
a regula ösvényén 

Vendége lehettem

A vendég fogalmának az ókori 
és a jelenkori jelentése között valószínűleg az lehet a legnagyobb 
különbség, hogy annak idején a vendég számára gyakran élet-
halál kérdése volt, befogadásra talál-e, míg manapság a turizmus 
révén a vendégség inkább a kedvtelés, a szabadidő témakörébe 
került át  A látnivalók és a gasztronómiai kalandok miatt, vagy 
csak a társadalmi szokásnak való engedelmességből útra kelő tö-
megek korában az egzisztenciális kiszolgáltatottság nem tartozik 
bele az utazásról alkotott képzeteink körébe  Ma már bizony ma-
gyarázni kell, hogy például a karácsonyi jászol és a szalma idilli 
képzetei mögött miért is volt annyira szörnyű, hogy a Szent Csa-
lád nem talált magának szállást  A középkorban, sőt szegényebb 
helyeken egészen a 20  századig mindez nem szorult magyará-
zatra: a templomi hallgatóság értette, milyen veszélyek övezték 
Jézus születését  Az utazás akkoriban a bizonytalanság, az isme-
retlen, a kiszámíthatatlan, a veszély és a soha-vissza-nem-térés 
területére vitt el, amire csak kényszer vagy sürgető szükség ha-
tása alatt lehetett vállalkozni  Nem véletlen, hogy a Regula egy 
meglepő lista közepén említi a vendégeket: „[az apátnak] a lehe-
tő legnagyobb gondja legyen a betegekre, gyermekekre, vendé-
gekre és szegényekre” (RB 31,9)  A kiszolgáltatottság, a periféria 
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csoportjai ezek; ma hátrányos helyzetűekként beszélnénk róluk  
És a vendégek ide tartoztak 

A vendégek befogadása, másnéven a vendégszeretet ezért 
etikai kérdésként volt jelen a különböző kultúrákban  Annak az 
általánosabb kötelezettségnek volt az egyik sajátos esete, hogy a 
kiszolgáltatott helyzettel nem szabad visszaélni  Sőt, a kiszolgál-
tatott embert vissza kell helyezni emberi méltóságába  A vendég-
fogadás rítusai, azok a kötelező elemek, amelyek az érkezést, az 
üdvözlést, a szállásadást, az étkezést és aztán az útnak indítást 
szabályozták, szinte liturgikus cselekményként szakrális magas-
ságba emelték a vendéglátót és a vendéget egyaránt  A Regula 
azt írja, hogy az apát és a testvérek is mossák meg a vendég lábát 
(RB 53,13)  Ugyanúgy, mint Jézus a tanítványokét  Szent Bene-
dek vajon hány vendég lábát moshatta meg apáti szolgálata fél 
évszázada alatt? Mi ezt a rítust már csak a nagycsütörtöki szer-
tartásban őrizzük, ami kifejezi ennek a gesztusnak az egyedisé-
gét, intimitását, és azt a mélységét, amelytől még Péter apostol 
is visszahőkölt: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!” 
(Jn 13,6) Benedeknek azonban egyértelmű volt, hogy a kiszolgál-
tatott helyzetből érkező vendéget éppen ez a szenteknek kijáró 
tisztelet képes visszahelyezni méltóságába 

A rítus azonban nem volt öncélú Benedek közösségében  
Nem pusztán azért mosták meg a lábát a vendégnek, hogy ki-
mozdítsák vélt vagy valós kisebbrendűségéből, alárendeltségé-
ből  Ez valószínűleg hamar a rítus kiüresedéséhez vezetett volna, 
és így nem vált volna olyan hagyománnyá, amely kiállva az idők 
próbáját, végül bekerülhetett az idősödő szerzetesatya szabály-
gyűjteményébe  Az élő rítus mögött ugyanis valódi hit áll: az a 
szüntelen várakozásból eredő meggyőződés, hogy minden ven-
dég érkezésekor fennáll annak a lehetősége, hogy maga Krisztus 
látogat el a monostorba (RB 53,1)  Ha ez a hit, ez a remény nincs 
meg a vendéglátóban, akkor feleslegessé, sőt hamissá válik a rí-
tus is 

