
TÉNYEK ÉS
TÁVLATOK dt<f-a NAGY KÁZMÉR

ÁZSIAI · TEOLÓGIA FELÉ?

K özhely. hogy elárasztja a világo t az
információk sokasága. Lassan jól tájé
kozott. rn űvelt embernek számít, aki a
saját szakterületét érintő Iegúiabb köny
vek és folyóirat-cikkek néhány mon
datba sűrí tett kivonatart olvassa. Való
jába n. egyre inkább a vak szerencse,
vag y a véletlen sodor az ember író
asztalára olyan .írást, amely nem mes
terk éltségében, hanem mondaníval ójá
ban új , eredeti és gondolatokat ébresz
tő. A "Harmadik világ" teológusainak
Colombóban rendezerr konferenciáján
(1979-ben) A. Pieris sri lankai jezsuita
teológus előadásában vázolta az ázsiai
"felszabadítási teológia" lehetös égét. A.
P ierisszel levelezve jutottam hozzá ta
nulmányának ango] szövegéhez. Kivo
natosan a londoni The Month fol yóirat
is k özölte.

A .,felszabadítáSli teol ógía" nem a leg
szerencsésebb meghatározás. mert az
olvasá azonnal a dél-amerikai i'rány
zatokra gondol. de Pieris tanulmánya
elejétől végig érdekfeszítő. Szerínte a
harmadik világ !kÖZÖ9 nevezője a sze
génység. sőt, a tömegnyomor. ÁzsIában
egyedülálló jelens~ a vallások és a
nyelvek. k áprázatos mozaíkja, Minden
olvan nyugati kísérlet. arnelv az ázsíaí
vallási helyzetet a nyomor figyelembe
vétele nélkül akarja megérteni. éppen
úgy csődre van ítélve, mínt mlÍnden
olyan politíkaí kísérűet, amely filtvelmen
k ívül ha,gyja az ázsiai vallásokat.

Píerís előbbi állításának bironyitására
felsorolja ai' ázsiai kontinensre jellemző

tünetek részleteit. Eua-ópávaJ. valamint
Észak-. és Dél-Amerikával ellentétben.
ahol az indogermán nvelvcsaládhoz tar
toz ó nyelvek hegemóniája knMl"ólagos.
Ázsiában a szemita, . az urad-altáü, az
Inde-Iráni. a maláj-nolínéz és a japán,
va gyis legalább öt . egymással össze nem
fÜ~j:(ó nyelvi tömb létezik. Első hallásra
ez a megállapítás fontoskodónalr tűnik,

de Pieris tanulmánya r ögtön rámutat,
h ogy szerinte ..minden nyelv
e gy ed ül ál ló k ítejezésí m ódia - az iga z
ságnak , " és a nyelv a valóság egy
fajta megtapasztalása, a vallás csupán
a tapasztalat kifejezési mődia", D~

P éerís azt ajánlja. hogy a nvelvhez,
mint a val óságot szimboJikusan sejtető

eszközhöz ne csak a nagy irodalmi al
kotások felől közeledi ünk. hanem

"először fi gyeljük meg a népnyelvet.
mert annak m élvén található mea az
alapvető igazságokkal való találkozás:
az emberi lét és tapasztalatok értél
méről, az embert megkötöző béklyók
ról. és. az ember végtelen lehetőségé

ről. hogy mindezeken felül tudjon
emelkedni. mi áítal felszabadítsa magát."

A ..felszabad ítás" fogalma itt jelent
kezik először Pieris gondolatmenetében,
elsősorban mínt az emberi Iét és kibon
takozás érdekében folyó küzdelem és
sza badságharc. ..Az ázsiai felszabad ítási
teológiának e z a lényege - írja -, és
ebben különbözik a latin-amerikai. va
lamint az afrikai hasonló ír ánvzatoktól",

A nyelvi probléma az egyik nehéz
sé g, mert az előbb említett ..lényeget"
minden nyelv másképpen foJ:!almazza
meg, Latin-Amerikában (mínt a kon
tinens nevéből is vHá.gos) latin gondol
kodásmóddal, latin rozalmakkal ; Afri
kában és Ázsiában - sajnos - ango
lul. ami rendkívül praktíkms nyelv, de
a soknyelvű Ázsiában sernlegesítí is a
sokféle hagyományt. A sokféle hagyo
mány - mint sokféle vaííés jelentke
zik. P íerís meghatározása szerínt a val
lás nem m ás, mint az ember (legtöbb
ször nem is tudatos) pszichológiai kész
tetése annak felismerésére. hogy az
Univerzumban minden összefügg; és en
nek az egys égnek akár a magán-o akár
a k özösségí szanten való megzavarása
óhatatlanul súlyos következményeket von
rnaaa után,

