
Adalbert-G. Hamman:
Hogyan olvassuk az egyházatyákat?
Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2009,
ford. Nagy Zsolt és Cseke Ákos.

„Ahhoz, hogy ma tisztán láthassunk, kérdése-
inkkel az apostoloktól eredő Hagyományhoz
kell fordulnunk.” Lyoni Irenaeusnak ezekkel a
– mottóként idézett – szavaival kezdődik Ham -
man sok kiadást megért könyve, amely mes-
teri tudással vezet be bennünket az egyház-
atyák világába. A-G. Hamman (1910–2000),
a patrisztika nagynevű kutatója, akinek a ma-
gyar olvasó korábban egy másik munkáját is
megismerhette már (Így éltek az első kereszté-
nyek, Szent István Társulat, Budapest, 1987),
most hozzáférhetővé vált művével különleges
műfajú könyvet alkotott.

A kötet igen világosan és tagoltan áttekinti
az ókeresztény kort, megismertet a legfontosabb
egyházatyákkal, bemutatja életüket, tanításu-
kat, s mindegyiktől közöl egy-egy jellegzetes
szöveget. Közben az ókeresztény irodalomtör-
ténet és kultúrtörténet időbeli és térbeli alaku-
lásáról a legkülönfélébb áttekintő táblázatokat,
kronológiákat és térképeket találjuk, amelyek
nagyban hozzásegítenek ahhoz, hogy az egy-
házatyák működését el tudjuk helyezni sok-
színű és változatos korukban. Hammannak
kimondott célkitűzése is, hogy csökkentse a
megértés nehézségeit, s átívelje azt a távolságot,
amely az ókeresztény és a mai kor között hú-
zódik. Csak egyetérthetünk a szerzővel, amikor
kijelenti, hogy e távolság nagy, de semmikép-
pen sem áthidalhatatlan (10.).

Az egyházatyák kora a keresztény gondol-
kodás történetének páratlanul nagy alkotóerőt
felmutató hét évszázada és a keresztény euró-
pai civilizáció örök forrása. A könyv idézi
Hen ri de Lubacot, aki szerint a nyugati keresz -
ténység minden nagy megújulását az Atyák
szelleme hatotta át. Ez a XX. században meg-
élénkült patrisztikus érdeklődés vezérli Ham -

mant is, aki ugyanakkor méltán mutat rá arra,
hogy ezzel párhuzamosan a skolasztika tanul-
mányozása némileg visszaszorulni látszik (174.).
A szerző három tényezőben látja az egyház-
atyák szellemiségének vonzerejét. Egyrészt kö -
zel vannak a forráshoz, ami közös világot és
hitelességet jelent. Másrészt az egyházatyák
mindenekelőtt lelkipásztorok. Ezt Szent Ágos -
ton példáján világítja meg, aki hatalmas élet-
művét „arra használta fel, hogy kis népét irá-
nyítsa” (175.). Harmadjára pedig az atyák
közössége az egyetemes, a keletet és a nyuga-
tot átfogó Egyház.

Szólnunk kell még a kötet címének fordí-
tásáról, amelyet némileg félrevezetőnek ér-
zünk. A könyvben van ugyan egy tízsornyi
szöveg „Hogyan olvassunk egy szöveget?”
alcím alatt, ez mégis kevés indok ahhoz, hogy
a cím hermeneutikai művet sejtessen. (A kö-
zelmúlt kiváló könyve volt ilyen: Thomas A.
Szlezák: Hogyan olvassunk Platónt?, Atlantisz,
Budapest, 2000). A könyv eredeti francia cí -
me „Az egyházatyák olvasásáért” volt, ami
ma gyarul valóban nem nagyon áll meg. Talán
szerencsésebb lett volna ezért a címet egysze-
rűen a téma megjelölésére használni, ha ke-
vésbé hangzatosan is, például: „Az ókeresz-
tény irodalom rövid története.”

A hazai patrisztikus megújulás három év-
tizedének alapműve Vanyó László több kiadást
megért ókeresztény irodalomtörténete (Az
ókeresztény egyház és irodalma, Szent István
Tár sulat, Budapest, 1980), amely azonban a
maga sűrű ezer oldalával bizonyára túl súlyos
mű azok számára, akik a kezdő lépéseket igye-
keznek megtenni az egyházatyák világa felé.
Hamman kötete ezért joggal tarthat számot
érdeklődésre a felsőoktatás és a művelt nagy-
közönség körében. Végezetül elismeréssel kell
szólnunk arról, hogy a mű – jelzett szerkeze-
tével – különleges szerkesztői-könyvészeti fel-
adatok elé állította kiadójának munkatársait,
akik a szakszerű fordítástól a szöveggondozá-
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son át a magyar változat elkészítéséig és a táb-
lázatok, képek, mutatók elrendezéséig igen ki-
váló munkát végeztek. Tolle, lege!

