
A Vigilia körkérdése

Hit és kultűrakapcsolata

Marie-Dominique Cbenu francia dominikánus, zsinati teológus
YvesCongar francia teológus, az egyháztan tanára
John Habgood anglikán püspök, Anglia
Eberhardjüngel protestáns teológus, NSZK
Gerhard Lohflnk katolikus biblikus teológus, NSZK
Henri de Lubac francia bíboros, jezsuita teológus
johann-Baptist Metz katolikus teológus, Münster
Jürgen Moltmann német evangélikus teológus
Wolfhart Pannenberg német evangélikus teológus
Paul Ricoeur katolikus francia filozófus válaszai

Marie-Dominique Chenu: A kultűra és vallás kapcsolatának problémája mindig is
eleven volt, noha nem mindig tudatosult. Napjainkban nagyon élesen vetődik fel, mivel
nemcsak a keresztény kinyilatkoztatás egyik vagymásik összetevőjérevonatkozik, hanem a
hit teljességére. Erről Paul Tillich, a kiváló evangélikus teológus életműve tudósít a
legkimerítőbben. A probléma a teológusok között vetődött fel, bár a II. Vatikáni zsinat
után a keresztény köztudatban is helyet kapott. "Az egyház a mai világban" című zsinati
határozat fontos megállapításokat tartalmaz a világról mint a hit működésének a helyéről.

Ez annyit jelent, hogy a kultúra a hit megértésének belső feltétele, nem pedig pusztán
külsődleges adaléka. E zsinati határozat egyik fejezete tárgyalja a hit és a kultúra
kapcsolatát, és a hívők elodáZhatatlan kötelezettségeit a kultúrával kapcsolatban. A hit
csak úgy fogja megtalálni emberi és evangéliumi teljességét, ha a helyi kultúrában tud
megtestesülni. Az utóbbi harminc évben döntő változás történt: a harmadik világ népei
felszabadultak az európaiak gyámkodása alól. A térítés, mely addig a gyarrnatosítással járt
együtt, most a bennszülött lakosság feladatává vált.A 21. században majd tanúi lehetünk az
afrikai és ázsiai egyházak nagykorúvá válásának. Adecentralizálás a történelem legnagyobb
eseménye azóta, hogy a zsidó-keresztény ősegyházból római egyház lett. A kereszténység
történelmi fejlődésében ontológiai és evangéliumi szempontból a hitet illeti meg az
elsőbbség, de genetikai és strukturális szempontból a kultúra az előbbrevaló. Nem lehet
többé úgy művelni a teológiát, hogy ne vennénk tekintetbe az embert, kulturális helyzetét
és viszonyát a világhoz.

A 17. és 18. századi skolasztika nagyot vétett azzal, hogy naivul tagadta korának
kulturális mozgalmait, a felvilágosodás illozófiájának racionalizmusát. Ma II. János pál

pápa szavaival: "az ember, a konkrét ember az egyház útja". Sajnos, három évszázadon át
ennek az ellenkezőjét tanították.

Yves Congar: Minden nép civilizációja és vallása között szoros kapcsolat van. Ez a
keresztényekre éppúgy érvényes, mint a nem keresztényekre. Így például az afrikai
tradicionális vallásokat erős kapcsok fűzik a kultúrához. A hitnek szüksége van arra, hogy
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kultúrába öltözzön, ugyanakkor a hit is sugalmaz egyfajta kultúrát. Thdjuk, hogy a mi
európai országainkban aBibliából szétsugárzott hit alakította ki a kultúrát. A hitnek
megvan a saját kultúrája; kultúra nélkül a hit meztelen, mint a ruhátlan ember, aki emiatt
nagyon könnyen sebezhető.

A mai laikus civilizáció súlyos gondja; teljesen profán, teljesen evilági, és így mindennek
sokkal jobban ki van téve, sokkal védtelenebb. Azt hiszem - és a Szentatya is gyakran
hangoztatja -, hogy a kultúrát újra kereszténnyé kell tenni, hogy a hit képes legyen
kifejeződni a kultúrában. Sajnos a mai civilizáció - a televízió, a rádió, a hirdetések,
melyek a fogyasztást vannak hivatva előmozdítani - nem nevezhető hitből fakadó
kultúrának.