Píerís szavalt idézve: ..A kozmíkus
erők. mínt a hő, a fény, a szél. a cik
lonok, a föld. a tengerek, az eső. az
áradások a népnyelvben és így az em
bern ösztönök méívén szimbólumok is.
arnelvekkel a míndennaní szóhasználat
szerint is élünk, és a vallások szírnboli
kája társadalmi színten használja eze
ket a jelképeket., . De mí van ebben?
Ha az evolúció valóban igaz, akkor igaz
az is. hogy rninden é l őlényben. tehát
az emberben is a szö szeros értelmé
ben van valami az ősanvagból, az első

szi lárd í öldkérezb öl. a tűzből. a z óceá
nokból. és ez a teljes összefüggés teszi
- sze ntté« a lét minden formáját."

Píerís ezután visszatér az ázs iai va
lósághoz, és kimutatja : a nyelvileg;
vallésilag annyira megosztott kontinens
egyetlen l,páná zsia i" vallása a buddhíz-
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mus, amely - ellentétben a hinduiz
mussal és a taOtizmussal - nemzetek
fölötti. nyelvhez sem kötődík, és annyi
ra alkalmazkodóképes, hogy mínden
ázsiai kul,túrában me~yökeredzett.

Figyelemre méltó ellentmondás.Lhogv
mind a buddhizmus, mind a keresz
ténység' ázsiai eredetű. de több évszá
zados mísszíós tevékenység ellenére; a
keresztények aJránya ali~ 2%.a Azsia
öss.zlakosságának; és ennek a 2010-nak
a fele is egy országban, az ázsiai iden
titását elvesZJtett Fülöp-szigeteken él.
Pieris szerínt ez a tény rníndennél job
ban illusz,tnília.· hogy az ázsia! közeg
ben a kereszténység képtelen volt meg
találni a maga helyét. Ennek oka, a
nyugati kereszténvség szoteriológiája,
vagyds - mŰS7JÓval: "üdvöss~a" 
az ernber megváltásáról' és felszabadí
tásáról vallott teória.

A keresztény~ - Pieris véleménye
s.zertint - az ázsiai bölcsóből kilépve,
apOlogetikus célokból magába olvasztot
ta az antik. görög-római bölcselet ele
meit. de erő&zákot tett a kísérlet során.
Eredménye a kereszténySégre és a nyu
gati kaltúrára jellemző éles határvonal
az elmélet és a praxis között.

A buddhista modellre Pieris az úgy
nevezett kozmikus (tehát a tapasztalati)
ésa metakozmíkus (vagyis felszabadu
lási sdéral dáarlektikiUS kölcsönhatásának
tudatosítását taIl'tja jellemzőnek. Ebben
az ös.sizefüggiésben két. egymással szöges
ellentétben levőnek tűnő eszmény és
gyakorlat mutatható ki. Az egyik: a
szegénység, a mindenről való önkéntes
lemondás; a másik: a tudomány, a tech
nológia, a ~álti élet .és a politika
müvelése, gazdagítása az ember
szolgálatában. A szerzetesí eszmény
feladata az. hogy a kozmikus világ
rendben tevélrenykedő emberben élő

példával tudatosítsa. hogy a világ mu
Iandó, hogy az ember vé!;tső célja nem
a kozmíkus: az anyagi, a tudományos,
a gazdasági és politikai féHődés. ha
nem önmaga megváltása Vagy felsza
badítása. Pierist idézve: HA Mammon
befolyása liI1á kerülő eszmény, amely
struktúrákban merevedík meg, igazolja
Marx tézisét. rníseerínt az efféle »val
Iás« valóban nem más, mint illuzórikus
boldogságot kínáló ópium, Ellentéte a
valódi vaUásnak... Ebből a szempont
ból a személyi kultusz időszakát nem
lehet összehasonlítani a kapitalista tár
sadalmak befolyásával. Ez utóbbi csön
desen, de alámossá az igaz vallásosság
partjait. A konfrontáció tisztító, serken
tő hatású lehet. Az észrevétlen felvize
zés viszont elkorhasztja a vallás lénye-
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gét. Nem mindegy tehát, hogy milyen
a társadalom, hogy milyen az állam.
A buddhizmus éppen ezért soha nem
is volt közörnbös a kozmikus renddel
szemben."

