
ALSZEGHY ZOLTÁN

Keleti vallás, nyugati ember

Jaspers a történelem tengelyének nevezte a Kr. e. VI-V. századot, azt az időt,

mely Eurázsiában egész sor máig eleven szellemi mozgalmat termelt ki. Mikor a
zsidó nép mezopotámiai elhurcoltatása során újra átgondolta és irásba foglalta
Jahvéval való szövetsége. értelmét, és mikor a kisázsiai-és délolaszországi görög
városokban a bölcseleti gondolkodás első lépéseit tette, Indiában a védikus val
lás a brahmanizmus formájában a mai hinduizmus alapját vetette meg és Budd
ha új világnézetet és életformát tárt fel, mely az idők folyamán Kínában, Indoné
ziában, Japánban, Tibetben és a mongolok között is sok követőre talált; Kínábarr
Lao-ce és Kung-Fu-ce két mélyenszántó erkölcsi rendszert teremtett; velük csak
nem egykorú Zoroaszter dualisztikus tanítása, mely a középkorig újra és újra
visszhangra talált a Földközi-tenger medencéjében is. Ezek a vallások egymás
tól igen különbözőek, és a _századok folyamán mindegyikből erősen eltérő

áramlatok, közösségek váltak ki. Mégsem helytelen, ha a "keleti vallások" meg
nevezéssel foglaljuk egybe őket, mert a nyugati kultúrától merőben idegen élet
érzés és gondolkodásmód legalább kívülről bizonyos hasonlóságot mutat fel ben
nük, amellett kölcsönösen befolyásolták egymást, hiszen nagyrészt ugyanazok
nál a népeknél terjedtek el.

Csaknem egy évezreddel később született meg Arábiában az iszlám, mely az
tán az óceániai szigetektól az Atlanti-óceán afrikai partvidékéig követőkre talált.
A benne megőrzött ősi szemita hagyományok és a kereszténység hatása alatt leg
alább annyira különbözik az ázsiai vallásoktól, mint a kereszténységtől. Mint "a
Könyv vallása" sajátos átmeneti helyet foglal el Kelet és Nyugat között.

Ezeknek a nagy szellemi mozgalmaknak nemcsak történelmi szempontból van
jelentőségük, hiszen az emberiségnek ma is egyharmada, több mint egy milÍiárd
ember ezeknek a vallásoknak a befolyása alatt tud vagy legalább igyekszik életé
nekértelmet adni.

A "nyugati ember", a Földközi-tenger medencéjében kialakult görög-római kul
túra örököse, a középkorban a kereszténységben találta meg vallási életformáját.
Az újkorban Európából kiindulva a két Amerikát és Ausztráliát is benép-esítette,
és az utolsó két évszázadban a technikai fejlődés révén gyökeresen megváltoz
tatta az emberiség életmódját. Ezekről a vallásokról két évezreden keresz
tül mégis édeskeveset tudott, 'és töredékes értesülései hol megütközést, hol ide
genkedést, hol csodálatot keltettek benne. A XVl. században egyes misszionáriu
sok meglepő megértéssel tárták fel a keleti vallások tanítását, világképét és le
lektanát, de tanulmányaik eredménye csak igen szűk körben volt ismert, és nem
befolyásolta a közvéleményt.

Találkozás a tudományos kutatás szintjén

A keleti vallások szent iratai és klasszikusai voltaképpen csak a múlt század
második felétől kezdve lettek kifogástalan fordításban hozzáférhetők a nyugati
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ember számára. Az utolsó száz esztendőben a vallástudomány különböző ágai
különböző szempontokból igyekeztek megoldani ezeknek a vallásoknak a rejté
lyét.