Mindez megnehezíti a hívő életét, és ilyen körülmények között az egyház könnyen a
kultúra egyfajta mellékvágányára csúszik, vagy társadalmon belüli társaság lesz belőle,

holott a társadalom középpontjában kellene lennie. Az egyháznak hivatása, hogy a világot
szervezze és ez nagyon nehéz feladat a mi korunkban. Vannak azonban országok,
melyekben szoros az egység a hit és a kultúra között, Ez a helyzet Lengyelországban, amely
történelmének sok súlyos évszázada alatt is - hála a hitnek - mindig megmaradt népnek,
nemzetnek.

Sok más fontos kérdés is felvetődik, ha az inkulturáció problémáját vesszük szemügyre.
hogyan lehet az Evangéliumot hirdetni olyan országokban, melyeknek van ugyan
kultúrájuk, de ez nem keresztény? Mit lehet tenni, hogy ott a hit megvethesse lábát, és
kifejezésre tudjon jutni?

John Habgood: Mint angol anglikán püspök, nagyon is látom a kérdés fontosságát és
egyben súlyosságát is. Minthogy közel háromszáz éven át "első nemzet" voltunk, mi is
javában megéltük a változásokat, így az ipari forradalmat, a szekularizációt, a tudományok
roppant előrehaladását.Mint vezető ország, az ipari forradalomból sok előnyünk,de sok
hátrányunk is származott. A világ minden tájáról jöttek hozzánk emigránsok, s ez a
társadalomban rengeteg változást hozott. Keresztény szempontból egyházunk legége
tőbb problémája az, miként is közeledjünk országunk multikulturális, sokféle kultúrájú
keresztényeihez, mohamedánjaihoz, nagy számú hindujaihoz. Meg kell tanulnunk velük
együtt keresztény mödra keresztény életet élni. Meg kell tanulni keresztényként együtt
élnünk a mohamedánokkal és a hindukkal. Meg kell tanulni respektálni vallásukat, meg
kell tanulni a Biblia szerint érintkezni velük, meg kell tanulni együtt élni velük. Még a
jamaikai anglikánok is szokatlanok nekünk, a mienktől különböző életvitelük miatt.
Thdatában kell lennünk, hogyan méltányoljuk, segítsük, egyáltalán miképp értsük meg
hitüket és kultúrájukat.

Gerhard Lohflnk: A hit és a kultúra kérdését sokféle szempontból lehet vizsgálni. Most
csak egyet említenék. Bibliai értelemben a hit nemcsak a szív belső ügye. Ha valódi hitről
van szö, akkor a hitnek mindig van társadalmi dimenziója, és minden társadalomhoz
sajátos kultúra tartozik. Ezért a hit, ha valódi keresztény hitrőlvan szö, átfogja a kultúrát is.
Testet kell öltenie és kultúrát teremtenie. Ezt mutatják a keresztény hit nagy korszakai,
melyek újítólag hatottak a kultúrára. Az pedig, hogy a mai kereszténység oly kevés kultúrát
mutat fel, a jelenlegi kereszténység legszomorúbb jelenségének tartom. Azt mutatja, hogy
a keresztények gyakran csak bensőleg élik a hitüket, és annak társadalmi dimenzióját
elhanyagolják.

Henri de Lubac: Az első századok keresztény íróit nem csupán a zsidóktól átvett Biblia
hebraizmusai, hanem koruk és környezetük sajátos nyelvhasználata is erősen befolyásolta;
ez mind a szókincsen, mind a mondarszerkesztésen megérződik.Az általánosan elterjedt
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nyelv már sem a latinban, sem a görögben nem egyezett meg teljesen a klasszikus korszak
nyelvezetével. Ezenkívül, mivel mindenkihez kívánt szölní, a keresztény prédikációnak a
mindenki által használt mondatszerkezeteket és szókincset kellett alkalmaznia - ez az a
nem irodalmi nyelv, melyet ~koinenak" neveznek. Az Újszövetség írásainak nyelvezete
nem különbözik Epiktétosz Beszélgetéseinek nyelvezetétől. Már Origenész is megjegyez
te ezt Szent Pállal kapcsolatban, mondván, hogy rnondataí gyakran nagyon helytelenek. A
szent könyvek elsó fordításai is ezen a kései, népies, nem irodalmi rryelven készültek,
szöröl szóra követve az eredeti szöveget. Könnyen elképzelhető, milyen óriási akadályt
jelenthetett ez egyes magas kultúrájú egyének megtérésé útjában. Idézhetném Lactan
tiust, Nüsszai Szent Gergelyt, Szent Jeromost vagy Szent Ágostont, akik személyesen
~vallanak" ebben a kérdésben. Ezekből láthatjuk, hogy nem az a néhány modem történész
volt az első, aki a régi keresztény iratokat irodalmi szempontból bizonyos lenézéssel
kezelte, és szinte ponyvának minősítette. De a kereszténység terjedése egyben azt is
mutatja, hogy az igehirdetés eredményessége nemcsak az igehirdető nyelvezetének
irodalmiságától függ!