Frenyó Zoltán

Isacco Turina: I nuovi eremiti
Edizioni Medusa, Milano, 2007.

2009 decemberében Assisiben, az olasz és az
amerikai vallásszociológiai társaság közösen
rendezett konferenciáján az lehetett a résztve-
vők benyomása, hogy a spiritualitás témáját
körbejárva igen eltérő dolgokról esik szó. Az
angolszász világból érkezett előadók spirituá-
lis fordulatról vagy forradalomról beszéltek: a
hagyományos, plébániai közösségek hálóza-
tára épülő civilizáció hanyatlásáról, a kultikus
és közösségi összejövetelek hanyagolása mel-
lett megmaradó, egyénileg alakított hitéletről
(„believing without belonging”), emberek tö-
megéről, akik az intézményes vallásossággal
szemben nem vallásosként („religious”), ha -
nem spirituálisként, lelki emberként („spiritu -
al”) határozzák meg önmagukat. A konferen-
cia záró délelőttjén Isacco Turina foglalta
szavakba azt, ami miatt ez a megkülönbözte-
tés furcsán hangzik az olasz – és hasonlóan a
magyar – közegben. Ahogyan a fiatal bolo -
g nai vallásszociológus megállapította, egyrészt
a Katolikus Egyház intézményrendszere erős,
a püspöki karok véleményformáló szereplői a
közéletnek, amelyben szervezett értelmiségi
kisebbségként számos, az Egyházhoz hűséges,
általában nemzetközi katolikus mozgalom is
képviseli az Egyházat. Másrészt számunkra a
lelki élet, a spiritualitás megélése korántsem
összeegyeztethetetlen a vallásgyakorlat intéz-
ményes formáival. Isacco Turina erre a reme-
ték Olaszországban reneszánszát élő alakját
hozta fel példaként, akik körében 2002 és
2004 között végzett kutatásokat. Az új reme-

tékről írt könyve (I nuovi eremiti – Az új re-
meték), a velük készített interjúk anyagának
olvasóbarát, szociológusi módszerességgel és
őszinte empátiával megírt elemzése.

A 37 olasz remetével készített beszélgetés-
ről 19, ábécérendben közölt szócikk ad tema-
tikus áttekintést, ami megengedi, hogy az ol-
vasó szabadon választott sorrendben haladjon
egyik témáról a másikra. Mindegyik szócikk
egy a téma szempontjából karakteres remete
profiljával kezdődik, majd további beszélge-
tésrészletek és a szerző gondos elemzései hoz-
zák közelebb az olvasóhoz azokat, akik erre az
ősi és a ’60-as évektől kezdve a nyugati orszá-
gokban újjáéledő életformára vállalkoztak.

Az olasz szociológus nem csak azokat tart -
ja remetének, akik az Egyházi Törvénykönyv
– a remeték növekvő számára tekintettel meg-
alkotott – 603-as kánonja szerint püspökük
jelenlétében fogadalmat tettek. Definíciója
szerint szociológiai értelemben remetének te-
kinthetők azok, akik a szerzetesközösségek in-
tézményes keretein kívül monasztikus értékek
szerint, vagyis a szüntelen imádságra töre-
kedve, a lectio divinát gyakorolva, a magányt
és a csendet keresve élik életüket. Ezeknek a
remetéknek a száma Itáliában 100–150, Fran -
cia országban 200–300 közé tehető, Német -
országban pedig körülbelül 80 főről beszélnek.