A fenomenológiai irány az egyes vallásokat elsősorban mint sajátos kul
túrjelenségeket írja le. Így kiderült, hogy a keleti vallások mélyen különböznek
a kereszténységtől, annyira, hogy még az is kérdéses lett, "vallásnak" nevezhet
jük-e pl. a konfucianizmust és a buddhizmus konzervatív ágát (a Theravadát),
mert bennük nincs központi jelentősége a felsőbb lényekkel szemben megélt .
imádó önátadásnak, amit a szokásos meghatározások a "vallás" lényegének tar
tanak. De az is nyilvánvalóvá vált, hogy merőben különböző vallásokban is talál
hatók bizonyos közös meggyőződések, értékelések, magatartások, eljárások, me
lyek szinte a vallásos élmény sajátos belső szerkezetének igényeképpen merül
nek fel a különböző kultúrkörökben. Ezeknek a közös jelenségeknek külsö meg
jelenési formája, kifejezése, ábrázolása nagyon is különböző, de a különbség
nemegyszer az egyes kultúrák esedékes, mellékes hatásának tudható be. Az
egyes alkotóelemek szerint szokás különböző vallás-típusokat megkülönböztet
ni. Ebből a. szempontból a kereszténységre, India vallásaira, és némileg még az
iszlámra is jellemző, hogy a kedvezőtlen jelen helyzetből való szabadulást, bizo
nyos "üdvösséget" ígérnek, és ezért fogékonyak egy segítő és közvetítő személy,
az "üdvözítő" szerepe iránt, míg pl. a konfucianizmus szinte csakis az erkölcsi
magatartást szabályozza, és ezért alapítójában alig lát többet, mint igen tisztelet
reméltó tanítómestert.

A vallástörténeti irány azzal teszi érthetővé a különböző forma-elemeket, hogy
keletkezésük rendjében az idő tengelyére vetíti őket. A gondolatokat és az élmé
nyeket persze nem mindig lehet időrendbe szedni: máig vitatott kérdés, hogy a
keleti vallások a mai primitív népek között kimutatott monoteizmusból alakul
tak-e ki, vagy bizonyos animizmus, ill. totemizmus-e fejlődésük kiindulási
pontja.

A valláspszichológia és a vallásszociológia a vallási élményt és kifejezéseit az
uralkodó társadalmi rendszer és az ember lélektani alkatának összefüggésében
vizsgálja. Az egyes vallások sajátosságait részben az egyéni, ill. közösségí adott
ságok révén igyekszik magyarázni, de felfedi a vallásélmény befolyását a sze
mély belső életére és a társadalom fejlődésére is. Bizonyára nem véletlen, hogy
a haladásra törő nyugati ember vezető vallása a kereszténység, a buddhizmus vi
szont egy évszázadokon át alig változó társadalom világnézetét tükrözi.

A vallástudomány korunkban rendkívül kiterjedt irodalma a legkülönbözőbb

módszereket képviseli', úgy, hogy már harminc esztendeje még a könyvészeti
jegyzék számontartására is külön bibliográfiai kíadványra volt szükség-. Ebben a
kiterjedt kutatásban a keleti vallások tanulmányozása igen jelentős szerepet ját
szik. Egy japán kutató csak a buddhizmusról több mint tizenötezer, európai
nyelveken kiadott közleményt tartott számon", és ez a szám az utolsó húsz
esztendő alatt csaknem megkétszerezódött.

A keleti vallások tudományos feldolgozása a század közepéig szinte kizárólag
nyugati kutatók műve volt, akik a maguk részéről többnyire elvonatkoztattak a

l Megbízható bbvezetést találuk a holland J. Waardenburg Magyarországon nyomtatott művében,
Classical Approaches to the Study of Religion (2 kötet, Hága 1973-1974).

2 Vö. pl. J. Barrow, A Bibliography of Bibliographies in Religion (Ann Arbor 1955)
l Shinsho Hanayama, Bibliography on Buddhism (Tokio 1961)
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tanulmányozott tanítások érvényétől és igazságától. A második világháború óta.
megerősödötta távolkeleti népek öntudata, és gyökeret vert köztük a meggyőző

dés, hogy a nyugati világ szellemi csődbe jutott. Így a keleti gondolkodók is hoz
záfogtak, hogy tanításukat megismertessék a Nyugattal, és intézmények is ala
kultak ezzel a céllal.' Ezek a kísérletek általában népszerűsítő jellegűek, de
hűen mutatják, hogyan értelmezik ma világnézetüket a keleti vallások követői.

