
Feltámadás és megvilágosodás
A kereszténység és a zen-buddhizmus

Manapság szinte már magától érte-
tõdõ, hogy keresztények is gyakorol-
ják a zent. Mûvelõdési házakban, át-
épített régi kolostorokban vagy pa-
rasztházakban papok, szerzetesek és
szerzetesnõk vagy evangélikus lelké-
szek-lelkésznõk vezetésével keresz-
tények – éppen-még-keresztények és
már-nem-keresztények – ülnek az
üres fal elõtt, órák hosszat és nap-
hosszat követik a légzésüket, vagy
koan-feladatokban mélyülnek el, pél-
dául: „Mutasd meg az arcodat, mie-
lõtt a szüleid megszülettek volna!”

Elsõ pillantásra sikeresnek tûnik a
kereszténység és a zen-buddhizmus
összekapcsolása. Mindazonáltal ha
elolvassuk, mit írnak a különbözõ ke-
resztény hátterû zen-tanítók, akkor
kissé zavarba jövünk – mert azzal
kapcsolatban, hogyan illik össze a
zen-buddhizmus és a kereszténység,
lényegi pontokban is döntõen külön-
böznek a nézeteik.

A kezdetek

Hideg téli nap 1943 februárjában.
A Hirosimához közeli Tszuvano
egyik kis zen-kolostorában a zen-
szerzetesek egyenes tartásban, moz-
dulatlanul ülnek, arccal a fal felé. Kö-
zöttük egy magasra nõtt európai a ka-
tolikus papok jellegzetes fekete reve-
rendájában. A jezsuita Hugo-Makibi
Enomiya-Lasalle (eredeti nevén: Hu-
go Lasalle) azért választotta a zen-ko-
lostorba vezetõ utat, mert meg akarta
ismerni „a japán kultúra szívét”. Az
akkoriban 45 éves férfi spirituális utat
keresett Japán keresztényei számára.
Úgy találta, hogy a japán kereszté-
nyeknek szervesen be kellene építe-
niük saját hagyományaikat a keresz-
ténységbe.

Ebbõl a kezdetbõl a következõ több
mint fél évszázad során úttörõ spiritu-
ális vállalkozás lett. A jezsuita La-
salle 1978-ban megkapta Yamada
Koun Roshi buddhista zen-mestertõl
az engedélyt arra, hogy taníthassa a
zent. Ilyen még nem volt a vallástör-
ténetben: Lasalle, aki papként és je-
zsuitaként a keresztény hagyomány
hivatalos képviselõje, egy zen-tanító
hivatalát vette át – tehát olyan hiva-
talt, amely a zen-buddhizmus hagyo-
mányláncához kötõdik.

Amikor 1990-ben Lasalle 92 évesen
meghalt, Németországban, Spanyol-
országban, Indiában, a Fülöp-szigete-
ken és az Egyesült Államokban vala-
mivel több, mint fél tucat olyan ke-
resztény létezett, akit Yamada Koun
Roshi felhatalmazott arra, hogy a zent
tanítsa. Japán zen-nevet adott nekik,
de a zen-hierarchia egyik hagyomá-
nyos címével sem ruházta fel õket. A
Yamada Koun Roshi körüli csoportot
Sanbokyodannak hívják. Olyan, 1954-
ben alapított laikus zen-közösség ez,
amelyet a japán állam elismer, de
nincs a kolostori zen szabályaihoz köt-
ve. Yamada Roshi utódai sajátos krité-
riumokat alakítottak ki a Sanbokyo-
dan zen-oktatói és zen-tanítványai
számára. Yamada Koun Roshi egyko-
ri keresztény tanítványai közül többen
más zen-irányzatokhoz csatlakoztak,
vagy önállósultak, például Niklaus
Brantschen és Pia Gyger, Ama Samy
és legutóbb Willigis Jäger is, aki nem-
rég megalapította saját zen-vonalát, és
egy kínai, a csan irányzathoz tartozó
apáttal ismertette el magát.

Minden embernek
egyformán

A keresztények hitük feladása nél-
kül gyakorolhatják a zent. Erre nézve
sem Hugo Lasalle-nak, sem Yamada
Koun Roshinak nem volt kétsége. La-
salle kimutatta, hogy – a görög egy-
házatyáktól az olyan misztikusokig,
mint Eckhart mester vagy Keresztes
Szent János – meglepõ hasonlatossá-
gokat lehet találni a keresztény misz-
tika és a zen gyakorlata között. Más-
felõl Yamada Koun Roshi megállapí-
totta. „A megvilágosodás megtapasz-
talása olyan, mint egy csésze tea:
minden embernek egyformán ízlik.”
Gyakran ismételt kijelentése megala-
pozta és igazolta a zen-buddhizmus
és a kereszténység intézményes ösz-
szekapcsolását.

