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Richard Rohr Igaz[i] Énje

Rohr, Richard: Halhatatlan gyémánt, Igaz énünk keresése 
Ford. Malik Tóth István, 

Nyíregyháza, Ursus Libris, 2016.

Az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb spirituális szerzőjének tekintett Richard 
Rohr ferences szerzetes művei és gondolatai az elmúlt évtizedekben kifejezetten szél-
sőséges fogadtatásban részesültek. Rohr amellett, hogy egyre nagyobb népszerűség-
nek örvend különösen az ezredfordulós generáció körében,1 egyesek még az eret-
nekség gyanújáig is terjedő kritikával illették.2 A 2013-ban megjelent Halhatatlan 
gyémánt, Igaz énünk keresése című könyv hasonlóan vegyes érzéseket válthat ki az 
olvasóból: az olykor egyértelműen szembetűnő csúsztatások mellett bizonyos gondo-
latok kifejezetten találónak hatnak, s gondolkodóba ejthetik az embert, függetlenül 
attól, hogy keresztyén hívőnek tartja-e magát vagy sem.

A kötetet először kézbe véve a hátsó borítón található idézetben rögtön merész 
ígéretbe botlunk: „Ígérem önöknek, hogy Igaz Énjük felfedezése olyan lesz, mintha 
hatalmas teher kerülne le a vállukról. Többé nem kell majd építgetniük, védelmez-
niük és magasztalniuk semmilyen idealizált énképet. Az Igaz Énben élt élet egész 
egyszerűen sokkal boldogabb létezés”. A Rohr gondolati rendszerének magvát képező 
Igaz és Hamis Én fogalma miatt – ami a szerző elmondása szerint egyébként Tho-
mas Merton ciszterci szerzetestől származik (54.) – a könyv első ránézésre valamiféle 
ezoterikus irodalom benyomását kelti. Gondoljunk az ezoterikus tanítók közkedvelt 
szóhasználatára, mint a kis én, nagy én vagy a minden baj forrását jelentő ego. Ez az 
érzés a mű olvasásakor csak tovább erősödik, főleg mikor olyan fogalmak bukkannak 
fel, mint az örök hagyomány (9., a philosophia perennis egy minden vallási hagyo-
mányban közös igazság meglétét tételezi fel; a fogalom jelentése a 19. században ala-
pított, hermetikus hagyományra támaszkodó Teozófiai Társasághoz kötődik, amely 
a 20. századi New Age és ezoterikus mozgalmak előhírnökének tekinthető). Ezen 
kívül gyakran panteisztikus fogalmazásmódba botlunk, mint például a „mindenben 
benne lévő Isten” (70.), illetve „Isten materializálódása”, ami „állítólag 14,6 milliárd 
éve történt” (87.). Vélhetően Rohr mindezt missziós célzattal használja, különösen 
olyan emberek megszólítására, akik eddig az egyháztól és a vallástól távol tartották 
magukat: „nem várhatok tovább arra a számos keresztényre, aki mindig csak azon 
van, hogy »elmélyítse személyes kapcsolatát« egy pirinyó amerikai Jézussal ‒ aki 
szörnyen hasonlít rájuk” (15). Elmondása szerint a keresztény vallás „moralizálóvá”, 
„áldozativá” vált (55.), és főként a misztikus, nem feltétlenül keresztény szerzőkre 

1  Falsani, Cathleen: For millennials, mysticism shows a path to their home faiths, ncronline.org, 
2019. 04. 24. URL: https://www.ncronline.org/news/people/millennials-mysticism-shows-path-the-
ir-home-faiths Utolsó letöltés: 2020. 11. 15.

2  Sibley, Bryce Andrew: The Fr. Richard Rohr Phenomenon, catholicculture.org, 2006. 03. URL: https://
www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=6819  Utolsó letöltés: 2020. 11. 15.
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hagyatkozva, mint Eckhart mester, Szent Bonaventura, Avilai Szent Teréz vagy éppen 
Rúmi és Háfiz, vissza kell térni egy eredeti üzenethez.

Ennek az eredeti üzenetnek a Hamis Én és Igaz Én megkülönböztetése a lényegi 
aspektusa. Igei megalapozását a Biblia azon részeire hivatkozva teszi, melyek arról az 
életről beszélnek, amelyet az embernek el kell veszítenie Krisztusért, például „mert 
aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét érettem és az 
evangéliumért, megtartja azt” (Mk 8,35) (25.). Rohr szerint e megkülönböztetésben 
a különböző vallások „gyakran nagyrészt megegyeznek” (80.). Ez a pluralista vallás-
szemlélet egy olyan megközelítésének tűnik, amely az olyan nem-teista vallásokat is 
igyekszik átfogni, mint a buddhizmus vagy a hinduizmus egyes irányzatai. E törekvés 
különösen szembeötlő John Hick teocentrikus megközelítéséhez képest.3 A Hamis 
Én Rohr számára voltaképpen az az idealizált énképünk (amilyennek látni szeret-
nénk magunkat), ami azonban egyrészt téves kép, mert kizárja az identitásból az 
elfogadhatatlan tulajdonságokat, másrészt véges, elmúlik a halálban, ami miatt egy 
folyamatos változás és elmúlás elleni küzdelemre készteti az embert. Ugyanezt a me-
chanizmust alkalmazza a keresztény vallás jelenlegi „farizeusi” követőire is, akiknek 
vallásgyakorlatával kapcsolatban fejezeteken átívelő komoly kritikát fogalmaz meg, 
amely egyébként általánosságban találó. Nagyon hasonló elemzést ad Timothy Keller 
A tékozló Isten című könyvében a tékozló fiú történetének idősebb testvéréről.4 Az 
Igaz Én pedig a voltaképpeni lélek, amilyennek Isten feltétlen szeretetében teremtet-
te, amely a szemlélődés csendjében nyilatkozik meg, Isten szeretett gyermekeként tud 
halhatatlanságáról, „már otthon van, szabadon és teljesen” (41.), nem ítél, nem küzd, 
mert mindig is Istenben van, volt és lesz (36.).