Napkelet varázsa

A nyugati kultúrkör korunkban messzemenőenelismeri a keleti nagy vallások
kultúrateremtő erejét, mély bölcseleti belátásait, igényes és tiszta erkölcstanát;
esztétikai szempontból is tiszteletet parancsolnak irodalmi, képzőművészeti,épí
tészeti alkotásaik. Ezen az elvont nagyrabecsülésen túl, meglehetösen széles ré
tegek fordulnak különösen a hinduizmushoz és a buddhizmushoz azzal a vára
kozással, hogy a velük való foglalkozás révén saját azonossági krízisükben is
megoldást találjanak. A nyugati nagyvánosok könyvkereskedéseiben néha egész
kirakatot tölt meg a keleti tanításokat és gyakorlatokat ismertető, ill. ajánló iro
dalom; számtalan magántanító vezeti be több-kevesebb szakértelemmel a IÍyu
gati embereket a jóga gyakorlatába; évente több tízezer fiatal utazik Indiába,
hogy egy-egy bölcs mesterrel való találkozás révén el tudják viselni a minden
napi valóság kiábrándító terhét; vannak csoportok, melyekben folyamatosan
használják a keleti vallások nyelvezetét; és mint ismert dolgokról beszélnek a
"hármas ékszerről", a "nagy felemelkedésről",a "nemes igazságokról" és a "kis
járműről".Az se rendkívüli ritkaság, hogy európai városokban azutcasarkon na
rancssárga lepelbe öltözött, kopaszra nyírt, de tipikusan európai arcú boncok
gubbasztanak mély elmélkedésben. A nagy 'érdeklódés, amit Napkelet bölcsessé
ge Nyugaton a háború után született nemzedékben ébreszt, komplex jelenség,
több okra vezethető vissza; eltorzítjuk, ha egyetlen tényező vetületét látjuk
benne'.

Nagyón sokan egyszerűen csak bizonyos pszicho-fizikai "mentálhigiénét" ke
resnek a keleti minták nyomán. A nyugati ember "szétszaggatott időben", állan
dó, elkerülhetetlen kényszerítő ingerek és benyomások pergőtüzében él, nincs
módja rá, hogy "összeszedje magát", alapvető és egész személyiségét bevető ál
lásfoglalásokat érleljen ki; így a belső egyensúly, harmónia érdekében sok hívő

és gyakorló keresztény is igénybe veszi Kelet évszázados tapasztalatait, és pl. az
elmélkedő imára a jóga gyakorlatával készül. Végre a nyugati lelkiség is sürgette
a külső magatartás fegyelmezését a belső élet szolgálatában, de a hagyományos
"aszkézis" iránt sokan bizalmatlanok, és nem is tudják, hogy a keleti egyház
egyik nagy középkori áramlata, a hesychasmus, már megtanulta és tanította a
megfelelő testtartás, a ritmikus lélegzés, a szavak ütemes ismétlésének hasznos
gyakorlatát az egész személy rendezésére, a vallásos élményre való előkészí

tésére.

41950 óta a World Fellowship of Buddhists szövetség évente más-más országban kongresszust
tart, és a World Buddhism folyóiratot adja ki; 1953-ban Birmániában (Rangun) és 1961-ben Ceylon
ban (Colombo mellett) a mi missziós intézményeinkhez hasonló intézetek alakultak a buddhizmus
nyugati terjesztése céljából.

s Vö. a "Communio" folyóirat olasz kiadásának "szerkesztőségi beszélgetését" erről a kérdésről:

Communio.(MiIano) 52. szám (1980) 51-62.
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Mélyebben befolyásolják a keleti vallások azokat, akik különösen az indiai lel
kiség segítségével a nyugati civilizációban elterjedt "nihilizmustól" akarnak sza
badulni. Sokan vannak, akik elszakadtak a kereszténységtól. de a modern ideoló
giák ,sem elégítik ki őket, és szenvednek, mert nem találnak olyan föltétlen, ön
magát igazoló vonatkozási pontot, ami értelmet és értéket tudna adni az életük
nek. A'buddhizmus nem követeli meg, hogy követői bizonyos állításokat igaznak
tartsanak, nem tulajdonít döntő fontosságot egy-egy személy vagy esemény törté
nelmi valóságának, csak egy magatartást ajánl, ami szerinte sok embert elveze
tett a békére. Aki ellenszenvvel viseltetik a dogma, az intézmény, a tekintély
hordozójának szerepe iránt, könnyen enged a buddhizmus dogma nélküli, intéz
ményt nem sürgető varázsának. Azt is figyelembe kell venni, hogy
a keresztény tanítás szerint Krisztus békéjét az éri el, aki önmagát hittel és sze
retettel átadja az Istennek, és ez az önátadás az isteni kegyelem ajándéka; a kele
ti vallások azt igérik, hogy az ember tulajdon erejére támaszkodva és figyeimét
csak a maga énjére központosítva kiküszöbölheti magából a rosszat, leleplezheti
a csaló látszatot, megtalálhatja a békét.

