
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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EnomiY'a-Lass,a~e Igyekszik Nyugatot a zen-buddhizmussal megismertetni s annak
a keresztény vallásosságban is Ielhasználható módszerét megvilágítani. A hosszabb
ideig Japánban tartózkodó német katolikus teológus, Georg Sieqtnurui a dialógus elő

készítésének a szándékával írta meg a buddhizmus és kereszténység viszonyáról
szóló alapos és terjedelmes könyvét. A lelki könyveiről ismert amerikai trappista,
Thomas Merton a buddhista lelki életet tanulmányozó ázsiai útján halt meg várat
lanul. Buddhista részről az Amerikában is működő japán professzor, Daisetz Teilarc
Suzuki a középkori keresztény mísztikus, Eckhart mester tanulmányozása során
mutatott ri a buddhista és a keresztény vallásos lelkiség egyező vonásaira.

Buddhizmus és kereszténység egymáshoz közeledésének megértését azonban nem
csekély mértékben nehezíti, hogy a vallástudománnyal és vallástörténettel tudomá
nyos komolysággal foglalkozó kutatóknak is meglehetősen bizonytalan a buddhiz
musról való ismeretük. Ennek fő okát abban láthatjuk, hogy több mint kétezer
éves története során a buddhizmus nem jelentéktelen változásokon ment át. Ezért
a buddhizmus fejlődésének rövid áttekintése kínálkozik alapul a két világvallás
problémáinak egybevetéséhez.

A buddhizmus fejlődése

Az Indus és a Gangesz vidékén letelepedett hinduk ősi szent könyvei, a Védák
s az azokat magyarázó upánisadok az ember benső érijében tapasztalható, érzékileg
fel nem fogható szellemi valóságot. az Atman-t az örökkévaló Atmannal vagy
Brahmannal azonos valóságnak tartják s a vele való azonosság, amindenegység
átélésében látják az ember vallási-erkölcsi tökéletességet. Amíg az ember ehhez a
tudáshoz s az annak megfelelő magatartáshoz el nem jut, s a látszatszerű érzéki
lét fogságában él, testének elmúlása után büntetésképpen újabb testben kell vissza
térnie a mulandó, érzéki világba. A lélekvándorlás megszűnését eredményező tu
dás megszerzése lett az indiai vallásosság vezéreszméje.

Ebbe a vallási gondolatkörbe némi változást hozott Kr. e. a VI. században az
előkelő Shákja nemzetségből származó Siddhal"ta Gotama herceg, akinek születése
után anyja rövidesen meghalt. Atyja a hagyomány szerint minden Iehangoló be
nyomást igyekezett fiától távol tartani. Sétakocsizásain az ifjú mégis észreveszi a
tshetetlen aggastyánt, a beteg embert, a temetési menctet. Ezek a leverő tapaszta
latok s a gondtalan jólét csörnöre arra készteti, hogy 29 éves korában nejét és új
szülött gyermekét elhagyva, a hinduknál szokásos magányba vonuljon. Gótama a
testi-lelki aszkézis hagyományos formáit követő egyik jóga-iskolához csatlakozik,
s több évi elmélkedés után egy fügefa árnyékában megtalálni véli az emberi ele
settségből kivezető megváltó tudást. Benareszben tartott beszédével megkezdte több
mint negyven éven át folytatott tanítói működését, s mídőn hosszabb betegség után
(némelyek szerint mérgezés következtében) 80 esztendős korában meghal, a hozzá
csatlakozott szerzétesek és szerzetesnők tekintélyes sokaságát hagyja maga után.