Rohr emellett Isten az ember iránti végletes elfogadását hirdeti, amiért az ember-
nek semmit sem kell tennie, mert már teremtettségében övé ez a szeretet, sőt lelke 
mélyén részesül Istenben. „Jézus nem azért jött el, hogy megváltoztassa Isten gondol-
kodását az emberiségről, hanem hogy megváltoztassa az emberiség gondolkodását 
Istenről” (148.). Meglátása szerint az Igaz Én vallástól függetlenül minden emberben 
ott lapul a mélyben, megnyilatkozása pedig nem feltétlenül függ Krisztus megváltásá-
tól, és nem helytálló az a vallási nézet, amely a Hamis Ént követve bármilyen erkölcsi 
törvényre hivatkozva kizár egy embert is Isten egyetemes üdvözítői tevékenységéből. 
„Amit az üdvözülésről állítunk, ugyanaz mondható el a halálról is: nem az a kérdés, 
hogy bekövetkezik-e, hanem az, hogy mikor fog bekövetkezni.”5

Amit Rohr az olvasó elé tár, sok szempontból kecsegtető lehet: egy egységes, 
vallásokon átívelő, misztikus világszemléletet ajánl az elkeseredetten értelmet kereső 

3  Lásd McGrath, Alister E: Bevezetés a keresztény teológiába, ford. Zsengellér József, Budapest, 
Osiris, 2002, 404–405.

4  Keller, Timothy: A tékozló Isten és két elveszett fia, ford. Szűcs Teri, Budapest, Harmat, 2019.
5  Rohr, Richard: Your True Self, You Can’t Get There… You Fall There, youtube.com, 2019. 03. 14. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=vK_lBkCyCdo&list=PLiBbqGAOPnXNTZE2CC7L-
Wk2TdjdfC2XHM&index=10&t=0s&app=desktop Utolsó letöltés: 2020. 11. 22. („…what we say 
about salvation, we want to say also about death: it is not a matter of if, it is a matter of when.”)
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ember számára. Egyetemes, mindenki számára feltétlen üdvösséget ígér, így kielégíti 
az alapvetően liberális berendezkedésű, az egyéni szabadság túlnyomórészt negatív 
értelmére támaszkodó társadalmak autonómia iránti követelését (a szabadság negatív 
értelmezése azt vizsgálja, mennyiben van az ember akarata kényszerűen korlátozva 
valamilyen külső erő által).6 Rohr következetesen fellép a közéletben is minden más-
ság elnyomása ellen, és például támogatja az aktív homoszexualitást is.7 Ezen kívül 
maximalizálja az ember iránti feltétlen elfogadást és szeretetet, mely pszichológiai 
értelemben is minden ember alapvető igénye – a kötődéselmélet szerint – Istenben. 

Mintha Rohr mindent egy lapra téve fel csak a szeretet meglétét látná, Isten igaz-
ságosságáról azonban megfeledkezett volna. Könyvében az ítéletről és a bűnről kíno-
san hallgat. Talán csak egyszer hivatkozik Rohr a bűnre elzárkózva: „erre hagyomá-
nyosan a bűn kifejezést használták” (46.). Az Igaz Énben való feloldódás extázisában 
minden Isten képe lesz,8 arról azonban nem esik szó, miképpen értelmezhető ebben 
a szemléletben például a gonoszság. A dualista gondolkodásmódot (105.), és így bár-
miféle hierarchia tételezését9 a Hamis Én téves látásmódjának tekinti, amely gátolja, 
hogy mindenben Isten képét láthassuk az Igaz Én által, ezáltal azt sugallja, hogy pár-
tolja a minőségek felhígulását, továbbá ami még súlyosabb, önmagának mond ellent, 
hiszen maga az Igaz Én és a Hamis Én különbségtétele is egy dualista állásfoglalás. 
Végül, de nem utolsósorban, a protestantizmust is kirekesztőnek titulálja következet-
len módon megfeledkezve arról, hogy ennek az irányzatnak köszönhető az Istennel 
való kapcsolat közvetlenségének teológiai értelemben vett lehetővé tétele (120.).