A Napkelet varázsa mégis csak igen ritkán vezeti a nyugati embereket arra, .
hogytartós módon, egész szívvel a keleti vallások útjára térjenek. Az a buddhiz
mus, amit a nyugati átlagember ismer, rendesen az Annie Besant- és Krish
namurti-féle, teozófiával kevert bölcselkedés, amit a keleti mesterek korcs szink
rétizmusnak tartanak.' Az ilyen tanítások eleinte az egzotikum erejével hatnak,
de nem elégségesek arra, hogy olyan mélyen megváltoztassák az olvasó öntuda
tát, világnézetét, személyes értékskáláját, ahogy ez egy vallás felvevéséhez szük
séges. De a legtöbb nyugati ember Kelet bölcseinek tanulmányozásában nem is
vallást, hanem inkább valláspótlékot keres,"

Változás a teológiában

Kelet és Nyugat párbeszédének történetében fontos esemény, hogy a század
közepén némileg megváltozott a keresztény teológusok véleménye a keleti vallá
sokról.

Ez a megállapítás nem egészen áll a protestáns hittudományra, mely a Karl
Barth-hoz és a reformátorokhoz való visszatérést sürgető irány hatása alatt ma
erősebben hangsúlyozza a különbséget a kereszténység és a nem-keresztény val
lások között, mint azelőtt, a felvilágosodás és a liberális teológia korában. Meg
lehetősen elterjedt vélemény, hogy a kereszténység voltaképpen nem is "val
lás", mert a vallások emberi gondolkodás, jótettek, szertartások révén mintegy
hatalmukba akarják keríteni az Istent, a keresztény pedig úgy akarja elérni Isten
irgalmát, hogy minden emberi igyekvés csődjét elismerve, Krisztusba fogódzkod
va, a puszta hittel bízza magát Istenre". Ez a felfogás természetesen kevéssé bá
torít az egyes vallásokkal való párbeszédre. De ezzel párhuzamosan tovább él a

6 A. Rizza, Buddhismo in risveglio (Milano 1964) 161-180.
7 Az ilyen általánosító állítások mindig kiegészítésre szorulnak: vö. H. de Lubac, Le rencontre du

Bouddhisme et de I'Occident (Paris 1952).
8 Vö. C. H. Ratschow, Religion, theologisch: Religion in Geschichte und Gegenwart! (Tübingen

1961) 976-984.

724



Schleiermacherből kiinduló felfogás, mely szerint a vallás sajátos élettere nem
az értelmi megismerés és a tevékenység sikja, hanem a "szent" értékkategóriá
nak megsejtése, megélése, repesó-rettegő elismerése. Ez az irány lehetségesnek
tartja, hogy két különböző hitvallást valló, különböző etikát követő embercso
port egymásra találjon az isteni Teljességtőlvaló borzadó-örömteljes függésben.
Ennek a vallásbölcseleti-teológiai iránynak hatása alatt, az Egyházak Ökumeni
kus Tanácsában működőMissziós Titkárság megértő és megbecsülőmegbeszélé

seket szervez a nagy keleti vallások képviselőivel.

A katolikus teológia merőben eltérő meggondolások alapján jut hasonló maga
tartás megalapozására.

A múltban meglehetősenelterjedt volt a meggyőződés, hogy a pogányok nem
ismerik, vagy talán ismerik, de elutasítják az Isten szavát, azaz nem
hisznek. De hitigazság az, hogy hit nélkül nincs megigazulás, nincs üdvösség. Így
a pogányoknak csak akkor van reményük az üdvösségre, ha valaki rásegíti őket

arra, hogy elfogadják az Isten szavát, vagy ha maga Isten teszi őket rejtelmes,
csak az Isten által ismert módon a hit részesévé. De aki Isten kegyelmének meg
világító és vonzó hatása alatt elfogadja az üdvösség útját kinyilatkoztató tanítást,
az először is elveti a pogány vallást, melyben eddig élt: hiszen a pogányság az
igaz Isten helyett képzelt lényeket imád, sőt talán a Gonosznak áldozik. Ha üd
vösségre akarjuk segíteni embertársunkat, mindenekelőtta pogány vallástól kell
megszabadítanunk. Ezekkel a vallásokkal tehát nem párbeszédet kell foly
tatni, hanem meg kell cáfolni őket.

