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FOLYAMATOK

Hogyan engedhette meg ezt Isten7
A keresztény hit és a természeti katasztrófák

Amikor e sorok íródnak, a délkelet-ázsiai szökőár halálos 
áldozatainak számát a tudósítások százötvenezerre teszik, 
a becslések szerint a térségben több mint egymillió ember 
vált földönfutóvá, az árván maradt gyermekek száma pedig 
elérheti a százezret. A keresztény hívő ilyen tragikus hírek 
hallatán szembesül a nyugtalanító kérdéssel: hogyan enged
hette meg ezt Isten? Akár magában a hívőben merül fel ez a 
gondolat, akár mások várnak választ tőle, a keresztény teoló
gia szempontjából mindenképpen az egyik legprovokatívabb 
kérdésről van szó. Hiszen miként lehet a jóságos, mindenható 
és gondviselő Istennek a keresztény hit és vallásgyakorlat 
alapjául szolgáló képét összeegyeztetni az ártatlanok szenve
désének tényével? Ha e szenvedés oka az emberi gonoszság 
(bűncselekmény, terrorizmus, államilag intézményesített 
terror) vagy az emberi mulasztás (balesetek), akkor -  legalább 
részben -  magyarázatul kínálkozik az ember szabad akarata, 
amely a gaztettekre és a rossz döntésekre is kiterjed. De mit 
kezdjünk a pusztító természeti katasztrófákkal, amelyekről 
ráadásul -  a természettudományos magyarázatok hatására
-  az a benyomásunk, hogy „be vannak kódolva” a teremtés 
rendjébe?

A választ viszonylag könnyen elintézhetnénk egy téves és 
éppen a zsidó-keresztény teológia által meghaladott istenkép 
alapján, úgy mutatva be a dolgok ős-okát, mint „végzetet”, 
„sorsot”, amely elől kitérni nem lehet, vagy úgy szólva a 
természetfölöttiről, mint kiszámíthatatlan, sőt az emberekkel 
szemben ellenséges istenségről. Vagy fundamentalista pré
dikátorként egy téves antropológia alapján szónokolhatnánk 
a bűnös világ kollektív megbüntetéséről. Bünbánatra felhívó 
beszédében azonban Jézus egyértelműen visszautasította, 
hogy a szerencsétlenségeket valamilyen bűn közvetlen isteni 
büntetéseként lehetne magyarázni. Esetleg hatásvadász módon 
elősorolhatnánk azokat a bibliai próféciákat, amelyek ilyen 
konkrétan szólnak a „világvége jeleiről”, homályban hagyva 
azt az üdvtörténeti szempontot, hogy Jézus Krisztus halála és 
feltámadása óta a „végidő” korszakát éli az emberiség.

A mai katolikus teológia nem bocsátkozik szofisztikus 
fejtegetésekbe a természeti katasztrófák ok-okozati össze
függéseiről, elveti Isten akaratának kíváncsi fürkészését, s 
legfeljebb arra utal, hogy a kozmosz, bár a Teremtő műve, még 
nincs a beteljesedés állapotában, még nem tökéletes. Vannak 
helyzetek, s az emberi nyomorúsággal való szembesülés ilyen, 
amikor el kell némulnia az okoskodásnak, hogy átadja helyét a 
keresztény felebaráti szeretetnek, az emberek között szolidari
tásnak. Hiszen Jézus, akinek követői vagyunk, újra meg újra 
irgalommal fordult a szegényekhez, a hátrányos helyzetűekhez 
és a segítségre szorulókhoz, ezért mi sem mehetünk el részvét 
nélkül semmiféle ínség mellett. Ugyanakkor keresztény alázat
tal beismerve, hogy képességeink és eszközeink elégtelenek 
a világ nyomorának enyhítésére, kérnünk kell Istent, hogy 
irgalommal tekintsen gondokkal küzdő gyermekeire.

G árdonyi M áté1

1 Siófok-Kiliti plébánosa
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Vattások párbeszéde
A vallás az ember egyik kiemelkedő egyéni ügye, a vallás 

azonban mégsem tekinthető kizárólag magánügynek. A val
láshoz és egyházhoz kapcsolódás, a vallás követése, az egyház, 
illetve egyházak működése nem volt pusztán magánügy a 
történelem korábbi korszakaiban, és nem az jelenleg sem. 
A vallások meghatározó közösség- és történelemformáló 
szerepet töltöttek be a földkerekség valamennyi jelentős 
kultúrkörében, hozzájárultak a tudományok, a művészetek, 
a kultúra, az állami és társadalmi intézmények, az emberi 
viszonyok fejődéséhez. A vallások gyakran megalapozták 
és erősítették a nemzeti azonosságtudatot, fejlesztették a 
hazafiságot, sőt esetenként annak túlhajtását, a nacionalizmust 
ís. A vallás- és egyháztörténet nem nélkülözte a véres vallás- 
háborúkat, az eretnekek kegyetlen büntetését és az egyházi 
hatalommal való visszaélés más megnyilvánulásait sem. Ilyen 
jelenségekkel sajnos napjainkban is találkozunk. Mindezek 
megelőzése, enyhítése és megszüntetése, valamint előnyös 
szerepük bővítése érdekében mellőzhetetlen a vallások és az 
egyházak kölcsönös megismerése, párbeszéde, tisztelete és 
tartalmas együttműködése.

A paradigmaváltás

Az egyes világvallások többnyire koherens erkölcs- és 
erényrendszereinek megismerése, tisztelete és a vallások 
kívánatos együttműködése szempontjából jelentős könnyítő 
szerepet képesek betölteni a hasonló vagy közös vallási ele
mek. A Tízparancsolat öt szabályát, nevezetesen a ne ölj, ne

lopj, ne hazudj, ne paráználkodj tilalmát és a tiszteld szüléidét 
parancsát mindegyik világvallás előírja. A jézusi aranyszabály 
(amit kívánsz, hogy veled tegyenek mások, te is azt tedd velük) 
különböző megfogalmazású változatait ugyancsak széles kör
ben megtalálhatjuk. Valamennyi hívő és nem vallásos ember 
sorsának alakulásában és értékrendjének harmonizálásában 
kiemelkedő regulatív szerepet tölthet be az arisztotelészi 
középmérték (meszotész) vallásonként eltérő névvel illetett (pl. 
a zsidó vallás szelíd örömének, a kereszténység mértékletes
ségének, a buddhizmus mértéktartó lemondásának és baráti 
érzületének) követelménye. Az emberiség nagy gondolkodói 
(filozófusok, vallásalapítók, teológusok, reformátorok, írók, 
művészek, társadalomtudósok) számtalan szellemi alkotásban 
fogalmazták meg azt a vallási szabályok által is kifejezett fel
ismerést, hogy bármilyen irányú túlzásoktól tartózkodással, 
a körülményekhez és az egyéni adottságokhoz igazodással 
nemcsak a közepest, a középszerűt, nem is csupán a cicerói 
aurea mediocritast, hanem az optimálist is lehet szolgálni. Az 
optimálisban pedig -  esetleg ellentmondások, ütközések és 
küzdelmek árán -  érvényesülhet a vallási értékek, sőt bizonyos 
vallási és nem vallási értékek harmóniája is.

A közelmúlt lényeges változásainak, különösen a bipoláris 
hatalmi struktúra megszűnésének, a globalizációs és differen
ciálódási folyamatok egyidejű erősödésének, az információs 
világtársadalom kialakulásának bizonyos következményei, az 
olyan súlyos válságtünetek, mint a vallási és a szekularizált 
erkölcsi kötelékek lazulása, a vallási és etnikai gyűlölet
ből fakadó kegyetlenkedések, az oitodox fundamentalista 
közösségek elkeseredett es kíméletlen fellepesei, a munka
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nélküliség, a nagymértékű és többnyire tiltott bevándorlás, 
az infláció, az adósodás, a szegényedés, a szervezett és egyéb 
bűnözés, különösen a terrorizmus, a maffiózitás, a korrupció, 
a prostitúció, a kibernetikai bűnözés, a genetikai manipu
lációkkal, a humán reprodukciós eljárásokkal, klónozással, 
emberi petesejt és spermium, magzati, illetve emberi szervek 
átadásával és felhasználásával való visszaélés lehetőségei, a 
kábítószerfogyasztás és egyéb szenvedélybetegségek, vala
mint a járványok, a súlyos és gyógyíthatatlan betegségek 
terjedése, az élővilág és a természet más összetevőinek 
pusztulása, a szörnyű kataklizmák, a gyakori közlekedési 
balesetek, a fenyegető természeti és műszaki katasztrófák 
sokakban reményvesztést váltanak ki. A gondolkodó és felelős 
lelkületű embereket pedig új értékek keresésére és meghatáro
zására, az értékek újrarendezésére, mindezek alapján esetleg 
átfogó paradigmaváltásra  serkentik korszakunk veszélyei, 
visszaélései és egyéb válságtünetei. A paradigmaváltást 
megtestesítő értékrendezés egyaránt magában foglalja a 
hagyományos és bevált értékek megtartását, elavult értékek 
szelektálását, új értékek előtérbe állítását, az értékrangso
rolás új ismérveinek és módszereinek kialakítását. Számos 
vallási, erkölcsi és szakmai kiválóság megállapításai nyomán 
korszakunkat nemcsak posztkolonialista, posztimperialista, 
posztindusztriális, posztszocialista, posztmodern korszaknak 
nevezhetjük, hanem átrendezésre szorul az individualizmuson, 
a szabad versenyen, a teljesítményen nyugvó, a gazdálkodás 
feltételeinek alakítására és a szociális feszültségek enyhítésére 
többnyire a határtalan fejlődés jegyében vállalkozó, ún. jóléti

állami és társadalmi berendezkedés is. Figyelmet érdemelnek e 
vonatkozásban is Fuknyama következő drámai megállapításai: 
„Az olyan társadalom, amely eltökélten és következetesen 
írtja a szabályokat az egyéni szabadság fokozása nevében, 
egyre szervezetlenebbé, atomizáltabbá és elszigeteltebbé 
válik, ezáltal képtelen lesz közös célokat elérni, közös felada
tokat végrehajtani. Ha valamely társadalom nem szab határt 
a technológiai fejlődésben, akkor ott valószínűleg másban 
sem lesznek határok és szaporodik a bűnözés, felbomlanak 
a családok, a szülők nem teljesítik kötelességeiket gyerme
keikkel szemben, a szomszédok nem figyelnek egymásra és 
a polgárok nem vesznek részt a közéletben”.1

A vallások összefogásának szü k ségessége

A problémák, az útkeresések ismeretében valószínűsíthet
jük, hogy az egyre többek által szorgalmazott értékújrarendezés 
vagy paradigmaváltás sarkalatos teendői közé az ember, a 
közösségek, az emberiség, az élővilág, a természeti környezet 
túlélésének, fennmaradásának biztosítására, a fenntartható 
fejlődés lehetővé tételére, az emberi örökség és a termelt 
javak igazságosabb elosztására, bizonyos eszmei értékek, 
az életminőség közösségi, kulturális, erkölcsi, testi és lelki 
egészségi, szociális, közbiztonsági összetevőinek fejlesztésére, 
az agresszió, az erőszak, a háború kiküszöbölésére, a béke 
megőrzésére irányuló értéktételezések tartoznak. Az ilyen 
holisztikus szemlélet csak olyan értékfelfogásból indulhat ki, 
amely az embert, a közösségeket, az emberiséget, az eszmei 
értékeket, a társadalmi, a természeti és művi környezetet, a 
természeti és műszaki törvényszerűségeket szerves egységben 
szemléli, óvja és szolgálja. Ennek a holisztikus szemléletnek 
a kialakításához, megszilárdulásához és hatékonnyá válá
sához mellőzhetetlenek a vallások közös, hasonló és eltérő 
összetevőinek alapos megismerése, kölcsönös tisztelete, az 
egyeztetett ökumenikus erőfeszítések. Erre a felismerésre a 
világvallások több tekintélyes képviselője, a vallástudomá
nyok számos művelője jutott már el.2 Megalapozottnak tűnik 
az a megállapítás, amely szerint a világbéke feltételei között 
jelentős helyet foglal el a világvallások közötti párbeszéd 
és békés kapcsolatrendszer. Sőt azt is mondhatjuk, hogy a 
világbéke nem érhető el a vallások közötti béke nélkül. E 
felismerések jegyében folytatásra érdemes, jelentős kezde
ményezések születtek.

A lényeges mitológiai különbözőségek, a világ eredetére, 
az ember rendeltetésére és halála utáni sorsára, az erkölcsi 
normák szerepére vonatkozó eltérő felfogások ellenére kor
szakunkban csökkennek a feszültségek és szembenállások 
a világ nagy vallásai között, sőt több tárgykörben, főleg az 
emberiség sorskérdéseiben, az egyénnek és a közösségnek 
is előnyös erkölcsi szabályok feltárásában és egyeztetésében 
kibontakozóban van az együttműködés. Napjainkban azFrancis Fukuyam a A történelem mégis folytatódik

1 Francis Fuknyama: A Nagy Szétbomlás. Az emberi természet és a társadalmi rend újjászervezése. Európa Könyvkiadó, 
Budapest 2000. 30-31. o.
2 Hans Küng -  Jose f van Ess: Párbeszéd az iszlámról. Palatínus-Könyvek, Budapest 1998 
Hans Küng -  Heinz Bechert: Párbeszéd a buddhizmusról. Palatimis-Könyvek, Budapest 1997 
Hans Küng -  Julia Ching: Párbeszéd a kínai vallásokról. Palatinus-Könyvek, Budapest 2000
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ellentétek inkább a fundamentalista és nem fundamentalista 
irányzatok, az eredetinek, hitelesnek nyilvánított tanítások, 
valamint az újabb vallási mozgalmak, továbbá a hagyományos 
mitológiával rendelkező vallások és az azoktól lényegesen 
különböző, kvázi, pszeudo vallási szerveződések között 
élesednek.3

Sokat ígérő kezdeményezések és erőfeszítések révén 
részeredmények is születtek már a világvallások kölcsönös 
megismerésének, tiszteletének és bizalmának javítására, sőt 
néhány tárgykörben együttműködés folytatására is. Ebben 
a keleti vallások hagyományos nyitottsága mellett jelentős 
szerepe lehet annak, hogy a II. Vatikáni Zsinat elismerte a 
vallásszabadságot, ezáltal a vallási pluralitást, a katolikus 
egyház feje pedig kifejezte sajnálatát az egyház más vallási 
meggyőződést követőkkel szemben korábban tanúsított türel
metlen, bántó megnyilvánulásaiért, esetenként kegyetlen, 
megtorló tetteiért. Origenes, Cyprianus és Augustinus már a 
kereszténység korai évszázadaiban megalapozták azt a hagyo
mányos katolikus felfogást, amely szerint az egyházon kívül 
nincs üdvösség. (Extra Ecclesiam nulla salus). Ezt a merev 
dogmát a XVII. században a janzenisták elméletileg azzal a 
megfogalmazással igyekeztek enyhíteni, hogy az egyházon 
kívül nincs kegyelem (Extra ecclesiam nulla gratia). A válto
zást e tekintetben II. Vatikáni Zsinat következő állásfoglalása 
tartalmazza: „Elnyerhetik az örök üdvösséget mindazok, 
akik önhibájukon kívül nem ismerik Krisztus evangéliumát 
és egyházát, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem 
hatása alatt arra törekszenek, hogy teljesítsék akaratát, amelyet 
lelkiismeretük szavában ismernek fel”.

Új kihívások

A globalizálódás sokféle egységesülő, illetve egyidejű 
etnikai, vallási, politikai, kulturális stb. differenciálódási 
folyamatait erősítő tudományos, műszaki, pénzügyi, gazda
sági tényezőkhöz szerencsésen kapcsolódik az önmagában is 
ellentmondó, ún. európai kultúrfölény dőre beképzeltségének 
csökkenése, valamint földünk hosszú múltra visszatekintő 
más, gyakran varázslatosan színes, tartalmas és tanulságos 
'kultúráinak, ezeken belül a kultúrák alapvetőjellegzetességeit 
meghatározó vagy befolyásoló vallások tanulmányozása, 
megismerése, tisztelete és az arra épülő együttműködés. Ezzel 
összefüggésben hangsúlyozandó, hogy a vallás és a kultúra 
fogalma és érvényesülési formái nem esnek teljesen egybe. 
A vallások azonban a Föld mindegyik nagy kultúrkörében 
meghatározó hatást gyakorolnak a hívők mentalitására, a 
családhoz, az emberekhez, a közösségekhez, a hazához, 
a hatalomhoz, az alkotáshoz, a munkához, a művészetek
hez, a szórakozáshoz stb. fűződő viszonyára. Amint Emilé 
Durkheim  is megállapította: minél inkább áthatja a vallás a 
kultúrát, annál jobban be tudja tölteni társadalomintegráló

funkcióját. A történelem számos példát szolgáltat arra is, 
hogy ugyanaz a vallás különböző kulturális környezetekben 
egymástól eltérő, sajátos elemekkel egészült ki. A vallástu
domány ezt a jelenséget az inkulturalizáció egyik sajátos 
esetének tekinti.

Párbeszéd helyett -  Összecsapás

Európa, illetve a Nyugat tagadhatatlanul óriási tudomá
nyos, művészeti és egyéb értékekkel járult hozzá az embe
riség kulturális és civilizációs fejlődéséhez. Ezek az értékek
-  közöttük a jogállamiság, az alapjogok, a demokratizmus, 
fontos műszaki és más civilizációs vívmányok stb. -  továbbra 
is oltalmazandók és fejlesztendők. A multikulturális világ 
sajátosságainak, veszélyforrásainak beható elemzése szerint 
azonban mellőzhetetlen S. P. Huntington alábbi következ
tetésének megszívlelése is: „más civilizációk ügyeibe való 
beavatkozás valószínűleg a legnagyobb veszélyforrás, amely 
bizonytalansághoz és potenciálisan globális konfliktusokhoz 
vezet a multicivilizációs világban”.4 Megalapozottan idézi 
szerintem könyvében Huntington Lester Pearson-nak azt az 
1950-ben született megállapítását, amely szerint az emberiség 
„olyan korszakba lép, amikor a különböző civilizációknak meg 
kell tanulniuk a békés egymás mellett élés szabályait; meg kell 
ismerniük egymást, s ha egymás történelmét, gondolkodás- 
módját művészetét és kultúráját tanulmányozzák, kölcsönösen 
gazdagabbá tehetik egymás életét. Ebben a túlzsúfolt, piciny 
világban sok választási lehetőség nincs, mert egyébként 
viszály, feszültség, háború és katasztrófa veszélye fenyeget”.5 
Mindehhez zárókövetkeztetésként Huntington hozzáfűzi: 
„A béke és a civilizáció jövője a világ nagy civilizációinak, 
politikai, vallási és szellemi vezetőinek együttműködésén és 
megértésén múlik. A civilizációk összecsapásában Európa és 
Amerika együtt vagy külön-külön bukik majd el... A világhá
ború veszélyét egyedül a civilizációk segítségével létrehozott 
nemzetközi rend háríthatja el”.6 A saját kultúra ápolásának és 
más kultúrák megismerésének, hasznosításának lehetőségét 
Segesvárv Victor a következőkben fogalmazza meg: „A globá
lis kort tehát nem tekinthetjük úgy, mint „a Nyugat világhódító

3 Kamarás István: Új vallási mozgalmak világszerte és Magyarországon. Magyar Tudomány 1999. 5. sz.
4 Sám uel P. H untington: A civilizációk összecsapása és a v ilágrend  átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest 1999. 
539. o.
5 Huntington: i. m. 57. o.
6 Huntington: uo.
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forradalmá”-nak időszakát, éppen azért, mert a globalizáció 
meghatározása magában foglalja a civilizációs dialógusok 
elkerülhetetlenségét... Egymás létének kölcsönös tudata, mély 
érzékenység mindazzal szemben, amit más népek gondolnak, 
éreznek, hisznek és értékelnek, s mindenekelőtt akarat, amely 
arra irányul, hogy mások hitét és tetteit ne magunk, hanem 
az ő mértékeik szerint tolmácsoljuk és ítéljük meg -  ezek a 
tulajdonságok tennék lehetővé e nagy hagyományok, hit- és 
értékrendszerek békés együttélését. Az ilyen magatartás nem 
arra vezetne, hogy a résztvevők kételkedjenek saját kultúrá
jukban és saját civilizációjuk értékeiben, de mindenképpen 
feltételezné azt, hogy valamennyien hajlandók legyenek a 
másik meggyőződéséből és tapasztalataiból tanulni, s integ
rálni a saját helyi, kontextuális világukba más civilizációknak 
azokat az elemeit, amelyek megkönnyítik bizonyos emberi 
problémák megoldását vagy közös célok elérését”.7

Hasonló tartalmú felismerések jegyében nyilvánította az 
ENSZ Közgyűlése az 1998. november 4-én egyhangúlag meg
szavazott határozatával a 2001. évet a civilizációk közötti dialó
gus évének. E határozat preambuluma szerint: „Tudatában lévén 
a különböző civilizációk által elért eredményeknek, amelyek 
a kulturális pluralizmus valóságáról és az emberiség kreatív 
képességeinek különféle formáiról tanúskodnak; kiemelve a 
türelem nagy fontosságát a nemzetközi kapcsolatokban és 
a dialógus hasznos szerepét egymás megértésében, a békét 
fenyegető tevékenységek elkerülésében, valamint a civilizációk 
közötti együttműködésben és kölcsönös megértésben; megerő
sítve azt a felismerést, hogy a különféle civilizációk által elért 
eredmények az emberiség örökségét képviselik, s az egész 
emberiség számára a haladás megvalósítására irányuló ösz
tönzés forrásai; ...a Közgyűlés kinyilvánítja megingathatatlan 
elhatározottságát a civilizációk közötti dialógus könnyítésére 
és előmozdítására”.8 A Közgyűlés ennek alapján felkérte a 
tagállamok kormányait, az ENSZ szerveit, elsősorban az 
UNESCO-t, valamint a többi érdekelt nemzetközi szervezetet, 
ezek között a kormányoktól függetlenül működőket is (NGO), 
hogy valósítsanak meg a civilizációk közötti párbeszédet szol
gáló kulturális, nevelési és társadalmi programokat.

Liberalizmus kontra konzervativizmus

Megjegyzendőnek tartom, hogy lényeges különbség tapasz
talható a multikulturalizmus liberális és konzervatív meg

ítélése között. Az előbbi az eltérő kultúrák kölcsönös tanul
mányozását, megismerését és megbecsülését szorgalmazza, 
az utóbbi pedig mellőzhetetlennek tartja a kultúrák olyan 
axiológiai kezelését, amelynek alapján azt hangsúlyozza, 
hogy „nem minden kultúra egyformán értékes, mint ahogy 
az egyes kultúráknak az emberiség fejlődéséhez való hozzá
járulása sem szükségszerűen azonos mértékű”.9 Úgy vélem, a 
vallási illetve etnikai alapú, hagyományos kultúrák egyetlen
-  pl. konzervatív -  világszemléletü értékrangsorolásának 
tárgyilagossága kétséges. Az ilyen törekvés kockáztatja 
bármely kultúrkör sajátos, esetleg más kultúrák jellegzetes 
elemeivel össze sem mérhető értékeinek sikeres feltárását és 
megismerését, valamint elfogulatlan megbecsülését és ésszerű 
hasznosítását.