A beszélgetésre vállalkozó olaszokról el-
mondható, hogy 35–50 évesen, aktív alkotó
életet élve, általában magas végzettséggel és fe-
lelős munkakörrel rendelkező nőként és férfi-
ként, többnyire egy-egy szerzetesközösségben
szerzett hosszabb-rövidebb tapasztalattal a
hátuk mögött vettek távolságot a világtól.
Minél határozottabban vonul vissza a remete,
annál nagyobb kíváncsiság övezi. Élő kérdőjel
környezete számára, akiről minden sztereotí-
piánk lepereg. Nem azért vonul ugyanis el,
mintha nem tudna a világban érvényesülni:
többségük építészként, egyetemi oktatóként,
orvosként vagy éppen politikusként világi,
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avagy plébánosként, misszionáriusként, illetve
felelős munkakört betöltő szerzetesként egy-
házi berkekben megtalálta a helyét és a maga
karrierjét. Nem is mizantróp (embergyűlölő),
sokkal inkább kommunikatív, vendégszerető és
érzékeny ember, aki magányos élete előtt már
foglalkozásánál fogva is kapcsolatgazdag közeg-
ben mozgott. Osztozik az egyedül élő tömegek
kényszerű magányában, de azt önként vállalja,
lehetőséget lát benne az istenközelségre, de arra
is, hogy reflektálhasson a kapcsolatok és talál-
kozások minőségére. Nem maradi, világidegen
gondolkodású, sőt, a remeteéletmód egyes sa-
játosságai – a nők és férfiak egyenjogúsága, az
egyén középpontba helyezése, az istenkapcsolat
közvetlensége, az életvezetés és az önmeghatá-
rozás szabadsága – alapján harmonikusan il-
leszkedik abba a modern, demokratikus, indi-
viduális és emancipált társadalmi miliőbe,
amelyben a múlt század közepén újjászületett.
A remete nem kíván sem társadalmi, sem spi-
rituális forradalmat, sokkal inkább saját életé-
ben kívánja tettekre váltani az evangéliumi élet-
ideált, saját életkeretei között egyben tartani a
sokszor igaztalanul kettészakított „szekulari-
zált” és „vallásos” világot.

A remete puszta létezése ugyanakkor – ép -
pen szótlansága és periférikus pozíciója miatt
– provokáció; az aktivizmus markáns kritikája
úgy az Egyház, mint a társadalom számára.
Tanúságtétele ellenkezik továbbá a döntéskép -
telenség, a kötelezettségek és a személyes érés
vállalására való képtelenség, a felelősség má-
sok ra hárításának, illetve a materiális bizton-
ságkeresés, a szexuális és munkahelyi sikeres-
ség kultúrájával. A kívülálló talán elismeréssel
tekint rá, saját személyes kapcsolataiban vi-
szont a hosszú évekig érlelt hivatását vállaló
döntése konfliktusok sorozatához vezet. Csa-
lád jában meg kell küzdenie a pszichológiai-
gaz dasági függetlenségért, vállalva a konfron-
tációt a családtagok csalódásával és többnyire
ellenszenvével is. Komoly feszültséget jelent

az aktív egyházmegyei munka, illetve a szerze-
tesközösség elhagyása is, hiszen a plébánosok és
a közösség hűtlenségként élhetik meg, ha egy-
kori társuk „leteszi a fegyvert” és remetének áll.

A fiatal szociológus érzékletesen mutatja be
a remete és a megyéspüspök kapcsolatát is.
Sok remete félti lelki szabadságát, ráerőltetett
lelkipásztori kötelezettségektől tart, amik gá-
tolnák abban, hogy minden idejét és figyel-
mét Istennek szentelje. Érintkezésük két
kulcsmomentuma egyrészt a sajátos módon
éppen a szabad egyéni önmeghatározás gyü-
mölcseként születő, az önmagának állított szi-
gorú szabályokat tartalmazó regula jóváhagyá -
sa, ami szükséges a fogadalmak letételéhez és
az egyházjogilag rendezett státuszhoz; másrészt
az Eucharisztia őrzését lehetővé tévő magán-
kápolna létesítésének engedélyezése is a me-
gyéspüspöktől függ. Püspökváltáskor sokszor a
főpásztori attitűd is módosul, több remete
kény szerült már emiatt költözésre. A remete ta-
núságtétele ugyanis az aktív pasztoráció kont-
rasztja, hiszen nem szavakkal, hanem életmód -
jával evangelizál. Nem a hittől akar eljutni az
életvezetésre, hanem az élettapasztalatok meg-
osztásával viszi közel a kereszténységhez az őt
felkeresőket. A vendéglátás, a gyóntatás és a
lelki beszélgetés gyakorlásával olyan emberek
megszólítására képes, akik – vallásukat régóta
nem gyakorlóként, az Egyháztól sebzett egyén-
 ként, vagy éppen problémás fiatalként – a plé-
bános számára elérhetetlenek. A helyi plébá-
nos viszont konkurenciaként élheti meg, ha a
remetelak körül „spirituális központ” létesül.

