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Zsoltározzatok bölcsességgel!

Az eucharisztikus egységről,  
Szent Benedek Regulája nyomán

Divatjamúlt eszme?

Hogy de hogy propagálták a Kőrben az Esperantót1! Még ingyenes is 
volt a tanfolyam. Az volna jó itten, az Esperanto nyelv, nem-e. Mert 
akkor mindenki megértené a másikat. Akkor nem volna ez a chauvin 
jelleg, ha nemzetközi volna a beszéd. Aki pedig ilyesmit gondol itten Er-
délybe, hogy a magyar le legyen cserélve az Esperantóval, azt meg is le-
het nyilvánosan kővel dobigálni. Hacsak nem nagykalapos szocziálista 
… s kezd barátkozni románnal, szovjettel, minden, az egész világ a 
maga bajával az ő barátja lessz.2

Tompa Andrea regényhőse elmélkedik így. Van valami közös 
a 19. század derekától megjelenő mozgalmakban, a közös nyel-
vet ígérő volapükben és Eszperantóban, az Európát bejáró vallá-
si, politikai és filozófiai kísér(l/t)etekben. Ugyanolyan lelkesedés 
fűtötte dédanyámat, aki Zamenhoffal levelezett, mint az ekkor 
születő bahá’i vallás első híveit. Az újhegeliánusokkal együtt 
valami nagy, boldog egységről álmodoztak, ahol egymásra ta-
lál vallás és tudomány (Renan), vagy román, magyar, német, és 
bármilyen nemzetiségű proletár. A lendület megtörik az első vi-

1 Az Eszperantó szó eredetileg tulajdonnév volt, a nyelv elindítójának, 
Zamenhofnak az írói neve. Az iránta való tiszteletből a szót nagy kezdőbetű-
vel írjuk. 

2 Tompa Andrea: Fejtől s lábtól, Kalligram, Pozsony, 2013, 441–442.



lágháborúval, Hans Castorppal együtt az ütközetben, az esőben, a 
szürkületben, eltűnik szemünk elől.3 Renant nem olvassák, a nagy 
egymásratalálási hullám egyik utolsó gyermeke, a Népszövetség 
sem létezik többé. Hisz az ember valami szépben, szükségesben 
és jóban – és még a jobbik eset, hogy az eszme elhal magától, 
de bejöhet a rosszabb is, mikor önmaga torz karikatúrájába for-
dulva saját fiait falja fel a forradalom. A nagy proletáregyesülés 
közepette kijózanítólag hatott, „amikor a kommunista rendszer 
már a saját híveit is ölni kezdte, s így elég paranoid volt hozzá, 
hogy az ország minden szegletében a rendszer ellenségeit lássa 
megbújni”.4

A fentebb felsorolt eszmékből még az Eszperantó áll a leg-
jobban: ha kevesen is, de világszerte beszélik ezt az egyszerű-
ségében zseniális nyelvet. Mi közünk nekünk, keresztényeknek 
mindehhez? Renan gyönyörű prózájának hatását mára kihever-
tük, a volapük gyakorlatilag kihalt, a kommunizmus ütötte se-
bek gyógyulófélben, a Bibliát már Zamenhof idejében lefordítot-
ták Eszperantóra. A bahá’i hívők kevesen vannak, és jól ki lehet 
jönni velük: a vallásközi párbeszéd alkalmain nyitottan, szelí-
den, tiszteletteljesen vannak jelen. 

Az a kényes közünk van mindehhez, hogy az ökumenikus 
mozgalom beindulása is ehhez a korhoz és lelkesedéshez köt-
hető. 1910-ben volt az első nagy lépésnek tekintett Világmissziói 
Konferencia Edinburgh-ban. Félve kell feltegyük a kérdést: vajon 
több-e az ökumenikus mozgalom, a kereszténység felekezeti és 
eucharisztikus egysége iránti vágy, mint egy száz éve meghala-
dott kortünet? El fog-e tűnni, mint a volapük, vagy maroknyi, 
lelkes és jószándékú hívével sajátos, üde színfolt lesz, kifinomult 
érdeklődésű turisták célpontja, mint egy bahá’i templom vagy 
egy Eszperantó múzeum? Mi a keresztény ember dolga ebben? 
Mit tehet az eucharisztikus egységért az, aki Szent Benedek Re-
guláját követve zsoltárokat imádkozik, akár a világban élve, akár 
egy monostor falain belül? Ennek megvizsgálásához a Regula 
19. fejezetének 4. pontja lesz segítségünkre.
3 Thomas Mann, A Varázshegy, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988, 1035.
4 Nádas Péter, Világló részletek, Jelenkor Kiadó, Budapest, 2017, 179. (elektroni-

kus kiadás)
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Zsoltározzatok bölcsességgel!

