
A vendégség mint kultúra és ellenkultúra

Komálovics Zoltán, Mártonffy Marcell,  
Schmal Dániel és Tillmann József beszélgetése

SchD: Közismert, hogy a görög 
xenosz kifejezés jelentésmezejét pozitív és negatív jelentésárnya-
latok széles spektruma alkotja: a szó utalhat átutazó idegenre, jö-
vevényre, ellenségre, de vendégre, vendégbarátra is  E fogalmak 
közös gyökere arra csábít, hogy a vendég szót – akár a hozzá tar-
tozó biblikus konnotációkkal együtt – iránytűként tartsuk szem 
előtt az idegenhez, a meglepőhöz fűződő viszonyunkban, azaz a 
vendégség etikáját kiterjesszük – ahogy a Deuteronomium teszi 
– az özvegyre, az árvára, az idegenre 

Ugyanakkor van ebben a csábításban, a vendégség teológiájá-
ban valami zavarba ejtő manapság  Kérdés ugyanis, hogy a ven-
dég szó a maga pozitív töltetével alkalmasan kalibrált-e ahhoz, 
hogy társadalmi kérdések felé tágítsuk  Nem azon jelenségek 
egyikére utal-e inkább, amelyek modern, globalizált világunk-
ban a magánszférába szorultak vissza, s tágabb összefüggések-
ben felmondták a szolgálatot? Mintha a vendégség egyike lenne 
azoknak a viszonyoknak, amelyeket Anthony Giddens „kiüresí-
tett intézményeknek” nevezett, olyanoknak, amelyek itt vannak 
velünk, de komplex világunkban „nem képesek ellátni azokat a 
feladatokat, amelyeket el kellene látniuk”:

Bárhová is tekintünk, olyan intézményeket látunk, amelyek kívülről 
ugyanúgy néznek ki, mint régen, ugyanazokat az elnevezéseket vise-
lik, belülről azonban teljesen mások. Továbbra is úgy beszélünk a nem-
zetről, a családról, a munkáról, a hagyományról, mintha ugyanolyanok 
lennének, mint a múltban. Nem azok. A külső váz megmaradt, de belül 
megváltoztak.1

1 Giddens, Anthony: Elszabadult világ. Hogyan alakítja át életünket a globalizáció?, 
ford  Gárdos János, Budapest, Napvilág Kiadó, 1999/2005, 28–29 
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Félő, hogy a vendégség maga is eleme a sornak  A múltban 
ehhez az intézményhez is meghatározott elvárások, jogok és rí-
tusok kapcsolódtak  Ilyen rítusként ismert a görög xenia, amely 
a vendég jogai felett őrködő Zeusz xeniosz oltalma alatt állt, de 
idetartozik még a nagyanyáink szótárából ismert „levizitelni” ki-
fejezés is – csupa olyan, ma már nem létező kapcsolódási irány, 
amely a vendégséget elhelyezte a tágabb összefüggések szöve-
tében  A vendég szóval jelezhető viszonyok ma mintha a privát 
szférába szorultak volna vissza, s innen kiemelve aligha van 
esélyük arra, hogy a népességrobbanás, a migráció és a globális 
mozgások világában alkalmazzuk őket 

TJ: Én is úgy látom, hogy Giddens pontos jellemzést ad az 
intézmények kiüresedéséről  Ezeket a modernitás évszázadai, a 
technológiai fejlődés és a munkamegosztás folyományaként elő-
álló életmódváltozások idézték elő  A különböző életterületeken 
végbement folyamatok növekvő differenciálódással, az életvi-
lágok elkülönülésével jártak, egyúttal szubkultúrák sokaságát 
hozták létre, amelyek között kevés az átfedés  Hozzánk képest 
az archaikus világ emberei közvetlen, szoros közösségekben él-
tek, közösen osztoztak tereken  Jellemző, hogy a humánetológi-
ában az „egyszemélyes csoport” fogalma használatos; a paradox 
kifejezés a százezer éveken keresztül zajló csoportos evolúció és 
a mai helyzet közt fennálló feszültséget jelzi 

Az életmódok különbségéből adódó kulturális eltéréseket 
meglehetősen élesen mutatja az a történet, amit német ismerő-
sömtől hallottam  Egy kínai diákot láttak vendégül a házukban, 
aki külön szobában kapott helyet  Pár nap múlva a vendéglátók 
éjjel arra riadtak föl, hogy valaki van a hálójukban: a diák feküdt 
az ágyuk előtt  Amikor kérdőre vonták, elmondta, hogy addigi 
élete során nem volt még tartósan egyedül, s olyannyira hozzá-
szokott az állandó együttléthez, hogy konvenciókat és gátlásokat 
áttörve mindenáron emberi közelségbe akart kerülni 

Az életvilág változásához hasonlóan változott meg fogalma-
ink sokasága  Alasdair Macintyre Az erény nyomában című művé-
ben az alábbiakat olvashatjuk:

Az erkölcsi diskurzusainkat alkotó különböző elképzelések eredeti-
leg elméletek és gyakorlatok nagyobb egységeinek elemei voltak. Mára 
azonban megfosztattunk attól a kontextustól, amely biztosította szere-
püket és funkciójukat ezekben az egységekben. Az elmúlt háromszáz 
évben továbbá megváltozott néhány általunk használt fogalom jellege 
és az értékelő kifejezéseink jelentése. A különböző kontextusokból, ame-
lyeknek valaha részei voltak, a kortárs kultúránkba való átmenet során 
az „erény”, az „igazságosság”, az „irgalmasság”, a „kötelesség”, sőt 
még a „kell” fogalma is megváltozott.2

2 Macintyre, Alasdair: Az erény nyomában, ford  Bíróné Kaszás Éva, Budapest, 
Osiris, 1999, 25 



A megváltozott fogalmak sorába a vendégség is beletartozik  
Igaz, hogy a kultúrák változása és különbözése nem mai kele-
tű, és nem is csak az utóbbi háromszáz év fejleménye  Ezt már 
Szent Benedek Regulája is tekintetbe veszi, amikor a vendéglátó 
szerzeteseket arra hívja fel, hogy a vendégekkel „először együtt 
imádkozzanak, és csak azután váltsanak békecsókot” (53,4)  Szá-
momra ennek alapján úgy tűnik, hogy Benedek számol az eltérő 
kultúrák, hitek lehetőségével 

