiára 

Benedek rendelkezései szerint a felvételt nyert pap a közös-
ség sorrendjében az apát után állhat, áldást adhat és az apát en-
gedélyével szabad neki missas tenere  Ez a szókapcsolat a Regu-
lában csak ezen a helyen fordul elő, az egyházi latinban viszont 
jól ismert fordulat: a szentmise megtartását jelölik vele  Más-
részt a szövegkörnyezet inkább azt sugallja, hogy itt ez két szó a 
„zárókönyörgést mondani” értelemben áll  Hiszen a miséző pap 
helye nem az apát mellett, hanem az oltárnál van  Bármelyik ér-
telmezés is a helyes, mindkettőben kifejeződik Benedek tisztelete 
a liturgia vezetésére felszentelt személyek iránt 

Ugyanakkor Benedek azt is megengedi, hogy az apát szentel-
tethet „magának” papot a testvérek közül (RB 62,1)  A felszen-
telt testvér az oltár szolgálatának idejét nem számítva (praeter 
officium altaris, RB 62,6) meg kell hogy tartsa eredeti helyét a kö-
zösség sorrendjében, és semmi másban nem helyezheti magát a 
testvérek fölé 

Ez a vers egyike azon kevés szöveghelyeknek, amelyek ta-
núskodnak róla, hogy Benedek közösségének imatermében oltár 
is lehetett  A házgondnoknak a monostor minden felszerelésé-
re (omnia vasa monasterii) úgy kell ügyelnie, mint az oltár szent 
edényeire (ac si altaris vasa sacrata conspiciat, RB 31,10)  Az oltár 
a monostor új lakóinak befogadásakor kap fontos szerepet a Re-
gulában  A fogadalmat tevő a fogadalmi kérvényt saját kezével 
teszi az oltárra (RB 58,20), az apát pedig onnan veszi magához 
(RB 58,29)  Ez a két gesztus kifejezi, hogy a novícius Krisztusnak 
ajánlja fel magát, a közösség pedig tőle kapja az új testvért  Ha-
sonlóképpen, de talán még kifejezőbben írja elő Benedek, hogy 
a monostor gondjaira bízott gyermek kezét annak felajánlásakor 
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az áldozati adományokkal és a kérvénnyel együtt burkolják az 
oltár terítőjébe (in palla altaris), és szülei így ajánlják őt Isten ir-
galmába (RB 59,2) 

Az edény, a fogadalom, a felajánlott adomány, vagyis mind-
az, ami az oltárra kerül, Istenhez tartozik  Azokra az apátnak és 
a ház gondnokának is nagy gonddal kell ügyelniük, hiszen ők az 
Úr szolgáiként az Úr javait kezelik  Benedek éppen ezért szeret-
ne határozott határvonalat húzni az oltár szolgálata és a hatalom 
kísértése között  A papok befogadásáról és a szerzetesek pap-
pá szenteléséről írt fejezetek súlyos szavakkal intik a felszentelt 
személyeket a Regula megtartására, a gőg és a felfuvalkodottság 
szellemének elutasítására 

Az Istennek szentelt életben ugyanis minden Istené, akárcsak 
az oltár szent edényeire tett utalás mögött álló szentírási szöveg-
ben  Zakariás könyvének záró látomása jól érzékelteti, hogyan 
gondolkodik Benedek a monostorról: „Az Úr házában még a fa-
zekak is olyan szentek lesznek, mint az oltárnál használt kely-
hek  Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a Seregek Urának 
szent tulajdona lesz, és aki csak eljön, hogy áldozatot mutasson 
be, bármelyiket előveheti, és főzhet benne ” (Zak 14,20–21)

Ha Benedek ezt a monostor minden felszerelésére kiterjesz-
ti, mennyivel inkább érvényes ez az eucharisztia ünneplésére  
A Regula szellemisége szerint a liturgia nem az apát, a pap és 
a kántorok birtoka, hanem Krisztusé, akinek mindannyian szol-
gálatába álltunk  Ahogy minden edény szent, úgy minden em-
ber Krisztus arcvonásait hordozza, az ő tanításában részesít, az 
ő jelenlétét közvetíti  A hatalom gyakorlásának legfőbb területe 
éppen ezért nem a pozíció őrzése, hanem a figyelem a gyengére, 
a betegre, a nehéz testvérre, a szegényre és a zarándokra, akik-
ben Benedek felismeri a hozzánk érkező Krisztust  Kérdés, hogy 
a rang és pozíció nélkül, törékenyen és kiszolgáltatottan, emberi 
testet öltve közénk érkező Krisztus megkapja-e tőlünk azt a befo-
gadást, egységet és közösséget (communio), amit mi várunk tőle 
az eucharisztiában?
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