Szent Benedek bölcsessége, hogy a zsoltároskönyvet egységként 
kezeli (RB 18,23). Vannak olyan keresztények, akik a zsoltárimád-
ságot egyfajta hangulati elemnek tekintik. Ha vidámak, keresnek 
egy dicsőítő zsoltárt, ha szomorúak, akkor a panaszénekekből 
választanak, ha pedig már nagyon sok a szomszédból és a kutyá-
jából, akkor ott egy frappáns átokzsoltár. Több azonban a zsol-
tároskönyv, mint finom bibliapapírra felírt, ókori recept szerint 
készült antidepresszáns. Ha a teljes zsoltároskönyvet elmondjuk 
egy hét alatt, mint Benedek javasolja, vagy kb. két hét alatt, mint 
a Magyar Bencés Kongregáció monostoraiban szoktuk, nem a mi 
hangulatunk és lelkiállapotunk lesz az elsődleges. Képtelenség a 
pénteki panaszzsoltárokról a vasárnap előesti Vesperás örömére 
váltani hétről-hétre. A napi mintegy másfél óra zsolozsma kiemel 
a saját aktuális lelkiállapotomból, és beemel az Egyház közös-
ségébe. A Zsoltároskönyv Krisztus imakönyve – a zsoltárokban 
lévő messiási próféciák Benne teljesedtek be. Ebből imádkozott 
a kereszten. A zsolozsma elénk tárja a szenvedő és a diadalmas 
Krisztust, a megvetett Szegletkövet és az Uralkodót – akinek tes-
tét és vérét, a keresztény egység és közösség tápláló aktusát ma 
külön ünneplik a felekezetek. Nézzük meg, hogyan zsoltároz-
hatunk benedeki bölcsességgel: fedezzük fel a zsoltárimádság 
segítségével, hogy mi a mi helyzetünk, mi az, amit nekünk kell 
megtenni, és mi az, amit Istentől kell várnunk az eucharisztikus 
egység kapcsán. Ehhez olyan zsoltárverseket hozok, melyeket 
imádkozhatunk a Krisztus-test, az Egyház megosztottsága miat-
ti fájdalmunkban. Jelen regulameditáció akkor ér valamit, ha az 
olvasó maga is – napi, heti zsoltározása során – olyan versekre 
bukkan, amelyek az egységért való imává válnak.

 

A helyzetünk

Irányítsd lépteidet az örök romokhoz, * az ellenség szentélyedben min-
dent lerombolt. (Zsolt 73,3)5

5  A zsoltárverseket és a számozást a Pannonhalmi Zsoltároskönyvből veszem.



Először is tudomásul kell vennünk, hogy a kereszténység 
egysége, az első századok csodája odavan. Nyilvánvalóbb ez 
olyannak, akinek a környezetében, családjában, baráti körében 
más felekezetűek is vannak. Nem mehetünk el e tény mellett, 
nem lehet úgy keresztény életet élni, hogy az egység nem hiány-
zik! A zsidóság ma is a Kr. u. 70-ben lerombolt Templom köré 
szerveződik. Rá kell néznünk a hiányra, ahogy a Chemin Neuf 
Közösség tesz ki egy üres kelyhet és paténát az oltárra, jelezvén 
az egység hiányát. 

A Prédikátor szkepticizmustól sem mentes gyönyörű könyve 
így nyit: „Hiábavalóság, csak hiábavalóság, ezt mondja a prédi-
kátor, hiábavalóság, csupa hiábavalóság. Minden hiábavalóság!”

Ennek a hiábavalóságnak az eredetiben a szellőhöz, párához, 
a mulandósághoz van köze. Ez Ábel héber neve is. Ez a mulan-
dóság uralkodik most a keresztény egységen is. Emlékszem arra, 
amikor először találkoztam a halál fogalmával. Nagybátyám 
hozta a hírt, hogy egy rokonunk meghalt. Nem értettem akkor 
ezt a szót, ő elmagyarázta: eddig volt, most már nincs. Láttam a 
fájdalmát és megvigasztaltam, mert én is jártam már úgy kedves 
játékaimmal, hogy azt hittem, nincsenek. Mondtam, hogy nézze 
jól át a szekrényeket, fiókokat, a foteleket, elő fog kerülni az, amit 
elveszettnek gondolunk. 