Összességében mindazonáltal érdemesnek mondható a könyv körültekintő elol-
vasása, mert a felsorolt és egyéb esetleges csúsztatások ellenére sok értékes, a keresz-
tyén nézőponttal összeegyeztethető gondolatra lelhetünk, továbbá, mert ahogyan azt 
Rohr Wendell Berryt idézve szellemesen megjegyzi: „Azt az elmét, amely időnként 
nem zavarodik össze, nem használják” (138.).

Győri-Dani István

6  Lásd Berlin, Isaiah: Négy esszé a szabadságról, ford. Erős Ferenc – Berényi Gábor, Budapest, Euró-
pa, 1990.

7  Lásd Rohr, Richard: Fr. Richard Rohr’s Letter of Endorsement, soulforce.org, 2000. 10. 08. URL: 
http://www.archives.soulforce.org/2000/10/08/fr-richard-rohrs-letter-of-endorsement/ Utolsó letöl-
tés: 2020. 11. 22.

8  Rohr, Richard: What do we mean by dualistic thinking, youtube.com, 2019. 05. 14. URL: htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=5Oc7qF_msMw&list=PLiBbqGAOPnXNTZE2CC7LWk-
2TdjdfC2XHM&index=7 Utolsó letöltés: 2020. 11. 22.

9  Uo., 65.: „Ha már valamit jónak vagy rossznak tartunk, tulajdonképpen hierarchiát teremtünk.  
A vertikalitás a horizontalitás mellett, ebből a szempontból az ember lényegi részének tűnik. A prob-
lémát inkább a hierarchiával való visszaélésben kell keresni.”
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Tanulhatnak-e egymástól a vallások?

Francis X. Clooney: Tanulhatnak-e egymástól a vallások? 
Ford. Görföl Tibor 
Jezsuita Kiadó, 2020.

Reformátusként olvasni egy jezsuita szerző könyvét a vallási sokszínűség feldolgozá-
sáról – termékeny feszültséggel bíró tapasztalat. Francis X. Clooney SJ, a Harvard 
Divinity College oktatója könyvéhez protestáns teológusként is tudunk kapcso-
lódni: a teológián végzett felekezetismereti vagy vallástudományi tanulmányaink 
segíthetnek az értelmezésben – ám például azon a komparatív teológiáról szóló kon-
ferencián, amelyet a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán szerveztek 2017-ben, 
vagy a szerző 2019-es budapesti előadásán nagy valószínűséggel főként katolikus 
érdeklődők vettek részt. Ezek az előismeretek számomra nem adottak, de a hozzám 
hasonlóknak a kötet fordítója, Görföl Tibor kiváló kísérőtanulmánya nyithatja meg 
az utat a jezsuita szerző gondolatmenetéhez.1

Görföl írásában összefoglalja, mi minden vezetett a komparatív teológia (újra)
felfedezéséhez. (A 20. században szárba szökkent diszciplína több évszázados múlt-
ra tekint vissza: a könyv második fejezetében Clooney a tudományterület szellemi 
elődjeivel, többek közt a 16. században, Indiában tevékenykedő jezsuita szerzetesek-
kel foglalkozik.) Többek közt a II. vatikáni zsinat Nostra Aetate kezdetű nyilatkozata 
nyomán a katolikus egyház az inkluzivizmust tette meg kvázi hivatalos álláspont-
nak más vallásokkal kapcsolatban: eszerint Jézus Krisztus kegyelme más vallásokon 
belül is elérhető. Ez a tanítás azonban számos kérdést is felvet: az inkluzivizmus 
következetes hívei könnyen belesétálhatnak a pluralizmus zsákutcájába, emellett 
az exkluzivizmus újraértelmezésére is történtek kísérletek. A komparatív teológia 
próbál felülemelkedni ezeken a vitákon. A vallások kérdésében nem az üdvösséget 
teszi kulcsproblémává, és nem tekint homogén egészként más vallásokra: ehelyett a 
konkrét valóságukban értett vallások tényleges párbeszédét tartja a legfontosabbnak. 
Hogy a dialógus működőképes legyen, alaposan ismerni kell egy eltérő tradíciót is 
a keresztyénségen kívül. A komparatív teológia legismertebb képviselői mind szak-
értői egy másik vallásnak: például Klaus von Stosch a muszlim, James Fredericks a 
buddhizmus, Clooney pedig a hinduizmus kutatója.

