
hibásak, mert úgymond kemény munkára nem hajlandók. A rend-
szerváltás veszteseinek viszont nyílik a zsebükben a bicska a hi-
valkodó villák, autók (és hajók és repülők) és vadászatok és mula-
tások láttán. Nem tudom, találkozik-e valahol ez a két világ.

A Miskolci Egyetem egyik intézete „örökbe fogadott” egy falut,
amelyért lobbizik, amely ügyeit intézi, ahol meg-megjelenve a min-
dennapokban is igyekszik segítségre lenni. Az örökbefogadás elfo-
gadás. És talán egy idő után az örökbefogadott sem érzi mostoha-
gyereknek magát. Elmagányosodott világunk szegényeinek zöme
annyi csalódást élt át, hogy már nem mer kopogtatni. Nem akar a
nem nyíló ajtók elől megszégyenülten elkullogni. De meg lehet szó-
lítani. Meg lehet hívni. Keresni lehet a találkozást vele. A társadalmi
megbékélés és világunk emberségesebbé tétele ma a jobb módúa-
kon múlik. Nem a leggazdagabbakon. Azokat már nem érdekli,
hogy „könnyebb a tevének a tű fokán…” De egy szerzetesháznak,
egy egyházközségnek, egy tehetősebb családnak módja van rá,
hogy meghívja Krisztust a hajléktalan, a cigány, az alkoholista ké-
pében, mondjuk Karácsonyt együtt ünnepelni. És minden jó szán-
dékú embernek módja van arra, hogy átvállalja egy nehezebb sorsú
embertársa gondjainak egy részét. Nem csak anyagiakról van szó.
A magát ellátni alig tudó öregekkel töltött egy-két óra nagyobb
kincs, mint egy névtelen pénzadomány. Csak arra kell rádöbbeni,
hogy a kereszténység, sőt az emberség lényege a másik ember el- és
be- és baráttá fogadása.

Idegen voltam…
„Idegen voltam, és befogadtatok engem”

(Mt 25,35)

Akár rokon, akár vendég, netán „vad idegen” érkezett hozzánk
gyerekkoromban, mindig érdekes és örömteli esemény volt. Túl a
vendéglátás velejáróin, a személyes volt az érdekes: a családtörté-
netek, beszámolók, börtönélmények, a tapasztalatcsere bensőséges
alkalma volt egy-egy vasárnap délutánja. A férfiak kártyáztak és
poharaztak, politizáltak, megváltották a világot, az asszonyok a kis-
szobában teáztak, és időnként egész csendesen és titokzatosan sut-
togtak egymás között, mi gyerekek játszottunk, időnként megmár-
tóztunk, belehallgattunk mindegyik beszélgető körbe. Az egésznek
védő, megőrző, lélektől-lélekig ívelő őszinte, jó légköre volt. A ven-
dég ajándék, az idegen, azaz az ismeretlen is. Érhet csalódás, az is
tapasztalat. E vonatkozásban jó iskola volt az otthon.

Hosszú út vezetett Ábrahám Mambre tölgyesében történt ven-
déglátásától Lázár és nőtestvérei Jézusnak nyújtott vendégszerete-
tén keresztül napjaink vendéget fogadó gyakorlatáig. Jézus maga is

VÁRSZEGI ASZTRIK

Püspök,
pannonhalmi főapát

947

Eleje:Layout 1  2010.11.17.  10:54  Page 947    (Black plate)



lakomára, vendégségbe hív meg bennünket, barátait és az idegeneket
is. Nem a kiváltságosok, hanem a fogékonyak telepedhetnek le asz-
tala köré, akik a hegyi beszéd szomjúságában élnek. A szerzetesi ven-
dégfogadás ebbe a biblikus hagyományba kapcsolódik. A vendég
érkezése a remeteségben élő fiatal Benedeknek is „húsvét élmény”.
A monostorba lépő fiatal szerzetes ezt a hagyományt asszimilálja, szin-
te észrevétlenül is erre szocializálódik. Eszköztárat örököl, ráhan-
golódik a vendégfogadás élethelyzeteire, majd személyesen hordozza,
teszi élővé. Egy közösség gazdag lehetőségekkel rendelkezik a ven-
dégek terén, küldetést, missziót tölt be általa. Egyre tarkább, sokrétűbb
és szétesőbb hazai környezetünkben a vendégszeretetet látom az egy-
ház, a monostor olyan esélyének és lehetőségének, ahol a másik em-
bert, egy kisebb csoportot személyesen tud megszólítani. Megszó-
lítani, ugyanakkor a szabadságát is tiszteletben tartani. Mert a
vendégbarátság kétoldalú, dialógikus valóság. Vendéget hívunk, az
idegen megjelenik, a hívott szabadságában áll, hogy elfogadja-e hí-
vásomat, az idegen szabadságában áll, hogy betér-e egy keresztény
monostorba.

Hol keresendő a keresztény vendégfogadás titka? Két elvi kulcs-
mondata van Benedek Regulájában a vendégfogadás művészeté-
nek. Minden érkező idegenben, vendégben az Urat, Jézus Krisztust
kell látnunk, hiszen maga mondta: „Idegen voltam, és befogadtatok
engem” (Mt 25,35). A másik: minden embert tisztelnünk kell, kivé-
tel nélkül mindenkit, különösen is a hitben testvéreinket. A Regula
53. fejezete elmondja, miként kell gondoskodni a vendégről, miként
kell az apátnak az asztalközösséget is felajánlani neki, hogyan fi-
gyeljen észrevételeire, tisztelettel megfogalmazott kritikájára.