A remetének – bár tudatában van a fent
jel zett feszültségeknek – nem célja, hogy pró-
fétává váljon. Kizárólagos belső motivációja
az, hogy minden idejét Istennek szentelje, és
az Ő rá vonatkozó akaratát saját életében be-
teljesítse. Hogy Isten akaratát megismerje, azt
kitartóan keresi a lelki olvasmányok, a meg-
különböztető imádság és az aszketikus gya-
korlatok eszközeivel, az elmélyültséghez szük-
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séges csendben és magányban. Döntését nem
menekülésként éli meg a világtól, hanem egy
alternatív és kompromisszumoktól mentes út
lehetőségeként. A remete spiritualitásában
talán az érint meg bennünket leginkább, hogy
– mivel mindent Isten akaratának rendel alá –
képes vágyakozássá alakítani a világ félelmeit.
Keresi a magányt, hogy Isten közelében él-
hessen, megosztottság és szétszórtság nélkül.
Vállalja a böjtöt, ami megtanítja az ételek és az
étkezés értékelésére. Megelégszik a szegényes
és egyszerű életkörülményekkel, mivel nem
célja a jólét, mégis mindene megvan, hogy Is-
tenre hagyatkozva teljes emberi életet éljen.
Mindeközben osztozik a kényszerűségből ma-
gányosok, éhezők és nélkülözők élethelyzeté-
ben is. A remete nem fél attól, hogy a halálról
beszéljen. Ami a társadalom számára az ab-
szolút reménytelenség tabuja, az számára is fe-
kete lyuk, ami viszont Istenhez vezet, és ezért
Istenre hagyatkozva készül arra, hogy szem-
benézzen vele. A véges élet számára az örök
beteljesedés elővételezése.

Az Isacco Turina által megszólaltatott fér-
fiak és nők életét tehát nem a világ félelmei és a
félelmekből táplálkozó célkitűzések alakítják,
éppen ellenkezőleg: a remete képes vágyako-
zássá alakítani a világ félelmeit. Nem véletlen,
hogy a könyv egyik leggyakrabban ismételt sza -
va a derű (serenità). A remete személyes törté-
nete döntésein keresztül a külső kereteket foko -
zatosan hozzáigazítja a hivatás állandó belső
igényeihez. Ez a derűs kiegyensúlyozottság és
békesség teszi vonzóvá alakját, és lehet min-
denki számára felhívás, hogy a maga életében a
saját hivatásának beteljesítéséből fakadó nyu-
galmat keresse, hogy az egyik olasz remetéhez
hasonlóan elmondhassa: „a belső béke, igen,
aztán az életöröm… Minden nap újdonság, ak -
kor is, ha minden elölről kezdődik, mert min-
den nap egy újrakezdés, hiszen tudatában kell
lennünk annak, hogy semmi sem befejezett. De
ez az öröm, hogy a megfelelő helyen vagy, látod,

én úgy érzem, hogy megtaláltam a helyemet.
Milyen rossz állandóan elégedetlen, durcás szer-
zeteseket látni, ami annak a jele, hogy nem ta-
lálták meg a helyüket, nem ez az ő hivatásuk,
meg is házasodhattak volna. Vagy aki házas és
elégedetlen, ami azt jelenti, hogy nem ez a dol -
ga, már az elején elrontotta, vagy nem jól vá-
lasztott társat magának. Ez egy élet kudarca; ha
viszont úgy érzed, hogy megtaláltad a helyedet,
az a legszebb dolog a világon” (207.).

Gérecz Imre OSB

Balás Béla: Kis idő
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat,
Buda pest, 2009.