A vallási értékek, valamint ezek ágazati és együttes har
móniái nemcsak gazdag változatosságban, hanem állandó 
változékonyságban valósulnak meg. A vizsgált értékek és 
harmóniájuk e közös tulajdonsága könnyen érthetővé válik, 
ha figyelembe vesszük, hogy a harmónia maga is érték, 
amelynek -  mint az értékeknek általában -  lehetnek változatai 
és fokozatai is. Az sem kizárt, hogy bizonyos körülmények 
között a diszharmónia tölt be előnyös szerepet, mint ahogy 
a hátrányosnak, a rossznak is lehet javításra serkentő, illetve 
javító hatása. A világvallások erkölcsi értékeinek képviselete 
nem teszi feleslegessé, hogy más felelős intézmények és 
öntudatos személyiségek a vallási erők közreműködésével 
folytonosan kutassák, értékeljék, fejlesszék és érvényesítsék 
az általános és ágazati erkölcsi követelményeket, mélyítsék 
a kölcsönös bizalmat, szilárdítsák a közösségi, társadalmi, 
multikulturális értékeket és kapcsolatokat. Ebben a folya
matban sem hagyható figyelmen kívül, hogy az ismert 
világ egyik alaptörvényszerűsége a folytonos változás és 
a visszatérő emberi elégedetlenség az újabb vívmányokkal 
szemben. A tapasztalatok szerint azonban a fejlődés több
nyire kockázatokkal jár, sőt minden előrelépésnek ára van. A 
konzervativizmus modernizálódást, a modernitás konzerva
tivizmust szül. A felismerések és a kivívott értékek abszolút 
vonatkozási pontokként kezelése nem lehet végleges. Az 
alrendszerek szaporodása és önállósulása, a pluralizálódás, a 
szétforgácsolódás egységesülést, univerzális világszemléletet 
és átfogó válaszokat igényel. Minden megtalált, jelentős válasz 
azonban újabb kérdéseket tám aszt.10

Ádám  A n ta l11

2003-ban az Egyházfórum  Alapítvány 43.832,- Ft tám ogatást kapott a szem élyi jövedelem adó  
1% -ából, m elyet a folyóirat nyom daköltségeire fordítottunk.

H álásan köszönjük m inden felajánlónak a tám ogatást: A z Alapítvány kuratóriuma

7 Segesváry Victor: 2001, a civilizációk dialógusának éve. Valóság 2001. 1. sz. 6-7. o.
8 Segesváry: i. m. 1. o.
9 Egedy Gergely: (Multi)kultúra -  konzervatív olvasatban. Magyar Szemle 2001. 3-4. sz. 63. o.
10 Tomka Miklós: Vallásfilozófia a: ezredfordulón. Világosság 2000. 8-9. sz
11 Dr. Ádám Antal professor emeritus, akadémiai doktor, ny. alkotmánybíró, a PTE AJK Tudományos Bizottságának elnöke.
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A magyarországi katolikus 
fdttankönyvek zsidóság képe 

(1969-1996)
A II. világháború után Magyarországon még igen sok és 

sokféle hittankönyv volt forgalomban katolikus területen. Egy 
idő után azonban csak Hamvas Endre Csanádi püspök hittan
könyveihez lehetett hozzájutni, azokhoz is csak ritkán. A II. 
Vatikáni Zsinat után Csanád Béla katolikus teológiai professzor 
és mások közreműködésével 1969-től új katolikus hittanköny- 
vekjelentekmeg, kis példányszámban, akadozva. Az elmúlt 1-2 
évben több katolikus hittankönyv is megjelent, több szerzőtől, 
különböző kiadásokban. A rendszerváltást megelőző években 
egyre szaporodtak a külföldi magyar nyelv ű hittankönyveknek 
a magyarországi megjelentetései. Ezek nagyrészt Nyugatról, 
másrészt Jugoszláviából, Zágráb, Újvidék kiadásaiból szár
maztak. Bár ezen kiadványok segítséget jelentettek, a plébániai 
vagy az igen gyér iskolai hitoktatásban csak segédkönyvként 
jelentkeztek. A magyarországi katolikus egyház ún. kiskö
zösségeiben komoly hitoktatói munka is folyt, ennek gépelt, 
sokszorosított formái is voltak. Oktattak a Regnum Marianum 
kereteiben vagy a Bokor kisközösségben.

A katolikus hittankönyveket abból a szempontból összefog
lalva, hogy mit tanítottak a zsidóságról, a vészkorszakról az 
elmúlt 20 évben Magyarországon, a következőket mondhatjuk 
el: talán nem az a probléma, hogy mit tanítottak, hanem az, 
hogy mit nem. A tanítás nem csupán az ismeretanyag átadása, 
hanem nevelve oktatás is egyben. Tehát a tankönyv másodla
gos, mégis fontos, mert sok mindent tartalmaz. Hiányzik pl. a 
zsidóság történetének bemutatása az elmúlt 2000 évet érintve, 
illetve az ünnepeknek és a szokásoknak az ismertetése. Azt 
hiszem, a hittankönyvekben az egyik probléma a törvényér
telmezés körül van. Hogyan élte meg az ókori zsidóság az 
ún. törvényt, és mit változtatott ezen Jézus.

Értelmezési problémák

Az egyik szempont az, hogy az ókori törvényeket illetően 
nem elvetésről van szó. Ugyanakkor azok a szempontok, 
melyeket Jézus megvalósít és vonzóvá tesz, egy idő után 
a prófétai szálakon kaptak hangot az „Ószövetségben”. A 
keresztény teológia beteljesedésről, megváltásról beszél Jézus 
esetében. A szeretet parancsát úgy beállítani a kereszténység
ben, mintha az a zsidóságtól idegen lenne, abszurdum.

A másik kérdéskör az ó- és újszövetségi elnevezések, fogalmak. 
Idézzük Jeremiás 31,31-et: „Igen jönnek napok, mondja az Úr, ami
kor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával”. Hirdeti

1 Katolikus teológus

Jeruzsálem  -  A felejthetetlen

az eljövendő időkre a szövetség folytatását és tökéletesedését. A 
próféták új Dávidot, új Templomot, új Szentföldet, új Jeruzsálemet 
várnak, melynek jellegzetessége az Úr örök szeretete, népe közti 
jelenléte. Sión új nevet kap, nem hívják elhagyottnak, férjet talál. 
Az Úr és Izrael újra szeretetkapcsolatba kerülnek, Izrael, a nő 
keresi férjét, az Urat. (Izaiás, Jeremiás, Ezekiél).

A harmadik problémakör a farizeusok, írástudók és más 
tanítók köre, akikkel Jézus vitatkozik. Nem ért velük egyet 
ebben és abban; s ezen rétegek ellene is törnek, de hogy hányán 
és mennyire testületi jelleggel, hogy mennyien vállalták ezek 
közül a közösséget társaikkal, nehéz lenne megállapítani.

A negyedik problémakör a szenvedéstörténet, Jézus elítélé
se. Itt a zsidók, mint a nép megjelölése mindenképpen téves, 
mert általánosít, jóllehet csak egy adott létszámról volt szó, 
s valójában nehéz a kérdés történeti rekonstrukciója, pl. a 
Főtanács esetében.

Az utolsó problémakör a vészkorszak ideje, mely világos 
földolgozást igényel. A nehézség az, hogy eddig sem a világi, 
sem pedig az egyházi történetírás tekintetében ez nem történt 
meg megnyugtatóan. Melyek azok a szempontok, melyek 
kidolgozásra várnak? Egyrészt az említett, másrészt a 2000 
éves kereszténység történeti kapcsolata a zsidósággal, történeti 
és teológiai vonatkozásokban egyaránt. Megemlítem, hogy a 
keresztény hittankönyvek átnézése, elemzése szükséges feladat, 
minden keresztény egyházat értve ez alatt, nagy és kis létszá- 
múakat egyaránt. Szükséges, hogy mind a keresztény, mind a 
zsidó hitoktatásban mód nyílhasson egymás megismerésére.

Szécsi József1
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Biszmilláhi ar-Rahmáni ar-Rahím  
(Az Irgalm as és K önyörületes Isten nevében)

Köteíező értékek, megdöntfietetíen 
normák az iszíám szerint

Az iszlám1 felfogása szerint az emberi lét értelme abban 
rejlik, hogy az ember elismeri az Egyedüli Istent, mint az 
egész világmindenség megalkotóját, és mindannak Urát, ami 
öt körülveszi, és ezek elismeréséből kiindulva csak egyre 
törekszik: hogy Isten tetszését elnyerje. Hitünk szerint ez 
az imádat az, amiért az ember mint teremtmény, meg lett 
teremtve.

Azt a teremtményt vagy azt a személyt, aki „aláveti”, aki 
átadja magát Istennek, azaz az iszlám híve, helyes szóval 
muszlim2-n&k nevezzük. A „mohamedán” vagy „mohame
dánizmus” elnevezés, melyet Magyarországon, illetve az 
egyes nyugati országokban nagy előszeretettel használnak 
a muszlimokra3 és az iszlámra, teljesen hamis, helytelen, 
és félrevezető. Ez az elnevezés ugyanakkor sérti az iszlám 
valóságos szellemét, tartalm át is. Hiszen mi muszlimok nem

M ekka — A szent város

„...Uram! Tárd ki a keblemet, és tedd könnyűvé a dolgomat, 
és oldd meg a csomót a nyelvemen, hogv megértsék szavam."

Korán 20,25-28

imádjuk Mohamedet, sem más teremtett lényt. Hitünk szerint 
csak Allahot, az Egyedüli Istent lehet imádni.

Az Allahban való hit4 az iszlám alaptétele, hiszen Allah 
Egyedüliségében és Mindenhatóságában kell hinni, és el kell 
ismerni azt a tényt, hogy egyedül Isten az, akit áhítatosan 
imádni és szolgálni kell5, és csak Őhozzá fordulhatunk segít
ségért és bűnbocsánatért, bármiféle közbenjáró vagy közvetítő 
nélkül. Naponta ötször hozzá imádkozunk, és egyedül hozzá 
fordulunk fohászainkkal is.

Mi, muszlimok ugyanakkor meg vagyunk róla győződve, 
hogy minden ember/rtra/^-val, vagyis vele született istentudattal 
jön a világra. Isten a teremtés során minden teremtménye termé
szetévé teszi a jóságra, a kegyességre és az Allah, az Egyedüli 
Isten megismerésére irányuló törekvést. A teremtmény környe
zete, neveltetése és életkörülményei azok a tényezők, amelyek 
megerősítik, vagy elhomályosítják ezt a törekvést.

Hitünk szerint az iszlám nem új vallás. Az iszlámot maga 
Isten alapította és kezdete Adám korára nyúlik vissza. Vagyis, 
ez a vallás a kezdettől fogva létezett, és az idők végeztéig foly
tatódni fog. Isten küldötteként különböző korokban, különböző 
nemzetekhez számos próféta érkezett. így például: Adám, 
Idrisz, Noé, Ábrahám, Lót, Iszmáel, Izsák, Jákob, Mózes, Áron, 
Dávid, Salamon, Ezékiel, Jónás, Zakariás, Jézus és Mohamed 
(Allah dicsérete és békéje legyen vele). Ők (béke legyen velük) 
valamennyien Isten eredeti vallását, az iszlámot tanították.

Az iszlámnak lényegében ugyanaz az üzenete és útmu
tatása, mint amit Isten az összes Mohamed (Allah dicsérete 
és békéje legyen vele) előtt élt prófétának kinyilatkoztatott, 
hiszen mindegyikük az „Isten akaratának való átadást”, azaz 
az iszlámot hirdette.

1 Az iszlám vallásilag nem más, mint „.Isten akaratában való megnyugvás és önmagunk átadása Istennek".
2 A muszlint az iszlám vallás követőjének neve helyesen, a muzulmán, a mohamedán név használata helytelen, tehát minden
képpen kerülendő! A z egyes orientalisták által használt mozlim, moszlim régies változat, illetve a moszlem pedig, mivel az 
arab muszlim szó rossz kiejtéséből származik, ugyancsak helytelen.
3 A Korán a m uszlim okat,,középen álló közösségnek” nevezi, és ezzel a „közepességgel" válnak az iszlám követői a legjobb 
emberekké.
4 A Próféta (Allah békéje és kegyelme rá) mondta: „A hit az, hogy hinned kell Allahban, angyalaiban, könyveiben, küldöt
teiben, az utolsó napban és az elrendelésben, legyen az akár jó, akár rossz! ”
5 ,,Es nem küldtünk előtted egyetlen küldöttet sem, akinek ne sugalltuk volna azt, hogy nincs más Isten rajtam kívül. Engem 
szolgáljatok!” (Korán 21,25).
6 A fitrah azt a tudási jelenti, hogy az Egyedüli Isten (arabul Allah) a Teremtő.
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A muszlimok igen nagyra értékelik Jézust (béke legyen 
vele), s az ő anyját, M áriát7. A Korán elmondja, hogy Mária 
Jézust szűzen szülte, és úgy beszél Jézusról, mint Isten szavá
ról {Legyél!): „ Jézus példázata olyan Allahnál, mint Adómé, 
porból teremtette őt, majd így szólt: Legyél!: És lett. ”

Jézusnak mint Isten küldöttének sok csoda adatott meg, 
de ő világosan kijelentette, hogy mindez Istentől származik. 
Jézus Izrael fiáihoz lett küldve, akik elutasították őt, és össze
esküdtek ellene; de az Isten megmentette őt. A Korán tanítása 
szerint nem ölték meg, és nem feszítették meg a kereszten, 
hanem felemeltetett az Égbe.

Ugyanakkor hiszünk abban is, hogy Mohamed (Allah 
dicsérete és békéje legyen vele) Isten utolsó prófétája és kül
dötte, nem az iszlám megalapítója, hanem annak lezárója volt. 
Vele jött Isten üzenetének átfogó, teljes és végső formája. Az 
ő feladata volt, hogy az előző prófétákat igazolja és kijavítsa 
azt, amit tanításaikban az emberi fondorlat meghamisított. 
Küldetése nemcsak az arabokhoz, hanem minden néphez szól 
és minden időre érvényes.

Miben hisznek még a muszlimok? Hiszünk Allah angya
laiban8, és hiszünk a Könyvekben9, az Ó- és Újszövetség isteni 
eredetében. Elvetjük azonban azok néhány részét, mert azok 
nem hű megfelelői annak, amit Allah az iszlámban kinyilat
koztatott, hanem emberi kéz beavatkozására utalnak.

Hisszük még a halottak feltámadását a világ végén; hisszük 
az ítéletet Napban és a Mennyben vagy a Pokolban letöltendő 
örök életben.

Noha úgy hisszük, hogy Allah mindenható, és Neki van 
rendelve az egész teremtett világ; ugyanakkor azt valljuk, 
hogy Allah az embert szabad akarattal, választási- és 
cselekvőképességgel áldotta m eg10, és ezért Allah teljesen 
igazságosan teszi morálisan felelőssé őt azért, amit életében 
tesz. Az iszlám azt tanítja, hogy a tetteinkért való felelősség 
terhét senki sem vállalhatja át a másiktól. Szabad akaratának

megfelelően mindenki követhet el kisebb-nagyobb hibákat, 
bűnöket. A nagy bűn az, ami [majdan] büntetést von maga 
után. Például a lopás, a paráznaság11, a szülők elhanyago
lása, a csalás és a rosszindulat... A döntés Allah kezében 
van. Ha akarja [most vagy később] megbünteti, s ha akarja, 
megbocsát neki. Erről tanúskodik a következő Korán idézet 
is: ,,Allah nem bocsátja meg, hogy [más isteneket] társíta
nak mellé. Ami [vétek] ez alatt van, azt megbocsátja annak, 
akinek akarja... ”

Mivel az iszlámban nincs papság, nincsenek templomi 
tisztviselők és hivatalos egyházi intézmények, bárki, akinek 
elegendő tudása van, és vállalkozik rá, hogy azt továbbadja, 
megteheti.

Mi, muszlimok, úgy véljük, hogy az Egyedüli Istent illeti 
a dicséret és köszönet, hogy az iszlámot a vallásunkká tette, 
abban a végső formában, ahogyan azt a Próféták Pecsétje, 
Mohamed (Allah dicsérete és békéje legyen vele) ránk hagy
ta, kötelességünkké téve, hogy ugyanúgy adjuk azt tovább, 
mentesen minden emberi átalakítástól, változtatástól.

Erős, hiteles hagyományként maradt ránk (El-Arbad bin 
Szarija szerint): „Allah Küldötte olyan világos és vitathatatlan 
szavakkal intett bennünket, hogy a szemek belekönnyeztek, 
és a szívek beleremegtek, majd azt kérdeztük tőle, Oh, Allah 
Küldötte, ez az intés egy elbúcsúzó emberé, hát mivel bízol 
meg bennünket? O azt mondta: Világos és vitathatatlan érvek 
birtokában hagylak itt benneteket (tanítást és vallási alapokat 
hagytam nektek), csak a pusztálásába igyekvő ember tér el 
ezektől. Aki megéri, az tömérdek nézeteltérést lát majd, ezért 
ragaszkodjatok szunnámhoz (életmódomhoz), és az utánam 
következő kalifák (a helyembe lépők) szunnájához. És vigyáz
zatok, kerüljétek el a vallási újításokat, hiszen minden újítás 
kitaláció, és minden [emberi] kitaláció tévelygésbe visz!”12

Ferenci Dem eter

7 Jézus anyja, az iszlám vallásban a legjobban tisztelt nők közé tartozik ártatlansága, jámborsága, és Istennek való elhivatott
sága miatt. A muszlimok hite szerint Jézus fogantatása Mária méhében csoda volt, mivel Mária érintetlen nő volt. A Korán 19. 
szúrája a Marjam nevet viseli, ami mutatja, hogy Mária életének tanulságai mennyire fontosak a muszlimok számára.
8 A z angyalok Isten teremtményeinek egyik csoportja, akik fényből lettek teremtve, és, akik láthatatlan világban élnek, s éle
tük minden pillanatában Allahot szolgálják, őt magasztalják. A muszlimok hite szerint minden embernek két külön angyala 
van, akik a cselekedeteit feljegyzik. (A jobb fe lö li írja a jó  cselekedeteket, a balfelöli a bűnöket.) Ezekből a feljegyzésekből 
kel! majd az embereknek számot adniuk az ítélet Napján. Néhány angyal név szerint is említve van a Koránban. Például 
Dzsibril (Gábriel), a kinyilatkoztatás angyala, Malik, a Tűz őre, Iszrafl, aki az Ítélet Napján a harsonát meg fújja, s a lelkeket 
elszámolásra hívja.
9 A tórát (ál-tanra), a zsoltárt (al-zabúr), az evangéliumot (al-indsíl) isteni kinyilatkoztatásnak tekinti az iszlám, sőt azt is 
mondja, hogy bennük M ohammedpróféta személyleírása és küldetése is bennefoglaltatik.
10 Mindemellett az is igaz, hogy Allah az ember születése előtt dönt annak sorsáról. Az ember élettörténetéi az [anyajméh 
angyala írja meg akkor, amikor a születendő gyermek még csak négyhónapos magzat. Az angyal azt a parancsot kapta Allah tói, 
hogy írja meg a táplálékát, élete történetét, hosszát és azt, hogy a Paradicsomba, vagy a Pokolba jut-e. Ennek a bizonyítéka: 
„A negyven hagyomány” című hagyománygyűjtemény 4. hagyományában található. (Al-Bukhári és Muszlim hagyománya).
11 A paráználkodás, és a házasságtörés (a zina) a legnagyobb bűnök közé tartozik az iszlámban. A saría szerint a házasság 
előtti paráználkodás büntetése 100 korbácsütés nyilvánosság előtt, míg a házasságtörés büntetése halál. Ugyanakkor szigorú 
feltételei vannak a büntetés végrehajtásának. Először is: 4 megbízható, becsületes, muszlim embernek kell magát az aktust 
látnia, és ezután tanúskodnia egy muszlim saría bíró előtt. Ha meggondoljuk, hogy általában az emberek nem nyilvánosság 
előtt csinálják az ilyen dolgokat, nem könnyű a bizonyítás. Ezen fe lü l Allah büntetést rendelt el az olyan embernek is, aki 
paráznasággal vádol egy nőt, és nem tud 4 tanút hozni vádja megerősítésére: az ilyen ember büntetése 80 korbácsütés, és 
soha többé nem lehet tanúságtételt elfogadni tőle.
12 Ahm ed hagyományozta.
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A  hinduizmus

A hinduizmus a világ egyik sajátságos vallási és társadalmi 
jelensége. Híveinek száma világszerte hat-nyolcszáz millióra 
tehető, így az egyik legnépesebb világvallásnak tekinthető. 
A hinduizmust nem a kötött dogmatikai rendszer, a közös 
történelem vagy valamely vallásalapító fogja össze, hanem 
egy olyan szellemi keret, amely az ember istenkeresésének, 
valamint világi és túlvilági boldogulásának szinte minden 
vetületét felöleli. A hinduizmus különféle szellemi irányzatok, 
filozófiai iskolák, vallásos tradíciók és életmódgyakorlatok 
összessége. Éppúgy megtalálható benne az orthodoxia, mint 
a reformista irányzatok, egyetemes és partikuláris vonulatok, 
világi jellegű és szigorúan aszketikus vagy misztikus iskolák, 
inkább elméleti filozófiák és gyakorlati tradíciók.

A Véda-irodalom

A hinduizmus legalább hat-nyolcezer esztendős múltra 
tekint vissza, kezdete nem ismeretes, gyökerei az írott 
történelemnél korábbra nyúlnak vissza. Keletkezése nem 
köthető egy bizonyos alapító tevékenységéhez. Öndefiníciója 
szerint e tradíció az örök erény, vallás (.szonátán dharma) 
megnyilvánulása. A hinduizmus kinyilatkoztatásos alapja a 
Véda-irodalom (véda = tudás), a hajdani aszkéta-bölcsek által 
közvetített himnuszok, amik a vallásosság életigenlő, sokszor 
világias célokat sem nélkülöző vetületét képviselik. A védai 
világkép szerint az ember áldozati tetteivel befolyásolhatja 
a világ menetét, jóléte az égi hierarchia elégedettségétől
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Mottó: „A valótlanból vezess a valóságosba! A sötétségből 
vezess a fén yre ! A halálból vezess a ha lhata tlanságba!"

függ. Az archaikus véda-szemlélet alapvető rítusa a szent 
tüzáldozat. Ide kapcsolódik a lelki fejlődés egyik módja, a 
cselekvés útja (karma jóga), mikor az ember rituális és jámbor 
cselekedetein keresztül keresi Isten kapcsolatát. Az eredeti 
négy Védához kapcsolódik a rituális előírásokat tartalmazó 
bráhmana-irodalom, az absztrakt meditációt segítő áranjakák, 
valamint a titkos tanításokat összegző Upanisadok. Ez utóbbi 
műfaj tekinthető a hinduizmus ismeretelméleti részének, 
amely az Abszolútum felé vezető tudás, vizsgálódás útját 
(gjána-jóga) képviseli. A Purána-irodalom, kozmológiai, 
történelmi és erkölcsi fejtegetések mellett a fő hangsúlyt a 
személyes és könyörületes Isten iránti áhítatra, odaadásra 
helyezi, így legfőként a szeretet útját (bhakti-jóga) képviseli. 
E három ú t - a  cselekvés, a tudás és az áh íta t-vezet Istenhez. 
A különböző nézetek, lelki folyamatok enciklopédikus igényű 
összegzése a Bhagavad-gítá, a hinduizmus egyik legismertebb 
szent könyve.

A hinduizmus elméleti struktúráját a hat klasszikus filozó
fiai iskola, a hat darsana képezi -  logika (njája), atomelmélet 
(vaisésika), analitika (szánkhja), misztika (jóga), rítusértelme
zés (mímámsza) és dialektika (védánta) - ,  melyek az ember 
földi és égi hivatását tárgyalják. Ezt az inkább elméleti vonalat 
egészíti ki a vallásosság, amelynek fő vonulatai a Visnu-hit, 
a Siva-hit és a különböző istenségek kultusza. A fő szellemi 
törésvonal az Abszolútum személyes, illetve személytelen 
felfogása mentén alakult ki, de abban -  az egyetlen anyagel
vű, lókájata iskolát kivéve -  minden irányzat egyetért, hogy 
a világ végső princípiuma szellemi, transzcendens.
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E végső szellemi lényeget általában három aspektusban 
ismerik fel: mint a létezés egyetemes, végtelen elvét (Brahman, 
világszellem), mint a mindent átható immanens isteni prin- 
cipiumot (Paramátman, Felsőlélek) és mint a transzcendens 
tulajdonságokban bővelkedő személyes Istent (Bhagaván). 
Az Abszolútumot, Istent három jellemzőjében ragadják meg: 
öröklét, tudás és boldogság, s a fenti aspektusok ezeket az 
arculatokat képviselik. A személytelen világszellem a létezés 
princípiumát birtokolja, az immanens Paramátman a létezést 
és mindentudást, Bhagaván pedig a lét-tudat-boldogság teljes 
spektrumát.

