
tetszik "hitettlen tamási" magatartás nyomán karunk ernbere tán épp úgy ki tud
ja mondaní az "én Uram, én Istenemet", mint egykor Tamás apostol.

Megfontolásaink régi, de olykor tán nem eléggé végiggondolt, sőt elfelejtett
igazságra igyekeztek rámutatni. Ha valaha, hát szekularizálódó vil águnkban be
széljünk arról az Istenről, aki közénk jött. Ö maga akarta és akarja ma is így.
hiszen ezért vállalta az embersorsot. élt és halt meg másokért, mindenkí ért. Ar
ról az Istenről kell opportune-impartune szólnunk. aki Jézus Krisztusban végér
vényesen vállalta a világot, a mí világunkat és vállalt minket, mort nem csupán:
megszületett, emberré lett értünk, hanem a végsőkig, a halálig szeretett,

HANS KONG (Tübingen)

Néhány időszerií keresztény észrevétel
a társadalom számára

Jézus Krisztus üdvösségüzenetét mindig és minden korszak számára usra
le keú fOJ'dítani: elméletben és gyakorlatban egyaránt. Három vagy négy pél
da kapcsán szeretném az alábbiakban ezt megvilágítaní.

l. A háború és béke problémája

Több mint húsz év óta lehetetlennek bizonyult, hogya földkerekség bizo
nyos területein helyreállítsák a békét: a Közel-Keleten, a Távol-Keleten, de
Európában is. Miért nem élhetünk békében? Nyilván, mert a másik fél nem
akarja. A probléma azonban mélyebben Iekszik. Mindkét fél jogokat kiván
érvényesíteni, ugyanarra a területre vonatkozó jogokat. Ezeket a jogokat mind
két fél meg is tudja alapozni. A kormányoknak mindkét oldalon alkotmányos
kötelességük, hogy n állam jogait megóvják és védelmezzék, sőt régebben
még az is követelmény volt, hogy gyarapítsák őket. Így azután nincs béke,
senki sem mondhat le egy jogi pozícióról, legalábbis anélkül nem, hogy meg
felelő ellenszolgáltatást ne kapjon érte.

Nos, a keresztény üzenet nem szolgál semmiféle részletes felvilágosítással
például arra nézve, hogyan húzzák meg Németország keleti határait, vagy az
Izraelt és az Arab Allamokat elválasztó határokat, vagy egyáltalában arra
nézve, miként kellene a Kelet-Nyugati konfliktust rendezni. Az evangélium
nem politikai elmélet és nem is a diplomácia egy bizonyos módszere.

Viszont a keresztény üzenet olyasvalamit mond, ami alapvető, amit ál
lamférfiak nem várhatnak el egykönnyen népeíktől, amit azonban katolikus,
evangélikus és ortodox püspökök, keresztény egyházi vezetők és lelkipászto
rok míndenütt a világon nagyon is hirdethetnek és hirdetniök is kellene: ne
vezetesen. hogy a jogokról való lemondás ellenszo~gáltatás nélkül nem föltét
lenül szégyen, és hogy az engedékeny politikus kifejezésnek legalábbis a
keresztények szemében nem szabadna megbélyegzésnek számítania. Mi több,
bizonyos meghatározott esetekben - nem valami új törvény gyanánt! - a
jogokról való ellenszolgáltatás nélküli lemondás a keresztények nagy szabad
ságának kifejeződése lehet: két mérföldet menni együtt azzal, aki egy mér
földnyire kényszerítette őket.

Mit nyerhetünk ezáltal? Látszólag semmit! Vagy helyesebben mondva :
"csak" a békét. És hosszú távra talán a másikat is. Mindezt helyesen kell ér
teni, nem pedig úgy, mint szimpla megoldást minden esetre: a keresztény
üzenet, különösképpen a hegyi beszéd nem akarja megszüntetni a jogrendet.
Nem akarja fölöslegessé tenni a jogot. Gyökeresen relativizálni akarja. Mi
ért? Hogya jog szolgálja az embert, és ne az ember a jogot.
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2. A gazdasági hatalom problémája

Úgy látszik, hogy az emelkedő árak és az infláció ellen nincs gyógyfű.
Egyre csak emelkednek, emelkednek az árak, főként a szegények és a leg
szegényebbek kárára.