KZ: Fogalmaink (és az azokat létrehozó valóság) folyamatos 
és egyre gyorsuló átrendeződésére valóban kitűnő példa Szent 
Benedek Regulája, én azonban Jozeffel ellentétben úgy látom, 
hogy a vendégségfejezetben Benedek nem beszél a közös ima 
terén kívüli valóságról  Fel sem merül benne egy ilyen vendég-
viszonylat  Benedek azt írja, hogy a vendég befogadása után, 
legelőször is, a szerzetesek közösen imádkozzanak a vendéggel  
Abban a feltételrendszerben az integrációs praxis nyilván nem 
okoz problémát, hiszen a közös ima az értékközösség eleven hordo-
zója  Ma azonban evidensen az Én és a Másik kölcsönös mássá-
gának erőterében kell értelmet nyernie a fogalomnak  Másrészt 
amikor a vendégség etikájáról beszélünk, akkor a vendégség-
fogalom értelmezési tartományát meg kell határoznunk  Ezt az 
elhatárolást, a jelentés pontosítását szolgálhatja egy olyan pers-
pektíva érvényesítése, amelyen keresztül a vendégségre mint 
időeseményre tekintünk  Kérdés lehet az, hogy meddig tart a 
vendégség  Milyen szerepet játszik a fogalom lehetséges jelentés-
szerkezetében az időaspektus? Én arra hajlanék, hogy a vendég-
lét értelmét és a fogalom kereteit éppen időbeli lehatároltsága 
adja  Praktikus értelemben a vendégség valamikor véget ér  Ha 
nem, akkor a státusz és a fogalom elveszti eredendő tartalmát  Itt 
elsősorban a vendégség kairosz aspektusára gondolok 

MM: Ha olyan kulturális pólusokat képzelek el, amelyek jó-
val távolabb vannak egymástól, mint amennyire a bencés Regula 
vendégségfejezetének szereplői idegenek egymás számára, ak-
kor a kulturális idegenség kairosz-szerű megszűnése a globalizált 
világ civilizációs konfliktusai közepette valóban ígéretes lehető-
séget tár fel és vetít előre  De az is igaz, hogy a vendégség gya-
korlata különbözik a vendégség eseményétől. Különösen fontos-
nak érzem, hogy a jövevény befogadásaként értett vendégségnek 
valóban huzamossága van: nem pusztán pillanata, hanem telő-
múló, elvben beláthatatlan időtartama  Az idegen befogadása 
gyökeresen eltér a vendégség szó legelterjedtebb, hétköznapi 
értelmétől, ahol az alkalom szerkezetét a „háziúr” hierarchikus 
elsőbbségének ökonómiája (szó szerint mintegy a ház törvényének 
tekintélye, a birtokon belül lévők megszabta házirend), a gazda, 
illetve a gazdasszony uralma (és önuralma?), végül pedig a ven-
dégek önkéntes távozása, s ami fontos, a tárt ajtó bezárulása, az 
otthon és az otthon definíciójához tartozó intimitás helyreállása 
alakítja ki  Sokak irodalmi élménye a létezés megvendégelt álla-
potként való megmutatkozása az ámulat, a rácsodálkozás pilla-
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natában Kosztolányi Hajnali részegség című versében  Ha ezt az 
irányt követjük, a létélmény vendégség-allegóriája kijelölte utat, 
akkor a lényeges különbségek ellenére sem indokolatlan kitekin-
teni a budai éjszaka felől a teremtményi eszmélődés bibliai kép-
zetvilága felé, ahol szintén fontos helye van a Teremtőről mint 
gondoskodó vendéglátóról való megemlékezésnek, például a 23  
zsoltárban  De ugyanígy alapvető toposz, mondhatni ősjelenet 
a házigazda és a betoppanó idegen találkozása, és hasonlókép-
pen megkerülhetetlen egy elvontabb viszony mérlegelése: azé, 
amely az én és a másik, a saját és az idegen, az otthonos és a kí-
sérteties (máshonnan, az ismerős valóság körén kívülről érkező), 
vagy éppenséggel az önmaga és saját másika, belső idegenje között 
áll fenn  

SchD: Létezik azonban a vendégségnek egy további dimen-
ziója is, amelyik egyrészt ugyancsak a Regulában említett közös 
imádsággal függ össze, másrészt mégsem az azonos és a más 
dialektikájához tartozik  Kicsit távolabbról kezdem  A modern 
világ a felvilágosodás óta megszállottan kutatja az idegenség kü-
lönböző formáit  Ez bizonyára összefügg az identitás problémá-
jával; azzal az egyszerre ígéretes és kétségbeejtő fejleménnyel, 
hogy annak, amit önmagunknak hívunk, nincs önmagában vett 
érvényessége, hanem olyasmi, amit meg- vagy feltalálhatunk, 
vagyis amihez természeténél fogva hozzátartozik az önmeghatá-
rozás és a krízis lehetősége  Ennek az integratív technikákat kö-
vetelő énnek a párfogalma az idegen, ezért élünk a felvilágosodás 
óta egyszerre az identitás és az idegenség kettős bűvkörében  
Önmagunk megértése szorosan összefügg az idegenek, a más 
kultúrák megismerésének vágyával, a nosztalgiával, azoknak a 
formációknak a feltérképezésével, amelyekben az egyén a maga 
sokféle kulturális kontextusától függ  Mindez egy másik – ártat-
lanabb vagy még soha-át-nem-élt – önmagunk felfedezésével is 
kecsegtet; azaz olyan kincseket ígér, amelyekre az idegen megis-
merése, vagy ami ehhez legtöbbször szorosan kapcsolódott, bir-
tokbavétele révén tehetünk szert 

