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Felütés

Jelen – létkeresés
„és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött”
Márk evangéliuma 9,37

Hamvas Béla írja Interview címû esszéjében: „A napom részérõl az egyes szám
elsõ személyt nem tudom teljesen irónia nélkül kimondani, még kevésbé leírni.
Mintha azt mondanám magamról, hogy úr. Mikor a khasszid történetrõl tudomást
szereztem, különlegesen kielégített. Valaki kopog és a rabbi azt kérdezi: ki az? Én
vagyok, szól a válasz. Mire a rabbi méltatlankodva felnéz és így szól: Ki az, aki
Istenen kívül magát énnek meri mondani?”
Az ember azt hiszi, egyre nagyobb erõket mozgat meg önmaga jobb megértésére,
élete értelmének kutatására. Ami bizonyos értelemben így is van. De minden erõ,
amely a lét megértését az „én”-tõl független (?!) külsõ világban keresi, célját
tévesztette.
Miért?
Mert a létben az „én” is részesül, én is részesülök. S hozzám, ami legközelebb van,
az „én magam vagyok”. Önmagam megértését pedig „kint” egy tükörben, a
tükörkép(em)ben nem találhatom meg.
Az erõ célt tévesztettsége talán attól a pillanattól kezdõdõen vált egyre nyilvánvalóbbá, amióta az emberiségnek „nagy” emberei vannak. Vagyis mióta nevekre
emlékezünk, mióta az egyéniségek fénye (fénytelensége) elhomályosítja az erõ
fényét.
Az ember Istenképûségét felcserélte emberképûségére. Isten helyébe az „én”-t
állította. Ez a tükörképünk pedig van annyira ravasz és hiú, hogy elhiteti az emberrel, hogy ez nem így van. Sõt, azt is elhiteti, hogy az ember egyre jobban ismeri
magát, világát, a lét titkait. Igen. Mennyiségileg és adatszerûen valószínûleg így is
van. Vagyis a szubsztanciát tekintve. De az esszencia, az szinte már teljesen kitörlõdött az emlékezetünkbõl. Létünk Istenképûségét a tudat alá, vagy ki tudja hová
számûztük. S talán ma már a metanoia, vagyis az önmagunk valódi eredetéhez való
meg-térés 180º-os fordulata is kevés…
Márk evangéliumának fenti paradoxona egy fél mondatban leplezi le az „én”-nek
e hamis tudatát, sõt, idõt sem hagy ennek kialakulására. A legérzékenyebb pontot
érinti. Mert ha már a vallásunkat, vagyis az Istenképûséghez visszavezetõ fonalat is
az „én”, az egyéniség teljes befogadása uralja, hogyan találhatom meg akkor valódi
helyemete, valódi létemet, s az „Én vagyok” valódi értelmét?
Mézes Zsolt László
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Ismétlõjel
I.
Döbbenet. Ez a mozgólépcsõ minden esetben ugyanarra a helyre repíti vágyakozó
énem. Szegény. Rálépek a gúnyosan csak Hérakleitosz névre keresztelt lépcsõre, és
visz, ahova vinni szokott. Már megint.
Utazok. És látva az emberek tekintetét, mosoly jelenik meg az arcomon. Gúnyos
irónia és õszinte derû keveréke. Gyõzzön az erõsebb. Mikro-evolúció.
Tovább nézem a tömeg szeme fényét, de csak félhomály tükrözõdik. Mérlegelni,
hogy félig tele a pohár, vagy félig üres, most nincs türelmem. Mert lassan-lassan az
idõ kiéheztetett foglya leszek. Viva Libertas! Próbálom elkapni azt az érzést, amit a
velem szemben utazó csüggedt turisták képviselnek jelenlétükkel. Õk onnan jönnek, ahova én megyek. Már csak pillanatok kérdése és ott leszek. Ott. Megérkezés.
Hegedûszó.
Döbbenet. Lelépek átmeneti mozgó kis világom lépcsõjérõl, és újra látom. A jelet.
Világít, csillog-villog, egyszerûen lehetetlen nem észrevenni. Egy ismétlõjel. Egy
modern csipkebokor. Állok elõtte szótlanul, lábam földbe gyökerezik, és már-már
kezdem megint elhinni, hogy végállomásra érkeztem, amikor hirtelen kitisztul a
kép, és világossá válik elõttem az utam. Az ismétlés útja. Katarzis.
Egy ismétlõjel. Átruccant – mint szokott – a zene végtelen világából, hogy megmutassa nekem, hogy: még egyszer! Ismétlés. Plágium-illat. Ismétlés. Lehetséges?
Ami Kierkegaardnak Berlin, az nekem egy szürke hétköznap. Sötét szürke. Mégis
ünnep. Anamnézis.
Ismétlés. Ad fontes! Újra meg újra. Vissza kell szállnom a mozgólépcsõre, elutazva
vele oda, ahonnan indultam! A kezdethez. A maghoz. A rítusok gyökeréhez. A vallásom alapjához. Imádságom legbelsõ szobájába. Onnan indulhat a lélek az ismétlõjelhez. Újra meg újra.
II.
Döbbenet. Már megint egy utazás az ismétlõjelhez. A történet ugyanaz.
Legalábbis egy ideig. Az ismétlés – ugyanis úgy látszik – most csõdöt mond.
Recsken vagyok. Gyönyörû nyári idõ. Meghitt emlékezés. A lényeg mégis láthatatlan. Átélhetetlen újra. Megcsíp egy szúnyog. Recski életkép most. Ismétlés nélkül.
Cinikusan kacag egyet az idõisten és ledönti az ismétlõjelet.
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III.
Döbbenet. Utazás. Otthon. Az édesanya leül gyermeke mellé az ágy szélére és
elmondja a hõn szeretett mesét. Mosoly a gyermek arcán. Ismerõs hang, ismerõs
szavak. Már ezeregy éjszaka hallotta ezt a mesét. Mégis. Mégis annyira tiszta, mégis
annyira kellemes érzés járja át sötétkék lelkét. Ismétlés. Rítus. Vallás.
Döbbenet. Mindig ugyanaz, és mindig más. Utazok a mozgólépcsõn. Ismétlés.
Gáncs Tamás
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Áthallás

Alapgondolatok a világvallások fenomenológiájához1
Mítosz, vallás, világvallás
Világvallásokról írni korunkban akár általános értelemben, akár egy konkrét világvallást véve vizsgálat alá, sokkal idõszerûbb, mint bármikor az emberi történelem
során. A téma idõszerûségét mi sem bizonyítja jobban, mint egyrészt a világvallások
közti jelenlegi hatalmas feszültség, különösen olyan területeken, ahol különbözõ
kultúrák és vallások túl közel kerültek egymáshoz a történelem folyamán, másrészt
a még mindig jelenlévõ kölcsönös elõítélet, amely nagyrészt az alapvetõ vallástörténeti ismeretek hiányára vezethetõ vissza. Éppen ezért korunkban e terület
sokkal érzékenyebb pontjait érinti mind az általános köztörténetnek, mind a
legszélesebb értelemben vett mûvelõdéstörténetnek, ezáltal tehát nagymértékben
megnöveli a kutató felelõsségét.
Természetesen sok minden függ attól, hogy mit értünk világvalláson, illetve világvallásokon. A történettudomány mai állása szerint a mintegy tízezer évvel ezelõtt
Elõ-Ázsiában, az emberi civilizáció bölcsõjének is nevezett „termékeny félholdon”2
olyan alapvetõ változások indultak meg, melyek hatására Kr. e. 3000 körül a 20. és
40. szélességi fokok között létrejöttek azok a magaskultúrák, amelyek már határozottan körvonalazható világképpel és vallással rendelkeztek.
Megállapíthatjuk, hogy az ettõl az idõtõl kezdve kialakuló kultúrák – legyenek
azok letelepültek vagy nomádok, kõkori szinten megrekedtek vagy magasan fejlettek – egyaránt bírtak már mítoszokkal, valamint a világ és az ember eredetére
vonatkozó elméletekkel, ahogyan azt az egyetemes összehasonlító vallástörténeti
kutatások az elmúlt kétszáz évben kimutatták3.
A kérdés az, hogy milyen viszony tételezõdik a mítosz és a vallás között, és miben
különbözik a világvallás a többi vallástól. A probléma szükségszerû historiográfiai
megközelítését röviden a következõképpen vázolhatjuk fel.
A XIX. század elsõ felében az ún. mitológiai irányzat, amely a világon elsõként
rendszerezte a különbözõ népek mitológiai anyagát, csak a tételes vallásokat tekin-

1

Ez a tanulmány egy nagyobb, a gnózisról szóló összefoglaló munka bevezetõ részét képezi.

2

V.ö.: Oates, D.: A civilizáció hajnala, 14.p., Budapest, 1983

3

V.ö.: Lüken, H.: Az emberi nem hagyományai, vagy Isten õskinyilatkoztatása a pogányok közt, Pest, 1871;
Szimonidesz L.: A világ vallásai, Budapest, 1928; Varga Zs.: Általános vallástörténet, Debrecen, 1932; Tokarev,
Sz.A. (szerk.): Mitológiai enciklopédia I–II., Budapest, 1988
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tette vallásnak, a mitológiákban pedig õsi költészetet látott, vagyis éles határvonalat
húzott a két fogalom közé. A XIX. század közepén a liberalizmus térhódításával és
az evolúciós iskola kibontakozásával szûkült a távolság a vallás és a mitológia között:
eszerint a mitológia alapja a primitív animisztikus világnézet, amelybõl a késõbbi vallások is merítik tartalmukat. Tehát mindenképpen a mitológiában látták a vallás
õsforrását, abban az értelemben, hogy a vallásos kultuszok és rítusok a mitológiai
anyagból táplálkoznak. Hasonló nézetet vallott a XIX. századi marxista filozófia is,
amennyiben elismerte a mítoszok jelentõségét a vallás tartalmi elemei között.
A XIX. század végétõl több kísérlet történt a vallás és a mitológia elhatárolására és
szembeállítására, különösen az õsmonoteisztikus iskola részérõl, ahol a vallást, mint
tisztán morális világnézetet mutatták be, amelynek középpontjában az egyszemélyi
teremtõ istenség áll, s amely még a legprimitívebb változatában is mentes az
engesztelõ mágikus szertartásoktól. Ezzel szemben a mitológia csak késõbb
keletkezett, tele van mágiával, és mint ilyen, a széttöredezõ õsmonoteizmus
egységét megbontó és összezavaró idegen anyag a vallásban.
A XX. századi marxista gondolkodók ezzel ellentétben a mitológiában vélték
felfedezni a pozitív kulturális értéket, és a vallásra pedig úgy tekintettek, mint a
születõ tagolt társadalom elidegenedett termékére. Hasonlóképpen a XX. századi
polgári gondolkodásban is a mitológia a progresszív, a képzeletnek és a tudatnak
szabad szárnyakat adó erõ, amely harcba szállhat a béklyózó vallás ellen, ami
titokzatos erõknek rendeli alá az embert.
A mai modern tudomány nem kíván állást foglalni a vallás vagy a mitológia primátusával kapcsolatban. Feltételezi ugyan a kettõ szoros kapcsolatát, de ugyanakkor azt
is, hogy bizonyos értelemben mindkettõ megmarad önállónak. Eszerint az emberi
értelem mítoszteremtõ tevékenysége önmagában még nem feltételezi a vallási
elemet (lásd primitív kultúrák), sokkal inkább a társadalmi gyakorlat igazolását és
szakrális szintre emelését szolgálja4.
Ez utóbbiból következik egy lehetséges definíció: „a mítoszok olyan mitikus õsök,
kultúrhéroszok, demiurgoszok tetteit beszélik el, akik valamilyen rítust vagy tilalmat
megalapítottak”5.
A vallás viszont mint rítus tételezõdik: „ez a ceremónia (szertartás) pedig
úgyszólván szereplõkkel játszatja el a recitált vagy tartalmi kivonatában elbeszélt
mítoszt”6.

4

V.ö.: Tokarev, Sz.A. (szerk.): Mitológiai enciklopédia, I.köt., 263–264.pp., Budapest, 1988

5

I.m., 264.p

6

I.m., 265.p.
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Amint a fentiekbõl láthatjuk, egyik irányzat sem ad megnyugtató, kielégítõ választ.
Mi a magunk részérõl – bár teljes mértékben nem tudunk azonosulni a fenti
nézetek egyikével sem, de elvetni sem kívánjuk azokat, hiszen részigazságokat tartalmaznak – a metafizikai tradicionalitás alapján állva (amely metafizikában a
kozmikus lét és tudat abszolút módon egybeesik, azaz, amely szemléletben a tudat
létként nyilvánítja meg önmagát, és így minden lét tudati lét) úgy gondoljuk, hogy
mind a mítosz, mind a vallás egy nálánál magasabb és mélyebb metafizikai minõségbõl: a tradícióból (latin „traditio” = hagyomány) lép elõ a történelem színpadára.
Ezek az õsi és kultúrákhoz kötött tradíciók pedig egy még egyetemesebb hypertradícióból („õskinyilatkoztatás”) jöttek létre7.
Ezen „õskinyilatkoztatás”8 a szó szoros értelmében vett elsõ és egyetemes „világvallásnak” tekinthetõ, amely késõbb vallásokra és kultúrákra szétesve már csak
töredékesen és esetlegesen, rejtetten és szimbolikusan õrizte tér-, idõ- és világok
felettiségét.
Hogy pontosan milyen tényezõk játszottak szerepet a vallások gyökereinek
kialakulásában, talán sosem lehet tisztázni, de mégis úgy gondoljuk, hogy két fontos
érv is szól az „õskinyilatkoztatás” metafizikai elmélete mellett. Az egyik archeológiai: Kr. e. 5000 és 3000 között a Földközi-tengertõl Turkesztánig valamint az Indus
völgyéig, egész Elõ-Ázsiát ugyanahhoz a rasszhoz besorolt ún. hosszúfejû embertípus népesítette be. „A tudósok egy része e rassz pontosabb megjelölésére a
kaukázusi, kaszpi vagy jafetita9 jelzõt alkalmazza. Ez az elõ-ázsiai õslakosság
teremtette meg Elõ-Ázsia egész területén az emberi civilizációt...”.10 Ez az ún.
aziánus õslakosság, amely sem nem sémi, sem nem indoeurópai, nemcsak egységes
régészeti leletanyaggal, hanem úgy tûnik egységes világképpel és vallással is rendelkezett, és amelynek gyökerei valószínûleg még régebbi korokra vezethetõk vissza, akár az õskorig. Külön megjegyzendõ ennél a pontnál, hogy a jóval késõbb erre
a területre érkezõ indoeurópai és sémita lakosság nagyon sok mindent átültetett a
saját világképébe és vallásába ebbõl az õsi „egyetemes” vallásból11.

7

Érdemes elmélyedni itt a vallás (latin „religio” ) szó etimológiai gyökereiben. Ennek egyik gyökere a ‘religare’ =
visszakötni, ti. az embert ahhoz a metafizikai minõséghez, ahonnan halhatatlan lelke származik. A másik lehetséges gyökér a „relegere” = visszaolvasni, ti. azt, ami a vallás szent könyveiben rögzítve lett.

8

V.ö.: Lüken, H.: Az emberi nem hagyományai, vagy Isten õskinyilatkoztatása a pogányok közt, Pest, 1871

9

V.ö.: „Noé fiainak, Szem, Kám és Jáfetnek nemzetsége a következõ: fiaik születtek ugyanis a vízözön után. Jáfet
fiai: Gómer, Magóg, Madáj, Jáván, Tubál, Merek és Tírász.” Ter. 10,1–2, In: Ó- és Újszövetségi Szentírás a
Neovulgata alapján, 18. p., Budapest, 1997 (A további szentírási hivatkozások ugyanezen forrásból valók.)

10

Girshman, R.: Az ókori Irán, 31.p., Budapest, 1985

11

V.ö.: i.m., 59–60.pp.
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A másik érv eszmetörténeti jellegû. Az ember számára jelenleg nem vagy alig
tapasztalt fogalmak (úgymint Isten, lélek, szellem stb.) az ókorban valóságos hittel
megélt fogalmak voltak a társadalom döntõ többsége számára. Ezek metafizikai eredetét és létét úgymond gyakorlatban tapasztalták meg az emberek. „A kultúra legarchaikusabb szintjein emberként élni vallásos cselekedet volt, hiszen a táplálkozásnak, a szexuális életnek és a munkának szentségi értéke van. Másként szólva,
embernek lenni – vagy inkább azzá válni – azt jelenti: vallásosnak lenni12.”
Az aziánus „õs-kultúra” és „õs-vallás” mélyebb feldolgozása nem e tanulmány
feladata (és ez egyébként is gigászi vállalkozás lenne); amiket viszont kellõ alapossággal feldolgozott már a tudomány, azok voltaképpen az elsõ nagy – egymástól már
etnikailag is elkülöníthetõ – civilizációk vallásai.
Ha részletesen megvizsgáljuk ezeket a vallásokat, akkor megállapíthatjuk, hogy
ezek mindegyike egy-egy törzshöz, néphez, egy-egy kultúrához tartozott, és egy
adott – földrajzi értelemben vett – területen, a maga nyelvi és etnikai partikularitásában töltötte be a saját, nagyon sokrétû és fontos szerepét. Így van ez akár az
ókori görög vagy római, akár az egyiptomi vagy indiai, akár a zsidó vagy az õsi arab,
akár a perzsa vagy babiloni, de akár az õsi kelta és szkíta vallások esetében is. Ezek
és a felsorolásból kimaradt törzsi és népi vallások összességének történeti és összehasonlító feldolgozása alkotja az egyetemes vallástörténetet. De vajon ugyanezt
tapasztaljuk-e a világvallások esetében is ?
Partikularitás és egyetemesség
Minden azon múlik tehát, hogy mit értünk világvalláson. Vajon az egyetemes vallástudomány közelebb juttat-e bennünket a kérdéses fogalom tisztázásához? Ugyan
a kutató szellem más területeirõl hozva példát, de itt is érvényesen Szerb Antal sorait
említhetjük, aki Goethét méltatva a következõket írja:
„...Goethe világirodalmon olyan irodalmat értett, amely nemcsak egy nemzet,
hanem az egész világ számára jelent valamit13.”
A világvallás tehát a mi értelmezésünkben, bár gyökereit tekintve látszólag akár
egy konkrét néphez is kötõdhet, hatásában azonban mindenképpen túllép a törzsi,
népi partikularitáson, átlépi saját határait, önmagából mindig feláldoz egy részt,
amikor más népek világképébõl beemel valamit a sajátjába, vagy csak egyszerûen
összekeveredik azokkal. Nem marad meg önmagában (saját biztonságos és jól ismert

12

Eliade, M.: Vallási hiedelmek és eszmék története, I. köt., 7.p., Budapest, 1998

13

Szerb A.: A világirodalom története, 7.p., Budapest, 1992
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törvényei között), hanem mint a búzaszem , vállalva az idegen közeg veszélyeit, a
„máslét” bizonytalanságát, de mégis végig önmagából építkezve önmaga fölé nõ,
hogy világvallás „szerepét” betöltse.
E különleges szerep jellegzetességeirõl a késõbbiekben részletesen fogunk írni,
most azonban fordítsuk figyelmünket a világvallások egy másik fontos vonására.
A világvallások a metafizikai tradicionalitás alapján – bár sokáig lappangva, rejtetten hordozzák önmaguk elõképeit egy vagy több kultúra és vallás által – csak
megszületésük és kibontakozásuk viszonylag rövid idõszakában léteznek aktív, cselekvõ értelemben, hogy ezután a továbbiakban szenvedõ, nem cselekvõ értelemben
„odaadják magukat a világnak”, behatolva ezáltal a környezõ helyi vallások
ismeretlen nyüzsgõ világába, hogy azokat megszüntetve-megõrizve egy nagyobb
teológiai egység felé „kényszerítsék”.
A világvallások természetrajzához az eddigiekbõl következõen az is hozzátartozik,
hogy terjeszkedésébõl és az állandó idegen érintkezésekbõl fakadóan rugalmasabb
szerkezettel bír, mint a csupán törzsi jellegûnek megmaradó vallások bármelyike, és
– nem cselekvõ módon – annál hajlékonyabb módszereket alkalmaz, szinte láthatatlanul hat, minél inkább „felnõtt korába” lép. És itt a világvallás valóban átível
országhatárokon, kultúrákon, és érzékelhetõen vallás- és nemzetfölöttivé válik.
Internacionális lesz, a szónak abban az értelmében, hogy sokszor önmagát teljesen
kiüresítve, a helyi vallások és kultúrák számára mintegy szellemi vákuumként megjelenve, azoknak új formai kereteket és önkifejezési lehetõségeket adva azokat tartalmilag önmagába sûríti, vagy éppen fordítva, segít nekik, hogy önmagukat
egyetemesebb kereteken belül újrafogalmazzák. Ezek a régi-új15 tartalmak mind az
egyetemesség szintjén, mind a helyi szinteken, újra és újra megtermékenyítik
egymást, ezáltal a világvallás mindig élõ folyamat lesz. Megtermékenyít és mozgásba hoz mindent önmagában és önmaga körül, és éppen ebben keresendõ hittérítésének valódi titka: nem a hódító hadsereg, nem az erõsebb gazdaság és nem a
látványosabb kultúra, hanem az élõ egyetemességtõl egyre jobban eltávolodó, majd
14

14

Vö.: „Ezután így szólt: »Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik,
akár ébren jár éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik, maga sem tudja, hogyan. Mert a föld magától termi meg
elõször a hajtást, aztán a kalászt, majd a fejlett szemet a kalászban. Mikor pedig megérett a termés, azonnal sarlót
vág bele, mert elérkezett az aratás.« Majd így szólt: »Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel
szemléltessük? Olyan az, mint a mustármag. Amikor a földbe vetik, kisebb minden magnál, amely a földön van;
de ha elvetették, felnõ és nagyobb lesz minden veteménynél. Olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészkelhetnek az ég madarai.«” Mk 4,26-32; „Bizony, bizony mondom nektek: ha a földbe hullott gabonaszem meg nem
hal, egymaga marad, de ha meghal, sok termést hoz.” Jn 12,24

15

Vö.: „Senki sem varr régi ruhára nyers szövetbõl foltot, mert elszakítja az ép részt is, és a szakadás még nagyobb
lesz. Senki sem tölt új bort a régi tömlõkbe, különben a bor szétszakítja a régi tömlõket, és kiömlik, és a tömlõk is
tönkremennek. Az új bor új tömlõkbe való.” Mk 2,21–22
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partikuláris „fenyegetettség-érzésébe” bemerevedõ és ezáltal törékennyé váló
kultúrák „megváltásra” való várakozása hozza mozgásba azokat a – „perennitas”16
értelmében egyébként látens módon és szellemtörténeti értelemben mindig is
jelenlevõ – vallási formákat, amelyek örvénylõ mozgása mintegy „kiforogja és felszínre veti” a világvallást.
Fogalmunk fenti meghatározása a gyakorlatban rendkívül leszûkíti azon vallások
körét, melyeket világvallásnak nevezhetünk, illetve vizsgálódási körünkbe
kívánkozik majd néhány olyan vallás is, melyek ma már csak töredékes formában
léteznek, amelyekkel eddig talán érdemtelenül keveset foglalkoztak, s melyek élõ,
rugalmas voltukat sokáig fenntartva szintén kiérdemelnék a világvallás jelzõt, bár
lényegük szerint nem merítik ki minden vonatkozásban a vallás kategóriáját sem17.
Buddhuzmus, kereszténység, iszlám
A fenti értelemben és a tudományos vizsgálódás legáltalánosabb szintjén három
vallás tûnik világvallásnak: a kereszténység, és az idõegyenesen tõle mindkét irányban majdnem hatszáz éves távolságban megjelenõ buddhizmus és iszlám. És ezek is
csak abban az értelemben és annyiban, amennyiben betöltik a fentiekben vázolt
világvallás szerepüket.
Mindhárom esetben magunk elõtt láthatjuk az évszázados elõképeiknek és az
ezekkel szemben – az „idõk teljességében” látszólag a semmibõl elõbukkanó – teljesen új tanításrendszerüknek a paradoxonát. E látszólagos ellentét feloldására lássunk néhány további törvényszerûséget.
Elõször: mind a három világvallás esetében a kialakulás szellem- és kultúrtörténeti
gyökerei látszólag egy forrásra vezethetõk vissza. Így a kereszténységnél ez a forrás
a zsidó, a buddhizmusnál az indiai (hindu), az iszlámnál pedig az õsi arab vallás és
kultúra. Ugyanakkor figyeljük meg, hogy a megszületõ új minõség épp a születési
ponton nem tud meggyökeresedni18.
A fentiekbõl következõen talán éppen azért nem, mert a kezdet és vég nélküli, halhatatlan tiszta szellem (teremtetlen álló tartam = „duratio stans increata”) az örökkévalóságból különbözõ köztes állapotok és szférák (teremtett álló tartam = „duratio
stans creata”) relatív örökkévalóságán áthatolva, vertikális értelemben olyan erõs
örvényléssel kapcsolódik az adott földi-emberi kultúrához (teremtett áramló tartam =

16

A latin „perennis” (maradandó, állandó szóból képezve) jelentése: az Abszolútum, elhagyva saját idõ feletti
állapotát úgy lép bele a teremtett, változó, idõbeliségben megnyilvánuló világba, hogy az idõben is megtartja változatlan és változhatatlan lényegét. Az idõben képviseli azt, ami lényege szerint idõfeletti.

17

Gondolunk itt elsõsorban a mandeizmusra, a manicheizmusra és a gnózis további meghatározó irányzataira.

18

Vö.: „Ekkor így szólt: »Nem küldtek máshova csak Izrael házának elveszett juhaihoz.«” Mt 15,24
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„duratio fluens”) , hogy az adott vallás tanításainak csak sarokkövei20 tétetnek le
kialakulási helyén; és máris olyan erõvel nyomul horizontálisan koncentrikus körökben elõre, hogy csak a születési helytõl távol szökell szárba, és válik tételes vallássá
majd világvallássá.
19

A kereszténység esetében a júdeai fogantatás és megszületés után a hellenizálódás,
majd a romanizálódás jelenti a felnövekedést, és az ún. „pogány” római birodalom
területén és azon túl épül fel az Egyház (amit Krisztus saját testének nevez21), míg a
választott nép gyakorlatilag kitaszítja azt magából. Az Indiában kialakuló buddhizmus szintén nem születési helyén, hanem Kínában (Csan-buddhizmus), Tibetben,
Japánban (Zen-buddhizmus), illetve Dél-kelet Ázsiában válik világvallássá22.
Ugyancsak ezt figyelhetjük meg az iszlám esetében is: Mohamed próféta tanai
nem Mekkában, az õsi Kába-tisztelet helyén bontakoznak ki (ahonnan el kellett
menekülnie), hanem Medinában. Tágabb értelemben véve az iszlám kultúra és vallás felvirágzása nem az Arab-félszigeten, hanem Észak-Afrikában, Hispániában, de
leginkább a volt Szászánida23 perzsa birodalom terültén következett be.
Megállapíthatjuk tehát, hogy egy világvallás esetében nem elsõsorban annak a – kulturális és vallási tényezõk mellett, gazdasági és társadalmi szempontok által is
meghatározott – földrajzi helynek van jelentõsége, ahol az a világvallás létrejött. Sokkal
inkább annak a generáló erõnek, amely az „elvetett sarokkõre” a saját, tisztán szellemi,
metafizikai formáiba mintegy beleszerkeszti azokat a kulturális és vallási tartalmakat,
amelyeket terjeszkedése során érint. Tehát fontosabbnak gondoljuk például a

19

A fenti fogalmakat v.ö.: Aquinói Szt. Tamás lényeg („essentia”) és létezés („existentia”) fogalompár viszonyának
felállításával, mely a tomizmus egyik legfontosabb tétele. „Ha a lényegnek és a létezésnek a konkrét, egyedi lényben való viszonyát vizsgáljuk, úgy e kettõ Istenben egymástól csak fogalmilag különbözik, a valóságban
összeesnek. (...) A teremtett való nem maga a lét (esse perse), hanem a létben részesedõ valóság (esse participatum). „In: Kecskés Pál: A bölcselet története, 207.p., Budapest, 1981

20

V.ö.: „Jézus ekkor azt mondta nekik: Sohasem olvastátok az Írásokban: „A kõ, amelyet az építõk elvetettek, szegletkõvé lett; az Úr tette azzá, és ez csodálatos a mi szemünkben.”? Ezért mondom nektek, hogy elveszik tõletek
az Isten országát, és olyan népnek adják, amely meghozza annak gyümölcseit. Aki ráesik erre a kõre, összezúzza
magát, akire pedig ráesik, azt szét fogja zúzni.” Mt 21,42–44

21

V.ö.: „Mert amint a test egy, bár sok tagja van, a testnek pedig minden tagja, bár sok, mégis egy test, úgy Krisztus
is.” 1Kor 12,12; „Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai.” 1Kor 12,27, v.ö. még: Mt 25,40 és Jn 6,51

22

A buddhizmus lételméleti és ismeretelméleti szkepticizmusa nem elégítette ki a hindu szellemiséget, így Indiában
talajvesztve, Ázsia más országaiban terjedt tovább; eközben Indiában a Kr. u. II–IX. század között újjáéledt a hinduizmus.