Pieris jellemzőnek tartja. hogy mind
ezt a Szovietunióban is felismerik. A
Nagy Szovjet Lexikon 1971-es kiadá
sában például Parfíonovícs ezt írfa: ..Ki
ne tudná, hogy a buddhizmus nemcsak
a szö közönséges értelmében vett val
lás. hanem milliók életformája. Olyan
kulturálís és történelmi értékek hordo
zója, amely az egész emberiség szel
lemi örökségét formál ta ... de amikor
magunkénak vallunk mínden, az em
beriség történelmében korábban megva
16sult értéket. akkor általában az ókori
és középkorí Európára. valamint a Kö.
zet-Keletre gondolunk, és vajmi keveset
tudunk a nalgy ázsiai clvílízáctókről."

Szerzőnk szerínt is ez a tájékozatlanság
az egész emberiség számára káros.

Tanulmánya további részében Pieris
így érzékelteti a nyugati kereszténvség
és a buddhizmus elvi állásuontda köztí
eltérést: ..Amilyen mártékben növekszik
a természettudományos megismerés és
lesz álta'lános az alkalmazása, olyan
arányban szorul vissza a val1~k rituá
lis és smnbolilws tevékenysége. mellyel
- korábban - a kozmikus világgal

-való azonosulást és a világnak az em-
ber uralma alá hajtását fejeztékki ...
Az európai kultúrkörben a változás
egyoldalúan és ·gyorsan zajlott le; ezért
tört meg az egység, és az esztelen ma
nipulálás ma már míndenkí előtt nyil
vánvaló súlyos következményekkel járt.
Elegendő. ha az anyagíasságra.: a fo
gyasztás és a többtermelés bálványozá
sára, a környezetszennyeződésre és az
ehhez hasonló jelenségekre gondolunk.
A tünetek olyannyira elhatalmasodtak,
hogy - legalábbis átmenetileg - meg
fosztják az embert azoktól a szímbo
likus önkífejezési lehetőségektől is,
amelyek korábban, a mítolöaiák és rí
tusok segítségével. lehetővé tették az
eg1lSég,'az egész-ség tudatosítását. Egész
-ségben élve,' az ember a maga testi.
szellemi egészséget is biztosíthatta. "

. Pieris az 1978-ban elhunyt SChiU
macherre hivatkozva állítja, hogy a sze
rényebb. sőt nyugati szemmel csigalassú
ázsíaí fejlődés jellemzője az egység
megőrzése. Ez, a Schumacher lUtal
"buddhista termelési és közgazdaságí
módszernek" nevezett modell természe
tesen nem a sr.egMység, az elmaradott
ság, vag,y éppen a nyomor feímagaszta
Iása, hanem a párhuzamos feHődés biz
tosítása. Píerís a szegénységnek a lelki-



séggel azonosított szemleletében - he
lyesen - nagy veszélyt lát. A kízsák
ménvolök ~yakran ezzel a mödszerrel
igyekeztek megnyugtatní a kízsékmánvolt
tömegeket, A szegénység társadalmi és
gazdasági vetülete miatt a nyugati ke
reszténységnek (közelebbről az egYház-'
nak) választania kell a marxista mate
rializmus és a hedonista. bőséeben úszó
társadalom között - véli Píerís,

Az ázsiai egyház a marxizmus. a nyu
gat-európai és a latin-amerikai megol
dás malomkövei között őrlődik. Igaz.
hogy a klasszíkes teológiai elmélet az
elmúlt évtizedekben megújulni l á t
s z i k, de változatlanul magán viseli a
német és a francia hagyományok örök
ségét. ami visszavezethető a reformáció
koráig. Az európai látszat-áttörés el
képzelhetetlen lett volna a latin-ameri
kai felszabadítási teológia hatása nél
küí, noha á latin-amerikai az európai
gondolkodás. és szemléíetmódnak csak
egyik változata. Ennek ellenére. a fel
szabadítást teológiának mégis van el'l;Y.