Az előfutárok hosszú sora után, Gotama magát a hindu vallás céljának tartott
"megvilágosodott" embemek tekintette s az ezt kifejező megtisztelő "Buddha" nevet
vette fel. Tanításával szakítani kívánt kora vallási élete hanyatlásnak tekintett
elhajlásaival. a brahmanizmus komplikált rituallzmusával, az aszkézis embertelen
módjaival, a végső kérdéseket feszegető filozofálással. Ugyanakkor teljessé teszi
a brahmanizmusban is rejtőző pesszimizmust. A tanítását megnyitó benareszi be
széde meghirdeti a "fájdalom szerit igazságát": "Fájdalom a születés, fájdalom az
öregség, fájdalom a betegség. fájdalom a halál, fájdalom együtt élni azokkal, aki
ket megvetünk. fájdalom elválni azoktól, akiket szeretünk", A Buddha tanítása lé
nyegét képező "négy nemes igazság" elsője az emberi élet szenvedéssel teljes \'01
tát szögezi le. Ennek alapja szerinte a szüntelen változás. Nincsen maradandó,
szubsztanciálís lét, az ember az anyagi és szellemi elemek összetétele. rnelveknek
egymásba hatoló Iolvtatólaaossága alkotja létét. A folytonos változásban lévő em
bert lánahoz lehet hasonlítani. melvet az érzéki. vílácnak az értelemre gyakorolt
hatása táplál s csak e behatás megszűnésével alszik ki. A szenvedés oka az élet
szomja, mely az élethez való érzéki ragaszkodásban nyilvánul meg. A 12 szímbo
Iikus alakot ábrázoló Buddha-kerek az élni"karás vá <vától szabadulni nem tudó
err-ber szenvedés-Inek szigorú oksági egymásba kapcsolódását kívánja ábrázolni. A
szenvedés maaszűnésénok a feltétele az életszorn i measzüntetáse, A test-t megeről

tető aszket'kus gyakorlatok helyett ehhez alkalmasabbnak tekinti Buddha a mu
landó világtól lélekben történő elszakadást. felszabadulást. Ez csak fokozatokban
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lehetséges, a legfelsőbb fok az érzéki vágyak teljes .Jcialvása" : a nirvána, mely a
test halálával válik tökéletessé. A nirvána mibenlétét éppúgy, mint a világgal
szemben álló Abszolútum mivoltát Buddha közelebbről meghatározhatatlannak
tekintette. Ezzel az agnoszticizmussal az értelmezések különf'éleségének az útját
nyitotta meg a buddhizmus sokféle széktájánál. Buddha alakját s élettörténetét ko
rán körülrajzotta a legendák tömege, melyből nehezen hámozható ki a történetileg
hitelesnek vehető mag.

Kétségtelen, hogy Buddha tanítását eredetileg szerzeteseínek szánta, beszédeit
hozzájuk intézi; kelletlenül fogadta a nők és a világi emberek hozzá csatlakozását.
Halála után a szigorúbbnak tekinthető hin.aján.a ("kis jármű", "kocsi") irány a
szentség fokára jutó önmagváltást tekintette életcélnak. Az azzal szemben kialakult
mahaján.a ("nagy kocsi") irány a szélesebb körre terjeszkedés szándékával, aktí
vabb etikát tanít, s a Buddha-tanítvány feladatává teszi minden élőlény önzetlen
szeretebtel történő szelgálatát.

India határain túl, a buddhizmus terjedése Asóka császár korában kezdődött

(Kr. e. III. század), aki a buddhizmus nagy pártfogója volt s annak szellemében
igyekezett alattvalóit szelíd és igaz lelkű emberekké nevelni. A brahmanizmus
Kr. u. VIII. században bekövetkezett felújítása azonban száműzte Indiából a budd
hizmust, mely azóta Azsía egyéb országaiban, főképp Kínában, Japánban, 'I'ibetben,
Ceylonban. Burmában talált otthonra. Az ázsiai kontinensen jelenleg míntegy 500
millió hivőt tarthat számon a buddhizmus.

A ví lágközlekedes fejlődésével, a múlt században kezdődött meg a buddhizmus
behatolása Európába és Amerikába. Németországban jelent meg az első európai
buddhista folyóirat Der Buddhist címmel. Követte azt a Svájcban megjelenő

Einsicht. Az Amerikai Egyesült Államokban főképp a japán és kínai bevándorlók
hozták magukkal és terjesztették a buddhista tanokat. Ott alakult meg a "The
Modern Church" intézmény, mely a buddhista, zsidó, keresztény és iszlám vallás
szintézisét igyekszik létrehozni. A második világháború óta a buddhisták több egye
temes zsinatot tartottak s a világmlsszió céljával alakították meg 1950-ben a
"The World Fellowship of Buddhísts" szervezetet, mely a nyugati világban főleg

az egyházuktól elhidegült keresztények sorából szeréz magának híveket. Budapes
ten húsz év óta működik a buddhista mísszíó, A buddhizmussal állnak közeli ro
konságban az anthropozófiai és, a theozófiai irányok is.