23

I. Ardasír (uralk. Kr.u. 224-241) a pártusok felett aratott gyõzelmével (Kr. u. 226) alapította meg a Szászánida birodalmat, amelynek dinasztiája az óperzsa Akhamenidák törvényes leszármazottjának vallotta magát, és célja az
óperzsa dicsõség feltámasztása volt. A Szászánida birodalom elõször a még egységes római birodalom, késõbb pedig
a kelet-római birodalom nagy keleti ellenfele volt. A birodalmat az utolsó szászánida király, III. Jazdagird (uralk. Kr.
u. 632–651) alatt az arab invázió söpörte el.
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kereszténység esetében a hellenisztikus kultúra által átitatott római birodalmat, és
annak jellegzetesen szinkretisztikus vallási tartalmát, amely azonban még így is – a
maga „összezavarodott”, utat tévesztett és törékeny, ezáltal hosszú távon életképtelen
világában is – jobban áhította az emberré vált isteni Igét, mint a választott nép, ahová az
küldetett. A késõbbiekben (nem ebben a tanulmányban) részletesen tárgyalásra kerül
a hellenisztikus kultúra vallási tartalma, annak mûvelõdéstörténeti hátterével együtt.
Másodszor: a már említett világvallások teológiai tartalma egyszerre teljesen új,
ugyanakkor és ugyanannyira érvényesen régi-új25. Másképpen megfogalmazva, egy
világvallás Isten feltételezett õskinyilatkoztatását – amely ezen kinyilatkoztatás és ’az
idõk teljessége’26 között eltelt idõben szétesett részleges, egyes népekhez, népcsoportokhoz tartozó vallásokra - újra, de új formában nyilatkoztatja ki27. És éppen ebbõl
fakad a világvallások többgyökerûsége, miközben egyszerre fenntartják az „egy-forrás” eredetet is.
A kereszténységnél felvethetõ „prekeresztény” elõképek, úgymint az egyiptomi
Ízisz és Ozirisz, a föníciai Adonisz, a kis-ázsiai Attisz, a görög Démétér és Dionüszosz,
a római Sol Invictus valamint a perzsa Mithrász istenek kultuszai28 esetében (hogy csak
a legfontosabbakat említsük) Jézus Krisztus „saját szétesett testeként” ismeri fel
azokat, és saját „egy-testébe”29 illeszti be. És megfordítva: a fenti kultuszok hívei és
papjai Jézus Krisztusban a saját „elerõtlenedõ” vallásuk megváltóját (szótér30), majd
24

24

A hellenizmus az a – Makedóniából II. Fülöp (uralk. Kr.e. 359–336) alatt elinduló – világtörténelmi folyamat, amely
fia, Nagy Sándor (uralk. Kr. e. 336–323) világhódító tevékenysége alatt válik teljessé, amennyiben a görög kultúra
átlép a nemzeti és politikai határokon, és elárasztja az egész mûvelt világot. A hellenizmus a Kr. e. 3. század és a
Krisztus születése közötti idõben, mind a római birodalomban, mind a tõle keletre levõ birodalmakban olyan új
„olvasztótégelyt” hozott létre, ahol Kelet és Nyugat egy magasabb mûveltségi keretben olvadhatott össze. Ebben
az értelemben a hellenizmus bizonyos mértékig hordozza a világvallások – általunk bevezetett, és csak ebben a
megközelítésben érvényes – néhány attribútumát.

25

V.ö.: „Õ pedig azt mondta nekik: »Így tehát minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló a
házigazdához, aki kincseibõl újat és régit hoz elõ.«” Mt 13,52

26

A görög plhrwma (pléróma) szó jelentése: ami valakit, valamit betölt, ami telve van valamivel; teljesség, tökéletes
beteljesedés. Különösen utal erre a beteljesedett állapotra a Gal 4,4 és az Ef 1,10, ahol Szt. Pál apostol egyértelmûen
„az idõk teljessége” kifejezést használja. V.ö.: Varga Zs.: Újszövetségi görög-magyar szótár, 790.p., Budapest, 1996

27

V.ö.: „Mert nincs rejtett dolog, amely ki ne tudódna, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna.” Mk 4,22; „…a
titoknak, amely századok és nemzedékek óta el volt rejtve, de amelyet most kinyilatkoztatott szentjeinek. Velük
akarta Isten megismertetni ennek a titoknak dicsõséges gazdagságát a pogányok között.” Kol 1,26–27

28

A hellenizmus istenpanteonjáról és kultuszairól lásd: Varga Zs.: Az õskereszténység világa, élete, hõskora, 32–45.
pp., Debrecen, 1994.

29

V.ö.: „…ugyanúgy vagyunk sokan egy test Krisztusban…”. Róm 12,5

30

A görög swthr (szótér) jelentése: megszabadító, megmentõ, megtartó, gyógyító. A hellenisztikus kultuszokban és
misztériumvallásokban az istenség megjelöléseként használják, az Újszövetségben az Isten jelzõje, aki a szabadítás
végsõ forrása, ill. Krisztus jelzõje, aki a világ megváltója, „az Úr és Üdvözítõ” (2Pt 3,2), V.ö.: Varga Zs.: Újszövetségi görög-magyar szótár, 916–917.pp., Budapest, 1996
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késõbb az egész világ megváltóját látják. Hasonlóképpen látta ezt a problémát már a
századforduló egyik híres kultúrtörténésze is, amikor a következõket mondta:
„A kereszténység elõször a hellén-római világot gyõzte le. De nem úgy gyõzött,
hogy maga állott volna be új nagyságként a pogányság csõdjével felszakadt résbe,
sem nem a pogány mûvelõdés megsemmisítése árán, hanem úgy, hogy a sokszorosan
konvergáló és párhuzamosan haladó kultúrának minden beolvasztásra alkalmas erejét magába felvette, s így az átmenetet a régirõl az újra megkönnyítette...”31
„...Régi gazdag kultúrvilág, erõsen vágyakozva újjászületés után, élet-halál
küzdelemben és az istenkeresés soha célhoz nem jutó nyugtalanságában: – íme ez és
ilyen a pogányság szellemi arculata! Ámde a kereszténység e hanyatló világba nem
csak új és magas ideálokat állított bele, hanem reményteljes, életképes csírákat,
erkölcsi és vallásos erõket is tudott belõle meríteni, és ez biztosította diadalát.”32
Ha jól értjük a fenti sorokat, akkor megállapíthatjuk, hogy a világvallások bár
szinkretisztikus és elerõtlenedõ vallási közegbe érkeznek bele, de õk maguk
sohasem szinkretisztikus jellegûek, mivel a szétszórtságból való kiemelkedés folyamatában ismernek önmagukra.
Harmadszor: a világvallás, átalakítva önmaga körül szinte mindent, miközben õ
maga is átalakul, új tartalmi és formai elemekkel bõvül. Egy bizonyos ponton azonban mintha megtorpanást fedezhetnénk fel kibontakozásában, méghozzá azon a
ponton, amikor a szellemi alapító elhagyja a földi-emberi világot, és az „égbe”
emelkedik. Mindhárom világvallás esetében a földi szolgálattal megbízott
tanítványok számára nem egyértelmû az alapítással megbízott isteni küldött akarata,
és mindhárom világvallás elõször két, egymástól jól elkülöníthetõ irányzatra válik
szét. Egy olyan irányzatra, amelyik szó szerint ragaszkodik az alapító által elmondott
vagy leírt tanításhoz, ezáltal egy lassúbb és óvatosabb terjeszkedés mellett egy szigorúbb és puritánabb utat nyit meg; és egy olyan másik irányzatra, amelyik az alapító
tanításait szimbolikusan értelmezve tágabb teret nyit az emberi elmén, személyiségen és akaraton keresztül áramló isteni tanításnak, és így egy rugalmasabb, a helyi
tradíciókhoz jobban alkalmazkodó, gyorsabb és dinamikusabb terjedést lehetõvé
tevõ, megengedõbb és szabadabb utat jelöl ki, anélkül azonban, hogy saját lényegi,
tartalmi és formai elemei sérülnének33.

31

Wendland, P.: Hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum, 186.p., idézi:
Varga Zs.: Az õskereszténység világa, élete, hõskora, 9.p., Debrecen, 1994

32

I.m., 17.p., idézi: Varga Zs.: i.m., 9.p.

33

A magunk részérõl ez utóbbi út sokkal inkább megfelel az elõzõekben ismertetett világvallás fogalomnak, mert az
élõ és megtermékenyítõ szellemi folyamat rugalmas, állandóan változik, és ezáltal elkerüli a megmerevedéssel
együttjáró megtörés veszélyét.
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Az iszlám esetében a Mohamed próféta utódlása miatt kirobbant viták vezettek
oda, hogy a fiatal vallási közösség két pártra szakadt. Az egyik irányzat (a mi fogalomrendszerünkben az elsõ) a próféta egyik veje, Ali pártján, siáján állt – ebbõl fakad
ennek az irányzatnak siita elnevezése –, és csak Mohamed vérrokonait ismerte el
kalifának. A másik irányzat, amely a szunnita nevet viseli, azt hirdette, hogy a kalifa
választható. Élén a próféta másik veje, Oszmán, majd annak unokaöccse, Muávija
állt; történeti-politikai síkon ez utóbbi irányzat gyõzött, meghódítva Kr.u. 632-tõl
Kr.u. 750-ig az Elõ-Ázsiától Hispániáig terjedõ területet, míg a siita irányzat visszahúzódott Perzsia területére.
A buddhizmus fejlõdése során is élesen kettévált a hinajána (jelentése: „kis
jármû”) irányzat – amely tanítását teljes mértékben Buddhára vezette vissza, és
szûkebb körben vélte megvalósíthatónak a megváltást –, és a mahajána (jelentése:
„nagy jármû”) irányzat, amelyben nemcsak a szentség fokát elért szerzetes, hanem
mindenki lehet buddhajelölt (boddhiszattva). A hinajána-tanítás realisztikusabb,
elismeri a dolgok valódi megismerhetõségét, a mahajána tanítás idealista jellegû, éles
különbséget téve az érzéki megismerésen alapuló alacsonyabbrendû, nem valóságos
tudás és a „tiszta” szellemi megismerésen alapuló magasrendû tudás között, amely
alapján csak a tudati-lét tûnik valóságosnak. Az Ázsia nagy részén elterjedõ mahajána irányzat igazi sikerét tehát egyrészt a megváltástan kiszélesítésének, másrészt
aktív etikájának köszönhette, amely szerint egy Buddha-tanítvány nemcsak a saját
megváltására gondol, hanem önzetlen szeretettel minden lényt igyekszik ehhez hozzásegíteni.
A kereszténység esetében a fent említett két irányzat nem sokkal Jézus Krisztus
mennybemenetele és a jeruzsálemi õsegyház létrejötte után már élesen elvált
egymástól. Az elsõ pünkösd után, amint azt az Apostolok Cselekedeteibõl34 ismerhetjük, mintegy háromezer lélek csatlakozott az apostolokhoz. A fiatal keresztény
közösség még nem vált el a jeruzsálemi zsidó templomtól, hiszen szinte valamennyien zsidó származásúak voltak, és naponta együtt imádkoztak a templomban.
Szinte napról-napra nõtt a keresztények száma35, Krisztus tanítása gyorsan terjedt,
még a zsidó farizeusok és papok is nagy számban csatlakoztak az új hithez36. Közben
azonban a kereszténység terjesztése – különösen Saul megtérése és térítõi

34

V.ö.: „Azok tehát megfogadták a szavát és megkeresztelkedtek; körülbelül háromezer lélek csatlakozott aznap hozzájuk.” Ap.Csel 2,41

35

V.ö.: „Naponta egy szívvel-lélekkel ott voltak a templomban, házanként végezték a kenyérszegést, örvendezve és
a szív tisztaságával vették magukhoz az eledelt. Dicsérték Istent, és az egész nép szerette õket. Az Úr pedig naponta növelte az üdvözülendõk számát.” Ap.Csel 2,46–47

36

V.ö.: „Az Úr igéje pedig terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megszaporodott Jeruzsálemben, sõt a papoknak is nagy tömege hódolt meg a hitnek.” Ap.Csel 6,7
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tevékenységének kibontakozása után – a zsidóság mellet más népek felé is fordult,
és innentõl kezdve a kereszténység a „népek és nemzetek” egyházává vált. Ez utóbbi folyamat válthatta ki azt a vallási féltékenységet, dühöt és politikai félelemérzést
a zsidó elõkelõkben és vallási vezetõkben, amely az eddigi békességet felborította38.
Hasonló lélektani indíttatással mehetett el számos egykori zsidó és farizeus
Antiochiába, hogy õk mint korábban megtért keresztények érvényesítsék az ott
megtért nem-zsidókkal, azaz „pogány-keresztényekkel” szemben a zsidók elõjogait:
„Eközben néhányan azok közül, akik lejöttek Júdeából, így tanították a testvéreket:
»Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek.«”39. Ezek
a palesztinai zsidókeresztények, akik a mózesi törvény betartását követelték, a
kereszténységet valószínûleg egy zsidó szekta szintjére degradálták volna40, sõt
veszélybe került volna maga a kibontakozó Egyház léte is.
A Kr.u. 49-ben Jeruzsálemben41 megtartott apostoli zsinat azonban nemcsak
végérvényesen elszakította a kereszténységet a zsinagógától, hanem egyúttal nyitottá tette az egyetemes világ felé, ahol egy széles ösvényen betölthette világvallás
szerepét.
A világvallásokról a fentiekben felvázolt kép korántsem teljes, és az egyháztörténeti folyamatokat sem minden esetben aprólékosan követõ, sokkal inkább
elvi vezérfonal kívánt lenni egy olyan tisztán szellemi tradicionális megközelítéshez,
amely a világvallás fogalmi tisztázását a jelenség („phaenomenon”) szintjén túl is
meg kívánja ragadni.
Összegezve tehát megállapíthatjuk, hogy egy világvallás lényege szerint mindig
minõségileg más, mint a vallások általában, a látszat ellenére sohasem köthetõ egy
kultúrához vagy valláshoz, és megszületésének körülményei önmagában a történeti
evolúció körén belül nem értelmezhetõk egyértelmûen.
Befejezésül még egy elengedhetetlen kitétel. Bármely világvallás – rendelkezzen
bár az általunk felsorolt ismérvek mindegyikével – történeti kibontakozása során
világvallás jellegét bármikor elveszítheti (és el is veszíti), ha transzcendens és
egyetemes lényegébe vissza kívánja vezetni a partikuláris determinánsokat, úgy,
hogy azok megbéklyózzák a szabad és élõ folyamatot. Ezt láthattuk például a
kereszténység esetében, amikor elõször a júdaizmus törvénykezõ szelleme, majd
37

37

V.ö.: Ap.Csel 9,1–31

38

V.ö.: Ap.Csel 13,44–52

39

Ap.Csel 15,1

40

V.ö.: Szántó K.: A katolikus egyház története, I.köt., 67.p., Budapest, 1983

41

V.ö.: Ap.Csel 15,6–35
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késõbb a hellenizmus filozófiai kategóriái, végül Róma jogi paragrafusai úgy kívánták áthatni az Egyházat, hogy a nemzeti-kulturális karakterükbõl fakadó normákat
kizárólagos kategóriákként állították fel, mind a már kialakult Egyház, mind az újonnan megtérõk felé. Így vitték az élõ, tehát változó vallási folyamatot a megmerevedés irányába. (V.ö.: a monofiziták kirekesztése a Kr. u. V. században.)
A vallástörténeti kutatás legidõszerûbb feladatának tehát annak a feltárását tartjuk,
hogy egy világvallás, éppen világvallássá mint olyanná alakulásának évszázadai alatt,
saját, „felülrõl” adott formai keretébe milyen széttagolt népi-vallási tartalmakat
emelt be, és hogy ezek a tartalmak mintegy „felajánlásként” (de egyúttal saját
újjászületésük érdekében is) alávetik-e magukat az egyetemességnek (és így
betagolódnak egy élõ folyamatba), vagy saját partikuláris és megmerevedõ hagyományaik túlélése számára pusztán eszköznek tekintik a világvallást, és ezáltal türelmetlenséggel és hatalmi szemlélettel béklyózzák meg az egyetemes tendenciákat. E
két folyamat aránya minden történeti korban meg kell hogy mutassa a kutató
számára, hogy az adott világvallást milyen tudati fokon élték meg annak vezetõi és
teoretikusai.
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A szabadulás útjai
Gondolatok a kereszténység és a keleti vallások közös és eltérõ tanairól
„Szatyan nasti paro dharmah.”
Nincs magasabb rendû vallás az igazságnál.
(õsi szanszkrit mondás)

Az ember gyógyíthatatlanul vallásos. Mindegy, hogy milyen népcsoport tagja,
milyen kultúrkörben, szellemileg vagy gazdaságilag milyen fejlettségi fokon él,
alapvetõ metafizikai hajlamát és leküzdhetetlen törekvését a lét transzcendens
gyökereinek feltárására, megismerésére és átélésére soha nem veszítette el teljesen.
Ezt a tényt azoknak is mindenkor el kellett ismerniük, akik magukat olyan felvilágosult eszmék hirdetõinek és követõinek vallották, mely eszmékkel egy magasabb
világnézet és istenhit nélkül is megvalósítható tökéletes társadalmat és boldog világrendet akartak létrehozni, s akik Karl Marx fellépése után a vallásos érzület megmaradását gyógyíthatatlan betegségnek gondolták, mely szerintük nem más, mint az
egyszerû és tudatlan nép ópiuma.
Az emberalkotta világmegváltó és létboldogító eszmék azonban mind kudarcot
vallottak, míg a nagy világvallások rendszerei szinte változatlan formában még ma is
fennállnak, hatnak, követhetõ és megvalósítható életviteli és gyakorlati útmutatást
biztosítva a híveknek, és az egyén spirituális fejlõdését elõsegítõ romolhatatlan,
örökérvényû szellemi kincseket adva az abszolút igazság kutatóinak.
Az igazság elkötelezett keresõi, akik érzik, hogy az anyagi létformában, a materializmus kínálta életcélokban, a sikervágyban, vagyonhalmozásban, hatalomgyakorlásban, szexualitásban és egoista önérvényesítésben nem találhatják meg életük
értelmét és célját, a XX. század atomizálódó és elidegenedõ nyugati társadalmaiban
egyre többen fordulnak az emberiség õsi tradícióihoz, a nagy világvallások metafizikus valóságot megidézõ kinyilatkoztatásaihoz, melyekben az ember abszolút
mértékû értelemadásának és lényegkeresésének leghitelesebb, ma is realizálható
útmutatásait fedezhetik fel. Õk azok a keresõk, akikben feltámad az a mélyrõl
fakadó, ma már csak homályos sejtelemnek nevezhetõ érzés, hogy ez a világ nem
lehet az õ igazi otthonuk, mert kitartó kutatásuk során, a tapasztalatok által felismert
és átélt igazságok révén egyre érlelõdik és erõsödik bennük a bizonyosság, hogy eredeti hazájuk szellemi természetû, örökkévaló és a mulandó anyagvilágon túl van.
Akik önmaguk és a létezés végsõ igazságait kutatják, ismeretszerzésük útján elsõ
látásra sokféle igazsággal, egymásnak látszólag ellentmondó üdvözülést hirdetõ
tanítással találják szemben magukat. A vizsgálódás elején tapasztalható szembeötlõ
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különbségek és eltérések a valóban elhivatott keresõkben elkerülhetetlenül felébresztik a kérdést: mi a jelenségeken túli halhatatlan lényeg, mi a formákon túli
örökérvényû tartalom, mi az Abszolút Igazság? Ez az a kérdés, melynek kíméletlenül
következetes követése és mértékké tétele idõvel elvezeti õket a különbözõ hittételek és dogmák szimbólumain túl létezõ abszolútumhoz, a teológiai és filozófiai
elméletek kifejezési formáin túli egységes és örök szellemi lényeghez, a valóság
mélyebb és teljesebb megismeréséhez.
Nekünk, nyugati embereknek kézenfekvõnek tûnik, hogy a transzcendenciára
való törekvésünket és metafizikai tudásszomjunkat a nyugati kultúra alapjait képezõ
keresztény vallás keretein belül valósítsuk meg. A keresztény egyházak világnézete
és dogmatikai rendszere azonban tele van olyan 2000 éves konzervált igazsággal és
igazságigénnyel, melyek alapján inkább hatalmi érdekeiknek megfelelõen
értelmezik a keresztény tradíció szimbólumait, létrehozva ezáltal egy olyan merev
létértelmezést, mely a minden korra alkalmazható igazságokat nem engedi változni
a korszakok, fejlõdõ világképek, s az emberi tudatszintek változásával együtt. A
halott, ma már tarthatatlan dogmák, a hitélet kiüresedett, tartalmatlan formái egyre
több embert fordítanak a világ más õsi hagyományai és kinyilatkoztatásai felé. A más
nagy világvallások és metafizikus tanok elfogulatlan és objektív vizsgálata azonban
nemcsak ember- és világértelmezésünket elmélyítõ, gondolkodásunkat megtermékenyítõ valódi szellemi kincseket ad nekünk, hanem arra is rádöbbent bennünket, hogy a nyugat fokozatosan eluralkodó modern világnézeti hanyatlását és az
emberek vallásosságtól való eltávolodását nem maga a keresztény hit és vallás
segítette elõ, csakis az eredeti tanok jelentését elferdítõ egyházak, hiszen a mélyebb
bepillantás egyre bizonyosabbá teszi, hogy a keresztény tanok ugyanabból a
metafizikus õsforrásból erednek, mint az emberiség összes igaz vallása, és mitikus
elemeinek, szimbólumainak helyes értelmezése, gyakorlati útmutatásainak
megfelelõ megvalósítása ugyanahhoz a végcélhoz vezet el.
A világnak egy szellemi lényege van. Ez az az alapigazság, melyhez elhívott keresõkként eljuthatunk, s ez az az alapállás, melybõl – annak belátása után – bármely vallási hagyomány tanulmányozásakor biztonsággal kiindulhatunk. Transzcendencia
csak egy van, vallás azonban sokféle, mert az Örök Egy különbözõképpen tükrözõdik
az eltérõ emberi tudatokban. A különféle vallások más népcsoportok más kulturális
közegében, más korban, más történelmi szükségszerûségeknek és az adott nép tudati
fejlettségi fokának megfelelõen, más formanyelven és eltérõ kifejezõeszközökkel jöttek létre, az örök igazságok rendszerében máshová helyezve a hangsúlyokat. A kifejezési formákon túli abszolút szellemi valóság egységes szemlélete azonban egy olyan
biztos eszmei fogódzó és mérce, melynek segítségével egyre világosabban láthatjuk,
mi az azonos és mi az eltérõ még az olyan egymástól mind elméletében, mind gyakorlatában annyira különbözõ vallások esetében is, mint a kereszténység, valamint a
keleti tanok: a hinduizmus, a buddhizmus vagy a taoizmus.
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Ahhoz, hogy objektíven és pontos fogalmi meghatározásokkal állapíthassuk meg,
mi a valóban közös és mi a valóban eltérõ nyugat és kelet oly sokrétûen különbözõ
kultúrájának vallási tanításaiban, létszemléletében és világmagyarázatában, elengedhetetlen kritérium, hogy a vallási rendszereket elõbb önmagukban kell minél
mélyebben megértenünk, világnézeti elõfeltevések és elõítéletek nélkül, s csak
azután vállalkozhatunk a vallások komplex, lényeglátó és kritikai összehasonlítására.
Kelet és nyugat kulturális közegének, filozófiájának, a vallások teológiájának és
erkölcsi tanításainak szerteágazó és körültekintõ vizsgálata során egyre élesebben körvonalazódik néhány olyan kardinális gondolkodás- és hitbeli terület, melyek
összevetésével a legmarkánsabban ragadhatók meg a kereszténység és a keleti vallások
szemléletbeli jellegzetességei, az ezekben észlelhetõ különbségek oka és célja, de
legfõképpen a közös metafizikus õsforrás megsejtése, melyekbõl létrejöttük óta
táplálkoznak. A legfontosabb kapcsolódási pontok közé tartozik a vallások egy adott
népcsoporthoz köthetõ tradíciója, jelen esetben a hindu és a héber tradíció, melyek a
világ teremtésérõl és az ember bukásáról adnak kinyilatkoztatást. Ezekbõl a kinyilatkoztatásokból jönnek létre, illetve alakítják ki idõvel a vallásokat, nyugaton elõbb a
zsidó, majd Krisztus fellépése után a keresztény vallást, keleten a hinduizmust, majd
Buddha tanainak hatására a buddhizmust (Kínában a taoizmus kialakulása Lao-ce bölcseletéhez köthetõ). A kapcsolódási pontok között meg kell említenünk a hitbeli felfogásokat az Abszolútum szemléletérõl42, a bukottságból való megszabaduláshoz vezetõ
útról, és az emberi lét megnevezett végcéljáról és a megváltásról. Ide tartozik még a
teremtett világban elkerülhetetlen szenvedés sajátosan keleti és nyugati értékelése, az
egyéni létrõl, az egóról és az éntudatról szóló tanítás, valamint az egész teremtésnek
értelmet adó, azt éltetõ, irányító és fenntartó legmagasabb rendû Egyetemes
Törvényrõl, az égi szeretetrõl szóló tudás és az aszerint kialakított hívõ életfelfogás.
A héber és a hindu hagyomány kinyilatkoztatásai a világ teremtésérõl
A világ teremtésérõl szóló kinyilatkoztatások összehasonlításánál legelõször talán
az tûnik fel, hogy a héber tradíció szent irata, a bibliai Ószövetség sokkal szimbolikusabban és nagyobb körvonalakkal beszéli el a világ teremtését, mint a hinduk
szent könyvei, a Védák. Az ószövetségi ábrázolás szerint a Teremtõ fokozatosan hívja
létbe a világ létezõit a Teremtõ Ige, az Isteni Szó, a Logosz által, s teremtését hét nap
alatt fejezi be. A hindu megjelenítésben a Teremtõ, Brahmá kileheli magából az univerzum összes létezõjét. (A taoizmusban hasonló felfogás uralkodik a Taóról).
Mindkét felfogásban közös, hogy maga a Teremtõ miközben minden létezõben Õ

