
SZENNAY ANDRÁS

Bencés szerzetes,
teológus

Szél cserzette arc, egy kissé bicegő járás. Nehéz neki már az
élet terhe, talán szívesen le is tenné.

És mégis megy, viszi kitartóan, büszkén, magasba emelve a
Mária-zászlót Csíksomlyó hegyére.

Talán évtizedek óta így teszi. Életéhez idomult, élete részévé
vált ez a lélekemelő vonulás. Háború, harc, évtizedek nyomorúsá
ga megrokkanthatta, mégsem szaladt ki alóla a föld.

Megcsendesedő szívünk békéjével sosem lássunk mást, mint
az ő szelíd tekintetét!

,A szív egyszerűsége

A szív egyszerűségérőlaligha beszélhetnénk úgy, hogy - amint a
hozzászólást kérő sorok is jelzik - ne gondolnánk a "lélek harmó
niájára" (Marcus Aurelius), a "tisztaszívűekre" (Mt 5,8), az "alá
zatra és szelídségre" (Római Szent Kelemen), a "lélek békéjére"
(Szent Ágoston). A Szerkesztőség kis "mellékletével" némileg
megkönnyítette a differenciáltabb válaszadás lehetőségét. Mert bi
zony a "szív egyszerűségről" csak úgy szólhatunk, hogy ha gon
dolunk az ebből az egyszerűségből fakadó, azzal harmonizáló
szellemi-lelki értékekre.

"Kiegyensúlyozottság", "egyszerűség", "harmónia" - vajon
hány kortársunk törekszik e "kincsek" megszerzésére? Vajon a
szülők, az iskola, a társadalom tanító, nevelő munkájában van-e
ezeknek szerepük, jelentőségük? Vajon a napjainkban oly sokat
emlegetett és oly fontosnak tartott "személyiségkibontakozta
tásnál" van-e szerepe a formálandó szív egyszerűségének, har
móniájának? - A kérdéseket még hosszan sorolhatnám. De hiba
lenne itt megállni. Folytatásként néhány gondolatot szeretnék
felvázolni.

A benedeki (bencés) életstílus egyik fontos, a Regulában gyö
kerező jellemzőjére utalnék. A bencés közösséget, de az egyes
szerzetest sem jellemzi, hogy éjt nappallá téve dolgozzon, hogy
pihenésre időt nem szánva fizikuma-lelke felőrlődjék. Kortársa
ink közül sajnos igen soknak más a szemlélete és életvitele. Élet
útjuk a manager körökben jól ismert "burn-out" szellemében
formálódik, az eredmény pedig a lassú, majd erősödő, netán tel
jes szellemi-lelki kiégés. Félre ne értsük: jól tudom, hogy az élet
összetett, a mindennapi munka, a tanulás, a csend, a különféle
szabadidő és sok minden más is hozzátartozik. Az ezernyi fel
adat között a szív egyszerűségére szert tenni nem könnyű. De
talán sokakat meglephet az állapítás: ez a szívbéli egyszerűség

nemcsak elérendő cél, hanem eszköz is lehet. Az ezernyi felada
tot összefoglaló, a kiegyensúlyozottságot, belső harmóniát, integ
rációt biztosító eszköz. Nem valamiféle középszerűséget, hamis
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kompromisszumkészséget, hanem a belső értékeket, a belső in
tegrációt biztosítani képes eszköz. Az ember belső paradoxonjait,
a komplexitásokat harmóniába összerendező eszköz.

A bencés szerzetesből lett, nemrég elhunyt westminsteri bíbo
ros érsek, Bazil Hume mondta, írta le gyakran: az ember élete a
sivatag, a pusztaság csendje és a piactér zaja-zsibongása között zajlik.
De hozzátette: bár a keresztény élet ilyen összetett, mégis nagyon
egyszerű. Paradoxonjait, feszültségeit az Isten felé vezető úton le
het (kell) feloldani. A segítség "belülről jön". Az egyszerű szív
nem olcsó és erőtlen kompromisszumok nyomán ébredezik.
Nem, hanem kitartó önfegyelemmel válhat életmeghatározó té
nyezővé. És ami ennél is fontosabb: a tiszta, egyszerű szív végső

soron, kiteljesedésében Istennek felénk nyújtott ajándéka, amit so
kan nem képesek, nem akarnak elfogadni. Elfogadásához szükség
van a szív éberségére és nagy-nagy alázatra. "A szív tisztasága, egy
szerűsége, a lélek önuralma és békéje nem szerezhető,még kevés
bé őrizhető meg szívbéli alázatosság nélkül."]

Természetesen szükség van egyéb konkrét feladatok vállalásá
ra is. A szívtisztaságot, a valóban egyszerű szívet belső küzdel
meink során elért győzelmeink alakítják, formálják, mélyítik. A
belső harmóniában élő, az egyszerű szívű ember soha nem köze
lít sem ingerülten, sem visszautasítóan, netán ellenségesen senki
hez. De talán még ennél is nehezebb annak kimunkálása, hogy
elfogadja önmagát, s hogy legyen ereje a még nem elégségesen
tiszta, egyszeru szívét formálni, tökéletesíteni. Megszívlelendő

példát állított elénk Szent Atanáz, amikor Remete Szent Antalt
jellemezte: "belső alkatát tekintve tiszta volt, rosszkedv soha sem tette
barátságtalanná, de örömében sem volt féktelen. Sem túlzó nevetéssel,
sem félénkséggel nem kellett küzdenie ... Azt mondhainánk, egészen ki
egyensúlyozott, tiszta volt."z

Ismételten szó esett a "tiszta szívűekről". Valóban, ők az egy
szerű szívűek, akiket Jézus boldognak hirdetett (Mt 5,8). De nem
akarom befejezni kis vázlatomat úgy, hogy ne emlékeztessek a
szentpáli megfogalmazásra: "a szeretet az, amely türelmes és jó
ságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem ta
pintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat fel
nem rója ... mindent eltűr, mindent remél, mindent elvisel" (vö.
lKor 13,4-7). Vajon válhat-e bárki is egyszerű szívűvé, ha nem
alakítja szívét mindaz, amit ezek a szentírási követelmények elé ál
lítanak?
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