Ez a felfogás a háború.utáni években egyre inkább egyoldalúnak bizonyult. A
teológusok személyes kapcsolatba jutottak a nagy keleti vallások követőivel, és
megállapították, hogy sok mélyen vallásos egyéniségre nem illik a "kegyelemnek
megátalkodottan ellenálló hitetlen pogány" elvont kliséje. A velük való érintke
zés más alapokat követelt". A keleti vallások követői között van, aki őszintén,

"teljes szívéből, teljes lelkéből és minden erejével" szereti a minden iónak csu
pa-jó forrását, aki (akármilyen néven nevezzük is) az egy igaz Isten," márpedig
az Isten-sreretet föltételezi a hitet, elválaszthatatlan a megszentelő kegyelemtől,

együtt jár a Szentháromság bennünk lakásával, magában hordja az üdvösség re
ményét. Még azt sem lehet mondani, hogy ezekben a nagy kegyelmi ajándékok
ban azért részesülhetnek a pogányok, mert belsőlegmegtagadták pogány vallásu
kat. Keresztény teológusok, akik szeretettel elmélyedtek a hindu remeték ha
gyományaiban, életmódjában, nyelvezetében, élményeiben, úgy, hogy az élet
módjukat is megosztották, ebben nem akadályt, hanem mély belátásokat és ösz
tönző inditásokat találtak keresztény életük elmélyítésére, és az illetékes püspö
kök jóvá is hagyták ezeket a vállalkozásokat,'! Hasonló tapasztalatok alapján,
keresztény teológusok világszerte módszeres, intézményes megbeszéléseket foly
tattak, melyek a kölcsönös megbecsülés légkörében folytak le, egyes kérdések
ben messzemenó megegyezést mutattak, más kérdésekben nyugodt véleménycse-

9 Ez volt az 1964-ben az "Approche du non-chrétien" témáról tartott 34. louvaini míssziológiaí hét
megállapítása.

10 Thomas Ohm, Die Liebe Gottes in den nicht-christlichen Religionen (Krailling-München 1950).
II Szép példa erre J. Monchanin, H. Le Saux, Ermites du Saccidiinanda (Tournai 1956); vö. Fr. E.

Vattakuzhy, An lndian Sannyasa in the Vision and Experience of Swami Abhishiktananda (Roma
1979).
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rére vezettek.P De ha a nagy keleti vallások elméletében és gyakorlatában sok, a
kereszténységgel egyező, példás, épületes, a szó teológiai értelmében is "üdvös"
elem van, elkerülhetetlen, hogy a katolikus teológia föltegye a kérdést, hol volt a
hiba hagyományos, sötéten látó felfogásában, miért nem alkalmazza a nagy kele
ti vallások követőire Szent Pálnak a Földközi-tenger medencéjében élő pogá
nyokra hozott ítéletét (Ef 2, 11-13; 1 Kor 10, 2~22), s tanulja el, hogyan lehet a
vallásos keletieknek tapasztaláson alapuló képét a krisztusi üdvrend összefüggé
sébe illeszteni. Ez a megfontolás éVtizedek óta, különböző módszerekkel, ered
ményesen folyik,'? és a teológiai megfontolások egyik-másik gyümölcsét a II.
Vatikáni zsinat is magáévé tette." A zsinat után a teológia ezeket az új irányelve
ket rendszerezte'! és, néha persze vitatható módon, tovább vezette." Általáno
san elfogadott tanítás híján, az egyes gondolkodó hívő feladata, hogy saját
felelősségére legalább ideiglenes véleményt alkosson. '

Keleti vallás, katolikus szemmel

Abból a megállapításból indulunk ki, hogy a katolikus hit szerint az emberi
természet nem annyira romlott, hogy ne volna képes bizonyos igazságok felisme
résére és bizonyos erkölcsileg helyes tettek végbevitelére. Ez áll a keleti kultú
rák letéteményeseire is. De ha az ókori kereszténység fölhasználhatta a pogány
görög kultúra gondolatformáit, erkölcstanátaz evangélium kifejtésére, elvileg
nem lehetetlen, hogy a mai egyház is fölhasználhatja a nagy keleti kultúrák viv
mányait, mint az evangélium felé mutató 1Ítjéiző~et.

Igaz, az Isten előtt való megigazulás a Jézus Krísztusban való hitből ered, és
nincsen üdvösség hit nélkül '(Róm 3, 22:28); márpedig nem lehet hinni abban,
akiről valaki nem hallott (Róm 10, 14). De maguk az egek is hirdetik az üdvözí
tő Isten dicsőségét,és az égbolt vallja kezeinek müvét (Zsolt 19, 2-5). Maga a te
remtett világ objektívált szava az Istennek. Az Isten múvei nemcsak "tárgyak",
a$.iki}>ől a gondolkodó ember következtethet Isten létére és mívoltára (Róm 1,
lH--20), hanem Isten önmagát jelentgető szavai is. Tettekkel és adományokkal is
lehet beszélni. A gyerek számára, aki a születése napjának reggelén az ágya mel
lett találja a szüleí ajándékát, a tárgyak szülei. szeretetének megvallójává, jókivá
nattá lesznek. Így Isten minden embert már a teremtés szava által is hitre hív,
iJ,'~~g a földön szárnyal a szava, a világ végéig elhat szézata (vö. Róm 10, 18).