A kereszténu üzenet megint csak nem szolgál semmiféle részletes főlvilá

gosítással arra nézve, hogyan kell a problémát gyakorlatilag megragadni,
vagyis miként lehet a mágikus négyszög rejtvényét megoldani, miként le
het egyidejűleg a teljes foglalkoztatottságot, a gazdasági növekedést, az árak
stabilitását és a kiegyensúlyozott külkereskedelmí ' mérleget elérni. Kínálat
és kereslet. belföldi piac és külföldi piac a jelek szerint ősi gazdasági törvé
nyéknek engedelmeskednek. És mindenkí arra törekszik, hogy a könyörtelen
hatalmi harcban a lehető legnagyobb mértékben a maga javára hasznosítsa
őket.

A keresztény üzenet mond viszont valamit. ami általában semmiféle köz
gazdasági tankönyvben, sem "baloldaliban", sem "jobboldaliban" nem olvas
ható, ami azonban a mi összefüggésünkben végtelenül fontos lerine : neveze
tesen, hogy nem szégyen, ha valaki nem érvényesíti mindig másokkal szem
ben teljes mértékben a hatalmát; nem szégyen, ha például a vállalkozó nem
hárítja át a fogyasztóra a termelési költségek minden emelkedését. csak azért,
hogya nyereség szintjét megőrizze, vagy ha lehetséges, még növelje; de az
sem szégyen, ha a szakszervezeti vezér egyszer-egyszer nem harcol ki egy
béremelést, noha megtehetné és a szakszervezet tagjai ezt talán el is várják
tőle. Röviden, a hatalom birtokosainak számára nem szégyen, ha nem hasz
nálják ki állandóan a maguk javára társadalmi hatalmukat, hanem szabad
lélekkel készek rá, hogy bizonyos egyedi esetekben - megint csak nem
általános érvényű törvény gyanánt - a másik javára használják a hatalmat;
készen arra, hogy a hatalomról, nyereségről. befolyásról lemondjanak és a
köpönyeg mellé a kabátot is odaajándékozzák.

És miért? Nem azért, mert ebből a saját pozíciójukra nézve v.alami köz
vetlen előny származik. Hanem másokért, akiknek szintén élniük kell, az
egész népközösségért. amely az árak és bérek fölfelé hajszolása és a hatalom
gátlástalan használata miatt kárt szenved; azért, hogy az ember ne legyen
áldozata a hatalmi harcnak, hanem a hatalmat az emberek javára használ
ják. A hatalmat nem lehet, ahogyan az új baloldal kívánja, egyszerűen ki
küszöbölni. Ez illúzió. A hatalmat azonban a keresztény lelkiismeretből ki
indulva gyökeresen relativizálni lehet: az emberek javára. A hatalmat ural
kodás helyett szolgálatra is fel lehet használni.

Ilyen módon minden egyes esetben lehetővé válik valami, amit a kapitalis
ta társadalomban élő emberektől látszólag éppúgy nem lehet elvárni, mint
a marxista társadalomban élőktől. ami azonban mindenfajta emberi együtt
élés szempontjából akár egyesekről, akár népekről, nyelvekről, osztályokról
vagy egyházakról van szó, végtelenül fontos, a hibák felhánytorgatása he
lyett véget nem érően megbocsátani tudni, a pozíciók megőrzése helyett fel- _
tétel nélkül kibékülni tudni, az állandó jogi viták helyett a szeretet magasabb
igazságosságát, a könyörtelen hatalmi harc helyett a minden elképzelést meg
haladó békét biztosítani. Ez az üzenet nem lesz a belenyugvás ópiuma. Min
den más programnál gyökeresebben utal evilági létünkre. Ott követeli a vál
tozást, ahol az uralkodók az uralmuk alatt lévőket, az intézmények a sze
mélyeket, a rend a szabadságot, a hatalom a jogot elnyomással fenyegeti.