42

A keleti tanokon belül tapasztalható markáns különbségek kapcsán az Abszolútum témakörénél indokolt külön
szólni a taoizmusról.
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tapasztal, s éli teremtményeinek sorsát, Õ maga nem lép a megnyilvánult létbe, és a
teremtés sokaságának ellenére teljes marad, egységben és azonosságban önmagával,
egyszerre immanens és transzcendens módon. A hindu kozmológia a héberrel szemben emberi ésszel felfoghatatlan léptékû idõtartamokról beszél, teremtési ciklusok,
kalpák és jugák évmilliárdjairól, s ez a szemlélet a héberrel összevetve kétségtelenül
azt sugallja, hogy a teremtés hét napja sokkal inkább teremtési fázisokat, kozmikus
ciklusokat jelöl, a tisztán szellemi létbõl az anyagi létformákba való alászállásig,
mintsem hétköznapi léptékû idõtartamokat.
Elgondolkodtató különbség vehetõ észre a két hagyomány kezdetrõl és végrõl szóló
tanításában: a héber iratok kiegészülve az Újszövetség könyveivel egy lineáris üdvtörténeti szemléletet tárnak elénk, melynek értelmében a világ teremtését megelõzõen
nem volt semmi, egyetlen kezdet volt csupán, és a fejlõdésre szánt idõ lejártával a
Végítélet örökre megszünteti az evilágot, s végérvényesen eldöntetik, hogy az ember
üdvözül-e, s boldog mennyei létformákban élhet az örökkévalóságban, vagy örök kárhozatra jut. A hinduista létszemlélet azonban ciklikus jellegû, azaz spirálisan képzeli el
a fejlõdést, és tud létnappalokról (manvantara), melyekben a létezõk belépnek a megnyilvánulásba, és létéjszakákról (pralaya), melyekben Brahmá újra visszahívja teremtményeit a megnyilvánulatlan nemlétezésbe, hogy az új létkiáradás elõtt feldolgozza
teremtési ciklusának tapasztalatait, s kiformálja azokból az új manvantara tendenciáit.
A jóval szélesebb látókörû hindu szemlélet egy messzire mutató vonással egészítheti
ki a keresztény világképet az olyan nyitott hívõk számára, akik alázattal képesek befogadni más tanok igazságait. Eszerint a keresztény üdvtörténet kezdete és vége a
teremtett világ csak egy periódusának, szakaszának az elejét és lezárását jelenti, amely
után a teremtés fejlõdése tovább folytatódik. A keresztény írásokban nem egyszer
szerepel egy nagyon is ilyesmire utaló krisztusi tanítás a Végítélet után létrejövõ Új
Égrõl és Új Földrõl (Jelenések 21,1–8), Krisztus ezeréves királyságáról (Jelenések
20,1–6), melynek ezer éve itt is földi idõszámításon túli szimbólumként tekintendõ.
Kinyilatkoztatások az ember bukásáról
Mindkét hagyomány tud az ember eredeti szellemlétében bekövetkezett bukásáról,
melynek következményeképpen az anyagi létformába kényszerült. A szellembukás
bekövetkezéséért a két tradíció látszólag teljesen eltérõ okot jelöl meg. A hindu írások
szerint az ember bukása akkor vette kezdetét, amikor az õsi metafizikus tudás, a dolgok
eredeti egységes látása, a szellem éber világossága (vidja) kezdett homályba borulni, s
az ember a nem-tudás, az avidja zavaros és a dolgokat elkülönülten látó lesüllyedt
elmeállapotába került. A héber tradíció nem ejt szót tudati változásokról. Abban látja a
bukás okát, hogy az ember Isten tilalmát szegi meg a Paradicsomban, mert idõ elõtt
részesülni akar a jó és rossz tudás fájának gyümölcsébõl, vagyis feltámad benne a gõg,
ami miatt bizalmatlanná és hitetlenné válik Istene iránt, és fellázad ellene. Ami a hinduknál tudati elhomályosulás, az a zsidó vallásban és a kereszténységben erkölcsi vét-
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ség, bûnbeesés. Azonban nem nehéz felismerni, hogy ennél a kinyilatkoztatás-részletnél a bukás összetett történésének a két népcsoport temperamentumának és fejlettségi fokának megfelelõ aspektusára helyezik a hangsúlyt az írások. A két különféle
esemény szoros összefüggését egy jézusi mondat fejezi ki a legegyszerûbben. Kivégzõiért így könyörög a keresztfán: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lukács 23,24). Az erkölcsi vétség a tudatlanságból fakad. Úgy tûnik, egy
emelkedettebb nézõpontból szemlélve, ebben a kérdésben is lényegi ellentmondás
nélkül, egymást szervesen kiegészítve érintkezik a hindu és a héber hagyomány.
Az Abszolútum szemlélete a hinduizmusban
A világot teremtõ, fenntartó és irányító legfensõbb Szellemi Hatalom, Istenség, Abszolútum kérdésében a hinduista felfogás jóval közelebb áll a keresztény
istenfogalomhoz, mint a buddhista tanítások. A kereszténységhez hasonlóan a hindu
vallásnak is van megnevezett teremtõ istene43: Brahman, a mindenek felett álló, mindenható, meg nem nyilvánuló istenség, mindenek elsõdleges õsoka. Az õ megbontatlan teljességébõl árad ki lényének három manifesztuma: a megnyilvánuló isten: Isvara,
a ható, ideateremtõ elv; a teremtett világ, a világmindenség: Prakriti, a befogadó, az
ideáknak formát adó elv; valamint a teremtés életmûködésének, tevékenységének,
minden történésnek az elve: a Karma, a megnyilvánult létben létrejövõ összes cselekedetnek és aktivitásnak, akciónak és reakciónak az oksági törvénye. A meg-nemnyilvánuló Õsok, Brahman tehát beleárad az általa valósuló Mindenségbe, s minden
létezõnek õ ad életet, végtelen szellemi erejével mindent áthat, de õ maga mégis teljes marad és azonos önmagával. A hindu szemlélet Brahman felfoghatatlanságát azzal
érzékelteti, hogy csak negatív attribútumokkal látja el: véges értelmünkkel nem
foghatjuk fel a végtelent, ezért csak azt érthetjük meg, mi nem a Brahman. Azt sem
mondhatjuk róla, hogy Egy, mert az már fogalmi lehatárolás, ezért tanítja Sankara,
hindu bölcselõ (kb. 788–826), hogy Brahmannak az egység fogalmán is túli oszthatatlanságát a negatív advaita jelzõ sejteti, mely azt jelenti: kettõsség nélküli. Brahman
megnyilvánuló hármassága már módosulás, és az abszolútumhoz képest csak feltételes, relatív léttel rendelkezik. Ez azonban már megragadható az emberi eszmélés
határain: a megnyilvánuló isten, Isvara már hordozza az Egység attribútumát, bár mégis
a végtelen Univerzumban ható határtalan egység, és illethetõ szimbolikus nevekkel,
mint az Úr, az Erõ, az Akarat stb. A megnyilvánuló Egynek már az emberi tudat
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A hinduizmussal kapcsolatban a legnagyobb – keresztény szemszögbõl mutatkozó – félreértés abban áll, hogy a
hindu politeista vallás. A hindu teológia Brahmanban, az egyetlen teremtõ Isten képzetében foglalja össze és jelöli
meg a legmagasabb és végsõ lét ideáját. A népi vallásosságban a számtalan „déva” tisztelete teológiai szempontból természeti erõk megszemélyesítésének fogható fel, és csak függõ, relatív léttel rendelkeznek: mögöttük az
abszolút végsõ õsok, Brahman áll.
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számára is felfogható és definiálható tevékenységei vannak, melyek már pozitív
jelképekkel is kifejezhetõk; Isvara mûködésének három megszemélyesített aspektusa: Brahmá, a Teremtõ; Visnu, a Fenntartó; és Siva, a Pusztító és Megújító.
A hindu szemlélethez viszonyítva a keresztény istenfogalom esetében nem találunk
ilyen éles és pontos differenciálást. A Brahman- és az Isvara-aspektus a keresztény
istenképben összemosódik: a keresztény teológia egyrészt hangsúlyozza, hogy az Isten
végtelen, felfoghatatlan, megragadhatatlan, túl van az ellentétek világán, ugyanakkor
megnyilvánuló jellege szerint illeti pozitív jelképekkel és nevekkel is: Teremtõ, Úr,
Atya, Mindenható és maga a Szeretet. Krisztus a következõképpen határozza meg Isten
lényegét, hogy a lehetõ legközelebb hozza az emberi felfogóképesség határaihoz:
„Isten: Lélek és Igazság.” (János 4,24).
Az Abszolútum Háromsága, mely lényegében Egység, a keresztény Szentháromság-tanban is megtalálható, bár itt a háromság mint létteremtõ elv esetében máshová
kerülnek a hangsúlyok: az Atya, mindenek Õsoka és Teremtõje; a Fiú, a teremtés
örököse és irányítója, aki megvált és megszabadít a bûnös létbõl, aki magát feláldozva képezi ki az Utat az üdvözüléshez mindenki számára; és a Szentlélek, Isten Szent
Lelke, amely mindenekben jelen van és munkálkodik, az Atya akaratát megvalósítva és közvetítve az emberhez. A két szemlélet összevetésénél a keresztény Atyafogalom egyszerre öleli fel a meg-nem-nyilvánult és megnyilvánult szellemi hatalmat, valamint annak teremtõ, fenntartó és pusztítva újjáteremtõ aspektusait.
Egy másik lehetséges párhuzam szerint a megnyilvánult Isvara a Fiúval lehetne
azonos, aki a teremtett világ feletti uralmat örökölte Atyjától, Istentõl (a megnyilvánulatlan Brahmantól), és megnyilvánult mivoltát mi sem bizonyítja az emberek számára jobban, mint hogy a leghatalmasabb mesterként emberi testben megtestesült,
és itt járt közöttünk. A Szentlélek pedig némi hasonlóságot mutat a Prakritivel,
amely befogadó jellegénél fogva megnyilvánítja, kiformálja az isteni ideákat, ahogy
a Szentlélek is megvalósítja a teremtményekben Isten akaratát.
Az Abszolútum szemlélete a buddhizmusban
A hinajána buddhizmus
Az Istennel kapcsolatos kérdésekre Buddha soha nem válaszolt. Ha az Abszolútum
létezésérõl kérdezték, kitérõ választ adott, és hangsúlyozta, hogy a megvilágosodáshoz vezetõ út szempontjából az Isten-kérdésnek nincs jelentõsége. Így lett a
buddhizmus a keresztények szemében ateista vallássá, és nincs semmi egyéb tanítás
a buddhizmusban, amin ennyire megütköznének a keresztény hívõk.
A buddhizmus elfogulatlan és beható vizsgálata azonban jóval árnyaltabb és pontosabb képet nyújthat errõl a problémás kérdésrõl. Buddha soha nem állította azt, hogy
nincs Isten. Egyszerûen nem bocsátkozott misztikus fejtegetésekbe a tapasztalaton túli
metafizikus valóságról, mert tudta, hogy annyiféle isten-kép van, ahány hívõ ember.
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Éppen ezért nem akart létrehozni új vallást, és egyáltalán nem kívánt foglalkozni a sok
istenséggel kapcsolatos zavaros elképzeléssel, mert azok félrevezetik a helyes szemléletet, és eltérítik az embert a megszabaduláshoz vezetõ útról. Buddha ezért semmi
mást nem tanít, csakis a szamszára létkörforgásából, a szenvedésbõl kivezetõ utat.
Tanítása nyomán a buddhizmus mindvégig következetes maradt ahhoz a felismeréshez, amit nyugaton Wittgenstein híres tétele fogalmazott meg a következõképpen:
„Amirõl nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.”
Ami persze nem jelenti azt, hogy Buddha ne tudott volna többet annál, mint amit
tanítványainak átadott. Buddha egy alkalommal kezébe vett néhány levelet egy simsapa-fáról, és megkérdezte: „Mi a több? Ez a néhány simsapa-levél itt a kezemben,
vagy amott a simsapa-erdõ fáinak levelei?” A szerzetesek így válaszoltak: „Az erdõ
levelei.” Mire Buddha: „Így az, amit felismertem, jóval több annál, mint az, amit
nektek elmondtam. És vajon miért nem mondtam el? Mert az nem használ nektek.
Nem fog titeket rábírni, hogy hátat fordítsatok ennek a világnak, hogy felülkerekedjetek vágyaitokon. Nem visz el a nirvánába.”44
Minden vallás követésének alapfeltétele a hit. Buddha tanaiból azonban mintha
egy hiten kívüli vagy hit fölötti vallás alakult volna ki, de nem istentagadásból,
hanem csakis az emberi természet alapos ismeretébõl fakadóan a megszabadulást
szolgáló praktikus és funkcionális okokból. Buddha a hittel kapcsolatban egy nagyon mély igazságot fogalmazott meg: „Sem a Legmagasabb Lényben való hit, sem
annak tagadása, csakis önmagunk megismerésének rendíthetetlen törekvése vezet a
megszabaduláshoz.” A fõ hangsúly tehát nem az Isten keresésén, nem a hiten,
hanem a módszer gyakorlásán és az út követésén van.
A mahajána buddhizmus
Buddha alaptanításainak szigorú mentessége a hittételektõl, kultusztól, misztikumtól
és transzcendenciaigénytõl azonban nem felelt meg a hívõ tömegek emberi alaptermészetbõl fakadó vallásos szükségleteinek45. A Buddha eredeti tanaira épülõ hinajána
irányzatot továbbfejlesztõ mahajána iskolák követõi mind egyetértenek abban, hogy a
hagyományos hinajána szerzetesi buddhizmus tanai hiányosak. Buddha fentebb
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Érdemes ezt összevetni Jézus mondásával. Tanítványainak ezt mondta: „Még sok mindent kellene mondanom
nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön õ, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra” (Jn 16,12–3). Krisztus, aki bár maga az Igazság, nem hagyta ránk itt a földön a teljes igazságot.
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Az ember alapvetõ transzcendenciaigényének pszichés motívumait elõször C. G. Jung, a 20. század kiemelkedõen
zseniális pszichológusa tárta fel a tudományos kutatás eszközeivel, és empirikusan bebizonyította, hogy az ember
cselekvésének legnagyobb pszichés hajtóereje az ember eredendõen meglévõ metafizikus teljességösztöne, vagyis
az a mélyrõl fakadó törekvés, hogy az ember visszataláljon személyiségének és létének eredeti, Isten által
teremtett teljességébe és boldog harmóniájába, keresztény szóval: az üdvösség állapotába.
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említett példázata jól mutatja, hogy a mélyebb tanítások megértésére a korábbi
nemzedékek nem voltak elég érettek. A mahajána szerzetesek a régi kanonikus írások
érvényét nem vitatták el, hanem mélyrehatóbb szemlélettel értelmezték azokat. Az
átfogóbb létértelmezést kidolgozó buddhista filozófiai irányzatok pedig már nem kerülhették el, hogy a lét örök szubsztanciáját, a Legmagasabb Valóságot, tehát az abszolútumot legalább meg ne közelítsék.
A mahajánában két nagy filozófiai iskola alakult ki. A korábbi a súnjaváda, az „ürességrõl szóló tan”, mely a mádhjamikák, a középsõ tan követõinek bölcselete. A súnjaváda
központi fogalma a súnjatá, az „üresség”, ami azért középsõ tan, mert a gondolkodáson
túli megszabadult állapotról, a nirvánáról sem azt nem mondhatjuk, hogy lét, sem azt,
hogy nem- lét, tehát a poláris ellentétekre épülõ és ezért mulandó gondolkodási és
képzetalkotási kategóriák egyszerûen nem érvényesek a végsõ valóság leírására, ezért az
ellentétek között – középen – kerül bevezetésre az azokon túlmutató súnjatá (üresség)
fogalma. A súnjaváda kidolgozója, Nágárdzsuna (Kr. u. 200) tulajdonképpen az õsi buddhizmusban megfogalmazott tételeket: „a lényeg ürességét” és „önmagunk nemlétét”
fejlesztette tovább azzal, hogy mivel a dolgoknak nincs szubsztanciájuk, önvalójuk, halhatatlan lelkük (atman), ezért saját lényegük ürességtermészete révén maguk a dolgok
csak valamilyen okból, feltételesen keletkeznek, és az elmúlásnak vannak alávetve,
tehát sem azt nem lehet mondani, hogy léteznek, sem azt, hogy nem léteznek. Valójában
üresek. Ezért a végsõ igazság szempontjából nincs különbség a szamszára (a jelenségek
világa és a létkörforgás) és a nirvána (a megszabadult létállapot) között.
Az ürességet mint a lényeg megjelölését és a valóság középpontjába állítását ebben
a felfogásban elég nehéz megérteni nyugati gondolkodással, mely a dolgok realitásából indul ki. Mindezt talán érthetõbbé teszi egy taoista bölcsesség, melyet Laoce fogalmazott meg: „A kerék használhatósága abból ered, hogy a küllõk között és
középen ûr van. Az edény használhatóságát a benne lévõ ûr biztosítja. A ház azért
használható, mert a falak között üresség van. Ezért dolgok formája az anyagból,
lényege az anyagtalanból származik.”
A súnjaváda szempontjából tekintve az abszolútumra vonatkozó kérdés (az abszolút-relatív polaritás miatt): helytelen. Elterel a megszabaduláshoz vezetõ útról, mert
ellentétes pólusokhoz köti a gondolkodást.
A mahajána másik nagy filozófiai irányzata, a jógacsára vagy vidzsnyánaváda, az „öntudattan” már más feleletet ad az abszolútumra vonatkozó kérdésre. A tan elindítója,
Száramati szemléletében már a Legmagasabb Lét áll. Az abszolútum megjelölésére
más kifejezéseket is használt: Mibenlét (Tathátá), Dolgok Eleme (Dharmadhátu) vagy
Buddha-Elem (Buddhadhátu). Szerinte a Legfelsõbb Lét rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal. A tulajdonképpeni jógacsára-tan megalapítói, Maitréjanátha (Kr. u. 300) és
Aszanga (Kr. u. 4. század) szerint azonban a Legmagasabb Létnek nincs jellemzõje, és
nincs benne osztható sokféleség. Mindazonáltal a jelenségek sokrétû világának a
Legfelsõbb Szellem az alapja, aki elemi létezõként minden lényben benne lakozik.
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Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ennek a szellemi õseredõnek nincs tényleges valósága (az üresség folytán). Az Abszolút Lét, ugyanúgy, mint a súnjatá, az ellentétek, a kettõsség világán túl van, és mindaddig nem érhetõ el és nem élhetõ át, amíg a megismerõ
szubjektum és a megismerési objektum különvalóságának illúziója fogva tart bennünket. A meditáló a megszabadulás útjának végén a kettõ eggyéolvadásához jut el, pontosabban felismeri a kettõ öröktõl való egységét, és a nirvánában átéli, hogy tulajdonképpeni természete az abszolútummal azonos. A buddhák (megvilágosodottak)
három fokozaton keresztül jutnak el ehhez az állapothoz: változó, földi testükön kívül
(nirmánakája), rendelkeznek mennyei megjelenési formával, gyönyör-testtel (sambhógakája) és a végsõ megszabadulás testével, a tan-testtel (dharmakája), mely utóbbi minden ember igazi lényege, a legfelsõbb lét.
A mahajána buddhizmus három olyan fogalmat dolgozott ki, melyek egyértelmûen
az abszolútum felé közelítik a létértelmezést az emberi eszmélés határain, s ebben az
értelemben lényegüket tekintve elválaszthatatlanok egymástól. Ezek a súnjatá, a
nirvána és dharmakája, melyek figyelemreméltóan közeli kapcsolatba hozhatók a
keresztény istenfogalom aspektusaival. Az üresség a mahajánában mindinkább pozitívra fordult: mivel minden dolognak ez a lényege, ezért ürességükben mint abszolútumban az összes létezõ azonos, vagy ahogy Hérakleitosz mondta: Hen panta einani,
azaz: Minden Egy. Az ürességet mint lényeget nem lehet különválasztani a végcéltól,
a nirvánától, melynek jelentése „ellobbanás, kihunyás”, azaz az ellentétek világába
húzó létteremtõ szenvedélyek megszûnése. Nem más, mint a mindenekben benne
rejlõ Buddha-természet, a szellem szabadsága, s aki visszahelyezi lénye centrumát a
szenvedés látszólagos rabságán túli szabadságba, az megvalósítja a keresztény metafizika Mystica Unioját, és az üresség abszolút lényegében visszatér eredetéhez, az isteni Õsegységbe, s nem megsemmisül, hanem az újabb és újabb mulandó létformára
irányuló létteremtõ szenvedélye kialszik az Isten öröklétében. A nirvánában való
üdvözüléskor pedig a megszabadultak felöltik örök üdv- és tantestüket, a dharmakáját, minden lény egységes lényegét. A végsõ igazság szempontjából mintha
Krisztus is ugyanezt fejezte volna ki más szavakkal: „Azon a napon megtudjátok,
hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek.” (János 14,20). Pál
apostol pedig így fogalmaz: „Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek õvele.” (1Kor
6,17), „Hiszem pedig, hogy bennem is az Isten Lelke van.” (1Kor 7,40).
Az Abszolútum szemlélete a taoizmusban
A jóról és rosszról, egyáltalán az ellentétes pólusokról való gondolkodásunkat nyugati kultúránkban erõteljesen áthatja a keresztény teológiai tanítás. A teremtett világ
valósága ellentétpárokban jelenik meg a számunkra, s ezekhez az ellentétekhez
értékítéletet kapcsolunk. Mindig az ellen küzdünk, amit rossznak minõsítünk. Így
nemcsak jogosnak, de egyenesen etikusnak és morálisan helyesnek tartjuk, hogy
kiállunk a valami mellett és küzdünk az ellentéte ellen. Azzal, hogy ént mondunk,
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mindattól elhatároljuk magunkat, amit nem-énként érzékelünk. Énünk az ellentétek
világához köt bennünket, amelyben minden: Én és Te, szubjektum és objektum,
kint és bent, férfi és nõ, jó és rossz, helyes és helytelen, tudatos és tudattalan stb.
ellentétére hasad. Tudatunk lehetetlenné teszi, hogy észlelni tudjuk az egység, a teljesség bármely formáját, mert mindent azonnal ellentétpárokra hasít és bont, s az
ezekkel való szembesülés mindig különbségtételre kényszerít bennünket, és
megköveteli, hogy döntéseket hozzunk. A probléma ott kezdõdik, hogy az ellentétpárok egyik pólusa nem iktatható ki: ha megszüntetjük a belégzést, a kilégzés is
megszûnik, és leáll a teljes légzés; ha kiiktatjuk az elektromosság egyik pólusát, a
másik sem mûködik, és nem lesz áram. A polaritással kapcsolatos gondolatokból azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy a pozitív és negatív ugyanannak az egységnek két
aspektusa: a pozitív a negatívból, a negatív a pozitívból él.
Ezek azok az alapvetõ metafizikus valóságértelmezõ aspektusok, melyeket a taoizmus abszolútumfelfogása közvetít számunkra. A teremtõ istenségre alkalmazott központi fogalom, a Tao, a létezésnek ezt a totalitását és végsõ egységtermészetét hivatott
kifejezni. A taoizmus e vallásos fogalom kapcsán amiatt kapta a legélesebb kritikákat a
kereszténységtõl, mert ez az istenképzet teljességgel személytelen. E kritika kritikáját
azonban a fentiek alapján már nem nehéz megfogalmazni. A Tao a Lét abszolút egységének szimbóluma, amelyet nem lehet evilági poláris gondolatokhoz, tulajdonságokhoz,
képzetekhez kötni. A személytelenség vádja tehát alaptalan, mivel a Tao túl van a személyes-személytelen ellentétpáron, mint ahogy minden ellentétpáron túl van.
A taoista tradíció az isteni teremtés aktusát, a létezõk belépését a létezésbe olyan
szimbolikus leírással ábrázolja, amely evilági tapasztalatainknak és világlátásunknak
egyfajta végsõ absztrakciójaként egységes magyarázatát adja. A végtelen és egységes, megnyilvánulatlanul önmagában lévõ Tao a megnyilvánult létbelépés (vagy
teremtés) pillanatában kilép önmagából, és két õsprincipiumra osztja magát (miközben e két õselvet önmaga végtelenül meghaladja, és továbbra is egységben marad
önmagával): a jangra és a jinre. A jang a létezés maszkulin, a jin pedig a létezés feminin õselve, és ez a kettõsség innentõl az egész teremtett világ természetét, felfogását
és tapasztalati megélését meghatározza számtalan formában, bonyolult variációkban
és kimeríthetetlenül gazdag és változatos tapasztalatokban.
A jin-jang polaritás mögött, azon túl létezik a Tao, az egység világa, az a mindent
átfogó egy, amelyben megkülönböztetés nélküli egységben nyugszanak az ellentétek.
A létezés e jellegét mindenségnek is nevezzük, amely mindent magában foglal, tehát
semmi sem létezik ezen a mindenségen, ezen az egységen kívül. Az egység világa sem
térnek, sem idõnek nincs alárendelve, a Tao mindensége maga az örök nyugalom, a formák és aktivitás nélküli tiszta létezés, melyet a hinduk szamádhinak, Buddha nirvánának, Krisztus a mennyek királyságának nevezett, s amely minden ember végsõ célja.
Bár a polaritás világképébõl levont következtetéseket érheti az a bírálat, hogy az
Újszövetségben Jézusnak egyetlen tanítása sem beszél az ellentétek természetérõl,
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mégis van egy jézusnak tulajdonított mondás (eredete, ill. hitelessége kétséges),
amely azonban mégis elgondolkodtató. Az egyház- és kánontörténet során a Bibliába
nem került be az egyik apokrif irat, melyben Krisztus a következõket mondja
tanítványainak: „Amikor a kettõt eggyé teszitek, és a bensõt olyanná, mint a külsõt,
a külsõt olyanná, mint a bensõt, a fentit, mint a lentit, s így a férfit mint a nõt
egyetlen eggyé, hogy a férfi ne férfi és a nõ ne nõ legyen (…), akkor mentek majd
be a királyságba.” (Tamás evangéliuma 22.).
Kelet és nyugat tanítása a megszabaduláshoz vezetõ útról, a tanok gyakorlati
megvalósításáról
A hinduizmus, a buddhizmus és a taoizmus mélyreható gyakorlása elválaszthatatlan az egyén elmélyedésének, magába merülésének módszereitõl. Ezek a különféle
meditációs technikák, mint például a hinduizmusban a jóga különféle fajtái, a buddhizmusban a szatipathána vagy zazen-meditáció mind a meditálónak a jelenségek
mulandó világától való elfordulását segítik elõ, hogy az üdvözülést önmaga, a saját
erejébõl érje el, és önmagában találja meg. Ezek külön életformát igénylõ, nehezen
véghezvihetõ és magas intelligenciát igénylõ gyakorlati utak. Ahogy Buddha mondta: „...csakis önmagunk megismerésének rendíthetetlen törekvése vezet a megszabaduláshoz.” Kelet útja tehát a befelé vezetõ út, amely az önismeret útja.
A kereszténység Krisztus által ránkhagyományozott útmutatása merõben más jellegû. Megvalósításához nincs szükség nyugodt, csendes és lassú életvitelre, mint a
keleti kultúrákban. Krisztus a zaklatott, eseménydús és egyre gyorsuló nyugati életformán belül is realizálható erkölcsi mintákat és magatartásformákat mutatott meg
híveinek személyes példáján keresztül, mint például az alázat, a szolgálat, az önmegtagadás, megbocsátás és legfõképpen a szeretet. Ezeket az útmutatásokat a szellemben szegényebbek is biztonsággal követhetik, s útjuk során nem kell mély filozófiai
és létértelmezési problémákkal megküzdeniük. A nyugat üdvözülést keresõinek
útja kifelé vezet, s ez az út nem más, mint a szeretet útja.
A két ellentétes irány között azonban ott van a súnjatá, a lényeg üressége, ezért a
két út csak látszólag ellentétes, valójában ugyanoda vezet. Az önismeret útján az
egyén saját lényegének megismerésével eljut minden létezõ teljes megismeréséhez,
azaz a lemagasabbrendû szeretethez; míg a szeretet útján mások lényegének egyre
bontakozó ismerete vezet el önmagunk és a világ teljes megismeréséhez. Tehát
mindkét út az Egység átéléséhez vezet, mert lényegében „Minden Egy”.
Kelet és nyugat útmutatásának megnevezett céljai és a megváltás fajtái
Az üdvösség természetének szemlélete
Minden hiteles vallásnak, mely az egyetlen metafizikus õsforrásból fakad, csakis
ugyanaz lehet a célja: az, hogy hozzásegítse az embert léte magasabb értelmének

2003 – 2004. Tél

29

KAIR SZ

megleléséhez, hogy általa felébredjen a bûnös anyagi lét káprázatából, s így megtisztulva és éber szellemmel (vidja) visszataláljon õsi eredetéhez, mely életének oka és
egyúttal célja is: teljes öntudatra ébredés, az univerzummal és teremtõjével való egység átélése és az üdvözülés az öröklét beteljesedett boldogságában.
A nirvána-tan értelmezése nyilvánvalóan semmi kétséget nem hagy afelõl, hogy a
befelé vezetõ út a legteljesebb megszabadulást célozza meg mindenféle megnyilvánult létformától. A nirvána nem lét, de nem is nem-lét, a létteremtõ szenvedélyek
kihunyása, mely a megnyilvánulatlan üresség állapota. Ez az üdvösség legmagasabb
szintû keleti szemlélete.
Végsõ soron a keresztény szeretet útjának sem lehet más végcélja, mint az emberek
üdvözülése. Azonban nehéz elképzelni, hogy egy mégoly hitelesen és igaz módra leélt
keresztény élet ugyanoda vezessen, mint a jógik vagy zen-szerzetesek emberfeletti, heroikus küzdelme önmaguk legyõzésére és leigázására. Krisztus tanaiból ugyanis olyasmire lehet következtetni, hogy az Isten Országa és a Jézus-királyság olyan fogalmak,
melyek több, még megnyilvánult szellemi létszférát foglalnak magukba, melyek azonban még nem érik el a legvégsõ létkihunyás végtelenségét. „Az én Atyám házában sok
hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.” (János 14,2) – mondja Krisztus, s ezekben a különféle hajlékokban
azok számára is van hely, akik nem képesek véghezvinni azt a gigantikus szellemi erõfeszítést, hogy önmaguk ellen fordulva megzabolázzák földi egójukat, és karmateremtõ
gondolataik illuzórikus vágyvilágát saját szellemi erõfeszítéseikkel szüntessék meg.
Nem szabad elfelejteni, hogy Krisztus a legnyomorultabb, szellemben nagyon szegény,
az anyagi létbe legmélyebben belesüllyedt, a bûnös és legsötétebb avidjába zuhant emberek elõtt világította meg a kivezetõ utat, mégpedig olyan módon, hogy azok jóval szerényebb képességeikkel is követni tudják azt. Nem kérdéses, hogy a keresztény cél is
az anyagból való kiemelkedés és a szellemi létbe való felemelkedés, de a végsõ cél itt
mintha csak késõbbi fokozatokan keresztül valósulhatna meg: elõször az Isten Országának paradicsomi létszféráiba történik a bejutás, ahol a fejlõdés tovább folytatódik.
A hindu jógi vagy a buddhista szerzetes az üdvözülés útján (legalábbis látszólag) önmagát váltja meg. A keresztény hívõknek egy közös megváltójuk van: Jézus Krisztus.
Még ha létezik is olyan lehetõség, hogy az üdvösség és megszabadulás útjának egymaga vágjon neki egy ember, a kereszténység történelmi szükségszerûségén és
kétezer éves missziójának jelenkori eredményességén eltöprengve felmerül a gondolat, hogy a nyugati ember (de a keletiek túlnyomó többsége is) képtelen egymaga
önerejébõl elérni a megszabadulást és megszüntetni eredeti erkölcsi és szellemi
elhomályosulását, a bûnös létformát. Ezért a Leghatalmasabb Szellemnek, az Atya
Fiának kellett emberi testben magát feláldozva összekötnie a legsûrûbb anyagot a
legtisztább szellemmel, a bûnt az örök igazsággal, a halált az örök élettel, hogy saját
lényével hidalja át a kettõ között tátongó szakadékot, s így tegye lehetõvé a visszatérést a mélyre bukott emberiségnek.
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Az üdvösség és az ember transzformációja
Elgondolkodtató párhuzamot fedezhetünk fel az ember spirituális „felépítésérõl”, a
három különbözõ szintû testrõl szóló fent említett buddhista tanítás és Pál apostolnak a
feltámadás természetérõl és folyamatáról szóló tanítása között. Az ember földi testén
(nirmánakája) túl rendelkezik „mennyei” megjelenési formával, gyönyör-testtel (sambhógakája) és a végsõ megszabadulás testével, a tan-testtel (dharmakája) is. A páli tanításban is három (egy-egy szintnek megfelelõ) test-megnevezéssel találkozunk: a fizikai
test, a sarx (savrx), a pszichikus test, a szóma pszüchikón (swÖma yucikovn) és a pneumatikus vagy lelki-szellemi test, a szóma pneumatikón (swÖma pneumatikovn). A
megszabadulás tan-teste, a dharmakája tanítása és a swÖma pneumatikovn-ról (szóma
pneumatikón), az üdvözülés lelki testérõl szóló páli fejtegetések között egészen szembeötlõ a jelentésbeli párhuzam: „Vannak mennyei testek és vannak földi testek, de más
a mennyeiek fényessége és más a földieké. (...) Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. (...) Elvettetik érzéki test (swÖma yucikovn), feltámasztatik
lelki test (swÖma pneumatikovn). Ha van érzéki test, van lelki test is46.” (1Kor15,
40–45). Így amit a buddhisták dharmakájának neveznek, Pál pedig romolhatatlan pneumatikus (lelki) testben való létezésnek, talán ugyanazt a tapasztalaton túli valóságot
hivatott kifejezni, mint a megszabadulás nirvána állapota, a bennünk lévõ Isten
Országa. Ahogy Krisztus mondta: „Az Isten Országa nem úgy jön el, hogy azt mondhatjuk, íme itt van, vagy amott, mert az Isten Országa bennetek van.” (Lukács 17,21).
Tanítás a szenvedésrõl és annak értelmérõl
Mindkét vallási gondolkodás egyetért abban, hogy az anyagi lét a teremtett polaritásra épülõ világban törvényszerûen szenvedéssel jár. A szenvedésrõl való felfogásban azonban éles ellentét mutatkozik kelet és nyugat felfogása között.
A buddhizmus összes tanításának alapját képezõ Négy Nemes Igazság közül
mindjárt az elsõben Buddha azt hangsúlyozza, hogy az élet szenvedés. A hinduizmusban ez nincs ennyire kiemelve, de a vallásgyakorlat lényegét tekintve ott is a
szenvedés megszüntetésére irányul. Keleten tehát a szenvedést negatívan szemlélik, melynek kikerülhetetlensége a testben arra sarkallja az embert, hogy megszabaduljon tõle, s ezáltal törekedjen a megvilágosodásra, a nirvánára.