Az Apostoli Hitvallást a legenda szerint a tizenkét apostol fogalmazta meg. Tizenkét
szakaszból áll, ami fölöttébb mesterkélten hat, mivel valódi struktúrája az oszthatatlan
Háromságot követve hármas. De a Szentháromság nem nyilatkoztatta ki magát "önma
gában", az emberhez való vonatkozás nélkül, hanem művei által; az egyházatyákkal szólva
itt a Gondviselés misztériuma által jutunk el a teológia misztériumához. - A Szent
háromságban való hit a Hiszekegyben kifejezésre jut a háromszor ismételt formulával:
credo in ..., hiszek... - amely kizárólag Istenre vonatkozik. Tehát nem mondjuk azt,
hogy a keresztény az egyházban hisz, mivel az egyház nem Isten. Az egyház maga is hisz, és
neki hisznek. Szerepének fontossága ezáltal cseppet sem csökken. Az egyház a hívők

közössége. Mint anya Ő hoz a világra minden keresztényt, és mindenki csak oly mértékben
keresztény, amennyiben az Ő hitében osztozik. Az egyházat eleinte csak mint végső

záradékot említették a Hiszekegyben, mint olyan helyet, melyen belül nyerjük el és éljük a
hitet. A kiegészítések, amelyeket késóbb ehhez a tételhez fűztek, elhomályosították az
eredeti értelmét, zavaros magyarázkodásokat szültek, de végül is mindig fennmaradt az a
nézet, hogy az egyházon belül és általa valósul meg ~a Szentlélek egyetemes működése".
Akár a hit tárgyáról van szö, akár a hívek összességéről,a keresztény hit egy, mint ahogy a
Szentháromság is egy, és ha a dogma fejlődik, ha a misztérium sűrűsödikés elmélyül, az
mindig a Credo tökéletes körén belül történik. Ahit jellegzetes formulája, a credo in olyan
hibás nyelvtani fordulat, melyet a keresztények szükségbőlés spontán módon találtak ki,
hogy ki tudják fejezni azt az újat, amit a kereszténység hozott. Dinamizmusa által
erőteljesen fejezi ki a hit lendületét, mely Isten felé viszi a hívőt; azt a lendületet, melyet az
örök élet nemhogy megmerevítene, hanem inkább kiteljesít. Végül is az Istennek szóló
hitnek kell kifelé is megnyilvánulnia a hitvallásban. Ez egyidejűleg tanúságtétel Isten
mellett (confessio martyrium), és a kereszténység egységének az összetartó ereje
(symbolum). A Hiszekegy, melyet Apostoli Hitvallásnak is nevezünk, pontosan ezt jelenti,
amit a neve mond: hitünk megvallását!

Johann-Baptist Metz: A közel kétezer esztendőn át a nyugat-európai kultúrvilághoz
tartozó katolikus egyház ma sokrétű kultúrába gyökerezővilágegyházzá terebélyesedett.
Úton van afelé, hogy egy kulturális szempontból többé-kevésbé egységes, monocentrikus
nak mondható európai, észak-amerikai egyházból egy kulturális értelemben policentri
kusnak mondható világegyházzáváljon, s ezzel párhuzamosan a legkülönbözőbb kultúrák
ba eressze gyökereit.