A zen-tanító és teológus Ruben Ha-
bito ellenvetését, ti. hogy az ízérzé-
kelés – például a tea esetében – függ a
neveltetéstõl és a kultúrától, figyel-
men kívül hagyták; szerencsére, kü-
lönben puszta aggályoskodásból nem
következett volna be a zen-buddhiz-
mus és a kereszténység összekapcso-
lása. A kritikus kérdezõsködéssel
azonban nem foglalkoztak. A Sanbo-

kyodan keresztény és buddhista zen-
tanítói nemigen ápolták a vallásközi
párbeszédet. Yamada Koun Roshi
mindazonáltal lelkükre kötötte keresz-
tény zen-tanítványainak, hogy találják
meg a zen-tapasztalatok keresztény
megfogalmazásait.

Koruk gyermekeként mind Yama-
da Koun Roshi, mind Hugo Lasalle
az inkluzivizmust ápolta: mindketten
saját hagyományukba illesztették be
a másik vallást. Yamada Koun Roshi
szemében a zen „minden vallás szí-
ve” volt; ez az elképzelés a japán mi-
litarizmus és nacionalizmus idején is
népszerû volt. Hugo Lasalle „a termé-
szetes misztika teológiáját” képvisel-
te, amely többek között a francia
katolikus teológusra, Jacques Ma-
ritainre támaszkodott. Eszerint Isten
megtapasztalása minden vallásban
megtalálható, de csak a keresztény-
ségben van jelen tökéletesen.

Ám mindketten egyek voltak abban
is, hogy az összes vallásokat egyesítõ
lényeg az alapja és feltétele annak a
lehetõségnek, hogy összekössük a
zent és a kereszténységet. Az abszo-
lutizálási igények versengése helyett
mindketten az együttmûködésre épí-
tettek. A zen gyakorlásában olyan utat
láttak, amely elõmozdíthatja a világ
békéjét. Tekintettel az atomfenyege-
tésre, de a már akkor láthatóvá vált
ökológiai problémákra is, létfontos-
ságúnak tûnt az emberiség tudatának
alapvetõ megváltozása.

Minden vallás szíve?

A zen gyakorlása üdvös tudati vál-
tozást eredményezhet. A zen-tapasz-
talat mindenki számára nyitva áll, aki
útnak akar indulni. Ebben egyetértett
a keresztény hátterû zen-tanítók elsõ
nemzedéke, de egyébként alapvetõen
eltérõ álláspontot képviseltek. Egye-
sek egyenrangú és azonos értékû di-
menzióként állították egymás mellé a
zent és a kereszténységet, mások át-
vették azt az inkluzivista értelmezést,
amelynek értelmében „a zen minden
vallás szíve”, és ebbõl fejlesztették ki
saját értelmezésüket.

Ez a második csoport – az ún. eter-
nalisták [lat. aeternus = örök] – abból
indul ki, hogy létezik az „örök böl-
csesség”, amely úgyszólván „minden
vallás csúcsa”. Mivel ezt az „örök
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bölcsességet” már a zen gyakorlásá-
val eléri az ember, nincs szüksége ar-
ra, hogy ismerje a buddhista hagyo-
mányt. Az eternalisták, akik a keresz-
tényeknek adott ajándéknak tekintik
a zent – közéjük tartozik Niklaus
Brantschen, Pia Gyger és Johannes
Kopp –, gond nélkül beépítik a ke-
reszténységbe, és keresztény módon
értelmezik a zen gyakorlását, még ak-
kor is, ha eközben eltûnik a buddhista
szándék.

A még-mindig-bencés Willigis Jä-
ger sem fáradozik azon, hogy megis-
merje a buddhista hagyományt. Egy
„másik Istenrõl” beszélõ képeivel a
19. század kulturális zálogtárgyait
használja ki alaposan. Többek között
Friedrich Nietzsche és Ernst Heckel a
keresztszülõje az olyan megfogalma-
zásoknak, mint például az, hogy Isten
személytelen „õserõ”. Az, hogy Wil-
ligis Jäger számára „a misztika csú-
csára” feljutás szempontjából kö-
zömbös az etika, azzal a követ-
kezménnyel jár, hogy a mások
rosszindulatú cselekedete által oko-
zott halál és a természetes halál végül
is egy és ugyanaz. Mert „Isten az, ami
megvalósul”, írja Jäger, és nem veszi
észre, hogy nem minden isteni, amit
az emberek tesznek. Aki azonos síkra
állítja a holokausztot és a cunamit, az
nyilvánvalóan elveszítette a megkü-
lönböztetés képességét. Azonban
mind a buddhizmusban, mind a ke-
reszténységben a spirituális érettség
kritériumának számít a bölcs
különbségtevés képessége.
Ráadásul mindkét hagyo-
mány ragaszkodik a megfele-
lõ etikai viselkedéshez.