A válogatás nélküli, őszinte tisztelettel nyújtott gondoskodás,
szolgálat, elfogadás ajándékozza meg a vendéget azzal, hogy bát-
ran önmaga lehessen, és ha mindkét fél, a vendéglátók és a vendé-
gek is szabadok, lépésről-lépésre tűnnek el az előítéletek, az ide-
genség, tárul fel a másik szíve, az őszinte, majd a még mélyebb
emberi, testvéri szó. A vendég szolgálata, mint a szeretet egyik vál-
faja, isteni vonásokat hordoz, hiszen Isten az, aki bűneink ellenére
is mindannyiunkat irgalmasságában magához enged. Jóságának és
feltétel nélküli szeretetének megtapasztalásával egyidejűleg éljük
át méltatlanságunkat, bűneinket. Valami ehhez hasonló történik az
őszinte és nem formális, nem protokolláris vendégfogadásban.
Ilyen légkörben könnyebb megtalálni az őszinte szót, könnyebb
megfogalmazni a szembenálló nézeteket, a nézőpontok ellenére is
könnyebb képviselni a kiengesztelődött sokféleséget. Aki a vendég -
szeretet biztonságát élvezi, nem kell félnie még akkor sem, ha nem
ugyanazon véleményt képviseli.

Azok az emberek, akik sokakért viselnek felelősséget és nagy
teher nehezedik vállukra, belső iránytűvel, ösztönösen keresik azo-
kat a helyeket, azokat a megbízható személyeket, ahol félelem nél-
kül őszinték lehetnek, és ahol megőrzik a vendég titkát. Sokan ma-
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gányosak és bizalmatlanok, és ezt valahol ki kell mondaniuk. Van-
nak olyan személyes élethelyzetek, ahol egy jó és világos szó eliga-
zító, támogató, bátorító és megnyugtat. Egy monostor vendégba-
rátságai révén úgy működhet, mint egy társadalmi szűrő. Ezen a
síkon azonban nem szabad e szolgálatról többet beszélni, mert az
már indiszkréció, a vendégjog megsértése lenne. Áll rá a Regula
törvénye: „azt csak az apát — vagy a lelki atyák előtt — tárja fel, aki
meg tudja gyógyítatni a saját és mások sebeit, és nem tárja föl, nem
hozza nyilvánosságra azokat” (46. fejezet).

Sokféle ember jön egy mai monostorba: zarándok, turista, dele-
gációk, klerikusok és laikusok, és különböző világvallásokhoz, ke-
resztény felekezetekhez tartozók, gazdagok és szegények. E talál-
kozásokban kimondhatatlanul is megfogalmazódik, hogy mivel
szent helyre jönnek, a szent hely képviselői révén még a nem hívő
is Isten jóságát és feléje forduló emberszeretetét akarja megtapasz-
talni. Ha megtapasztalja, boldogan és örömmel távozik, ha nem,
talán egyszersmindenkorra lezárul, Istenre is. Ezért a vendéglátók-
nak nagy a felelősségük, és tudniuk kell, miként bánnak az embe-
rekkel. A Regulában erre is van tanács: „ha valakinek nem tud (….)
adni, nyújtson akkor legalább jó szóval feleletet, amint írva van: »A jó
szó többet ér a legjobb adománynál« (Sir 18,17)”.

Európa keresztény gyökereinek reprezentánsai a monasztikus
monostorok. Mivel ősiek és bizonyítottan értékhordozók, köztisz-
telet övezi őket. Egy-egy tartomány büszke monostoraira. Több
szempontból is keresett célpontok. A nyugat-európai monasztikus
(bencés, ciszterci, ágostonos) nagy hagyománnyal rendelkező mo-
nostorok egy-egy régió találkozási helyei, világvallások, nemzetek,
művészek, írók, a kultúra emberei, gazdasági szakemberek, politi-
kusok békés tárgyaló- és találkozóhelyei. Egy monostor múltja, ha-
gyománya, esztétikai szépsége, az ott élő szerzetesközösség és elöl-
járója vendégszeretete, kiegyensúlyozó hatása kizárja a szélsőséget,
ellenszenvet, a béke és a találkozás helyei még akkor is, ha ez rövid
időre történik, de mégis jelzésszerű a környezet, a régió és az egész
világ számára. Nem véletlen, hogy pápák, pátriárkák, világvallá-
sok reprezentánsai ilyen helyeken találkoznak szívesen. Melk és
Altenbrug monostorai a világvallások képviselőinek kedvelt talál-
kozóhelye, Kremsmünsterben nyaranként ökumenikus teológiai
fórum működik.

Szent Márton monostora, Pannonhalma millenniumi esztendejé-
ben, de azóta is megtapasztalom a monostor, „az Isten háza” külde-
tését, melynek egyszerre kell nyitnia a mindenütt, a Szent hegyen, köz-
tünk is jelen lévő Istenre, és nyitnia az Isten arcvonásait hordozó és
kereső sokféle, örvendező, de még inkább szenvedő, békétlen emberre.

Idegen voltam… Isten Fia is idegenként jött közénk. Szívből kí-
vánom a Vigilia Kedves Olvasóinak, hogy 2010 Karácsonyán befo-
gadhassuk ezt az Idegent, ezt a drága Vendéget, és hogy Ő legyen
Békénk a 2011. esztendőben.
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