3. A fogyasztás problémája

Fogyasztói és teljesítményi társadalmunk minden fantasztikus haladás
ellenére egyre inkább ellentmondásokba bonyolódik: egyre többet kell ter
melni, hogy egyre többet fogyaszthassunk ; egyre többet kell fogyasztani,hogy
a termelés ne álljon meg, hanem fokozódjék. Egyáltalában mindennek állandóan
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növekednie kell: mindennek egyre nagyobbá, gyorsabbá, számosabba kell
válnia. Ez a gazdasági növekvés törvénye.

Másfelől viszont egyre inkább fuldoklunk a látszólag vég nélkül növek
vő városokban, nyögünk az elburjánzó közlekedés miatt, szenvedünk a min
denfelől jövő lármától, panaszkodunk a folyók és tavak elszennyeződése, a
rossz levegő míatt és egyre kevésbé tudunk megbirkózni a jóléti társadalom
által termelt hulladékkal és szemétte1. És mindezek után csodálkozunk, hogy
a mai fiatalság a soha nem látott jólét ellenére annyira elégedetlen, annyira
kritikus és annyira lázadó az ilyenfajta haladással szemben.

A keresztény üzenet itt sem nyújt semmiféle technikai megoldást; nem
mondja meg, mit kell tenni a környezet védelme, a mezőgazdasági tervezés,
a lárma elleni harc, a szemét-eltakarítás, stb. terén.

Viszont a keresztény üzenet megvilágíthat valamit, ami a mai fogyasztói
és teljesítményi társadalomba a jelek szerint egyáltalán nincs betervezve,
valamilyen funkciója azonban talán mégis lehetne: a lemondást a fogyasztás
l"Ól. Lehet tehát értelme annak is, hogy az ember nem törekszik állandóan
többre, nem akarja, hogy mindig mindene meglegyen, hogy már a gyerme
kek számára is van értelme annak, ha megtanulják a lemondást.

Miért? Nem aszkézisből, vagy az áldozat kényszeréből, nem is valami
féle nyomasztó törvényként, hanem hogy az ember szabad maradjon, sza
baddá legyen: hogy ne adja el magát e világ jó dolgainak, legyen az pénz,
vagy autó, cigaretta vagy szexualitás. Hogy tehát az ember a világban és
a világ javainak közepett, amelyeket használnia kell és szabad használnia,
végül mégiscsak ember maradjon. Tehát itt is: növekvés, de nem önmagáért
a növekvésért ; főképpen: nem az emberek vannak a növekvésért. Hanem a
növekvés az emberekért!

4. A dolgok hiányzó értelme

Sok mai fiatalember és főként akinek kiskorától fogva többé-kevésbé
mindene megvolt, azt kérdezi apjától: mire való mindez? Es mert a fiatalok
nak nem kell többé, mint egykor apáiknak, azért dolgozniok, hogy a legpri
mitívebb igényeket kielégítsék, a kérdés csak annál sürgetőbb: mire való hát
ez az egész? Dolgozzunk csak azért, hogy még többünk legyen? És ha az
embernek még többje van, minek legyen még annál is többie? A kábító
szerek fogyasztása, éppen a jól szituált fiatalok körében, legtöbbször az élet
veszendőbe ment értelmével függ össze.

A keresztény üzenet itt megint nem nyújthat semmiféle kész megoldást.
Foz az üzenet nem holmi magasabb rangú kábitószer. Nem is tudja az emberi
élet minden rejtélyét megoldani. Nem tudja megszüntetni a szenvedést, nem
tudja kiiktatni a halált.

Viszont adhat talán valamit, amit a mai fiatalság, olykor a hippi kultúra
nagyon bizarr formái között követel: egy másfajta értékskálát. Hogy ne a
pénz, vagy a szórakozás, vagy a munka álljon a legfelsőbb fokon; hogy a
haladás az emberért történjék és ne az ember legyen a haladásért. Minde
nekelőtt azonban a keresztény üzenet olyan végső értelmet adhat az életnek,
amit sem a pszichológusok, sem a szocíológusok, sem a közgazdászok, sem
a politológusok nem nyújthatnak: egy végső értelmet ott is, ahol úgy látszik,
minden értelmetlenné válik. És itt ejtem ki először a szót, amelyet csak fé
lénken merek kiejteni, mert oly sokszor éltek vissza vele jámborul: itt rej
lik ugyanis a kereszt értelme.