46

Exegetikai szempontból nem lehetünk biztosak abban, hogy jól értjük (és fordítjuk) Pál szavait. Ugyanis a pneuÖma egyik döntõ fontosságú jelentése, a „szellem, Isten Lelke (Szelleme), Isten ereje” lehetõséget ad metafizikai
szintû különbségtételre is „pszichikus test” és „pneumatikus (szellemi) test” között. Ebben az esetben a swÖma
yucikovn „érzéki test”-ként való fordítása hibás, mivel így a görög kifejezés a savrx „anyagi, fizikai test” szinonimájává degradálódik, holott a swÖma yucikovn – elvettetése ellenére – a fizikai testnél magasabb szintû
(pszichikus) létsíkot jelöl. Ami romolhatatlan és örök: a feltámadás „pneumatikus teste”, azt pedig Isten Lelkébõl
kapjuk, abban születünk újjá a Szentlélek munkája által, az válik bennünk örök életet adó, megújító lélekké.
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Ezzel szemben Krisztus életével és sorsával teljesen más szemszögbõl láttatja meg
a szenvedést. Ahhoz, hogy küldetését, a megváltás feladatát el tudja végezni, elõbb
„az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektõl és írástudóktól,
és meg kell öletnie.” (Lukács 9,22). Krisztus rávilágít arra, hogy minden szenvedésnek mélységes értelme van, s így nemcsak szellembukásbeli oka, hanem üdvtörténeti
célja is kell hogy legyen. A kereszténység tehát a szenvedést pozitívan értékeli, mely
a karmikus tapasztalások révén hozzásegíti az embert a tudatosodáshoz, elõsegíti a
megtisztulást, a szellemi fejlõdést, s egyre közelebb visz a megszabaduláshoz.
„Boldogok, akik sírnak, mert õk megvigasztaltatnak.” (Máté 5,4).
A hindu hagyományban és a buddhizmusban nem esik szó a szenvedés értelmérõl.
A Védák tanítása szerint a lelkek bukását a szellemi látás (vidja) elhomályosulása
idézte elõ, s az ember addig vándorol valónak vélt álomképei között, amíg fel nem
ébred. Errõl a felébredésrõl azt tanítja Sankara, hogy a megvilágosodó rádöbben:
közben nem történt semmi, vagyis a felébredõ ugyanabba az állapotba jut, ahonnan
elindult. Ezt egészíti ki Buddha azzal, hogy ez az értelmetlen vándorlás mérhetetlen
sok szenvedéssel jár.
A keresztény világkép Krisztus tanai nyomán azonban túllép ezen a nézeten. Az
Evangélium, az örömhír az evilági szenvedésrõl is jó hírt hoz az embereknek. A talentumokról szóló evangéliumi példázatban három szolga különbözõ mértékben kap
talentumokat az Úrtól. Aki ötöt kapott, útja során még ötöt szerzett hozzá, aki hármat kapott, az is megduplázta a rábízott értékeket, míg az, aki egyet kapott, elásta és
elrejtette Ura pénzét, s a számadáskor nem adott többet, mint amennyit kapott. A
haszontalan szolga nem jut be az Isten Országába, hanem kivettetik a külsõ sötétségre (Máté 25,14-30). A teremtés célja tehát nem lehet értelmetlen bolyongás és körforgás, nem lehet ugyanaz az állapot, mint az eredete és a kiindulópontja: a szamszárában való élet, a szenvedés és a tapasztalás során tehát valami többletet nyerünk
eredeti állapotunkhoz képest, a magunk létébõl valamivel gazdagítjuk a teremtést,
különben az egésznek semmi értelme nem lenne.
A földi személyiség, az ego szemlélete
A buddhizmus szerint a szenvedés okának a trisná, az elkülönült létezés vágya, az
egyéni létesülés szomja tekinthetõ. A hindu tradíció lényegében ugyanerrõl beszél,
amikor az ember szellemi rétegzettségénél megjelöli az ahamkara fokozatot, mely
nem más, mint az én-csináló, az éntudatot létrehozó erõ. A hindu tanításban az
emberi lényiség legmélyén található az Atman, az isteni Önvaló, mely minden
ember szellemi lényege, és természete az abszolútummal azonos, hisz a végsõ felismerésben Atman és Brahman: egy. Ez a bölcs Önvaló az ember halhatatlan, felsõbbrendû, örök Énje, melyet a hindu hagyomány élesen elkülönít a halandó, s egy életre szabott földi személyiségtõl, az egótól. A buddhizmus szent iratai, az Upanisádok
többféle megfogalmazással próbálják érzékeltetni ezt a kettõsséget: különbséget
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tesznek Nagy Én (mahatman) és kis én (alpatman), vagy Tiszta Én (kalyanatman) és
tisztátalan én (papatman) között, és hangsúlyozzák, hogy az elõbbi az utóbbi bírája,
vagyis az ÉN az én Ura és végcélja.
Az Atman és az egyéni én viszonyát a napsugár-hasonlattal lehet érzékeltetni.
Eszerint a Felsõbbrendû Ének a Nap sugarai, ezek teremtményei a földi egók,
melyeket saját fényükkel éltetnek, ezek a sugarak tehát ott élnek minden létezõ
lelke mélyén. Aki az egyéni énjébõl áthelyezi létének centrumát halhatatlan
Önvalójába, az rájön, hogy az õ Napsugara egy és ugyanaz minden más létezõ
Napsugarával, mivel a sugarak egy közös helyrõl erednek: a Napból.
A másik hasonlat a régi hinduista kocsi-szimbólum: a lovak az érzékek, a gyeplõk az
érzékek feletti uralom eszközei, a kocsihajtó az emberi elme, de a Szellem, az igazi
Én, az Atman a kocsin utazó harcos, aki egyedül ismeri az utazás célját. Ha az érzékek
(lovak) magukkal tudják ragadni az elmét, a kocsi letér az útról. Ha az elme a maga
feje után irányítja a kocsit, szintén ez történik. Ha azonban az elme az Énrõl való
tudásának megfelelõen megzabolázza az érzékeket és vezeti a kocsit, hazaérkezik.
Buddha fellépésének korára azonban az Atman-tan eltorzult, és a hindu hívõk
Önvalójukat már régen önzõ és kicsinyes földi egójukkal azonosították be. Buddha
ezért – ugyanúgy, mint Brahman, az istenség kapcsán – nem akar semmit tanítani az
Atmanról, sõt új tant vezet be, és azt mondja: anatman, vagyis „nem-én”. A buddhista filozófia szerint ugyanis a földi személyiség nem több, mint a test, az életerõk,
a vágyak, az értelem és a cselekvés idõleges ötvözõdésének földi formája, nem más,
mint a fejlõdéshez szükséges létillúzió, és abban semmiféle Önvalót felfedezni nem
lehet. Ezért tanítja úgy a buddhizmus, hogy mivel a földi én nem más, mint egy
képességekbõl és tulajdonságokból ideiglenesen összetákolt, szubsztanciátlan, állandóan változó, minden pillanatban más és más tudatfolyam, tulajdonképpen nem
létezik. A megszabaduláshoz vezetõ út lényegében ennek az illúziónak a felszámolása, az ego leigázása és szolgálatba állítása, s az énség centrumának áthelyezése a nirvanisztikus lényegbe, az örök Atmanba.
Mindez persze itt sem jelenti azt, hogy Buddha ezt a szellemi lényeget megtagadta volna.
Nem egy tanításában beszél errõl, csak más megvilágításba helyezi, nehogy az énazonosítás
minduntalan eltérítse tanítványait a helyes szemlélettõl. Így fogalmazta meg ezt a kimondhatatlan õsprincípiumot: „Van valami, ami nem-született, nem-keletkezett, nem-alkottatott, nem-összetett, és ha nem volna ez a valami (...), akkor nem volna menekülés a
születésbõl, a keletkezésbõl, az alkotottságból és az összetettségbõl.” S egy másik helyen:
„Nem érne-e többet, ha az Ént keresnétek?” – ahol fontos szerepe van a többes számú ige
és az egyes számú tárgy szembeállításának: a soknak az Egyet kell megkeresnie.
Krisztus azonban a fentebb említett okok miatt nem vállalkozhatott arra, hogy mélyfilozófiai fejtegetések által láttassa be földhözragadt gondolkodású híveivel, hogy egójuk
csupán illúzió, s az ahhoz való ragaszkodás okozza tulajdonképpeni szenvedésüket. Ilyen
jellegû tanításának híján a keresztény teológia számon tartja az ember egóját mint Isten által
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teremtett létezõt, de Krisztus esetében inkább valószínû, hogy az egyéni ént célszerû és
funkcionális okokból hagyta meg a nyugatiak tudatában lényegi valaminek, és mivel a nyugati ember sokkal több értéket tulajdonít az individualizmusnak és a mindenki másétól
különbözõ öntudat eredményeinek, ezért szemében az egyénnek jóval nagyobb rangja és
méltósága van, mint keleten. Ennek ellenére a Krisztus által megmutatott szeretetnek és
mások szolgálatának útján való járás maximálisan feltételezi az ego háttérbe szorítását, sõt
megtagadását: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a
keresztjét, és kövessen engem.” (Lukács 9,23).
A Biblia figyelmes olvasásakor, a keleti tanok fényében világossá válik, hogy az embernek
két „énje” van: egy földi és egy isteni. Amikor jézus azt mondja: „Ne az én akaratom legyen
meg, hanem a tiéd, Atyám!” – földi énjérõl beszél. De amikor azt mondja: „Én és az Atya
egyek vagyunk.” Vagy: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” – isteni önvalóját említi.
A fent említett fogalommal, az ember valódi énjeként, lényének totalitásaként megnevezett Atmannal (Önvaló) kapcsolatban a keresztény tradícióban egy elgondolkodtató
bibliai kifejezésre bukkanunk, melyet a keresztény teológia Imago Deinek nevez. A bibliai teremtéstörténet szerint Isten az embert eredetileg saját képére és hasonlatosságára
teremtette (imago et similitudo Dei). A keresztény teológiai antropológia talán legsúlyosabb problémája az, hogy hogyan értelmezhetõ helyesen az ember imago Dei természete és
mivolta az ember földi élete során megjelenõ önzõ, kicsinyes, romlott és az „Isten képmása” megnevezésre teljességgel alkalmatlan földi egojával összefüggésben, vagyis milyen
viszonyban áll egymással az ember eredeti imago Dei természete és földi életében megnyilvánuló énje47.
Tanítás az Univerzális Törvényrõl
A két hagyomány és a vallási tanok összevetésénél azt tapasztaljuk, hogy keleten
jóval részletesebb és talán mélyrehatóbb kifejtését fedezhetjük fel az univerzális világirányító törvénynek, mint a héber tradícióban vagy a kereszténységben. Ha egy hindut megkérdeznek, hogyan nevezi a vallást, amit követ, azt mondja: Szanáthana
Dharma, vagyis az Örök Törvény. A szanszkrit Dharma szó jelenti az univerzum
egyetemes törvényét, a minden folyamatot irányító kozmikus tudatosságot, és ez
hihetetlen részletességgel és gazdagsággal került kifejtésre a hinduizmus rendszerében. Ezenkívül jelenti még Buddha, Krisztus és a nagy vallásalapítók (más-más
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C. G. Jung analitikus mélypszichológiájának egyik legnagyobb horderejû felfedezése: a Selbst (Mély-én, Önvaló)
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szempontból megvilágított) tanait az örök törvényrõl, az élet eredeti lényegiségérõl és
minden alapvetõ metafizikus igazságról. A Dharmával a szent könyvek és iratok
foglalkoznak. Az egyes ember életét azonban nem a tág értelemben vett teljes
Törvény irányítja, hanem annak csakis õrá vonatkozó része: a szvadharma. Jelentését
talán a sorsfeladat szó teszi legérthetõbbé, amely az adott életre vonatkozó, egy régebbi karmikus bûnbõl eredõ feladat megoldását jelenti. Szó szerint „öntörvénynek”
lehetne fordítani, ami nem azonos az öntörvényûséggel, hanem annak a karmikus sorsfeladatnak a tendenciáját jelöli, mely törvényszerûen olyan sorshelyzeteket teremt az
életben, amelyekben az illetõ szembesülhet azzal az adott problémával, amit meg kellene oldania. Ez az õ saját belsõ törvénye tehát, amely irányítani fogja sorsát.
A legtöbb embernek persze fogalma sincs arról, hogy mi a sorsfeladata. Ez azért
van így, mert a szvadharma mindig az, ami soha nem akar sikerülni, ami a legnehezebben megy az életben, ami elõl minden ember görcsösen menekül, amivel egyáltalán nem akar szembesülni, mert a legfájdalmasabb igazság a számára. És az ilyen
nem kívánatos dolgokat az ember automatikusan lenyomja a tudattalanba, és amíg
azok nincsenek tudatosítva, senki nem tudja megmondani, mi az õ sorsfeladata.
Ennek ellenére, amikor a karmikus csíra megérik a kihajtásra, vagyis a megfelelõ
életkorban megjelenõ sorshelyzetben az illetõnek muszáj lesz szembesülnie a problémával, bármilyen fájdalmas is. És amíg nem ismeri fel, hogy a diszharmónia oka
õbenne van, és nem adja fel énjének hibás beállítottságát, addig a problémát nem
tudja megoldani. Ki kell égetnie lelkébõl a bûnös, önzõ szenvedélyt, amely minden
szenvedését okozza. Ehhez azonban a szenvedésnek el kell jutnia egy olyan mélypontra, ahol az ember egyszer csak rádöbben, hogy õ maga volt az oka minden õt ért
fájdalomnak. A bûnös szenvedély kiég belõle, s lelkének azon a pontján, életvitelének azon a területén megtisztul. Ez a katarzis, az ókori tragédiák és Shakespeare tragédiáinak drámaszervezõ eleme, amely megnemesíti szemünkben az önmagukat
feláldozó, s ezáltal megtisztuló hõsöket.
Minden szvadharma az emberi tökéletesség felé vezetõ út egy-egy állomása. Ha
sikerül megoldani, eggyel magasabb szintre jut az ember a fejlõdésben, ha kudarcot
vall, ismétlés következik, rosszabb körülményekkel és feltételekkel, amely akár inkarnációk hosszú során át is eltarthat.
A már említett karma törvénye is része az egyetemes Dharma mûködésének, de ez
csak a teremtett anyagvilág történéseit szabályozza. Eredeti jelentése: „tett, cselekedet”. Lényege tisztán ok-okozati és erkölcsi alapokon álló összefüggés: akció és reakció, tett és következmény belülrõl fakadó, törvényszerûen egymásra következõ láncolata. A következmények elkerülhetetlen velejárói minden tettnek, az ember cselekedeteivel tehát kötött sorshelyzeteket idéz magára, melyeket mindenképpen át
kell élnie, tehát elõbb vagy utóbb szembesülnie kell tetteinek következményeivel.
Ebben az értelemben az ószövetségi „Szemet szemért, fogat fogért” és az újszövetségi „Ki mint vet, úgy arat” tanítás nem más, mint a karma törvényének megfo-
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galmazása, bár a kereszténységben nem kapott hangsúlyt az a reinkarnációból eredõ
törvényszerûség, hogy a tetteknek az emberi sorsban elültetett karmikus csírái általában a következõ életekben kelnek ki, és válnak konkrét eseményekké. A szenvedést okozó karmikus következmények kiküszöbölésére irányul Buddha következõ
tanítása: „Ne tedd azt másokkal, amit magadnak se kívánsz.” Krisztus híres Hegyi
Beszédének tanításai közül az aranyszabály szinte szó szerint ugyanezt mondja, csak
pozitív (állító) megfogalmazásban: „Amit tehát szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a
próféták.” (Máté 7,12).
A karma abszolút tudatos, belsõ indítékból mûködõ, magából a kozmoszból eredõ,
élõ törvényének három fõ fajtája van: a test (a konkrét cselekedetek), a száj (a beszéd
és a szavak) és a tudat (a gondolatok) karmája. Tetteinkkel, szavainkkal és gondolatainkkal tehát minduntalan továbbpörgetjük a szamszára, a létkörforgás szenvedést
okozó kerekét, és a keleti út ennek megállítását és az errõl való leszállást célozza meg.
És itt található az a pont, ahol a kereszténység talán legmesszebb mutató és legnagyobb jelentõségû újítása fedezhetõ fel. Az egyéni megváltás útján járó keleti ember
ugyanis a szigorú ok-okozati törvény miatt csakis saját karmikus adósságainak letörlesztésével érheti el a megszabadulást. Egyszerûen azért, mert vallása nem tud a
megbocsátásról, az isteni kegyelem törvény feletti, mindenkit magához ölelõ Õsszeretetérõl, arról a lehetõségrõl, hogy egy körülményekhez és képességekhez mérten
becsületesen, önzetlenül és önmagát mindig háttérbe tolva és javítva, fejlõdésre
törekedve leélt élet jutalmaként – melynek legfontosabb eleme a vétkek õszinte
megbánása – a karma levezeklendõ adósságait az Isteni Kegyelem mindenkor
felülírhatja és eltörölheti. „...Ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a
Krisztus teste által, s ezért másé vagytok: azé, aki feltámadt a halálból, hogy
gyümölcsöt teremjünk Istennek.” (Rómaiakhoz írt levél 7,4) „Mi tehát a törvény? A
bûnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. (...) A törvény tehát az
ígéretek ellen van? Semmiképpen sem! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely
képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az Írás mindenkit a bûn rabjának nyilvánított, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit
alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielõtt pedig eljött a hit, a törvény õrzött
bennünket, egybezárva az eljövendõ hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény
nevelõnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé
nem vagyunk a nevelõnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus
Jézusban való hit által.” (Galatákhoz írt levél 3,19–26).
Az újratestesülés keleti tana
A keleti ciklikus és spirális fejlõdést hirdetõ létszemlélet szerint az ember földi
élete nem egyetlen születéstõl a halálig tartó folyamat, hanem sok-sok fejlõdési szakasz, ún. inkarnáció (testesülés) láncolata. A keresztény teológiából teljesen hiányzik
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ez a tanítás: a keresztény dogmatika egyetlen születéssel határozza meg az emberi
élet kezdetét, melyet a halál végérvényesen lezár, s ez tulajdonképpen megfelel a
lineáris létszemlélet elveinek. Ennek ellenére napjainkban egyre több zsidó és
keresztény teológus jut el ahhoz a felismeréshez, hogy a reinkarnáció tényét nem
tagadják, csak rendszerükben nem hangsúlyozzák.
A reinkarnáció fogalma egy szerencsétlen félrefordításból kifolyólag általában teljesen hibásan jelenik meg a nyugati köztudatban. A lélekvándorlás ugyanis nem adja
vissza a szó igazi jelentését, sõt súlyos félreértelmezések kiindulópontja. Megközelítõ pontossággal talán az újratestesülés szóval lehetne megvilágítani a reinkarnáció
lényegét. Nem a lélek vándorol tehát testbõl testbe, hanem az ember halála után is
megmaradó tisztátalan, földies vágyainak, érzelmeinek, gondolatainak és cselekedeteinek energiái állnak össze a köztes létben (bardo) egy újabb lénnyé és születéssé,
azaz egy teljesen új testté, személyiséggé, karakterré és tudattá az ahamkara, az éncsináló által. Senki sem azonos tehát azzal a valakivel, aki az elõzõ életében volt,
mivel nemcsak a teste volt más, de a tudata és az énje is (néhány esetben, ha szükség van rá, az ember neme is váltakozhat). A születés és a halál állandóan ismétlõdõ
körfolyamat, amelyet a szamszára, a folytonos létkörforgás tart szüntelen mozgásban.
Nemcsak a halál következik tehát törvényszerûen minden születésre, hanem fordítva is így van, azaz minden halál egy újabb születést idéz elõ. A folyamatot legpontosabban a függõségben való keletkezés (pratítja-szamutpáda) tana világítja meg. Az
élet folyamán tizenkét, egymással ok-okozati összefüggésben álló láncszem kapcsolódik össze. (1) A nem-tudás (avidja) tudatos vaksága vezet (2) a cselekvési akarathoz (ösztönzõ erõhöz). A Védák szerint nemcsak a konkrét cselekedet, hanem a gondolat is tett. Ez idézi elõ (3) a feltételes tudatot, amelynek szüksége van hordozóra,
vagyis (4) testre (névre és karakterre), amely helyet ad neki a világban. A test kapcsolatba kerül a külvilággal (5) az érzékszerveken keresztül, melyek révén a külsõ
ingerek hatnak rá, létrehozva ezzel (6) az érzeteket, amelyek (7) érzelmeket gerjesztenek, ezek pedig (8) a vágy forrásai. A vágy az a méreg, ami miatt vakon ragaszkodunk ahhoz, amit kívánatosnak találunk. Így alakul ki a léthez való (9) ragaszkodás,
aminek következménye (10) a létesülés, és ennek konkrét folyománya (11) a
születés – amelyrõl Buddha fáradhatatlanul hangoztatta, hogy elkerülhetetlenül
nyomában jár (12) a szenvedés és a halál. Mindez elsõre talán bonyolultan hangzik,
pedig menete megegyezik a nyugati gondolkodásmóddal. Az egyik dologból következik a másik – logikus, ok-okozati láncolatban.
Kikerülhetetlenül felmerül az a kérdés, hogy egy új születésénél, inkarnációnál
ugyanaz az ember testesül-e újra. Fontos tisztázni a reinkarnációval kapcsolatban,
hogy bár ugyanaz a lény inkarnálódik, de nem ugyanaz a személyiség. Más
szavakkal: azonos energiák, de nem azonos én-illúzió. Ezt legvilágosabban Buddha
példázata világítja meg: „Itt van ez a mécses. Egész éjjel dolgoztam a lángjánál.
Reggel elfújom. Másnap este újra meggyújtom. Az edény ugyanaz, az olaj ugyanaz,
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a kanóc ugyanaz, de ugyanaz-e a láng, ami újra fellobban?” Az egyes személyiségek
a cselekedetek örökösei, de nem mondható az, hogy én most annak jutalmát aratom,
amit én magam egy korábbi életben elkövettem. Mert bár létezik okozati folytonosság, de nem létezik egyetlen tudat vagy lényeg, azaz nincs énazonosság, mely saját
cselekedeteinek következményeit átélné, nincs egyéni lélek, amely vándorolna és
újra megtestesülne. Érdekes módon erre a jelenségre a keresztény iratokban is találunk példát, ahol a tanítványok kérdésére: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei,
hogy vakon született?” a következõ rendkívül figyelemreméltó válasz érkezik Jézustól: „Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek benne az Isten dolgai.” (János 9,2-3). Más szavakkal a vakság azoknak a másodlagos okoknak (egy korábbi ego ténykedéséinek) a nyomán támad,
melyeknek az Önvaló (s azon keresztül Isten) az elsõdleges oka, és ezek nélkül a
világ meg lenne fosztva az okság tökéletességétõl.
A régi buddhista tanítás szerint egy embernek kevés esélye van arra, hogy ismét
emberként szülessen meg. Ezt a hatalmas óceánban úszó vak teknõs példájával magyarázták, amely ha csak minden száz évben egyszer bukkanna fel levegõért, vajon
mekkora valószínûséggel dugná a fejét a víz színén lebegõ aranyjáromba? Az aranyjárom az emberi létforma rendkívüli értékét hivatott kifejezni, amely a szamszárából
való megszabadulás egyetlen lehetséges létformája. Ezzel kapcsolatban elengedhetetlenül fontos megemlíteni azokat a legújabb, Indiából származó reinkarnációs
tanokat, melyek szerint már régen nem születhetünk újjá állatként. Az állati létformától már annyira eltávolodtunk, hogy alig képzelhetõ el egy életben akkora bûnáradat, ami egy embert állattá vetne vissza, vagy olyan óriási fejlõdés, ami egy állatot a
mai ember szintjére emelhetne. Ez az õsi lehetõség – bezárult. Ezek az új tanok a
túlnépesedés kérdésére is választ adnak, a „honnan jönnek az új lelkek?” népszerû
ellenérvére is magyarázattal szolgálnak. Ezek szerint nincsenek „új lelkek”, az emberiség látszólagos elszaporodásának három oka van: 1. Csak emberként lehet újjászületni. 2. Csak a földre lehet megszületni. Az öt másik inkarnációs loka már nem
mûködik, az azokba való inkarnálódás lehetõsége a Káli Júga, az ún. Sötét Kor végének közeledtével bezárult. 3. A köztes létben töltött idõ a mi anyagvilágunk idõdimenzionális szempontjából nézve egyre rövidül, az újraszületések forgataga gyorsul.
„Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok is tökéletes.” Az igazság elkötelezett keresõiben óhatatlanul felmerül a kérdés: hogyan legyünk tökéletesek egyetlen
szûkre szabott életünk röpke néhány éve alatt? Ez a kérdés akkor is felvetõdik, ha a
fenti idézet pontosabb fordításából indulunk ki: „Legyetek teljesek…”, hiszen a teljessé válásra, önmagunk maradéktalan kibontakozására nincs lehetõség egy emberi
élet rövid ideje alatt. A Biblia tanúsága szerint Krisztus tanításában nem kapott
szerepet az errõl szóló tudás áthagyományozása. Ma már történetkritikai módszerekkel nem lehet megállapítani, hogy az õskeresztény iratok eredeti változataiban
voltak-e kimondottan a reinkarnációra utaló részek. Szerencsére azonban maradtak
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más hangsúlyokkal és más kontextusba helyezve, de mégis a reinkarnációra való
utalások a Bibliában. Malakiás próféta, aki jóval Illés után élt, egészen nyíltan ír Illés
újbóli eljövetelérõl: „Nézzétek, elküldöm néktek Illés prófétát, mielõtt elérkeznék az
én nagy és félelmetes napom.” (Malakiás 5,4). Sok évszázaddal késõbb feltûnt
Júdeában egy új próféta, Keresztelõ János (aki ugyanúgy teveszõrbõl készült ruhát
viselt, és bõrövet hordott, sáskával és vadmézzel táplálkozott, mint Illés). És Jézus így
beszélt róla a tanítványoknak: „… megkérdezték tõle tanítványai: miért mondják
akkor az írástudók, hogy Illésnek kell elõbb eljönnie? Õ így válaszolt: Illés valóban
eljön, és helyreállít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték
fel, és azt tettek vele, amit csak akartak: így fog szenvedni tõlük az Emberfia is. Ekkor
megértették a tanítványok, hogy Keresztelõ Jánosról beszélt nekik.” (Máté 17,1–13).
A tömegnek pedig a következõket mondta róla: „Miért mentetek ki a pusztába?
Szélingatta nádszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert
látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért
mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sõt – mondom nektek –, prófétánál is nagyobbat. Õ az, akirõl meg van írva: Ímé, én elküldöm elõtted követemet, aki elkészíti
elõtted az utat. Bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között
nagyobb Keresztelõ Jánosnál. (…) És ha akarjátok, fogadjátok el, õ Illés, akinek el
kellett jönnie. Akinek van füle, hallja!” (Máté 11,7–15).
A korai keresztényeknek sajnos nem volt füle a hallásra. A reinkarnáció tényét
nem ismerték fel, és ez a nyugat történelmében mérhetetlen türelmetlenséget és
igazságtalanságot szült. Egyetlen életbe akarták belezsúfolni az emberi lélek
fejlõdésének végtelenül hosszú folyamatát, s ennek az esztelen igyekezetnek lett a
következménye, hogy nyugati történelmünket a fanatizmus írta, és a vallás korán
összekapcsolódott az erõszakkal és a szentnek nevezett vallásháborúkkal, melyek a
földet nem Krisztus megbocsátó és szeretõ országává, hanem tömegsírrá tették.
És ismét felmerül egy kérdés: ha az emberi élet nem a fejlõdés és teljesedés
hosszú folyamatának egy szakasza, akkor a megváltás vajon nem a világ legigazságtalanabb aktusává lesz-e? Hiszen miféle üdvözülés az olyan életek vége, ahol egy
analfabéta busman, egy háromhetesen meghalt fogyatékos gyermek, egy alkoholista
segédmunkás vagy egy tömeggyilkos egyenlõ esélyekkel indul egy Albert
Einsteinnel, Ézsaiás prófétával vagy Mahatma Gandhival? Ha a (spirálisan fejlõdõ)
természetnek végtelenül hosszú idõt adott a Teremtõ, hogy kibontakoztassa a benne
szunnyadó potenciákat, miért adott éppen a saját képmására teremtett emberi
léleknek csupán egyetlen kérész-villanást, hogy kibontsa magából a teljessé válás
csodálatos folyamatát?
Felmerül az a kérdés is, hogy mit kezdjünk azokkal a reinkarnációs hipnózissal
foglalkozó kutatókkal, akik azt állítják, empirikus és ellenõrizhetõ módon bizonyítható, hogy az elõzõ életek emlékei elõhozhatók a tudattalan rejtett mélységeibõl?
Sõt az elmúlt életekre való emlékezés ilyen terápia nélkül is elõjön egyre több
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ember esetében, leginkább gyermekkorban, s ami a legmegdöbbentõbb: az ilyen
gyermekek által elõadott információk (helyszínek, tárgyak leírásai) az adott helyszín
megtalálásakor (ahol a gyermek még sohasem járt) rendre igaznak és helyénvalónak
bizonyulnak.
Természetesen a karma és a reinkarnáció tanait könnyedén cáfolhatónak gondolják keresztény szempontból. Ezek az érvelések Illés és Keresztelõ János esetének
magyarázatát is egyszerûen megoldhatónak mutatják, amely a Biblia egyik legsúlyosabb értelmezési problémája. A legelterjedtebb érvelés lényege, hogy Jánoson
csak ugyanaz a kenet volt, mint Illésen, hiszen ugyanaz volt a feladatuk. Az az egyszerû tény figyelmen kívül marad, hogy Jézus nem beszélt semmiféle kenetrõl,
hanem nyíltan azt mondta: „És ha akarjátok, fogadjátok el, õ Illés, akinek el kellett
jönnie. Akinek van füle, hallja!”. Az érvelés sok esetben odáig is elmegy, hogy mivel
Illés nem is halt meg, nem is reinkarnálódhatott Jánosban. Nos a reinkarnációs tanok
elmélyültebb és behatóbb tanulmányozása azt a felismerést eredményezné, hogy
attól, hogy egy lélek nem megy át a halál fázisain, még újratestesülhet, és éltethet
egy újabb egót a földön. Amikor Zakariás, Keresztelõ János apja megkapja az ígéretet
fia születésérõl, ezt mondja neki az angyal: „és õelõtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére
térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé” (Lukács 1,17). S végül a legdöntõbb
érv szerint amikor feltették neki a kérdést, hogy „Illés vagy te?”, Keresztelõ János
tagadta, hogy õ Illés lenne (János 1,21). Nos Keresztelõ valóban tagadta, hogy õ
személyesen Illés lenne – azonban a reinkarnációs tanok alapos ismeretében ez természetes, mivel földi tudata (egója) szerint nem is volt az, és az emlékezet blokkolásának az újratestesüléskor mûködésbe lépõ törvénye miatt nem is emlékezhetett
egykori Illés mivoltára48: a keleti tan szerint két egymás után megtestesülõ személyiségnek csak az Önvalója azonos, nem a személyisége és az éntudata.
A sors beteljesítésének titka
A keleti szemléletben a két én-fogalom ellentétébõl érthetõ meg a szvadharma sikeres teljesítésének titka is. Mást akar a felsõbbrendû isteni ÉN, és mást akar az
önzõ egyéni én. Ha a kritikus sorshelyzetben, a válság mélypontján ÉNünk belsõ
hangjára hallgatunk, szvadharmánk megoldódik. Ehhez azonban az kell, hogy