Hogy ennek az átmenetnek egyházi és teológiai vonásait pontosabban érzékeljük, az
európai történelem eddig bevett, sok szempontbólproblematikus ~ókor,középkor; újkor"
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felosztásával fel kellene hagynunk, főleg, ha tekintetbe vesszük az egyháztörténetet és a
teológiát. Én azt ajánlanám - és ebben közel állok Karl Rahnerhez -, hogy az egyház
történetét a következő három szakaszra osszuk: l. aránylag rövid ideig tartó, de az egyház
történeti-teológiai identitása szempontjából alapvetóen fontos korszak a zsidó-keresz
tény kor; 2. az egységes kultúra nagyon hosszú időszaka, vagyis a hellenizmus talajából
kifejlődő pogány-kereszténység és a vele összekapcsolódó európai kulníra és civilizáció,
egészen napjainkig; 3. az egész világra kiterjedő, kulturálisan policentrikus egyház
korszaka.

Azonban szerétném felhívni a figyelmet arra, hogy mit nem érthetünk policentrizmu
son, amikor az egyház kulturális policentrizmusáról beszélünk. Először is ez nem jelenti
azt, hogy az egyház és teológia minden iránt toleráns pluralizmussá vált volna. Ez ugyanis a
nyugati és a nem nyugati, úgynevezett harmadik világhoz tartozó egyházak közti alapvető
azonosság feladása lenne. Legalább ilyen fontos még egy további félreértésre is
rávilágítani. Ez a kereszténységnek a nem nyugati kultúrákban való meghonosodásával
függ össze, azzal, amit ma inkulturádónak neveznek. Ez nemritkán olyan javaslatokkal jár,
hogy például a kereszténységnek le kellene már végre vetnie európai ruházatát, a nyugati
burkot stb. Mindezek mögött az az elképzelés búvik meg, hogy a kereszténység egy olyan
történelem nélküli kultúrától elvonatkoztatott és népi hovatartozástól mentes, vagyis
.meztclen" kereszténység, ami csak fokozatosan öltötte magára a különböző kultúcák
ruházatát. Nem lehet a kereszténységről a kultúrát lehámozni anélkül, hogy identitását fel
ne adnánk, éppúgy, mint ahogy nem szedhetjük le egy rózsa szirmaít anélkül, hogy magát a
rózsát el nem pusztítanánk. Akultúra nem rozsda, amit a kereszténység acéljáróile kellene
kaparni, hogy aztán a fénylő acélt a maga tisztaságában megkapjuk. Kultúrától mentes,
kulturális szempontból meztelen kereszténység nem lehetséges. Jézus nem keresztény
volt, hanem zsidó. Aki csak a "kereszténységet" ismeri, az egyáltalán nem ismeri a
kereszténységet. Az a kultüra, amit a kereszténység nem vethet el, az a zsidó-palesztinai és
görög-hellenisztikus tradíciókból asszimilálódott nyugat-európai kultúra. Lehetséges-e
egyáltalán ilyen adottságok mellett kulturális szempontból policentrikus világegyház?
Hogyan lehetséges egy olyan inkulturáció, amely ne volna taktikailag álcázott nyugati
terjeszkedés?

A kereszténység, amelynek nem áll módjában, hogy európai történelmét egyszeruen
nem létezőnek nyilvánítsa, csak akkor lehet kulturális szempontból policentrikus, ha
örökségének két alapvonását megőrzi. Ha biblikus öröksége alapján tekinti magát
kereszténynek, amely szabadságot és igazságosságot óhajt és keres mindenki számára.
Továbbá kereszténységét kultürateremtőnektekinti; olyan kultúra teremtőjének,mely
másokban elismeri a nagyságot, vagyis a népiségből eredő kulturális teremtő pluralitást,
amit a kereszténység őskorából jól ismerünk. A kereszténységnek kézzelfoghatóvá kell
lennie mind a politikai szabadsággal és igazságossággal áthatott, mind a mások másságát
elismerő politikától vezetett kultúrában. Nemcsak a szociális vakságot, hanem a
tradicionális európai kereszténységünk etnikai vakságát is le kell győzni.