Isten kiteljesedő energiája

A hinduizmus felfogása ember és Isten viszonyáról
-  a személyes-személytelen koncepció törésvonala mentén
-  alapvetően kétféle. A személytelen felfogás nem ismeri el 
sem a világ, sem az egyén valós létét, mindezt a káprázat, 
az illúzió (májá) fogalomkörébe utalja, s egyetlen létezőként 
Brahmant, az Abszolútumot ismeri el. A lelki tökéletesedés 
célja az illúzió megszűnése és a végső visszarendeződése az 
Abszolút princípiumra.

Ezzel szemben a személyes irányzatok valósnak fogadják 
el mind Isten, mind a világ, mind az egyéni individuum létét. 
A mindenség végső oka Isten, akit a mindenség forrásának, 
fenntartójának és végül magába olvasztójának tekintenek. 
Isten környezete az abszolút szféra, melynek torz tükörképe 
az anyagi világ. Mind a világ, mind az azt benépesítő lények 
Isten kiterjedő energiája. Az anyagi energiát illúziókeltő erő
nek is nevezik, mivel befolyása alatt az egyébként spirituális 
lelkek megfeledkeznek lelki identitásukról. Az anyagként 
működő energia biztosítja azokat a feltételeket, melyek 
között végbemehet a testi születés és a megpróbáltatásoktól 
sem mentes tökéletesedés. Az anyagi energia örök, jóllehet 
két fázisban létezik: megnyilvánulása a világ kibontakozott 
állapota, visszarendeződött ősállapota a „megsemmisülés”, 
amely fázisok ciklikusan követik egymást. Maga a teremtés 
kétfázisú. Isten önmagából, pontosabban önnön energiájá
nak kibontakoztatása révén alkotja meg az anyagi világot, 

>majd az élő lelkek szikráival megtermékenyíti a természet 
, anyaméhét.

Az egyéni lelkek osztoznak az isteni tulajdonságokban
-  öröklét, tudás és boldogság - ,  ugyanakkor személyiségük 
révén különböznek is Istentől. A minőségi azonosságot meny- 
nyiségi különbség kíséri, az ember mégis a benne rejlő isteni 
folytán ismerheti meg Istent. Az egyéni lélek nem teremtett, 
transzcendens, spirituális tudatszikra, akit az eredet ontológiai 
ténye és a szeretetteljes kapcsolat potenciális lehetősége fűz 
Istenhez. Az élet a lélek sajátja, a létezés a mindenség pozitív 
ténye. A diszharmonikus vágyak anyagi feltételek közé kény
szeríti a transzcendens lelkeket, aki így ki van téve a négyféle 
szenvedésnek, a testi születésnek, betegségnek, öregségnek és 
halálnak. A test halála után a lélekszikra más testi formába 
költözik, cselekedeteinek és tudatának megfelelően.

A hinduizmus egyik alapeszméje a lélekvándorlás tana, 
amely szorosan összefügg a cselekedetek, a karma törvényével. 
Az ember felelős tetteiért, amik nem csupán világi sorsát,

hanem a következő születés lehetőségeit is meghatározzák. A 
mindenkori élet körülményeit a korábbi cselekedetek szabják 
meg, így az emberek közötti egyenlőtlenség vagy a szenvedés 
nem igazságtalanság, s az újabb, kedvezőbb születés lehetősé
ge erkölcsi elégtételt jelent a pillanatnyi szenvedésért. Három 
anyagi tényező minősíti az ember tetteit, a tudatlanság, a szen
vedély és a jóság. E három tényező befolyása az újjászületést 
is meghatározza, a tudatlanság alacsonyabb -  akár állati vagy 
növényi -  létformák felé vezet, a szenvedély emberi létfor
mához köt, míg a jóság magasabb szintű létet eredményez. 
„Az Úr ruháját hordja minden” -  mondják az Upanisadok, 
vagyis minden élőben, sőt minden létezőben ott rejlik az 
isteni jelenlét. Ezért alapeszmény a hindu szemléletben az 
élet egyetemes tisztelete, az erőszakmentesség, az ahimszá. 
A nem-ártás megteremti a békesség auráját az ember körül. 
A lélekvándorlás körfolyamatából végérvényes szabadulás is 
létezik, ez nem más, mint az üdvállapot elérése.

Bűn és erény

A hinduizmus négy emberi alapeszményt jelöl meg a relatív 
és az abszolút hivatás betöltése végett. Mindennek a rend, 
az erény, a vallás (dharma) az alapja. A dharma az emberi 
és isteni követelményrendszer szintézise, amiben a káoszból 
kozmoszt teremtő isteni akarat, a világ rendje tükröződik. Az 
erény alapján biztosíthatja az ember a tisztességes megélhe
tését, gyarapodását, önmaga és mások jólétét is elősegítendő. 
Ez az anyagi szempontból is termékeny életelv az artha, vagy 
értékteremtés. A következő életeszmény az érzéki-érzelmi 
szféra (káma) tökéletesítése, a testi gyönyör és szaporodás 
kérdése, amellyel kapcsolatban az önfegyelem, a tisztaság, 
hűség és a házasság szentsége a mérvadó. A negyedik élet

eszmény az üdvösség (móksa), amely túlmutat a világi létezés 
előbbi eszményein, s az ember lelki elhivatottságára hívja fel 
a figyelmet. Az üdvösség nem más, mint az Istent eltakaró 
illúzió eloszlása, illetve a lélek eredeti helyzetének vissza
állítása. Egyes iskolák -  főként a szeretetmisztika művelői
-  egy végső, ötödik életeszményről is beszélnek. Ez a bhakti, 
ami nem más, mint a szeretetteljes találkozás (unió mystica) 
Istennel az áhítatos rajongásban.

12 2004/6



SÚLYPONT

A szent hagyomány a bűn és erény kérdésével is foglal
kozik. Jóllehet a tettekért vállalt felelősség, a karma tudo
mánya gyakorlatilag értelmetlenné teszi a bűnösséggel való 
fenyegetést, s ráadásul magasabb szempontból nincsen jó és 
rossz, hiszen ez csupán az illúzió duálpárjai közt tűnik így, 
mégis létezik követendő és kerülendő a világban. Mert nem 
mindent szabad, de mindent lehet -  csakhogy a következmé
nyeket viselni kell.

A bűn legáltalánosabb definíciója, ami irányultságában 
ragadja meg a kérdést: a magasabb rendű energia alacsonyabb 
rendű alkalmazása, vagyis egy szuboptimális, értékvesztő 
tevékenység. A hinduizmus teológiai bűn-definíciója egy
bevág a világ más tájain megfogalmazódott tétellel: tudatos 
vagy önkéntelen szembeszegülés az isteni akarattal, ami nem 
más, mint a lázadás, illetve a tudatlanság emberben lakó 
démonainak megnyilvánulása. A tettekben megragadható 
bűnöket négy kategóriába osztják: I) erőszak, II) mámor, 
III) kicsapongás és IV) játékszenvedély. Ezek az emberi 
hajlamok pozitív gyakorlatokkal fegyelmezendők: az erőszak 
legyőzésének eszköze az erőszakmentesség gyakorlása a 
társas viszonyokban, valamint az állatok életét megkímélő 
táplálkozás, a vegetárizmus; a mámor ellenszere a bódító 
szerek kerülése; a paráznaság ellen a szent házasság, a 
hűség és a'nemzés, vagyis az élet továbbadása szentségének 
megbecsülése hat; a játékszenvedély pedig a hazárdjátéktól 
való tartózkodással győzhető le. Ugyanígy a vallásnak 
vagy erénynek is négy oszlopát ismerik: I) igazságosság, 
II) könyörtilet, III) aszkézis és IV) tisztaság. Az indusok 
szakrális állatuk, az erényt megtestesítő bika négy lábához 
hasonlítják e követelményeket, s úgy mondják, a jelen kor
szakban rogyadoznak e jószág lábai, csak az igazságosság 
nem roppant még meg.

A bűn és erény nyolcas rendszere mellett további sűrítést 
jelent a három erény: a bölcsesség, a higgadtság és a szeretet. 
Innen pedig már csak egy lépés a hinduk szent Om-szótag- 
ja. Az A-U-M hangzókból összetevődő ősmantra egyetlen 
szótagba, illetve látható jelbe tömöríti az Abszolútum (A), 
az ember (M) s a kettejük közt lévő szeretetkapcsolat (U) 
hármasságát.

1 A Magyar Vaisnava Hindu Misszió titkára

Az emberi lét vonatkozásában a hinduizmus három kérdést 
vizsgál: miért?, hogyan? és mi végett? Az első kérdésre az 
egzisztencia ontológiai ténye, valamint Isten végső oksági funk
ciója a válasz. A transzcendens léttel szemben az anyagi-testi 
élet az isteni harmóniából kiszakadt lelkek sajátja. A második 
kérdésre adott válaszok -  a szabályozott életvitel, a társadalmi 
és lelki rendek struktúrája, az emberi életeszmények megfogal
mazása stb. -  a helyes élet gyakorlati útmutatását jelzik, végül 
a mi végett kérdése az ember transzcendens hivatására utal. 
A hindu hagyomány mindhárom kérdéskörben megfogalmaz 
válaszokat, azaz informál, végső célja azonban a transzfor
málás, a világi elidegenedés állapotából az isteni harmóniába 
visszavezető reintegrálás. Ezzel a kérdéssel gyakorlatilag a 
hinduizmus minden iskolája foglalkozik, ezért e világvallás 
egésze tekinthető egyetemes üdvkeresésnek.

Hindu hittételek

1. Hiszek a mindent átható Legfelsőbb Lényben, aki egy
szerre benne rejlik mindenben (immanens), és kívül is van 
mindenen (transzcendens), egyszerre a teremtő s a megnyil
vánult valóság.

2. Hiszem, hogy az univerzumok megnyilvánulása, fenn
tartása és megsemmisülése állandó és véget nem érő körfor
gásban követi egymást.

3. Hiszem, hogy az összes törekvő lélek Isten felé tart, és 
végül fölszabadul, vagyis lelki tudatosságra tesz szert és kike
rül az ismétlődő születések és halálok köréből. Ettől egyetlen 
lélek sincs egyszer s mindenkorra megfosztva.

4. Hiszek a karmában, az ok-okozat törvényszerűségében, 
aminek révén mindenki a maga sorsának kovácsa. Az ember 
sorsát a gondolatok, szavak és tettek határozzák meg. Hiszek 
a lélekvándorlásban, hogy a lélek újra és újra testet ölt, mind
addig, amíg összes karmáját föl nem oldja.

5. Hiszem, hogy a Transzcendens Abszolút megismeréséhez 
nélkülözhetetlen a lelkileg felvilágosult tanítómester, a guru 
segítsége csakúgy, mint a személyes önfegyelem, a helyes 
viselkedés, a léttisztítás, az önvizsgálat és a meditáció.

6. Hiszem, hogy Istennel a templomi imádaton, a rítusokon 
és a szentségeken, valamint a személyes odaadáson s a szent 
név meditációján keresztül lehet kapcsolatot teremteni.

7. Hiszem, hogy minden élő szent, szeretetre és tiszteletre 
méltó, s ezért vallom az ahimszá, az erőszak nélküliség 
elvét.

8. Hiszem, hogy mindegyik hiteles vallási út Isten tiszta 
szeretetének és világosságának más-más arculata, amely 
toleranciát és békességet érdemel, s amelyek közül mindenki 
a saját szellemi-lelki evolúciója szerint a legmegfelelőbbet 
gyakorolja.

9. Hiszem, hogy az emberi élet célja Isten önzetlen odaadó 
szolgálata, amely feltételek nélküli -  tehát nem vár cserébe 
semmit -  és megszakítatlan, mert csak ez teszi tökéletesen 
elégedetté a lelket.

R ácz G éza1

2004/6 13



SÚLYPONT

Rövid értekezés a vallási 
tolerancia kérdésköréről a 
buddhizmus szemszögéből

Igencsak rövid időm maradt arra, hogy a szerkesztő sze
mélyes kérésének eleget téve összegezzem a buddhista tanítás 
vallási toleranciára és a vallási közös felelősségvállalásra 
vonatkozó lényegi pontjait, itt az Egyházfórum hasábjain. 
Ennek tükrében mellőzni vagyok kénytelen minden akadé
mikus hivatkozást, idézetet, és csakis arra szorítkozom, hogy 
a buddhista Tan esszenciáját felmutassam, úgy ahogyan az 
bennem kristályosodott ki, természetesen azokra a lényegi 
pontokra koncentrálva, amelyek a vallásközi párbeszéd és a 
közös gondolkodás sarokkövei lehetnek. Igyekszem mellőz
ni minden olyan szakkifejezést, amely az európai filozófiai 
hagyomány tárgykörén kívül esik, illetve ahol elkerülhetetlen 
egy-egy kifejezés bevezetése, ott rövid magyarázattal világí
tom meg a terminusok jelentését.

Miután minden vallásbölcselet filozófiai diszciplínák köré 
épül, és a filozofálás lényege a helyes kérdések feltétele, 
megpróbálom én is egy alapvető és kikerülhetetlen kérdésen 
keresztül körüljárni a témát:

Ki Buddha?

tereknél, mások tanításaiban vagy értelmetlen aszkézisben 
kell keresni, hanem egyedül önmagában, és ez fordította éber 
figyelmét önmaga felé. A legendák szerint a Nairandzsaná 
folyó partján, a mai Benáresz (Varanaszi) közelében nagy 
elszánással egy dzsambufa tövébe ülve, mindenfajta meg
erőltetés nélkül érte el a meditatív elmélyülést, aminek 
további elmélyítésével és kiegyensúlyozott fenntartásával 
megértette a létezés természetét, a dolgok valóságát. Ez volt 
megvilágosodása, mikor is ‘ráébredt’ a dolgok mibenlétére, 
és ezért lett a neve ‘Buddha’: a ‘Felébredett.’ Ezek után 
Buddha még 45 éven keresztült tanította a felébredés ügyes 
módszerét, míg nyolcvanéves korában egy szarvasgomba
mérgezés következtében meg nem halt. Ezalatt a negyvenöt 
év alatt terjedt el tanítása India-szerte, és ez alatt formálódott 
személye köré az a szerzetesi -  végső soron paradox módon 
aszketikus -  közösség (a Szanghá), ami halála után tovább 
éltette tanítását.

Buddha saját tanítói tevékenységéről azt vallotta, hogy sem
miféle új tant nem hirdet, csak az Örök Törvényt, a Szanáthana 
Dharmát fogalmazza meg pontosabban saját kora számára, 
teszi közvetlenebbé, közérthetőbbé. Célja egyértelműen nem

A hagyomány értelmében a mi világkorszakunk meg
világosodott tanítómestere, akit ezzel a névvel illetünk az 
észak-indiai Lumbíni-ben született az ortodox théraváda 
buddhista iskola datálása szerint i.e. 563-ban. Lumbíni a Sákja 
nemzetiség hazájának fővárosa volt, ahol Buddha Gótama 

, Sziddhártha néven látta meg a napvilágot, az uralkodó oli- 
. garchia tagjaként. Sziddhártha herceg később a Sákjamuni 

(a Sákják bölcse) nevet kapta, így gyakran emlegetik ezen a 
néven is. Az ifjú Sziddhártha kasztjának megfelelően harcos 
neveltetést kap, és a hagyomány szerint 29 éves koráig telje
sen világi életet él, míg a minden ember halandóságával való 
szembesülés sorsdöntő élményének hatására el nem hagyja a 
királyi palota minden kényelmét, ifjú feleségét, Jasódharát és 
újszülött kisfiát, Ráhulát, hogy aszkétikus remeteéletet éljen, 
és csak a szellemi megszabadulás keresésének szentelje életét. 
A hagyomány szerint hat éven át bolyongott, és különböző 
tanítómesterektől tanult, akik közül Alára Kálámát és Udraka 
Rámaputrát emeli ki a hagyomány, akik mindketten felfoko
zott szellemi elmélyedésekhez vezető meditációs eljárásokra 
tanították őt. Sziddhártha ezen hat év alatt kegyetlen módon 
önkínzó életet élt, próbálván a test megtörésével rábírni szelle
mét a végső megszabadulásra. 35 éves volt, mikor rádöbbent, 
hogy a valóság megismerésének kulcsát nem más tanítómes

A buddhizm us elterjedése

az volt, hogy új vallást alapítson, csak hogy minden ember 
számára elérhetővé és beteljesíthetővé tegye az emberiség 
egyetemes célját és értelmét, azt, hogy minden ember elérje 
a megismerés legmagasabb fokát, buddhista fogalommal élve 
a felébredést, a buddhaság állapotát. Tanítását általános érte
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lemben a ‘középút’ tanításának (madhjamaká-nak) nevezte, 
amely utalt a szélsőséges nézetek (pl. idealizmus vő. realiz
mus), a szélsőséges életmód (pl. aszketizmus vő. hedonizmus) 
és a szélsőséges vallásgyakorlat (pl. túlzott áhítatosság vő. 
cinikus dekonstruálás), de tág értelemben véve mindenfajta 
szélsőséges felfogástól való mentességre. Kusinagarában 
bekövetkező halálakor utódjának magát az Örök Törvényt 
tette, jelezvén ezzel, hogy nem őt mint személyt, hanem a 
megvilágosodás eszményét kell tanítványainak követni. így 
értelemszerűen nem volt vallásalapító, sem isteni személy, 
hanem hangsúlyozott módon emberi lény, aki saját erőfe
szítésinek köszönhetően saját erejéből, saját módszerével, 
saját felismeréseinek és ráébredésének köszönhetően érte el 
a világról és az emberről alkotott ama legmagasabb tudást, 
amely természetéből fakadóan személyét is gyökeresen 
átalakította, és amely a buddhista hagyományban a végső 
bölcsesség (a pradzsnyá) lényege.

Mi a b u d d h a sá g ?

Ez a lényeg -  minden misztifikálást kerülve ugyan, de
-  szavakkal nem megragadható, túl van a nyelvi kifejez
hetőség eszközein, a fogalmi megragadáson, és kizárólag a 
tökéletes bölcsesség {pradzsnyá), a tökéletes erkölcsi maga
tartás (síla), és a tökéletes meditatív elmélyedés (szamádhi) 
együttes gyakorlásával érhető el, amely -  egy platóni idé
zettel élve: úgy születik meg a lélekben, mint egy kipattanó 
szikra által keltett világosság. Megragadhatatlansága miatt 
nevezi a késői buddhista filozófia ezt a lényeget ‘ürességnek’ 
(súnjatá) (ami elsősorban ismeretelméleti szemszögből lét
rehozott fogalom, és a fogalmi mentességet jelöli), és ennek 
megragadását ‘ellobbanásnak’ (nirvánának), miután ebben 
az állapotban minden nézet, világról alkotott felfogás, szub
jektív képzelődés ellobban. Aki ezt a lényeget önmagában 
realizálja, oly tisztán és világosan látja a dolgok lényegét, mint 
az álmodókhoz képest az ébren levők, innen a felébredés, a 
buddhaság fogalma. Egy buddha értelemszerűen meghaladta 
emberi korlátait, és így bizonyos szemszögből több mint 
ember, mindezzel együtt nem kevesebb, mivel a buddhává 
válás nem zárja ki az egyidejűleg emberi létformában való 
megtestesülést, minthogy egy nagyobb halmaz saját részhal
mazait tartalmazhatja. Buddha tehát nem vált istenné, vagy 
az Istenné, mivel a felébredés doktrínája a lét teljesen más 
horizontján értelmezhető.

Mindezzel együtt követői néhány évszázad elteltével 
vallásos tiszteletből isteni rangra emelik Buddha személyét, 
a rendkívül fantáziadús ind kultúra hatására legendákkal 
tarkított mitologikus hátteret teremtve személyének, ahol 
Buddha, mint világkorszakunk egyetlen egyetemes világmeg
váltója minden ember megszabadítója jelenik meg. Fontos itt 
megjegyezni, hogy a ‘buddha’ egyébként nem személynév, 
hanem egy szellemi attribútum, amely nem csak a Sákjamuni 
Buddhára, hanem más személyekre is vonatkoztatható, így 
köznév, s mint ilyen kis betűvel írandó; ha nagybetűvel írjuk 
akkor a történelmi Buddhára vonatkozik. Buddha így lassan 
az évszázadok során krisztusi rangra emelkedik, és a fogalom, 
csakúgy mint a ‘chrisztosz’ (jel. felkent) -  ami ugyanúgy 
attribútumként volt használatos -  eggyé válik magával a 
legfontosabb személlyel, akit ez jelölt.

Továbbá a buddhizmus is európai műszó, amely a Buddha 
által megfogalm azott Dharm a követőinek szerteágazó cso
portjait, iskoláit próbálja meg egyetlen fogalomba sűríteni, 
de m int ilyen nyilvánvalóan sajnos pontatlan is, ugyanis 
léteznek olyan buddhista irányzatok, amelyek Buddha 
személyét durván szólva m integy ‘m ellékesnek’ tekintik, 
és sokkal inkább a szellemi gyakorlásra, a meditációra 
összpontosítanak. Pontosan ezért számos látszólagos ellen
tétre lelhetünk a különböző buddhista iskolák tanításaiban, 
amelyek egyrészt kialakulásuk eltérő ideje, m ásrészt kul
turális háttere m iatt m indig más aspektusból értelm ezik 
a Dharmát. És pontosan ez teszi rendkívül aktuálissá és 
örök érvényűvé Buddha tanítását. M ert bár tökéletes és 
befejezett még sincs soha kész, mert állandóan aktualizálni 
kell a kornak és a kulturális elvárásoknak megfelelően. 
Buddha tanításának legfontosabb jellegzetessége, hogy 
antropocentrikus, figyelme központjában maga az ember 
áll, de nem általában véve, mint a klasszikus német idealista 
filozófusoknál, hanem m indig az aktuális ember, maga 
a kérdező, aki a Dharm ával találkozik. Ezért van, hogy 
a D harm át követő ‘buddhisták’, bárm ely népcsoporthoz 
vagy nemzethez tartoznak is, a vallási relativizmus és a 
szélsőséges vallási tolerancia hívei, mivel a Tan értelmében 
minden ember a szellemi felébredést keresi, s a hozzá vezető 
Egyetemes Törvény végtelenül sok módon nyilvánulhat meg. 
Egy hasonlat szerint, ahogy egy tükörben csak egyetlen 
napot látunk, az igazságot egyetlen formában megjelenőnek 
gondoljuk, de ha a tükör ezer darabra törik is a visszatükrö
ződő Nap képe minden darabkában változatlanul ép marad. 
A hasonlat értelmében, mi tükördarabkák vagyunk, akikben
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tükröződik az örök törvény valósága, s bizony tévedünk, 
ha azt gondoljuk, hogy az igazunk a miénk.

A buddhista tolerancia

'Buddha tanítása szerint minden élőlény hordozza a felébre
dés csíráját, a potenciális lehetőséget, hogy képességei kimű
velésével, a Nemes Nyolcrétű Ösvénynek nevezett útmutatás 
gyakorlásával maga is ráébredjen a benne szunnyadó szellemi 
tökéletességre, és ennek realizációjával maga is Buddhává 
váljon. A buddhaság elérése minden ember született előjoga, 
nincsenek kedvezményezettek, vagy bármilyen szempontból 
privilegizáltak. A valóság az, hogy tudta nélkül nagyon sok 
ember gyakorolja a Buddha által megfogalmazott módszer 
lényegét, azaz sokan lennének buddhistának tekinthetők, 
amennyiben ezt a gyakorlati módszert valamilyen vallási 
hagyomány címkéjével kívánnák ellátni. Ezért mondja pl. 
Tenzin Gjaco, Őszentsége a Dalai Láma1 minden vallásfóru
mon, hogy akinek már van valamilyen szellemi útja, vallása, 
filozófiája, egyéni hite, annak nem kell a Buddha tanításához 
fordulnia, az helytelenül cselekszik, ha saját kulturális köze
gének vallását -  amelyhez már megtért, elcseréli egy távoli 
ország idegen valláshagyományára. Az egyetemes örök tör
vényt képviselő Vallás formája örökkön változó, így mélyebb 
értelemben minden vallási forma, mely egyszer a történelem 
sodrában keletkezett biztosan el is múlik, átalakul, hogy helyét 
átadja a Dharma egy aktuálisabb megnyilvánulásának. A 
buddhista Tan felfogásának harmadik legmagasabb szintjén 
a formákhoz való ragaszkodás megszűnik, így egy önmeg
valósított buddhista hívőnek a Tan minden formán átragyog, 
így átláthatóvá válik minden látszólagos vallási ellentmondás 
a különböző vallási hagyományok között.

