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Milan Dordevic – Markus 
Leimbach (Hg.): „Kommt und 
seht” – Die Gastfreundschaft 
als Grundvoraussetzung des 
interreligiösen Dialogs
KAAD e.V., Bonn, 2021.

A tanulmánykötet a 2019. november 26. és 
29. között Észak-Macedóniában, Ohridban 
megrendezett KAAD (Katholischer Aka de-
mischer Ausländer-Dienst, Katolikus Aka-
démiai Külföldiek Szolgálata) Alumni Kon-
ferencián elhangzott legfontosabb előadások 
szerkesztett szövegeit tartalmazza német és 
angol nyelven. A háromnapos szakmai ren-
dezvényen a kutatók arra a kérdésre keresték 
a választ, hogy a vendégszeretet milyen helyet 
foglal el a különböző vallásokban, kultúrák-
ban és a társadalmi kapcsolatokban.

A könyv három földrész hét országának 
szakértőitől közöl érdekes eszmefuttatásokat 
a konferencia címéhez kapcsolódóan: „Jöjje-
tek, és meglátjátok” (Jn 1,39) – A vendégszere-
tet, mint a vallások közötti párbeszéd alapvető 
feltétele. Annak ellenére, hogy a szerzők ku-
tatási területe nagyon különböző, és a kon-
ferencia alaptémáját más-más szemszögből 
közelítik meg, a dolgozatok következtetése 
közös. Igazolást nyer, hogy az ember csak 
az Istenbe vetett hittel képes áthidalni az el-
utasítást és az ellentéteteket. A párbeszéd és 
a kölcsönös nyitottság jelentősége, valamint 
a vendégszeretet csodás ereje mind a hét be-
mutatott vallási és kulturális környezetben 
megtalálható.

A kötet előszavát követő első tanulmány 
Aufhebung des Fremden. Differenzerfahrung 
inmitten der Globalisierung (Az idegen lét 
megszüntetése. A különbözőség érzése a glo-
balizációban) címmel a korunkban megta-
pasztalható kívülállás jelenségéről értekezik. 
A szerző, Hermann Weber, a KAAD bonni 
főtitkára teológiai, filozófiai, pszichológiai 
ala pokra épített gondolatmenetét az Újszö-

vetségből vett idézettel vezeti be: „Ápoljátok 
a testvéri szeretetet. Ne feledkezzetek meg a 
vendégszeretetről, hisz ilyen módon néme-
lyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendé-
gül” (Zsid 13,1–2). Ezt állítja párhuzamba 
azzal az ószövetségi történettel, amelyben 
Ábrahám és Sára vendégül látnak három 
idegen férfit, s a vendégekről kiderül, hogy 
az Úr angyalai, és csodás hírt hoztak az idős 
Ábrahámnak és Sárának, leendő fiúk szüle-
tésének a hírét (Ter 18,1–8.) A szerző dol-
gozatában a bemutatott bibliai történetek 
jelentését és üzenetét kutatja a mai globali-
zációra kivetítve. Értelmezi az „idegen” fogal-
mának sokrétű, mégis egymással összefonódó 
jelentéstartalmait, elemzésében támaszkodik 
Sigmund Freud, Julia Kristeva és Mathias 
Énard a témáról megfogalmazott megálla-
pításaira is. Pszichológiai-pszicholingviszti-
kai, etikai-politikai, kulturális-antropológiai 
és végül teológiai-irodalmi megközelítésű 
fejtegetésével Hermann Weber rendkívül 
izgalmas, mélyreható vizsgálódásba vezeti 
be az olvasót. Az értekezés záró része a több 
mint 60 éve megalapított KAAD küldetését 
vázolja, amelynek középpontjában szintén a 
vendégszeretet áll.