Amiben megegyezünk

Az egyháznak a nem keresztény vallásokhoz való viszonyáról szóló zsinati nyi
latkozat kijelentése szcrínt: "Korunkban, midőn az emberi nem napról napra szo
rosabb egységbe kapcsolódik s a különböző népek közöttí viszony naponta növe
kedik, fokozódó figyelemmel veszi fontolóra az egyház viszonyát a nem keresztény
vallásokhoz."

Ezeket sorra véve, a buddhizmusról a következő megállapítást teszi: "A leg
régibb időktől napjainkig megtalálható a különböző népeknél egy rejtőző hatalom
nak bizonyos észrevétele. sőt, nemritkán egy legfőbb Istenségnek, magának az
Atyának. Ez az érzés és felismerés mély vallásos érzékkel hatja át életüket. A
kultúra haladásával a vallások határozottabb fogalmakkal s jobban kialakított
nyelven igyekeznek feleletet adni a hasonló kérdésekre ... A buddhizmus külön
böző formái elismerik ennek a változó világnak a radikális elégtelenségét s egy
olyan útra tanítanak, amelyen a jámbor és bizakodó szívű emberek vagy elérhetik
a tökéletes megszabadulás állapotát, vagy pedig akár a maguk tevékenységével.
akár a felülről jövő segítséggel a megvilágosodás legmagasabb fokára juthatnak."

Eltekintve az emberekhez hasonló, sok istent, köztük Buddhát is istenként
tisztelő népies formáktól, a kultusztól magát függetlenítő "értelmiségi" buddhiz
mus sokféle változatáig, csupán az általános vonásokat tekintve, 'bizonyos hason
lóságot találhatunk a buddhizmus és a kereszténység között, Vonatkozik ez a két
vallás alapítójára. Buddha éppúgy mínt Krísztus, történeti személy; mindkettő

férfikorában elhagyta otthonát s a magányba vonult; vándorló tanításuk során
szerézték tanítványaikat, akik követőikké lettek s művüket haláluk után folytat
ták. Mind a két vallás túljutott keletkezése helyén s világvallás lett. Mindez per
sze külsőleges, esetlegesnek mondható hasonlóság.
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De bizonyos megegyezés található a vallási tam. és az erkölcsi előírások tekin
tetében is. Buddhizmus és kereszténység megegyeznek abban, hogya földi élet
nem tekinthető az ember végső céljának; hogy az ember meglévő állapota nem
felel meg legmélyebb lelki aspirációínak, megváltásra, megtísztulásra, lelki fel
szabadulásra szorul; hogy az emberi létnek a teljes kibontakozása csak a transz
cendens, túlvilági életben következik majd be.

Megegyeznek bizonyos erkölcsi értékek elismerésében is. Mindkét vallás érté
keli s híveit buzdítja az igazlelkűségre, igazmondásra, mértéktartásra, tiszta élet
re, emberszeretetre. Tudatában az emberi gyarlóságnak. a rosszra való hajlamok
nak, az erkölcsi eszmény megvalósításához míndkét vallás szükségesnek tartja a
magábaszállást, az érzékiség veszedelmeinek leküzdését az önmegtagadás, az asz
kézis által. Megegyeznek a magasabb lelki élet kialakitásához, az öntudatos élet
hez szükséges elmélkedés, meditáció nagy jelentőségében. Ha a buddhizmus a
meditációhoz fontosnak találja a testtartást. a testi állapotot, ez megfelel Aquinói
Szetit Tamás test- és lélek létegységéről vallott tanításának. Abban is megegyez
nek a buddhista és a keresztény misztikusok, hogy a lelki haladás útja a fogalmi,
következtető gondolkodástól az egyre egyszerűbbé váló lelki tevékenység, a szere
tő elmélyedés irányában halad. A lelki ön csalódás, a hamis illúziók elkerülésére
mindkét vallás fontosnak tartja a lelki vezetést. A keresztény lelkigyakorlatos há
zakhoz hasonlóak a buddhisták magábavonulást szolgáló házai, melyekben tapasz
talt lelki vezetők vannak a mélyebb lelkiségre, tökéletesebb emberségre törek
vők segítségére. Mindkét vallás a tökéletesebb élet formájának a világból vissza
vonuló szerzetesí életet" tekinti.