Meddig emészti lelkem a fájdalom, † meddig bánkódom naphosz-
szat szívemben? * Meddig győzedelmeskedik rajtam az ellenség? (Zsolt 
12,3)

A nincs – akár bízunk abban, hogy megkerül az elveszett, 
akár nem, fájdalommal tölt el bennünket. Meg kell vizsgálnunk, 
hogy fáj-e a megosztottság. A fájdalom az egyetlen inger, amely-
hez nem lehet hozzászokni. Az ember megszokja a gépek zúgá-
sát – inkább csak az tűnik föl, ha elhallgatnak. Meg lehet szokni 
szagokat is. A fájdalmat azonban – azért, hogy testünk védelmét 
biztosítsuk – nem tudjuk megszokni. Az jelzi, hogy fontos ne-
künk az egység, hogy fáj a hiánya. A már említett Chemin Neuf 
Közösségnek van egy nagyon szép imája:
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Úr Jézus, ki azért imádkoztál, hogy mindnyájan legyenek egy, ké-
rünk Téged a keresztények egységéért, úgy, ahogy Te akarod, azokkal 
az eszközökkel, melyekkel Te akarod. Add Szentlelkedet, hogy érezzük a 
szakadás fájdalmát, lássuk bűnünket, és minden reményt meghaladóan 
reméljünk. 

A szakadás ellen az akar tenni, akinek fáj. Arra hívok min-
denkit, akinek kényelmes ebből a szempontból a helyzete, olyan 
helyen él, ahol a felekezetének megfelelő szertartás szerint vehet 
úrvacsorát, vasárnap a család együtt megy ugyanabba a temp-
lomba, és nem kilenckor indul az édesapa az egyik helyre, tízkor 
pedig az édesanya a másikra, hogy mozduljon ki kicsit a kom-
fortzónájából. Menjen el egy másik felekezet istentiszteletére, és 
tapasztalja meg, mit jelent egyedül vagy kevesedmagával a pad-
ban maradni, és nem kimenni Krisztus testét és vérét magához 
venni a többiekkel! Élje bele annak a diáknak a helyzetébe magát, 
aki más felekezetű országban, városban lakik, és nem két busz-
megálló a templom, hanem esetleg órákat kell utazni! Gondolja 
át, mit érezhet az, aki kedves rokona temetésén a gyászmisén 
nem áldozhat! A fájdalom hiánya nem az erőnek a jele – hanem 
az elhalt testrésznek.

A fájdalom cselekvésre késztet. Elrántom a kezem a forró 
edénytől. Bekötözöm a sebet. Csinálok valamit az egység nagy 
ügyében. Kijózanítólag hat a természetes cselekvési hajlamunk-
ra ez a zsoltárvers: „Nem járok nagy ügyek után, * sem erőmet 
felülmúló csodák után.” (Zsolt 130,1) Rá kell ébrednünk a tehe-
tetlenségünkre. Az emberre, akire egy fát nem lehetett egy kert-
ben rábízni, hogyan bíznánk rá az eucharisztikus egység meg-
oldását? Ha a megoldás emberi szereplőket igényel is majd, az 
is Isten műve lesz. Egyelőre azonban fájdalmas a helyzetünk, és 
tehetetlenek vagyunk. Ha az előbbire nem ébredünk rá, nem fo-
gunk semmit sem tenni. Ha a másodikra nem, akkor pedig pe-
dig pelagiánus vagy szemipelagiánus módon magunk akarunk 
megoldást hozni – olyasmi sikerre számíthatunk, mint amilyet a 
volapük nyelv elért. 
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Amit mégis tehetünk

Tehetetlenségében az ember hajlamos kipipálni a felada-
tot. Úgyse megy, majd Isten csinál valamit, ha akar, majd az 
eszkathonban, majd a Seregek Ura. Ám az, hogy a helyzetet nem 
mi fogjuk megoldani, nem azt jelenti, hogy nincsen dolgunk – 
ahogy az üdvösségünket sem mi érdemeljük ki, de ettől nem le-
hetünk tétlen keresztények – legalább ebben egyetértenek a kü-
lönböző felekezetek. 