Ez az objektív, kívülről hozzánk intézett szózat nem volna elég az üdvözítő hit
hez, hiszen Krisztus Urunk nélkül semmit se tehetünk az üdvösség érdekében

12 Ez még a mohamedanízmussal is.lehetővé vált, bár itt vannak a legnagyobb nehézségek, mind az
el~let, mind a lélektani beállítottság síkján. Vö. M. Ch. Borrams, Meeting Muslims: WCC Papers on
10 Years of Caristían-Muslim Dialogue (Genf 1977). A kereszténység és az iszlám viszonyáról foly
tonos könyvészeti tájékoztatást ad a római Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamitici folyóirata,
Islamochristiana.
'H P. O. M. Heinrichs, Katholische Theologie und asiatisches Denken (Mainz 1963); H. Maurier,

ES$ai d'une théologie du paganisme (Paris 1965), J. Daniélou előszavával.

14 A "Nostra aetate" kezdem, a katolikus egyháznak a nem-keresztény vallásokkal való viszonyáról
szóló nyilatkozat, 2.: ad ,,Ad gentes" kezdetú, a hithirdető tevékenységről szóló határozat, 22.; a
"Dignitatis 'humanae" kezdem, a vallásszabadságról szóló nyilatkozat, 14.

\5 L. Villa, Vaticano II e religioni non cristiane (Brescia 1971)
16 F. Nietlispach, Das Ende des Exportchristentums, Der Einfluss einerNeuwertung der nicht

christlichen Religionen auf die .Bekehrung" in und seit dem II. Vatikanum (Bern 1977).
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(Jn 15, 5). A füllel hallott szó nem elég ahhoz, hogy Krisztushoz közeledjünk, ha
Atya Krisztus által a Szentlélekben bensőleg nem vonz bennünket (Jn 6, 44).
Istennek a természetben zengő tanúskodását önmagáról nem tudjuk elfogadni·
Krisztus Urunk megelőző, indító, segítő, gyümölcsöt érlelő kegyelme nélkül. De
"az Úrnak lelke betölti a földet" (Bölcs 1, 7). Mivel Krisztus mindenkiért meg
halt, minden ember, születésétőlkezdve, még a keresztségben való megigazulása
és újjászületése előtt, a kegyelem erőterében él, mely serkenti, hívja, segíti a
megjérés. a megigazulás, az üdvösség felé. Így mondhatjuk, hogy Isten azok
előtt sem "maradt ismeretlenségben", akik sohasem hallottak azevangéliumról,
mert a természet külső jelei által, a belső kegyelem hatása alatt, segíti őket, hogy
keressék őt, hogy szinte kitapogassák és megtalálják (ApCsel 14, 17; 17, 27-28).
Nem naturalista, félpelagiánus eretnekség tehát, ha azt gondoljuk, hogy a nem
keresztény vallások követőinek is módjuk van arra, hogy higgyék, hogy "Isten
van, és megjutalmazza azt, aki őt keresi", és így "Istenhez járulhatnak", azaz a
kegyelem erejéből a cselekedetekkel megmutatott élő hit. által megigazulhatnak
(Zsid 11, 6.25):

Éppen itt tér el gondolkozásunk a hagyományos, a pogányság vallásos helyze
tét nagyon sötét színekkel festo okoskodástól. Teljesen igaz az, amit a múlt ke
resztény gondolkodói mondottak a hitetlen pogányokról, akik Isten szavának el
lenállnak hamis tanításuk bástyái közé zárkózva. De úgy véljük, hogy a nem
keresztény vallások követői között lehetnek, akik valamiképpen hisznek. Igaz,
sok hitigazságról soha sem hallottak, sok téves állítást tartanak igaznak. De ha
önhibájukon kívül vannak ebben az állapotban, ha vezető szándékuk az, hogy
egészen Istenre bízzák magukat, és el akarják fogadni mindazt, amit Isten elé
jük tár, akkor a legyőzhetetlen tévedés fölött diadalmaskodik az ismeretlenül is
elfogadott igazság.