A vendégségnek más a logikája  A vendégség kilép a saját és 
az idegen dichotómiájából, mert úgy fűzi össze a találkozó fele-
ket, hogy sem az azonosságot, sem az idegenséget nem engedi 
tisztán érvényesülni  Az én olvasatomban ebbe az irányba mu-
tat a közös imádság és a békecsók, amelyekről Benedek beszél  
Szeretném azonban egy pillanatra félretenni e gesztusok vallási 
vonatkozását, hogy tisztán a pragmatikus mozzanatra koncent-
rálhassak  Az a rituális elem, amely itt első helyen áll, nagyon 
fontos mozzanata minden vendégségnek, az együttes cselekvés 
performatív dimenziója nélkül nincs vendégség  Hadd tegyek 
egy kitérőt ennek megvilágítására! Érdekes a modern antropo-
lógiai irodalomnak az a tendenciája, hogy a terepmunka során 
megismert emberekről nem mint adatközlőkről, hanem mint 
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vendéglátókról beszél 3 Az előbbi kifejezés annak az attitűdnek 
a szimptomatikus jele, amellyel a tudomány képviselője lép fel, 
hogy leírjon, gyűjtsön és osztályozzon, azaz megalkossa az ide-
gen reprezentációját a tudományos megfigyelés normái szerint  
Régóta ismert probléma, hogy az idegennek ez az etnográfiai be-
cserkészése kétségessé teszi a valódi megértés lehetőségét  Nem-
csak azért, mert a közösségbe belépő megfigyelő megváltoztatja 
a megfigyelni kívánt világ dinamikáját, de azért is, mert a meg-
figyelő a maga objektívnek tartott szempontrendszere alapján 
nem tudja, mit és hogyan kell megfigyelni az adott közösségben  
Ha a cél – mint Malinowski fogalmazott – abból a nézőpontból leírni 
a másik világát, amely az ő saját nézőpontja, akkor a kutató nem ér-
heti be kevesebbel, mint valódi emberi kapcsolatokkal  E problé-
ma legenyhébb formája is a részt vevő megfigyelés paradoxonához 
vezet: a részvétel közelséget, a megfigyelés távolságot feltételez  
Létezhet azonban más út is  A vendégség a kint és bent kettőssé-
gének kezelését nem ismeretelméletileg, hanem az imént emlí-
tett performatív dimenzió révén teheti lehetővé  A közös étkezés, 
beszélgetés, a meg nem értéssel szembeni elnézés (vagy épp az 
ezzel kapcsolatos megbotránkozás?), ahogyan a benedeki közös 
imádság is, performatív módon hoz létre egy szituációt, amely-
ben a szerepek a megértés töredékessége dacára így vagy úgy 
mindaddig elrendeződnek, ameddig a közös cselekvés terében 
mozgunk 

Nem mintha a közös cselekvésnek ne lennének kognitív von-
zatai, ám kérdéses, hogy ezeket mennyire rögzíti előre a kultúra, 
s mennyire nyitottak a pillanatnyi kreativitás előtt  Hadd utaljak 
ezzel kapcsolatban Alban Bensa egy finom megkülönböztetésére 
kontextus és kultúra között! Míg a kultúra előzetesen adott rep-
rezentációk tere, amelyeket az ágens megjelenít vagy képvisel 
a cselekvésével, addig a kontextus magához a cselekvési aktus-
hoz tartozik  A cselekvés nem kontextusban megy végbe, hanem 
együtt születnek, a kontextus a cselekvéshez tartozik, mintegy 
immanens módon, s ugyanaz a cselekvés többféle, dinamikusan 
változó kontextusnak is része lehet  Amit tehát – állítja Bensa – 
az etnográfus meg tud figyelni, az nem egy kultúra valamely 
tipikus megnyilvánulása, hanem egy olyan egyéni cselekvés, 
amelyet dinamikusan felépülő és átalakuló relációk jellemez-
nek, s amelynek karakterét az adott pillanathoz tartozó lehető-
ségek és korlátok sokasága szabja meg 4 A vendégség – ha nem 
mint megértési vagy értékmodellre, hanem, mondjuk így, mint 
performatívumra tekintünk rá – maga teremti meg a találkozás 
lehetőségét és vonja meg annak határait az adott szituációban 

3 Lásd pl  Régi Tamás: Minimális antropológia, Budapest, Quadmon, 2018, 117 ; 
Goulet, Jean-Guy A  – Bruce G  Miller (szerk ): Extraordinary Anthropology. 
Transformations in the Field, Lincoln – London, University of Nebraska Press, 
2007, passim.

4 Bensa, Alban: La fin de l’exotisme: Essais d’anthropologie critique, Toulouse, 
Anacharsis Éditions, 2006, 29–30 
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Ez a modell segíthet talán túllépni az idegen és az azonos 
dichotómiáján  Egyfajta elmozdulást kínál ez egy pragmatikai-
lag realisztikusabb irányba; egy olyan cselekvés eszménye felé, 
amely, kihasználva a pillanat lehetőségeit, és tudomásul véve 
annak korlátait, az akkor és ott lehetséges közösségét teremti 
meg a maga határaival együtt  Olyan köztes út lehet ez, amely 
arra figyelmeztet, hogy a „lehetőségek művészetét” (Michel de 
Certeau) súlyosan korlátozza mind az identitás bálványa (azaz a 
kulturális, nemzeti, tradicionális azonosságok megannyi illúzió-
ja), mind pedig az idegenség ezzel korrelatív – hol nosztalgikus, 
hol démonizált – kultusza 

A „pillanat adottságai” (korlátai és lehetőségei): ez talán alkal-
mas pont lehet visszakanyarodni mind a biblikus vendégségjele-
netek, mind a Zoli által említett kairosz időszerkezetéhez, hiszen 
az „alkalmas pillanat”, a „soha-vissza-nem-térő lehetőség” meg-
ragadása realisztikus és valószínűleg mégis sokkal szubverzívebb 
módon tudja átrendezni a határainkat, mint hinnénk  