. valóban forradalmi jellegű eredménye:
a világtól elszakadt és feje tetejére állf
tott teológiát visszahelyezte il praxis
talajára. Ez a változás hozta közel a
dél-amerikai f'elszabadításí teológiát a
színtén a gyakorlatra alapozó marxiz
rnushoz. Picris ebben látja a nyugati ke
reszt.' .ivséz reális közeledési lehetőségét

az azsiai és szintén a gyakorlatból
kiinduló -buddhísta világ felé. mert 
írja a szerző -: ..A lelktség ázsiai fel
fogás szerint nem teológiai spekulácíók

.következménye. hanem radikális tett.
döntés: azonosulás a szegényekkel. az
elnyomottakkal. Ebből a, gyakorlatból
következík az elmélet. és nem fordít
va . " Ez a lelkiség nem egoista, nem
öncélú. mínt ahogya Kereszt. vagvís a
szenvedés mísztériumának felismerésé
ból következően abba a hiedelembe se
ringatja magát, hogy a fejlődés fák
Ivás diadalmenet. Nem az! Ez a lelki
ség tehát nem ábrándozik valamiféle
utónía, például ..az Isten országa földi
megvalósításának" teokratikus állam
rendszere bevezetéséről. Ugyanakkor 
folytatja Pierls - ez a lelkiség köze
lebb érzi magához azt a társadalmi-álla
mi rendet. amely a minden ember szá
mára megnyíló önmegvalösítást és fel
szabadulást igyekszik megvalósítaní."

Visszatérve az -ázsiai problémáea. a
szerző ismét hangsúlyozza: nemcsak a
világirodalomból ismert és szent köny
veknek nevezett alkotásokban, hanem
- és talán elsősorban - a mítoszok,
táncok. rítusok. formulák színe alatt
megnyilvánuló ep;ységben, a bölcselet és

a praxis teljes összefonődásában, tehát
az életformáiban tapasztalható a lénye
ges eltérés a Nyugattól. Maga az a'
tény, hogy ez a dialektikus kapcsolat
Nyugaton okozott sokfeítörést, és nem
tudják eldönteni; a buddhizmus vallás-e,
vagy filozófia, jól példázza a két fel
fogás közti különbséget,

Ezzel kapcsolatban Píeels (míntegv
Iábfegyzetként). kitér a mcstanában el
terjedt nyugati dívatra. amely budd
hista ..technikát", mödszert, (például a
Zen-Irányzatét) i~yekszik átplántálni 
nyugati közegbe. Finoman "naivitás
nak" nevezi ezt a szándékot. illletve ro
konságot lát az ókori filozófiá·k úgyne
vezett "megkeresztelésével"'~,A szerző
a nyugatiak figyelmébe ajánt\a. nézze
nek utána a ..technika" szó pontos ér
telmének. és látni fogják. hogy a P;Ö
rög tő, a "Techne" nemcsak gépies
cselekvést. hanem mestertogást; művé-,
szetet is jelent. Ahogy valaminek "meg-
adjuk a médiát". .

Ha elválasztjuk a kettőt, mint ahogy
az első keresztény századokban (hit
védelmi és hitterjesztési célból) a böl
cseletet a teológia szOl1gálólányává fo
kozták le. - tudathasadás 'következik
be; megbillen az egy-séges Kozmosszal
az ember kapcsolata. Vallá~i téren ki
alakul egy. a valósággal nem törődő. sőt

azt megvető. egész-ségtelen felfogás.
Kimutatható a kereszténység történeté
ben is. amelyben míndíg voltaIk az Is
tenről töprengő, elméleti. teoló~k. és
olyanok. akik keveset -szóltak. de - fel
szabadítva magukat - kapcsolatba ju
tottak az Egésszel. A Biblia nyelvén:
" ... az Élő Vizek forrásával ...", vagy:
"az Út. az Igazság és az Élet" harmő
ndáiával.

Píerís, szintézisbe hozva a történelmi
körülmények miatt színte homlokesve
nest szemben álló nyugati felf~t az
ázsiaiv~. emlékeztet arra: a k«esztény
hagyományban háttérbe szorult, a pra
xísbóí- kiinduló móds:zer ma is melúalál
ható. sőt jellemző a buddhízmusra,
amely az Istenről való sok beszédet 
egyszerűen értelmetlennek tartja; m~
annak árán is. hop;y tájékozatlan v~y

felületes vallástörténészek emiatt ateis
tának mínősítík. Buddha azonban mélv
séses csöndbe, hallgatásba burkolódzott.
amikor ezek - az ember tudatán és
működésí körén túli - kérdések szóba
keriiJtek. Piel'Íst idézve: "A szóbúvész
kedés az isteni "természet jellegéről; a
matematikai játék az egyben a három.
a hárWn az egy:ben és ehhez hasonló
álproólémák. csak szóözönt okoztak: .. ,."
A buddhista gyak o r I a t sokkal ko-
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rnolyabban veszi a valóságot, mintsem
hogy intellektuális szőrszá<lh8SOl'tatássá

alaesonyítsa. Az alázatnak nevezett fel
ismerés megilletődött csöndben, nyugta
lan keresésből fakadó elkötelezettséggel,
szigorú fegyelemből keletkező szabad
sággal jár együtt. Ezek a fogalmak nem
zárják ki egymást, hanem dialektikus
egységet képeznek. Harmóniában, böl
csességben, szeretetben virágoznak ki.·
EbbŐl a másik ember, az úgynevezett
"világ" szolgálata következik.