Még azt se mondanánk, hogy ebben az esetben hamis vallásuk ellenére, mes
tereiknek tulajdonképpen ellentmondva hisznek és üdvözülnék. Mert Kelet po
gány bölcsei végre is nem mindenben tévednek, és arészletigazság, amit monda
nak, előkészítheti tanítványaikat az evangélium elfogadására. Szent Pál szerint
az ószövetségi törvény "nevelőnk lett Krisztusban, hogy a hitben megigazuljunk"
(Gal 3, 24). Az 'alexandriai szentatyák azt gondolták, hogy ez a kifejezés, bizo
nyos értelemben, alkalmazható a görög bölcsek tanítására is, és SZE~nt Bonaven
túra azon a véleményen volt, hogy egyes újplatonikus gondolkodók a Szentlélek
sugalmazása segítségével még a Szentháromság misztériumát is megsejtették,
hogy így előkészíthessék a világot a kinyilatkoztatás elfogadására. Miért ne ter
jeszthetnénk ki ezt az optimista megítélést Kelet bölcseinek tanítására is?

De ha ez így van, akkor talán nem kell az evangélium nevében azt követelni a
keleti vallások követőitől, amit a legenda szerint Szent Remig követelt & frank
királytól, hogy "égessék el, amit eddig tiszteltek, és tiszteljék, amit eddig éget
tek", hanem inkább arra kellene segíteni őket, hogy tisztítsák meg az Igének
évezredek óta kultúrájukba oltott magjait az eltorzító tévedésektől, fedezzék fel

. az igazságok minden következményét, fogadják el annak teljes kifejlődésétés be
tetőzését, mert az, "Krisztus szavának és Lelkének hatása alatt, "képes megmen
teni lelküket" (Jak 1, 21).

Bár a kereszténységnek magáról való felfogása mindig hű marad ahhoz az ősi

tételhez, hogy "nincsen üdvösség az egyházon kívül", a kereszténységnek abszo-

727



lút jellege nem zárja ki, hogy a nyugati keresztények is tanulhatnak valamit a ke
leti vallások tenításából, nemcsak a kifejezési formák művészi tökéletessége
vagy a gondolat bölcseleti mélysége szempontjából, hanem amennyiben a keleti
hagyományok segíthetik a hivő keresztényt az Isten 'országa felé való vándorlásá
ban. Ez természetesen nem azt jelenti, hogya keresztény hite megtagadása nél
kül felcserélhetné az evangéliumot más, pillanatnyilag erősebb ösztönző tanítás
sal. Aki meg van győződve arról, hogy Isten testet öltött és meghalt az embere
kért, az nem vonatkoztathat el ettől a meggyőződéstől léte alapvető problé
máinak megoldásában (vö. ApCsel 4, 12). Még azt se lehet mondani, hogya ke
resztény szükségét érezheti annak, hogy hitét más írások szavával toldja meg:
aki vallásos életének beteljesülése érdekében más, a krisztusi úttól független
erőforrásokhoz folyamodik, magára vonja azt a kemény ítéletet, amit a Szentírás
a mózesí törvényhez részben visszatérő zsidó kra mondott ki (Zsid 6, 4--8; 10,
26-31; Gal 5, 1-12); Krisztus tanítványának nincs szüksége arra, hogy bárki is
tanítsa őt az üdvösségre vezető út tekintetében (1 Jn 2, 27). Lehetséges azonban,
hogy a hivő keresztény segítséget találjon más vallások követőinek tanításában
arra, hogy jobban megértse, új színben 'lássa, a megszokottság porától megtisztít
va jobban becsülje azt, amit megtérése vagy akár gyermekkora óta tudott. Ha a
Szentlélek felhasználhatta a pogány Bileám szavát a Messiás megismertetésére
(Szám 24, 17), miért ne gondolhatná a keresztény is, hogy Kelet bölcseinek szava
által a Szentlélek újra eszébe juttatja, egyre jobban megérteti vele azt, amit Jézus
mondott (vö. Jn 14, 26)? A nem-keresztény vallások tanítása a keresztény dogma
fejlődésében a katalizátor szerepét játszhatja, segítségével a keresztény új gondo
latformákban fejezheti ki, új problémák megoldására használhatja fel azt (csak
azt, és mindazt), ami "egyszer s mindenkorra öröksége a szenteknek" (lúd 3).

Vége a missziónak?