MM: Nem véletlen, hogy a vendégfogadás vagy vendégba-
rátság (hospitalité) legnagyobb közelmúltbeli teoretikusai, Em-
manuel Lévinas és Jacques Derrida, egyfelől népcsoportok és 
népek együttélésének gyakorlatát, másfelől magát az ember és a 
másik ember közötti viszonyt, annak szerkezetét jelölték e nagy 
hagyományú fogalommal 5 Talán nem túlzott leegyszerűsítés 
azt állítani, hogy gondolkodásukban a vendégség az etika me-
taforája, az etika pedig lényege szerint a másik befogadásának 
praxisa  Lévinas szerint a másikhoz fűződő viszony kiemelten 
az idegenhez, a radikálisan máshoz való viszonyulás  A kultu-
rálisan és egyéb szempontokból azonoshoz vagy hasonlóhoz 
annyiban nem etikai viszony fűz, amennyiben a hasonlóságból 
fakadó megértés az érdekek (inkább a kölcsönös előnyök zárt, 
„gazdasági” rendszerében történő) egyeztetését teszi lehetővé – 
szemben az etikára e modell szerint eredendően jellemző egyol-
dalú felelősségvállalással és erőfeszítéssel, egyfajta szolgálatelvű 
aszimmetriával  

Egy másik francia gondolkodó, Paul Ricœur annyiban hatá-
rozottan ellentmond Lévinasnak, amennyiben nem radikális ide-
genséget posztulál az én és a másik között, hanem elsődlegesen 
olyan, antropológiai szintű szolidaritást, amelyben a hasonlóság 
nemhogy akadálya volna az etikai viszonynak, hanem egyene-
sen nélkülözhetetlen feltétele (a „hasonlóm”, mon semblable, fran-
ciául azt jelenti: embertársam) 6 A szövegek fordításához hason-

5 Vö  pl  Lévinas, Emmanuel: Teljesség és végtelen. Tanulmány a külsőről, ford  
Tarnay László, Pécs, Jelenkor, 1990, 10: „Jelen könyv a szubjektivitást mint 
a Másikat fogadót, mint vendégszeretetet jeleníti meg”; Dufourmantelle, 
Anne – Jacques Derrida: De l’hospitalité, Paris, Calmann-Lévy, 1997; Derrida, 
Jacques: Hospitalityi, in uő: Acts of Religion, ford , szerk  és bev  Gil Anidjar, 
New York/London, Routledge, 2002, 356–420 

6 Vö  Ricœur, Paul: La condition de l’étranger, Etranger, Etrangers, Supplément 
au bulletin Information – Evangélisation – Eglise en débat, 2 (1996  május), 1–14 
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lóan Ricœur az egymással konfrontálódó idegenségek között is 
minden esetben lehetségesnek (nehéznek, de nem lehetetlennek) 
tartja az értelmes közvetítést  A kölcsönösség eszményének fel-
adása, a másiknak és a másnak való alávetettség magát a befoga-
dás gesztusát tenné lehetetlenné, sőt elképzelhetetlenné  A be-
fogadáshoz szükség van cselekvőképes alanyra – a „saját” (én) 
öntudatára –, valamint befogadói aktivitásra  A tiszta passzivitás 
talán kiiktatja az én uralmának és önigazságának erőszakmozza-
natát, de védtelen a másik felől érkező erőszakkal szemben  

KZ: Az eredendő vendégség/vendéglét praxisának alapszer-
kezetét és dinamikáját nagyon pontosan határozza meg Lévinas 
antropológiai ökonómiája  Lévinas hangsúlyozza azokat a hatá-
rokat/elkülönböződéseket, amelyek megalkotják és biztosítják a 
vendégség létesülésének feltételeit  Eszerint a bensőségesség és 
a visszahúzódás „nem kikényszerített mozgásai” nyitnak teret 
a másik / nem-én vendégként való megjelenésének; annak a fo-
lyamatnak, melyben ez a másság egy sajátos intencionalitásban 
előálló világ terébe léphet be  Az üdvözlő csók vagy a közös ima 
a határátlépéskor szükséges szűrő, „ellenőrző ceremónia”, ami 
mintegy megnyithatja a vendégség kairosz-potenciálját: a másik 
idejének az én idejeként való kölcsönös megélését  Ez a Dani ál-
tal említett „alkalmas pillanat”, a „soha-vissza-nem-térő lehető-
ség” realizálása, ami persze – adott esetben – szubverzív módon 
átrendezi a határainkat  (Ennek az ősi tudása sarkallta arra Kí-
nát, hogy zárva tartsa kikötőit az angolok elől ) De a határátren-
deződés soha nem jelentheti az intimitás (az én otthonossága) 
terének megszüntetését 

Az ember úgy tartózkodik a világban, mint aki egy magánterület-
ről, egy itthon felől érkezett, ahová bármely pillanatban visszahúzódhat. 
Egyidejűleg kint és bent lévén, egy bensőségességből kiindulva kifelé 
halad. Másfelől viszont a bensőségesség egy házban nyílik meg, mely e 
kintben helyezkedik el. De ez az odatartozás nem számolja fel ama tény 
horderejét, hogy minden tárgyra irányuló gondolat is egy lakhelyből 
kiindulva áll elő. Konkrétan a lakhely nem az objektív világban helyez-
kedik el, hanem az objektív világ helyezkedik el a lakhelyhez képest. A 
lakozást az emberi testek és épületek bizonyos összekapcsolódásának tu-
datára ébredéseként bemutatni annyit tesz, mint mellőzni, elfelejteni a 
tudat dolgokba áramlását, azt, ami a tudat számára nem a dolgok meg-
jelenítésében, hanem konkretizálódásuk sajátos intencionalitásában áll: 
a világ tudata már e világon keresztül fogalmazható meg.7

Amikor Dani arra figyelmeztet, hogy a „lehetőségek művé-
szetét” súlyosan korlátozza mind az identitás bálványa (azaz a 
kulturális, nemzeti, tradicionális azonosságok megannyi illúzió-
ja), mind pedig az idegenség ezzel korrelatív – hol nosztalgikus, 

7 Lévinas, Emmanuel: Teljesség és végtelen, ford  Tarnay László, Pécs, Jelenkor, 
1990, 125  (Kiemelés az eredetiben – A szerk )
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hol démonizált – kultusza, akkor látnunk kell a bensőségesség-
nek és visszahúzódásnak azt a folyamatosan öndefiniáló (ön-
korrekciót végző) dinamikáját, amiről Lévinas beszél  Hiszen a 
visszahúzódást lehetővé tevő bensőségesség magának az identi-
tásnak a horizontja 

