
Előszó

Sapientia: a bölcsesség latin szava a sapere igéből származik, amely nem csak 
okosságot, belátást, illetve m egértést jelent, hanem  alapjelentése az ízlelésre 
vonatkozik. Érdekes módon a latin igető és a görög szophosz (hozzáértő, bölcs) 

szó között is kim utatható kapcsolat. Ezen adatokból könnyen kiolvasható a latin  
bölcsességfogalom gyakorlati vonatkozása.

Ezen gyakorlati vonatkozások nyomába eredtünk közösen 2010. március 26-án, 
amikor a Sapientia Szerzetesi H ittudom ányi Főiskola Filozófia Tanszéke m egren
dezte első saját konferenciáját. E tanulm ányi nap célja kettős volt. Szerettük volna 
saját hallgatóink bölcseleti látókörét szélesíteni, egyszersmind pedig filozófuskollé
gákkal kívántunk együtt filozofálni. Tém ánk, az életbölcsesség, a filozófia m in t el
mélet és praxis kapcsolata mintegy ajánlotta magát nekünk: hiszen a sapientia nagy 
részben görög, részben zsidó eredetű hagyományához Főiskolánk nevénél fogva kö 
tődik.

Vajon mit jelent a sapientia? Hogyan segíthet a filozófia, a bölcsesség szeretet e jobbá, 
igazabbá, boldogabbá, bölcsebbé válni? M iként változott teória és praxis, filozófiai elmélet és 
gyakorlat viszonya évszázadokon át kultúránkban? M i időszerűt, milyen ma is használható 
bölcsességet tanulhatunk e hagyományból? — Az elhangzott előadások ilyen és ezekhez 
hasonló kérdésekre kerestek választ. M inden  szerzőnknek bőven ju to tt lehetősége 
arra, hogy elhangzott gondolatait újragondolja, kiegészítse s a konferencia tanulsá
gai vagy saját kutatási eredményei alapján, valam int a szerkesztők m unkájának k ö 
szönhetően még értékesebb alakban adja közre azokat.

A  történeti áttekintést nyújtó szövegek m ellett (Bakos, Gáspár, Sárkány) egy kul
túrafilozófiai elmélkedést (Frenyó), valam int m élyreható esettanulm ányokat is ol
vashatunk (W hitehouse, Kendefiy, Fehér M .). A  kortárs filozófiára (Sárkány) és 
lélektanra (Tringer), való kitekintés sem  hiányzik, sőt a lelkivezetésben vagy lel
ki kísérésben hasznosítható herm eneutikai-lélektani szintézissel (Patsch) is ta lá l
kozhatunk. A  bölcselet és gyakorlat szoros és gyümölcsöző kapcsolatának kiem elé
se sem hiányzik (Frenyó, Patsch). Az elméletibb jellegű tanulm ányok közül a hazai 
herm eneutika filozófia elmélyültségét és alaposságát (Fehér M .), valam int a feno
menológiai ihletésű, egyúttal a filozófiai hagyomány egészét figyelembe vevő új m a
gyar vallásbölcseleti kezdeményeket (M ezei) képviselő írások külön erősségei gyűj
teményünknek.

Kissé talán rendhagyó módon, mégis bátran  fölvettük kötetünkbe a konferenci
ánkon elhangzott két könyvism ertető szövegét (Kormos, Szeder). A  tárgy fon tos
sága, valam int a kortárs hazai filozófiai irodalm unk komolyan vétele vezetett eb
ben. Míg az elsőt írást inkább a nevelő személyes érdeklődése, a másikat elsősorban
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a tárgyának szentelt fenomenológiai figyelem vezette — jól tanúskodva ama két egy
mást szépen kiegészítő szem pontról, amelyek rendezvényünket is meghatározták.

Jelen írásokat egy csokorba gyűjtve — s kiegészítve egy kollégánk tanulmányával, 
aki nem  lehete tt jelen a rendezvényen -  a szerkesztők átnyújtják e csokrot az olva
sónak.

Sapere aude! — m ondhatnánk  K anttal. Merj gondolkodni! M indenekelőtt azt kíván
juk, hogy a tisz te lt olvasó b á tran  ízlelgesse az itt következő szövegeket. Ráérezve a 
gondolkodás igazi ízére gondolkodjék aztán ő maga is! K ötetünk pedig segítsen neki 
a bölcseletéi hagyom ányban való elmélyedésben, s abban, hogy az em lített kérdések 
választ nyerjenek életében.

A  szerkesztők nevében: 
Bakos Gergely OSB 

a Filozófia Tanszék vezetője
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