A hagyományokat féltékenyen őrző hivők a II. Vatikáni zsinat után megren
dülten tették föl a kérdést: nem jelenti a nem-keresztény vallások új, kedvezőbb
megítélése a missziók halálát? Ha az is üdvözülhet Krisztus erejéből, az egyház
láthatatlan szolgálata segítségével, aki sohasem hallott Krisztusról, mi adna erőt

arra, hogy valaki a hithirdető áldozatos életét vállalja? A kérdés igen fontos,
mert a missziókról lemondó Kereszténység önmagát tagadná meg, mert elzárkóz
na alapítója küldetése elől (Mt 28, 18-20; Jn 20, 21), és elfojtaná hitének egyik
fontos igényét (ApCsel 4, 20; 1 Kor 9, 16).

A missziós küldetés szükségessége az új vallás-szemleletben is sértetlen ma
rad, elsősorban azért, mert a hithirdető lendület fő forrása nem az antropoló
gia, hanem a krisztológia. Isten Krisztusért teremtette a világot, hogya megteste
sült Ige középpontja, csúcspontja, vezetője legyen az emberiségnek (Koll,
15-20), hogy az emberek sokasága az egyetlen tökéletes Isten-képmáshoz haso
nulva, az Elsőszülött köré csoportosulva valósítsa meg léte értelmét (Róm 8, 29).
A teremtő Isten célja az, hogy minden Krisztusnak legyen alávetve (1 Kor 15,
24-28), és aki Isten fiának vallja magát, nem lehet közömbös ez iránt a szándék
iránt.

De a missziós mozgalom antropológiai alapja is sértetlen marad az új szemlé
letben. Igaz, a kegyelem ösztökélésének engedő pogány üdvözülhet akkor is, ha
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nem találkozott az evangéliummal és a látható egyházzal. De mennyi tévedés le
selkedik az útja peremén! Milyen nagy erőfeszitésébe kerül felismerni azt, aki
bensejében szól hozzá! Kétségtelenül kiváltságos helyzete van annak, aki Krisz
tus arcán ismeri föl az Isten dicsőségét, aki nemcsak bennfoglalt készséggel, ha
nem ténylegesen részesül a szentségekben. Azért ma is érvényes a nyugati·
keresztényre a hivás, amit Szent Pál látomásában a macedón ember ajkáról hal
lott, "Gyere és segits rajtunk" (ApCsel 16, 9).

Igaz azonban, hogya nem-keresztény vallások pozitívabb megítélése új köve
telményeket támaszt a missziókkal szemben. A teológia nemcsak azt sürgeti,
hogy a fiatal egyházaknak alkalmazkodniuk kell a különbözó kultúrák gondolat
formáihoz, értékítéletéhez, intézményeihez, hanem azt is hangsúlyozza, hogy a
kereszténységnek szervesen be kell illeszkednie a nem-keresztény kultúrába,
hogy annak összefüggésében új, sajátos kultúrát hozzon létre. Természetesen
nehéz meghatározni, miben áll az egyes kultúráknak keresztény szellemmel való
újra-éltetése, A katolikus teológia legintenzívebben fejlődő ága, az "inkulturáció
teológiája" vagy az "összefüggés-teológia", éppen ennek a kérdésnék ll. megoldá
sát keresi.'?

17 Vö. A. Amato, lnculturezione, Contestualizzazione, Teologia in contesto (Salesianum 45, 1983,
79-111) több mint 600 közleményt idéz erről a kérdésről; az aacheni missziós intézet folyóirata,
Theologie im Kontext, 1980 óta folyamatosan kivonatban ismerteti az idevágó munkákat.

Ringató

Énekszöveg Bárdos Lajosnak

Hold-szötte, halk este, szép gilicemadár,
surranj a fészkedbe, szép gilicemadár.
Két szárnyad ernyeszd le, mig hüvös az éj,
majd szállj a napfénybe, szép gilicemadár.

Szalla szana, szallarszana, szélben zene szól,
béka hangja, száz bogárka zsong a csalit alól.

Tó habja ringat ma, fönn kerekül a domb,
mély völgybe nád-cserje, fönn galagonyalomb.
Csöpp saika ringat ma, benne zene dong,
nem flóta, nem hárfa, csak mezei doromb.

Szalla szana, szalla szana, szélben zene szól,
béka hangja, száz bogárka zsong a csalit alól.

Mézecske, lépecske, gombszemü kicsi lány,
szunnyad] a bölcsőbe, gombszemü kicsi lány.
Szunnyadj te, álmodj te, rádvirula hold,

f,J,.,~"_.""'_J t-lágy tejre ébredj te, gombszemü kicsi lány. ~~
Szalla siana ...
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