A kötet második tanulmányát Georgi 
Kapriev, a Szófiai Egyetem Bizánc-kutató 
professzora írta, Gastfreundschaft und Tole-
ranz des Gastes als Basis des produktiven Dia-
logs.  Anselm von Havelberg in Konstantinopel 
(Vendégszeretet és tolerancia mint a sikeres 
párbeszéd alapja. Anselm von Havelberg 
Konstantinápolyban) címmel. A dolgozat 
bemutatja Anselm von Havelberg középkori 
tudós püspök nagy jelentőségű, konszen-
zusra törekvő diplomáciai tevékenységét, 
1136-ban Konstantinápolyban folytatott 
tárgyalásait és az 1149–50-ben írt fő művét, 
a Dialogit, amelynek második és harmadik 
kötetében Anselm a Konstantinápolyban 
tartott nyilvános teológiai vitáit jegyezte le. 
Georgi Kapriev alapos vizsgálatnak veti alá a 
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teológiai vita szövegét, rávilágít, hogy a kö-
zépkorban először Anselm püspök világhírű 
művének első kötetében fordul elő a toleran-
cia (tolerantia) főnév. Az elemzés különle-
ges értékét Anselm elveinek összegzése adja, 
miszerint három alappillérre épül a növekvő 
egyház, ezek a türelem, a bölcsesség és a to-
lerancia.

A következő tanulmány szerzője Urbán 
Ilona Anna, a magyarországi hebraisztika 
jeles képviselője, aki Hosptality in the Light 
of the Rabbinic Literature and its Current 
Practice (Vendéglátás a rabbinikus iroda-
lom fényében és a jelenlegi gyakorlatban) 
címmel a zsidó kultúrában is megtalálható 
hellenisztikus megközelítésű vendéglátásról 
értekezik. A zsi dó hagyományok szerint ke-
resni és hívni kell a vendégeket, s a vendég-
látásnak a mai napig központi szerepe van a 
zsidó kultúrában, gyökerei a Bibliáig nyúlnak 
vissza. A tanulmányíró több bibliai utalással 
és idézettel is alátámasztja megállapításait. 
Jákob és Sára történetének példája össze-
cseng a tanulmánykötet nyitó értekezésében 
Hermann Weber által is kifejtett szimbó-
lummal, az áldást hozó vendéggel. A szerző 
áttekinti a vendéglátás gyakorlatát a korai zsi-
dóság idejétől kezdve, felvázolja a legfonto-
sabb szabályokat és eredetüket, és bemutatja 
a sabbath ünneplését. Kitér arra a kérdésre is, 
hogy a rabbik miben látják a vendégszeretet 
jelentőségét, és hogyan adják tovább a hagyo-
mányokat.

A negyedik dolgozat Ázsiában vizsgálja a 
vendéglátás és a vallás kapcsolatát. Lingchang 
Gui (Wuhan) Ordnung und Vorbestimmung 
– Die religiösen Aspekte der Ost-Asiatischen 
Gastfreundschaft (Rend és predesztináció – 
A kelet-ázsiai vendéglátás vallási vonatkozá-
sai) címmel mutatja be hiánypótló kutatásait, 
szemléltető példák leírásával nyújt betekintést 
a kelet-ázsiai kultúra olyan jelenleg is élő ha-
gyományaiba, amelyek a vendégszeretettel és 
a hittel függnek össze. A szerző részletesen el-

magyarázza a kulcsfogalmakat is a régió men-
talitásának megértéséhez. Gui kiemeli, hogy 
fontos vallási szempont a vendéglátásban az a 
szemlélet, hogy minden találkozás egyszeri és 
egyedi, megismételhetetlen alkalom, és nem 
az ember akarata, hanem az eleve elrendelt 
sors adománya. A vendéglátásban meghatá-
rozó szerepet játszik a buddhizmus fontos 
tétele, a predesztináció és a rend tisztelete, a 
sors elfogadása.