Még köveiben is gyönyörködnek szolgáid (Zsolt 101,15)

A jeruzsálemi Templomból alig maradt valami. A temp-
lomhegy nyugati fala áll, ez a zsidóság zarándokhelye. A hegy 
fennsíkja, az egykori templom helye muszlim szent hely. Ke-
resztények is látogatják mindkettőt – a politikai és biztonsági 
helyzettől függően. Egy már nem létező épület három világvallás 
híveit vonzza. Keressük meg a mai, megosztott úrvacsorai gya-
korlatban is az egység maradványait! Az elhangzó szereztetési 
igék sehol nem tartalmazzák a felekezet nevét. Nem egyes fele-
kezetekért, hanem tiérettetek. És a hozzá kapcsolt feladat az Úr 
halálának hirdetése – mely váltsághalál szintén nem szűkíthető 
felekezeti csoportokra. Gyönyörködjünk abban, hogy részekben 
ugyan, de megvan az Úrtól rendelt Szent Vacsora, és fedezzük 
föl az egység megmaradt nyomait benne!

Az Úrra bízzad utadat, * benne remélj, s ő gondodat viseli. (Zsolt 
36,5)

Később, az Újszövetségben az 1Pét 5,7-ben visszhangzik 
majd ez a gondolat: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert 
néki gondja van reátok.” Sajátos keverékére hív ez a zsoltárvers 
a szemlélődésnek és a közbenjárásnak. Nem a kifejezett kérést 
tanítja, nem azt, hogy Isten elé tegyünk egy listát arról, hogy mik 
a feladatai ezen a héten, ebben az aiónban. Felelős könnyedségre 
nevel: a komoly helyzetet vigyük úgy Isten elé, hogy előre meg-
nyugszunk abban, amit Ő majd dönt. A János szerinti evangéli-
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um őrzött meg két ilyen imádságot. Az első a kánai menyegzőn 
hangzott el. Mikor Mária, észlelve a feszült helyzetet, amelyből 
nagy szégyen és sok fájdalom támadhat, csak ennyit mond: „Nincs bo-
ruk.” Ugyanilyen a betániai nővérek üzenete Jézushoz: „Uram, 
íme, akit szeretsz, beteg.” Kifejezetten nem kérnek semmit, csak 
odaviszik Jézus elé a nehéz helyzetet. Ez a mi feladatunk is: lehet 
az imaéletünk rendszeres része az, hogy az eucharisztia vétele-
kor elmondjuk: Uram, nincs közös borunk. 

Isten a szakadásban

Isten felette áll az időnek és a múlandóságnak. 

Mielőtt a hegyek lettek, †
föld és világ megszülettek, *
öröktől örökig vagy te, Isten (Zsolt 89,2)

A szakadás az időben történt. Volt, amikor szakadásmente-
sen, egységben élt a kereszténység. Nem a megosztottság az alap-
helyzete. Orthodox testvéreink mondják optimizmussal: azért re-
ménykedhetünk az egységben, mert előbb volt az egység, mint a 
szakadás. A bencés rend, mely bőven a nagyobb szakadások előtt 
alakult meg, őrzi ezt az optimizmust. Isten az időben vezet ben-
nünket, de ő nincs alávetve az időnek: az idő is teremtett dolog. Mi 
ennek a felfoghatatlan és érthetetlen időnek egy szomorú szaka-
szát látjuk, amikor ez a szakadás fennáll. Ez a zsoltárvers egy má-
sik nézőpontot kínál: onnan, ahol Isten van, a hatalmas hegyek is 
múlandó dolgok. Mulandó a szakadás is. A már említett Prédiká-
tor könyve a dolgok mulandó természete mellett az isteni cselek-
vés örökkévalóságát is tanítja: „Rájöttem, hogy mindaz, amit Is-
ten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs 
belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Ami 
volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt; és az Isten 
előkeríti azt, ami tovatűnt.” (Préd 3,14-15)
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Isten pedig összegyűjt minket egy akolba, egy pásztor köré 
– az Ő örök létébe von be minket. Ezt legszebben talán ez a zsol-
tárvers fejezi ki:

Jeruzsálemet az Úr felépíti, * és összegyűjti a széjjelszórt Izraelt. 
(Zsolt 146,2)