Jelen kötet eredeti címe Comparative Theology: Deep Learning Across Religious 
Borders. A magyar fordítás mindezt kérdés formájában adja vissza, s a könyv egé-
sze egy nagy „igen” felelet. Francis X. Clooney gyakran hangsúlyozza: más vallások 

1  További tájékozódáshoz érdemes elolvasni a Vigilia 2018/2-es számában Klaus von Stosch a kérdés-
kört vizsgáló tanulmányát (von Stosch, Klaus: Mi és a többiek, A kereszténység és a világvallások 
kapcsolatának új formája, Vigilia, 83. évfolyam, 2018/2, 90–99.), illetve a Jezsuita bloggerek oldalon 
Patsch Ferenc kimerítő ismertetését jelen kötetről (pacsy: Tanulhatnak-e egymástól a vallások?, jezsu-
ita.blog.hu, 2019. 09. 21. URL: https://jezsuita.blog.hu/2020/09/21/tanulhatnak-e_egymastol_a_
vallasok Utolsó letöltés: 2021. 02. 17.).
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tanulmányozása által nem a konverzió a cél, hanem a saját vallás mélyebb megé-
lése, az identitás megerősítése. Aki ezt a teológiát műveli, komoly és szerteágazó 
tevékenységet vállal. A hetedik fejezetben, „A komparatív teológusok sokrétű fel-
adatköre” című egységben Clooney kifejti, mi mindent teljesít a tudós, aki erre az 
útra lép: többek közt helyreigazítja a teológiai reflexiók bizonyos egyoldalúságait; 
megtisztítja a tanbeli álláspontokat; élő kapcsolatot ápol a vizsgált közösségek ha-
gyományával és tapasztalati világával; párbeszédet folytat a saját vallási közösségével 
is (117–118.). Hogyan valósulhat meg ez az összetett munka? Az olvasás folyamata 
révén. A komparatív teológia, amennyiben jól értettem meg Clooney értekezését, 
olvasás, a kifejezés legtágabb értelmében. „Ahogyan sok mindent tanulhatunk val-
lási téren, ha templomokat keresünk fel, vagy szent szövegek felolvasását hallgatjuk, 
a komparatív eljárás is akkor valósul meg, ha ténylegesen olvasunk, ha vallási hatá-
rainkon átlépve és saját hagyományunkhoz visszatérve szövegeket tanulmányozunk, 
először önmagukban, de aztán egymás fényében is.” (kiemelés az eredetiben, 66.) 
Ez az egyetlen mondat is rávilágít, hogy mennyire komplex és bonyolult feladat az 
olvasás Clooney értelmezésében: tudatosítanunk kell saját vallásunk határait, tra-
dícióit, majd ezeket magunk mögött kell hagyni, és megismerni egy másik vallás 
limitjeit és hagyományait is. Ezt először önmagában kell tanulmányozni, majd ösz-
sze kell vetni azzal a vallással, amin előzőleg – ideiglenesen – átléptünk; az olvasás 
során pedig a saját vallásunkat is más fényben fogjuk látni. Ez az ismeretszerzés 
hosszú időt, kitartó türelmet igényel, de a munka megtérül: a két vallással kapcso-
latos meglévő és szerzett tudásunk így megtermékenyítheti egymást, új belátások 
kerülhetnek felszínre. Itt nem lehet nem a hermeneutikai kör fogalmára gondolni: 
a Heidegger nyomán Gadamer által a szövegek megértésére alkalmazott koncepció 
szerint bizonyos előfeltevésekkel közelítünk egy szöveghez, de az olvasás során ezek 
az előzetes ismeretek tudatosulnak bennünk, így jobban megértjük önmagunkat 
is, és ez a megértés visszahat az előfeltevéseinkre. A jó komparatív teológus tehát jó 
hermeneuta is; munkája pedig ennek megfelelően körkörös, lezárhatatlan folyamat. 

Clooney nemcsak, illetve nem elsősorban a komparatív teológia történetével 
és elméletével foglalkozik a könyvben, hanem betekintést nyújt abba is, ahogyan 
egy keresztyén ember más vallásokat tanulmányoz. A szerző azt mutatja be, miként 
gazdagíthatja a hinduizmus bizonyos szövegeinek szoros olvasása az istenismeretet 
– főként saját tevékenységére támaszkodva, de más vallásokkal foglalkozó mun-
katársai kutatásait is idézve, alkalmazva. A könyv nyolcadik fejezetében egy tamil 
nyelven íródott költemény nyomán Clooney Istenről „hozzánk alkalmazkodó Is-
tenként” beszél: ha tisztelettel viszonyulunk más vallásokhoz, akkor Istennel a sok-
féleség terében is lehet találkozni. Mindez jól rímel Clooney rendtársa, Ferenc pápa 
gondolataira, aki a szinodialitás egyházi tapasztalatait összefoglalva az alábbi kö-
vetkeztetésre jutott: „Tisztelettudóan, kölcsönösen oda kell figyelnünk egymásra, 
ideológiáktól és merev elképzelésektől mentesen. Nem az a cél, hogy az ellentétes 
vélemények között zajló verseny révén megegyezésre jussunk, hanem hogy közösen 
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kutassuk Isten akaratát, összehangolva a különbségeket.”2 A komparatív teológia 
Isten akaratát, Isten igazságát keresi a vallási sokszínűségben – és a kötet amellett 
érvel, hogy ez a keresés nem eredmények nélkül való.

Tanulhatunk-e ebből a kötetből mi, reformátusok? Meggyőződésem, hogy igen. 
Érdemes lehet más felekezetek teológiai témájú írásait lapozgatni, hiszen olyan újsze-
rű gondolatmenetekkel ismerkedhetünk, amelyek talán a mi felekezetünkben még 
nem honosodtak meg. Így az ecclesia semper reformanda elve talán más felekezetek és 
vallások tanulmányozása révén is érvényesülhet.