A buddhista szarzetek koldulásból tartják fenn magukat. A reggeli órákban
indulnak kéregető útra az erre kijelölt tagok. Az alamizsnából készült ételt dél
előtt fogyasztják el. A különféle munka végeztével, alkonyatkor van még egy rö
vid étkezés. Nem sokkal utána következik a meditáció, mely átnyúlile az éjjeli
órákba. A buddhista medítácíók célja a vágy leküzdésével bekövetkező lelki béke,
nyugalmi állapot. Ehhez a legmegfelelőbbnek tartják a négyszakaszos meditációt.
Az első szakasz az érzéki vágy leküzdéséből fakadó lelki öröm. A második a lel
ki konceritráció megszerzésének öröme. A harmadik az örömről való lemondással
bekövetkező indifferencia. A negyedik az örömről és fájdalomról való lemondással
előálló tökéletes indifferencia. Ez az állapot mutatkozik alkalmasnak a megváltó
tudás rnegszerzésére, Fontos előírás mínden meditációnál a tartós elmerülés.

A lelki békét megzavaró indulatok leküzdésének is megvannak a hagyományos
meditatív módszerei, így például a gyűlölet' érzésének a leküzdéséhez az első kí
vánalom a mínden éLőlény iránti szeretet kialakítása. Ebben rnegszilárdulva, nem
nehéz a részvét általános érzelmének a kifejlesztése. Ezt követi az együttérzés
öröme a boldog emberekkel. Végül kialakul az indifferencia baráttal és ellenség
gel szemben egyformán.

Érdekes s még behatöbb egyháztörténeti kutatást Igényelne Enomiya-Lassale
nézéte a buddhista szerzetességnek a keresztény szerzetesí élet kialakítására gya
korolt hatásáról. Szerinte már az Asóka császár idejében megindult missziózás so
rán a karaván utakon jutottak el a Földközi tenger térségébe a buddhisrta szer
zetesek. A keresztény korban, a III. században, Alexandriai Kelemen is említést
tesz a hazájában található buddhista szerzetesekről. Alexandria a Krisztus korát
követő századokban három világrész nemcsak kereskedelmi, de kulturális életének
is találkozóhelye volt. Az itt keletkezett új platonizmus könnyen találhatott rokon
szenvező lelkekre mind a keresztényeknél. mind a buddhistáknál.

Amiben különbözünk

Schopenhauer különleges impressziók iránt fogékony egyéniségót megragadta
néhány latinra fordított upanísad-szöveg. Annak fájdalmas, pesszímízmusra hajló
hangjában az általa igen felületesen ismert kereszténységgel való megegyezést vélte
feltalálni s a két vallás azonosnak ítélt pesszimizmusában vallási igazolását talál
ta a maga ateizmusig jutott pesszírnízmusának. Assisi Szerit Ferencben például
Buddha tökéletes nyugati mását vélte felismerni. Schopenhauer olvasása nyomán a
vallásilag kőzönyős emberekben, ha nem is éppen az ateizmus, de könnyen az a
nézet alakulhat ki, végeredményben egyre megy, hogy az ember keresztény vagy
buddhista meggyőződésű-e...

14



A mélyebbre hatoló tekintet azonban igen lényeges eltéréseket vesz észre.
Vonatkozik ez már az ístenfogalomra, Ha egy nyugati ember a zsidó-keresztény
istenfogalomra gondolva kérdez meg egy buddhistát, hisz-e ő Istenben. zavarba
hozza azt. A buddhista ugyanis vagy a népi elgondolás Isteneire. vagy a sze
mélytelen világlélekre, Brahmanra gondol. Ezért a felületes szemlelet hamarosan
meg is állapítja, hogy a buddhizmus ateista. A valóság pedig az, hogy a buddhiz
musnak nincs tudomása személyes Istenről, aki az emberrel személyes vis2lY11Y
ban áll. A buddhista szerzetesek monoton imái bizonyos szavak vagy szótagok is
mételgetésével azt a tudati állapotot igyekeznek felidézni, melyet a legalkalmasabbnak
ítélnek a megvilágosodáshoz, A brahmanizmus-buddhizmus szeririt a világ Brahman
lényének a kiáramlása, rnely szenvedésteljes voltában nem nyújt valami háladatos
istenimádásra alapot.