Egy biblikus vallási szemlélettel bíró ember számára 
nehezebben fogadható el az a gondolat, hogy a világról és

az emberről szóló legmagasabb tudást nem csak egyetlen 
egyszer, és nem is feltétlenül csak egy transzcendens isteni 
lény, vagy maga Isten nyilváníthatja ki, hanem miután ez a 
tudás inherens módon mindenkiben benne van, végső soron 
minden élőlény. Ahogy egy közhellyé vált poszt-kanonikus 
buddhista szlogen mondja: csak egy Buddha ismerheti fel

valakiben a Buddhát. Ennek közvetlen következménye, 
illetve praxeológiája az a buddhista gyakorlókat jellemző 
egyetemes szeretet (muditá), amellyel minden élőlény felé 
fordulunk -  ugyanis ha valaki még nem realizálta magát 
buddhaként, nem tudhatja, hogy akivel szembekerül nem 
buddha-e. És ez az egyetemes szeretet nem valamiféle 
Spinozái érdeketikából születik, azaz abból a reményből, 
vagy számításból, hogy egy általunk fel-nem-ismert Buddha 
iránt kimutatott szeretet pozitív visszahatással lesz majd 
szellemi fejlődésünkre, és az effajta érdemhalmozás végén 
majd valamiféle jutalomban részesülünk, ugyanis az ortodox 
buddhista tanítás értelmében közvetlen módon a megvilá
gosodásunkért egyedül mi m agunk tehetünk, senki más 
nem adhat át semmiféle érdemet nekünk, még egy Buddha 
sem. így mindenki megváltása a maga kezében van, nem 
várható semmiféle más forrásból, még ha ez a forrás mások 
szeretete is.

Máskülönben mégiscsak EZ az egyetemes szeretet az, 
amely a felébredés záloga, ugyanis annak alapvető tudati 
alapja, hangoltsága. Ez tesz nyitottá más emberek, vallások, 
filozófiák, gondolatok megismerésére, befogadására, ez az, 
felnyitja az emberek bölcsességszemét, és amely arra ösztönzi 
őket, hogy a közjó érdekében közösen cselekedjenek, amely
nek elengedhetetlen és nélkülözhetetlen formája a vallások 
közötti párbeszéd.

Á nanda Pradzsnyárádzsa
(világi nevén: Tarr Bence László)2

1A tévedések elkerülése végett: A Dalai Láma nem a buddhista egyház feje, minthogy a buddhizmusnak nincs egyetlen egyháza 
sem, csak közösségei vannak, és mester-tanítványi láncolaton át átörökített hagyományvonalai, amelyeket gyakran hagyo
mánytiszteletből magához a Buddhához vezetnek vissza. A Dalai Lámák a tibeti gehtg-pa rendnek az 'egyházfői ", akik egyben 
Tibetpolitikai vezetői is voltak. Tibet 1951-es annektálása után a Dalai Láma kulturális misszionáriusként elsősorban emberjogi 
kérdések és a vallási tolerancia ügyében járja a világot, aminek elismeréseként 1989-ben béke Nobel-dijat kapott.
2 Buddhista tanító, a Tan Kapuja Buddhista Egyház és az általa fenntartott Hittudományi Főiskola tanára.
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A Krisna-tudat Nemzetközi 
Szervezetének (ISKQW) kapcsolata 

más vattású istenfiivőkkeí
AzISKCON a Gaudiya Vaisnava sampradayához (felekezet- 

hez, illetve tradícióhoz) tartozik, amely a védikus vagy hindu 
kultúra monoteista irányzata. A hinduizmus számos filozófiát, 
hittudományi nézetet, szellemi kultúrát és vallási hagyományt 
ölel fel, ezért a párbeszéd megteremtése még magán a hinduiz
muson belül sem könnyű feladat. A hinduizmusnak nincsenek 
hivatalos képviselői, mivel a hinduizmus maga sem egységes 
szellemi hagyomány. Ennek tükrében az alábbi nyilatkozat 
a hindu kultúrán és valláson belül a védántista, monoteista, 
vaisnava ISKCON állásfoglalásának tekintendő.

A nyilatkozattal és annak részletes kifejtésével a világval
lások közötti kapcsolatfelvétel globális igényére szeretnénk 
reagálni. Az ISKCON az első világméretű vaisnava mozgalom. 
Ebben a minőségében felelősségének tartja, hogy tisztelet
tel és érzékenységgel viszonyuljon az Indián kívüli fogadó 
országok közösségeihez. Mindezek miatt a jelen dokumen
tum  állásfoglalásként szolgál a más vallású közösségek és az 
ISKCON tagjai számára.

Az ISKCON nyilatkozata 
a m ás vallásúakhoz való viszonyáról

1. A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete minden olyan 
közösséget és filozófiát az egyetemes vallás letéteményesé
nek tart, amely az istenszeretetet gyakorolja és támogatja, 
és kinyilatkoztatott szentíráson alapul. Elismerjük a hiteles 
önmegvalósítás és az abszolút igazság keresése mindazon 
útjainak lelki értékeit is, amelyekben a személyes istenség 
fogalma nem nyilvánvaló. A társadalomra nézve hasznosnak 
tartjuk továbbá a humanitárius, morális és etikai normákat 
támogató közösségeket és szervezeteket.

2. Az ISKCON a saját hívei és a más vallású emberek 
közötti párbeszédet lehetőségnek tekinti arra, hogy meg

hallgassunk másokat, és megértsük, miben hisznek ők, mit 
tartanak fontosnak, valamint, hogy kölcsönös megértést és 
bizalmat fejlesszünk ki egymás iránt. A párbeszéd lehetőség 
arra, hogy megismertessük egymással hitünket, mindvégig 
tiszteletben tartva egymás elkötelezettségét.

3. Az ISKCON tisztában van azzal, hogy egyetlen vallás 
sem sajátíthatja ki az igazságot, az Istennel való kapcsolatot 
vagy az isteni kinyilatkoztatást. Úgy tartjuk, hogy a híveivel 
való személyes kapcsolatain keresztül maga az Úr irányítja 
ezeket a dolgokat.

4. Az ISKCON arra buzdítja híveit, hogy tiszteljék és 
támogassák más hagyományok és más vallások híveit, és 
hogy ismerjék fel a vallásközi együttműködés szükségességét 
a társadalom egészére nézve, Isten dicsőségére.

5. Az ISKCON hangsúlyozza minden egyes ember felelősségét 
a Legfelsőbb Személlyel való kapcsolata fejlesztésében.

Küldetés és párbeszéd az ISKCON-ban

Az ISKCON küldetése
Amikor A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda (1896- 

1977), a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének alapítója 
és lelki tanítómestere, 1966-ban először jegyezte be New 
York-ban az ISKCON-t mint jogi szervezetet, így fogalmazta 
meg a mozgalommal kapcsolatos elsődleges célját: „Hogy 
módszeresen terjessze a lelki tudást a társadalomban, s az 
embereket a lelki életre nevelje azzal a szándékkal, hogy az 
élet értékeinek egyensúlyát visszaállítsák, s így a világra igazi 
egység és béke köszöntsön.’ E célok követése közben a Hare 
Krisna mozgalom tagjai fontosnak tartják a jótékonyságot, 
az erőszakmentességet, a lelki oktatást, az erkölcsös gondol
kodásmódot és viselkedést, valamint az odaadadó, Istennek 
végzett szolgálatot. Fontosnak tartjuk továbbá az olyan

1 Az ISKCON Sríla Prabhupáda által felállított hét célja: l) Hogy módszeresen terjessze a lelki tudást a társadalomban, s az 
embereket a lelki életre nevelje azzal a szándékkal, hogy az élet értékeinek egyensúlyát visszaállítsák, s így a világra igazi 
egység és béke köszöntsön. 2) Hogy a Krisna-tudatot úgy terjesszék, ahogyan azt a Bhagavad-gitá és a Srímad-Bhágavatam  
kinyilvánítja. 3) Hogy a Közösség tagjait egyesítse és közelebb vigye Krisnához, a legfőbb lényhez, s ezzel a közösség tagjai
ban és az emberiségben kifejlessze azt az eszmét, hogy minden lélek az Istenség (Krisna) minőségének része. 4) Hogy tanítsa 
mindenkinek a szankírtana mozgalmat, hogy bátorítson a szankirtana mozgalomra, Isten szent nevének közös éneklését, 
ahogy azt az Úr Srí Csaitanja Maháprabhu kinyilvánította tanításaiban. 5) Hogy a tagok és az egész társadalom számára 
a kedvtelések színhelyén szent helyet emeljen, Krisnának szentelve azt. 6) Hogy a tagokat közelebb hozza egymáshoz, hogy 
egy egyszerűbb és természetesebb életformát taníthassanak. 7) Hogy a fentebb említett célokat szem előtt tartva rendszeresen 
kiadványokat, folyóiratokat, könyveket és különféle írásokat adjon ki és terjesszen.
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A. C. Bhaktivedanta Svvami Prabhupáda (1896-1977)

tulajdonságokat, mint az alázat, a tolerancia, az együttérzés, 
a tisztaság, az önuralom, az egyszerűség, az állhatatosság, a 
tudás, az őszinteség és a személyes tisztesség.

Értékként kezeljük, és tiszteletben tartjuk más élőlények 
élethez való jogát, akár emberekről, akár állatokról, akár 
tengeri vagy növényi életekről legyen szó. Értéknek tekintjük 
környezetünket és természetes erőforrásainkat, mint Isten 
tulajdonát, amelyekkel kapcsolatban felelősségünk, hogy 
tiszteljük és védjük őket.

A társadalmi stabilitás fenntartásában alapvető szerepet 
tulajdonítunk a család intézményének, valamint a szülők
kel, tanárokkal, kormányképviselőkkel szemben tanúsított 
tiszteletnek.

Az egészséges és biztonságos társadalom érdekében 
úgyszintén fontosnak tartjuk az idősek, a nők, a gyerekek, a 
gyenge és kiszolgáltatott helyzetben lévő élőlények védelmét 
és tiszteletét, valamint azokét, akik életüket mások megsegí
tésének vagy Isten szolgálatának szentelik.

Tisztában vagyunk vele, hogy sok emberséges, önfeláldozó, 
spirituális ember osztja ezeket az értékeket és alapelveket. 
Tisztelünk és értékhordozónak tartunk minden hagyományt 
és kultúrát, amely ezen értékek gyakorlására, fenntartására

és az ehhez hasonló tulajdonságok és viselkedésminták kifej
lesztésére törekszik.

Sríla Prabhupáda küldetéséről a pranáma m antrá-bm 2 
olvashatunk. Azt írja ezen a helyen, hogy azért jött, hogy 
megszabadítsa a nyugati világot az istentelenségtől. Ahogy 
Bhaktivinoda Thákura (1836-1914), egy tiszteletreméltó 
vaisnava lelki tanítómester elmagyarázta: Az ellenség nem 
a többi vallás, hanem az istentelenség3. Továbbá Sríla 
Prabhupáda missziója, illetve az ő szampradájája (vallási 
hagyománya), azt az erkölcsiséget és gyakorlatot hirdeti, amely 
segíti az egyének és a társadalom lelkiségét, ugyanakkor pedig 
támadja az ateista-materialista alapelveket és értékeket.

ISKCON: Küldetés és párbeszéd
Ellentmondásnak tűnhet, hogy egy missziós mozgalom 

párbeszéd kialakítását szorgalmazza eltérő spirituális vagy 
vallási nézeteket valló csoportokkal. A gaudija-vaisnava 
tanítások támogatják a más vallási hagyományokkal való 
együttműködést és párbeszédet. A megtérés a vaisnava 
tradícióban azon a feltételezésen alapszik, hogy nem a misz- 
szionárius, hanem Krisna az ísvara, vagyis az irányító. A 
gaudija vaisnava tanok a vallási sokszínűséget egészséges és 
normális társadalmi jelenségnek tartják. Tradíciónk hívei már 
Csaitanja Maháprabhu (1486-1534) óta kapcsolatban álltak más 
hívő közösségekkel, jóllehet, rendszerezett kapcsolatépítési 
kezdeményezések csak Bhaktivinoda Thákura (1838-1914) 
idején indultak meg.

Bizalomra épülő kapcsolat csakis a hívők közötti őszinte 
párbeszédből születhet. Az ilyen kapcsolatok képesek a világ 
különböző hagyományainak elkötelezett híveit arra sarkallni, 
hogy közösen végzett munkájuk során olyan teista alapú követ
keztetésekre jussanak, amelyek modem társadalmunkban az 
Isten-tudatos szellemiséget erősítik. A párbeszéd, valamint 
a tiszteleten alapuló együttműködési kapcsolatok más hívők 
közösségeivel tehát egybehangzóak az ISKCON küldetésével, 
és a társadalmi összhang megteremtését szolgálják.

Az 1950-es években a világvallások vezetőinek címzett 
felhívásában Sríla Prabhupáda is ezt az álláspontot erősítette 
meg: „Hinduk, muzulmánok, keresztények,' vagy az isteni 
irányításba vetett hit más hiteles képviselői nem nézhetik 
ölbe tett kézzel egy istentelen civilizáció elharapódzását. 
Egyetlen ország, egyetlen társadalom sem élhet békében 
és bőségben, ha nem fogadja cl alapvető igazságként Isten 
legfelsőbb akaratát.”4

Saját szellemi kultúránk ápolása és a vrindávani Krisnába 
vetett hitünk megvallása közben is szem előtt tartjuk, meny
nyire helytelen és méltatlan lenne egy vaisnavához, ha más 
hívő közösségek befeketítése, tanításainak téves bemutatása, 
vagy megalázása árán akarna más embereket a Legfelsőbb 
Lény szolgálatára csábítani. Bhaktivinoda Thákura így ír

2 A pranáma-mcintra egyfajta dicsérő vagy magasztaló ima. Hagyomány, hogy egy lelki tanítómester vagy szent ember köve
tői kifejezetten mesterük dicséretére írt pranáma mantrát énekelnek. Sríla Prabhupáda pranáma mantrái közül a második 
az alábbi dicsőítést tartalmazza: ,, Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Neked, óh, lelki tanítómester, Szaraszvatí Gószvámí 
tanítványa! Az Úr Caitanja üzenetét prédikálod, s felszabadítod a nyugati világ személytelenséggel és ürességet hangoztató 

filozófiával fertőzött országait. ”
3 Thakur, Bhaktivinoda, Sri-Caitanya-Siksamritam, Sri Gaudiya Math, Madras (India), 1983, 9. old.
4 Uo. 20. old.
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ezzel kapcsolatban: „Helytelen viselkedés állandóan saját 
országunk tanítóinak kétes felsőbbrendűségét hangoztatni 
más országok tanítóiéval szemben, bár megteheti valaki, 
sőt saját hite megszilárdítása érdekében ápolnia kell meg
győződését. A vitából azonban semmi jó nem származik a 
világra nézve.”3 Sríla Prabhupáda hasonlóképpen nyilatkozik 
a Srímad-Bhágavatamban: „...nem  szabad bírálnunk mások 
vallási gyakorlatát (anindajá). Egy bhakta ahelyett, hogy 
bírálná az ilyen rendszereket, bátorítja azok követőit, hogy 
ragaszkodjanak az elveikhez...”6

A vaisnavák az Úr és odaadó hívei közötti kapcsolat ösztönzé
sére és fejlesztésére törekszenek. Próbálkozásaik során kapcso
latba kerülnek másokkal, akik istentiszteletük módját, vallásgya
korlatuk színezetét tekintve, illetve az istenszeretet és szolgálat 
terén eltérő módon közelítik meg a Legfelsőbb Urat. 1969-es 
nyilvános előadásában Prabhupáda így beszélt ezzel kapcso
latban: „Mindenki kövesse saját vallásának, szampradájájának 
szabályozó elveit és hagyományait. Erre legalább olyan szükség 
van, mint a különböző politikai pártokra. Több párt van, mégis 
mindegyik ugyanannak az országnak a javát akarja.” A változa
tosságot elfogadhatjuk, ha nem megy az egység rovására. Nincs 
szükség arra, hogy a vallások egyesüljenek vagy egymásba 
olvadjanak, azonban tiszteletteljes, gyakorlati kapcsolatot fej
leszthetnek ki egymással. E megértés alapján az ISKCON-nak 
nem küldetése a más vallásúak megtérítése.

Az ISKCON azt tartja feladatának, hogy tárt karokkal 
fogadjon minden őszinte lelket, aki lelki menedéket és 
útmutatást szeretne kapni. A vaisnavizmus és a hinduizmus 
határozott küldetéstudattal rendelkezik, de gyakorlatában nem 
követ semmiféle kirekesztő térítési modellt. Gaudija vaisnava 
szemszögéből nézve nem a „térítésen”, hanem a lelki fejlődésen 
munkálkodunk. A megtérés személyes élmény, egyéni spiri
tuális utazás, amely a vallási intézmények és szektás hovatar
tozás felett áll. Azok a térítési modellek, amelyek kizárólagos 
elköteleződést várnak el a híveiktől, gyakran figyelmen kívül 
hagyják az Úr feljebbvalóságát, független igazságát.

A párbeszéden keresztül különböző hittel és hagyományokkal 
rendelkező emberek együtt dolgozhatnak, hogy megosszák 
egymással alapelveiket, és megbeszélhessék, ami leginkább fog
lalkoztatja őket. Egyesíthetik egyéni szellemi erőfeszítéseiket a 
háború, az erőszak, az erkölcsi züllés, a bűnözés, a kábítószerek, 
a szegénység és az éhezés, a társadalmi bizonytalanság, a környe
zet romlása és más hasonló problémák kezelése érdekében.

A párbeszéden keresztül az istenhívő, illetve az Abszolút 
Igazságot kereső emberek támogathatják egymást abban, hogy

mindannyian hűségesebbek legyenek saját vallásgyakorla
tukhoz. Erre a bátorításra és lelkesítésre szükségünk is van 
mindannyiunknak, miközben az önuralom, az áldozathozatal, 
a szigorú egyszerűség és a szeretet parancsait követjük a lelki 
tökéletesség felé vezető úton. Ahhoz, hogy lelki tanítóink 
utasításait teljesíthessük, és példát mutathassunk a társada
lomnak, szükségünk van arra, hogy bátorítsuk egymást, hogy 
ki-ki maradjon hű saját hagyománya alapelveihez.7

A párbeszéd egyben hitbeli megm érettetés is minden 
hagyomány követői számára. Ez a kihívás szellemi életünk 
szükséges és üdvös része vallásilag is sokarcú világunk
ban. Segítheti az egyént hite és jellem e megerősítésében, 
az intézményeket pedig egységük és célkitűzéseik meg
őrzésében.

ISKCON -  A párbeszéd teológiai alapjai

A vaisnava teológia és a vallás fogalma
A védanta hagyomány számos követőjéhez hasonlóan 

Krisna hívei is különbséget tesznek a Krisna-tudat, azaz a 
tiszta istenszeretet és aközött, amit az emberek általában 
„vallás”-nak neveznek. A Bhagavad-gitához írt bevezetőjében 
így ír erről Sríla Prabhupáda: „A szanáicma-dharma tehát 
nem valamiféle szektás vallási folyamatot jelent, hanem az 
örök élőlény örök feladatára utal az örök Legfelsőbb Úrral 
kapcsolatban... A magyar vallás szó jelentése kicsit eltér attól, 
amit a szanátana-dharma fejez ki. A vallás szón általában 
hitet értünk, a hit azonban megváltozhat. Az ember hisz egy 
bizonyos útban, ám hitét megváltoztathatja, s egy másik folya
mathoz fordulhat. A szanátana-dharma azonban arra a tevé
kenységre vonatkozik, amit nem lehet megváltoztatni.”8

A vaisnavák a Krisna-tudatot, illetve szanátana-dharmát 
nem szektás jellegűnek tekintik, bár a szanátana-dharma gya
korlói mint egyének elkötelezhetik magukat bizonyos vallási 
hagyományok mellett. A vaisnava hívők számára a Srímad- 
Bhágavatam(BhagavataPurána) 1.2.69 és a Bhakti-rasamrita- 
sindhu 1.1.11 verse10 definiálja az istenszeretet fogalmát. Sríla 
Prabhupáda ezt is írja: „Nem vagyunk szószólói semmiféle 
szektariánus vallásnak. Számunkra az a fontos, hogy feléb
resszük szunnyadozó istenszeretctünket. Minden módszert 
elfogadunk, amely ennek a szintnek az elérésében segít.”11 
Rúpa Gószvámí Upadésámritájához írt kommentárjában pedig 
kifejti: „A világ minden részén, legyen az bármennyire is 
elmaradott emberi társadalom, létezik valamilyen vallásos

5 Uo. 7. old.
6 Bhakíivedanía Swami, Srím ad Bhágavatam, 4.22.24 magyarázat.
7 Ezzel kapcsolatban írja Sríla Prabhupáda: „Mindegy, hogy az ember a vallásos elvek mely rendszerét követi. Az egyetlen 
utasítás csupán az, hogy szigorúan kell követnie. (...) Nem számít, hogy valaki hindu, mohamedán vagy keresztény, követnie 
kell az adott vallásos elveket. " Bhág. 5,26.15 magyarázat.
8 Bhaktivedanta Swami, A Bhagavad-gítá úgy, ahogy van. Bhaktivedanta Book Trust, Budapest, 1993, 15. és 16. old.
9 ,,Az emberiség legmagasabb rendű hivatása (dharmája) az, amely által az ember eljuthat a transzcendentális Úrnak végzett 
szeretetteljes odaadó szolgálatig. Ennek az odaadó szolgálatnak töretlennek kell lennie, valamint mentesnek minden indítéktól, 
hogy teljes elégedettséget nyújtson az önvalónak. ”
10 Amikor az elsőrendű odaadó szolgálat kifejlődik, a bhaktának mentesnek kell lennie minden anyagi vágytól, monista filozó

fián keresztül szerzett tudástól és gyümölcsöző tettől. Mindig kedvezően kell szolgálnia Krisnát, úgy, ahogy Krisna kívánja.
11 Levél Rupanuga Dósának, 1968. jún. 3.
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rendszer... Amikor a vallási rendszer kifejlődik és istensze
retetté alakul, akkor sikeressé válik.”12 (45. old.)

A vaisnavizmus ezért elismeri minden élőlény elidege
níthetetlen lelkiségét, és a sokféle néven ismert Legfelsőbb 
Úrral való személyes kapcsolatát. A vaisnavizmus kijelenti, 
hogy minden egyén a Legfelsőbb Úrnak végzett szolgálatban 
tálálja meg elégedettségét „amelynek töretlennek kell lennie, 
valamint mentesnek minden indítéktól” (Bhág. 1.2.6). Enélkül 
a szolgálat nélkül máshol keressük az élvezetet, és ízlésünktől 
illetve a körülményektől függően félisteneket, nagy embere
ket, természeti jelenségeket vagy bálványokat imádunk.

Az Úr következetesen elismeri és fenntartja kapcsolatát az 
egyéni lélekkel, és figyelembe veszi, hogy ha mégoly hiányo
san vagy tökéletlenül is, de a megismerésére és a megértésére 
törekszünk. Krisna arra kéri az egyéni lelket: „Add fel a 
vallás minden változatát, s hódolj meg egyedül Énelőttem! Én 
megszabadítalak minden bűnös visszahatástól, ne félj!” (Bg. 
18.66). Azt hangsúlyozza tehát, hogy a Közötte és az egyéni 
lélek közötti kölcsönös kapcsolat minden olyan intézmény 
vagy szekta felett áll, amely ki akarja sajátítani a kegyét.