 
Lapis-Lovas Anett Csilla

 

2  Ferenc pápa: Álmodjunk együtt, ford. Simonyi Ágnes, Budapest, 21. Század, 2020, 150.
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Kritikus határmezsgyén

Hugo M. Enomiya-Lassalle SJ: Az elmélyülés útja – 
Zen meditáció és keresztyén misztika, 

Jezsuita Könyvek, 2015

Már a cím is meglepett, és ez a meglepetés nem csökkent a könyv olvasása közben. 
Jezsuita szerzetes és megvilágosodott zen mester? Egyszerre? A bevezető tapintatos 
sorait olvasva némileg megnyugodtam: „…nyitva hagyhatjuk a kérdést, hogy páter 
Lassalle életét és munkásságát milyen mértékben határozta meg a zen gyakorlat, és 
mennyiben a keresztyén üzenet, illetve gyakorlat”. Ezek szerint Lassalle atya a jezsu-
iták közt is különlegesnek számított odaadásával és a zen iránti elkötelezettségével. 
Hogy mennyire tudta összegyeztetni a két világot, valószínűleg örök titok marad, és 
annak is kell maradnia, még akkor is, ha hitvalló keresztyénként nehéz is elképzelni, 
hogyan lehet katolikus szerzetesként 35 év elmélyült zazen után zen mesterré válni. 
Érthető a meglepődés: alapvetően óvatosak vagyunk – túlságosan belénk oltották 
a keleti vallások ártalmasságáról szóló sommás gondolatokat ahhoz, hogy könnyen 
napirendre térnénk efelett a kettősség felett. Ráadásul aki arra adja a fejét, hogy vallá-
sokat tanulmányozzon, az tudja, az olyan primitív és leegyszerűsítő mondatok mint 
„egy az isten” vagy „minden vallás ugyanoda vezet” felettébb problematikusak, mert 
a felszínen megmutatkozó sok hasonlóság mögött a mélyben komoly teológiai és 
világszemléletbeli különbségek húzódnak meg, amelyek a közös nevező megtalálását 
legkevesebb megnehezítik, ha nem teszik egyenesen lehetetlenné.

Lassalle atya mégis ezzel próbálkozik, amit, ha távolságtartó és szisztematikus 
teológiát művelne, talán könnyebben megbocsátanánk neki, de horribile dictu – a 
meditáció gyakorlatába ágyazva keresi a választ. Ennek okáról ír is, amikor a zazen 
gyakorlatával szembeni ellenérveket ismerteti, többek közt azt, hogy a nyugati em-
ber célra (Istenre) irányultságához képest a zazen tárgy nélküli meditációs gyakorlata 
érthetetlennek tűnik. Ahogy megfogalmazza: „A legjobb elméleti magyarázat sem 
oszlathatja el maradéktalanul a fenntartásokat, erre csak a tapasztalat képes.” (27.) De 
miért fontos mégis a zazen gyakorlása? „[A tárgy nélküli összpontosításban] a keresz-
tyén tartalmak nem azért szorulnak háttérbe, mintha értéktelenek lennének, hanem 
mert a róluk való meditálás eddigi formája túlságosan ki van téve annak a veszélynek, 
hogy megmarad a szellem felszínén.” (28.) Vagyis Lassalle atya számára a zen a ke-
resztyén kegyesség elmélyítésénk útja. Emellett ebben az idézetben ő is azt a szélté-
ben ismert szemrehányást veti a keresztyén lelkiségi gyakorlat (és konkrétan az 50-es 
évekbeli ignáci út) szemére, hogy túlracionalizál. És ebben igaza van. Számára tehát 
a zen valami olyasmi, ami nagyobb lelki stabilitáshoz és elmélyültebb istentapaszta-
lathoz vezet. Végig ezt látjuk: amikor a zenről beszél, melyet az intuícióhoz kapcsol, 
akkor tőle várja az értelmi megismerés komplementerét, megalapozását, kiszélesedé-
sét. „Ebből az következik, hogy az értelem útján szerzett minden egyedi ismeretnek 
az intuíció által megvalósuló lényegismeretben kell beteljesednie…” (44.) Persze a 
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képlet nem ilyen egyszerű. Mielőtt azt gondolnánk, hogy Lassalle számára a zazen 
a keresztyén elmélkedés kiegészítéséül vagy korrekciójául szolgál, és ezzel lebecsüli a 
keresztyén gyakorlatot, érdemes tovább olvasni. Ugyanis szerinte a keresztyén misz-
tikából ismert tárgy nélküli meditáció is intuitív, amikor annak csúcsán Istent nem 
vizsgált „tárgyként”, hanem velünk egyként tapasztaljuk meg. Az erre az istentapasz-
talatra előkészítő gyakorlat lehet a zazen, tulajdonképpen a mára már nehezen hozzá-
férhető középkori misztikus megvilágosodáshoz segítő módszerek alternatívájaként.