A kereszténység szerint a világ Isten teremtése. Nem csupán "mája", hanem
a legteljesebb valóság, az ember működésének élettere. az örökkévalóság "előélete".

Isten a világot jónak teremtette, a világban tapasztalható rossz nem Istentől szár
mazik, hanem az ember bűnének a következménye, s azt az ember Isten eredeti
szándékainak a felismerésével teheti jóvá. A természet Istentől szándékolt [ósá
gában a természetfölötti életnek az alapja, s ebben az értelemben minden ami
természetes, az ember javát szolgálja. Buddha benáreszi beszédében a lét szenvedés
teljes voltát jelentette ki. Krisztus pedig a hegyi beszédben az ember if.azi bol
dogságának az ígéretét nyilatkoztatta ki, s tanítását örömhírnek, evangéliumnak
nevezte.

Igen lényeges a különbség Buddha és Jézus alakja és hivatása között. Buddha
egyike az üdvözítő tudást kereső hínduknak, s ennek az útnak a megmutatasán
túl, nem is tartja magát többnek. Ezzel szembenáll Jézus isteni öntudata. Jézus
"új szövetséget' köt az emberiséggel; tudatossá kívánja tenni, hogy vele az em
beriségnek új történeti kora következett el, mely a világítélettel teljesedik be.
Buddha az istenkereső ember egyik típusa, Oldenberg megállapítása szerínt, a
buddhizmus Buddha nélkül is elképzelhető lenne. Nem állítható ez a keresztény
ségről, mely elképzelhetetlen Krisztus nélkül. Az ő feltámadásának tudata a ke
resztény hbt alapja, az ő követése az üdvözülés útja.

A világról és Krisztusról való felfogás alapján a szenvedés értelmezése tekin
tetében is lényeges a különbség a buddhizmus és a kereszténység között, A budd
hizmus a szcnvedésnek csak negatív oldalát látja, ezért az attól való menekülésben
keresi a megoldást. A kereszténység előtt lebeg Krisztus mérhetetlen szenvedése,
mely megdicsőülésének lett az alapja. Ezért a kereszténység a szenvedésben a po
zítivumot is meglátja, azt, ami abból az ember javára válik, ha nem is míndig
már e földi életben, de Isten akaratában megnyugodva, az örökkévalóságban. De a
szenvedésnek, a küzdésnek sokszor már ebben az életben is megvan a pozítív ered
ménye. Ilyen a szülés fájdalma, mely embernek ad életet; ilyen minden magasabb
emberhez méltó cél megvalósításáért kifejtett fáradalom és küzdés. Az úttörés,
küzdés, kockázat vállalásaval alakul ki a kultúra, válik emberségesebbé az élet.
Elévülhetetlen a keresztény szerzetesek érdeme a nyugati kultúra kialakításában.
Ehhez hasonlót nem találunk a buddhista világban. Bár vannak magas művelt

ségű buddhista szerzetesek, tanítórend a nyugati szarzetek mintájára náluk nem
jött létre.

Teljességgel idegen és elfogadhatatlan a kereszténység számára a lélekvándor
lás tana. Az ember lelkét Isten teremti, aki lelke én-tudatában s annak szubsztan
ciás megmaradásában egyéni, másnak át nem adható lelki alkat, lelkiismeret és
felelősségtudat hordozója. Jézus az ember lelkéhez szól, annak megmentésére, üd
vözítésére szólít fel ismeretes mondása: "Mit ér az embernek, ha az egész világot
megnyeri is, de lelke kárt szenved ?" (Mt 16,26). Ezzel ellentétben, a buddhizmus
nem ismer maradandó lelket, csak folytatólagos életet. Az élet az ő felfogásuk
ban a folyó hulIámaihoz hasonlítható, melynek egyik hulláma a másikat idézi föl
s azután meg is szűnik, Az egyik élet felidézi a következőt és azután eltűnik,