Ebben az összefüggésben nagyon érdekes Hans Schelkshorn 
„határtalanítás”- (Entgrezung-) fogalma mint alapokig lenyúló, 
fenyegető lehetőség 

A modernitás központi területein nyilvánvalóan hat a szüntelen ha-
tárátlépés dinamikája. Hisz még mindig a tudományok határtalan fej-
lődéséről, a gazdaság határt nem ismerő növekedéséről vagy az etnikai 
és nemzeti határok túlhaladásáról beszélünk. A határtalanítás sajátos, 
újkori formájában mindannyiszor a határ egy meghatározott értelmezé-
se a mérvadó, ami a középkorig egészen idegen volt az európai filozófia 
fő áramlataitól – és mind a mai napig idegen az Európán kívüli kultú-
ráktól.8

Schelkshorn a modernitás határtalanítási folyamatai mögött 
valóságszervező elvként a modern piacgazdaság racionalizmu-
sának totális érvényesülését ismeri fel  A határtalanítás dinami-
kája azonban végleg felszámolhatja azokat a kulturális egysége-
ket, „intim tereket”, amelyek lévinasi értelemben a vendégség 
kereteit tartják fenn, a határátlépés lehetőségét, vagy a Dani által 
említett szép kifejezéssel korlátozzák a „lehetőségek művésze-
tét”  A tér és az idő semlegesítése és nivellálása az eredeti érte-
lemben vett vendégség lehetőségfeltételeit szüntetheti meg mind 
a várakozó, mind az érkező szempontjából  

MM: Nem kétséges, hogy akár az idegenség, akár a szüksé-
ges mértékű önazonosság elsőbbségének megerősítéséről van 
szó, a háttérben meghúzódó történelmi tapasztalat a 20  század-
ban démoni méreteket öltő erőszak  Az etikai eszmélődés távla-
tát ezért az erőszakmentes emberi viszonyok lehetősége alkotja  
Paul Ricœur ismert meghatározása szerint az etika az „igazsá-
gos intézmények keretében, másokkal együtt és másokért leélt jó 
élet” keresése 9 Kétségtelen, hogy nem árnyalatnyi eltérésekről 
van szó  A másik uralhatatlan másságán alapuló etika számára 
éppen az én és a mi szilárd identitásából következik egyenesen az 
eltávolítandó idegenként megkonstruált másik feletti, akár nép-
irtásig is fajuló erőszak  Ennek terjedését csak a másik abszolút 
elsőbbségének elismerése szakíthatja meg  És viszont: a minden 
szabályozást felülíró, feltétlen befogadás egyoldalú felmagaszta-
lásában nem nehéz megpillantani az együttélés alapzatát rombo-
ló anarchia, végső fokon pedig a terror eshetőségét  

Ugyanakkor meggyőződésem – leginkább ezt szeretném ál-
lítani –, hogy a saját és az idegen kölcsönösségének és megva-

8 Schelkshorn, Hans: A határátlépés megszállottsága, Communio, 2019, 3–4, 31 
9 Ricœur, Paul: Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, 202 
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lósuló találkozásának elgondolása nem áll kiengesztelhetetlen 
ellentétben a másik feltétlen és uralhatatlan másságának elfo-
gadásával  Ezek együtt, egyidejűleg, talán egymással váltakozó 
észlelésekként is felfoghatók  Figyelemre méltó, hogy Derrida a 
minden realitástól elkülönböző lehetetlenség jegyével jelöli meg a 
vendégszeretet abszolútumát, a feltétlen hospitalitást, az oltalma-
zó befogadás etikai határértékét  Következésképp, ezzel szembe-
állítva, a mindenkor tökéletlen – az egyénnel, annak alteritásával 
szemben végső soron igazságtalan – törvényes viszonyok kény-
telenségéről, megkerülhetetlen szükségességéről beszél  Így vi-
szont akarva-akaratlanul közel kerül Ricœur dialektikusabb, a 
sajátot és az idegent összehangolni törekvő szemléletéhez  Hi-
szen amikor az egyensúly keresése egyfajta realizmusra törek-
szik a kollektív identitást megalapozó ideológiák zártsága és a 
különbözők közti örök (e világi) béke utópiája között, maga is 
folyamatosan szem előtt tartja az eljövendő igazságosság ígére-
tét mint transzcendens horizontot  Derrida ezt „lehetetlen lehe-
tőségnek” nevezi,10 kijelenti azonban, hogy az idegen feltétlen, 
noha feltétlenségében lehetetlen befogadása a politika szükséges 
etikai határértéke, kihívó szélső pólusa  Mindkét felfogás mögött 
félreismerhetetlen a bibliai sugallat: az eljövendő igazságosság 
ígérete, amely a Szentírásban például a megbékélés izajási vagy 
Isten országa jézusi látomásában ölt alakot 

Szóba került a Regula 53  fejezete, mindannyian kitértetek rá, 
és ösztönző olvasataival szolgáltatok  Nem szívesen élnék vissza 
ezzel a szép szöveggel, noha mivel rendkívül gazdag, könnyű 
önkényesen beleolvasni sok mindent  Ezzel együtt bizonyos-
nak vélem, hogy a vendég érkezése Szent Benedek Regulájában 
olyan esemény, amelyre a vendégfogadó közösség nemcsak ri-
tuális, hanem szakramentális választ is ad  Olyan együttese for-
málódik itt meg a liturgikus jelképeknek – a vendéggel való rö-
vid együtt-imádkozástól (amely persze teszteli is a jövevényt), 
a békecsóktól és a leborulástól a zsolozsmán való részvételen, 
a közös szentírásolvasáson és a „teljes szeretetszolgálaton” át a 
kéz- és lábmosásig –, hogy az Úr elérkezésének jegyében („Min-
den érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust”) a 
vendégfogadás egyfelől mintegy húsvéti távlatban megy vég-
be, másfelől, az evangéliumi lábmosás emlékezetén keresztül, 
az utolsó vacsorával is összekapcsolódik  Ily módon a befoga-
dás rítusa bevonódik az eukharisztia fénykörébe  Olyan emelke-
dett szertartás ez, amelynek szuggesztivitása megerősíti – ebben 
egyetértek Zolival –, hogy az idegen érkezésére mégoly nyitott 
vendégszeretet sem nélkülözheti a kultúra közösségéből adódó, 
egymásra ismerő identitás alapzatát  A kereszténységben ennek 
középpontja az eukharisztia ünneplése, ahol az emlékezet- és 
szeretetközösséget megjelenítő lakoma (sacrum convivium!) sajá-