48

A keleti gondolkodás szerint az emlékezet blokkolásának törvénye nem isteni önkény eredménye, hanem
tudatosan elõrelátó teremtõi gondoskodás: az önmagát az egojával azonosító ember lelki és tudati épségének
(egységének) megõrzésére szolgál. Korábbi személyiségrészek, karaktervonások és éntudatelemek zavarólag és
gátlólag hatnának egy átlagos új inkarnáció során. Fontos megemlíteni, hogy kivételes képességekkel és feladatokkal születõ embereknek megadathat, hogy emlékezzenek elõzõ énjeikre; ez Keresztelõ János esetében sem
zárható ki. Ennek ellenére a kérdésre az igazat válaszolta: egoja szerint õ nem Illés volt.
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egyéni énünk önzõ vágyait és szenvedélyeit feláldozzuk isteni Önvalónkért, tehát
megtagadjuk önmagunkat Önmagunkért. A „Ne az én akaratom legyen meg, hanem
a tiéd, Atyám” krisztusi mondat csak a keleti tanítások fényében nyerheti el mélyebb és teljesebb értelmét.
Egyedül úgy lehetünk azzá, akik vagyunk, hogy inkarnációink megoldott szvadharmái révén fokozatosan fejlõdve, saját önzõ énjeinket feláldozva és lépcsõfokokként használva felhágunk oda, ahol végül felismerjük, hogy semmi nem volt bennünk, amivel ÉNünket azonosíthatnánk. A Szellem ereje többször is megváltott
minket áldozatból, amikor fejlõdésünk válságba került. Most a bennünk lévõ isteni
rész várja, hogy mi váltsuk meg õt, azáltal, hogy egyéni énünk megtagadásával olyan
szintre fejlõdünk, amikor már végleg leszállhatunk a lét kerekérõl, kiszakadhatunk
az újratestesülések forgatagából, és ezzel együtt belõlünk is kiszabadulhat isteni részünk, és visszatérhet eredéhez, a makrokozmikus Léthez, beérkezhet a Nirvánába,
vagy más vallások szavaival: Allah-hoz, a Taoba, az Isten Országába vagy az isteni
Õsegységbe.
A szeretet szerepe és valódi lényege
A kereszténység teljes hitrendszerének központi fogalma a szeretet. Ennek több
megvalósítási és megélési szintje van: a testi, érzéki szeretet az erósz, a lelki, érzelmi természetû szeretet a philia – ez a kettõ élhetõ át közvetlenül az átlagos földi
ember számára. A szeretetnek azonban van egy földöntúli, égi szintje is: az agapé,
amely nem más, mint az isteni természetû szellemi szeretet egységélménye. A
keresztény megvilágításban Isten Törvényének, a Dharmának is ez a legmélyebb lényege.
A buddhizmus korai irányzataiban az egyéni üdv útján járók szemléletében a
másokért meghozott áldozat mint szellemi élménybõl fakadó szeretet nem kap ilyen
nagy hangsúlyt. A hinajánából a mahajánába történõ paradigmaváltás egyik legfontosabb jellemzõje azonban az, hogy a megvilágosodás küszöbén álló szerzetesek
lemondanak a teljes megszabadulásról, mert egységélményük révén belátják, hogy
az üdvözülés az emberiség közös ügye, és azzal tudják sokkal hatékonyabban szolgálni a Dharmát, ha minden erejükkel megpróbálnak másokat is hozzásegíteni a
megszabaduláshoz egészen addig, amíg az utolsó lélek is el nem érte az üdvözülést.
Az ilyen embert bódhiszattvának, igaz úton járónak nevezik, aki még csak leendõ
buddha, s õ a mahajána igazi embereszménye.
Jézus tanítása a felebaráti szeretetrõl tulajdonképpen ebbõl az egységélménybõl
táplálkozik: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.” (Máté 22,39). Ha azonban
megnézzük az eredeti héber-arámi szöveg komóchá szavának jelentését, kiderül,
hogy itt nem puszta hasonlatról van szó; a mondat egészen pontosan ezt jelenti:
„Szeresd felebarátodat önmagadként.” Vagy még tovább mélyítve: „Szeresd felebarátodat, mert te magad vagy az”. És itt cseng egybe tökéletesen a kereszténység a
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hindu hagyomány kulcsmondatával: ez a felismerés és átélés a Tat tvam aszi tanításának lényege: lényed legmélyén „Az vagy te”.
Lényünk legmélyén mindannyian egyek vagyunk. Ez minden autentikus vallás
legfontosabb üzenete az ember számára.
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Életvonal

Bartók Béla
1881. március 25-e, Nagyszentmiklós, Torontál megye. Megszületik Bartók Béla.
Apja révén magyar õsökkel bír, nagyapja, Bartók János telepedett le Nagyszentmiklóson, ahol a helyi földmûves iskola igazgatója volt. Az igazgatói állásban követte
õt fia, id. Bartók Béla is. Voit Paula, a zeneszerzõ édesanyja német származása ellenére
magyar szellemben neveli gyermekeit. Tanítói oklevelet szerzett, és a nagyszentmiklósi iskolában tanított. Két gyermekük született: Béla 1881-ben, Erzsébet 1885-ben.
Bartók Béla fiatal gyermekkorának két jellemzõ vonása van: visszahúzódó természete és zenei érdeklõdése is innen gyökerezik. Három hónapos korában egy fertõzést
kap, melynek kiütéseit öt évig viseli, s ez nagyban befolyásolja visszahúzódó természetének kialakulását. Mindeközben a zene iránti érdeklõdése feltûnõ. Alig egyévesen
már jelzi, mely zenéket szereti, melyeket nem (beszélni még nem tud), három évesen
bonyolult ritmus-képleteket dobol, egy évre rá (magától) közel negyven dallamot le
tud játszani a zongorán, egy újjal. Ötödik születésnapján, saját kérésére, anyja zongoraleckéket kezd neki adni. Jó tempóban halad e tanulmányokkal, ám az egész család
életére nézve változást hoz id. Bartók Béla halála. Az addigi kiegyensúlyozott családi
élet felborul, évenkénti költözés következik: Nagyszentmiklós után Nagyzõllõs,
Nagyvárad, Pozsony, Beszterce, majd újra, ezúttal már végleg Pozsony. Az állandó
mozgás és változás Bartók zenei fejlõdésére nem hat kedvezõen, általában nincsenek
képességeinek megfelelõ tanárai. Egy idõ után már darabokat is komponál, általában
táncdarabokat. Pozsonyban azután Erkel László kezei alatt már komolyabb fejlõdés
következhet, Chopin, Liszt és Bach Wohltemperiertes Klavier-ja is repertoárjára kerül.
Egymás után ismeri meg a zeneirodalom klasszikusait, partitúrákat vesz és játszik, s
hallatlan inspirációt jelent számára Dohnányi Ernõ pozsonyi emléke, aki Bartók
érkezésekor ment Pestre a Zeneakadémiára tanulni. Õ az elsõ, aki Bartók képességeihez mérhetõ, vagyis konkurens volt. Õt követi akkor is, amikor nem Bécsbe, hanem
Pestre utazik, a Zeneakadémián tanulni.
1901-tõl a Zeneakadémia zongora és zeneszerzés szakát együtt végzi. Amíg zongorista karrierje felfelé ível ekkoriban, zeneszerzõként sokáig stagnál, s csak Richard
Strauss zenéje hat rá igazán. Amíg zongoristaként már egyre inkább a késõbbi Bartók
jelenik meg Európa hangversenytermeiben koncertezve (Berlintõl Bécsig), a
zeneszerzõi énje még csak alakul; mûveiben egyre inkább az autochton magyar
hagyományt keresi s próbálja ötvözni az európai tradíciókkal. Ekkoriban születnek
erõs nemzeti jelleggel bíró mûvei, többek között a Kossuth-szimfónia. Alkotói pályája azonban akadozik, 1904. nyarán Gerlicepusztán pihen, s itt találkozik elõször a
magyar parasztzenével. Ekkortól fokozatosan ismeri fel a különbséget a paraszti
népzene és az általa mindaddig népdalnak hitt népies mûdal között.
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1905-tõl egyre több idõt szentel a népzenei gyûjtéseknek, az akkori technika
lehetõségeit kihasználva, fonográffal járja a falvakat, s e gyûjtéseit egyre tudatosabb
tudományos részletességgel dolgozza fel. A magyar népdalok címû, húsz feldolgozást magába foglaló mûvével új alkotói korszaka kezdõdik el. Eleinte a magyar, majd
a környezõ népek zenéjét is gyûjti, s csakhamar zenéjében is megjelennek ezek a
motívumok. 1918-ig mintegy 3500 román, 3200 szlovák dallamot jegyez le. Idõközben a zeneakadémia zongoratanárává nevezik ki, tanára, Thomán István utódaként.
Zeneszerzõi munkáját a közönség és a kritika erõs elutasításai jellemzik ekkor.
1911-es operáját nem mutatják be. Az erõs individualista, disszonáns hangzások,
melyek mögött egyre erõteljesebb parasztzenei hatások is hallhatók mûveinek egyre
jellegzetesebb stílust adnak. Kudarcaiban Kodály áll mellé, ám az általuk létre hívott
Új Magyar Zeneegyesület – támogatók híján – képtelen fennmaradni. Az I. világháború kitörésétõl fogva lehangolja Bartókot, magánéleti krízisei mellett ez is újabb
és újabb válságkorszakokba sodorja. Mûvei egyre radikálisabb hangvételûek, az 1918
és 1923 közötti mûvei már a szabad tizenkétfokúsághoz és az expresszionista kifejezésmódhoz közelednek.
A történelmi szituációk folyamatosan hatással vannak Bartók életére. Mind a
világháború kitörése, majd Magyarország veresége, mind a Tanácsköztársaság az alkotó és mûvész Bartók mindennapjaiban is megjelenik; a Tanácsköztársaság idején
a zenészek direktóiumaiban vesz részt, de hamarosan visszavonul. 1920 elején
kivándorlási terveket fontolgat, ám végül a maradás mellett dönt. A húszas évek elejétõl újra sûrûn koncertezik, negyvenedik születésnapja alkalmából a nemzetközi
szaksajtó is részletesen foglalkozik vele, 1923-ban pedig Budapest egyesítésének
évfordulójára a város darabot rendel tõle: a Táncszvit születik meg ekkor. Külföldi
koncertjein Stravinskyval, Ravellal, Szymanowskival ismerkedik meg, egyre többször jelenik meg a színpadon saját mûveivel. Anglia, Hollandia és fõképp Németország utazásainak legfõbb állomásai, de a húszas évek végén elõbb az Egyesült Államokba, majd a Szovjetunióba is eljut.
Mindeközben folyamatosan rendezi a háború elõtt gyûjtött népzenei anyagot,
munkáját 1935-tõl a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként végezheti. Zenéjében mind a magyar, mind a környezõ népek népzenéje jelen van, sokszor programmatikusan is. Így készül el a Cantata Profana is, mely egy nagyszabású ciklus elsõ (és
végül egyetlen) részeként e népek zenéit és kultúráját mutatta (volna) be.
1926 nyarától új, igen aktív alkotói korszak következett. Rendkívül sok zongoradarabja születik ekkor, zenéjének egyik rendezõ elve újra az egyre erõsebb tonalitás, melyet népi hangsorok használatával és kromatikussá tételével egészít ki.
Ritmikája motorikusabbá válik, mûveinek polifon jellege erõsödik. Az ütõhangszerek szerepe megnõ, s feltûnik egy késõbb meghatározó forma: a híd forma, mely
egy öttételes mû középsõ tételét magként, további tételeit párhuzamos hídelemekként kezeli. 1931-ben a 2. zongoraversennyel zárul ez az alkotói korszak.
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Ezzel egy idõben erõsödik fel újra tudományos munkássága, publicisztikai tevékenysége. Elõadásokat tart Európa számos nagyvárosában (Frankfurt, Bécs, Stockholm, Hága, Budapest, stb.), s írásai jelennek meg jelentõs szaklapokban. Zeneszerzõként ekkortól már csak megrendelésre dolgozik. Tudományos munkájaként 1940ig az MTA 13000 tételbõl álló teljes magyar anyagát újrahallgatja, revideálja, s készíti
elõ a magyar népzenei gyûjtemény kiadását. Munkája nyomán készülnek magyar
népzenei lemezfelvételek.
1934-tõl írott mûveire erõs klasszicizálódó hangvétel jellemzõ. Mûvészete egyre
tisztul, s kerül közel egy ideális emberi-erkölcsi-racionális rendhez, mely kora világával szemben áll. Zenéjében egyre gyakrabban kapcsolódik egybe a klasszikusok
hagyománya és a paraszti népzene. Híd-szerû, tükörelv szerinti mûvei éppúgy születnek ekkor, mint klasszikus szonátaforma-szerintiek. Bartók mûvészetének ezt az
irányát „zseniális egyszerûség”-nek nevezi. A Divertimento e korszak összefoglalásának is tekinthetõ. A Svájcban írott mû Bartók utolsó életszakaszának bevezetése.
1938-tól kezdõdõen, a nemzetiszocializmus európai és magyar felerõsödésével
párhuzamosan erõsödik fel benne a kivándorlás gondolata ismét. 1939. decemberében meghal édesanyja, aki mindaddig nagyon szoros kapcsolatban volt vele. 1940
tavaszán, amerikai hangvesenykörútján határozza el, hogy kivándorol. Október 8-án
Ferencsik Jánossal lép fel utoljára Budapesten, négy nap múlva elutazik.
Amerikában fõként a tudományos munkáit próbálja végezni. Anyagi helyzete
folyamatos munkavégzésre kényszeríti, koncertezni csak ritkán tud. 1943-ban a
Harvard egyetemen tart elõadássorozatot az új magyar zene kérdéseirõl, de három
alkalom után egészségi állapota összeomlik. Kórházi kezelésének költségeit az
amerikai zeneszerzõegyesület fedezi.
Májusban, betegágyán, Serge Koussevitzkytõl új zenekari mû megírására kap
megrendelést. Utolsó alkotói korszakának elsõ darabjaként néhány hónap alatt megírja a Concerto-t. Egészségi állapota lassan javul, új mûvek születnek, de a Columbia
Egyetem ajánlatát munkája újrafölvételére már nem vállalja el. 1945 nyarán három
új mûvet tervez: a 3. zongoraverseny a hangszerelés utolsó 17 üteme kivételével
elkészül, a Brácsaverseny csak vázlataiban, a 7. vonósnégyes egyáltalán nem.
Szeptember 21-én meghal.
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Vázlatos Bartók-életmûrajz
1881. március 25. Nagyszentmiklós –
megszületik
1886 elsõ zongoraleckék édesanyjától
1888 édesapja meghal
1890 elsõ zongoradarabjait kezdi komponálni
1899-tõl a pesti Zeneakadémián tanul
tovább,
tüdõpanaszok
1903 Dohnányival zongorázik.
Kossuth szimfonikus költemény
1904 Gerlicepuszta komponál és gyakorol. Itt figyel fel a parasztok énekére
1906 Kodály: Magyar népdalok – énekhangra és zongorára
ugyanekkor a tudósi munka kezdete
1907 januártól zongoratanár a Zeneakadémián
1908 1. kvartett, 14 bagatell
1909 házassága Ziegler Mártával
1911 A kékszakállú herceg vára
1913 Biskra, É-Afrika, parasztzenét gyûjt
1915 3 év után újra komponál – fõleg román népzene ihletésre
1916 A fábólfaragott királyfi, 2. kvartett
1917 május 12 a balett az Operában
1918 május 24 az opera az Operában
1919 A csodálatos mandarin befejezése
Tanácsköztársaság: zenei direktóriumi tag
1920 Bécs – emigráció?
1921 A magyar népdalról - monográfia
1922-tõl koncertek (Anglia, Párizs, Frankfurt, stb)

válás, házasság: Pásztory Ditta
Táncszvit
1925 szerzõi csend, koncertek Prágában,
Itáliában
1926 nyár: újra komponál, fõleg zongoramûveket (1. zongoraverseny, Szabadban, stb)
Köln: botrányos Mandarin-bemutató
1927 3. kvartett
1928 4. kvartett. koncertek Amerikában
1929 szovjet koncertkörút, Húsz magyar
népdal
1930 Cantata profana, a kantátaciklus
egyetlen elkészült darabja - román
kolinda-szövegekre
1931 2. zongoraverseny
1932 kairói arab zenei kongresszus.
Mikrokozmosz tervei
1934 5. kvartett
Kirendelik a Tudományos Akadémiára, a magyar népzenekiadvány elõkészítõ munkáira
1936 az MTA tagja
November: Törökország: hangversenyek,
elõadások, mintagyûjtés
Zene húros hangszerekre, ütõkre és cselesztára
1937 Szonáta két zongorára és ütõhangszerekre
1938 Anschluss – emigráció gondolata;
kéziratait Svájcba menekíti; kilép az
osztrák zeneszerzõi egyesületbõl...
Kontrasztok, Hegedûverseny
1939 Divertimento – Saanenben Paul
Sachernak
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6. kvartett
decemberben meghal édesanyja
1940 április: Amerika, koncertek
október 20: Lisszabon, hajó, végleg
emigrál
1941 március, Columbia Egyetem: délszláv népzene
1942 április: állandó láz, leukémia tünetei
1943 Boston: Harvard: elõadások
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február végén egészsége összeroppan
nyár: Saranac Lake: Concerto
találkozik Yehudi Menuhinnal
1944 Szólószonáta (Menuhinnak)
1945 tavasz: tüdõgyulladás
Brácsaverseny, 3. zongoraverseny
Saranac Lake, szeptembereleje:
rosszullét, New York, 26-án meghal

„Erõsen hiszem és vallom, hogy minden igaz mûvészet – a külvilágból magunkba szedett impressziók – az „élmény”-ek hatása alatt nyilvánul meg. Aki fest egy
tájképet csakhogy éppen tájképet fessen, aki ír egy szimfóniát csakhogy éppen
szimfóniát írjon, az legjobb esetben is nem egyéb jó mesterembernél. Nem tudok
másképpen mûvészeti terméket elképzelni, mint alkotója határtalan lelkesedésének, elkeseredettségének, bánatának, dühének, bosszújának, torzító gúnyjának,
szarkazmusának megnyilatkozását.”
Bartók Béla, 1909
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Élôszó