A vaisnava teológia és a párbeszéd alapja
Csaitanja Maháprabutól csupán nyolc vers maradt fenn 

írásban, melyet Siksástakam néven ismerünk. A harmadik 
vers így szól: „Aki csekélyebbnek tartja magát a fűszálnál, 
aki béketűrőbb, mint egy fa, és aki nem vár el személyes meg
becsülést, ám mindig készen áll arra, hogy minden tiszteletet 
megadjon másoknak, annak számára nagyon könnyű, hogy 
szünet nélkül az Úr szent nevét énekelje.”13

Csaitanja Maháprabu sorai semmi kétséget nem hagynak azt 
illetően, hogy milyen mértékű alázat, tisztelet és odaadás várható el 
egy olyan vaisnavától, aki tiszta szívvel meghódol az Úr Krisna előtt. 
Természetesen az, hogy „minden tiszteletet megad másoknak”, a más 
vallású emberekre is vonatkozik. Az Úr híveinek kötelessége, hogy 
különösen azoknak az embereknek adj anak meg minden tiszteletet, 
akik őszintén próbálják szeretni és szolgálni Istent. Ez a fajta tisztelet, 
tolerancia és alázat képezi a vaisnava kapcsolatok alapját.

A Srímad-Bhágavatam tizenegyedik éneke a lelki fejlődés 
három egymást követő állomását nevezi meg: a neofita (kanistha), 
az érett (madhyama) és az előrehaladott (uttama) állapotokat. A 

■Bhágavatam ezeket a fejlődési szinteket egyetemes jelenségek

nek tartja, amelyek képviselői minden vallási hagyomány hívei 
között megtalálhatók. Az újdonsült hívőre általában a vakhit és a 
kirekesztés megnyilvánulásai jellemzők. Nem tudja, hogy visel
kedjen a hívők társaságában. Nem képes megfelelően különbséget 
tenni egy hívő és egy nem-hívő között14 és függetlenül attól, 
hogy milyen hagyomány követője, képtelen arra, hogy hatásos 
párbeszédet folytasson. Sríla Prabhupáda óva int attól, hogy a 
„dogmatikus és vakhitű követőkkel vitába szálljunk.”15

Az érett hívő fontosnak tartja a megfelelő kapcsolatokat16, 
tulajdonságaik és érzelmeik alapján felismeri Isten híveit, 
és nem ítélkezik felettük pusztán vallási hovatartozásuk 
alapján17. Ha odaadást lát, felismeri az odaadó hívőt. Egy érett 
hívő a kilenc odaadó folyamat bármelyikének jelenlétében 
felismeri az odaadást. Ezt a kilenc folyamatot a vaisnava tekin
tély, Prahláda Mahárája ismertette18. Bár Sríla Prabhupáda 
szerint a kilenc szolgálat közül főleg kettő ajánlott különösen, 
mint a leghatékonyabb lelki gyakorlat jelen korunkban -  a 
lelki hang hallgatása (sravanam) és Isten nevének éneklése 
(kirtanam) -  végső soron a kilenc szolgálattípus mindegyike 
bármely korszakban hatásosan alkalmazható. Mikor tehát a 
hívő vallásgyakorlata érett szakaszába jut, kifejlődik benne 
az a látásmód, ami a más vallású közösségekkel folytatandó 
őszinte és bizalmi kapcsolatokhoz szükséges.

A hit előrehaladott fázisa, az uttama szakasz transzcendentális 
megvalósítást eredményez. A fejlett hívő minden élőlényt Krisna 
örök szolgájának lát, és így is viszonyul hozzájuk. Nem érdeklik 
többé a fajra, kasztra, nemre, vallásra tekintettel levő szektariánus 
megkülönböztetések, és lemond minden világi és anyagias kötő
désről, hogy helyette azokkal társuljon, akik az Istenség Legfelsőbb 
Személyének tiszta odaadó szolgálatának szentelik életüket.19

A vaisnavizmus rámutat, hogy a lelki vagy vallási élet alapvető
en az örökkévaló egyéni lélek és az örökkévaló Legfelsőbb Lélek 
személyes és egyedi kapcsolatáról szól. Jóllehet, a hívő változatos 
szolgálatokat végez, amelyek feltehetően elégedetté teszik az Urat, 
a Legfelsőbb Úr saját, édes akarata szerint osztja a lelki beteljesülést 
és a tiszta odaadó szeretetet. így a vaisnavizmus követői elvetik 
azt az ötletet, hogy bármely vallás vagy szervezet kisajátítsa az 
igazságot, vagy egy olyan kapcsolatot, melyet kizárólag az Úr irá
nyít. A vaisnavák elfogadják, hogy Krisna, vagyis Isten szabadon 
kerülhet szeretetteljes kapcsolatba bárkivel, akivel csak szeretne
-  bőrszínre, kasztra, vagy hitvallásra való tekintet nélkül.

12 Ahhoz, hogy megértsük a vallásos élet ilyen értelmű fejlődését egyéni és kollektív szinten, érdemes megismerni a vaisnava 
filozófiát a karma, jnána és bhakti pradigmájának szempontjából. E  látásmód alapjait mutatja be remekül a ,, Vallás és vallások” 
(Religion andReligions) c. cikkében Ravindra Svarupa Dasa az „ISKCON Communications Journal" 1993/1. számában.
13 Sri Siksastaka 3. versszak. Ezek a versek megtalálhatók a Vaisnava énekeskönyvben (Lál Kiadó, Soniogyvámos, 2002, 36-38. old.).
14 Bhág. 11.2.47 magyarázat.
15 Levél Toshana Krisna Dasának, 1970. jún. 23.
16 Bhág. 11.2.46.
17 E pont megvilágítása érdekében Sríla Prabhupáda megjegyezte, hogy „nincs különbség egy igaz keresztény és egy őszinte 
Krisna-hívő között.” Beszélgetés, Bombay, 1977. április 5.
18 Bhág. 7.5.23-24.
19 Sríla Prabhupáda elmagyarázta, mit ért önmegvalósítás alatt. „A személyes megvalósítás nem azt jelenti, hogy az ember 
hiúságból tudásátfitogtatva arra törekszik, hogy felülmúlja az őt megelőző ácsárját. Szilárd hitének kell lennie az előző ácsárjá
ban, s ezzel egy időben olyan megvalósítással is rendelkeznie kell a témában, hogy adott körülmények között megfelelő módon 
tudja azt előadni. ” (Bhág. 1.4.1 magyarázat). Sríla Prabhupáda körvonalazta azt az alapvető tudást is, amellyel egy tanítónak 
rendelkeznie kell ahhoz, hogy üzenetét közvetíteni tudja. Mindenek előtt azt kell megérteni, hogy az Úr ,,a legjélsőbb élvező, 
hogy Ő mindennek a tulajdonosa, és hogy Ő mindenki legfőbb jóakarója és legjobb barátja” (Bhág. 7.6.24 magyarázat).
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Az Európai Egyházak Konferenciájának Egyház és Társadalom Bizottsága külön Munkacsoportot hozott létre az I 
! európai integráció és a további bővítések tárgyában.

E Munkacsoport 2004. október 15-17. között tartotta rendes ülését Brüsszelben, amelyen dr. Bóna Zoltán, a Bizottság és a i 
, Munkacsoport tagja vett részt. Nyilvánvaló, hogy a tíz ország, köztük hazánk csatlakozása az Európai Unióhoz az európai 

egyházak számára is új kérdéseket ésfeladatokat vetfel. Az uniós tárgyalásokban a retorika szintjén sokat emlegetik az európai 
értékeket, de valójában a döntések ésfolyamatokmögött könnyebb az érdekek szempontjaitfelismerni. Az egyházak és általában 

! a civil társadalom jéladata az, hogy az olyan alapvető értékekre, amelyek Európa népei számára is a fenntartható és ígéretes 
! együttélést jelentik, tehát a megbékélésre, a türelemre, a környezetvédelemre, a szolidaritásra stb. felhívják a figyelmet.

Az úgynevezett,, szomszédsági politika” Magyarország és Magyarország egyházai számára talán még az Európai Unió 
tagországaival való harmonikus együttélés feladatánál is nehezebb kérdés. Bár továbbra is Európa közepén élünk, de immáron , 
az Európai Unió határmezsgyéjét alkotjuk. Ennek az állapotnak a kihívásos voltát tovább minősíti az a tény, hogy a csatla
kozásra rövid vagy hosszú távon várakozó országokban jelentős számban él a magyar kisebbség, s nem mindig megfelelő ■ 
körülmények között. Egyházaink sem maradhatnak némák olyan jelenségek kapcsán, m inta romániai feszültségek általában 
vagy a visszafordíthatatlan kulturális és természeti katasztrófával fenyegető verespataki aranybánya terve konkrétan, továbbá 
a vajdasági brutális magyarellenes atrocitások. Természetesen ezek is szóba kerültek a Munkacsoport megbeszélésén.

A z Európai Unió egyik legfontosabb aktuális kérdése, hogy vajon Törökországgal megkezdhetik-e a csatlakozási 
tárgyalásokat decemberben. Ezzel a vallási, emberi jogi, biztonságpolitikai, gazdasági és egyéb elemeket is magába 

foglaló komplex kérdéssel a Munkacsoport abban a formában foglalkozott, hogy behatóan elemezte az Európai Egyházak 
Konfej-enciája Egyház és Társadalom Bizottságának e tárgykörben kiadott állásfoglalását és az abból fakadó további 
feladatokat. Az egyházi állásfoglalás teljes szövegét az alábbiakban közöljük. (B.Z.)

A z Európai Egyházak 
áCCásfogíatása az Európai 

Unió és Törökország 
kapcsolatának tárgyában1

Az Európai Unió és Törökország kapcsolata óriási jelen
tőséggel bír az Európai Unió számára. Törökország esetleges 
csatlakozása az Európai Unióhoz nem csak az Unió és Európa 
egészének politikai arányait fogja befolyásolni, hanem az euró
pai polgárok millióinak az életfeltételeit is. Ez az oka annak, 
hogy az Európai Egyházak Konferenciája (KEK) -  amely 
egész Európa területén összegyűjti az anglikán, ortodox és 
protestáns tradíciók egyházait -  szükségét érzi annak, hogy a 
tárgykör kibontakozása folyamatában véleményt nyilvánítson 
az Egyház és Társadalom Bizottságán keresztül.

A tagegyházakkal folytatott széleskörű konzultáció után 
kinyilvánítjuk, hogy az európai egyházak számára a vallás
beli különbözőség nem jelent problémát abban a folyamat
ban, amely Törökország és az Európai Unió kapcsolatának 
javulását jelenti, sőt ez nem akadály, akár még Törökország 
valamikori uniós tagsága számára sem. Más szóval az egy
házak számára Törökországnak az Európai Unióhoz való

1 Forrás: Reformátusok Lapja, 217-68-09.

csatlakozási nehézsége nem a vallási különbözőségben van. 
Törökország valamikori uniós tagsága akár még jó hatással 
is lehet az európai vallások és kultúrák kapcsolatának pozi
tív fejlődésére, s a keresztény és az iszlám világ közötti híd 
alapkövét is leteheti.

Az Európai Unió a maga önmeghatározása szerint egy 
olyan szervezet, amely helyet biztosít mind az egységnek, 
mind pedig a különbözőségnek. Ezzel az önértelmezéssel 
egyébként az egyházak is egyetértenek. Az Európai Unió 
az egyházak számára a különböző vallások és nemzetek 
népeinek a találkozóhelye. Az Európai Unió a népek és tár
sadalmak multikulturális közössége, amelyben keresztyének, 
muszlimok, zsidók valamint más vallások népei együtt élnek 
és türelemmel viseltetnek egymás iránt. Az egyházak jelen
tősen hozzájárulnak ehhez.

A Charta Oecumenicá-bán -  abban a dokumentumban, 
amelyet az Európai Egyházak Konferenciája és a Katolikus
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Püspöki Konferenciák Európai Tanácsa elnökei 2001-ben írtak 
alá -  a keresztyének Európában elkötelezik magukat arra, hogy 
elmélyítik kapcsolataikat a többi vallással való párbeszédre, és 
hogy tisztelettel viseltetnek más vallások iránt, továbbá hogy 
együttműködnek az élet közös területein. (Charta Oecumenica 
111/10,11). A vallásközi dialógus az egyházak számára alapvető 
jelentőséggel bíró terület.

Európában az egyházak és vallások az Európai Unió 
tagállamai által elismertek, és maga az Unió is mint a civil 
társadalom speciális és megkülönböztetendő alkotóelemeit 
ismeri el azokat. A jogi rendelkezések ennek az elisme
résnek az egyik aspektusát adják. Az egyházak és vallási 
közösségek a társadalom fejlődéséhez járulnak hozzá az 
olyan tevékenységük által, mint például a szeretetszolgálat, 
a béke és megbékélés iránti munkájuk és más területek (ld. 
EU Alkotmány, a 2003. decemberi EU Elnökség konklúziója 
stb.). Az egyházak és vallások Európában részei a közéletnek. 
Az EU-s tagországok, az egyházak és a vallási közösségek az 
Európai Unióban megfogalmazzák, hogy az egyházak és a 
vallások csak türelemmel viseltethetnek egymás iránt.

Elvárjuk, hogy bármelyik jövőbeli európai uniós tagország 
kifejezze ugyanezt a területén működő egyházak és vallási 
közösségek iránt. A nemzeti és vallási közösségek viszonya 
az egyik legfontosabb indikátora a belső helyzetnek, stabi
litásnak, társadalmi összetartásnak minden európai uniós 
tagországban és európai uniós tagjelölt országban, Bár nem 
hagyjuk figyelmen kívül az elmúlt években végbement alapve
tő változásokat Törökországban, mégis sok problémát látunk 
még ezen a téren.

Az Európai Unió az államoknak és a nemzeteknek az a 
közössége, amelyben olyan értékek, mint az igazságosság 
és béke, szolidaritás és pluralizmus, megbékélés és türelem, 
szólásszabadság és kölcsönös tisztelet dokumentumokban 
kinyilváníttatnak. Az Európai Unió elkötelezte magát eziránt, 
és komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezek 
az értékek a mindennapi élet szerves részei legyenek. A 
jelenlegi Törökországban nem látjuk ezeknek az értékeknek 
a kifejeződését.

Mind a mai napig börtönbe] i kínzásokról, a szólásszabadság 
érvényesülésének problémáiról és a kisebbségek elnyomásáról 
szólnak a jelentések. A történelem őszinte feltárása -  különös 
tekintettel arra a részre, amely Törökországnak a szomszédos 
országokhoz való viszonyait taglalja, ideértve az okozott 
sebeknek és fájdalmaknak az elismerését is -  előfeltétele az 
sebek gyógyulásának és a társadalmon belüli igaz megbé
kélésnek. Ezt még nem értük el. Az örmény kisebbséghez 
való viszonyulás ebben a tekintetben különös jelentősséggel 
bír. A közelmúltban jelentések születtek továbbá azokról az 
ellentmondásokról is, amelyek az elfogadott törvények és azok 
megvalósítása között állnak fenn. Az értékek elfogadottsá
gának szintjét el kell érni, és meg kell tartani a hétköznapi 
élet valóságában is.

A stabilitás az egyik legfontosabb feltétel, amelyet nem sza
bad alulértékelnünk. Annak megítélésére, hogy melyik európai 
uniós tagjelölt ország áll készen a csatlakozási tárgyalások 
megkezdésére, az Európai Unió alapvető feltételrendszert sza
bott. Ha az Európai Unió következetesen kitart a saját feltételei

mellett, akkor minden tagjelölt ország megítélésének esetében 
kínosan ügyelni kell arra, hogy elkerülje a kettős mércét.

Az európai egyházak mély aggodalmuknak adnak hangot 
a keresztyén közösségek helyzetét illetően. A felelős vezetők 
ígéretei ellenére a keresztyén közösségeknek Törökországban 
mind a mai napig olyan súlyos problémákkal kell szembe
nézniük, mint a jogi elismertség, tulajdonosi jogok és az 
iskolai tanterv. Értékelésünkben a problémák nem csak jogi 
jellegűek. A problémák mögött a nemzeti kisebbségek és a 
tradicionális vallások iránti nyitott és tisztességes magatartás 
hiánya van.

Elismerjük, hogy a jelenlegi török értelmezés szerint az 
állam mint a világi rendszer garantálója azt jelenti, hogy 
állandósítja az állam által szervezett vallási rendszert szemben 
a szélsőséges iszlám csoportokkal. Ez a rendszer azonban 
akadályozza más vallási csoportok szabad életét is. Számunkra 
ez egy belső, szerves bizonytalanság jele, és a vallásszabadság 
korlátozottságának a megnyilvánulása.

Az Uniónak magának is szembe kell nézni egy sereg belső 
változással. Tíz új tagország csatlakozása után és az elkövet
kezendő két évben bekövetkezendő további csatlakozások 
után az Unió stabilitása a legfontosabb prioritás. Ezt az új 
helyzetet egyrészt teljes mértékben meg kell érteni, másrészt 
teljes mértékben tudni kell kezelni. Az Unió szempontjából 
nagyon fontos a jövőbeni határok és keretek kijelölése, az 
elképzelések felvetése.

Hasonló fontosságú az Uniónak az a feladata, hogy először 
is kielégítő módon valósítsa meg a társadalmi összetartozás
nak az elfogadható modelljét a jelenlegi uniós területen. Az 
Unió területén élő emigráns közösségek szociális, politikai 
és kulturális integrációja ebben a tekintetben nagy és folya
matosan növekedő jelentőséggel bír. Konkrét élethelyzetek 
mutatják, hogy az emigránsok anyagi helyzetének javulása 
önmagában nem oldja meg a kulturális és szociális integrá
ciójukat.

Az Európai Unió Törökországgal való csatlakozási tárgya
lásainak megkezdését érintő döntés messzemenő következmé
nyekkel já r az Unió jövőbeni léte számára. Ennek a döntésnek 
a meghozatala anélkül, hogy egyértelmű támogatást kapna az 
Unió polgáraitól azt a veszélyt rejti magában, hogy tovább 
növekszik a távolság az Európai Unió és polgárai között. 
Ezért bátorítjuk az Európai Uniót, hogy folytasson egy mély, 
intenzív és széleskörű vitát az európai identitásról. Az etnikai, 
kulturális és vallási faktorok -  amelyekre az emberi kapcso
latok épülnek -  lényegi alkotóelemei ennek az identitásnak. 
Európa népeinek és polgárainak, a civil társadalomnak a 
bevonása elengedhetetlenül fontos a vita sikeres kimenetele 
szempontjából. Az európai egyházak készek, hogy e vitában 
szerepet vállaljanak.

Az európai egyházak arra vágynak, hogy olyan értékek, 
mint a megbékélés, a béke és szolidaritás a nemzetek között 
Európa összes társadalmán belül az első számú hajtóerőt 
jelentsék a kontinens jövőbeli fejlődése során. Az Európai 
Unió és Törökország kapcsolatának az elmélyítése ebben a 
tekintetben egy olyan folyamat, amelyben mindenkinek együtt 
kell munkálkodnia.

Fordította: Dr. Bóna Zoltán
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40 ÉVES A II. VATIKÁNI ZSINAT

A  zsinat hatása 
Maqyarorszáqon II.

Egy  világi teológus mérlege'

A II. Vatikáni Zsinat jótékony és nagyszerű kompromisz- 
szumoknak a sorozata volt, amelyek előre meghatározták, 
vagy előre megnyitották azt a lehetőséget, hogy két nagyon 
erős és egymástól nagyon erősen eltérő értelmezése lehes
sen a zsinatnak. Tudjuk, hogy napjainkban a dominánsnak, 
vagy legalábbis az egyházi centrumban, a Vatikánban 
dominánsnak tűnő erősen konzervatív teológia ugyanúgy a 
zsinatra hivatkozik, mint azok, akik szerint egyetlen centrá
lis egyháztani és teológiai eszmeiség ma már nem létezhet, 
hanem csak több, és akik inkább egy, mondjuk a modern 
világ kihívásaival jobban számot vető -  nem túl szerencsés 
kifejezéssel -  progresszív irányzatot képviselnek, azok is a
II. Vatikáni Zsinat által megnyitott lehetőségekre hivatkoz
nak. (MM 1-2).

A zsinat magyar recepciója

A magyar egyház abban az értelemben fogadta el a zsinat 
által jelentett kihívást, hogy az még többé-kevésbé kontinu
itásban legyen az olyan énképpel és olyan magáról alkotott 
elképzelésekkel, amelyek erőteljesen a XIX. század második 
felének-végének, a XX. század két világháború közötti kor
szakának a totalitárius és diadalmas világnézetében, illetve 
az egyházképében gyökereznek. Magyarán annyit volt képes 
elsajátítani a II. Vatikáni Zsinatból, amennyi nem ellenkezik 
ezzel a megítélésem szerint ma is üzemelő, de tarthatatlan 
egyházmodellel.

Mi is a m agyar katolikus egyház? Nyilván nem lehet az 
egészet a püspökökre hárítani, jóllehet az egyház hierar
chikus felépítésének a sugallata szerint nagyon is megne- 
vezhetők a magyar katolikus egyházban a felelősök, mivel 
nem konszenzusos döntések vannak, hanem felülről lefele 
ható döntések, ezért talán azt is lehetne mondani mindig, 
amikor a m agyar egyházról beszélünk, hogy a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar. De azért kétségtelen, hogy itt a 
legkülönbözőbb egyházi szintek és rétegek működnek 
egymás mellett: ifjúsági mozgalmak éppúgy, m int mond
ju k  a hitüket talán az előző rendszerben is hűen megőrző, 
közösségben élő vagy azon kívül élni kényszerülő, mond
ju k  „gyalogos keresztények”, és hát a papok, a püspökök. 
Lehet itt a papképzésről beszélni éppúgy, mint az egyházi 
megnyilatkozásokról, teológiai publikációkról, sajtókról, 
nagyon sok szintje volna ennek.

1 Részletek Wildmann János: Katolikus tükör c. könyvéből.

X X III. János pápa - A jóságos zarándok

Én azt gondolom, hogy mégis az egészre érvényes, hogy az 
a pártállami diktatúra, amiben az egyház létezni kényszerült, 
nemcsak hogy megakadályozta abban, hogy egy egészséges, 
nyitott, kiépült intellektuális intézményrendszer alapján tudja 
befogadni a zsinatot, és tudj a feldolgozni a zsinatnak a sugallata
it, hanem egyenesen elősegítette és támogatta a visszakapcsolást 
a modernség előtti vagy piramidális, tehát fölülről lefelé kom
munikáló tekintélyelvű egyházmodellekhez. A visszacsatolás 
azután meg is történt a rendszerváltás után. Magyarán én az 
előző rendszernek a hatását abban látom, hogy-tulajdonképpen 
részben konszenzusban a zsinat befogadására nem túlságosan 
fogékony erőkkel -  nem tette lehetővé egy recepciós bázisnak 
a kiépülését, a szövegnek a szabadságát -  gondolok itt publiká
ciókra és egyebekre a beszédnek a szabadságát, és az olyan 
közösségek, és az olyan csoportok kialakulásának a szabadságát, 
amelyek elvégezhették volna a zsinat recepcióját.

Részleges eredmények

Kiváló teológusokat lehet itt megnevezni, közülük némelyek 
még ma is hallatják a hangjukat. Gondolok itt a „zsinat kör
nyéki” -  mert hiszen senki sem feltétlen identikus mindvégig
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önmagával, vagy nem tud abban az ütemben fejlődni, ahogy 
azt maga a gondolkodás megkívánná -  Gál Ferenctől kezdve 
egészen a ma is elő Fila Béláig terjedő sorra. Volt egy olyan 
teológus generáció, mint Nyíri Tamás, Szennay András és 
mások, amelyik nagyon sokat tett azért, hogy a zsinat elérje 
a magyar egyházat is. Nekik nincs folytatásuk a mai magyar 
teológiában. Következésképpen nincs megfelelő intellektuá
lis erő és készség arra, hogy felismerjük pontosan azokat az 
ambivalenciákat, amelyek miatt más irányba kellene ma már 
terelni a zsinat recepcióját. Föl kellene ismerni, hogy itt nem 
egy lezárult döntéssorozatról van szó, amihez most katonásan 
igazodni kellene, és akkor mi zsinatiak leszünk, hanem egy 
olyan gondolkodási processzusról, ami egyedül felel meg 
magának a gondolkodás természetének. Mert a zsinaton két
ségkívül gondolkodás volt, nemcsak definiálás és nem pusztán 
új tételeknek vagy a legkevésbé új tantételeknek a kijelölése. 
Tehát hogyha megkezdődik egy közös gondolkodás, akkor az, 
mert gondolkodás, nem tud megállni. Ha pedig megáll, akkor 
pedig nem gondolkodás. Azt mondom, hogy ez a gondolkodás 
itt ma Magyarországon, részben történeti és politikai okokból, 
de részben az egyház által választott magyar történeti modellek 
szerint is, nem történik vagy nincsen, megállt.