De még egy furcsa érzés fogalmazódott meg bennem olvasás közben. A könyv 
olyan, mintha egy hullámvasút műszaki tervét tartanám a kezemben, és azt tanulmá-
nyozva próbálnék rájönni, milyen élmény is a hullámvasút, ahelyett, hogy felülnék 
rá és kipróbálnám. Valóban, ez a könyv önmagában nagyon kevés. Lassalle atya ezt 
nem is rejti véka alá: a könyv a meditációs gyakorlat mellé született, segítségül. Az 
írás ugyanis az értékes vallásközi fejtegetéseken túl gyakorlatias kézikönyv is. A tartás, 
a légzés, a koncentráció nehézségeiről és leküzdési módjairól egyaránt beszél. Sőt, és 
ez már igazán haladóknak szól: azt is tárgyalja, mikor érdemes a tárgyas meditáción 
túllépve a tárgy nélküli meditációba belekezdeni, és mikor nem. Az úton leselkedő 
sokféle veszélyre és a meditáció kiüresedésének lehetséges okaira szintén újra és újra 
felhívja a figyelmet. De nem hagy bennüket teológia nélkül se: csakhogy ez a rész 
valóban nem fogja eloszlatni a kétségeinket. Amikor a keresztyén misztikusokkal, 
Szentviktori Hugóval, Andrással, Taulerrel, Ruusbroeckel, Keresztes Szent Jánossal 
és a Tudatlanság (vagy Megnemismert) Felhője ismeretlen szerzőjével próbálja meg-
világítani a közös pontokat, nem akar teológiai apologetikába bonyolódni. Egysze-
rűen megállapítja, hogy a Keresztes Szent Jánosnál fellelhető „sötétség elmélkedése” 
hasonló a zanmai állapotához, melyben az elme minden tevékenysége elnyugszik, és 
csendes szemlélődésbe oldódik, vagy annyit szögez le, hogy amikor a meditáció során 
fellépő képzetek akadályként kezdenek működni, ugyanaz történik, mint amit a zen a 
makjóként ír le. Valóban meglepő és lenyűgöző az a sok hasonlóság, ami a keresztyén 
misztika történetének gazdag hagyományából megfeleltethető a zen gyakorlatának.

Persze ez az összehasonlítás nem mindenkinek revelatív, főleg annak nem, aki 
eleve gyanakvással tekint nem csak a keleti hagyományokra, hanem a keresztyén 
misztikára is. Valóban, vannak nehéz teológiai kérdések. Mi a „lélek alapja”, melyben 
a misztikusok szerint Istennel találkozhatunk? Az Én a saját mélyén az Istennel való 
találkozás terepévé válik, vagy eleve isteni? Miért kell megszűnjön minden értelmi 
kép és kontroll az elmélyedés során? Hogyhogy Istent nem személyként tapasztaljuk 
meg a keresztyén megvilágosodás során? Nem túságosan gnosztikus-e az az elképze-
lés, hogy Isten szemlélésében feloldódom az Istennel való egység megtapasztalásában? 
Érthető a sok kérdés, és jogos is. Feltéve, ha ezek mögött tényleg teológiai érdeklődés, 
és nem elkerülő szorongás húzódik. Lassalle atya tartózkodása ezektől a kérdésektől 
nem teológiai felkészületlenségéből következik, hanem egy alapvető mentalitásból, 
ami meghatározza az összes kérdéshez való hozzáállását. Szerinte ugyanis a túlzott 
racionalizálás révén nem fogjuk megtalálni a magyarázatot, mert rosszul keressük. 
Ha nem merjük elengedni a szellemit, a kérdéseinket, a kételkedést, és nem aka-



1752020 – 4  SároSpataki Füzetek 24. évFolyam  

 Kritikus határmezsgyén   

runk megtapasztalni valami mást, attól félve, hogy félrevezetnek minket, a könyvben 
ismertetett út eleve lezárul. Pedig a szerző diagnózisa világos: „Tény, talán a tudo-
mányos gondolkodás egyik következménye is, hogy korunk embere nem annyira a 
bizonyítékokkal alátámasztott igazság után kutat, hanem megtapasztalható valóságra 
vágyik.” (105.) Ebbe a tapasztalásba hív, és ennek gyakorlatából kiindulva kalauzol 
nagyon rutinosan Lassalle atya – aki nem félt elindulni az ismeretlen felé. És ez a 
mentalitás, bármit is gondoljunk zen és keresztyénség kapcsolatáról, mindenképpen 
példamutató.

Kustár György
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Koronaspekció: önszemlélődés a koronavírus árnyékában – videóprojekt- 
és könyvismertető

Közel negyven videó1 – néhány videóüzenet kivételével többségében videóinterjú – 
és egy könyv.2 Két eltérő médium, amelyek más-más módon közvetítik az üzenetet.  
A videóinterjú két ember interakciója: olyan személyes kommunikáció, amelynek 
a szavakon túl részei az arckifejezések, mosolyok, nevetések, spontán megnyilvánu-
lások, a résztvevők előre elkészített és magukkal hozott nézetein túl a pillanatban 
megérlelt és megszületett gondolatok. Mindez hiányzik egy könyvből, főként, ha az 
a videók anyagát igyekszik összefoglalni.