Két nyelv

Egészen más látásmódot
képviselnek azok a zen-taní-
tók, akik több kultúrában
nõttek fel, és így többnyelvû-
ek; például a született Fülöp-
szigeteki vallástudós Ruben
Habito, vagy az indiai jezsui-
ta Ama Samy, aki a buddhista
Burmában, késõbb pedig an-
nál a nagyapjánál töltötte
gyermekkorát, aki egy musz-
lim misztikus sírjának õrzõje
volt; avagy Ana Maria Schlü-
ter Ródes, aki Németország-
ban és Spanyolországban töl-
tötte gyermekkorát, ma Spa-
nyolorszgában él, és egy
nemzetközi tagsággal bíró
holland rendhez tartozik. Õk
mind úgy tekintik a zent és a
kereszténységet mint két kü-

lönbözõ nyelvet, amelyek egyazon
valóságra vonatkoznak, de eltérõ a
szókincsük és a nyelvtanuk, és ezért
más a perspektívájuk is.

Mindhárman a buddhizmus, illetve
a zen-buddhizmus vallási nyelvén ta-
nítanak, de nem lesznek buddhistává,
és nem rejtik el kereszténységüket.
Hogy a képnél maradjunk: esetükben
az anyanyelvhez társult egy idegen
nyelv, amelyben otthonosan érzik
magukat. Mind a hárman hangsú-
lyozzák az etika és a világos társada-
lomkritika fontosságát. Schlüter Ró-
des és Habito is hangsúlyozza a „bel-
sõ mester” jelentõségét, tehát a
tanítványok autonómiáját.

Megvilágosodás és
feltámadás

Igen világosan megmutatkozik a
perspektívák lényegbeli különbsége,
ha a két hagyomány szívérõl, a meg-
világosodásról és a feltámadásról van
szó. Willigis Jäger szemében vi-
szonylagossá válik az egyén élete,
öröme és szenvedése, olyannyira,
hogy mindezt csak „a világegyetem
egy szempillantásának” tartja – az õs-
erõ mulandó formájának, amely hol-
nap majd más formát ölt. Jäger –
akárcsak az evangélikus vallástudós
és zen-tanító Michael von Brück –
bennfoglalt módon a reinkarnációval,
az újbóli megtestesüléssel azonosítja
a feltámadást: „Az élet sohasem ér

véget”, „AZ, illetve Õ mindig újabb
és újabb formában teremti meg ön-
magát”, írja Jäger.

Pia Gyger, a bázeli Katharinen-
werk tagja összeegyeztethetetlennek
tartja a feltámadást és a megvilágoso-
dást, mert szerinte a feltámadás fény-
anyaggá való átváltozást jelent. A je-
zsuita Ama Samy viszont párhuzamba
állítja Jézus feltámadását és Buddha
megvilágosodását, és azt mondja, a
„feltámadás” görög szava azt jelenti,
„felállás, felébredés”; szerinte mind-
két esetben alapvetõ változásról van
szó, az idõ és az egoista vágyak végé-
rõl, egy másik dimenzióról, nem pe-
dig ugyanannak a folytatódásáról, és
azt állítja, hogy ebben megegyezik a
buddhizmus és a kereszténység.

Tehát ott is meg szabad és meg kell
kérdezni, hová tart az utazás, és mik a
feltételei, ahol misztikáról vagy zen-
rõl van szó. Aki belebocsátkozik egy
spirituális hagyományba, akarva-
akaratlanul átveszi ennek a hagyo-
mánynak a gyengeségeit is, és nem
csupán az erõsségeit. Az elvakultság,
amely sokféle köntösben lopózik be
az egyének élettörténetébe, a spirituá-
lis gyakorlatban is elhatalmasodhat –
például csoportegoizmusként, más
hagyományok és más emberek leérté-
keléseként, vagy gondolatnélküliség-
ként és etikai gondatlanságként.

Ursula Baatz
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