Az embernek önmagát a legnehezebb alakítania –
Beszélgetés Buji Ferenccel
Buji Ferenc 1962-ben született Nyíregyházán. A középiskola elvégzése után tíz
évig betanított munkásként dolgozott, majd ismét tíz évig a nyíregyházi Hittudományi Fõiskola könyvtárának vezetõje volt. Jelenleg kizárólag irodalmi tevékenységgel foglalkozik. Az elmúlt néhány évben mintegy fél tucat könyvet írt,
szerkesztett, fordított. Önálló tanulmánykötete, Az emberré vált ember 1999-ben az
„Igen” Katolikus Kulturális Egyesület gondozásában jelent meg. Legutóbbi mûve a
középkori misztikus, Johannes Tauler prédikációinak részletesen kommentált fordítása (A hazatérés útjelzõi).
– Milyen elgondolás vezette Az emberré vált ember c. tanulmánykötetének összeállításában?
– Ebben a kötetben rendkívül szerteágazó témájú tanulmányok találhatók, amelyek egy körülbelül tíz éves intervallum alatt keletkeztek. Van azonban két dolog, ami
összefûzi õket. Az egyik az a szemlélet, amelybõl megközelítettem a felmerülõ
kérdéseket, s ez – bármilyen témáról is legyen szó – egy alapvetõen spirituális és
tradicionális szemlélet. A másik pedig az, hogy csaknem mindig olyan témát igyekeztem választani, ami számomra – de azt hiszem, hogy nem csak számomra – megoldatlan volt, legyen az az evolúció vagy a reinkarnáció kérdése, Isten világszemléletének
problematikája, vagy az egyháztörténet számára mindmáig megoldatlan római
keresztényüldözés kérdése. Csak akkor írok szívesen egy témáról, ha úgy érzem,
hogy abban olyan problémával szembesülök, amivel megnyugtatóan még senki nem
birkózott meg. Tanulmányaim elején egyébként rendszerint még én sem tudom,
hogy végül is pontosan milyen eredményre fogok jutni. Bizonyos intuícióm persze
van a végeredményrõl, de ha már megszületett bennem az adott kérdés megoldása,
akkor már nem szívesen foglalkozom tovább vele. Nem érzem szükségét annak, hogy
olyasmit írjak le, amit már tudok. Számomra tehát az írás nem az önkifejezés, hanem
a megismerés eszköze – legalábbis az volt, amikor ezek az írások születtek.
– Most már nem az?
– Már nem. Újabban más szempontok vezérelnek: az, hogy mások számára hozzáférhetõvé tegyem a legmagasabb értékeket. Ezért szerkesztettem kötetet a mai
magyar szellemi élet legmélyebb gondolkodója, László András aforizmáiból; ezért
fordítottam a XX. század legnagyobb hindu szentjétõl, Ramana Maharsitól; ezért
fordítottam és kommentáltam a középkori misztikust, Johannes Taulert.
– Az említett tanulmánykötet mind a tíz írásában valamilyen szinten megjelenik a
kereszténység. Hogyan tudná behatárolni ezt a fogalmat?
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– Számomra a kereszténységnek nagyon sok szintje létezik, kezdve az egyszerû
vallásos szinttõl a kulturális, történelmi, teológiai szinteken keresztül a misztikus és
metafizikai szintekig. Hozzám e két utolsó áll a legközelebb. Ha viszont történelmi
perspektívából nézem a kereszténységet, akkor azt kell mondanom: legnagyobb
érdeme, világtörténelmi küldetése az volt, hogy az ókor végének süllyedõ, felbomló, kaotizálódó világát képes volt újratradicionalizálni, vagyis fölemelni; hogy képes
volt létrehozni a középkort, e par excellence keresztény érát. Ez volt a kereszténység
történelmi értelme.
– Mit ért Ön azon, hogy a kereszténység tradicionalizálta a világot?
– Azt, hogy elérte: az akkori világnak, társadalomnak és kultúrának minden egyes
aspektusát, dimenzióját a keresztény igazságok, szempontok és elvek határozzák
meg és hassák át, legyen az tudomány, életmód, filozófia, gazdaság stb. Ugyanis ez a
tradíció: hogy tudniillik mindig a felül lévõ határozza meg az alatta lévõt, a szellemi
az anyagit; végsõ soron pedig mindent Isten határoz meg, természetesen a közbülsõ
tényezõkön, princípiumokon keresztül. A középkor nagyszerûségét és fényteliségét
nemcsak a gótikus katedrálisok, a gregorián ének és a lovagi szellem tanúsítja,
hanem például a „megkeresztelt gazdaság”, a céhrendszer is. Gondolja csak meg: a
céhek nem abban versengtek egymással, hogy melyikük jut nagyobb profithoz,
hanem abban, hogy melyikük tud kisebb haszonkulccsal dolgozni! A gazdaságnak és
az iparnak nem a pénz diktált – alulról! –, hanem egy magasabb erkölcsiség és a szolgálat szelleme – felülrõl. A XIV. századra azonban az egyház teremtõ ereje kimerült,
és – hogy evangéliumi képet használjak – az ókor végén kiûzött ördög a második
évezred második felére hetedmagával tért vissza. A keresztény elvek fokozatos
kiszorulását a társadalmi-politikai-gazdasági-kulturális szférából a reneszánsz, a
humanizmus, a felvilágosodás egymás után következõ fokozatai jelzik. Ami pedig a
jelenlegi helyzetet illeti, csak a vak nem látja, hogy az ezerarcú modernizmus halálos ellensége a kereszténységnek.
– Említette a kereszténység misztikus és a metafizikus szintjét. Kifejtené néhány mondatban
ezeket?
– Számomra a misztika nem más, mint a hit beteljesülése. A hit önmagában csak
mutat valamilyen irányba, ígér valamit, ám az ígéret a misztikában, az istenismeretben teljesedik be. A misztika ugyanis nem egyéb, mint megismerés: a
kereszténység egyetlen hiteles gnózisa. A misztikát mint keresztény gnózist azonban
nem szabad összetéveszteni a kora keresztény gnoszticizmussal: míg ugyanis az
elõbbi színtiszta teognózis, vagyis istenismeret, az utóbbi döntõen kozmognózis,
vagyis kozmoszismeret, ami tulajdonképpen hol alacsonyabb, hol magasabb szintû
okkultizmus volt. Az okkultizmus a világ hétköznapi érzékek számára megragadhatatlan oldalát kutatja, a misztika azonban az ember–Isten-távolság csökkentésén
és végsõ soron felszámolásán dolgozik. Ami pedig a metafizikát illeti, az – megítélésem szerint – valójában a differenciálatlan misztikus istenismeret és a történelembe
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ágyazott teológiai tudás találkozásából nõ ki. Van tehát benne egy teljes mértékben
isteni elem, az istenismeret eleme, és van benne egy emberi elem: az a kulturális,
teológiai szituáció, amiben a misztikus él.
– A misztika és a metafizika tehát szorosan összefüggnek.
– Igen. Valójában hiteles metafizika nincs misztikus tapasztalat nélkül, ellenben a
misztikus tapasztalatnak nem kell okvetlenül kifejezõdnie egy metafizikai szemléletben. Még az egyház olyan kiváló teológusai, mint Szent Pál vagy Aquinói Szent
Tamás is visszarettentek attól, hogy differenciálatlan misztikus tapasztalatukat teológiai nyelven artikulálják. Ezt végül is legmagasabb szinten Eckhart mester végezte el.
– Rátérve ezek után a tanítás és az életgyakorlat kapcsolatára, Ön szerint lehet-e ellenszere
annak, hogy az evangéliumi tanítás ne térjen el a gyakorlattól?
– Hogyne, ennek van egy évszázadok óta bevált „ellenszere”, tudniillik az, hogy
az evangélium morális tanítását a keresztény életgyakorlat szintjén értelmezik.
Magyarán szólva nem az alacsonyt igyekeznek felemelni a magashoz, hanem a magasat szállítják alá az alacsony szintjére. Ugyanis nem lehet tartósan élni e kettõ feszültségében: amikor az ember másként él, mint ahogyan gondolkozik, akkor a gondolkozás a legtöbbször áldozatul esik az életnek.
– És mit gondol, hogyan lehetne az életet felemelni?
– Ennek legelsõ feltétele a gondolkozás magas szintje lenne – hogy legyen hová
felemelni az életet. Ez a gyakorlatban úgy jelenhetne meg, hogy legelõször is nem
lenne szabad „levegõnek nézni” az evangéliumi tanításnak azokat az elemeit, amelyekben igen magas erkölcsiség jelenik meg. Ahhoz, hogy az ember föl tudjon
emelkedni, legelõször is el kell ismernie a fönt létezését. Aki tagadja a fönt létét, az
menthetetlen. Aki nem hajlandó tudomásul venni, hogy Krisztus követésének olyan
feltételei vannak, amelyeket nagyon kevesen képesek teljesíteni, az ezeket a
feltételeket soha nem is fogja teljesíteni. Sajnálatos módon azonban csupán egyetlen
kérdés, az ellenségszeretet kérdése az, ahol a keresztény ember úgy érzi,
“lemaradásban van”. Kinek jutna ma eszébe lelkiismeret-furdalást éreznie amiatt,
hogy cseverészik?! Pedig – mint Krisztus mondja – az embernek az ítélet napján
minden fölösleges szóról számot kell majd adnia, amit a száján kiejt (vö. Mt 12,36).
– Mi lehet ebben a keresztény egyháznak a szerepe?
– Az, hogy ezeket a magasabb lehetõségeket legalább nominálisan és verbálisan
életben tartsa. Igaz, hogy ez tulajdonképpen meg is történik – csakhogy nem mindegy, hogy miképpen! Gyakran hallok ugyanis olyan prédikációt, amire azt mondom
magamban: „Ha ez a pap komolyan venné azt, amit elmond, akkor ez egy misztikus
magasságokban szárnyaló beszéd lenne.” De tudom, hogy nem veszi komolyan, és
tudom, hogy amiket mond, csak „szakrális klisék” és szóvirágok. Sem õ nem veszi
komolyan, sem azok, akik hallgatják. „Milyen szépen beszélt” – mondják ilyenkor,
és minden marad a régiben. Krisztusról még ellenségei is észrevették, hogy úgy
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beszélt, mint akinek hatalma van, s nem úgy, ahogy az írástudók. Hát éppen errõl
van szó...
Az egyháznak tehát a magasabb lehetõségeket legalább elvi síkon fel kellene
mutatnia. Mert nemcsak az aktuális szint fenntartására kell odafigyelni, hanem annak
meghaladására is. Felemelni, felfelé húzni csak az tud, aki fent van. A hegy lábánál
álló egy ideig még tudja irányítgatni a felfelé haladót, de csak addig a pontig, ami még
lentrõl is jól látszik. Nekem a pasztorációról mindig az jut eszembe, hogy egy sík
vidéken ide-oda terelgetik az embereket. A keresztény ember mozgásirányának nem
horizontálisnak, hanem vertikálisnak, s azon belül emelkedõnek kell lennie.
De hát végül is tömegeket felemelni nem nagyon lehet, csak individuumokat.
– Ön szerint ez korjelenség?
– Nem. Szerintem ez általános jelenség, csakhogy az egyházi felfogás ma sokkal
inkább földhözragadt, mint a régebbi idõkben bármikor, s ez az egyházon belül mindenre rányomja a bélyegét. A kereszténység vertikális, transzcendáló dimenziója e
pillanatban szinte már alig jelenik meg. Ezt mutatják például az egyre jobban terjedõ „üres pokol”-elméletek, amelyek szerint az embernek gyakorlatilag semmit
sem kell tennie annak érdekében, hogy üdvözüljön. Az üdvözülési minimum soha
nem látott mértékben alacsony szinten van. A lécet gyakorlatilag már a földre tették.
– Mire vezethetõ ez vissza, mi lehet ennek az oka?
– A metafizikai kényelem. A keresztény ember úgy gondolja, hogy meg van váltva, s ezzel a dolgot elintézettnek tekinti. Pedig az evangélium perspektívája nem
egészen ilyen. Amikor például Krisztust valaki követni akarja, és közli, hogy elõbb
még el kell temetnie atyját, Krisztus figyelmezteti: aki az eke szarvára teszi kezét, és
visszafelé néz, nem alkalmas Isten országára...
– Krisztus követése soha sem volt egyszerû. De ha belegondolunk, hogy kereszténynek lenni,
az tulajdonképpen pontosan Krisztus követését jelenti, akkor eljuthatunk a kereszténység
lényegéhez…
– Evangéliumi értelemben a kereszténység lényege az önfeláldozás, az önként vállalt áldozati halál. Ez a kereszt hordozásának értelme. A kereszt ugyanis az általános
felfogással ellentétben nem a szenvedésnek, hanem a halálnak a szimbóluma. A
kereszt kivégzõeszköz. Persze ezen felül még kínzóeszköz is, de csak másodlagosan.
Aki arról beszél, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje, s hogy azt mindvégig
türelemmel kell hordozni, az teljesen félreérti ezt a szimbolizmust. Nem véletlenül
mondja Krisztus közvetlenül azt követõen, hogy a keresztrõl beszélt: „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja.”
Tehát véleményem szerint a kereszténység lényege evangéliumi értelemben az
önként vállalt halál. Meg kell mondanom azonban, hogy nemcsak a keresztény spiritualitásnak, hanem az általam ismert minden magasabb spiritualitásnak ez a lényege.
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– Visszatérve még egy kérdés erejéig a keresztény egyházak korunkbeli feladatára: miben
látná Ön az egyház lehetõségét, hogy esetleg visszatérjen középkori virágzásába?
– Ehhez mindannak egy száznyolcvan fokos fordulatára lenne szükség, ami a világban van – ami viszont kizárólag csak egy deus ex machina által képzelhetõ el, s így
teljes mértékben kívül esik az emberi lehetõségeken. Az individuum elõtt azonban
most is nyitva állnak akár a legmagasabb perspektívák is. Az egyház részérõl éppen
elegendõ lenne, ha alapvetõen mennyiségi szemléletét egy minõségi szemlélettel
cserélné fel.
– És például a protestáns egyházak mit tehetnének egy ilyen szemlélet megvalósítása
érdekében?
– Például azt, hogy nem csak ötszáz évben gondolkoznának. Mert ugyan igaz, hogy
a protestáns egyházak, és köztük az evangélikus egyház is csak ötszáz éve jött létre,
de azért gyökerei részint a katolikus, részint pedig az egyetemes egyházba nyúlnak.
Másrészt a protestáns egyházakon belül is voltak olyan spirituális mozgalmak és
személyiségek, akikhez érdemes lenne visszanyúlni. Itt mindenekelõtt a pietizmusra gondolok. Van tehát mihez visszanyúlni, fõleg az individuum számára; mert az,
akiben komoly igény él valamilyen magasabb lehetõségre, meg fogja találni saját
hagyományában azokat a pontokat, amelyeket meg tud tölteni élettel.
– Ön szerint az ökumenizmus sikere nem segíthet-e közelebb egy hiteles keresztény élethez?
– Önmagában véve az ökumenizmus természetesen megkérdõjelezhetetlen.
Anélkül, hogy a teológiai és egyházszervezeti részletekbe merülnék, két dolgot
szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Az egyik az, hogy az ökumenizmusra fordított rendkívüli figyelem azt sejteti, mintha az, amire az egyházaknak mindenekelõtt
szükségük volna, az a formális egység volna. Pedig ezt koránt sincsen így! Az ökumenizmus sikere szinte egyetlen égetõ problémáját sem fogja megoldani az egyházaknak. Pusztán ettõl egyik részegyház sem lesz evangéliumibb, szentebb egy nagyobb szervezeti egység részeként, mint önállóan. Az ökumenizmus ilyen módon –
nem önmaga miatt, hanem ama hangsúly révén, amit kap – hamis cél, mert valósabb
és lényegbevágóbb feladatok elõl tereli el a figyelmet és vonja el az energiát.
Másrészt az egyházak az ökumenizmussal összefüggésbe hozható jézusi tanításnak
csupán az egyik, egységre felszólító oldalát veszik figyelembe, míg a másik, sokkal
konkrétabb oldaláról egészen egyszerûen nem hajlandók tudomást venni. A szinoptikus hagyományban ugyanis Jézus teljesen egyértelmû választ ad arra a kérdésre,
ami az ökumené gyökerénél fekszik. Egyszer ugyanis a tanítványok „tetten értek”
valakit, aki, noha nem tartozott közéjük, Jézus nevében ördögöket ûzött. Amikor ezt
meg akarták tiltani neki, Jézus ekképpen intette le õket: „Ne tiltsátok meg neki.
Mert aki nincs ellenetek, veletek van” (Lk 9,50).
Ugyanakkor egy másik alkalommal, amikor ördöngösséggel vádolták, azt mondja
Krisztus:
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„Aki nincs velem, az ellenem van” (Lk 11,23).
Mármost ha e két, elsõ pillanatra ellentmondónak látszó kijelentést alaposabban
szemügyre vesszük, elõször is azt láthatjuk, hogy nem ellentmondóak, hanem
kiegészítik egymást, másrészt pedig világosan kiolvashatjuk belõlük az ökumenizmussal kapcsolatos jézusi szándék két alappillérét: ahhoz, hogy az ember megvalósítsa a Vele való egységet, pozitíve õmellette kell döntenie; ahhoz ellenben, hogy megvalósítsa a tanítványokkal (az egyházzal) való egységet, elegendõ, ha nincs ellenük, de
Krisztussal van. Krisztus egyáltalán nem tartotta fontosnak, hogy követõi között formális egység legyen. E tekintetben megelégedett az ellenségeskedés hiányával.
És akkor még nem is beszéltem arról, hogy az ökumenikus törekvés abba a gyanúba keveri magát, hogy puszta függvénye a jelenkor meglehetõsen homályos és
bizonytalan hátterû (és még homályosabb végcélú) politikai, gazdasági és kulturális
integrációs törekvéseinek.
– Elvihetõ-e valójában a kereszténység másokhoz, legyen az a vallás szintje, vagy akár a
metafizikáé? Hogyan értelmezzük ma a missziói parancsot, mi lehet ennek létjogosultsága?
– Mindenekelõtt e parancs létjogosultságát meglehetõsen relativizálja az, hogy az
általános teológiai felfogás szerint nem magától Krisztustól származik, hanem csupán
az õsegyház adta ajkára. Természetesen ez nem érinti a parancs sugalmazottságát.
Mindazonáltal Krisztus valódi missziói parancsa nem a világ megkeresztelésére
ösztönzi tanítványait, hanem annak hirdetésére, hogy Isten országa elközelgett. De
ez a kérdés nagyon messzire vezetne (Lk 10,9). Jómagam azokon a területeken
látom indokolhatónak a keresztény missziót, ahol az embereknek nem áll rendelkezésükre magasrendû autochton vallás és spiritualitás. Ahol azonban ez a
lehetõség fennáll – s itt fõként a nagy vallásokra gondolok –, ott nem látom indokoltnak a térítést. Ugyanis nem a buddhistát kell kereszténnyé tenni, hanem Istenhez
kell vezetni azokat, akiknek ehhez nem áll rendelkezésére megfelelõ eszköz és út.
A térítés legitim formája számomra nem az egyik vallástól a másik valláshoz vezet,
hanem az istennélküliségtõl Istenhez. Sajnálatos módon azonban a kereszténnyé
levés az esetek döntõ többségében egyáltalán nem jelentette azt, hogy a megtértek
közelebb kerültek volna Istenhez. A XX. századi katolikus egyház legnagyobb misszionáriusa, a nemrégen szentté avatott Charles de Foucauld atya Észak-Afrikában
évtizedek kemény munkájával mindössze két embert tudott „megtéríteni”: egy
elhagyott csecsemõt és egy saját bevallása szerint is számításból megtérõ asszonyt.
Tõszomszédságában, Algériában vele egy idõben egy szúfí saikh, Ahmad al-‘Alawí
emberek százait vezette sokkal komolyabb istenismereti fokra, mint amilyennel
maga Foucauld rendelkezett! Igazán legitimnek a posztkeresztény területeken való
missziós munkát látom. A „vadak” misszionálása érdekes és szép feladat, de mintha
e szándék hátterében az lenne, hogy elõttük még nem játszottuk el a renoménkat,
de a civilizált hitetlenek már elég dörzsöltek ahhoz, hogy tudják, mire is megy ki a
játék.
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– Sokszor úgy látom, mintha az egyházi tanításon nem jönne át az, hogy az embernek
komoly szellemi feladatai lennének. Kizárólag az jön át, hogy bûnös vagyok, bûnöket követek
el, Istentõl el vagyok választva, de Krisztus kereszthalála által van üdvösségem, tehát a
bûneim eltöröltettek.
– Igen, ez sajnos így van. Az egyházi tanítás nem nyitja meg az ember elõtt a magasabb perspektívákat. Azokat mindenkinek magának kell a maga számára megtalálnia, megnyitnia és végigjárnia. Nincsen ki vezesse ezen az úton. Abban a reményben teszik egyre lejjebb és lejjebb a lécet, hogy minél többen beférjenek, de minél
lejjebb teszik, annál kevesebb jelentõsége lesz annak, hogy bent vannak. Az egyház
abban a pillanatban fog megszûnni, amikor majd kapuit olyan szélesre tárják, hogy
kivétel nélkül mindenki beférhet rajta. Ez a mennyiségi szemlélet tragédiája. Ez
aztán oda vezet, hogy gyakorlatilag már nincs is szemléleti különbség “a világ fiai”
és keresztények között. Ma egy hívõ ugyanúgy tekint a világ kilencvenkilenc százalékára, mint egy nem hívõ. Csupán egyetlen százalék van, amellyel kapcsolatban
sajátosan rá jellemzõ szemlélete van.
Igen, gondolja csak meg, nem lenne-e nagyzolás a mai keresztényeket „a világ
fiaival” szemben „a világosság fiainak” nevezni?
Ha az egyház szinte semmit nem tesz annak érdekében, hogy önnön spirituális és
misztikus tradícióját hozzáférhetõvé tegye a ma embere számára, akkor nem szabad
csodálkoznia azon, hogy a komoly keresõk nagy része Távol-Kelet felé fordul.
– Volt már szó a pietizmusról, amely eredetileg a tanítás életgyakorlatát jelentette, mára viszont úgy gondolom, hogy fõ jellemzõje egy kizárólag megtérésen alapultság, és kegyelemre
várakozás. Mit gondol errõl a hozzáállásról?
– A megtérés, különösen úgy, ahogy a protestáns egyházakban megjelenik, egyszerre foglal magában egy jelentõs elõrelépést és egy sajnálatos megtorpanást. Megtérni annyi, mint száznyolcvan fokos fordulatot venni. Nem több. A megtérés ilyen
módon pusztán irányváltoztatás, s ha nem válik kiindulópontjává egy hosszú-hosszú
útnak, akkor nincs igazi eredménye. A megtérés ennek az útnak a végigjárása nélkül
olyan, mint a hit, amely nem akar beteljesedni a tudásban: csupán egy lehetõség,
amelynek aktualizálását az ember elmulasztotta. A megtérésnek az az eszméje,
amellyel ma lépten-nyomon találkozhatni, a történelmi kereszténység kétezer éve
alatt gyakorlatilag ismeretlen volt (akárcsak a korintusi típusú karizmatikusság). A
spiritualitás középpontjában nem a megtérés állt, hanem az a keskeny ösvény, amin
az embernek – természetesen a kegyelem segítségével – végig kell küzdenie magát.
– Mi az, ami most leginkább foglalkoztatja?
– Körülbelül úgy két-három éve a szúfizmussal foglalkozom, ami nagymértékben
hasonlít a keresztény misztikához. A szúfizmusnak hallatlanul gazdag irodalma van,
és sokkal integránsabb módon épült bele az iszlámba, mint a keresztény misztika a
kereszténységbe. De ezen felül általában az iszlám is komoly értékeket képvisel,
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különösen a mai helyzetben, ugyanis a jelenlegi körülmények között az iszlám az
egyetlen olyan vallás, ami az euro-amerikai kultúra mindent legázoló erejének még
úgy-ahogy ellen tud állni. Ennek a valóságos szubkultúrának az iszlám kivételével
gyakorlatilag már a világ minden kulturális-vallási régiója behódolt. Az iszlám világ
tehát idegen test lett a világban, és ezt az idegen testet a világnak ki kell vetnie
magából. Ezt a feladatot vállalta magára az Egyesült Államok. Bombákkal egyengetik a majdani kulturális hódítás útját! Valódi vallásháború ez az iszlám ellen, de a
támadó fél nem keresztény. Hogy akkor mi? Ez jó kérdés. Valójában nem elpusztítani akarják az iszlám világot, hanem megrontani. Azt akarják csinálni belõle, mint
amit például a kereszténységbõl: legyen, de jelentõsége ne legyen. A pusztítás által
csak a megrontás feltételeit akarják megteremteni. Úgy is mondhatnám, hogy Irakban bombákkal egyengetik a „Big Brother” útját.
– Mi az, ami mégis elviselhetõvé teszi a világot Ön számára?
– Egyáltalán nem elviselhetetlen számomra ez a világ; ellenkezõleg: roppant izgalmas, érdekes. Szeretem figyelni azt, ami körülöttem zajlik, és nem csak figyelni,
hanem értelmezni is. Igaz, hogy az utóbbi idõben a médiával való kapcsolatomat erõsen visszafogtam, de úgy vettem észre, hogy minél kevesebb információhoz jut az
ember, annál jobban érti a körülötte zajló világot. Az információk legtöbbször
eltakarják az ember elõl a valóságot. Amikor például híreket mondanak a rádióban,
felháborítónak tartom, hogy miután elhangzott egy hír, utána nincs egy néhány
perces szünet, hogy az ember elgondolkozhasson annak jelentõségén, amit hallott.
Az információdömping az emberek elbutításának egyik legfõbb eszköze.
Másrészt pedig ha az ember mikrovilága harmonikus, akkor a makrovilág diszharmóniája nem tud a közelébe férkõzni. A gondviselés kiváló emberekkel, könyvekkel, eszmékkel ajándékozott meg. Hogy a világ olyan, amilyen? Hát Istenem, ez a
dolgok rendje. Krisztus azt mondta: nem tudja, hogy amikor újra eljön, talál-e még
hitet a földön (vö. Lk 18,8). Egy szörnyû világ közepette is lehet nemes és szép
életet élni. Az ember csupán azért felelõs, ami fölött hatalma van; ami fölött nincs
hatalma, azt csak látni és érteni tudja. Érdektelen, hogy valaki optimista vagy pesszimista, ha a világról van szó. Az a fontos, hogy helyesen lássa és értékelje a folyamatokat; hogy helyesen lásson és értékeljen – de lehetõleg minél magasabb perspektívából.
– Tanulmánykötetének utolsó, tizedik írása “Ars poetica divina” címmel 1991-ben született.
Mi történt azóta? Az ott leírtak néhány szóban való felvázolása mellett elmondaná, hogy
mennyiben sikerül mindazt a gyakorlatba átültetni?
– Amit e tanulmányomban leírtam, az egy elvi vázlat arról, hogy Isten hogyan látja
a világot. Úgy gondolom ugyanis, hogy elsõdleges fontossága nem annak van, hogy
az ember hogyan látja a világot, hanem annak, hogy Isten hogyan látja. Isten világszemléletét próbáltam megfogalmazni ott. Az a pont, amit ebben az írásomban sikerül elérnem, számomra intellektuálisan túlhaladhatatlannak bizonyult. Amit utána
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írtam, az sok szempontból érdekesebb lehet, de lényegesebb semmiképpen sem. Az
intellektualitásnak a maga síkján is megvannak a határai, magasabb síkokhoz pedig
hozzá sem férhet. Amit az „Ars poetica diviná”-ban elvi síkon megfogalmaztam, azt
A hazatérés útjelzõiben jóval gyakorlatiasabb módon igyekeztem megközelíteni. Az
elõbbi a spirituális orientáció princípiumait, az utóbbi a spiritualitás gyakorlatát tartalmazza.
– Mondana néhány szót az Ön által ez idõig megismert spirituális utak nehézségeirõl?
– Valójában azt lehet mondani, hogy mindenféle igazán magasra vezetõ spirituális
út szinte alig járható. Ez éppúgy igaz a különféle távol-keleti ösvényekre, mint a
jézusi útra. Ezek mind szûk ösvények; kevesen találnak rájuk, és akik rájuk is találnak, azok közül is csak egy „maroknyi nyáj” számára járhatók, s akik számára
járhatók, azok közül is csak nagyon kevesen érnek célba. Minden egyes út mindig
megtalálja azt az egy-két embert, aki azon sikerrel tud elõrehaladni. Vannak ugyan
könnyebb meg nehezebb utak, de alapvetõen mindegyik nehéz. Azok a képességek, amelyek oly hasznosak az élet legkülönfélébb területein, e területen szinte
hasznavehetetlenek. Például az az akarat, amely nem ismer lehetetlent a külsõ világ
dolgaiban, erõtlenül áll a spiritualitás követelményei elõtt. Mint ahogy László
András mondja, az akaratot mozgató háttérakarat aktiválása hiányzik. Olyan a spiritualitás területe, mint egy jégpálya: aki a földön szilárdan meg tudja vetni a lábát, és
oda megy, ahova akar, az a jégre lépve hirtelen esetlenné válik. Az embernek
önmagát a legnehezebb alakítania. Teljesen más jellegû erõk szükségesek az önátalakításhoz, mint bármi egyéb külsõ dolognak a formálásához, legyen az egy vasdarab
vagy egy szöveg.
– Ezek alapján felállítható egy olyan állapotváltozás-sorozat, amely szerint intellektus
révén tájékozódik az ember, gondolataival gondolkozik, és azután spirituálisan mindezt megvalósítja?
– Igen, mindenképpen. A kritikai intellektus bizonyos fokára a mai világban mindenkinek szüksége van, hiszen ma szinte mindenünnen hamis próféták kínálják
álszellemi portékájukat a gyanútlanoknak. Aki nem rendelkezik magas szintû kritikai intellektussal, az óhatatlanul áldozatául esik a legelsõ csalónak, akibe belebotlik. Mindazonáltal egyáltalán nem kívánom az intellektust abszolutizálni: a magas
szintû értelemre nem azért van szükség, mert az integráns módon hozzátartozik a
szellemi felemelkedéshez, hanem azért, mert ennek a felemelkedésnek a feltételeit
teremti meg. A „szent tudatlanság” persze egyáltalán nem azonos a butasággal. Mert
a szentség ugyan nem értelem kérdése, de buta szent nincsen.
László Virgil – Mézes Zsolt László
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Forrás

Pieter Bruegel: Krisztus és a házasságtörõ asszony

A képen egy belsõ térben álló embertömeg látható, akik szemünk elõl szinte teljesen eltakarják a kép hátterét, a helyszínt, ahol a történet játszódik, vagyis a templomot, vagy a templom udvarát. Az alakok szinte falszerûen állják félkörbe Krisztust és
a házasságtörõ asszonyt. Az emberek hátsó sorai a sötétségbe vesznek, a fejek fölött is
teljes a sötétség. Nincs a képnek külsõ fényforrása, amely a napszakot meghatározná
számunkra. A kép legfényesebb része, ahol Krisztus térdel és az asszony áll. A fény
mintha belõlük áradna szét a körben álló alakok arcára. A vádlók közül némelyek még
figyelnek Krisztusra, némelyek már hátat fordítva távolodnak a csoporttól. Mint
kérdõjel áll az asszony a kép középpontjában és vertikális tengelyében, városi szépségideálnak megfelelõ módon ábrázolva, arcán finom vonások. Ez a típus ellentétben
áll Breugel legtöbb képén megjelenõ asszonytípussal, amelyre inkább a paraszti élet
megfáradt, ostoba, elhízott asszonya/embere jellemzõ. Ám nem csak az asszony arcán
láthatók finom vonások, de a körülállók közt is meglepõen differenciált, karakteres
arcok jelennek meg. Arcukról lerí, hogy tanultak, mûveltek: írástudók, furfangos
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törvénymagyarázók, akik nem fizikai munkával keresik a kenyerüket. Ma azt mondanánk: értelmiségiek. Ezeken az arcokon egyszerre figyelhetõek meg a csodálkozás,
a megrökönyödés, a figyelem, a csodálat és a töprengés vonásai. Mindannyian feszülten figyelik a középpontban fél térdre ereszkedõ alakot, amint a porba betûket ró;
Krisztust. Mintha valamilyen erõ tartaná távol õket tõle és az asszonytól. Tág körben
állnak körülöttük, mintha nem mernének közelebb jönni, csak szélrõl vádolnának,
némelyek megfontoltan, mások hevesebben.
A vádlók fejeit képzeletben összekötõ diagonálisok metszéspontjában helyezkedik el a házasságtörõ asszony feje. Mint két nyíl mutat rá ez a két – képzeletbeli, de
nagyon is jól kirajzolódó – vonal: a vádlók csoportjai. Testtartásuk is vádlón hajol a
középpont felé, ruhájuk redõi, karjaik vonala vádlón Krisztus felé irányul. Rajta
azonban megtörnek ezek a mozdulatok. Ez az alak ugyanis nem mutat senkire, csak
a porba ír valamit. Testtartása alázatos, leereszkedõ, cseppet sem vádló. Teste mintha
már a keresztet cipelné a Golgota felé, roskadtan térdre rogy. Karja, mint a kereszt
kisebbik szára nyílegyenesen a föld felé mutat, haja arcába lóg. Krisztus ezen a
képen már a keresztvivõ Emberfiaként jelenik meg. Ezt hangsúlyozza ki az a
diagonálisan húzódó padka, amely az Emberfia hátának vonalával keresztezõdve
szintén egy keresztet ad ki, és szintén megerõsíteni látszik az a képzetünket, hogy
ez már bizony már a keresztvitelre való utalás.
A kezek játékát is érdemes megfigyelni. Az asszony kezei kérdõen mutatnak
Krisztusra és egyszerre a vádlójára is. A vádló farizeus beszéd közben szintén egyszerre mutat az asszonyra és Krisztusra. A körülállók az Emberfia felé fordulva vádlón
õfelé mutatnak. A vádlók tömör sora szinte áttörhetetlen falként veszi körül a két
embert, és szorongatóan tornyosul föléjük. A ruhák nehéz ráncai, mint falban a
repedések futnak le a földig. Nyomasztó ez az emberekbõl álló fal, de a háttérben
már oszlani látszik a sokaság, bomlani kezd a sorfal.
Igen, ezen a képen rajta van az egész példázat elejétõl a végéig. János 8.
Fejezetének elsõ tizenegy verse. Egyszerre jelenik meg a vádló farizeus a képsík
jobb szélén, aki láthatóan beszél az Emberfiával, miközben mások gondolataikba
merülve tétováznak, megint mások pedig már távolodóban vannak. Az Emberfia
pedig válaszolt. Most csak ír a porba. Firkál. Ott van, mint élõ példa. Neki nem kell
elmennie. Õ maradhat. Az asszony arckifejezésében pedig egyszerre vasn jelen a
várakozás, a köszönet, és az elgondolkozás vonásai, mintha már az epizód után lenne,
amikorra mindenki, a farizeusok és Jézus is elmentek, és egymagába, gondolataiba
merülve maradt volna a színen. Az idõ ilyen mesteri sûrítése, a pillanat feszültségének ilyenszintû felfokozása, az utalások sokasága olyan mesterre utal, akinek az
emberismeretének, tapasztalatának képbe ültetését nem korlátozták technikai
hiányosságai; mûvészetét tökélyre fejlesztette.
Ez az asszony kiszolgáltatott. Egész lénye, egész valója ezt a kiszolgáltatottságot,
ezt a magára maradottságot sugallja. Egyedül van ebben a tömegben. Csak egy
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emberre számíthat. Ez az egy ember azonban nem mond védõbeszédet, hiszen ha
mondana, már neki is vádolni kéne. Csak fél térdre ereszkedik és ír a porba. Hogy
mit ír, azt nem lehet tudni, de nem is érdekes a dolog szempontjából, hiszen testtartása: jel. Lealacsonyítja magát, letérdel, leereszkedik, fejét meghajtja. A jel itt
önmagára mutat. A kereszt, amit teste formál, önmagára mutat. Krisztus önmaga
jelévé válik ezen a képen. Magára utal. A keresztet hordozó Krisztus van itt, a képen
elõttünk, aki viszi a keresztjét, és közben nem vádol, csak jelen van. De ez a jelenlét nagyon erõs, nagyon jelentõségteljes, nagyon súlyos. Nagyon nehéz ezzel mit
kezdeni. Általában nem is tudunk mit kezdeni vele. Nem tudunk vele vitatkozni,
nem tudjuk megcáfolni, mert nem lehet, mert támadhatatlan, ezért inkább elsomfordálunk, ráébredve saját tökéletlenségünkre, esendõségünkre, mint azt teszik a
vádlók ezen a képen. Ha tetszik: az Emberfia mozdulata, testtartása ezeknek a vádló
kézmozdulatoknak a feloldása. Így kerül a középpontba, és szegezõdik rá minden
szem. Inkább magára vonja a figyelmet az a fényesség, ami alakjából árad. Ez a belsõ
– nem külsõ fényforrásból eredõ – fény, (amely majd Rembrandtnál teljesedik ki) itt
transzcendens szerepet kap. Ez itt a Jánosi fény: a világ világossága, aki eljött, de az
emberek nem fogadták be. Tõle távolodva egyre nõ a sötétség, mígnem áthatolhatatlanná válik.
És vajon hol állok én? A vádlók sorában, vagy talán én vagyok a vádlott? Mindkettõ
lehetséges, de a lehetõségem talán arra is megvan, hogy én legyek az, aki se nem
vádol, se nem védekezik, csak a létével mutat olyan példát, amit nem lehet megkerülni.
Schneller János
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Holtjáték 1.
Kietlen es?s utcán
Szök?kút csobog
Harcolja értelmetlen
Harcát
Tornyokon színtelen
Zászló lobog
Gyászolja a képmás pusztuló
Arcát
Szívem éles képek
Élén dobog
Érzés halmot hord
Az id?szél
(plasztik mosoly Sehova út szélén)

Holtjáték 2.
Hangfalak választanak el
A csend mélyén rekedt önmagamtól
Szeretkezem a pillanat szelével
Meghajolok
(és minden ami zúg: az id? halhatatlanságának közönye)

Holtjáték 3.
(fáradt vagyok de ébren tart a múlt
a szememben nyugvó képek fényt kaptak
mikor bennem csendháború dúlt
zajforrások megitattak)
Ma nincs mi betakarjon
Nem folyik rád az agy gyáva lávája
Sem Benned bolond álomból
Nem vedlik fekete pillangó lárvája
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Ma nem vágják el nyakad
Szemek tompa-élesek
Ma nem borzasztanak
Mozgó képek véresek
Ma nem szorongat-ölel
Hangfalakból vár
Nincs tévé mely végtelen
Világtalan vákuumba zár
Ma nem folyik rád
Füstös palackozott Léthe
Riadtan bámulom magam:
A tükörképem tükörképe
2002
Gáncs Kristóf
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Dialógus

„Mintha csókolnák egymást,
Összehajolnak a lombok,
Õsz halántékkal némán,
Ölelik egymást a fák.”
Pierre Fosch: Kocsin

Vörösek, barnák, zöldek.
Szerelem, nyugalom, õszinteség.
Mintha csókolnák egymást, összehajolnak a lombok, eljárt felettük az élet, eljárta
táncát felettük a nyár. Ölelnek, karolnak némán, õsz halántékú bolondok. A
szangvinikus gesztenyék már szeptemberben feladták harcukat. Õk voltak az elsõk,
akik tavasszal a Nap elsõ kacsintására hangos robajjal vetették le a rügykesztyût,
hogy öt ujjukat kinyújtóztassák, és õk voltak az elsõk, akiket a téli halál elsõ fuvallata még el sem ért, de fenséges koronájukat levetették. A gesztenyék után jöttek a
szomorú sorsú diók. Mint a haldokló édesanyák, akik nem láthatták gyermeküket
felnõni, az utolsó levelek haláltáncukat járva sírva búcsúztak az ágakon magányosan
csücsülõ gyümölcsöktõl. Az õszi tél letépi az utolsó leveleket is.
A méz, sár, páraszagú erdõben herrsen a friss avar a bakancsom alatt. Magányos út
a haldoklók között. Várják a feltámadást.
Város. Töredezett aszfalt kopog a gumitalp alatt. A látóhatárt betonrengeteg szûkíti.
Kicsiny óázis ez, ahol rettegve, vacogva húzzák meg magukat a töpörödött öreg
házak, a panelek fenyegetõ betoncsizmái elõtt. Az öreg falak, dohos mészkõszag
ölelésében ott állsz az erdõben. És a sárga fényben ott állnak õk. Várakozók, mégsem
vártak Rád, nem várnak semmit, és senkit. Belépnél közéjük, de eléd állnak hidegen és elutasítóan. Kerülik a tekinteted, nem akarnak tudomást venni rólad. Csak ott
állnak keserû közönnyel rejtegetve magányos fájdalmukat.
Hallgatnak. Még egymásról sem vesznek tudomást. Szoborcsoport, vagy inkább
csoportos magányosság. Négy ember, egyedül. Az elutasító, a közönyös, a reményt
vesztett, és a némán kiáltó. Mégis hasonlítanak egymásra. Fekete esernyõkkel,
fekete kabátokkal védik magukat, nehogy az emberi kíváncsiság, vagy egy égi kóbor
mosoly felfedje titkaikat. Végtelen statikus magány. Emberek szomorú õszi haldokló erdeje.
Rájuk kiáltok: Van feltámadás!
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Nincs válasz. Mintha az individuális emberi magány és szomorúság joga melett tartanák néma demonstrációjukat. Emberek szomorú õszi haldokló erdeje. Egymásnak
háttal.
Hazafelé utazom a villamoson, de még mintha mindig ott lennék. Vagy talán ott is
vagyok? Igen itt állnak körülöttem.