A videóprojekt igazgatója és a könyv szerkesztője, Alon Goshen-Gottstein rabbi 
határokat feszeget. Nem először, hanem már több mint húsz éve. 1997-ben alapí-
totta és azóta igazgatja a The Elijah Interfaith Institutiont. A vallásközi intézet külde-
tésnyilatkozatában egy ilyen intézettől elvárható célok megfogalmazását találjuk: a 
vallások közötti kölcsönös megismerés és megértés elmélyítése, az egység munkálása 
a sokszínűségben, egy harmonikusabb világ megteremtésére törekvés. Az intézet te-
vékenysége abból a meggyőződésből és feltételezésből indul ki, hogy a vallások képvi-
selői közötti lelki párbeszéd életeket gazdagíthat és gyógyíthat, szíveket nyithat meg, 
kegyességi életünket, vallásgyakorlásunkat erősítheti. Miközben ezeket a nagyon egy-
szerűen megfogalmazott célokat és a még ezeknél is hangzatosabb jelmondatokat 
(„Discover unity and embrace diversity. We are many and we are one.”)3 olvassuk, 
önkéntelenül is Hans Küng sokak által kritizált, kárhoztatott vagy éppen csak meg-
mosolygott és lesajnált, de sajnos még mindig túlságosan kevesek által komolyan vett 
tézise és Weltethos projektje juthat eszünkbe.4 

A jeruzsálemi rabbi „Illés-projektje” (Illés mint a zsidó, keresztyén és muszlim 
hagyomány számára is meghatározó próféta) hosszú utat tett meg egy kezdetben 13 
intézményből álló konzorciumtól és egy nyári egyetemtől, az UNESCO által akkre-
ditált intézet megalakulásán és a vallási vezetők tanácsának két-három évente meg-
rendezésre kerülő világtalálkozóján5 át a 2017-es vallásközi barátság kampányig6, 
illetve a 2020-as Coronaspection projektig.

1  Coronaspection, elijha-interfaith.org, URL: https://elijah-interfaith.org/addressing-the-world/coro-
naspection Utolsó letöltés: 2021. 02. 17.

2  Goshen-Gottstein, Alon: Coronaspection, World Religious Leaders Reflect on COVID-19, Cascade 
Books, Kindle Edition, 2020.

3  About Elijah, elijah-interfaith.org, URL: https://elijah-interfaith.org/about-elijah Utolsó letöltés: 
2021. 02. 17.

4  „Nincs esélyünk fennmaradásra világethosz nélkül. Nincs világbéke vallásbéke nélkül. Nincs vallás-
béke a vallások dialógus nélkül.” Küng, Hans: Világvallások etikája, ford. Szabóné Révész Magda 
– Gaalné Révész Erika, Budapest, Egyházfórum, 1994, 19.

5  Our History at a Glance,Highlights, elijah-interfaith.org, URL: https://elijah-interfaith.org/
about-elijah/our-history Utolsó letöltés: 2021. 02. 17.

6  Make Friends, elijah-interfaith.org, URL: https://elijah-interfaith.org/addressing-the-world/
make-friends Utolsó letöltés: 2021. 02. 17.
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Goshen-Gottstein rabbi kettős célt szeretett volna elérni az intézet legutóbbi 
projektével. A Coronaspection videósorozattal az egyes vallások híveinek szeretett vol-
na reményt és inspirációt, lelki támaszt és útmutatást nyújtani a világjárvány alatt. 
A videóposztok megfelelő választásnak bizonyultak ehhez. Az intézet YouTube vi-
deócsatornájának látogatottsága 1700%-al emelkedett az elmúlt 15 évhez képest. 
A rabbi szerint a videók betölteni látszanak a hozzájuk fűzött reményeket. A könyv 
gondolata csak a Coronaspection projekt elindítása – azaz a videók közzététele – után 
vetődött fel. A sokat ismétlődő vagy sok hasonlóságot mutató újságírói kérdések a 
projekt rendszerezett, tematikus és elemző áttekintését tették szükségessé. Ebből szü-
letett meg ez a tudományos hivatkozásokat és lábjegyzeteket nélkülöző kötet, amely 
hátterében azonban jól érzékelhető a szerkesztő tudományos teológiai felkészültsége, 
nyelvezete mégis egyszerű, könnyen érthető. A két műfaj és cél jól kiegészíti egymást.  
A szerkesztő maga is azt tanácsolja, hogy a kettőt együtt nézzük, hallgassuk, olvassuk.7

A kötet címét jól felismerhetően egy szójáték adja: introspekció, azaz önmegfi-
gyelés, önszemlélődés, önmagunkba nézés, önvizsgálat a koronavírus fényében vagy 
inkább árnyékában. Erre kérte és hívta Goshen-Gottstein rabbi interjúalanyait, össze-
sen hét világvallás vezetőjét vagy meghatározó teológusát, összesen tizenöt országból. 
Templomok, imaházak, zsinagógák, ásramok, meditációs központok köré szervező-
dött közösségek vezetőihez előzetesen egy kérdéssort juttatott el Goshen-Gottstein. 
Ezek a következők voltak:8

1. Melyek voltak a legnagyobb kihívások a jelenlegi koronavírus-válság keze-
lésében?

2. A koronavírus sok félelmet vált ki az emberekből. Hogyan lehet kezelni a fé-
lelmet? Milyen lelki tanácsot ajánlhatunk a félelemmel küzdő embereknek? 