Mint keresztények, nem vagyunk kevésbé humanisták a többi hurnanis
táná1. Megkíséreljük azonban, hogya humanitást, a szabadságot, a szeretetet,
az életet, az igazságosságot és a békét Jézus felől nézzük. És nem felejthetjük
el, hogy mindez a halál árán vásároltatott meg. A kereszt sohasem volt időt-
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len mítosz, vagy mélyértelmű vallásos szimbólum, hanem kemény, kegyetlen
történeti tény. Egyetlen embernek, egyetlen zsidónak vagy pogánynak sem
jutott volna eszébe Jézus korában és a Jézust körülvevő világban, hogy a
rabszolgák és politikai forradalmárok profán szégyenhalálát vallásos eszmé
vel hozza kapcsolatba. Úgy volt ugyanis, ahogyan Szent Pál mondta: Krisz
tust hirdetjük, a keresztre feszítettet, aki botránya zsidóknak és őrültség

a pogányoknak, és csak az elhivatottak számára Isten ereje és bölcsessége.
így tekintve a kereszt nem valamiféle görcsös önlealacsonyítás jele, aho

gyan jámbor keresztények oly sokszor élték. Hanem a felszabadító reménység
jele: hogy a szenvedés nem értelmetlen, hogy Isten jelen van még távollété
ben is, hogy a halálból élet fakadhat. Jelenünkre lefordítva mindez azt je
lenti: van értelme a mai világban élni; van értelme, hogy saját keresztün
ket magunkra vegyük, megváltásunk és fölszabadulásunk reményében; és a
megfeszített alakjának fényében van értelme annak, hogy ne csak cseleked
jünk, hanem szenvedjűnk is, ne csak éljünk, hanem meg is haljunk.

így az ember számára még ott is felvilágolhat az értelem, ahol a tiszta
észnek kapitulálnia kell; az értelmetlen szenvedésben és bűnben is, mert
hiszen az embert itt is mindenestül Isten tartja kezében. Ami minden más
tól megkülönböztetően keresztény, az maga Jézus, pontosabban mondva: a
keresztre feszített és éppen igy élő Jézus, aki megmutatja, hogy az ember
bizonytalanságát, félelmét, sötétségét, elidegenedéset és bűnösséget komo
lyan kell venni, és az embernek nem kell hőst játszania; hogy Isten az em
ber bizonytalanságában, félelmében, sötétségében, magányosságában, elide
genedésében és bűnösségében is a közelben van és a közelben marad. Nem
elfojtása tehát az élet ínségének. hanem felszabadulás: felszabadulás az élet
re, az élet értelmességére, a szeretetre, a hálára és reménységre.

1..--2..

KECSKÉS P.4L

BUDDHIZMUS ÉS KERESZTÉNYSÉG
Nem csekély feltűnést keltett, míkor 1962 novemberéhen XXIII. János pápa

harminc. különbőző szektához tartozó buddhistát fogadott magánkönyvtárában.
Utódát, VI. Pál pápát is több ízben keresték fel buddhista látogatók. A pápánál
járt buddhistakra mély benyomást tett, hogy egyik pápa sem adta térítő szándé
kának jeiét, tiszteletüket fejezték ki az ő ősi vallásuk iránt s hangsúlyozták a vallásos
ernberek összefogásának szükségességét a világ békéjének fenntartásához. rt pá
páknak a buddhistákkal való érintkezése voltaképpen a II. vatikáni zsinat szelle
mében történt, melynek egyik okmánya nyilatkozatot adott közzé az egyháznak a
nem keresztény vallásokhoz való viszonyáról. A második világháború óta élénk
missziós működésbe lendült buddhizmus a kereszténységgel főképp Japánban ta
lált érintkezést, mely az ázsiai országok közül a legélénkebb gazdasági és kulturá
lis kapcsolatban áll a nyugati világgal. így könnyen érthető, hogv mindkét rész
től itt indultak meg az első lépések az egymáshoz közeledés irányában. a dialó
gus kezdeményezéséhez. A több évtizede Japánban működő német jezsuita, Huqo
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