Balás Béla püspök Kis idő című könyve az „Egy -
háztörténelmi vázlatok” alcímet viseli. A 140
oldalas munka a hitoktatás céljára szolgáló ösz-
szefoglalása az Egyház kétezer éves útjának,
ma dártávlatú felülről látása mindannak, ami
apró részleteiben ágas-bogas, kiterjedt, sokkal
összetettebb és vaskos történelmi munkákban,
lexikonokban tárgyalt valóság. A szerző pozi-
tív összképet kíván nyújtani az Egyház csodá-
járól, amely minden ellenhatás, kísértés, táma-
dás, emberi bűnök tömkelege ellenére él és
halad előre a történelemben az idők végezetéig.
A kaposvári püspököt már bajóti plébános
korában mindig izgatták a történelem rugói,
s mindig a gondviselő Istenhez vezették. Ezt
bizonyítják a „Hajszolón” tartott előadásai, el-
mélkedései, az ifjúság-pasztorációban részt-
vevő kollégák előtt mondott buzdító szavai.
Sok összegyűlt felismerése, jó és érdekes doku -
mentumokkal, apró betűs, lábjegyzetelt idé ze-
tekkel és főként egyéni, ügyes fejezetcímekkel
tarkított gyűjteménye (pl. Kezdődik a kaland,
A „kincs” nyomában…, Tágul a világ – szűkül
az Egyház) alkalmas segédeszköze lehet az
egyháztörténelemmel foglalkozóknak, főként
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hitoktatóknak, csoportvezetőknek. Hajnal
György plébános szerint lehetne középiskolá -
sok, vagy keresztségre készülők hittankönyve
is. Az egész – szép kiállítású, a kaposvári szé-
kesegyház elmosódó sziluettjével díszített –
kis könyv a püspök apológiája, hitének, vi-
lágnézetének, egyházképének hiteles tanúja.
„Írásaidban mindig van egy utánozhatatlan
belső izzás, mely alakítja szavaidat, formálja
mondataidat… A kifelé tekintés (vagyis a ke-
resők keresése) mindig szívügyed” – írta sze-
mélyes soraiban a könyvről P. Barsi Balázs fe-
rences. Dr. Nasz lady Attila, a budai Irgalmas
Kórház volt igazgatója szerint „egyszerűen
nagy-szerű, alig lehet letenni…” „Rémületes a
lelki dolgok iránti közöny és tudatlanság.
Ezen segít ez a kis könyv – csak akadjon még
olvasni tu dó fiatalember, aki kezébe veszi…”
– írta róla Nemeskürty István történész.

Pákozdi István

Stefan Kiechle:
A hatalom gyakorlása
Korda Kiadó, Kecskemét, 2010,
ford. Németh-Tóth Viktória.

A vezetőknek szóló elméleti és gyakorlati ki-
adványok napjainkban külön polcokat tölte-
nek meg a könyváruházakban. A Korda Ki-
adónál megjelent kis könyv frissítő újdonsága,
hogy nem egyetlen nagy ötletet, a jó vezetővé
válás kettő, öt vagy tíz pontos receptjét kínál -
ja, hanem inkább számtalan szempontot fel-
villantva ad árnyalt és nagyobb összefüggé-
sekre nyitott képet. Alig különül el egymástól
pszichológiai, szociológiai és lelkiségi megkö-
zelítés; inkább kölcsönösen kiegészítik egy-
mást. A megközelítés így életszerű maradhat,
és váratlan hasonlóságokra derül fény a nehéz
személyi döntéseket hozó cégvezető, az anyagi
gondokkal szembesülő püspök és a gyerekeit

keresztény értékrend szerint nevelő szülő tipi-
kus problémái között.

A könyv felépítése nagy vonalakban kö-
veti Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyvét. A ki-
 indulópont, hogy a hatalom Isten teremtmé-
nye, és a jó szolgálatába állítható, tehát maga
is jó. Ugyanakkor a hatalom számos veszéllyel
jár, bűnökre ad lehetőséget, „korrupttá tesz”;
ezért aki hatalmat gyakorol, annak igyekeznie
kell elkerülni a személyes érdekeiből vagy nár-
cizmusából, sebzettségéből, szeretetvágyából
vagy a hatalmi struktúrákból fakadó károkat.
További fejezet szól a hatalom jó gyakorlásá-
ról, a szükséges tulajdonságok kialakításáról.
A „Hatalom és hatalomnélküliség” című feje-
zet empatikusan, Krisztus szenvedésére utalva
írja le a paradoxont, hogy a mások által ha-
talmasnak tekintett emberek milyen gyakran
tapasztalják magukat mindenki másnál kiszol -
gáltatot tabb nak. A könyvet néhány gondolat
zárja az emberi és az isteni hatalom összefüg-
géséről. Bár a párhuzam a Lelkigyakorlatos
könyv negyedik hetével itt már nehezen tart-
ható, mégis jó, hogy sikerült a teológiai hát-
tér alapvonásait kicsit részletesebben is meg-
rajzolni.

A könyv könnyen érthető és szókimondó.
Ezt a törekvést jelzi a szóhasználat is: a szerző
szándékosan kerülte az egyházi körökben gya-
koribb „szolgálat” kifejezést, nehogy az idea-
lisztikus kifejezés tompítsa a kérdésfeltevés éles-
ségét. Mivel a könyv műfaja szerint leginkább
egy mai vezető számára írt modern, egészséges
szemléletű, mégis minden részletre kiterjedő
lelkitükörnek tekinthető, ez a fogalmi világos-
ság a legkevésbé sem bántó, hanem inkább sze-
met nyitogató és üdvözlendő.