10 Vö  Derrida, Jacques: Une certaine possibilité impossible, in uő: Dire 
l’événement, est-ce possible? Paris, L’Harmattan, 2001 
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tos vendégségbe hívja a Jézus-követőket  Mindez, legalábbis az 
ő nézőpontjukból, feltétele annak, hogy Isten országa a befoga-
dás tágabb, egyetemesebb, kockázatosabb, váratlanabb, az ide-
genség tapasztalatában részesítő történésein keresztül társada-
lom- vagy világformáló erőként is hatékonnyá váljon  Egyetértek 
tehát abban, hogy a kollektív önazonosság bizonyos értelemben 
szükséges alap  

Mindazonáltal nem feledhető, hogy a vendégfogadás 
mélyértelműen színre vitt aktusa Benedeknél olyan kulturális és 
spirituális környezetbe ágyazódik, amelytől nem feltétlenül vár-
ható közvetlen útmutatás általánosságban a keresztény közösség 
és a mindenkori másik viszonyára vonatkozóan  Ez egy törté-
nelmi pillanat, nem időtlen idő  A későbbi fejlemény nem is az, 
hogy az idegen másik igen sokszor a saját kultúra és vallás, er-
kölcsiség és konvenció, hagyomány és gondolkodásmód hatá-
rain túlról érkezik – a Regula korában is lehetnek „barbárok” a 
monostor környezetében –, hanem a lényeges változás az, hogy 
például a kései modernségben a szerzetesi közösség olyan tár-
sadalmi, politikai és egyházi kontextusokba épül be, ahol saját 
opcióit, elköteleződéseit, feladatvállalását alapjában érintő dön-
téseket kell hoznia az akár radikálisan idegenhez fűződő keresztény 
viszonyt illetően 

Szent Benedeknél a szívesen látott és a közös ima kontroll-
ján átesett vendég rendszerint a hitben testvér (vagyis nem eret-
nek, amilyen például egy arra tévedő ariánus)  Inkább zarándok, 
aki zarándokútján monostorokban száll meg  Végeredményben 
tehát a vendégfogadásban a hasonló a hasonlónak örvend  A 
jövevény inkább változatosság a szerzeteseknek, mintsem vi-
lágképüket felforgató próbatétel  Meggyőződésem tehát, hogy 
bármilyen lényeges és tartalmas is a vendéglátásról szóló feje-
zet, nem annyira végleges választ ad a vendégség mibenlétének 
kérdésére, mint inkább maga is, akaratlanul, nyitott kérdéssé 
válik, amikor új tapasztalatokkal szembesül  Ugyanúgy, ahogy 
– és itt visszautalok a vendégfogadásra mint szertartásra – az 
eukharisztia ünneplésének is csak egyik része az egyházi kö-
zösség mint liturgikus közösség átélése  A másik része a többi 
emberhez fűződő társias, társadalmi, politikai viszony lehetsé-
ges formáinak komplexuma mint kérdéskomplexum, amelyre a 
helyes – jó esetben a felebaráti szeretet határtalanságából kiindu-
ló – válaszok keresése már az ünneplésben szóhoz jut, s majd az 
ünneplésből mint forrásból merítő praxisban folytatódik (ideális 
esetben – de az ünneplésnek csak így van értelme)  A saját és az 
idegen tapasztalata tehát itt is egyidejűségében tartozik össze, de 
ünnep és hétköznap időbeliségének köszönhetően egyfajta szek-
venciaként is kapcsolódik egymáshoz 

SchD: Azt mondod tehát, hogy a vendégség e nemcsak ritu-
ális, de szakrális elemeket is tartalmazó – sacrum conviviumként 
felfogott – közösségéhez „a kollektív önazonosság bizonyos ér-
telemben szükséges alap”  Én épp ezt a kollektív önazonosságot 
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érzem problematikusnak, s ezért nagyon egyetértek azzal, amit 
hozzáteszel: ma olyan problémákkal szembesülünk, amelyekhez 
Benedek nem ad útmutatást  Nagyjából ilyesmire gondoltam, 
amikor Giddens szavaival a „kiüresedett intézményről” beszél-
tem  A hagyománytól kaptunk egy mértéket, amelyről sehogy 
sem tudjuk, hogyan kell ráillesztenünk a jelenlegi helyzetünkre  
A kérdés tehát számomra úgy hangzik, miként őrizhető meg a 
befogadásesemény tágassága (a békességszerző tevékenység és 
az utópisztikus horizont), miközben ennek számos előfeltétele 
elgondolhatatlanná vált, vagy radikális próbatételeknek lett ki-
téve napjainkban  E próbatételek közül az egyik legsúlyosabb 
az önazonosságot érinti a szó kollektív és személyes értelmében 
egyaránt  S minthogy a saját és az idegen korrelatív fogalmak, 
ezért ez a krízis az idegennel kapcsolatos képünkre is kiterjed  
Az én megközelítésem tehát egy kicsit komorabb: a sajátban fel-
fedezett idegen, az idegenben felismert saját semmilyen dialekti-
kája nem tud előbbre vinni a szellemi megértés útján 

