
a regula ösvényén

Úgyis mindenhol egy Úrnak szolgálunk

A Regula a 61., az idegen szer-
zetesek felvételéről szóló fejezetében találjuk a címben olvasható 
mondatot. Eljátszottam a gondolattal: mi a helyzet, ha az a távoli 
tartomány, ahonnan jön az idegen szerzetes, akiről a Regula szól, 
más felekezetű, mint a monostor, ahol az ő befogadásán gondol-
koznak. Miket ajánl Szent Benedek a figyelmünkbe a befogadás 
előtt?

Egészséges távolságtartás

Az idegen a Bibliában gyanús, különösen, ha foglalkozására néz-
ve kánaáni isten. Az idegen isten az, akivel nincs közös múlt. 
Aki nem hozott ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Aki 
paráznaságra, pogány áldozati lakomákra biztat, és végső soron 
elszakít Izrael szabadító Istenétől. Akihez – mivel nem büntetett 
meg a pusztában hűtlenségünkért – nem társulnak kellemetlen 
emlékek. Van a tiszta lap és a szép ígéretek, amik el is feledtetik, 
hogy a közös múlt Istennel a Teremtés és a Szabadítás alapjain 
nyugszik. Egy párkapcsolati párhuzammal élve: olyan ez, mint 
amikor megjelenik egy harmadik fél a kapcsolatban. Valaki, aki 
szép, helyes, aki nem hagyja maga után vizesen a fürdőszobát 



(legalább is még nem láttam), aki nem horkol (még nem hallot-
tam), akinek nincs kellemetlen anyja, akit Húsvétkor és Kará-
csonykor meg kellene látogatni (hiszen még sosem voltam ott). 
Igaz, nem is éltem át vele semmi olyasmit, amire alapozni lehet-
ne a kapcsolatunkat, mindössze tett rám egy felületes, de jó be-
nyomást. Nem véletlen óv a Biblia az idegentől, ha az isten. 

Ha viszont ember, akkor más a helyzet. A jövevény – miként 
Szent Benedeknél az idegen szerzetes – bekerülhet a közösség-
be. Menjünk hát hozzá kicsit közelebb! Minden új dologgal való 
szembesülés önmagammal is szembesít. Hogyan reagálok egy új 
ízre. Egy új zenére, egy divatos író sikerkönyvére. Ahogyan a 
másikat nézem, az rólam is szól. Buberi kategóriákban gondol-
kodva: el tudok-e jutni Én–Te viszonyra a másikkal, vagy meg-
maradok a külső elemző Én–Az szintjén?

Gyanús terület a világ. Még az útra küldött testvéreknek 
sem szabad elmondani, amit kinn láttak vagy hallottak, mert az 
legtöbbször romboló. Erre itt egy idegen, aki ott élt, kinn a mi 
biztonságos világunkból. A találkozás mindenképpen az Én-Az 
szinten kezdődik. Balatonfüreden kirándulva találkoztam az er-
dőben egy borjúnyi kutyával. Szibériai medvefaló, pliocén ma-
mutterelő, valami ilyesmi, a gazdájától jó ötven méter távolságra. 
Amikor meglátott, felcsillant a szeme. Látszott, azon gondolko-
dik, az ebédje vagy a játszópajtása legyek. Az idegennek ez az 
elemzése még az Én–Az viszony. A Te, írja Buber, kegyelem által 
találkozik velem. 

Nézzük meg először, mennyire idegen az a szerzetes, aki a 
távoli, más felekezetű tartományból jön! Annyira azért nem az, 
mint a fentebb említett idegen istenek. A Regula nem is a Vulga-
ta alienus szavát használja rá, ami az idegen istenek latin megne-
vezése, hanem a peregrinust. Tehát monachus peregrinus és nem 
deus alienus. Az alienus: más, akihez nem kell közünk legyen. A 
peregrinus: máshonnan jövő, aki testvérünkké lehet.
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Imádságos óvatosság

A monachus peregrinus tehát a testvérünkké lehet, de ne feledjük 
a Regula bölcs megfontoltságát: már a vendéggel kapcsolatban 
is megjegyzi Szent Benedek, hogy először imádkozzanak vele, 
s utána váltsanak békecsókot. Az imádság tehát mint a legel-
ső, legfontosabb dolog jelenik meg, amit az újonnan érkezővel 
együtt tenni kell. A szüntelen imádkozzatok parancsa alól a vendég 
érkezése nem mentesít, hanem átformálja az imádságot. 

A közös imádság: a közös ismerősnek, Istennek a keresése. 
Akivel mindketten kapcsolatban vagyunk, akin keresztül a má-
sik Az-ból Te-vé tud válni. Az Iliász hatodik énekében Glaukosz 
és Diomédész, mielőtt a társadalmi elvárásoknak megfelelően 
lemészárolnák egymást, beszélgetnek egy kicsit. Ekkor derül ki, 
hogy felmenőik jó viszonyt ápoltak egymással. Diomédész így 
örvendezik:

Régi barátom vagy hát így, révén az apáknak:
mert hős Bellerophontészt egykor az isteni Oineusz
húsz napon át vendégül látta a háza ölében;
s tisztelték egymást gyönyörű vendég-adománnyal.