Jiirgen Moltmann: A hit és a kultúra kérdését nem lehet általánosságban megválaszolni.
Vannak korszakok, melyekben a kultúra elvilágiasodik és hallani sem akar a hitről. A hit
reakcióssá és konzervatívvá válik, és a kultúrával nem tud mit kezdeni. Voltak viszont olyan
korszakok is, melyekben a hit teljesen feloldódott a kultúrában, ilyen volt a katolikus
korszak Spanyolországban, vagy a középkor, melyben a hit teljesen beleolvadt a kultúrába.
A 19. század a protestáns kultúra korszaka volt Poroszországban, Angliában és Arneri
kában, ahol a hit a kultürához tartozott. Ma a keresztény hitnek és a kultúrának közös
problémái vannak, melyeket csak közösen lehet megoldani. Első helyen a béke és a
leszerelés kérdését kell említeni, második helyen a szociális igazságosság problémája áll,
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tekintettel a harmadik világ országaira is,végül a teremtett világ létének, fennmaradásának
kérdése.

A keresztény hitnek el kell érnie, hogy kultúránk többé ne törekedjék hatalomra,
kizsákmányoIásra és pusztításra, hanem a természetes környezethez alkalmazkodó, békés
kultúrává váljék az első és a harrnadik világ közötti szociális kiegyenlítődéskultúrájává. A
kultúrának pedig, teremtő erővel megáldott képviselöln keresztül arra kell késztetnie a
keresztény hitet és az egyházakat, hogy ezeket a problémákat meglássák és felkarolják. A
hit nem húzódhat vissza az egyházak belsejébe. A hit tevékenységének a területe Isten
Országának a reménysége, de annak pontosan a világból, tehát a kultúrából kell sarjadnia.

EberhardJüngel: Az őskereszténység kultúraellenessége csak lassan szűnt meg, hosszú
időnek kellett eltelnie, mire érdeklődésseifordultak környezetük felé. Hasznára vált a
görög filozófiával való érintkezése, amely például a nyugati világ hatalmas teológiai
rnűvének létrejöttét eredményezte. A kultúrával való érintkezésnek kétségkívül megvan
nak a maga veszélyei is: ha a kultúra fontosabbá lesz, mint a hit igazságai; ha a hit csupán a
kultúra hordozójává válik, akkor a hit és a kultúra kapcsolatának egyensúlya megbomlik.
Ez történt a 19. században és a 20. század elején. Valójában már nem is beszéltek Istenről,

amikor a Bibliát magyarázták, hanem csakis a vallásos emberről. A vallásos ember pedig
egyet jelentett a kulturált emberrel. Ez ellen léptek fel a dialektikus teológia képviselői is,
Barth, Bultmann és mások Mivel a kultúrától olyan erővel és programszerüen fordult el a
teológia, ezeknek a nagy teológusoknak a diákjai úgy vélték. már nem is fontos a kultúrával
törődniük. Míg mestereik többnyire magas kultúrájú emberek voltak, ők maguk
szakbarbárcá lettek. Azóta némileg helyrebillent az egyensúly, és ma úgy látjuk, hogy
kultúra és hit dialektikus kapcsolatban áll, Ha károsodik a hit igazsága, akkor nem szabad a
kultúrára tekintettel lenni, viszont ha a hit igazsága fejlődik, akkor a hit és a kultúra
viszonya bensőséges lehet, és létrejöhetnek olyan nagy művek, mint amilyen Bach Máté
passiója, vagy a h-moll mise, vagy Brahms Német Requiemje stb., melyekre nemcsak az
emberiség, hanem a kereszténység is joggallchet büszke.

Wolfhart Pannenberg: Akereszténység eddigi története folyamán mindvégig kultúrate
remtö volt, amennyiben mindig nyitott volt azoknak a kultúráknak gazdagságával
szemben, melyekkel érintkezésbe került. A keresztény missziönak nem szabad elzárköz
nia a misszionált népek kultúrája elől, nem szabad ezekre a népekre tőlükidegen kultúrát
kényszerítenie, hanem az ottani kultúrát kell kereszténnyé tennie, a kereszténységre
alkalmassá tennie. Ez nem jelenti azt, hogy a görögöktől. a rómaiaktól, az európai és
amerikai népektől örökölt kultúrát el kellene hanyagolni. A kereszténység kulturális
gazdagsága éppen annak köszönhető, hogy a történelem során egyre több kulturális
örökséggel gazdagodott és ezáltal a keresztény öntudatot mint az összes keresztény nép
közös tudatát gyarapította. fgy kell ennek továbbra is maradnia; a hellén, a római, az
európai és az észak-amerikai népek örökségéhez a nagy indiai és kínai kultúcák öröksége
mellett az afrikai kultúráknak is társulniuk kell. Természetesen nem kereszteletlenül,
hanem megkeresztelve. Tehát a keresztény kultúrában részesülve, miként az emberek is a
keresztség által válnak Krisztus misztikus Testének tagjaivá. Hiszen különben a keresztény
kultúrát elnyelné az idegen kultúra, aminek a veszélye mindenkor fennáll.