Az idők múlásával talán a vendégfogadásnak éppen ez az 
aspektusa került tőlünk a legtávolabbra  A vendégben Krisztust 
látni? Pedig Benedek korában ez volt a lényege  Az egyébként 



eléggé puritán Benedek éppen ezért tartat fenn külön konyhát 
a vendégeknek (RB 53,16), nagyobb emberi erőforrást rendelve 
erre a feladatra (két testvér, vagy akár még több), mint például a 
portaszolgálatra  De ma már ez a kivételes bánásmód lehetetlen-
nek tűnik  Képzeljük csak el, egy nyári hétvégén hányszor kéne 
Pannonhalmán vagy a nyüzsgő tihanyi forgatagban befogadni 
Krisztust, megmosni a lábát, és békecsókkal köszönteni az ér-
kezőket! Vajon ma már nem érvényes a vendégszeretet ősi pa-
rancsa? Már érvényüket vesztették a Regula vonatkozó fejezetei? 
Biztosan nem, hiszen várakozásunk, keresésünk, emberségünk 
aligha változik az évszázadokkal  Éppolyan kereső, szomjas és 
éhes, Istenre vágyó teremtmények vagyunk, mint elődeink vol-
tak vagy a jövendő nemzedékek lesznek  Az igazi kérdés inkább 
ez: Kiről írná ma Szent Benedek ezeket a fejezeteket? Ki a ven-
dég? 

A vendég váratlan  Szent Benedek, aki mindent el akart ren-
dezni, aki Regulát ír, protokollgyűjteményt számos élethelyzet-
re, egyedül a vendégek érkezésekor enged szó szerint „bizony-
talanságot” a monostorban  A vendég akkor jön, amikor akar  
Őt Benedek nem akarja nyitvatartási idővel vagy előzetes fogla-
lással megregulázni  A vendég a váratlanság képviselője a mo-
nostorban  Mintha Benedek arra akarná felkészíteni a monostort, 
hogy mindig legyen nyitott a váratlanra, mindig legyen felké-
szült arra, hogy olyasmi történik, amire nem lehet felkészülni  Ez 
a paradox állapot: várni a váratlant, a késlekedő vőlegényre váró 
násznép evangéliumi feszültségében tartja a közösséget  És ma 
nagyon sok ilyen helyzetről írna Benedek a Regulájában  Lehet-e 
felkészültnek lenni ma egy tanárnak? Az évente újabb és újabb 
generációs sajátosságokkal érkező diákok korában? Lehetünk-e 
felkészültek a média ezernyi áramlatától háborgó, egyelőre part-
talan virtuális őstenger kellős közepén? Lehet-e egyáltalán fel-
készültségről beszélni abban a korban, amely már rutinszerűen 
tudja: minden paradigma véget ér egyszer, és nem is olyan soká? 
Szent Benedek ma valahogy úgy bíztatna, hogy bár ezek bizony-
talan időben érkeznek („incertis horis supervenientes”), és min-
dig lesznek ilyenek („numquam desunt monasterio”), de ezek 
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ne zavarják a testvéreket („non inquietentur fratres” – RB 53,16)  
Legyenek készen a váratlanra!

A vendég idegen  Hospes – ez a latin szó mindkettőt jelenti: 
a vendég egyben mindig idegen  Olyan ember, akiben ott az is-
meretlen, a meglepő  Aki nem teljesen illeszkedik a világról al-
kotott képünkbe  Bejön a monostorba, de nem a monostor része  
A vendég szerzetesekről ezt írja Benedek: „Ha pedig esetleg né-
mely dolgot megokoltan, és alázatos szeretettel megróna, vagy 
valamire felhívná a figyelmet, bölcsen fontolja meg az apát, hogy 
nem éppen ezért vezérelte-e oda az Úr” (RB 61,4)  Az idegenben 
tehát Benedek elsősorban nem veszélyforrást lát, hanem annak a 
lehetőségét, hogy valaki mintegy kívülről lát rá a közösségre, és 
így jobban, más szempontból látja és láttatja meg azt, ami belül 
van  Az idegenségnek az az előnye, hogy viszonylagos szabad-
sággal mozoghat a szabályok, a szokások, a hagyományok kö-
zött, és alkalomadtán ezt a szabadságot közvetítheti a bennlakók 
felé  Az idegen újra megtaníthat bennünket rácsodálkozni az ér-
tékeinkre és megszabadulni az értéktelentől  Boldog az a közös-
ség, amelynek vannak ilyen idegenjei 