És innentől Glaukoszék lemondanak arról, hogy egymás el-
len harcoljanak:

Rajta, cseréljünk hát fegyvert; lássák ezek is, hogy
ősi barátoknak valljuk dicsekedve magunkat.
Így szóltak ketten, s lovaikról földre szökelltek,
és a baráti szövetséget kézrázva kötötték.
(Devecseri Gábor fordítása)

This is the beginning of a beutiful friendship, mondják azóta is 
balkánszerte. A közös felmenőket a távoli, más felekezetű tarto-
mányból érkező szerzetesnél a közös keresztség, a Szentírás, az 
apostolok tanítása és hitvallása, néhány kedves, közös szent, pél-
dául Ágoston jelenti. Bárcsak észre vennénk, hogy a szerzetesség 
intézménye maga is ilyen: minden nagyobb egyházszakadás előt-
ti, közös kincs. Végső soron mindezeknek a forrása Isten, akihez 
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imádkozunk. Megjegyzendő, hogy a görög εὔχομαι ige, amivel 
ősi barátnak vallják magukat dicsekedve a hősök, azt is jelenti: 
imádkozni. Akkor tudok imádkozni, különösen a messziről érke-
zett testvérrel együtt, ha tisztában vagyok azzal, kiknek köszönhe-
tem, hogy itt vagyok, s hogy kincseim másokkal közösek.

A befogadandó, más felekezetű messzi tartományból érkező 
szerzetesnél tehát az első kérdés, hogy tudunk-e együtt imád-
kozni. Elmondja-e az Úrtól tanult imádságot? Hajlandó-e velem 
bibliai szövegekkel imádkozni, zsoltárokkal, Zakariás vagy Szűz 
Mária hálaénekével, ó- és újtestamentumi kantikumokkal? Ha 
igen, akkor már van egy közös imakönyvünk, a Szentírás, ami-
ből Isten ó- és újszövetségi választott népe is imádkozik. Szűri ez 
a módszer a vendéget és a távolról jövő szerzetest, és szűr engem 
is – én hogyan imádkozom? Felfedezem-e, hogy a Mi Atyánk kö-
zösségi ima, többes szám első személyben írva? Keresem-e, hogy 
a magányos Én Atyám kezdetű, nem létező imádság helyett a Jé-
zustól tanult Mi Atyánkot mondjam, együtt azzal, akit majd Ő 
küld? Az első szűrő tehát az imádság.

Egy Úr

Az Úrtól tanult imádság átvezet a második szűrőhöz. Én dön-
töm-e el, ki a befogadható, ki a testvér, vagy van fölöttem egy 
Úr, aki utat mutat ebben? A Szentírás lapjain bőven találkozunk 
olyan helyzetekkel, amikor Isten segítsége mutatta meg, ki a 
testvér. Gamáliel higgadtsága nekünk is jól jöhet. Péter apostol 
a Lélek felszólítására a körülmetéletleneket is testvérként keze-
li. Ananiás ugyancsak a Lélek indíttatására keresi fel a még vak 
Sault. Mindegyiküknek frater peregrinus, messze lévő testvér 
volt az, akit közelükbe hozott az Úr. Talán voltak is akkoriban 
ilyen mondások: Messze van, mint a keresztények a Nagytanácstól, 
vagy: Távoli, mint Szent Péter és a körülmetéletlenek, esetleg: Hosszú 
az út, mint Saulnak Ananiásig. Aztán a távoliból, a peregrinusból 
frater peregrinus lett, aki bizonyos dolgokban távoli, peregrinus, a 
lényegben azonban testvér, frater.
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Sokat elmond a másikról és magamról is, hogy így tekintek-e 
kettőnkre: egy Úrnak szolgálunk. Sokat elmond egy monostorról, 
egy közösségről, egy felekezetről, egy országról, hogy magát és 
a másikat ugyanannak az Úrnak a szolgájaként értelmezi-e. Az 
enyémből zárok ki mást, és oda fogadok be az én kegyelmemből, 
vagy az Úr intézőjeként mérlegelem, kit és hogyan fogadjak be 
az Ő házába?

Urunk maga könyörgött egységünkért a főpapi imában. A 
Zsidókhoz írt levél szerint Krisztus örökké él, hogy közbenjárjon 
értünk. Ha az Úr imádkozik az egységért és értünk, akkor ne-
künk, szolgáknak is ez a dolgunk: imádkozni az egységért, ben-
ne a magam és a másik helyéért.