Varga Imre: Várakozók (Óbuda, Fõ tér)

Simon Attila
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„Az éberek világa egy és közös, álomvilága mindenkinek egyéni...”
(Hérakleitosz)

Wim Wenders: A világ végéig
– filmajánló –
Vajon mi a nehezebb, elmondani egy világtalanul születettnek, hogy milyen színben játszik a naplemente egy nyári estén, hogy milyen kék a tenger, amikor háborog,
hogy mihez hasonló egy szivárvány legalsó félköríve; vagy megosztani és megértetni különös, felkavaró álmunk akár azzal, aki leginkább ismer minket, akivel naponta együtt ébredünk? Könnyebb dolgunk van-e az utóbbi esetben? Lehet-e esélyünk
valójában bármelyikre is?
A legtöbb álomból, még azokból is, melyekre sokáig és egészen élesen, szinte
kitörölhetetlenül emlékezünk, idõvel csupán elmosódott képek, körvonalak, színek,
és érzések kavalkádja él tovább bennünk. Maga a „cselekmény”, ha volt egyáltalán,
az ébredés után homályos, kusza foszlány csupán, másodrendû, mellékes szereplõ.
Egy részük sokáig kísér(t) minket, némelyeket hamar elfeledünk. De mi történne,
ha álmainkat is, akár egy videokazetta tartalmát, szabadon és korlátlanul nézhetnénk
vissza? Ha ugyanolyan valóságossá és kézzelfoghatóvá válna minden mozzanatuk,
mint a mindennapi élet történései?
A világ végéig címû film alkotója a látás és a képek szerepére, hatalmára, az általuk
kiváltott építõ vagy romboló hatásra kérdez rá. Mit váltanak ki ezek belõlünk? Mit
nyitnak meg, illetve mit zárnak be elõttünk? Egy különös „világ körüli táncra” hív a
film, hiszen a szereplõk Velencétõl Párizson és Berlinen át Lisszabonig, majd pedig
Moszkván, Pekingen és San Franciscón át egészen az ausztráliai sivatagig vándorolnak. Egy titokzatos férfi járja be a földet furcsa kamerájával, mellyel különbözõ
képeket készít azzal a reménnyel, hogy azokat késõbb vak édesanyja is képes lesz
visszanézni.
Wenders úgy gondolta, hogy a közeljövõben eljut odáig a technika, hogy olyan
speciális kameraként alkalmazott számítógépek elõállítására leszünk képesek,
melyek nem csupán a felvett színek, körvonalak és formák megkülönböztetésére és
értelmezésére képesek, hanem ezzel egyidejûleg ugyanarra a szalagra az „operatõr”
ezalatt végbemenõ agymûködését is rögzítik. Ezzel tulajdonképpen maga a látás
aktusa válna kódolhatóvá. A számítógép az agy felvett és kielemzett információit,
miután összekapcsolta azokat a megfelelõ képekkel, elküldi az egyébként látásra
képtelen személyhez, és így ezek értelmezése (látása) lehetõvé válik számára is!
„A képben az a csodálatos, hogy a gondolattal ellentétben nem kell, hogy véleményt tartalmazzon a dolgokról. A látás során olyan viszony alakulhat ki egy másik
személlyel, tárggyal vagy a világgal, amely mentes mindenfajta véleménytõl.
Számomra a látás a világban való elmerülést jelenti. (...) A történetek és képek vis-
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zonyában a történet leginkább egy olyan vámpírhoz hasonló, aki megpróbálja
kiszívni a kép vérét. (...) A képek nagyon érzékeny lények. Nem akarnak teherhordó
öszvérként dolgozni; nem hajlandóak semmit sem vinni és szállítani, sem semmiféle
üzenetet és jelentést, sem nem egy meghatározott célt vagy morált.”49
Az egyszerû, mindenfajta mellékjelentéstõl mentes ábrázolásáért, a mozgóképért
gyerekkora óta rajongó rendezõ véleménye idõvel azonban megváltozott. Egyre
többször ad hangot fokozódó szkepszisének, kiábrándulásának, a képek tovatûnõ
ártatlanságát illetõen. Igen beszédes mozzanat, amikor a film egy jelenetében a
látását elveszített anya az új találmány segítségével hirtelen ismét színek, mozdulatok és formák sokaságával találkozik, ám kezét ösztönösen a szeme elé kapja. A
kezdeti lelkesedése után egyre csendesebbé, visszafogottabbá, magába zárkózóvá és
töprengõvé válik. A „visszakapott” látás, amely a teljességet kellett volna, hogy
közelebb hozza számára, saját emlékeitõl és fantáziájától távolítja el. Az emlékeiben
õrzött képek pedig színesebbek, értékesebbek és mélyebbek voltak számára, mint
a valósággal való találkozása. Rádöbben, hogy a világgal valami nagyon nincs rendben, hogy idõközben sok minden megváltozott.
Mindez már önmagában is elgondolkoztató lenne, ám Wenders még tovább fantáziál. Az ily módon csalódást okozott kamerát ugyanis feltalálója tovább fejleszti. Már
nem csupán a látás aktusának, hanem az álmok rögzítésére is alkalmassá válik. Az
alkotás azonban alkotói ellen fordul, mert a szereplõk saját álmaik rabjaivá válnak.
Mindenrõl és mindenkirõl elfeledkezve, naphosszat kicsiny monitorjukat bámulják
megszállottan, amelyen számtalanszor nézik újra saját felvett álmaikat. A világ, a társ,
a környezet teljesen megszûnik számukra. Mindez azt sugallja, hogy a képek
fejlõdésével párhuzamosan egyre függõbbé, kiszolgáltatottabbá válnak tõlük szemlélõik.
„A képek történetében hihetetlenül sok minden megváltozott az elmúlt évek
során. Amikor filmeket kezdtem készíteni, a kép még egy szent, ha nem egyenesen
gyógyító eszköznek számított. Ez nincs már többé így. Éppen a legszebb képek,
amelyek régen kitüntetésnek számítottak, manapság már sokkal inkább olyannyira
veszélyessé váltak, hogy az embernek menekülnie kell elõlük; hiszen a reklámok is
mind szép képekbõl állnak.”50
A film mindezekkel szemben érdekes módon megoldási alternatívaként a lejegyzett szavakat, az írást kínálja, amely egyrészt képes pontosan rögzíteni a történteket, másrészt viszont elég teret hagy a fantázia és a szabad asszociációk számára.

49

Wim Wenders, The act of seeing, Frankfurt 1992

50

Uo.
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De valóban így lenne? Nem történhet-e ugyanez az írással, és minden közvetítõ formával is? Vagy lehet, hogy az igazi gond nem az önmagában ártatlan képekkel,
hanem sokkal inkább a mélyben, a látvány mögöttiben rejtõzik...?
„Mindig van egy második, aktív mátrix a látvány mögött, vagy arra rárajzolódva. A
szemlélõ meg lehet gyõzõdve róla, hogy csakis azt érzékeli, ami a retinájára vetül,
ámde ezt agyának teljességével érzékeli, s a látottakat módosítják a benne mûködõ
mátrixok, a faji és a saját múlt, tûnõ illatok, érintések és mozgásingerek lebegõ képei
vagy izmainak észrevétlen megfeszülései. Amikor egy látvány esztétikai élmény forrásává válik, mindig többet jelent, jelképez vagy fejez ki a retinára vetülõ képnél,
ahogy a vásznon lévõ festék is valami más, több, mint önmaga.”51
Major Rita
(Wim Wenders, A világ végéig, Németország/Franciaország/Ausztrália, 1990/91, 179
perc)

51

Arthur Koestler, A teremtés, Európa Könyvkiadó, Bp., 1998., 491o.
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Mendelssohn: Illés
Asszociációk egy oratórium tételeihez
1. Segítség! Szárazság és szomjhalál, nyomor és szenvedés. Szülõk eszik csecsemõiket
és gyermekek õseiket. Felemésztik egymást. A múltat és a jövõt. Mert nincs jelen
csak kárhozat. Amikor a halál megmutatja magát, a talaj süllyedni kezd a nemlét
rémítõ homályába, s nincs hova kapaszkodni. A segélykiáltás is a semmibe vész.
Tudtuk, hogy eljön, végig tudtuk, hogy így lesz… megmondták. Megmondta
elõre… még az istenek alkonyát is megjósolta az a tritonusz…
2. Még az imádság is hiábavaló. Még, ha az öreg mester, Bach örök nyelvén is szól,
nem jön válasz.
3. Nem jöhet, mert a liturgiába fagyva fosszilizálódott az egykor elõ fohász. A képmutatás és a felületesség konzerválja a halált.
4. Ám ha valaki megfogalmazza saját maga számára szorongásait, vagy inkább belepillant egy leheletnyi mélységben az egy szorongásba, mely a tudat szintjén ezer
bûnné és félelemmé osztódva napról napra keseríti haldokló lelkiismeretét, az
talál.
5. Persze egyszerûbb vaksággal vádolni, akit nem akarunk látni. Halottnak tartani, aki
halált jósol. Sok fajta problémamegoldó mechanizmus közül a legmegnyugtatóbb,
ha az ember nem vesz tudomást semmirõl. Büntetés negyedízig – vajon valóban a
legszörnyûbb átok? Nem inkább a legtermészetesebb következmény? Bárcsak igaz
lenne ez csekély mennyiség. Négy generáció – lehetõség a megtisztulásra. Üknagyapáink mindent kártyán játszottak el, a családjukat, az egzisztenciájukat. Mi
mindezt már nem is kezeljük sajátként. Még csak nem is hiányzik. Nem tudunk
mást, csak mit elõttünk mutattak; sárkányfogból nem lesz búza.
Az ítélettel mindig jön az ígéret is. Az Édenben is, most is. Olyankor egy láthatatlan erõ felemeli a molltercet, és nyolcadokkal indítja útjára a félkottákba merevedett
hitetlenséget.
6. Aztán elküld valahova, ahol a gondviselés hatalmasabb a nyomornál. Felkészít
valamire, miközben nem tudod, hogy a jelen csak eszköz.
7. Nem tudod, mert angyalok vigyáznak rád. Nyolcan vannak, és könnyedén körbetáncolnak. Enni és inni adnak, kézen fogva vezetnek, megóvnak minden bajtól,
álmodat is õrzik, közben bíztatnak, bátorítanak és szeretnek. Isten küldte õket,
hogy megtanítsanak szolgálni.
8. A szolgálat pedig az élet szolgálata. A halál és a nyomor, az éhínség és a betegség a
szabadítás, a feltámadás és élet bábjai. Gusztustalan gubóban várják a megváltást.
9. Attacca. A dráma belesimul a zsoltárba. Tökéletes békesség, nyugodt öröm. Az
elvehetetlen élet biztonsága. A megváltás kiteljesedett, az angyalok a földre jöttek,
és együtt énekelnek velünk.
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10. Isten és a demokrácia. Ígéret – istenkáromlás, kijelentés – kérdés, Bárány –
birkák.
11. Egyszerû, világos, közérthetõ és fõleg rendkívül magabiztos a hülyeség imádsága. Vajon mitõl? Honnan ez a követelõdzni sem rest önbizalom? Na persze, a társadalmi támogatottság és a népszerûség igen fontos lelki kérdésekben.
12. Hangosabban! Korszerûbben, még közérthetõbben! Még mindig nem vagyunk
elég hülyék, pedig nagyon igyekszünk, egész belefáradtunk, a szuszból is kifogytunk.
13. Hangosabban! Még mindig nem elég jó. Show kell ide. Egy kis vér és erõszak,
valami látványos, amit esznek, manapság elengedhetetlen a jó médiastratégia. El
kell jutni az emberekhez, hisz nagy a tét, a közönség ítél, s nincs a nézettségi
mutatóknál nagyobb zsarnok. Szóval figyelem, figyelem, figyelem!!! – Csend,
csend, teljes csend.
14. És akkor megszólalhat, amire száz évig kellett várni. Az öreg Johannt végre
igazán érti valaki. Milyen jó újra hallani a hangját, s elmerülni az egy hit igazságának bizonyosságában.
15. Korál. …egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; õ van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.
16. Az égi tûz megtisztít mindent. Pusztít, és nem kímél, mindent megtalál, ami
éghetõ, semmit sem lehet elrejteni elõle. Aki látja, leborul, fel sem kel.
17. Ez a tûz pedig a szó. Az ige, mely a psziché szerkezetét mint szike tárja fel.
18. Jaj! – ez a szülõ jaj-szava. A visszautasított anyáé, akire nincs szükség többé.
Pedig jobb lett volna hallgatni rá. Igét mondott.
19. A tusakodó imádság azért harcol, amit megígértek neki. Ez a hit gyõztes harca a
tapasztalati világgal. Csak gyõztes lehet, mert ígérete van rá. A tapasztalat magabiztossága eltörpül a hit reménysége mellett.
20. Íme a végsõ gyõzelem. Az élet gyõz és elnyeli a halált. Ujjongva hull a zápor, táncolnak az esõcseppek, ahogy nagy kövéren eltûnnek a szikes föld gyomrában.
Háromnegyed, három bé, háromszor „még nagyobb az Úr a magasságban” – ez
az üdvösség tökéletessége. A hit gyõzelme a beszélt nyelven megfogalmazhatatlan hála eufóriájában tör a menny felé; a menny felé, aki eljött, íme itt van közöttünk, és feltartóztathatatlanul teremt, éltet – újjászül.
21. Az abszolútum útja a lélekhez az önkijelentés, a logosz, mely nemcsak szó és tett,
ige és isteni gondolat, hanem egy személy. Krisztus minden isteni kijelentés testté lett valósága, az idõtlen szeretet kiteljesedése. Teremtõ, megváltó, megtartó,
vigasztaló. Így szól:
22. Ne félj! A körülmények, a környezeted, az egész életed ellenére ezt mondja: Ne
félj! Ugyan mi óvhatna meg valakit a harcmezõn, mikor körülötte ezrek és
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tízezrek esnek el? Mennyi az esély a túlélésre? „Embereknél ez lehetetlen, de
Istennél minden lehetséges” – szól az ige. Mi minden? A hitet nem alakítják a
körülményei, melyben él, ellenben a hit és a Lélek átformálják környezetüket.
Minél nagyobb energiára van szükség ehhez a munkához, annál jobban erõsödik
a hit – a Lélek által. A megváltás tehát örökre függetlenít a félelem minden forrásától, mivel új függésbe helyez. „Enyém vagy”. Ez a szabadság. Ne félj!
23. Isten és a diktatúra. Élet – halál. Ítélet – bûnbak. (Egy újabb problémamegoldó
mechanizmus a projekció.) Jezábel a megátalkodottság szimbóluma. Három év
után ismét lesz mit enni, mi kell még? A halál embereinek az élet sosem lesz
érték. A halál fullánkja a bûn, szolgája a bosszú. Elégtételre csak a halálnak van
szüksége, neki viszont sosem elég.
Van, akinek sosem adatik meg, hogy szabad legyen, a többi szerencsés pedig
általában elszalasztja a lehetõséget, mikor azzá lehetne. Keskeny az az út, amely az
életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.
24. Íme a nép. A nép mindig boldog, legyen akár despotizmus, vagy bármi más. Csak
legyen, aki megmondja, mit kell kiabálni. Aztán a kiabálásból közös indulat lesz,
amely mindent elsodor, ami az útjába kerül.
25. Ilyenkor a próféta menekülni kényszerül, hiába teremtett lehetõséget az
Istennel való találkozásra, hiába mutatta fel a megváltás szabadságát. A prófétát
elüldözi saját hazájából a rab lelkû sokaság.
26. Tehát valóban minden hiábavaló. Senki nem jobb elõdeinél, még a próféta sem.
Semmi értelme nem volt az egésznek, nincs kiút, mert nem is lehet. Elég volt!
– sóhajt a korállal együtt a próféta, aki végképp kiégve várja a véget. Ez a teljes
kilátástalanság. A múlt értelmetlen és értelmezhetetlen, a jövõ céltalan és
esetleges. Mikor Ábrahám kését Izsákra emelte, mikor József a kútba zuhant,
mikor a fáraó kilencedszerre sem engedett, mikor Gedeon seregét az Úr hazaküldte, mikor Dávidot halálra keresték, mikor a három férfit a kemencébe lökték, mikor Márta s Mária testvére meghalt, mikor Pált megkövezték, akkor nem
volt más, csak Õ és Én.
27. Elõször olyan, mintha csak én lennék egyes egyedül; mint egy árva fisz hang a
csellón. Egyedül a pusztában.
28. Ez az a pillanat, mikor egyszer csak egy hang valahonnan azt súgja, emeld fel a
tekinteted. Ez a hang nem téveszthetõ össze semmivel, halk és szelíd, mennyei
hang. Az összeroskadt, álomba zuhant lelket gyengéden keltegeti, és ezt mondja:
29. Nem szunnyad Izráel õrizõje. Álmodban is, kilátástalanságodban is ott van.
30. „Kelj fel, egyél, mert erõd felett való út áll elõtted!” Elõttem?! Inkább mögöttem! Elõttem már csak a halál állhat, semmi más. Elég volt.
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31. Pszt! Csendesen! Most nem te beszélsz. Nem kell mindenre válaszolni.
Hallgatni kell, és hallgatni, hallgatni. És várni. Ez az igazi próba, ezután semmilyen út nem erõ feletti.
32. Korál. Aki mindvégig kitart… Ugyan milyen erõvel lehet mindvégig kitartatni?
33. Hiszen a lelkem pont olyan, mint a föld, mely három évig nem látott esõt, s bár
az esõ már megérkezett, bennem minden változatlan, mert utánad szomjazom
mindhalálig. Állhatatosság mindvégig? – szomjúság örökké.
Jöjj! Megmutatom erõm, s önmagam.
34. Íme szél, földrengés és tûz. Minden elem a kezemben van. Nem emlékszel, hogy
nincs mitõl félned? A csapás nem tõlem jön, de nem is nélkülem. A halál a
markomban van, s egyszer összeroppantom.
Az E-dúr maga az atyai ház melege. A szélvihar sodrása, a földrengés ereje és a tûz
pusztító forrósága semmi, még az emlékük is elenyészik, mikor megszólal az a
halk és szelíd hang. Ez az ismerõs hang, mely bátorít, vígasztal, megtart, megvált,
teremt – újjászül.
35. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth!
36. A ráadás pedig, hogy nem vagy egyedül, még ha úgy is tûnt, mikor nehéz idõk
jártak. Ez az, ami adatik annak, akinek van, és elvétetik azoktól, akiknek nincs.
Ami van, ha van: a megbékélés szövetségének közössége az egy, élõ Istennel;
ami pedig ezzel adatik: közösség minden lélekkel, aki ennek a szövetségnek
részese. A szövetség alapja és köteléke pedig ez:
37. „Mert a hegyek megszûnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való
hûségem nem szûnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg.” Ez az
alap kõszikla, minden más homok, a vihar és a tûz pedig nyilvánvalóvá teszi, mire
épült a ház.
38. Illés az egyetlen valaha élt ember, aki nem tapasztalta meg, mi a halál – egy
másikat kivéve, aki szintén elragadtatott, õ volt Énók. Õk azon az úton mentek
el, melyet Isten három nap alatt végleg megnyitott. Azóta van, aki “ha meghal is
él.”
39. Õk fénylenek, mint a Nap, atyjuk országában. Fényük az igazság, a megigazulás
fénye, melyet attól kaptak, aki maga egyedül igaz, és így az egyetlen, aki igazzá
tehet.
40. Tuba mirum… Mielõtt az a nap eljön Illés ismét prédikálni fog. Íme egy prófécia, amely már beteljesült. Az a nap tehát közel!
41. D-dúr – a Nap hangneme. Íme a megváltó teljes dicsõségben.
„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!”
42. Soli Deo Gloria! Ámen.
Balogh Lázár
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Krízis

Az elveszett dimenzió
Gondolatok egyház és világ kapcsolatáról Paul Tillich munkássága nyomán
„A nyugati ember jelenlegi szituációjában az a döntõ tényezõ, hogy
elveszítette a mélység dimenzióját.”
Paul Tillich

Általános jelenség, hogy a történelmi vallásokat és egyházakat egyre több kritika éri,
társadalmi befolyásuk és presztízsük fokozatosan csökken. Ha valaki ma Magyarországon hosszabb-rövidebb idõt eltölt egy ilyen felekezet közösségében, talán érti,
vagy legalábbis érzi, hogy ennek a jelenségnek milyen okai lehetnek. Az egyházak
közösségeinek légköre nyomasztó, a hitélet és vallásgyakorlat formái egyre anakronisztikusabbak. Külsõ megfigyelõk számára sok esetben tûnhet úgy, mintha neurotikus-skizoid emberek olyan terápiás csoportjába érkezett volna, amelynek nincs terapeutája. Egyre többen érzik ezt, mégis viszonylag kevés olyan kritika fogalmazódik
meg, amely tudományos, pszichológiai-gyógyászati kategóriák mentén és segítségével vizsgálná, hogy mi minden okozza ezt az összetett jelenséget. Azért is hasznos
lenne az ilyen jellegû tudományos kutatások és elemzések elvégzése és közzététele,
mert valószínûleg a szekuláris világ modern jelenségeinek és az egyházakhoz való
általános viszonyulási reflexeinek megértéséhez is közelebb vinnék az egyházi gondolkodásmódot. Annak a szekuláris világnak a megértéséhez, amelyrõl a történelmi
felekezetek tagjai nagy általánosságban hajlamosak azt képzelni, hogy az egyházon
kívüli világ kizárólag erkölcstelen, materialista istentagadókból vagy bálványokat
imádó, veszélyes vallási tévutakon tévelygõ félrevezetett szerencsétlenekbõl áll.
A két „világ” jelenségeinek megértési folyamata korrelatív viszonyba, kölcsönös
összefüggésbe hozható egymással. Tehát nem lehet egyik jelenségcsoportot sem a
másikból levezetni, hanem a vizsgálódások lehetséges eredményeinek egymásra
gyakorolt meghatározottságát kell vizsgálni. A korrelatív egymásrahatás a történelmi
folyamatok változásaival együtt változik. Tekintsünk át röviden néhány olyan folyamatot, amely egyház és szekuláris világ kapcsolatát tekintve a fent említett jelenségek kialakulásában közremûködött.
A feudális társadalom felbomlásával egyértelmûen megindult egy olyan folyamat,
amely az erõteljesen szekularizálódó modern társadalom kialakuláshoz vezetett. Ennek következménye volt, hogy az egyházak a társadalmi élet számos területérõl
kezdtek fokozatosan kiszorulni (államszervezet, oktatás, anyakönyvvezetés, stb.).
Ezzel az egyházak többé már nem tölthették be a társadalom életét és felépítését
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alapjaiban meghatározó és átfogó szervezet szerepét, hanem csupán egyetlen intézménnyé váltak az összes többi között és mellett.
Mivel minden olyan politikai törekvés, amely a jelen helyzetben változtatni szeretne ezen az állapoton, teljesen esélytelennek tûnik, ezért két út áll a felekezetek
elõtt: vagy szembenéznek ezzel a ténnyel, és ennek megfelelõen próbálják érvényesíteni egyént és társadalmat egyaránt formáló hivatásukat, vagy illúziókat kergetve
görcsösen ragaszkodnak a 16-17. századi viszonyokhoz, és zárt közösségeik falain
belül megpróbálják mesterségesen fenntartani egy rég letûnt kor állapotait. Ma mindannyian láthatjuk, hogy túlnyomó többségben még mindig ez utóbbi megvalósítására törekednek az egyes felekezeteken belül, méghozzá kétféleképpen. Egyrészt a
különbözõ vallásos közösségek próbálják híveik életét a még meglévõ lelki-szellemi
befolyásuk alatt tartani, ezzel mintegy erõsen behatárolják, korlátozzák és kontroll
alatt tartják azok szekuláris életét. Így lehet, hogy valaki ugyanabból a vallási
közösségbõl választ barátokat, szexuális partnert, ugyanaz a közösség tölti be a
terápiás és szabadidõs funkciókat, esetleg még ehhez a közösséghez kötõdik hivatása
is. A közösség határozza meg a hittartalmakat, a gondolkodásmódot és a világszemléletet, sõt az életformát és az etikai magatartást is. Ezzel a közösség kizárólagos jogot
formál egy ember életében.
Másrészt beszélhetünk egy ideológiai anakronizmusról is, amely a vallásos szimbólumok kiüresedésével, eredeti jelentéstartalmuk elsikkadásával jár. Hasonló
jelenséget figyelt meg a pszichoterápia és a szociolingvisztika is. A közösség identitásának vélt megõrzése közben a közösség tagjai elkezdenek csak a bennfentesek
számára érthetõ kánaáni nyelvet használni. Ezzel azonban a közösség üres és statikus
önazonosságba, végsõ soron identitásválságba kerül, valódi lelki életet építõ kapcsolatok és gondolkodást serkentõ impulzusok nélkül.
Paul Tillich teológus Létbátorság címû könyvében így ír errõl: „Az eszmék és értékek
rendszerét nem mindig a személyes kételkedés ássa alá vagy üresíti ki. Ez bekövetkezhet akkor
is, amikor már nem fogják fel eredeti kifejezõereje szerint, vagyis nem érzékelik, hogy kifejezné
az emberi szituációt és válaszolna az egzisztenciális kérdésekre (Nagyjából ez a helyzet a
kereszténység dogmatikai szimbólumaival.).” Az egyházak értelmi reflexiós rendszere
mára üres elvonatkoztatássá züllött. A szimbólumokkal fennálló élõ és dinamikus
kapcsolat híján a híveknek egyszerûen nem lehet igazi jelenlétük a transzcendens
tapasztalat jelenében. Egy absztrakt világban élnek, olyan megélt valóságtól teljesen
elvonatkoztatott fogalmi kategóriák mentén gondolkodnak, mint Isten, Szent Lélek,
Szentháromság, bûn, bûnbocsánat, kegyelem, ítélet, szabad akarat, stb. Azonban
ezek a fogalmak nem rezonálnak a hétköznapi szituációk kihívásaira. Ebbõl szinte
egyenesen következik, hogy a vallásos szimbólumok, immár valóban skizoid és neurotikus módon, egy tudattalan elfojtásos mechanizmust kezdenek kiszolgálni, amely
az embert megakadályozza abban, hogy az élet számos egzisztenciális konfliktusával
képes legyen szembenézni és azt önmagában sikeresen feldolgozni.