A buddhizmus az önmegváltás hitét vallja. Az üdvözítő tudást megszerzeít
ember, hacsak vissza nem esik, nyugodtan néz a halál elé, az már nem változ
tathat az ő állapotán, nem jelentheti számára egy újabb testben való visszatérés,
a reinkarnálódás veszélyét. Keresztény gondolkodás szerínt a bűn Isten törvényé
nek a megszegése. melynek súlyától csak Isten megbocsátó kegyelme szabadíthat
meg az ember őszinte bánata által,
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Elismerést érdemelnek a keletiek finom lelki megfigyelései, a lélek olyan rej
tett erőinek a feltárása, amilyeneket a felületes, külvílág felé forduló ember ész
re sem vesz. Ezekre való tekintettel a pszichológus Jung többre értékeli a budd
hista, mint a keresztény lelki életet. Ez mindencsetre megszívlelendő figyelmez
tetés a keresztény lelki élet elmélyítésére, ami Krísztus szándékainak felel meg,
s aminek gazdagabb tartalma sok kudarctól, fájdalmas veceségtől menthette volna
meg az európai kereszténységet. Azonban propagandisztikus fogásnak kell tekin
tenünk, ha a buddhizmus a "lelki béke" ígéretével igyekszik hiveket szerezni a
nyugati világban. Ezt a békét ugyanis a kereszténység is megadja mindazoknak,
akik szomjazó lélekkel vágyakoznak az üdvösség forrásai után. Persze, a sztoíkus
nyugalom nem azonos a vallási békével. Meggondolást kíván a [ógából a XIII.
században kifejlődött zen-buddhizmusról Suzuki jellemzése, miszerint az se nem
vallás, se nem filozófia, hanem "a zen magát a szellemet szándékozik megfegyel
mezni. önmaga mcsterévé megtenni. a saját természetébe való betekintés által".
Az előírt, a nyugati ember számára nehezen megtanulható ülési. lélegzésí és tudati
gyakorlatokkal elsajátítható koncentrácíót és önfegyelmezést elméletileg egy ateista
is megszerezhetí magának.

A dialógus lehetősége

Az alá nem becsülhető különbségek láttára problematikus marad a dialógus
lehetősége buddhisták és keresztények között. Minden jószándék mellett, megma
rad a keleti és nyugati mentalítás nehezen áthidalható különbözősóge. Jaspers, a
világnézetek lélektanának kiváló pszichológusa megállapítja, hogy az emberi lét alap
kérdései mindenütt azonosak, de ugyanakkor ezt a meggondolandó figyelmeztetést
is adja: "Nem szabad elfelejtenünk, hogy Buddhánál és a buddhizmusban olyan
forrás csörgedez, melyet nem folyathatunk a magunk számára, s hogy itt a meg
értés határán vagyunk. Látnunk kell a komolyság rendkívüli távolságát, s óva
kodnunk kell a könnyű és gyors közeledéstől. Meg kellene szűnnünk annak lenni,
amik vagyunk, hogy Buddha igazságából lényegbevágó részt kaphassunk. A különb
ség nem a racionális pozícióban, hanem magában az életfelfogásban és a gondol
kodásmódban van."

Ennek megfontolásával a vallási "békés együttélés" mutatkozik követhető cé1-.
ként. Ez olvasható ki a II. Vaticanum említett nyilatkozatának záró soraiból is:
"Az egyház elítéli az ember mindenfajta megkülönböztetését, mindenriemű erősza

kos cselekedetet, me1y az ember ellen irányul, fajra, társadalmi állásra vagy v:11
lásra való tekintetből, mert az ellentmond Krísztus szellemének. S azért a Szent
Zsinat, Szent Péter és Pál apostolok nyomait követve, szenvedélyes komolysággal
arra szól ítja fel a híveket, hogy »víselkedjenek helyesen a népek között« (1 Pét
2.12), s amennyire csak lehetséges, és amennyiben az tőlük füg.g, éljenek békes
ségben minden emberrel (Mt. 5,45), mint az igazságban annak az Atyának a fiai,
aki a mennyben van."
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