
történeti munkának lényeges k iegészítő i a képek és a térképek, amelyek bőségesen

helyet kapt ak ebben a müben.
Az egyháztörténelem a hit út ját mutatja a vil ágban. Ezt - legalább nagy vonalak.

ban - minden hívő embernek ismernie kel l. Szántó Konrád jóvoltából és évti zedes
alapos kutatásainak és munkájának eredményeképpen megbízható útmutató könyvet
kaptunk kézbe. Nagy egyház. és Igazságszeretett el megírt tö rténet , mely mutat ja az
anyaszentegyház igazi arcát, amelyen átsugárzik a hit fénye. Azt az egyházat, mely
Krisztus megváltói müvének folyta tója, Krisztus miszti kus teste. Köszönetünket a
szerz önek azzal fejezhetjük ki leginkább, ha minél gyakrabban fo rgatj uk a két szép
kötetet. Szi las László

Jean Vanier : A k ö z ö s s é g . A kiengesztelődés és ünneplés helye. OMC , Bécs,
1986. 248 o.

A magyar lelkiségi irodalom rendkívül ien érté kes gyöngyszemmel gyarapodott Jean
Vanier írásával. Olyan szempontok at szólaltat meg, amelyeket nem könnyen találunk
meg egyéb könyvekben . Radikális következetességgel és mégis minden kényszer n él
kül vezet egyre mélyebbre közöss éql életünk keresztény alakításának kérdé sei ben.
Korunk egyik égető lelki Igényére tal álunk el igazításokat ebben a nagyon i dő sze rű

kiadványban.
M inden lapj án é rezhető , hogy a szerzö nem elvont , könyvekbő l összeollózott szép

mondatokat Ismétel , hanem élett apasztalatokat közöl, amelyek kiállották a hit és re.
mény próbáját. Jean Vanler több mint 20 éve kötelezte el magát arra, hogy megossza
életét értelmil eg fogyatékosokkal. Ahogya kiadó előszava írj a: .Meglátta : a szell emi
fogyatékosok , a nyomorékok is lehetnek az isteni üzenet közvett tör. ezért alkalma sak
a közösség i életre: Elképzelhetjük, hogy aki ezen az emberi leg kényes és rendkívül i
tala jon képes volt kiépíteni egy szeretetközösséget , amelyikben mi ndenkí - k épes
ségel szer int - élheti emberi méltóságát, az gazdag ki ncstárat nyithat meg átla gos
emberi és keresztény közösségek tagjainak.

A könyv egyi k zsenialitása abban rejl ik , hogy bár Jean Vanler végigvezet a tőle

alap itott közösség : a Bárka életén, nem merül kl ennek Ismertetésében. Ez mintegy
csak a hátt eret képezI. Túl sok részlet az életükbő l azt a benyomást kelthetné, hogy
csak a tőlük Járt úton alakulhat kl igazi keresztény közöss éq. Kezdeményezése blzo
nyos fokig modellt állit szemünk elé, de tudatosí tja ls bennünk, hogy nem lehet min 
denkit és minden közössége t egy kaptafára húzni (vö . pl 66. 0.1.

Első pillanatra úgy tűnhet , hogy rendszer nél kül veti oda gondolata it . Ebben van
egy adag igazság, mert nem a tudós kutató vagy rendszerező tollát forgatja . Egy-egy
címszón belül aIIg néhány, máskor pedig tízné l ls több pont ban kötetlenül elm élkedtet
a kérdés fon tosabb összetevölr öl. S mégis mély pszíchológial ismeret és érzék fonja
egybe ezeket a fejez eteket .

Az e l ső részben: .Egy szív, egy l élek " , megtalálhatjuk kezdeményezésének s rnln
den tartós emberi közöss énnek alapmeglátásait. A második .Szövetsé get kötünk", a
közösség kezdet ét IsmertetI. A harmadik, a leghosszabb fejezet érzékelteti , hogya
mindenn apokban együtt jár az öröm és a feszültség : a növekedő közösség fejl öd és ét ,
sodródásait ecsetelI. Pár cimszó ebbő l a fejeze tből : A hősko rtó l a hétköz napokig: Ha
valaki megválIk tőlünk ; Eszményk épekre szükség van; Szeressünk együtt lenni ; A meq
gazdagodás veszélye . . , A le lki erőforrások c . fejezet t árj a fö l, hogy honnét merít ik
ő és közöss énel a bátorságot és tartalékot célj uk megvalósítására. A kere szténysé
gen kívül is lét ezik közösség i élet, de Jézus szeretet-közösségre hív (vö . 9. 0.1. Ehhez
a nagyszerü valós ághoz pedig csak az lsten képes tápl álékot nyújtani (148. 0.1. Külön
fejezetben rajzol ja meg a . felel ös" arck ép ét . Egy másik a .d e hoqyan?" kérdés sajá
tosságait tárgyalja , amelyre következnek az .Osszejövetelelnk" . . H étk öznapok" és
. Dnnepelnk" fejezetek.

Jaan Vanler neve talán nem anny ira ismert még min t Teréz anyáé, bár a Bárka
szintén terjed az egész vil ágon. A Lélek sugall atára ő is képes volt megragadni korunk
egyik sóvárgását: Jézus szerinti, .istenl s emberi arc ú" közöss égeket kia lakítani. En
nek út ját próbálja élni ő maga, s ezt sugározzák Bárka-közösségeI. iOppen ezért nél
külözhetetlennek t ünlk ez a kis könyv mindazok számára, akik őszintén törekednek
arra, hogy családjuk, kisközösségük, egyházközségük vagy szerzetes életük minél ln-
kább átúltethesse az életbe Krisztus szellemét. Benkő Anta l
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