
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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