A vendég imádkozik  A vendégfogadás rítusában ez az első 
mozzanat: „Először együtt imádkozzanak” (RB 53 4)  Benedek 
olyan korban élt, amikor népek, törzsek, félnomád hadak vonul-
tak föl-alá Európában  Totila keleti gót király rá is akarja szedni 
a bölcs apátot egy trükkel, de Benedek könnyed humorral old-
ja meg a nem teljesen veszélytelen helyzetet  Röviddel Benedek 
halála után a lombardok ki is fosztják az apátságot  A vendég/
idegen érkezése sosem veszélytelen  Ezért hát az imádság, amely 
egyrészt leteszteli, hogy békével érkezett-e az idegen, másrészről 
isteni segítséget is jelent, ha beigazolódna a félelem  Az imádság 
után közvetlenül a békecsók következik, amely mintegy szer-
ződési, békekötési aktusként a külvilág számára is egyértelmű 
helyzetet teremt az apát és a vendég között: a monostor befo-
gadja az érkezőt, aki nem fog ártani a monostornak  Számos he-
lyen találkozunk azzal a ma már ritkán értett szokással, hogy a 
köszönés valójában egy rövid imádság: „Grüß Gott”, mondják 
délnémet területen, „Grüezi” rövidítik Svájcban, és Laudeturt 
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mondanak nálunk néhány egyházi iskolában  Valójában annak 
a rítusnak a maradványa ez, amely az együvé tartozásunkat bi-
zonyítja  Aki így köszön, az nem tör a másik életére, az nem ve-
szélyforrás, hanem vendég: alter Christus  Előtte megnyithatók 
a kapuk 

A benedeki vendégfogadásnak van egy nulladik eleme, amely 
szorosan értelmezve nem is a rítus része, hanem az azt mindig 
megelőző mozzanat  A vendéggel való közös imádság előfelté-
tele  A Regula így ír: „Mihelyt tehát vendéget jelentenek, szolgá-
latkész szeretettel siessenek elébe az elöljáró és a testvérek” (RB 
53,3)  Bizonnyal sokszor kellett Benedeknek csalódnia az érkező-
ben  Nemcsak a Totila-történet a bizonyság erre, hanem ahogy 
vándorszerzetesekről, a girovágusokról ír: „Ezek egész életükön 
át más-más tartományban élnek, három-négy napon majd ebbe, 
majd abba a kolostorba szállnak vendégül  Mivel folyton csava-
rognak, soha meg nem állapodnak, saját akaratuknak és a tor-
kosság ingereinek szolgálnak” (RB 1,10–11)  Benedek rosszallása 
és keserűsége elég nagy lehetett ezekkel a vándorszerzetesekkel 
szemben, hiszen kevés sötétebb mondatot találunk a Regulában, 
mint amit őróluk írt: „Mindezek nyomorult életmódjáról jobb 
hallgatni, mint beszélni” (RB 1,12)  Mégis, az érkezőbe vetett re-
ményt sosem adja fel  Sőt, a monostor sarokkövévé, ismertető 
jegyévé teszi a vendégek szeretetét, amelynek soha nem lehet 
vége  Mert örök várakozás ez: Krisztusra való várakozás  És ez 
a várakozás nagy méltóságba emeli az érkezőt is, de még jobban 
hat a befogadóra  Egész életünk során formál bennünket, hiszen 
megtanulunk várakozni, sosem adva fel a hitet, a reményt és a 
másik szeretetét 

Juhász-Laczik Albin