A Bogotai Egyetem professzora, Carlos 
Gómez (Universidad del Rosario) Ama-
zónia őslakosainak hitvilágáról számol be 
Towards an Intercultural Hermeneutics of 
Amaz  onian traditional medicine in Colombia 
(Kolumbia tradicionális orvoslási gyakor-
lata interkulturális megközelítésben) című 
dolgozatában. A kolumbiai sámánizmus 
ér tel mező bemutatásából egy olyan ősi nö-
vényi gyógyszert ismerhetünk meg, amely 
a kolumbiai, ecuadori és perui őslakosok 
kulturális életének és hitvilágának alapja, és 
napjainkig a testi és szellemi betegségeik gyó-
gyítására szolgál. A dél-amerikai őserdőben 
honos kétféle pszichoaktív növényből készül 
az ún. yage gyógyító főzet, amelynek rituális 
felhasználása évszázadok óta ápolt hagyo-
mány. Az értekezés két fő területet tárgyal, 
elsőként a yage eredetét értelmezi, ezt követi 
a yage sámánélmény fenomenológiai megkö-
zelítése. Gómez professzor tanulmányában 
az interkulturális hermeneutika módszerévél 
írja le a sámánok társadalmi kapcsolatokban 
betöltött szerepét.

A következő tanulmány szerzője Milan 
Dordevic professzor. A Skopjei Egyetem Teo-
lógiai Karának teológusa Religion and Social 
Change in South-Eastern Europe – The Mace-
donian Case (A vallás és a társadalmi válto-
zás Dél-Kelet-Európában – A macedón eset) 
címmel történeti áttekintést nyújt az Észak- 
Macedóniában tapasztalható vallásközi pár-
beszéd problémáiról. Kritikusan szemléli az 
ortodox egyház viselkedését, mivel egyolda-
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lúnak látja a vendéglátás gyakorlatát. Milan 
Dordevic felrója, hogy az ortodoxok csak 
vendégként vesznek részt rendezvényeken, 
de maguk alig szerveznek találkozót. Dorde-
vic professzor szorgalmazza, hogy a macedón 
ortodox egyház a többi alkotmányos vallási 
közösséggel együttműködve indítsa el a val-
lásos és a világi társadalom közötti párbeszé-
det, valamint a vallások közötti párbeszédet. 
A vallási közösségeknek ugyanis döntően 
hozzá kell járulniuk egy szabad és igazságos 
társadalom kialakulásához.

A kötet záró tanulmánya Davor  Džalto 
munkája, címe: Quo Vadis Europa? On Chris-
tianity, Hospitality, and the Refugee Crisis 
(Quo Vadis Europa? A kereszténységről, 
a vendéglátásról és a menekültválságról). 
A szerb tudós szintén korunk aktuális nehéz-
ségeire hívja fel a figyelmet. Megállapítása 
szerint az Európai Unió mély válságban van, 
amit a koronavírus-járvány tovább fokoz. 
A dolgozat a vendéglátás-vendégszeretet ösz-
szefüggésében részletesen foglalkozik a me-
nekültválsággal. Keresi annak hátterét, hogy 
miért hagyják el a menekültek hazájukat. Hi-

teles látleletet fest a menekültválságra adott 
európai társadalmi reakciókról, részletesen 
elemzi a gyakori emberi magatartásformákat 
a Balkán térségében. Davor Džalto leszöge-
zi, hogy a befogadás mellett mindenekelőtt a 
menekülésre késztető okok feltárása és leküz-
dése a közös feladat, és ebben a keresztények-
nek is nagy a felelőssége.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a 
ta nulmányszerzők egybehangzóan amellett 
fog lalnak állást, hogy a vendégszeretet segí-
ti a vallások és kultúrák közötti párbeszédet, 
az el- és befogadást, a megértést és egymás 
elismerését. A vallás- és kultúratudományok 
szakértői mellett a széles közönség számára is 
érdekfeszítő olvasmány a 2021. márciusban, 
Bonnban megjelent munka. A téma különle-
gességét és aktualitását az is növeli, hogy né-
hány hónap múlva, 2021 szeptemberében az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
alkalmából Budapestre várjuk a világ minden 
tájáról érkező vendégeket.

Nagy Rita