Paul Ricoeur. A kultúra fogalma aránylag modem fogalom, amely a német Bildung
fogalomhoz kapcsolódik; úgy mondhatnám, olyan fogalom, amely mindenneművallási
hovatartozást nélkülöz, és nyitva áll minden ember előtt. A kultúra lényege az, hogy egy
közösség kultúrája. Minden kultúra a hitnek, a törvényeknek és szabályoknak olyan
összessége, melyeket oly mértékhen ismer el mindenki, hogy az elégséges a közös
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cselekvés szabályozásához, a közös cselekedetek létrehozásához. Úgyvélem, a kultúrának
ez a globális, totalizáló eleme a meghatározó, amely közös jó, közkincs! Hozzá kell tenni,
hogy mi mác nem élünk egységes kultúrában. Örökségünk, amely a hagyomány terméke,
közös, de ez a hagyomány többrétú. A mai embert - és főképpen a nyugati embert - a
kulturális újítások egész sorozata formálta: a zsidó-keresztény, majd a görög-római, de
része a reneszánsz is, a reformáció, a franciáknál a fei\ ilágosodás és annak német
megfelelője, az Aufklárung. vagy az angoloknál az inlightment, később a nagy francia
forradalom, a nacíonalízmusok, a nagy nemzeti megmozdulasok a 19. században; a
munkásmozgalmak, a szocializmus, a marxizmus stb. A modern ember különbözö
hagyományok letéteményese, ami meghasonlásokat okoz, és azt hiszem, soha többé nem
tapasztalunk már meg egységes kultúrát, ha ugyan valaha is létezett ilyen. Ellentmondásos
kultúrájú világban élünk, kulturális konfliktusok között. Ebben a konfliktusos helyzetben
helyezném el a sajátosan zsidó-keresztény örökséget, mcly egyszerre alkotóeleme a
globális kultúrának, és attól ugyanakkor teljesen el is tér.

ASzentírás hagyománya szimbolikus képeket közvetít. mint például a kovász a tésztában
vagy a lámpás, melya szobában világít - rníndez azt rnutatja, hogy a hit nem uralkodásra,
hanem sugalmazásra rendeltetett. Így aztán azt a veszteséget. melvet a kereszténység mint
hatalmi rendszer elszenvedett, nagyon hasznosnak kell tartani. Bizonyos tekintetben
fájdalmas és borzalmas volt, dc véget vetett a felszabadító szö és az intézményi hatalom
közötti tisztátalan helyzetnek. A keresztények kisebbségi voltukban szabadabban vehet
nek részt a nagy kulturális vitában. Pluralista kultüra részesei vagyunk, és valószínűleg

leszünk is még soka, hacsak nem örökre. Úgy vélem, hogy ennek a politikai jelentősége
sem elhanyagolható, mivel illuzórikus minden olyan politikai törekvés, mely ellent
mondásmentes "új embert" akar kovácsolni. Ez hasonlít a középkori kereszténység
illúziójához és ebből fakad bizonyos számú kötelező hittétel elfogadtatása által az
emberek egyesítésének racionalista eszméje is.

Ma minden országban többféle kultúra létezik, és a legnagyobb probléma az, hogy
rniként lehet a közös jót kialakítani. Egyetlen esélyünk: tudomásul venni, hogy a nagy
kulturális erővonalak a múltból jöttek és mélységcs egység van bennük: annak a
lehetősége, hogy az ember felismerheti az embert. És bár ellentétek vannak köztünk. nem
ellenségekként állunk szemben egymással. A filozófus Karl Jaspers, akinek nagyon sokat
köszönhetek. szeretett .szeretö harcról" beszélni. Nekern ez nagyon hatarozott fel
szólítást jelentett arra, hogy a barátság harcát kell vívni azokkal, akik nem osztják az én
hitemet, de akikkel együtt kell egy igazságos társadalmat építenem.

Illés Róbert
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