Szolgálat

Egy keleti tanítás szerint az ember alapmagatartása a szolgálat. 
A lelki élet ezt az alapmagatartást vezeti jó irányba: különben 
az ember Isten helyett a pénzt, a munkahelyét, a kiskertjét, a 
macskáját, a szobanövényeit stb. szolgálja. Az Úr Jézus is arra 
biztat minket, hogy ha mindent megtettünk, amit parancsoltak 
nekünk, mondjuk magunkat haszontalan szolgáknak. Lehetek 
okos szolga, akit a megérkező Úr munkában talál, és a többi fölé 
rendel, hogy idejében kiadjam élelmüket. És lehetek gonosz szol-
ga, aki úgy gondolja, késik az Úr, és basáskodik a szolgatársa-
in. Az ilyen szolgát az Ura kettévágatja, az okos szolgából pedig 
barát lesz, mert Krisztus tudtul ad neki mindent, amit az Atyá-
tól hallott. Szolgából tehát nem úr, hanem az Úr barátja lehetek. 
A másik pedig peregrinusból szolgatárs, barát – itt fordulhat át 
az Én–Az viszony analitikus méregetése az Istenben gyökerező 
Én–Te viszonyba. Meglátom-e ezt a lehetőséget kettőnk kapcso-
latában? Meglátom-e, hogy kettőnk kapcsolata nemcsak a pereg-
rinustól függ, hanem attól is, hogy én milyen kapcsolatban va-
gyok az Úrral? 
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Türelem

Áldott emlékű lelkipásztorom, dr. Imre Ernő kiválóan tudott 
hollandul. Egyszer a kezébe került egy nyelvkönyv, amely gyors 
és könnyű hollandtanulást ígért. Ernő bácsi megcsóválta a fejét: 
sem gyorsan, sem könnyen nem megy. Ilyen a bencés élet is. A 
jelentkezőnek nem szabad könnyen megengedni a belépést; az 
ajtó, amin belépni készül, szűk és szoros. A döntések sem elkap-
kodottak, hanem a fontos dolgokban esetenként hosszadalmas 
konzultáció előzi meg őket. Az ilyen élet lelki élet, s az ilyen be-
fogadás úgy viszonyul a híg spiritualitáshoz, a hamar egymás 
keblére boruláshoz, mint – szakácsként szólva – az órákon át 
főzött bográcsgulyás a zacskós leveshez, vagy – nyelvtanárként 
szólva – a mennyibe kerül egy pohár bor példamondat felolvasása a 
társalgási zsebkönyvből A pármai kolostor eredetiben történő él-
vezéséhez. Az idegen befogadásával kapcsolatos eljárás megfon-
tolt, alapos, időigényes, cserébe viszont Krisztusnak magának a 
befogadását élhetjük át. A messziről jövő szerzetest nem azon-
nal, hanem olyan hosszú idejű vendégeskedés után lehet befo-
gadni, amely alatt megismerhették szokásait. Ahogy nem java-
solt egy randi után az anyakönyvvezetőhöz és a paphoz menni, 
úgy szintén nem szerencsés egy hangulatos monostori nap után 
szerzetesnek jelentkezni, és a monostor részéről ilyen kérést elfo-
gadni. Lin Jü-tang írja, hogy egy napra mindenki szívesen lenne 
szerzetes, és húzna a harangot, de egy életen keresztül… Együtt 
kell élni egy darabig az érdeklődővel, a jelölttel, hogy az erre 
való készségről meggyőződjünk. Arról, hogy a távolság idegen-
séget is jelent-e, tehát a másik alienus, vagy pedig arról van szó, 
hogy peregrinus, mert a különbségek áthidalhatók. Ilyen együtt-
élés valósulhat meg az egyének szintjén a monostorokban és az 
ökumenikusan nyitott közösségekben (pl. Chemin Neuf, Bárka), 
a felekezetek szintjén pedig a közös tanúságtételben: a szeretet-
szolgálatban, a misszió bizonyos helyein (pl. börtönmisszió, ka-
tonai lelkészség). 

Ilyen szűrőkön át kell tehát eljutnia egy távolból érkező test-
vérnek a közösségvállalásig. Ez az egyén útja, és ez a felekezetek 
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útja is. Az egészséges távolságtartásból imádságos óvatosságra 
jutva, felismerve a fölöttünk lévő Urat és szolga-mivoltunkat, tü-
relmesen várni, míg Te-t tudunk a másiknak mondani Az helyett 
– és míg az ő szájából is ezt halljuk.

Eljátszottam a gondolattal, hogy a távoli tartomány, ahonnan 
jön az idegen szerzetes, akiről a Regula szól, más felekezetű, mint 
a monostor, ahol az ő befogadásán gondolkoznak. Eljátszottam, 
aztán 2010-ben útnak indultam. Imádsággal, türelmesen várom 
más testvérek és a felekezetek útját. Uram erre tanított. Találkoz-
nunk kell, ha egy Úrnak szolgálunk!

Toókos Péter János
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