Hogy mikor és hogyan – erről nem szól sem ez a zsoltárvers, 
sem az evangéliumban megőrzött jézusi tanítás. Nem is az a dol-
gunk, hogy a módot és az időt kutassuk, hanem az, hogy tuda-
tosítsuk: meglesz az, amit Isten ígért. Jeruzsálemet az Úr felépíti, 
és összegyűjti a széjjelszórt Izraelt. Ahogyan reményt adott ez a 
zsoltárvers a fogság és a diaszpóra zsidóságának, úgy ránk is vo-
natkozik. „Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűj-
teni gyermekeidet” – mondta az Úr Jézus, és mondja, próbálja és 
gyűjti ma is.

Történelem és üdvtörténet

Megáldottad országod, Uram, * jóra fordítottad Jákob sorsát. (Zsolt 
84,2)

Sámuel első könyve leír egy történetet, amelyben Izrael vénei 
királyt kérnek, hogy a szomszédaikhoz hasonlítsanak:

Izrael vénei összegyűltek, elmentek Sámuelhez Rámába, és azt 
mondták neki: „Nézd, megöregedtél, fiaid meg nem a te útjaidon jár-
nak. Adj nekünk királyt, hogy kormányozzon minket, amint ez minden 
népnél szokásban van.” Sámuelnek azonban nem tetszett, amivel előáll-
tak: „Adj nekünk királyt, hogy kormányozzon minket.” Ezért az Úrhoz 
fordult. De az Úr azt mondta Sámuelnek: „Tégy meg mindent, amit 
csak kér tőled a nép, hisz nem téged vetettek el, hanem engem vetettek 
el, hogy ne uralkodjam többé fölöttük.” (1Sám 8,4 skk)

Az emberek által a korszellem miatt kért királyság intézménye 
élesen szemben áll a teokráciával. Isten még ezt az intézményt is 
felhasználja az üdvtörténetben: Dávid és Jósiás Isten szíve szerint 
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való királyok lesznek, Dávid háza pedig a messiási ígéretek birto-
kosa. Az ember írja a történelmet, eladják Józsefet, Istentől pedig 
az üdvtörténet jön: így lesz Jákob házának élelme, így tapasztalják 
meg majd Isten szabadító kegyelmét Mózes idejében. 

Bakonybélben, a kóruson van egy ajtó, amely átvezet a kla-
uzúrába. Ezt a kommunizmus alatt elfalazták. Az ötvenes évek-
ben ugyanis Monostorunk, miután a szerzeteseket elzavarták, 
több mint hetven apáca kényszerlakhelye volt. Az ő templomba 
való bejutásukat nehezítették meg így. Ma az ajtó nyitva áll. Meg 
akarták szüntetni a szerzetesi életet – de a szerzetesnővérek biz-
tosították a spirituális folytonosságot, és imádkoztak azért, hogy 
mi ide visszatérhessünk. József így summázza a történteket a 
testvéreinek: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra 
fordította azt.”

Akármilyen emberi rosszindulat áll is a szakadások mögött, 
akármi késlelteti is az eucharisztikus egységet, az üdvtörténet Is-
ten kezében van. Ha esetleg csupán a korszellem tükröződése 
volt a bő száz évvel ezelőtti ökumenikus fellángolás – nem szá-
mít. Az számít, hogy a kegyelemes Isten kezében vagyunk, ott 
van az eucharisztikus egység kérdése is.

Zárszó

Szent Benedek a szerzeteseknek hangulattól, lelkiállapottól füg-
getlenül a teljes zsoltároskönyvet rendeli imádkozni. Krisztus je-
lenik meg így számunkra, Aki egy közösségnek rendelte ételül 
és italul az ő testét és vérét, aki üdvtörténetté formálja az emberi 
történelmet, aki megígérte, hogy összegyűjt minket, és egy le-
szünk. Monostorainkban naponta többször imádkozzuk a zsol-
tárokat – imaóráink mindenki számára nyitottak. Találkozzunk 
az imaórákon egymással és Krisztussal, és vigyük elé, hogy nincs 
közös borunk! Zsoltározzunk bölcsességgel! (vö. RB 19,4; illetve 
Zsolt 46,8) Elő fog kerülni az, amit elveszettnek gondolunk, mert 
az Isten előkeríti azt, ami tovatűnt.

Toókos Péter János
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