3. A koronavírus egyedüllétre kényszerítette az embereket. Hogyan kell az időt 
egyedüllétben eltölteni? Sokaknak nincs olyan tapasztalata és szokása, amely 
lehetővé tenné számukra a lehetőségek maximális kihasználását. Milyen ta-
nácsokat lehetne adni nekik?

4. A koronavírus veszteségekkel jár. Le kell mondanunk szabadságunkról, egyes 
szokásainkról. Elveszítünk dolgokat és embereket, akiket szeretünk. Hogyan 
lehet kezelni a veszteségek valamennyi formáját?

5. Mit tanít a koronavírus az összekapcsoltságunkról, összekötöttségünkről 
(interkonnektivitás)? Melyek azok a spirituális gyakorlatok, amelyekkel az 
emberek tudatosan élhetnek?

6. A koronavírus saját védőterünkbe kényszerít, de szolidaritásra is hív. Hogyan 
gyakorolhatjuk a szolidaritást? Milyen tanítások ösztönzik a szolidaritást? 
Milyen cselekedetekkel lehet kifejezni a szolidaritást akár otthonunk védett-
ségéből is?         
  

7  Goshen-Gottstein: i. m., Loc. 79-114/2413.
8  Uo., Loc. 235-244/2413.
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7. Sokan mondják, hogy a világ más lesz a koronavírus-válság után. Milyen 
áldásokat hozhat ez a helyzet? Hogyan lehet más, jobb a világ a válságot 
követően?        
 

Az interjúk egy része szorosan követi a kérdéseket, de a beszélgetések dinamikájának 
köszönhetően több esetben imádsággal, meditációval, áldással zárulnak, valódi lelki 
tartalommal kiegészítve az elméleti nézőpontokat. 

A videóprojektet kísérő könyv négy fejezetből áll. Az első fejezetben a projekt 
megértését segítő háttér-információkat találunk annak születéséről, céljáról, nehéz-
ségeiről, erősségeiről és korlátairól. A második fejezet adja a könyv lényegi részét 
„Tematikus introspekciók” címmel. A fejezet további alfejezetekből áll. Az első egy-
ségnek a címe például „Mi a koronavírus? Teológiai megközelítések”. Minden alfe-
jezetben három különböző vallás vezetőjének a bemutatása történik meg, illetve a 
velük készített beszélgetéseknek az alcímben megjelölt szempont szerinti rövid elem-
zése. A harmadik fejezet („Koronaspekció: mit tanultunk?”) a feltett hét kérdésre 
adott válaszokra fókuszál, azokat részletesen elemzi, miközben arra keresi a választ, 
milyen funkciót tölt be a vallás a járványhelyzetben. A „Koronaspekciós imádságok” 
címet viselő negyedik fejezetben egy-egy imádságot olvashatunk minden, a projekt-
ben szereplő vallási hagyományból.

A Coronaspection projektnek több értéke is van. Többek között az, hogy megha-
tározó vallási vezetők széles körét szólaltatja meg. Vagy az, hogy olyan vallások részé-
ről is megszólaltat női hangokat, ahol a női szerepeket hagyományosan korlátok közé 
szorítják. A könyv segítségével könnyebben rátalálhatunk az interjúkban adott vála-
szok közötti hasonlóságokra. Ilyen visszatérő elképzelés például, hogy a világjárványt 
nem tekinthetjük Isten büntetésének, vagy hogy milyen fontos szerepet játszanak a 
megküzdési folyamatainkban a rendszeres lelki, kegyességi gyakorlatok, vagy hogy ez 
a helyzet megtaníthat felismerni és értékelni, mennyire összekapcsolódik az életünk 
másokéval és magával az egész teremtett világéval. A projektnek mindenképpen érté-
ke az, hogy a videók akkor készültek, és akkor mutatták be őket, amikor az azokban 
elérhető bölcsességre a leginkább szükség volt és van, bármelyik részén is éljünk a 
világnak. Ez a vallástudósok számára is nagy valószínűséggel felbecsülhetetlen értékű 
forrásanyag a vallásközi párbeszédek iránt érdeklődők számára iránymutató módszer-
tanként is szolgálhat. Emellett példaértékű abban, hogyan lehet egy beszélgetésben 
– a hitbeli meggyőződések különbözősége ellenére is – az önállítás kényszere nélkül a 
másikra figyelni, nézőpontját tiszteletben tartani, megértést segítő és tisztázó kérdése-
ket feltenni, őszinte baráti gesztusokat gyakorolni. Ez a projektet átható lelkület nagy 
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a videóinterjúk lelki erőforrásként szolgáljanak 
mostani bizonytalan helyzetünkben.

Rácsok Gabriella