KAIR SZ

72

2003 – 2004. Tél

Az egyházaknak a szekularizmus kihívásaira adott hibás és szûk látókörû reakciói
vezethettek odáig, hogy a modern társadalom szempontjából valóban nyomasztó és
taszító légkört árasztanak, híveik sokszor neurotikus tüneteket mutatnak, és szervezetként is teljesen képtelenné váltak nemcsak üzenetük hiteles és gyakorlatban
alkalmazható továbbadására, de még a „külvilággal” való megszólító és párbeszédképes kommunikációra is.
E rövid elemzés is mutatja, hogy hibát követünk el, amikor a hagyományos vallásos szimbólumokat okoljuk azért, hogy nem vonatkoztathatóak a ma “szekuláris”
emberére, és nem hozhatók összefüggésbe az õ lelki-szellemi életével. Fontos lenne
ezeknek a szavaknak a megtisztítása, újraértelmezése és felszabadítása, ha úgy tetszik: rehabilitációja. Ennek a törekvésnek volt zászlóvivõje a már említett Paul
Tillich evangélikus teológus. Egyik legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy minden fontos teológiai és vallásos szót megpróbáljon megszabadítani a fent leírt fogságból, hogy újra használható, érthetõ és átélhetõ legyen világi és egyházi emberek
számára egyaránt.
Mondhatjuk-e azt, hogy korunk embere nem vallásos többé? Amennyiben a vallás
szót szûkebb értelmében értjük, vagyis kizárólag a vallásos megnyilvánulások,
szokások, szertartások vagy intézmények jelenségeinek körére redukáljuk, a válasz:
elmondható, hogy a tipikus modern ember ebben az értelemben nem vallásos.
Ugyanakkor ha a vallás szónak ahhoz az értelméhez nyúlunk vissza, amely a religio
szó eredeti jelentése: az emberi lét visszatérítése, visszakapcsolása az isteni alapokhoz,
és amellyel egy végsõ és feltétlen módon meghatározó valóságot, a lét alapját
próbálták leírni, azt tapasztaljuk, hogy ebbõl a szempontból nagyon sok vallásos
ember él a felekezetek falain túl. Tillich a vallásosság lényegét a következõképpen
fogalmazta meg: „Vallásosnak lenni azt jelenti: szenvedélyesen kérdezni az élet értelme felõl,
és nyitottnak lenni a felelet irányában”. Szimbolikus értelemben a vallásos beállítottság
és viszonyulás az élet vertikális irányára utal. Ez az irány mindig az ember saját magát
meghaladó újraegyesülésének vágyát jelzi. Azt a törekvést, amikor az ember a maga
létezési (egzisztenciális) létét újra egyesíteni szeretné az isteni létalapban gyökerezõ
lényegi (esszenciális) létével. Amennyiben többé már nem tartjuk fontosnak ezt az
önmeghaladást és újraegyesülést, akkor és csak akkor beszélhetünk arról, hogy
életünkben nincs helye a mélység vallásos dimenziójának. Hétköznapi nyelvre
lefordítva ez azt az állapotot jelentené, amikor valaki életének minden belsõ, transzcendens és végsõ értelmét a legkövetkezetesebben tagadná, és felhagyna mindenféle értelemkereséssel. Ez az állapot még az öngyilkosságnál is abszurdabb létállapotot jelent, hisz az öngyilkosságot az ember a legtöbb esetben pontosan az emberi
méltóság és az utolsó értelem megmentése, ill. kifejezése érdekében választja.
Mindenki tehát, aki felteszi az életének végsõ értelmére vonatkozó kérdést,
belépett a vallásos dimenzióba. Nem kivétel ez alól az sem, aki kétségbeesetten
tagadja életének értelmét, hisz kérdésének komolysága és becsületessége eleve egy
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önmagán túlmutató valóságra utal. Ugyanez igaz azokra az egzisztencialista gondolkodókra, akik belevetik magukat a „semmibe”, hisz nekik is fel kell tenniük a kérdést, hogy honnan veszik a kétségbeesés bátorságát.
A vallásos dimenzióban az ember tehát életének belsõ céljára kérdez rá. Hagyományos teológiai megfogalmazásban ez a teremtés és az eszkatológia kérdéskörébe
tartozik.
Az élet folyamatának horizontális irányában tehát megjelenik a vertikális irány. A
horizontális irány az ember központosult énjének (pszichológiai fogalommal: az egonak) a kibontakozását, míg a vertikális irány az ehhez a központosult énhez képest
történõ önmeghaladást, az ember esszenciális valójával, igazi, transzcendens énjével, lényének teljességével való önazonosulást szimbolizálja. Ez a kettõs folyamat a
tulajdonképpeni életfolyamatunk. Potencialitásokat valósítunk meg és áldozunk fel,
hogy meghaladjuk, illetve megõrizzük központosult énünket. Ezt a folyamatot két
szorongás határozza meg: az egyik, hogy az ember nem ténylegesíti lényegi (esszenciális) létét, a másik, hogy az ember elveszítheti önmagát (egoját) az önténylegesítésben. E két szorongás határozza meg életünket. Ez jut kifejezésre az állandó „merre,
hogyan” útkeresõ kérdésekben.
Nagyon sok ma általánosan modern jelenséget és törekvést úgy érthetünk meg
igazán, ha meglátjuk, hogy valójában erre a két szorongásra és az ezekhez kapcsolódó
kérdésekre próbálnak több-kevesebb sikerrel választ adni. Gondoljunk például a
manapság divatos life-style mozgalmakra és a különféle alternatív vallási irányzatok
bõséges kínálatára, amelyek folyamatosan konkrét formákat adnak az önmeghaladás
és önténylegesítés számára. A történeti felekezetek ilyen konkrét formákkal alig
rendelkeznek. Leginkább a következõ identitások közül választhatunk: valaki vagy
pap lesz, esetleg ministráns fiú, presbiter vagy marad „egyszerû” hívõ. Ezzel párhuzamosan elsõsorban a szexuális, de más hivatásbeli, lelki-szellemi, világnézeti
önténylegesítést és potencialitást is görcsösen tiltják, elítélik vagy rosszallják az egyházi vezetõk. Ez is ahhoz vezet, hogy az egyházakhoz forduló emberek csalódottan
távoznak azok közösségeibõl, mert azt látják, hogy az egyháznak nincs köze a tulajdonképpeni élet mindennapi valóságához, az egzisztenciális szituációhoz, és mivel
úgy látják, hogy az õ legmélyebb és legszemélyesebb ügyük nem jut kifejezésre az
ún. vallásokban, ezért éppen vallási alapon utasítják el a vallásokat.
A vallásos dimenzióban azonban nemcsak az élet belsõ folyamatának és végsõ
céljának kérdésével találkozunk, hanem egy olyan erõvel is, amely meghaladja és
feloldja az ember életét meghatározó két alapvetõ szorongást. Ez az erõ arra készteti
az embert (aki ezzel kapcsolatba került), hogy énközpontját (egoját) az isteni középponthoz (a lét alapjához) emelje fel. Ezzel a folyamattal az ember lényegi léte jelenik
meg az elidegenedett létezés (egzisztencia) keretei között, úgy, hogy nem bomlasztja fel és nem szegényíti meg az ént. Ebben az átalakulásban megszûnik az objektum-szubjektum közti szakadék és látszólagos elkülönülés: az önténylegesítés pil-
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lanatában, az esszenciális lét tudatos megtapasztalásában és átélésében objektum és
szubjektum egységben tûnik fel. Hagyományos teológiai szavakkal ez úgy hangozna: a bûnös ember a Szent Lélek munkája által kegyelembõl bûnbocsánatot nyer.
Ennek a kegyes szavakkal kifejezett mondatnak a mélyebb értelme a fent vázolt
folyamattal is megvilágítható.
A vallásos dimenzióban a vertikális irányban ható erõ nem más, mint amit a hagyomány Szent Léleknek nevez. Tillich a Lelki Jelenlét jelzõs szerkezettel helyettesíti a Szent Lélek kifejezést. Arra most nincs mód, hogy részletesen leírjuk a Lelki
Jelenlét (Szent Lélek) szimbólumok értelmét, de utalnunk kell arra, hogy a Lelki
Jelenlét nem kötött semmilyen intézményhez, nem függ semmilyen vallásgyakorlattól és hitrendszertõl, így az egyháztól sem. Éppen ezért adott esetben – például
amennyiben a történelmi egyházak nem képesek a Lelki Jelenlétet híven kifejezni
– „szekuláris” közegben is kifejtheti hatását. Ez azt jelenti, hogy nem elég a szekuláris ember életének vallásos jellegérõl vagy vallásos jelenségeirõl mintegy kioktatóan, lekezelõen és eleve ellenséges szemszögbõl beszélnünk, hanem keresnünk kell
a szekuláris világban mint autentikus forrásban a Lelki Jelenlét megnyilvánulásait és
hatásait.
Ezzel tulajdonképpen eljutottunk ahhoz a tételhez, hogy a vallásos dimenzió megtapasztalásának és átélésének szempontjából nincs lényegi különbség egyházi
(szûkebb értelemben vett vallás) és szekuláris világ között. Közös feladata tehát egyházi és világi gondolkodóknak, írástudóknak és alkotóknak, hogy megtalálják és újra
átélhetõvé tegyék az elveszett vallásosságot: a mélység dimenzióját.
Sándor Jenõ – Petri Gábor
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Létformák harca, avagykereszténység és
kapitalizmus: két dudás egy csárdában?
2003 elsõ félévében került a hazai könyvesboltokba John F. Kavanaugh jezsuita
szerzetesnek, a Saint Louis Egyetem Filozófia Tanszéke professzorának „Krisztus
követése a fogyasztói társadalomban” címû könyve, „A kulturális szembenállás lelkisége” alcímmel. Az eredetileg 1981-ben íródott, majd 1991-ben az Egyesült Államokban másodszor is kiadott, immár átdolgozott mû az Ursus Libris és az Altern-csoport kooperációja jóvoltából jelenhetett meg magyar nyelven.
Mélységesen egyetértve a kiadó megállapításával leszögezhetjük, hogy ez az írás
több mint húsz év alatt semmit sem veszített aktualitásából, sõt a hazai viszonyokat,
vagy akár az egész világ állapotát szemügyre véve, az még csak fokozódott. A szerzõ
a könyv elsõ részében kíméletlenül pontos elemzõ leírását nyújtja a ’80-as évek
Amerikájára, (de nyugodtan mondhatjuk, hogy jelenleg az egész nyugati civilizációra) olyannyira jellemzõ fogyasztói szemléletnek, életvitelnek, vagy ahogy õ nevezi
az ún. árucikk létformának. Következetesen lerántja a leplet a korunk emberét
meghatározó közszellemiségrõl, gondolkodásmódról, érték(?)szemléletrõl. A mû
második részében viszont mintegy kontrasztként tárja elénk a Krisztuskövetést,
mint életformát, amely mind egyéni, mind közösségi szinten megragadható, s
valóban emberhez méltó létezést tesz lehetõvé, amely egy olyan alapértékrenden
nyugszik, amelybõl ebben a korban is érvényes válaszok deriválhatóak a felmerülõ
kérdésekre. Ezt egyébként személyes létformának nevezi.
A fogyasztási õrület, a mindenre kiterjedõ birtoklási vágy, a hedonista életmód
piedesztálra emelése és az emberi élet egyedüli céljaként való felmutatása, a mindent elárasztó erõszak- és szexualitáskultusz egy olyan létforma és mögöttes szemléletmód tünetei, ami azon túl, hogy mindazt, ami eredendõen kvalitatív eldologiasít,
mennyiségivé tesz, s ezáltal mélyen megalázza az egyébként elvileg istenképû embert, szöges ellentétben áll mindenféle spirituális emelkedésre irányuló szándékkal,
késztetéssel. „Az emberi személy eltárgyiasítása szüntelen és mindenütt jelen levõ,
mivel tapasztalataink és várakozásaink teljes köre csupán a végsõ tárgyszerûség
megerõsítésére szolgál, és az árucikk létforma értékeit egy erõteljes gazdasági dogma
médiájával legitimálja és erõsíti; reklámhadjárataival, a televízió, a rádió, a zene és a
mûvészet értékformáló eszközeivel. Arra nevelnek és szoktatnak bennünket, hogy
dolgok gyanánt viselkedjünk, gondolkodjunk és teremtsünk kapcsolatokat. A
dologszerû tudás és dologszerû viselkedés azután igazolja és legitimálja az erõszakot
és az uralkodást, mint a hatalom és birtoklás emberi problémáinak megoldását; az
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elkötelezõdés nélküli, mechanikus szexualitást pedig mint az emberi érzelmek
megoldását kínálja.”1
„Csak eleget kell gyûjtenünk, termelnünk és nyernünk, s istenné leszünk. […] A
folyamatban az a paradox, mint minden bálványimádásban, hogy végül bezárjuk
magunkat a bálvány hasonlatosságába, amelyet két kezünkkel alkottunk, és belé
helyeztük bizalmunkat. Árucikké válunk, az árucikk pedig helyettesíthetõ, elavul,
csak mennyiségi szempontból értékelhetõ, mentes minden szabadságtól és minõségi fejlõdéstõl. A bûn törvénye ezért valóban halál. Énünk halála.”2
Azt hiszem, az eddigiek alapján logikusnak tûnik, hogy „…ha a kapitalizmus nincs
alávetve egy, a saját értékrendjén túlmutató igazság-, érték-, hasznosság- és sikerességmércének, akkor természetébõl fakadóan emberellenes, ebbõl következõen
módszeresen szemben áll a kereszténységgel. A kapitalizmus ugyanis más hitrendszer hiányában létrehozza bálvány-önkényurait. A férfiakat és nõket éppen olyan
romboló megkötözöttségbe és szellemi sivárságba taszítja, mint bármely totalitárius
rendszer.”3
Persze akár azt is mondhatnánk, hogy nyitott kapukat döngetünk ezzel a témával
itt Magyarországon. Gondoljunk csak Czakó Gábor televíziós és immár könyvformában is elérhetõ sorozatára, a „Beavatásra”, amelyben például az általa igen
találóan „gazdaságkor emberének” nevezett embertípus mentalitását világítja meg
igen hatásosan. Vagy Hamvas Béla, aki „Szilveszter” címû regényében utolérhetetlen zsenialitással tárta elénk mind a kapitalista, mind a kommunista rendszerek
lényegét: „Nem is kívánom, hogy a fondentrensek az emberi életet ismét megnehezítsék és a faekét rendszeresítsék. Azt sem óhajtanám, hogy a fondentrensek permanens zászlódíszben éljenek, mint a csimpalacsánok, és eszelõs pátoszban hencegjenek. Én csak azt mondom, hogy a fondentrens életrendet bárhol vakarom meg, mindenütt ugyanazt találom. Ezt a valamit én cuncinak nevezem, kényszerûségbõl,
mert ennek neve valóban cunci. Ez olyan nyalóka, olyan olcsó, geil, puha, édeskés,
nyálas, fülledt, cifra és émelyítõ. Én tudom, hogy a Tmil-féle életirtás nagyon rossz,
és a világtörténetben még sohasem volt hely és idõ, amikor az ember annyit
szenvedett volna, mint Ambradában ma. De tudom, hogy Ambrada csak azért van,
mert a fondentrensek a földteke másik felén a cuncit tekintik életideálnak. Ha
mûveltségüket mérjük le, az is cunci, tudományukat, muvészetüket, moráljukat,
beszédjüket és öltözködésüket és mozdulataikat és törvényeiket, az mind cunci, ez
a nyirkos és cukros és ízléstelen valami. Kizárólagosan privát ügy. Ambradában az

1

J. F. Kavanaugh: Krisztus követése a fogyasztói társadalomban 83–84.o.

2

i.m.: 149.o.
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i.m.: 208.o.
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emberek csak egy kis cunciért imádkoznak. A fondentrensek cunci tébolyban élnek,
ez az õ vigyorgásuk értelme, az egyetlen védelem az unalom ellen. Ambradában nem
lehet unatkozni, a rendõrség hallatlan szórakoztató. Szegény fondentrensek ebbõl
semmit sem ismernek. Mindenük van, pénzük, dancingjük, night club-juk, pezsgõjük, autójuk, befõttjük, szappanjuk. Ambrada óriási elõnye, hogy a szart és mézet
egzakt módon megkülönböztetik és elválasztják, és az életet méztelenítik. A fondentrens életet ezzel szemben úgy határoznám meg, hogy ötven százalék méz –
összekeverve ötven százalék szarral. Ha a modern embert meg kívánom érteni, a
többi között annak a teóriának alapján is megtehetném, hogy azt mondom, erõfeszítés a kicsapongásért. Én nem vagyok életpárti és nem hiszem, hogy az élet a legmagasabb érték, mert tudom, gyakran van helyzet, amikor a nagyobb becstelenség
fenyeget, az életet fel kell áldozni, és ha az ember nem teszi, magát az életet árulja
el. Van az életben az életnél magasabb érték is, és a modern ember elaljasodásának
mélypontját ott látom, hogy életéért hajlandó nagyobb bûncselekményt elkövetni,
mint amilyet az élet megbír. Élet, mindenáron csak élet, ez a fondentrensek és a
csimpalacsánok közös arcvonala. De nem tudom elviselni, ha látom, hogy az ember
életét bemocskolja, mert már nem talál nagyobb gyönyört, csak e mocskolódást, a
kicsapongásnak ezt a felsõfokát. Nem borgiai õrületben és nem napkirályi rafinériával, hanem az idiotizmustól támolyogva. Ez a törvényenkívüliség amelyben a
fondentrens él, könnyû és üres, humbug és blöff, ahol a fondentrens él az bûzös hely,
hiába komfort és higiéné, porszívók és jégszekrény, mosodák és parfõm, fürdõk és
tengerpart, hiába és hiába.4
Hozzátehetjük, hogy az egész hamvasi életmû veleje megfogalmazható úgy is,
mint a hiteles emberi alapállás keresése a modern ember létkorrupciójával, létrontásával szemben. Feltétlenül meg kell még említenünk itt hasonló témakörben
maradva, de már egy tágabb és mélyebb perspektíva jegyében René Guénon két
könyvét: „A modern világ válsága”, valamint „A mennyiség uralma és az idõk jelei”,
és Julius Evola egészen radikálisan kritikai hangvételû mûvét: „Lázadás a modern
világ ellen”5
Mindezek után módfelett lehangoló számomra nap, mint nap szembesülni azzal a
keresztények között is igen népszerû mentalitással, amely nem pusztán meg van

4 Hamvas ezt 1957-ben írta! Hamvas Béla: Szilveszter 107–108.o. In.: Hamvas Béla: Szilveszter, Ugyanis, Bizonyos
tekintetben, Életünk Szerkesztõsége – Magyar Írók Szövetsége Nyugat-Magyarországi Csoportja, Szombathely
1991, i.m.: 149.o.
5 René Guénon: A modern világ válsága, A kereszt szimbolikája A Hagyomány és Transzcendencia Iskolája,
Budapest é.n.
René Guénon: A mennyiség uralma és az idõk jelei, A Hagyomány és Transzcendencia Iskolája, Budapest é.n.
Julius Evola: Lázadás a modern világ ellen, Kötet Kiadó, Budapest – Nyíregyháza 1997
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elégedve a minket ma körülvevõ világgal, hanem ráadásul még meg is van gyõzõdve
arról, hogy ha bár ez nem teljesen tökéletes, de ennél még nem találtak ki jobbat.
Véleményem szerint nagyon helyesen mutat rá Kavanaugh, hogy: „A kereszténséget valóban kultúrák idejében és terében kell megélni – de mindig a kultúrán túl,
azon áthatolva, azt megváltoztatva, sõt szükség esetén értékeivel szemben álló, ellen-kulturális erõként fellépve.”6
Mert bizony álságosnak tûnik azok berzenkedése példának okáért, akik jobban
felháborodnak egy meztelen nõi test fényképén egy magazinban, mint magán a
nõket tárgyként kezelõ gazdasági rendszeren és azon a kalmárszellemen, aminek
semmi sem szent és mindenbõl üzletet csinál.
Összegzésképpen tehát jó szívvel ajánlom John F. Kavanaugh könyvét minden
gondolkodó, magát kereszténynek valló, vélõ, vagy erre törekvõ embernek felekezetre való tekintet nélkül. Ezen kívül azoknak is, akik napjaink gazdasági-társadalmi
valóságának mélyebb megértésére törekszenek, különös tekintettel az etikai és spirituális vonatkozásokra. Mindemellett a könyvben megfogalmazott gondolatok szembesülésre késztethetnek bennünket saját értékrendszerünk és gyakorlati életvezetésünk diszkrepanciáival, inkonzekvens elemeivel, megnyilvánulásaival, aminek
következtében akár egy mélyebb önismereti szintre is eljuthatunk. Úgy vélem, nem
túlzás azt állítani, hogy a rendszerváltás utáni hazai keresztény könyvkiadás piacán
úttörõ jelentõségû alkotásról van szó, amely a maga témájában és mûfajában kétségtelenül alapmû. Igényes nyelvezete, lebilincselõ gondolatvezetése, briliáns
érvrendszere pedig valódi szellemi csemegét kínál minden olvasó számára.
László Virgil

6

J. F. Kavanaugh: i.m.: 197.o.
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A kételkedés magányossága
Darvasi László: A könnymutatványosok legendája c. könyvérõl
Magyarország, 1600 elõtt és után. Országút. Csönd.
Nyikorogva idõzik egy kékkönnyes szekér száz év kanyarulatában.
Kik ezek?
Öten vannak.
„Öten vannak, az bizonyos. Név szerint Goran Dalmatinac, Feketekõ Péter, Zorán
Vukovics, Aaron Blumm és Franjo Mendebaba. Öt férfi az idõk országútjain. Goran
Dalmatinacnak fagyott a könnye és pereg, mint a jégesõ. Feketekõ Péternek fekete
és apró, s kõ lesz belõle. Zoran Vukovics édesebbet sír az akácméznél, de ha meggyújtják, lángol a könny. Aaron Blumm világoskék szeme hideg és habos vért sír.
Franjo Mendebaba könnyében pedig felismerheted halálos ellenséged.”
Könnymutatványosok.
Kik azok a könnymutatványosok? Lihegve nyögi utoljára a világkém, ordítja az
éjszakába Pilinger Ferenc, sikoltja mindenki, aki valaha találkozott velük.
Õk pedig, mindenütt megfordulnak. Könnyük keresztülfolyik Magyarországon és
külhonon. Soprontól Szegedig, Velencétõl Budáig.
Sírnak, történeteket mondanak, néha kérdeznek, máskor csak figyelnek.
És megváltozik minden.
A törökök elfoglalják Budát, Zrínyit megöli egy vadkan, Absolon Demeter a hóbortos erdélyi nagyúr meghal.
Kik azok a könnymutatványosok?
Buda 1541-es elestekor tûnnek fel elõször, és 1686-ban Buda ismételt elestekor
átadják helyüket újabb könnymutatványosoknak. Sírásmûvészek. Elmennek
Jeszenszky professzor kivégzésére, és megváltoztatják egy ember életét, Efrájim ha
Kohent Budára viszik, hogy ott rabbi váljék belõle. Pilinger Ferencet Angelora bízzák, Pep Velemirnek megmutatják, hogy hol dobog a szíve.
Jozef Bezdán, a világ legjobb kéme nem élhet kétségek között. Tudnia kell, kik
azok a könnymutatványosok. Maga után kezd kémkedni és Jozef Bezdán érzi, hogy
valaki figyeli…
Hol kezdõdik a fikció, és hol ér véget a történelem?
Darvasi László úgy játszik a valósággal, hogy abból mese szövõdik. Velencébõl
indul, és a tündérekhez jut.
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Történetek sokaságát adja, és a történetek sokaságából, emberek története
emelkedik ki.
A történelem összeköti õket, mert mitikussá formálódtak a történelemben.
Darvasi elõbb szétszórja, majd összefûzi a szálakat. Szabadon ugrál térben és
idõben.
Egy másik nyelvre írja át a világot. Összefüggései érvényesek mindenhol, mert
megcsiszolt és gyönyörködtetõ minden mondata.
A Darvasi álmodta világban a csoda keveredik az álommal, valóság a varázslattal.
Kiderül azonban, hogy a csodák csupán arra valók, hogy az embert boldogtalanná
tegyék. Elterelik az ember gondolatait, elfordítják tekintetét a valóságról, de közben
nem változik semmi.
Pedig ha már egyszer megtörtént velünk a csoda, nem tudunk nélküle élni.
Konrad Rakonczay a német röpiratíró is ebbe pusztul bele. Egyedül így menekülhet fantáziából valóságba. A halál és a nemzés ragad ki a bennünket a mítoszból.
Darvasi könyvében egyedül a nõk állandók.
A nõkhöz menekülnek a könnymutatványosok, Pep Velemir igazi ellenségei a
szép nõk, minden a nõkhöz siet. A nõk lehelnek életet és halált minden létezõbe.
Ahogy az író végigvezet bennünket a kurucok korán, egy pillanatra eltûnõdünk.
Kultúrák között imbolygunk, látunk kaftános zsidót Buda utcáin imbolyogva,
kutyafejû tatárt kóborolni, törököt uralkodni.
Minden jelen van egy pillanatra.
Úgy száz évre.
Kik azok a könnymutatványosok? – kérdezem magamtól újra az 576. oldalon.
Nem tudom, de számomra többé nem létezik történelem a könnymutatványosok
nélkül.
Farsang Luca

Darvasi László: A könnymutatványosok legendája
Pécs: Jelenkor, 1999
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A teremtés és a pusztítás fénye
gondolatok Chaim Potok Fények könyve c. mûve kapcsán
Ez a könyv nekem a tudásról szól. Arról a tudásról, amit akár akartam, akár nem,
már nem tudok nem tudni. Így van ezzel a két ifjú, Gershon és Arthur is. Mindketten megméretnek ennek az új tudásnak a mérlegén. Különbözik a sorsuk, mert
különbözõ a talaj a lábuk alatt.
Fények könyve, mondja a cím. Igen, de ezen nem csupán a Zochárt , a Ragyogás
könyvét, a Kabbalát érti, hanem azt a kétféle világot, ahonnan õk jöttek, hogy
találkozzanak egy szürreális valóságban. Gershon, a brooklyni ortodox zsidó fiú, aki
a kabbala, a misztérium, Isten és a teremtés fényének embere lesz, és Arthur, akinek
életét meghatározza az, hogy apja részt vett az atombomba, a pusztítás fényének
létrehozásáben. A világ, amibõl érkeznek, determinálja õket. Mindõnk világa zárt, és
mindegyiknek vannak belsõ feszültségei és ellentétei. Ilyen a rabbiképzõben a
Talmudisták és Kabbalisták tábora és ilyen Arthur életében a fizika vs. rabbiság, a –
harmad és negyedízig – öröklött bûn és a törekvés, az esztelen keresés, hogy feloldja azt.
Zárt világaink szabályai, kis harcai között élünk a rendben, de eljön a pont, amikor
fel kell nõni, meg kell tudni, meg kell ismerni a lét más, valós (?) arcát. A fiatalembereket tábori lelkésznek viszik a koreai hábrúba, ahol kiszakadnak a rendbõl, a
szabályokból. Végük is kétféle lesz, mint ahogyan az a múltjuk is.
Vajon megállom-e a próbát, hogy nem érvényesek eddigi létem szabályai, el
bírom–e hordani, hogy valami, mint a háború, pusztán létével megkérdõjelezze az
enyémet? Gershon megállja a próbát. Bölcsebb lesz, belé ég a változás.
Visszavonhatatlanul. Arthur belepusztul. Elpusztítja apja örökének látványa, nem
képes kiszabadulni alóla, a maga révén szerezni feloldozást.
Ez a beavatás rendje, évezredes átmenetrítusa, aminek olyan nagyon hiányát
szenvedi modern társadalmunk. A fiatalembereknek ebben része van. Errõl (is) ír
Potok. Érzékenyen, óvatosan, de könyörtelenül tárja fel a változás misztériumát,
még méltónak találva arra az emberi nemet, hogy tanítsa. Valaki, aki még méltónak
tartja.
Körmendy Petra Kornélia

Chaim Potok: Fények könyve. Ulpius ház, Budapest 2001. 419 old. 1980 Ft.Fordította LoószVera. Orig. The book
of lights. 1981.szerzõi kiadás
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Titus Burckhardt:
A szakrális mûvészet lényegérõl a
világvallások tükrében
– könyvajánlás –
Egy mûvészi alkotás szakrális jellegét sok esetben a témája, tárgya alapján ítéljük
meg: amelyik mûalkotás a hit területérõl meríti a témáját azt szentnek, szakrálisnak
tekintjük. Pedig a mûvészet valójában forma. Egy szellemi szemlélet csak egy meghatározott formában jelenhet meg, és ahol ez a forma hiányzik, ott hiányzik a szellemi szemlélet is. A szakrális mûvészet eredete a szellem idõtlen mélységébõl fakad,
az angyaloktól ered. Ez azt jelenti az ember számára, hogy a teremtést, „az isteni
Mûvészetet” az ember a maga mûvészetével megismételheti, ám nem az Isten befejezett teremtését kell megismételnie – hiszen ez elbizakodott vállalkozás lenne –,
hanem az isteni szellem teremtõ aktusának módját és jellegét alkalmazva a mûvészet igyekszik az embert a tények világától megszabadítani. Ez a felfogás, a mûvészetnek ez a fajta eredeztetése minden hagyományhû kultúrában megtalálható.
Ezzel a gondolattal ismertet meg minket Burckhardt könyvének elején, és ezt a
gondolatot vezeti végig a könyvében úgy, hogy közben az indiai hagyomány szakrális
terének mélységeibe tekint, majd átvezet a kereszténység örökségeibe, amelyen
keresztül eljuthatunk az iszlám Egység mûvészeti rejtekébe, és végül a távoli kelet
szellemiségét a mûvészetének tükrében tekinthetjük meg.
Ezen hagyományok mindegyike más-más fajta nézetet hangsúlyoz, és ez kerül túlsúlyba a mûvészetükben is. Ám a könyv végére érve érezhetjük és érthetjük meg,
hogy a sokféle formákban megnyilatkozó szellemiség valahol mind egyfelé, Egyre
mutat.
Szlaukó Mónika

BURCKHARDT, Titus, A szakrális mûvészet lényegérõl a világvallások tükrében, Arcticus Kiadó, Bp., 2000.
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Lecsengés

A vallás csendje
Légy megértõ!
Értõ, megértõ, elfogadó, érõ, ráérõ, beérõ, elértõ...
Most gyilkolt meg; nem figyelt rám s nem is hallgatott végig.
Az igazság kertjében már csak egy valakit találhatsz: a legmélyebb csendet.
Hallgatás nélkül nincs megértés.
„Ne kérdezz annyit!” – kiáltott rám fenyegetõ gyötrelemmel. “Hiszen te tudod,
hogyan kell hallgatni.”
S akkor végre találkoztam az indiánfõnökkel. Mielõtt feltehettem volna jól átgondolt kérdéseimet, karon ragadott s kivitt egy domb tetejére, a prérire. Velem szemben ült, két óra hosszát. Egymásba kapaszkodott a szemünk, megragadtuk a másikat.
Átpislantottam, mi van a másik szemében. „Vesztettél.” – mondta. S újabb két óra
telt el. Láttam a lelkét, ismertem minden gondolatát, s közben ott tartott engem
pucéran szeme sugarában. „Kérdezz!” – szólt négy óra múltán. Felkeltem, s hazaindultunk. Egy világot nyertem, egy világot veszítettem.
A gyenge veszít. És az erõ alapú gyengeség?
A pap elsõ kérdése a jegyesekhez a házassági elõkészítõn: „Mennyi ideig tudtok
együtt hallgatni?”
Választhatok-e abszolút értéket életem alapjának, vagy az egyetlen választás az
alternatív szubkultúrába szorulás?
Vallásos valóságok: tér – templom; idõ – idõtlen liturgia; Isten – humánum; szépség – csillogóan kedves; rondaság – giccsesen kedves; öröm – tapsoló ujjongás; bánat
– kyrie; ízleljétek és lássátok – vegyétek és egyétek; csönd – csend.
Élj egyszerûen! Végezz egyszerû dolgokat sokáig, kitartóan, s örömmel, és ez
megajándékoz majd a lényeglátás képességével.
Rozs-Nagy Szilvia
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„A Kairosz a szó, amellyel a régi görögök az alkalmas idõt jelölték. Amikor megnyílik valami,
ami addig zárt volt. Amikor feltör valami, amelynek útja felfelé addig nem volt. A lehetõségek
beteljesítésének pillanata. Nem máskor és nem máshol, hanem itt és most, a jelenben.”
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