Vándorló nép

A zsinatnak van egy-két nagyon markáns szemléleti töltete 
vagy indítása, ami nem pusztán megérthető valahogy, és nem 
pusztán elsajátítandó, hanem mindenképpen továbbvezet az egy
házon való töprengésben. Az egyik ilyen az „Isten népe” modell. 
Ennek az egyoldalúságára ma szívesen szokott figyelmeztetni 
Róma, hogy azért ne felejtsük el a „Krisztus teste” egyházmo- 
dellt sem, amely statikusabb, katolikusabb és krisztológiailag 
nagyobb hagyományú. Ezzel lehet természetesen vitatkozni, 
vagy azzal, hogy az Isten népe túlzottan antropológiai síkra viszi 
az egyházról való gondolkodást. Mindazonáltal én nem annyira 
a népre gondolnék most, hanem e nép vándorló mivoltára. A 
vándorlás metaforája -  zarándoklás, vándorlás, vándorló nép
-  ez a gyönyörű ószövetségi metafora eleve magában foglalja 
nemcsak annak a sugallatát, hogy az időn keresztül és az Istennel 

■ ; való találkozá s helyszínei n, fázisain, módj ai n, történeti mintáin 
• keresztül vándorol ez a nép a végidők felé, hanem azt is, hogy 

nagyon nagymértékben meghatározza ezt a népet az, amivel 
találkozik. Egy statikus, hierarchikus modell maga akarja meg
határozni mindenestől a környezetét, míg egy mozgó társulat, 
egy mozgó közösség tanyát ver különböző helyeken. Bizonyos 
értelemben vendég, ki van szolgáltatva annak, amit kínálnak 
neki. Ez egy alapvető fordulat a kultúrához való viszonyban, 
mert bennfoglaltan az „Isten vándorló népe” modell feltételez 
egy alapvetően receptív viszonyt a környezet kultúrájához, vagy 
legalábbis egy olyan csereviszonyt, ahol a magunkkal hozott 
értékek csak azokkal együtt tudnak megnyilvánulni, amiket a 
vándorlás különböző helyszínein, vagyis az időben, be tudunk 
fogadni. A másik nagyon fontos összetevője ennek a vándorló 
modellnek, hogy az, aki megy, az nem az időtlenségben létezik, 
hanem az időben él, és időről időre újra kell fogalmaznia önma
gát, meg kell találnia azokat az utakat, amelyek a vándorlását 
egyáltalán lehetővé teszik

Most erről egyházunkban szó sincsen. Ezt nyilván lehet 
hangzatosan emlegetni, és jól is hangzik, főleg a fiatalokkal 
való találkozásban. Amikor sok fiatal együtt van, akkor be lehet 
dobni ezt a zsinati formulát, de egy olyan egyház, amelyik a 
saját történelmi előképeihez csatol rendszeresen vissza, ott egy 
olyan körkörösségbe vonja az önértelmezését, ami mintaszerűen 
ellentétes a vándorlás bizonytalansági faktorával, előremutató 
irányával, távoli horizontjaival, az ismeretlennel való találkozás 
készségével és az alteritás, azaz a másság felé való nyitottság 
alapösztönével, ami kétségkívül jellemzi azt, aki ismeretlen 
ösvényeken lapos. Szóval, ha valahol én egy nagyon mély 
diszkrepanciái látok a jelenlegi magyar egyház önmeghatá
rozása és egy óriási lehetőségeket tartogató zsinati metafora 
között, akkor az pontosan a történelembe való visszahatás, amit 
szívesen neveznék hisztoricizmusnak, és a vándorló népben 
benne rejlő eszkatológikus nyitottság közötti távolság.

Abban látom a zsinatnak egy másik, sajátos dinamikáját, 
hogy szükségképpen más az, amit ma, azaz harmincöt-negy
ven évvel a lezárulta után, gondolunk a dolgokról, mint amit 
akkor a zsinat gondolt. Ennyiben nem is biztos, hogy időszerű 
volna a zsinat recepciója. Sokkal inkább időszerű volna azt 
a teológiai fejlődést befogadni, amelynek az előmozdítói és 
a képviselői ténylegesen végrehajtották a zsinat befogadását. 
Magyarán vannak olyan szerencsés, a mienknél intellektu
álisan, teológiailag, egyházilag civilizáltabb vidékek, ahol 
megfelelő szellemi apparátust tudtak fordítani egyebek között 
a ti. Vatikáni zsinat által megnyitott lehetőségek kidolgozá
sára és feldolgozására is. A magyar egyháznak elsősorban az 
egyházi gondolkodás miliőjét kellene megteremtenie, ami nem 
egy önnemző gondolkodás, hanem befogadása annak az akár 
Nyugaton, akár különböző multikulturális kontextusokban 
Keleten, vagy Távol-Keleten létrejött teológiai indításoknak, 
amelyek a zsinattal folytonosságban jutottak túl magának a 
zsinatnak a betűjén, és keresik az evangéliumról és az evangé
liumban való beszéd lehetőségeit. (...) Ma már régen nemcsak a 
zsinati gondolatról van szó, hanem mindarról a hihetetlen -  és 
megítélésem szerint -  nagyon nagy mértékben ökumenikus 
keresztény reflexióról is, ami talán és ami után máshogy teszik 
fel a kérdéseket, mint annak idején a zsinaton feltették. (...) 
Mi Magyarországon korántsem tudtuk azokat a kritériumokat 
kidolgozni, amelyek lehetővé tennék, hogy egyáltalán ma 
hozzámérjük magunkat a II. Vatikáni zsinathoz. Tehát hogyha 
idáig sem jutottunk el, akkor nyilván többszörös lépéshátrány
ban vagyunk, mondjuk a nemzetközi teológiával szemben. 
Igazából erre a megsúlyosbodott hátrányra figyelve kellene 
ma behozni, amit lehet -  talán éppen azért, mert a felekezeti 
megoszlás Magyarországon nagyon erős - ,  előre menekülve, 
valami még többet kitalálni, amit a saját kontextusaiban létező 
nyugati teológia eddig kitalált. Ez egy óriási tanulási folya
matot feltételez, másfelől egy nagyon erős inspirációt, nagy 
nyitottságot, kicsit csapot-papot otthagyást, ami egy sajátos 
viszony lehet a tradíció, nem feltétlenül annak a tagadása, és 
az ökumenikus lehetőségeink között. Pillanatnyilag egyik 
felekezet részéről sem látok semmiféle hajlamot vagy néha 
csak minimális és töredékes kicsi hajlamokat, úgyhogy nem 
gondolom, hogy ez az utópiánál bármivel is komolyabb volna, 
de elképzelhető, hogy távlata lehetne egy magyarországi 
zsinati gondolkodásnak.
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Jelen írás az Apor Vilmos Katolikus Főiskola égisze alatt m egjelenő,, Vallástudományi Szem le” körkérdésére készült, 
és az első számban (2004 december) kellett volna megjelennie. A folyóirat végül elállt a közléstől, amiről a szerző csak 
informálisan értesült.

(A szerlc.)

A  vattástudomány 
Maqyarorszáqon

A közép-kelet-európai rendszerváltozások következtében 
a térség országaiban újraértékelődött a vallás szerepe és 
jelentősége mind a tudomány, mind pedig a politika terén. A 
közhiedelemmel ellentétben azonban a vallás messzemenően 
nem az a terület, amihez különösebb felkészültség nélkül is 
lehet érteni -  és elégséges elkezdeni vele foglalkozni ahhoz, 
hogy az illető máris jártas legyen benne. Ezért tekinthető 
dicséretre méltónak minden olyan kezdeményezés, amely a 
kérdést tudományosabb alapokra igyekszik helyezni.

/. Szükségesnek tartja- 
e felekezetsemleges (világi) 
vallástudomány létezését és 
művelését? Milyen érveket 
tart fontosnak megemlíteni 
álláspontja igazolására?

Megítélésem szerint tudo
mányos igényű vallástudo
mányt, vallástörténetet főként 
felekezetsem legesen lehet 
művelni. Ennek a magyarázata 
rendkívül egyszerű. Minden 
felezetszempontú megköze
lítés nem annyira vallástudo
mány, mint sokkal inkább az 
illető felekezet/vallás szemlé
letét és kérdésmegközelítéset 
tükröző teológia. Ez elsősor
ban annak köszönhető, hogy 
az illető felekezet/vallás első
sorban a saját tanrendszerét 
igyekszik az általa működ
tetett intézményes keretek között elsajátíttatni, sajátságos 
szempontjai szerint értékeli és tekinti a történelmet, illetve 
viszonyul a más felekezetekhez/vallásokhoz.

Alapjában véve a vallástudomány, illetve a vallástörténet 
felekezetsemlegessége nem is lehetne kérdés. Hiszen az egyes 
teológiai rendszerek önmaguknak mondanának ellent, mihelyt 
értékítélet-mentesen közelítenék meg a vallással kapcsolatos 
kérdéseket. Ez eléggé kézzelfoghatóan érzékelhető pl. az isten
fogalommal, illetve istenképpel kapcsolatosan. A tényleges 
vallástudomány a kérdést a maga kor- és kultúrtörténeti össze
függéseiben igyekszik tanulmányozni és megérteni, anélkül 
hogy egy meghatározott teológia (pl. zsidó, keresztény vagy

muzulmán) szempontjai szerint értékelné azt. Ezzel szemben 
a monoteista kinyilatkoztatásra épülő teológiai rendszerek 
szinte mindent üdvtörténeti szempontból közelítenek meg. 
Vallástörténetileg azonban a kinyilatkoztatás nem működtet
hető szempont -  mert az a humán tudományok módszereivel 
egyszerűen megfoghatatlan tényező. Ami ténylegesen meg
fogható és értelmezhető, az nem más, mint a kinyilatkozta
tásról vallott felfogás megjelése és alakulása, illetve annak 
történelmi és szellemtörténeti visszahatása. Ugyanakkor azt

sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a nem csak val
lási, de sokszor társadalmi 
és politikai kizárólagosságra 
is törekvő monoteizmusok 
által uralt kultúrkörökben a 
nem felekezetsemleges val
lástudomány csakis sajátságos 
szempontú teológia lehet, még 
akkor is ha ennek az ellenke
zőjét igyekeznek állítani.

2. Milyennek látja a val
lástudomány hazai helyzetét, 
milyen eredményei vannak? 
Ón szerint, milyen tudomány- 
szervezési vagy egyéb teendő
ket tart fontosnak hatékonyabb 
m íívetése élőm ozdífására ?

Gyakorlatilag egész Közép- 
Kelet-Eu répában -  így tehát 
Magyarországon is -  az a 
helyzet, hogy többnyire csak 

teológia létezik. A térségben valójában alig van hagyománya 
a vallástudomány művelésének. Jelen pillanatban pedig ezen a 
területen nagyon korlátozottak a hazai humán erőforrások.

Az alapvető probléma kétségtelenül az intézményes keretek 
és a szakemberek hiányában keresendő. Ami a keresztény és 
a zsidó vallást illeti, létezik egy bizonyos tudományosságra 
törekvő művelés az egyes felekezeti hittudományi intézetek
ben. Ezek az intézmények azonban szakmai alapirányultsá
guk miatt eleve alkalmatlanok arra, hogy a vallás-1, a maga 
teljességében, ténylegesen a tudományos és történeti meg
közelítések tárgyává tegyék. Hiszen alapfeladatuk nem az, 
hogy a vallástudományban jártas szakembereket képezzenek,
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hanem hogy biztosítsák a vallási intézmények működtetéséhez 
elengedhetetlenül szükséges szakmai utánpótlás képzését. 
Itt tehát elsősorban egy adott hitbeli tanrendszer elsajátítása 
folyik, egy többnyire zártnak tekinthető eszme- és intéz
ményrendszeren belül. Ilyen körülmények között egy-egy 
szakterület, vallási kérdéskör tudományos művelése nem 
tekinthető intézményes jellegűnek, hanem az többnyire egy 
adott személy saját érdeme.

A felekezeti teológiai oktatással párhuzamosan az állami 
oktatási intézményeken belül is létezik egy másodlagosnak 
tekinthető érdeklődés a vallás iránt. Az érdeklődők három 
szempont alapján osztályozhatók:

a) Az elmúlt jó egy évtizedben divatba jött a vallással 
foglalkozni. Ez egy adott tudományos szakterületen belül 
(főleg a filológia és a filozófia terén) új megnyilvánulási 
lehetőségeket teremtett.

b) A vallás iránti érdeklődés személyfüggő, amiben a 
hovatartozás és a meggyőződés is szerepet játszik. Ennek 
következtében tehát nagyon is szűkre szabott, és sajátságos 
szempontokat tükröz -  esetenként kimerítve az ideologikus 
hozzáállás fogalmát is.

c) A vallás iránti érdeklődés kapcsolódik egy szakszerűen 
művelt és elsősorban az ókorra vonatkozó tudományos terü
lethez. Ennek következtében ez senkit -  és főleg semmilyen 
intézményt -  nem irritál.

A vallási kérdésekkel foglalkozók és az azok iránt érdek
lődők csak részben találkoznak és működnek együtt, ami 
elsősorban a magyar humán tudományos élet nem szakmai 
szempontok szerinti megosztottságának köszönhető. Ezt 
tetőzi a még mindig uralkodó és (egyetemi, illetve akadémiai) 
státushoz kötött tekintélyelvűségi szemlélet, amely hihetet
lenül megnehezíti a tudományos vitafórumok kialakulását. 
Különben is, hogyan lehessen érdemleges vitát folytatni 
bármiről, mikor nem az a döntő, hogy az illető szerző mit 
írt, hanem hogy ki és miért írta? Ezen feudalisztikusnak 
nevezhető szemléletmód továbbélésében minden bizonnyal 
az a szocializáció is szerepet játszik, amely a tudományos 
érveléssel szemben előnyben részesíti a (kinyilatkoztatás
szerű) kijelentést. Ezen tekintélyelvűség igazolását látom 
pl. abban a megjegyzésben, miszerint Nemeshegyi Péter 
tudománytalan tanulmányát nyilvánosan nem lehet annak 
m inősíteni1.

Ilyen körülmények között nem hiszem, hogy lehetne 
magyar vallástudományról beszélni -  és pillanatnyilag semmi 
lehetőségét nem látom annak, hogy ez a műfaj a közeljövő
ben egyáltalán kialakulhatna, hiszen ebben alapjában véve 
senki sem látszik ténylegesen érdekeltnek. Ezt támasztja alá 
egyébként az a tény, hogy a vallástudománynak nevezett 
oktatási kísérletek mögött jelen pillanatban alig van kon
cepció, s az oktatás maga szinte teljesen arra épül, hogy egy 
adott kapcsolatrendszerben ki mit tud, vagy esetleg tudna 
tanítani. Arról nem is beszélve, hogy az oktatásnak alig 
van tudományos szempontból minősíthető kutatási háttere.

Kutatás nélkül ellenben nincsenek eredmények: tanulmányok 
és monográfiák. A vallástudományi, vallástörténeti jellegű 
szakirodalmi fordításokat ugyanis csak részben lehet hazai 
eredményeknek tekinteni. Márpedig ezen a téren a fordítás 
az uralkodó, ahogy azt a közelmúltban megjelent Istenek, 
szentek, démonok Egyiptomban. Hellénisztilais és császár
kori vallástörténeti szövegek (Budapest, 2003) c. kötet is 
bizonyítja2.

Ezt a szöveggyűjteményt elsősorban azért emelem ki, mert 
ez egy több éves oktatási program eredménye, s ugyanakkor 
egy másik program alapja. Ellenben ezen kötet tudományos 
színvonala ugyancsak vitatható, mind szerkezetileg, mind 
tartalm ilag, mind pedig módszertanilag. Alapvetően a tör
ténelmi ismeretek és a nemzetközi kutatás eredményeinek a 
hiánya jellemzi, amit a magyarul hozzáférhető szakirodalom 
mellőzése is tükröz. Ebben a tekintetben azt hiszem ez a 
kötet mintegy tükörképe is a hazai vallástudomány általá
nosabb színvonalának, amelyet -  csekély egyedi kivételtől 
eltekintve -  a kritika kockázatától mentes belterjessége, a 
szakirodalmi és módszertani ismeretek hiányossága, illet
ve a történelmi és pluridiszciplináris megközelítés szinte 
teljes mértékű mellőzése jellemez. Ez a fajta szemléletmód 
a vallástudományt mindenekelőtt filológiai gyakorlótérnek 
tekinti, s a nemzetközi gyakorlattal ellentétben, ahol több
nyire szakemberek fordítanak, hazai viszonylatban -  tisz
telet a kivételnek -  a fordításból eredezteti a szaktudást. A 
vallástudomány műveléséhez azonban tárgyi ismeretek is 
szükségesek.

1 Nemeshegyi Péter, „Órigenész és apja, Leonidész”, in: Frenyá Zoltán (szerk.), Tudom, kinek hittem. Patrisztikus tanulmá
nyok. (Coram Deo), L’Harmattan, Budapest, 2003, 105-110. old. A szerző tanulmányában teljesen figyelmen kivid hagyja az 
utóbbi f é l  évszázad kutatási eredményeit, és gyakorlatilag újrameséli Euszebioszt.
2 Bővebb recenzióját lásd Vigilia 69, 2004/8, 637. old.
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Magyarországon gyakorlatilag három vallástudományi 
területen folyik érdembeni -  és személyekhez kötött -  tudo
mányos tevékenység: judaisztika, újszövetségi irodalom, 
ókeresztény irodalom- és filozófiatörténet terén. Az egyetlen, 
Szegeden intézményes keretek között működő vallástudomá
nyi szak elsősorban névlegesen és nem annyira tartalmában 
felel meg a meghirdetett célkitűzésnek. Ez az egyes szemesz
terek kínálatainak elemzéséből elég világosan kitűnik. Ebben
-  az egyértelmű szakemberhiány mellett -  minden bizonnyal 
az is szerepet játszik, hogy állandósult jelleggel elsősorban 
egy bizonyos katolikus egyházközpontú vallásszociológiai és 
pasztorálteológiai szempont érvényesül, mely térben és időben 
egyaránt behatárolt. Ugyanakkor szinte teljesen hiányzik a 
történeti, illetve az egyes vallási kérdéseket átlósan és össze
függéseikben tárgyaló megközelítés. Arról nem is beszélve, 
hogy a pasztorális már eleve felekezetfüggő teológiai tárgy, 
amire csak rendkívüli képzelőerővel lehet tudományosan 
értékelhető vallástudományt építeni. Nem hiszem, hogy ez 
Szegeden sikerült.

Ahhoz, hogy a vallástudomány terén hazai viszonylatban 
tényleg elindulhasson egy érdemleges szervezési folyamat 
elsősorban a humán erőforrásokat kellene számba venni, 
és olyan semleges szakmai fórumot teremteni, ahol főként 
a tudományos tevékenység a mérvadó, és nem az, hogy ki 
milyen idős, milyen kapcsolatrendszerbe tagolódik, mi a 
világnézete, mi a státusa, vagy hogy milyen területen tekinti 
magát (szakjtekintélynek.

A vallástudományi oktatás terén világosan meg kellene 
határozni a célkitűzést: önállóan és módszeresen gondolkodni 
képes hallgatók nevelése, vagy személyek felsőfokú oktatói 
helyzetbe hozása. A különbség óriási -  és egymástól gyöke
resen különböző koncepciót feltételez.

Tényleges vallástudomány nehezen képzelhető el a történel
mi és eszmetörténeti összefüggések tárgyalása és ismertetése 
nélkül. Hiszen ez adja az ismeretek keretét és vonatkoztatási 
alapját. Ez azonban egyrészt tárgyi ismereteket feltételez, 
másrészt pedig a pluridiszciplináris megközelítés miatt 
megköveteli egy kiforrott tudományos módszer birtoklását, 
illetve egy adott kérdés mélyreható ismeretét. Ez képezi

ugyanis minden tudományos tevékenység alapját. Egyedüli 
nehézség, hogy hazai viszonylatban jelen pillanatban alig 
van vallástörténész.

Összegezve a dolgokat azt mondanám, hogy a hazai val
lástudomány hatékonyabb művelésének elsődleges feltétele a 
núlyen keretek között? kikkel? és mi célból? kérdések őszinte 
és szakszerű tisztázása. Arról nem is beszélve, hogy magát a 
vallástudományt is pontosabban meg kellene határozni, mivel 
hazai tartalma -  amely töbnyire teológiai je lle g ű -  csak jóin
dulattal viszonyítható a nemzetközi szinten ezen elnevezés 
alatt folyó tudományos tevékenységhez.

3. Milyen témák, területek azok, amelyek művelését a 
szóban forgó tudomány keretében fontosnak tartaná? Milyen 
lémák, területek kimunkálásában venne szívesen részt?

Mindentől függetlenül és teljesen elvi síkon maradva, 
alapvetően két párhuzamos területen kellene a vallástudo
mány művelését és fejlesztését hazai viszonylatban szem 
előtt tartani:

a) Történeti megközelítés és ismertetés -  amely lehetővé 
tenné, hogy az egyes vallásokat a maguk történetiségében 
és összefüggéseikben, értékítélet mentesen lehessen megis
merni, beleértve a mindennemű, hit- és intézményrendszeri 
változásokat, alakulásokat is. Ennek tükrében világosabbá 
válhatna a vallás és a kultúra/civilizáció közötti összefüggés, 
amely az embert mind egyénileg, mind pedig közösségileg 
meghatározza. A múlt ismerete révén a jelen is érthetőbbé, 
kiszámíthatóbbá válhatna.

b) Átlós tematikai elemzések. Ennek köszönhetően lehetne 
tisztázni, hogy az emberi szellem -  meghatározott korban 
és térben -  hogyan is gondolkodott általános érdeklődésnek 
örvendő kérdésekben, mint pl. a hagyomány, az istenség, a 
világ, az ember, a rossz, az üdvösség, az erkölcs, a halál, a túl
világ, a kultusz vagy a vallás és a politika viszonya. Mindezek 
taglalása lehetővé tenné annak a ténynek a jobb megértését, 
hogy szellemtörténetben a dolgok összefüggnek, és hatással 
vannak egymásra. Ez segíthetne a másság megismerésében, 
megértésében és elfogadásában.

Jakab A ttila

A katolikus egyház világstatisztikája

Földrész Összlakosság Katolikusok Katolikusok aránya

Afrika | 830.516.000 (+ 21.411.000) | 137.428.000 (+ 1.768.000) 16,55 % (-0,22)

Amerika 857.783.000 (+15.629.000) ■ 534.339.000 (+ 6.236.000) 62,29 % (-0,42)

Ázsia 3.800.110.000 (+52.371.000) 110.234.000 (+ 2.066.000) 2,90 % (+  0,01)

Európa | 702.083.000 (-32.000.000)] 279.915.000 (- 674.000) 39,87 % (-0.09)

Óceánia 31.402.000 (+ 325.000) 8.399.000 (+ 79.000) | 26,78 % (-0,03)

Világ | 6.221.894.000 (+89.704.000) | 1.070.315.000 (+ 9.475.000) 17,20 % (- 0,10)

A Vatikánban kiadott egyházi statisztikai évkönyv 2002. évre vonatkozó adatai. Zárójelben az előző évihez viszonyított 
változás, emelkedés (+) vagy csökkenés (-)
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Egy fiatal, Linzben élő, pakisztáni muszlint lány áttérése a keresztény hitre n a g y  médianyilvánosságot kapott Ausztriában. 
Megtérésének történetével eddig már a Kirche In osztrák keresztény-ökumenikus hírmagazin is foglalkozott két számában 
(2003/7. és 2004/6.) Az Egyházfórum most a 2004-ben megjelent cikket hozza teljes terjedelmében.