A szerzőt, Stefan Kiechlét, aki korábban
hosszú évekig volt novíciusmester, 2010 szep -
temberében a német jezsuita rendtartomány
provinciálisává nevezték ki.

Lukács János SJ
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Netanel Miles-Yepez (ed.):
The Common Heart.
An Experience of Interreligious
Dialogue
Lantern Books, New York, 2006.

Beszélgetni sokféleképpen lehet. Egyik módja
a nyugati akadémiai rendszerben a középkor
óta meghonosodott s mára intézménnyé szi-
lárdult tudományos konferencia. A komoly
beszélgetés ezen alakzatának egyik kockázata,
hogy a beszéd tárgyának igazgyöngye köny-
nyen föloldódhat a tudományos követelmé-
nyek királyvizében. Másrészt az előadások (s
az előadók) könnyen elbeszélnek egymás mel-
lett. Igazi céljuk (esetenként) nem annyira a
má sik meghallgatása, hanem inkább saját
ered ményeik előterjesztése. Amennyiben a
hallgatóság elsősorban nem szakemberekből
áll, bizonyos kérdésekről éppen rájuk való te-
kintettel nemigen lehet szólni.

E körülményekből érthető, miért kerül-
hetett sor az Amerikai Egyesült Államokban
1985-től 2004-ig szinte évente egy olyan sa-
játos találkozásra, amely szándékosan keve-
sebb, s ily módon tulajdonképpen több is kí-
vánt lenni egy egyszerűen nyilvános vallásközi
konferenciánál. Az egyik vendéglátó hely, egy
Colorado állambeli ciszter apátság kapcsán
„Snowmass Interreligious Conference”-ként em-
legetett eseményről nem készült sem hang-,
sem képfölvétel, s nem jelent meg tanulmány -
kötet. A legutóbbi időkig nem is igen lehetett
tudni e rendkívüli találkozások eredményei-
ről. 2004 nyarán aztán Netanel Miles-Yepez,
a haszid és a szúfi hagyomány lelkes követője
és kutatója, valamint a vallásközi párbeszéd
elkötelezettje egy sor interjúban kereste föl a
még élő résztvevőket, hogy a konferenciák
alatt készült írásos följegyzéseket is fölhasz-
nálva velük együtt idézze föl az eseményeket.

A könyv bevezetéseként egy tömör szöveg
olvasható Thomas Keating ciszter atya tollá-
ból, amely valójában néhány év alatt a részt-
vevők közreműködésével született meg a kü-
lönböző vallások közös pontjairól (The Points
of Agreement). Majd az első fejezet a gyöke-
rek kel és az eszményekkel, a második a pár-
be széd megkezdésével, a harmadik az alapok-
kal és a határokkal, a negyedik pedig magával
a párbeszéd munkájával foglalkozik. A vissza-
emlékezések és utólagos reflexiók után az ötö-
dik, hatodik, hetedik és nyolcadik fejezetek-
ben néhány töredéket olvashatunk az egykor
elhangzottakból. A függelékben az egyes ta-
lálkozók adataiba (idő, hely, résztvevők), va-
lamint a napirendbe is beletekinthet az olvasó.
Végül pedig a 2004. évi találkozó résztvevői-
nek rövid, azonban annál érdekesebb életraj-
zai zárják a kötetet.

A bemutatott vállalkozás részesei külön-
böző világvallások – buddhizmus, hinduiz-
mus, iszlám; az orosz ortodox, protestáns és
római katolikus kereszténység; valamint az ős-
lakos amerikai indián hagyomány és a zsidó-
ság – gyakorlói és tanítói voltak. A szerkesztő
kérdéseire őszintén válaszolva idézik föl talál-
kozásaik nehézségeit és áldásait, közös élmé-
nyeiket. Ezért aztán a kötet nem annyira a kü-
lönböző vallások tanításai iránt (felületesen)
érdeklődő, hanem sokkal inkább az emberi
bölcsesség bármely alakzatában elmélyülni
kész olvasó számára íródott. E kis könyv ta-
núskodik az élő párbeszéd mozgalmasságáról
– annak lendületéről, egyben akadályairól, s
az őszinte közös keresés élményéből születő
barátságokról is. Méltán viseli „A közös szív”
címet, életszerűen s hitelesen tárva elénk a val-
lásközi párbeszéd elevenen tapasztalatát.

Bakos Gergely OSB
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