Nem azt akarom mondani, hogy egy keresztény (vagy bármi-
lyen) közösségnek ne lenne szüksége kollektív önazonosságra s 
ennek közösségi átélésére, hanem azt, hogy ennek az átélésnek az 
alapja ma szomorúan „kiüresedett intézmény”: valami, amiben 
nem bízhatunk meg teljesen  Az identitásnak arra az ellehetetle-
nülésére gondolok, amelyet Kertész Imre írt le tömören, amikor 
Az angol lobogóban Szép Ernő bemutatkozó szavait idézte: „Szép 
Ernő voltam ” Az embernek ez az utóidejűsége önmagához ké-
pest (az tehát, hogy túlélte azt, ami túlélhetetlen, s posztumusz 
emberként mintegy önmaga után született) lehetne ma egyedü-
li alanya az eukharisztikus közösségnek  Keresztényként nagy 
a kísértés, hogy helyreállítsuk azt, ami sokféleképpen összetört  
Mármost azt hiszem – hiszem –, hogy ennek lehetetlensége végső 
soron nem mond ellent sem az eukharisztikus közösségnek, sem 
a felebaráti szeretetnek, de az út, ami az egyiktől a másikhoz, a 
„Szép Ernő voltam” helyzetétől az ünnep tapasztalatáig vezet, 
homályba vész  Én ezért mondok le szívesen a szakralitásról, 
s húzódnék vissza – ideiglenesen – a ritualitás szférájába, ami 
az együttlét testi dimenziója felé tájékozódik, s a közös értékek 
megoszthatóságát (a saját és a más dialektikáját) a közös cselek-
vés lehetőségével helyettesítené  Ott, ahol a közös imádság mint 
tapasztalat kérdésessé válik, a közös gesztusoknak lehet gyógyí-
tó erejük 

Milyen volna a vendégség olyan elgondolása, amely nem a sa-
ját és az idegen dialektikájára, hanem az akkor és ott közösen épp 
megtehető gesztusokra támaszkodik? Olyan cselekvésekre, ame-
lyek nem a megértés, hanem adott esetben a félreértés felé halad-
nak, mégis lehetővé teszik a cselekvést…? (Valami olyasmi lenne 
ez, mint amiről Karinthy ismert írása, a Mahlzeit és Zaturek beszél: 
a megértés intellektuálisan széttart, performatíve konvergál )

TJ: Igen, a vendégség problémái és sokfelé indázó kérdéseink 
tekintetében is a közösség eredendő, rituális és szakrális elemek-
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kel átszőtt közös alapjának hiánya a meghatározó  Az európai 
kultúra körében élve azonban „rituális szempontból [is] éhező 
nemzedék” vagyunk, Richard Rohr diagnózisa pontosan írja le 
helyzetünket 11 De ilyen éhínségben élt már előttünk nemzedé-
kek sora a modernitás évszázadai alatt is  (Bár a helyzet fokozó-
dik, a posztmodern retro-etno zenei performanszainak sokmilli-
ós nézettsége is az ínség tömeges növekedésére utal…)

Alighanem ez az egyik oka szerteágazó értelmezési kísérlete-
inknek is  A másik ok a vendégség fogalmának gazdag jelentés-
tartománya és metaforikája, aminek aligha tudunk a végére jár-
ni  Ha közvetlenül „a tárgynál” maradunk, akkor az időbeliségét 
kell szem előtt tartani – részint a több irányból is érintett törté-
netisége miatt, részint pedig azért, amit Zoli kérdezett: „Meddig 
tart a vendégség?” Mert ez egy temporálisan erősen behatárolt 
fogalom, aminek gyakorlati érvényességét mi sem mutatja job-
ban, mint a közmondás: „Akármilyen kedves vendég, három na-
pig untig elég ”

A vendégség értelmezésének másik iránya a metaforikus ér-
telmezés  Ebben George Steiner ment a legmesszebb, amikor a 
Valahányan az élet vendégei vagyunk című előadásában emberi mi-
voltunkat hordozó alaphelyzetként nevezi meg  Ebben a tágas 
ontológiai és teológiai perspektívában veti fel a vendéglétnek 
mint kozmikus, földi jelenlétnek a problémáját, benne az oikosz 
egészének – így az ökológiának – a kérdéseit is  Ezért hozza szó-
ba egyszerre a személyes és közös, össz-emberi viszonylatban: 
Hogyan viselkedjen egy vendég? A válasza konkrét és általános ér-
vényű:

Hogyan viselkedjék a vendég vendéglátójával szemben? Meg kell 
próbálnia mindent annak érdekében, hogy a vendéglátó szokásait, meg-
győződéseit, hitét megismerje, sőt amennyire lehet, a nyelvét is meg-
tanulja. Amennyiben moralitásával nem ütközik, tartania kell magát 
a vendéglátó törvényeihez. Amennyire a hatalmában áll, törekedjék a 
vendég vendéglátója kulturális gyarapodására, a javára válni. A küszö-
bön, távozáskor – sose feledjék, hogy Isten neve benne foglaltatik az egy-
szerű Agyő! (Adieu!)-ben is – a köszöntésnek kölcsönösnek kell lennie. 
Egy „Viszontlátásra!” az élet megosztott csodájában.

Persze Steiner nem naiv és nem rajongó; előadásának java ré-
sze a zsidóságról szól, és történetének ismeretében a vendéglét 
szinguláris hordozójaként írja le: „a zsidó per definitionem ven-
dég ezen a földön, vendég a népek között  Az a feladata, hogy 
ennek az állapotnak a példájaként, a mintaképeként szolgáljon 
az emberiség számára ” Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy  
„[v]endégnek lenni nem könnyű hivatás  Fajunk nagy többségé-

11 Rohr, Richard: Emelkedő zuhanás, Ursus libris, Budapest, 2012, 84 
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nél gyakran brutális territoriális atavizmus lép fel: a kívülállók-
nak fogunk fehérét mutatjuk ”12