(A szerk.) \

A  fiit provokációja
Sabatina, az apostolnő

Nagy feltűnést keltett Sabatina James, az a fiatal pakisztáni 
nő, aki az iszlám hitről a keresztény hitre tért át, lelkes és 
lelkesítő tanúságtételével a scheibbsi (Alsó-Ausztria) gim
názium diákjai és tanárai előtt. Mag. Fritz Wurzer hittanár 
tudósítása.

„Nem akartam nőként csak alárendelt lenni, és hogy 
ezért cserébe a Paradicsomban Allah a kezén hordozzon. 
Folytonosan valami rossznak, alacsonyabb értékűnek éreztem 
magam. Az Evangéliumon keresztül vált számomra világossá, 
hogy Jézus az én oldalamon áll, és azt akarja, hogy már itt a 
földön szabadságban és boldogságban élhessek.” Ékesszólóan 
törnek elő a huszonegy éves lányból a szavak -  újmegtérők 
beszélnek így. A hallgatóság le van nyűgözve. Sabatina törté
nete ismerős: hívő muszlim szülők, akik lányukat „szajhának” 
és „kurvának” titulálták, mert iskolatársaihoz hasonlóan 
a gimnáziumban fejkendö nélkül, pólóban, farmerban és 
kirúzsozva jelent meg. Aztán amikor -  ráadásul! -  egy fia
talemberen keresztül, aki egy szabad-keresztény közösség 
tagja és a Biblia hatására felfedezi Krisztust, elszabadul a 
pokol. A muszlim önérzet nem visel el ilyesmit. Bár neki 
nem vágta cl a sajál apja a torkát, mint röviddel ezelőtt egy 
másik muszlim lánynak, aki egy keresztény fiút megismert, 
hanem csak halálosan megfenyegették, ami miatt ő rendőri 
védelmet kért.

Vajon m elyik lány nem álm odik arról, hogy énekes
nő legyen, vagy modell-lcarriert fusson be? Sabatina is 
'álm odozott ilyen karrierről. Erre az álmára hivatkozva 
mondta a keresztelését végző pap, Rudolf Schermann, 
2003. november 16-án a seibersdorfi plébániatemplomban: 
„Sokkal inkább, m int eddig, modell leszel, Jézus K risztus 
modellje, Isten manökenje, hogy Jézus megszabadító üze
netét hirdesd.”

És ő éppen ezt teszi, amikor örömtől sugárzó arccal 
elmeséli, hogy mi is történt vele, milyen nagyot cselekedett 
vele Isten. Éppen ez jelenti azt, hogy valaki lelkes keresz
tény, Jézus megszabadító üzenetének tanúja és modellje
-  elvárás, amit oly gyakran hallunk bérmálások során. Nem 
kellene minden megbérmált kereszténynek ilyen modellnek 
lennie?

A Biblia provokációja

A keresztény élet utáni vágyat Sabatinából egy korán- 
iskolának keltett volna kiűznie Pakisztánban. De hiába:

íurfanggal sikerül visszatérnie Linzbe. És itt elkezdi 
éjszakánként, titokban olvasni a Bibliái. Melyik mai, 
átlagos fiatal olvassa szabad akaratából és a takaró alatt 
a Bibliát?

Az Evangélium és a szeretet melege, amivel Jézus a fenye
getett helyzetűeknek és meggörnyedteknek az örömhírt hirdeti, 
és ahogy Jézus egy 18 éve megnyomorodott fiatalasszonyt fel
emel ez teljesen magával ragadja. Es aztán, amikor örömtől
su g á rz ó a n  azt mondja, ezekben a történetekben „találkozóit 
az Úrral” (vö. Jn 20,18), akkor nálánál hívőbb, vagy kevésbé 
hívő keresztények is bolondnak tartják, mint annak idején
Mária Magdolnát, amikor húsvét reggelén a megtapasztaltakat 
elmesélte.

Sabatina nagy kihívás számunkra: Ő soha annak előtte 
nem vett részt keresztény vallásoktatáson. Senki nem mondta 
neki, hogyan kell értelmeznie a Bibliát. Ezeket a szövegeket, 
mint megszabadító történeteket értelmezi. Számára ezek 
forradalmi üzenetek -  és ezért még a halálos fenyegetést 
is hajlandó magára venni, ahogy annak idején az apostolok, 
Pállal együtt. Milyen sok módszert, játékot, kreatív megkö
zelítést találtak ki a valláspedagógusok az utóbbi években
-  és mégsem fog senki tüzet, alig gyullad fény a gyerekek 
szívében, és még kevesebb a fiatalokéban. És éppen ehhez a 
muszlim lányhoz látogatott el Jézus, zárt ajtókon keresztül az 
éjszaka közepén. Talán éppen azért, mert ő a szavait nyitott 
szívvel olvasta.

28 2004/6



EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM

A m egszokottól eltérően

Amikor egy osztrák történet hősét, Kari urat, a náci időkben 
megkérdezték, hogy katolikus-e, akkor ő precíz választ adott: 
igen -  de nem nagyon.

Sok keresztény ma is hasonlóan viszonyul a Bibliához és a 
hithez. Elhiszik, hogy ez egyszer így lehetett, de „nem olyan 
nagyon”, hogy ez ma, a mi felvilágosult világunkban is még 
megtörténhet. Bár az evangélium felolvasása után, úgy a 
katolikus, mind az evangélikus keresztények igenlően vallják: 
,,az élő Isten Igéje”1, de a mindennapjaikban ez az elevenség, 
mint ahogy az öröm és a szeretet üzenete sem, „nem olyan 
nagyon” érezhető.

Sabatina külseje olyan, mint sok más fiatal lányé az ő 
korában: kisminkelt arc, kirúzsozott ajkak, testhez simuló 
ruha, kibontott haj. És elmeséli, hogy Isten mit tett vele. 
Ez egyszerűen minden elvárást és tapasztalatot felülmúl. 
Nem lehet tudni, hogy a fiatal fiúk, akik hallgatják, inkább 
a történet tartalm án, vagy Sabatina ajkán csíingenek. Ha 
szürke kisegérként jönne, biztosan nem ébresztene ilyen 
kételyeket.

„Miért nem vonul kolostorba?”

Úgy tűnik, hogy létezik egy titkos kollektív tapasztalat és 
egy alapvető berögződés: vallás és Istenről való beszéd alap
jaiban kapcsolódik össze az unalommal, az életidegenséggel, 
a szomorúsággal és a halállal.

Sabatina fellépése pedig pontosan az ellenkezőjét jelzi: 
életöröm et. „M iért nem 
vonul kolostorba, ha olyan 
vallásos?” -hallom  a kritikus 
m egjegyzést. De mi lehet 
Sabatinával kapcsolatban 
olyan hihetetlen, amikor fia
talos bájával Isten szabadsá
gáról és kegyelméről beszél?
Feketébe öltözött, sötéten 
néző komoly alakok nem 
hatnak sokkal hitetlencbbül. 
amikor az Evangéliumot, az 
Öröm hírt hirdetik? Sabatina 
éveken keresztül azért harcolt, 
hogy úgy öltözhessen, ahogy 
ez egyéniségének megfelel.
És amikor most keresztény 
közösségek előtt megjelenik
-  ismét elő akarják írni neki 
hogyan öltözködjék. Persze ő 
még túl keveset ért az euró
pai kereszténység végzetes és 
évszázados hatás-történeté
ből. Ő csak saját szabadulás- 
történetét ismeri, ezért nehe
zen tudja megérteni, hogy a

keresztényeknek még most is milyen elképesztő problémáik 
vannak a nőkkel, az erotikával és a szexualitással.

Miért teszi ki magát ennek?

Még sok meglepetés vár rá, amikor majd megtudja, 
hogy a keresztények az évszázadok során mit csináltak az 
Evangéliumból. Csodálkozni fog, és a fejét ingatva fogja 
megállapítani, hogy férfiak haialnuikat és uralmukat Jézus 
nevében micsoda ötletgazdagsággal legitimálták. Meg fog 
ijedni, hogy milyen sok erőszak és brutalitás történt a keresz
tény Isten nevében - é s  történik még ma is helyenként. Hiszen 
olyan nőket, mint ő, évszázadokkal ezelőtt nálunk, mint 
boszorkányokat, lobogva égettek el. Mit kell majd éreznie, 
ha megtapasztalja, hogy olyan személyes területen, mint a 
házasság és a szexualitás, alig van helye a szeretetnek és 
az irgalmasságnak, hanem inkább kicsinyes moralizmus 
uralkodik?

Sabatina azt mondja, hogy őt a Bibliának éppen az a 
megközelítése ragadta meg, hogy benne nem harcról, hanem 
melegségről és szeretetről van szó. Vagy félreértette volna? 
És ha később megtudja, hogy a keresztények milyen virtuóz 
módon tudják a különbségeket kiemelni, és egymást kölcsö
nösen el- és kirekeszteni, akkor fájóan fognak eszébe jutni 
annak a rendőrnek a szavai, aki a linzi rendőrségen, amikor 
a halálos fenyegetés miatt védelmet kért, azt kérdezte tőle: 
„Mondja, tulajdonképpen miért teszi ki magát ennek? Miért 
nem maradt inkább muszlim?” Talán a keresztényeknél 
némely dolog mégsem annyira fanatikus.

Sabatina személyisége tel
jességet, életörömet és kariz
mát sugároz. Es mit teszünk 
mi, azok, akik állítólag 
egy öröm-hírben hiszünk? 
Sabatina fellépése egyszerre 
volt provokáló és megragadó. 
Áttérése a legmélyebb elisme
rést érdemli; a mögötte álló 
motivációt és annak hitbeli 
értelmét sok hallgatója azon
ban nem tudta felfogni. De 
mind a 250 jelenlévő diák, 
mind pedig a tanárok egy
ben egyetértettek: még soha 
nem hallottak egyetlen 21 
éves lányt sem, aki minden 
utólagos, az iszlámmal és a 
jámbor muszlimokkal szem
beni negatív érzés nélkül, ily 
módon beszélt volna életéről 
és Jézus Krisztusba vetett 
hitéről.

Fordította: 
K om árom i M arianna

1 Ezek a német nyelvű liturgia szövegei. A magyar liturgikus szöveg szerint: „Ezek az Evangélium igéi." -  „ Áldunk Téged, Krisztus!"
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Patrisztika és világnézet
Válasz Jakab Attilának1

Az Egyházfórum 2004/3-4. számában recenzió jelent meg 
Jakab Attila felelős szerkesztő tollából az általam szerkesztett 
Tudom, kinek hittem. Patrisztikus tanulmány ok (V  Harmattan, 
Budapest, 2003) c. tanulmánykötetről. A recenzió egészében 
és részleteiben olyan mértékben nyújt hamis képet a kötetről, 
hogy megállapításait a szerzőtársak és a magam védelmében 
kénytelen vagyok az alábbiakban cáfolni és visszautasítani.

Mindenekelőtt szóvá kell tennem: A felelős szerkesztő 
elvileg recenziónak szánt írása egyáltalán nem hajlandó 
tudatni az olvasóval, hogy a kötet tulajdonképpen miről szól, 
kik a szerzői, s milyen témájú írásokat tartalmaz! Holott ez a 
tényközlés, az olvasó tájékoztatása egy recenzió elemi célja 
és kötelessége, hogy azután ebből kiindulva fogalmazhassa 
meg értékelését, pozitív vagy negatív kritikáját is. Úgy 
illik továbbá, hogy az értékelésre térve a recenzens először 
megpróbálja megkeresni a munka feltehető érdemeit, ered
ményeit, azoknak arányosan teret szán, majd rátér az általa 
kifogásolható részekre és kérdésekre. A felelős szerkesztő 
úr gyakorlata ettől a szokásos tárgyalásmódtól merőben 
eltér, s különös ítélkező hajlandósággal megírt recenziója 
elejétől végéig nem más, mint az alaptalan kifogások, valót
lan és méltatlan állítások elképesztő halmaza. Nos, ennek 
az egyházatyák gondolatvilágával foglalkozó kötetnek az 
ismertetésével s a kötet eredményeinek taglalásával én 
természetesen nem foglalkozhatom, viszont szembe kell, 
hogy szálljak azokkal a könnyedén kinyilvánított súlyos 
kijelentésekkel, amelyekkel a recenzens a kötetet, annak 
szerkesztőjét és szerzőit illeti.

A recenzens első vádja szerint „a kötet azt sugallja, hogy a 
tudományos tevékenység minősége, szakmai minősíthetősége 
elsősorban világnézetfüggő”2. Persze, úgymond „sugallja”,

mert ilyen kijelentés természetesen nem található a kötet
ben. Ilyen állítással én sem értenék egyet, s ezt világossá 
is tettem, amikor ezt írtam é „Az értelmezés, a megértés 
történhet tudományosan, ahogy a tárgy szelleme megkíván
ja, s ez lehetséges egyfajta klasszika-filológiai, pozitivista 
filozófiatörténeti vagy keresztény megközelítésben. Az atyák 
munkásságának bemutatását ösztönözheti ugyanakkor a 
világnézeti meggyőződés és filozófiai álláspont, s ez lehet 
keresztény és profán egyaránt. (...) Nem-keresztény megkö
zelítésben a (profán) tudomány elveit követve hasonlóképpen 
helyes képet lehet kialakítani; egy nem-keresztény, illetve 
keresztényellenes világnézet viszont igen könnyen szelektív 
látásmódot eredményezhet”4 (16).

A recenzens felveti: „Hogyan lehessen bármiről is érdem
leges vitát folytatni, mikor nem az a döntő, hogy az illető 
mit írt, hanem hogy miért írta?5” Ezt sem nekem kellene 
címezni. Én a hazai patrológia múltját és jelenét áttekintő 
bevezetőmben éppenséggel azt kifogásoltam, amit némely 
szerzők képesek voltak korábban minden további nélkül 
leírni. Ilyen vélemények például a következők (ítélje meg 
bárki, tudományosak-e!): Mint írtam, van, aki szerint Szent 
Ágoston tevékenysége a nyugati keresztény hagyományban 
„kényszerű nyűg és kölönc”6; van, aki úgy látja, Szent Ágoston 
„tisztátalan léleknek indult, műveletlen rétornak folytatódott, 
preinkvizítor püspökként végezte”, s konklúzióját ekként 
vonja meg: „Úgy tetszik, Ágoston nem volt bár különöseb
ben szeretetreméltó ember és filozófiailag sem szolgált sok 
vigasszal, de legalább teológusnak sem volt igazán jó”7 (25). 
Ezeket talán hagyjuk szó nélkül (tudniillik, rajtam kívül eddig 
mindenki ezt tette), miközben engem minden további nélkül, 
sőt, érdemet szerzően lehet támadni?

■1 Az alábbi cikkre nem kívánok reagálni. Csupán a jobb megértés és a pontosítás érdekében lábjegyzeteltem. (Jakab Attila)
2 A pontosság kedvéért íme a kifogásolt rész: „Rendkívül sajnálatos, hogy a magyar társadalomra jellem ző szembenálló (és 
nem egyszer ellenséges) politikai megosztottságnak az eredményeként a kötet azt sugallja, hogy a tudományos tevékenység 
minősége, szakmai minősíthetősége elsősorban világnézetfüggő. Az egyházatyák munkásságának eltérő értékelése mögött 
eltérő világnézetek húzódnak’, írja Frenyó Zoltán...”
3 Az itt következő idézetet a kötetben a következő megállapítás előzi meg: „...apatrisztikát -  fő leg  első évszázadait -  a maga 
természetéből fakadóan minden kérdésben a dogma előtti útkeresés, vagyis bizonyos egyenetlenség és sokszínűség is jellemzi. 
Ez a körülmény maga után vonhatja, hogy az, aki a patrisztika témáihoz nyúl, a tudomány szabályai mellett vagy helyett 
világnézete szerint fog ja  értelmezni e struktúrát.”
4 A kötetben a mondat így folytatódik: „amelynek során rosszabb esetben a patrisztika adatai mintegy nyersanyagként és 
ürügyként szolgálnak a saját felfogás meggyőzőbb bemutatásához, de jobb esetben is az tapasztalható, hogy túl hangsúlyos 
szerepet kap az ókeresztény gondolkodás alternatív jellege. Végül ezt a látásmódot azzal is jellemezhetőnek véljük, hogy ebben 
összecsúszik az örök és az időbeli, az égi és a földi, a mennyei és az evilági egyház. ”
5 A recenzióban a kérdést az itt következő kérdés előzi meg: „Joggal tevődik fe l  tehát a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e szó 
tudományos vitáról egy olyan közegben [vagyis a magyar tudományos életben], ahol elsősorban a világnézet és nem annyira 
a szakmai hozzáértés, vagy, esetenként a nemzetközileg is elismert, tudományos tevékenység a mérvadó?”
6 Rugási Gyula.
7 Vidrányi Katalin.
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„Különben is, melyek azok a tudományos és módszertani 
kritériumok -  veti fel a recenzens - ,  amelyek alapján egy
értelműen meg lehet állapítani, hogy az illető szerző katoli
kus- vagy keresztény-konzervatív, marxista, illetve ateista, 
liberális-polgári patrológus?” Mindenekelőtt: én nem keresek 
kritériumokat ezzel kapcsolatban, mert nem ez a vizsgálódás 
tárgya. Főként pedig -  és az átfogalmazás, amellett, hogy a 
fentiekkel együtt felháborítónak is nevezhetném, főként a 
recenzens horizontjáról árul
kodik —, én nem patrológust 
keresek, hanem hatásokat a 
magyar patrisz-tika és pat- 
rológia sorsának alakulásá
ban. S mint írtam, „e hatá
sokat három irányból lehet 
megállapítani: 1) a katoli
kus egyház, a keresztény 
gondolkodás oldaláról; 2) 
a marxista világnézet felől 
és annak politikai uralma 
idején; és 3) az előbbieknél 
nehezebben körülhatárolha
tó, mindenesetre főleg ate
ista, továbbá liberális-pol
gári eszmevilág irányából”
(9). Szemforgatás, ha ezek
ről nem veszünk tudomást, 
miközben magában a szak
mában természetesen minden 
alkotás tudományos értéke a 
mérvadó.8

A recenzens a szóban 
forgó recenziót követő írá
sában -  volens nolens -  az 
egyházellenesség régi-új 
szellemét idézi fel, amikor
-  nietzschei szóhasználattal
-  képes ilyet írn i: „Az egyház 
emberi, nagyon is emberi 
intézmény és hatalmi struktúra, s azokat, akik egy adott 
korban kénytelenek tőle (vagy benne) szenvedni, nem biztos, 
hogy vigasztalják az alázatosságra, az engedelmességre, az 
isteni kegyelemre és az örök életbeni jutalomra vonatkozó

és mindig kéznél levő hivatkozások”9. Ez talán tudomány? 
Nem, ez a szemlélet a modern Európa fő betegsége, a magából 
kifordult, földet súroló szellem, amely elhagyta a szent és a 
tekintély elveit10, és amelyet egyébként igen zavar, ha látleletet 
rajzolunk róla és tükröt tartunk eléje.

Amikor a hazai patrológia közelmúltjának feltérképezésére 
kísérletet tettem, azt hiszem, elsőként tettem szóvá nem egy, 
az előbb idézettekhez hasonló túlzó, igaztalan és tekintélyrom

boló ítélkezést. A recenzens 
engem világnézeti árokásás
sal vádol, s ehelyett „az együtt 
dolgozni tudás feltételeinek 
a m egterem tését” sürgeti. 
Nem, tisztelt recenzens! Én 
végre a helyzetképet készí
tettem el, az „együtt dolgozni 
tudás” pedig akkor követke
zik el, amikor a fáradhatatlan 
hiperkritikusok felhagynak 
egyik ténykedésükkel: az 
árokásással és a negatív gon
dolkodásmóddal. Az együtt
működés egyébként valójában 
és örvendetes módon sokkal 
inkább folyik, mint ahogy 
azt a recenzens érzékeltetni 
óhajtja. Ennek megtapasz
talására a legjobb módszer a 
Magyar Patrisztikai Társaság 
évenként megrendezett kon
ferenciáin való részvétel 
lehetne11.

A recenzens további kri
tikája a kötet szerkesztését, 
összeállítását érinti. Eszerint 
a korábban bíráltak fényében 
„a jelen kötet csakis részle
ges képet mutathat a hazai 
patrisztikus érdeklődés sok

kal színesebb és gazdagabb valóságából”. Nos, több okból 
kifolyólag is belátható: Nem tűzhettem ki célul reálisan, hogy 
a hazai patrisztika minden jelentősebb kutatója és irányzata 
helyet kapjon a kötetben, hiszen szerencsére sokkal több jeles

8 Tanulmányában Frenyó Zoltán a következőket ír ja :.....eszmei harc fo ly ik  az egyházatyák munkásságának hangadó interpre
tációjáért. Míg tehát a patrisztika egyetlen tárgykör, tényként kell elfogadni, hogy létezik egyrészt keresztény, ma nálunk főleg  
katolikus patrológia, kisebb részt egy hermeneutikai szempontú protestáns patrológia, és másrészt -  különböző célkitűzések 
által vezérelt -  nem-keresztény, laikus, profán patrológia. Ez a kettősség részben természetes jelenség, részben viszont gátolja 
a tudományos kommunikációt" (16). E: a felosztás és megállapítás csakis és kizárólagosan magyar viszonylatban érvényes. 
A nemzetközi kutatásban alapvetően más szempontok a mérvadóak.
9 Frenyó Zoltán itt „A beteg pápa árnyékában" (Debrecen, 2003) c. könyv recenziójának az utolsó mondatából idéz. 
Szakmailag mindenképpen megkérdőjelezhető a két, egymástól független recenzió összemosása. Ameddig nem érdemi vita, 
hanem címkézés f  olyik, addig erősen kétséges, hogy Magyarországon európai színvonalú tudományos közélet alakulhasson 
ki. E n n e k  hiánya egyébként magában a társadalomban is érzékelhető.
10 Az önmagára valamit is adó tudományos kutatásban nem létezik a tekintélyelvűség.
11 Frenyó Zoltán kijelentése egyszerűen valótlant állít. A négyből két alkalommal előadással vettem részt a konferenciákon: 
2002-ben (Antoniosz és Pakhomiosz. Az aszketikus életmód különböző megnyilvánulásai Egyiptomban a társadalomtörténeti 
megfontolások tükrében) és 2003-ban (Kelet és Nyugat között. Mítosz és valóság a román ortodox történetírásban).
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patrológus alkot ma Magyarországon, mintsem hogy egy 
ekkora kötetben elférhetnének, emellett pedig a személyek 
irányzatokba rendezésének, nemkülönben rangsorolásának 
terméketlen és bántó szubjektivizmusában nem kívántam 
elmerülni. Szerényebb, de megvalósíthatóbb célt tartot
tam magam előtt: előzmények híján egyáltalán jelentkezni 
akártam egy tanulmánykötettel, amely jelzi a fellendülő 
magyar patrisztikai kutatásokat. Mint írtam, az e téren 
megmutatkozó eredmények és feladatok ugyanis lehetővé 
és szükségessé teszik a számvetést és a magyar patrológia 
egyfajta bemutatkozását.

A kötet -  m iként borítóján olvasható -  ezeknek a 
m unkálatoknak az eredm ényeiből közöl reprezentatív  
válogatást. A „reprezentatív” szó használata a recenzens 
felfogásában talán félreértésre vezetett. Bakos Ferenc 
je les m unkája, az Idegen szavak és k ifejezések szótára  
(A kadém iai K iadó, B udapest, 1973, 728) a szónak hat 
értelm ét sorolja fel. Ezek között szerepel az alábbi: „rész
leges, de az egészről mégis megközelítően igaz képet adó”. 
Egy m ásik szóhasználat szerint a szó értelme: „Valamilyen 
ügyet, irányzatot, célt stb. m utatósan, m éltóan képviselő, 
bem utató”. A recenzens tőlem  az előbbi értelm et kéri szá
mon, míg én láthatóan a m ásodik értelm ében form áltam  
meg a kötetet.