A felszabadítás tehát elsősorban -.
praxis. Az igazi tekintély, amelynek

nincsen szüksége erőszak-hatalomra. a
megélt, emberekben megvalósult teljes
egység - írja a sri lankai jezsuita Pieris.

Mondanívalóiának eredetísése mellett
A. Pieris tanulmánya jól ilíuszbrália,
hogv a "reáUs teológia" is mennvíre
füg.g attól a környezettől, amelyben
művehk. Különben nem is lehetne dél
-amerikai. vagy - ez esetben - ázsiai
változatáról beszélni. Mellékesen, de
nem lekícsínvítve, ez a teológia az em
bert. a ma éCő embert és társadalmát
igyekszik szolgálni,

. HEGED(JS LAJOS

Karácsonyi vers a XVII. századboZ
Az Országos SZIéc'hé!1yi Könyvtár még nem rendezett kéziratgyŰjteménYében buk
kantunk rá egy XVII. századból származó, vallásos verseket tartalmazó. meg-
viselt könyvre. •

A könyvet Ernyey József (1869-194Q) 22 dobozos. még fel nem tárt kéziratai
között, a XVII. számú (Fond/75) faszcikulusmban leltük. Ernyey József a Magyar
Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményének könyvtáros óre volt. később az éremtár
igazgatója, végül az Országos Természetbudományi vMúzeum első főigazgatója. A
gyógyszerészi pályát választotta. de már fiatal korában inkább a, szakma története.
mínt gyqk.orlata érdekelte. A levéltárakat böngészve kapott kedvet történeti mun
kák írásához. Megírta Magyarország összes váraínak, továbbá a Majténvi család
hístóríáját; Néprajzi és nyelvészeti kutatásokat is folytatott. Karsai Géza bencés
szerzetessel együtt kiadták :az egy-egy tájegységre jellemző népi színjátékok tör
ténejét. :&bben ismertették a betlehemes, karácsonyi és a húsvéti naiv paraszti elő

adásokat is.
Ernyey József halála után az Országos Széchenyi Könyvtárbart körülbelül 40

doboz, a Néprajzi Múzeumban 5. az Országos TermészettudománYi Múzeum nő
vénytárának anyagában 28 köteg kiéZÍJrat-hagyatéka maradt ránk. Elképzelhető.

hogy gyűjteményeiben nemcsak egykort forrásanyagokart találunk munkáihoz, ha
nem igen értékes, még fel nem dolgozott kéziratokat iS.

. A kezünkbe került bőrkötésű könyv belső oldalán elmosódott írást láthatunk:
"Egyházi énekek 1645". A belső hátoldaIon pedig a következő bejegyzést: "Csiz
már Andr~ (és felesége) Kovács Terézé".

A s:zövegal'Nl is példa, hogy az állatJtenyésztéssel, földműveléssel foglalkozó
emberek mílyen közvetlenséggel, egyszerűséggel fogadmazták és írták le a Jézus
születéséről szóló verseket.:A gondos, 5~, olvasható írás népünk akkori beszéd
formáját, ·kifejezésedt őm.

A régi nyelvezetű - és ma nehezen érthető - szövegből kiragadtunk néhány
sort,· melyből a nyáját legeltető. álíatát, földjét szerető ember vallásos áhítata su
gárzik. A vers mai ssönassnáíatra átílI"va így hangzik:

Hej, pászt()TOk, menjetek frissen a városba.
láttok eau g'Uermeket a jászolban.
HaUod, pajtás. 'Új hir1n01ldást jelent e fJn'lles csillag.
amely a fejünk felett villan.
Kellj fel, földes (földműves). nem ha;nlJlkor. hanem most
menj el a nyájhoz, honnét kövér báránykát hozz..
Tudjad. Jankó, II Megváltó, aki született jászolban.
Betlehemi (szegény) istállóban.
Te is. Dóra, készülj 'Útra, téa'U kosaradba gomolyát.
és mellé szép irós va;acskát.
Tehát menjünk, már ne késsünk. a Jézus üdvözlésére.
Szent anyja köszéhltésére.
Tehát menjünk.
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