KZ: Az etikai, teológiai, pszichológiai aspektusok mellett ér-
demes a vendégségre életpraxisként tekinteni, hiszen lényegileg 
olyan gyakorlatról van szó, amelynek szerkezetét a megérkezés–
befogadás–útra bocsátás hármas rítusa adja  Ennek a temporáli-
san meghatározott, bekeretezett együttlét-szerkezetnek köszön-
hetően beszélhetünk a vendégség kairosz dimenziójáról, arról, 
hogy a vendégségben megteremtődő közös (másokkal megosz-
tott) idő éppen végességénél fogva az együttlét kitüntetett moz-
zanata, amely tiszta potencialitásként felülírja az én–másik pszi-
chikai szerkezetének megszüntethetetlen identikusságát  Hiszen 
a vendégség a véges közös időbe történő kölcsönös beágyazott-
ság praxisának és tapasztalatának kerete  Ehhez kapcsolódik a 
vendégség terének szintén fel nem számolható realitása  A ven-
dégség mindig valakinél, valahol zajlik, egy már megformált 
térben, melyben a tapasztalatok, a múlt, egyáltalán a tér előtör-
ténete már tárgyak rendjeként, anyagi formák léteként vált va-
lósággá  Ez a tér is saját idejében áll  A vendég tehát mindig egy 
olyan térbe lép be, amelyik a mozgásnak, a járásnak, a lehetséges 
cselekvéseknek egyfajta anyaggá szervesült rendjét, elvét kínálja 
fel  A vendéglátó ebben az értelemben a befogadásnak csak egy 
olyan tágasságába vezetheti be a vendéget, amit maga a hely (és 
az idő) felkínál, ami őt is kényszeríti és meghatározza  Talán azt 
mondhatnánk, hogy elsősorban a térnek és az időnek (kairosz) 
van identitása  A kairosz talán nem más, mint az identitásra szert 
tett idő  Ezért fontos, amit Jozef idéz George Steinertől: „Ameny-
nyire [a vendég] hatalmában áll, törekedjék a vendég vendéglá-
tója kulturális gyarapodására, a javára válni ”

Ezt az ajánlást a társsá (vendéggé) válás olyan folyamataként 
is érthetjük, amelyben vendéglátó és vendég valóságformáló 
kölcsönössége érvényesülhet, hiszen a vendéglátó azt adja, amije 
van: terét és idejét, a vendég pedig a kitüntetett közös idő lehe-
tőségét kínálja a megformált térbe való belépéskor, hiszen min-
den belépés új viszonyokhoz való igazodás  A vendégség olyan 
praxis, amely a kölcsönös több dimenziójú alakulás, igazodás 
eseményének a koordináta-rendszerét, tehát a lét egy sztenderd 
viszonyítási pontját adja meg, ezen belül pedig a nyitottság tág 
horizontját kínálja  

MM: Mind Jozef felvetései – a vendéglét elemzésének a 
viselkedést, értelemszerűen tehát az alkalmazkodást, de a be-
fogadó kultúrájának gyarapítását is érintő megállapításai –, mind 
pedig az együttlét kitüntetett téridejeként felfogott vendégség 
Zoli által leírt aspektusai a kultúrák találkozását szem előtt 
tartva mélyítik el a vendégség jelentéseit  Sőt, Zoli alighanem 

12 Steiner, Georg: Valahányan az élet vendégei vagyunk, 2000, 2004/4 http://
www c3 hu/~tillmann/forditasok/tobbiek/Steiner htm (Utolsó letöltés: 2020  
03  11 )
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a kultúra egy erős meghatározását adja, amikor a „lehetséges 
cselekvéseknek egyfajta anyaggá szervesült rendjéről” beszél  A 
– kultúrák között is végbemenő – találkozás praxisa és rítusai 
ebben a téridőben zajlanak 

SchD: Igen, én épp ezzel a kultúra- és identitásfogalommal 
szemben érzek gyanakvást, mert ha egy „már megformált térbe” 
belépő vendégnek írjuk elő, amit Steiner kifejt – „hogyan visel-
kedjék a vendég vendéglátójával szemben” –, akkor a megfor-
máltságnak azt az illúzióját tartjuk fenn, amit a Kertésztől idézett 
sorok kétségbe vonnak 

MM: Pontosan ezért tartom érdekesnek, hogy a bibliai 
vendégség-metaforák – szemben saját kulturális referenciáik-
kal, „képanyagot” szolgáltató környezetükkel – provokatívan 
ellenkulturálisak vagy kultúraidegenek, de mindenképp egy 
metakulturális dimenzióból beszélnek  A messiási lakoma sa-
ját utópisztikus logikája keresztülmetszi a kultúrák kognitív 
szerkezeteit  Mintha Isten országa vacsoraasztalánál az egyet-
len szabály az volna, hogy nincs ott helye semmilyen kirekesz-
tésnek, de pusztán a magabiztosságnak sem – amilyen például 
azoké a meghívottaké a királyi menyegző példabeszédében, 
akiknek saját agendájuk előbbre való a váratlan alkalomnál (vö  
Mt 22,5–7)  Ha a Biblia kultúraformáló hatására tekintünk, talán 
lényeges kérdésként vetődik fel, hogy mit lehet kezdeni azzal a 
feszültséggel, amelynek pólusai egyfelől a vallási igazság, érték 
és identitás történeti konstrukciói, másfelől a messiási vendégség 
eseményének szentírási tartalmai  

Az ellentét ezek között nagyobb, mint az összhang: a 
meghívottság biblikus jelenetei szemlátomást nem valamiféle 
közös önazonosság vagy tudás megalapozói (el kell ismer-
nem ezért, amit Dani a kollektív identitás mint alap bizonyta-
lanságáról mondott)  Ellenkezőleg, a messiási lakoma heterotóp 
és heteronóm: „nem e világból való” (vö  Jn 18,36), és más a 
„törvénye”  Az egyetlen értelmezhető kollektív diszpozíció 
itt (de talán ez sem elvárás) a méltatlanság, a bűnösség és az 
adósság tudata, amelyre az ítélkezés elutasítása, a megbocsátás, 
az adomány, az irgalom, a meg nem érdemelt befogadás, az 
ingyenesség felelhet  Mintha erre is utalna a királyi menyegző 
ünnepi asztalának feltöltése a legkülönbözőbb, rendszertelenül 
begyűjtött vendégekkel (vö  Mt 22,8–10)  A bibliai vallások tár-
sadalmi hatóerejéről való tűnődés egyik alapkérdése talán az, 
hogy ez a mellőzhetetlen messiási többlet, az egymás számára 
idegeneket is átfogó, feltétlen és elgondolhatatlan igazságosság 
hogyan válhat a kultúraközi konfrontációk közepette is érvényes 
és ösztönző tájékozódási iránnyá 
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