Ezzel azonban nem nyugodhatunk meg, m ert a recenzens 
a kötet utóbbi jellegét, vagyis megfelelő színvonalát is két
ségbe vonja. Kinyilvánítja, hogy véleménye szerint a kötet
ben szereplő írások többsége mögött nem áll „érdemleges 
kutatási tevékenység”12. Ezt egyébként azzal magyarázza, 
hogy -  úgymond -  „hazai viszonylatban alig van olyan 
kutató, aki összefüggő, következetes és tudományos szem
pontból is értékelhető patrológiai tematikájú kutatást képes 
felm utatni”13. Szerény véleményem szerint ezen a ponton 
a recenzensnek, mielőtt ítélkezésébe fog, mindenekelőtt el 
kellene döntenie, hogy a hazai patrisztikát mármost színes
nek és gazdagnak, avagy jelentéktelennek és haloványnak 
tekinti-e, m ert ez a két vélemény szemlátomást ellentmond 
egymásnak.

Méltatlan dolog, ahogyan a recenzens kétségbe vonja a 
kötetben szereplő szerzők kutatómunkájának súlyát és jelentő
ségét. Én mindegyiküknek hálás vagyok, amiért hozzájárultak 
a kötet megszületéséhez. Külön kiemelném közülük a tavaly

elhunyt Vanyó László nevét, akinél többet senki nem tett a 
hazai patrológiáért az utóbbi évtizedekben14. Természetesen 
itt nincs helye annak, hogy részletezzem a kötet további szer
zőinek munkásságát és érdemeit. Nem hagyhatom azonban 
szó nélkül, hogy a recenzens, néhányukat néven is nevezve, 
munkájukat „tartalmilag is vitathatónak" minősíti. Ilyen 
értékelést kap Ladocsi Gáspár, a patrisztika kiváló ismerője 
és tanára15, Perendy László, a patrisztika tanszékvezető 
professzora16, Nemeshegyi Péter, a hazai patrológia doyenje, 
a 2001-ben létrejött Magyar Patrisztikai Társaság nemrég 
leköszönt első elnöke17.

A recenzens különösen elrugaszkodik a valóságtól, 
amikor Boros István („A mezítelen ember” című) tanulm á
nyát támadja. M int írja: „Boros István jegyzetapparátusa 
ébreszt komoly kételyeket az idézett forráskiadásokra és a 
felhasznált tanulmányokra (pl. Gehlen a 19. és Heinze az 
51. lábjegyzetben) vonatkozóan”. Miről van itt szó? Csupán 
arról, hogy a két em lített helyen, számos más hivatkozás, 
forrás és szakirodalom alapos megjelölése közepette a 
szerző megemlíti „a gehleni hiány-lény fogalmát” (198), 
illetve ezzel a fordulattal él: „Mühl Heinze nyomán rám u
tatott” (206) Terméketlen szellemi beállítódásra vall, hogy 
a recenzens ebben problémát lát. A tanulm ány írója tudni
illik ott hagyta abba a hivatkozási láncot, ahol kell: a már 
ism ert vagy a témán már túlmutató eseteknél. Ha mindent 
megjegyzetelnénk és megadatolnánk, egy magába fúló, 
közölhetetlen és végeláthatatlan anyaggal birkózna a szerző 
és az olvasó egyaránt.18

Végül, a szerzőknek a recenzens által hiányolt tekintélyét 
illetően még egy kérdést kell felvetnem. Vajon a pályája 
elején tartó, vagy rokon területtel foglalkozó megbecsült 
kutató nem alkothat-e olyan értékes írást, amelynek helye 
lehetne egy tanulmánykötetben? Az én felfogásom szerint a 
túlzott öntudat és a gyanakvás helyett inkább üdvözölni kell 
az ilyen munkákat is, amelyek hozzájárulnak a tudomány- 
terület gazdagodásához. A recenzens szerint a patrológia 
iránt érdeklődőknek „az együtt dolgozni tudás feltételeinek 
megteremtésén” kellene fáradozniuk19. Ebben egyetértünk. 
Azt azonban, hogy e téren kinek van több tennivalója, döntse 
el az olvasó.

Frenyó Zoltán

12 A z idézett rész egész pontosan így fogalmaz: „egy adott szakterületi tanulmány lehet eseti és egyedi jelenség is; vagyis 
nem áll mögötte érdemleges kutatási tevékenység. Ilyen jellegű egyébként a kötetben szereplő írások többsége”.
13 A z idézet a következő mondattal folytatódik: „Ezek közül többen is hiányoznak a kötetből”.
14 Tudomásom szerint Vanyó László tanulmányát nem kifogásoltam.
15 Ladocsi Gáspár tanulmánya az egyetlen, amely nem rendelkezik sem jegyzetapparátussal, sem pedig irodalomjegyzék
kel.
16 Perendy László kutatástörténeti ismertetője 1989-ig tart. A kötet 2003-ban jelent meg.
17 Tudományos igénnyel ma már nem lehet Origenész apjáról úgy írni, hogy a szerző megreked az 1960 előtti 
irodalomnál, illetve mellőzi H. Crouzel és P. Hantin munkásságát.
18 A lábjegyzetben nem Boros István, hanem Kurt Schilling és Egert Pöhlmann beszél Gehlenről. A kérdés az, hogy ez utóbbi 
szerző melyik művéről lenne itt szó? Hasonló a helyzet Heinzével is. Ugyanakkor az olvasó azt is szeretné tudni, hogy az egyes 
lábjegyzetekben idézett görög szövegek történetesen milyen kiadásból származnak: pl. 8, 14, 15, 17, 21, 55.
19 A mondat egész pontosan így hangzik: ,, Talán mindenki számára eredményesebb, és mind az egyházak, mind pedig a 
társadalom számára gyümölcsözőbb lenne, ha a patrológia iránt érdeklődők világnézeti árokásás helyett inkább az együtt 
dolgozni tudás feltételeinek a megteremtésén fáradoznának”.
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RECENZIÓ -  KULTÚRA

Julién Ries

A szent antropológiája
A homo religiosus eredete és problémája

A vérszegénynek mondható és jelentős hiányosságokat 
tükröző magyar vallástudományi szakirodalomban örvendetes 
esemény a milánói Jaca Book gondozásában megjelent és az 
emberiség szakrális antropológiájának széleskörű elemzését és 
ismertetését célul kitűző hétkötetes könyvsorozat fordítása. A 
három részre tagolódó első kötetet a sorozatszerkesztő Julién 
Ries eszmefuttatásai foglalják keretbe, mintegy markánsan 
megjelölve a megközelítés teológiainak nevezhető irányvo
nalát, amelynek újszerűségét elsősorban a fél évszázaddal 
korábbi időszakra kell érteni. A szerkesztő megfogalmazása 
szerint a vallási antropológia tárgya „a homo religiosus mint 
a szent [vagyis a szakrális] szimbolikus egészének alkotója 
és élvezője, olyan vallási hitek hordozója, amelyek meghatá
rozzák életét és viselkedését” (16). A szent pedig „nem más, 
mint az előtte megnyilvánuló Istennel való kapcsolatának 
jelentéssel és kifejezőerővel bíró közvetítése” (331-332).

A Georges Dumézil és a Mircea Eliade neve által fémjel
zett összehasonlító vallástörténetet művelő teológus írásaiból 
azonban nem tűnik ki világosan, hogy mit is ért egész pontosan 
a homo religiosus kifejezés alatt. A szövegösszefüggések a 
hivő ember értelmet sugallják ugyan, ez azonban közelről sem 
felel meg annak az általános gyűjtőfogalomnak, amellyel a 
különböző időkben és eltérő kultúrákban, civilizációkban az 
emberek rendkívül sokoldalú, egyéni és közösségi vallásos 
magatartását jelöli a szakirodalom. Arról nem is beszélve, 
hogy a mai megközelítések -  amelyek többnyire történetiek és 
tem atikusak- sokkal árnyaltabban és körültekintőbben fogal
maznak, miközben igyekeznek elkerülni az általánosításokat: 
a szinkretizmusra (vagyis a felszínes összehangolására) hajló 
összehasonlító módszerrel szemben a párhuzamok mellett 
nagyobb hangsúlyt fektetnek a meghatározó eltérésekre és 
különbözőségekre. Ahogy M. Delahoutre megfogalmazza: 
„a föld különböző népei ...egymástól igencsak eltérő módon 
érzik, észlelik, fejezik ki és élik meg a” szakrálist (127).

Dumézil és Eliade (akinek vallástörténeti munkásságát 
helytelen elvonatkoztatva szemlélni az ő szélsőséges románista 
és vasgárdista nézeteitől) a mítoszteremtő szekuláris ideo
lógiák (fasizmus, nemzeti szocializmus és kommunizmus) 
korában tulajdonképpen a racionalitással szembehelyezkedve 
kereste az európai ember szimbolikus hitvilágának és modern 
kor előtti hierarchikus társadalmi szervezetének (papok, har
cosok, termelő) ősi, indo-európai gyökereit. Eredetmítoszokat 
teremtő kutatásaik arra irányultak, hogy az európai kultúra 
alapjait egy mitikus múltba, a kereszténységet megelőző korba, 
és más -  elsősorban indiai eredetű -  alapokra helyezzék, 
mintegy mellőzve, vagy lényegesen csökkentve a keresz
ténység közel-keleti, szemita vallási és kulturális gyökereit. 
Ezzel szemben Julién Ries (és bizonyos értelemben a filozófus 
Gilbert Durand is) a keresztény monoteizmus teológiai kategó
riái szerint gondolkodva bizonyos „ős-kinyilatkoztatást” sejtet, 
melyről a mítoszok és szimbólumok hasonlósága tanúskodna
-  miközben csökkenteni igyekszik a vallás történeti, szocio
lógiai megközelítésének a jelentőségét. Kétségtelen, hogy a

vallásosságot nem lehet a társadalmiságra leegyszerűsíteni, 
ellenben a mai kutatás egyáltalán nem tekinti mellékesnek sem 
a társadalmi, sem pedig a gazdasági tényezők szerepét.

Jóllehet az egyes tanulmányok eltérő értéke és színvonala 
nyilvánvaló, az érdemi megítélést mégis jelentősen megne
hezítik a magyar fordítás szakszerűségével kapcsolatosan 
felmerülő alapvető kételyek. Egy adott nyelvnek az ismerete 
ugyanis nem mindig elegendő a szakköny vfordításhoz -  szük
ségesek a tárgyi ismeretek is. Amennyiben pedig a fordító 
nem szakember (ezt bizonyítja pl. Justinus Martire?, 45; vagy 
IRm az IKirályok helyett, 126/4 és 129/10; a „Teremtő” kife
jezés afrikai kontextusban való használata), elengedhetetlen 
a szaklektorálás. A szóban forgó kiadványnál ezt elsősorban 
azért kell kihangsúlyozni, mert az Oktatási Minisztérium 
Tankönyvtámogatási Programja keretében megjelent műben 
a Felsőoktatási Pályázatok Irodája egy olyan fordítást támo
gatott, melynek általános használhatósága megkérdőjelezhető. 
A fordító ugyanis nem érzékelte a meghatározó tartalmi 
különbséget, és szakrális helyett (a 335. oldal két bekezdését 
leszámítva) „szent”-nek fordította az olasz „sacro” kifejezést, 
amelynek pl. a francia vallástudományi, vallástörténeti szak- 
irodalomban egyértelműen a „sacré” és nem a „saint” felel 
meg. Ezen alapvető tévedésben minden bizonnyal az is sze
repet játszhatott, hogy a magyar ‘vallástudományi’ nyelvezet 
erőteljesen teológiai színezetű: ismereteim szerint egyedül a 
magyar (Osiris Kiadó) fordította „szent"-nek Rudolf Ottó 
(11937), Das Heilige c. munkáját. Egyébként a szakmai nyelvi 
finomság nem ismerete jól érzékelhető Michel Delahoutre 
tanulmányának címében. „A szent és esztétikai kifejeződése: 
szent tér, szent művészet, vallási műemlékek” helyett sokkal 
helyénvalóbb „A szakrális és esztétikai kifejeződése: szak
rális tér, szakrális művészet, vallási műemlékek”. Arról nem 
is beszélve, hogy a magyar fordítás címe a sorozat címével 
egyezik, részben, s az alcím az, amely visszaadja az eredeti 
kötet tényleges címét (Le origini e il probléma deli'homo  
religiosus).

Komoly hiányosságai ellenére -  melyek bizonyos mértékig 
a fordító és a kiadó szakszerűtlenségével is magyarázhatók -  a 
könyv több tanulmánya (M. Delahoutre, F. Facchini: „A homo 
religiosus kialakulása. Paleoantropológia és paleolitikum”, 
E. Anati: „A homo sapiens szimbolikája, fogalmi gondol
kodása és szertartásai”, C. Fad’k-Nzuji MadiLaléyé ya: „A 
homo religiosus és szimbólumai Afrikában”, Issiaka-Prosper 
Laléyé: „Mítosz és rítus az afrikai vallásos tapasztalatban”) 
kiváló segédanyagot nyújt mindazon szakemberek számára, 
akik a magyar fordítás pontatlanságain túlmenően képe
sek visszakövetkeztetni az eredeti szöveg mondanivalójára
-  amennyiben nem áll rendelkezésükre a mű olasz kiadása 
(vagy egy megbízhatóbb nyugati fordítás).

Az ismeretterjesztés szempontjait figyelembe véve azonban
-  és remélve, hogy a további kötetekben a kiadó legalább 
részben orvosolja a hiányosságokat -  mindenképpen el kell 
ismerni, hogy magyar viszonylatban ez egy olyan hiánypótló 
vállalkozás, amelyet érdemes folytatni.

Homo Religiosus, 1, Typotex Kiadó, Budapest, 2003.

Jakab A ttila
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Richard Elliott Friedman

A Biblia rejtett könyve
Az első prózái mestermű felfedezése

„Azon a napon, amikor JH VH  a fö ldel és az eget megalkot
ta, 'kiég nem volt a fö ldön semmiféle vad bozót, és nem nőtt 
semmiféle mezei növény, mert JH V H  még nem adott esőt a 
földnek, s nem volt ember sem, hogy a fö ldet művelje. ”

(Tér 2,4-5)

Richard Elliott Friedman, a híres bibliakutató, megismertet 
bennünket egy, a Biblia szövegében elrejtett müvei. „Azon a 
napon. . -  ezzel a címmel illeti azt az irodalmi rekonstruk
ciót, melyet nézete szerint egy szerző alkotott. A hebraisztika 
és az összehasonlító irodalomtudomány professzora helyreál
lította azt a J forrással kezdődő folyamatos elbeszélést, melyet 
az idők folyamán darabokra szabdaltak, törvényekkel és más 
elbeszélésekkel egészítettek ki az ókori szerkesztők.

Isten és az emberiség, a jó  és a rossz epikus jellegű küzdelme 
ez a mű, mely évezredeken keresztül itt volt előttünk, a Biblia 
részeként gyakran olvashattuk, s elbeszéléseinek töredékeit 
minden bibliaolvasó tökéletesen ismert. Természetesen felmerül 
bennünk a kérdés, hogy hol kezdődik és hol végződik ez a mű. 
A szerző megállapította, hogy a J forrás (mely magában foglalja 
a Tér 2,4-nél kezdődő teremtés leírásától a Józs 12-vel véget 
érő részt) nem önálló, teljes mű, hanem egy irodalmi alkotás 
eleje. Ehhez a műhöz kapcsolódik az ún. „Udvari történet” is, 
mely teljes egészében felöleli 2Sám-t, és Dávid halálával és 
Salamon trónra lépésével ér véget az lKir-bán.

„Hasonlíthattam a munkámat egy kirakójáték darabjainak 
összeillesztéséhez, attól az egy dologtól eltekintve, hogy még 
azt sem tudtuk, hogy egyáltalán darabokról van-e szó -  vagy 
hogy a nagy kép egyáltalán létezik-e. A Biblia kilenc köny
vében szétszórtan elhelyezkedő szövegek önmagukban véve 
is értelmes, kerek történetet alkottak. Ám amikor egymás 
mellé tettem őket, egységük számtalan jele tárult szemem 
elé, s felbukkant egy rejtett könyv.” (22)

Bizonyos dolgok, szavak, kifejezések újra és újra fel
bukkannak, és sehol másutt nem találjuk nyomát a bibliai 
prózai szövegekben. Csak egy példát szeretnék kiemelni. Azt 
.gondolhatnánk, hogy a frigyláda a bibliai történetek közös 
eleme, ám a szerző rámutat, hogy a frigyláda megjelenik a J 
forrásban, de soha nem jelenik meg az E forrásban.

A bizonyítékok egy másik csoportja, mely arra utal, hogy itt 
egy egységes műre kell gondolnunk, az írástechnika alkalmazá
sa. A szójátékok, paranomázisok használatát a szerző tudatosan 
választotta a szövegben. Friedman szerint ezek használata olyan 
szerzőről árulkodik, aki irodalmi céllal gondolta végig e szavak 
alkalmazását. Tematikus bizonyítékok is összhangban állnak e 
feltevéssel. Bizonyos témák újra és újra felszínre bukkannak. 
Ilyenek többek közt a részegség, a kémkedés vagy a szexualitás 
mint téma fej lődése. A szerző szerint e bizonyítékok arra utalnak, 
hogy összefüggő szövegcsoport áll előttünk, sőt ő a következte
tésben eljut odáig, hogy mindezt egy szerző írta.

„Amikor elkezdjük olvasni a szöveget, azt figyelhetjük 
meg, hogy azt lazán kapcsolódó -  helyenként egyáltalán nem 
kapcsolódó -  történetek alkotják. Ám minél tovább és minél

alaposabban olvasunk, annál inkább felfedezzük az egész 
szöveget átszövő kapcsolódások hálózatát. Az egyik történet 
eseményeinek következményei lesznek a későbbiek történé
seiben. A későbbi történetek visszautalnak a korábbiakra. A 
későbbi történetek a korábbiakra építenek.” (43)

Művészi szempontból egy kiváló alkotással találkozhatunk 
ebben a rekonstruált szövegben, pszichológiai szempontból magá
val ragadó portré áll előttünk, s nem utolsó sorban, interpretációs 
szempontból egy kincstárat tarthatunk a kezünkben.

A mű szerzője, Friedman feltételezése szerint, a Kr. e. IX. 
sz. második felében, Júda királyságában (azután, hogy Edóm 
függetlenné vált Júdától, s azelőtt, hogy az asszírok Kr. e. 
722-ben elfoglalták Izraelt) élhetett, s a művelt társadalmi 
osztály képviselője lehetett. író és nem szájhagyomány-gyűj- 
tögető, bár olyan személy, aki a szóbeli források elemeit is 
felhasználta. Nem papi, hanem világi személy lehetett, aki 
fantasztikus női szereplők felvonultatásával egy, a férfiak 
világában játszódó történetet írt. Felvetődik a kérdés, hogy 
a szerző talán nő lehetett.

„Ez a könyv a nemzedékekről, a folytonosságról, a bűnök 
megismétlődéséről és a bűnhődésről szól” -  írja Friedman a 
könyvében (52). „Számomra ez a történet családokról szól. Még 
ha törzsekről és országokról van is szó, kifejezésrendszere akkor 
is családokhoz kötődik, és családi kapcsolatokat állít fel.” (247) 

Az elbeszélés szerzője sodró lendületű művet írt a családi viszá
lyokról, a szörnyű árulásokról, és végül Dávid fia, Salamon alatt egy 
nagy királyság megszületéséről. „Amikor eljött a napja, hogy Dávid 
meghaljon, megparancsolta fiának, Salamonnak, s azt mondta: ‘Nos, 
most mindenek útjára lépek. Légy bátor és bizonyulj férfinak!”

Gold Book, Debrecen, 2003
Szabó Julianna

R e k o n s t r u á l t a , f o r d ít o t t a  f s  b e v e z e t ő v e l  e l l á t w
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Távlatok
A  MAGYAR JEZSUITÁK FOLYÓIRATA

Világnézet, lelkiség, kultúra

Megjelenik évente négyszer. 
Előfizetés egy évre 3000 Ft.

H-1026 Budapest, Sodrás u. 13. 
Telefon: (36-1) 200-8054/105  
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Karácsonyi szánnunk tartalmából:

Eucharisztikus csodálkozás 
Keresőúton a béke nyomában 
A szubszidiaritás 
A magzatkorú gyermek joga 
Szent Ignác és a mai magyar jezsuiták 
A világ és Európa színháza (Calderón) 
Karácsonyi elmélkedés 
Boldog Károly magyar király 
Lénárd Ödön börtönversei 
Charles de Foucauld názáreti lelkisége
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kiadványai

29-30-31: TCIDJATOK 
EGYÜTTMŰKÖDNI A VILÁGIAKKAL.

A Szentatya a Püspöki Karhoz 1991-ben 
A világi hívek alattvalók voltak az Egyházban 

majdnem 2000 éven át 
Emancipációjuk a II. Vatikáni zsinatot 

Mit jelent kereszténynek lenni?
Mi a keresztények küldetése a világban? 

Hol vannak a magyar közéletben?

32-33: EGYHÁZ ÉS VILÁGI REND

Az államok hatékony 
jogi-politikai megszervezésének szükségessége.

A kért számot ingyen küldjük.
Amíg a készlet tart!
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Rendelési cím: Mihályi Gilbert O.Praem., 

8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 2.
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A KÖNYVEK MEGRENDELHETŐK AZ EGYHÁZFÓRÜM ALAPÍTVANY CÍMEN 

A feltüntetett árakból előfizetőink 30% kedvezm ényben részesülnek

Wildmann János

KATOLIKUS TÜKÖR
A magyar egyház és az európai integráció

EGYHAZFORUM

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz nemcsak 
a politikai közösségnek, hanem az egyházinak is kihí
vást jelent. A kairológia mint a gyakorlati teológia 
része az egyház mindenkori gyakorlatát és társadalmi 
megjelenését vizsgálja, azt, hogy mennyiben felel meg 
az üdvösség mai idejének. Módszere a jelen helyzet 
teológiai és szociológiai elemzése.

A sorozat első kötete, a Katolikus tükör, az Európai 
Unió és az ezzel kapcsolatos egyházi megnyilatkozások 
ismertetése után a magyar katolikus egyház helyzetét 
mutatja be egyrészt egyházi vezetőkkel, papokkal, 
szerzetesekkel, politikusokkal, hívő és nem hivő értel
miségiekkel és tudósokkal készítetett interjúk, másrészt 
egy 806 elemű véletlen kiválasztáson alapuló, egész 
Magyarországra kiterjedő kérdőíves felmérés alapján. 
A szerző megalkotja a „világjárók”, a „zászlóvivők” és 
a „figyelmeztetők” típusait, és bemutatja, hogyan látják 
az egyház helyzetét az egyházzal elégedettek és az elé
gedetlenebb reformerek. Ebben a tükörben bizonyára 
az Olvasó is fölismerheti magát és egyházát.

Wildmann János: Katolikus tükör 
A magyar egyház és az európai integráció
Gyakorlati teo-trilógia 1. Kairológia (kb. 320. oldat) 
Eredeti ár: 1785,- Ft

Kedves Magyar Olvasóira!

Nagy örömmel tölt el, hogy könyvem ezentúl magyar 
nyelven is segítheti a szülőket gyermekeik vallásos 
nevelésében. Meggyőződésem, hogy Magyarországon 
is nagy számban élnek olyan szülők, akik szeretnék 
gyermekeiket elvezetni a hitre, de bizonytalanok 
abban, hogyan kezdjenek hozzá. A fordítás során a 
könyvet a Fordítóval több ponton átdolgoztunk és a 
magyarországi körülményekhez igazítottuk, mert a 
helyi sajátosságokat figyelembe kell vennünk akkor 
is, ha az utóbbi években sok minden hasonlóan alakult 
Európa különböző országaiban.

A könyv egymást követő megjelenései után sok-sok író
olvasótalálkozón, szülők*számára rendezett fórumon, 
plébániai napon, lelkigyakorlaton vettem részt, ahol az 
olvasókkal együtt dolgoztuk fél a témát. A Kiadóval és 
a Fordítóval együtt őszintén remélem, hogy könyvem 
megjelenése Magyarországon is elindít egy szülőcsoportok 
közötti tapasztalatcserét, útkeresést, előadások sorozatát.

Albert Biesinger

Albert Biesinger: Engedjétek hozzám gyermekeiteket!
A hitre nevelésről szülőknek (184. oldal)
Eredeti ár: 1365,- Ft.
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