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IíULTÚRA ÉS HIT
Az egyik európai nagyváros nyomornegyedének papja - arra a kérdésre, miért

működik ott - így válaszolt: hogy "tartsa magát a hír Istenről" (Publik 1960.
január 8.). Peter L. Berger amerikai szociológus legújabb könyvének a címe: "Kó
sza hír az angyalokról". Azt mondja a pap is, a szocíológus is, hogy a mai tár
sadalomban, kultúrában, gondolkodásban - bármiként fogalmazzuk - afféle hí
resztelésnek számít az ISÚEIDrŐI vagy a transzcendenciáról szóló beszéd. Vagy aLkal
mazkodunk a "normális tudathoz" - s lemondunk megismerésünk transzcenden
tális igényéről - vagy csatlakozunk a szocíális kisebbséghez, amely - akár kon
zervatív, akár progresszív - kitart a valóság metafizikai-vallási értelmezése
mellett.

Régen és most

A hivők ma "ko~tív 'lti.sebbséget" alkotnak: megísmerésük horizontját a nagy
társadalomon belül aránylag kevesen osztják. Azelőtt nem (gy volt. Amikor neve
lődtünk - legalábbís közülünk az idősebbek -, gondolkodásunk természetes elő

föltétele volta hit, könnyezetünkkel együtt osztott magétólértetődőség, Ez a ma
gátolértetődőség azonban nem kegyelmi evidenClia, nem természetfölötti világos
ság volt - amelyet nem homályosíthatnak el a kísértések és a kétségek -, hanem
az elmúlt társadalom közmeggyőződése. Abban az időben még hitt "az ember" Is
tenben, legalább mint aIét legvégső alapjában. Abban az időben még közös Illyel
vet használtak azok is, akik vitatkeztak. A hit súlyát a társadalom hordozta, és a
kultúra tehermentesítette az egyént. A kevéssel szemben a sokat képvíseltük, s ez
nem volt nehéz. Szép volt és felemelő, bár csak önértelrnezésünket igazolta; s ez
nem egye:zJik okvetlenül azzal, amint Isten értemez mánket. A valódi hit mindíg
súlyos, és ma ilyen a keresztény hit. Kereszténységünk központi tette, keresztény
voltunk lényegét kifejező s rmegvalósító aktus.

A keresztény mdnt keresztény ma kívülállónak érzi magát a modern világban.
Bár a "modern világ" rendkívül korlátozott értékű általánosítás, nagyjából tud
juk, mit értsünk ezen. A kultúra a vallással ellentétes irányban fejlődik, nem a
vallásnak köszöni lendületét, nem a vallásos, hanem a világi szellem uralkodik
benne. A társadalom már nem is harcol a vallással. A szenvedélyes bírálatot kö
zömbősség és leereszkedő udvariasság: a haldoklót megilíető részvét váltja föl. A
vallás a társadalom peremére került: nincs ott, ahol gondolkoznak, terveznek, al
kotnak az emberek. Még a lelsebb jelentőségű döntések: kíalakításánál sem [átszdk
szerepet. A .vallás idegen elem a mai kultúrában, Illem találja helyét a világ öntör
vényűen megszerve:rett életében.

, A mvő kívül rekedt, mert a vatlás kimaradt a kultúra alakításából. A nők to
vább voltak v.aJ.1ásosak, mínt a férfiak, mert csak később kapcsolódtak bele a vi
lág a1akításába. Ma nem időszerű a hit. Nem korszeru. A korszerűtlenség nem
mond azonban semmit a hit értékéről és igazságtartalmáról. Az ídőszerűtílenség vi
szonylagos fogalom: a hit és a modern társadalom viszonyára vonatkozik. A mo
denn társadalom azonban nem abszolút krítéríum. Korunk egyik legnagyobb vív
mánya a történelmi gondolkozás, s ez nemcsak a múltat, hanem a jelent is rela
tivizálja. EnIllek ellenérekriitikát1anul árvesszük a "ma míndenkí tudja" és a
"már senk1 sem fogadja el" frázisokat, s csak ritkán kérdezzük meg: "miért nem?"
és "honnan tudja?" A korszerűség sem cserélhető föl az igazsággal, a keresztény
ség nem alkalmazkodhat teLjesen a világhoz, nem öltözhet tetőtől talpig a legutolsó
divat szerímt, Annak köszönhető a kereszténység újjászü1etése, hogy minden igye
kezete ellenére sem sikerült tökéletesen alkalmazkodnia a letűnt társadalomhoz, de
azért van szükség az új jászületésre, mert a kelleténél jobban hasonult hozzá. A hit
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minőségi jegye a kereszt. A kereszt oktalansága az Istent is betervező zsidóknak
botrány, a racionálisan esztéta helléneknek oktalanság. Bár ezer évig tartott a le
tűnt "keresztény kultúra", semmivel sem felelt meg jobban hitünknek mint a mai,
sőt, minél tovább tartott, annál nagyobb kísértessé vált. Ne várjunk túl sokat az
egyház megújulásától. Az "aggiornamento" nem csodaszer. A világ a "korszerű ke
reszténységért" sem 1elkesedik, úgy látszik, hogy néha nehezebben fogadja el kor
szerűsített változatát, mínt a régit. A szekularizált ember jövőbe tekintő tudatá
nak mélyén a múlt "árnyéka" húzódik meg. A honi nyelv, a gitár meg a jazz nem
elégíti ki nosztalgiáját, A latin nagymise - amely nem akarja a modernség lát
szatát kelteni - sokak szerint kevésbé összeegyeztethetetlen a mai világgjal : a
rnúlt emlékeként értékelheti és élvezheti a szekularizált ember is.

A védőbeszéd ideje lejárt. Az integralizmus, konzervativizmus - nevezzük
ahogy akarjuk - menthetetlenül gettóba zárná a kereszténységet. Elsmgetelné a
társadalomtól és szembefordítaná a haladással. Társadalmikövületként, a múlt
emlékeként őrízné, amely történelmi rezervátumként elégítené ki az egzotikum
iránti igényt. A keresztény hit vagy istentisztelet Inem gyönyörködés a múlt em
lékében. Megemlékezés, de nemcsak Krisztus halálára, hanem feltámadására is,
amíg el nem jön. A jövőt elővételező emlékezés állandóan kétségbevonja meghono
sodott kognitív és operatív rendszereinket. A keresztény saját hitének dinamikája
miatt sem zárkózhat el a kulturális változások elől. Még kevésbé teheti szocíologíaí
megfontolások miatt. Akár tetszik akár nem, a társadalom alakítja tudatunkat: ak-
kor is, ha .szembeforduíunk vele, akkor is, ha kivonulunk belőle.

A tudás társadalmi alapja

Berger és Luokmann tudásszociológíaí tanulmányaiból kiviláglik, hogy nem
csak tudásunk, hanem egész belső világunk is függ társadalmi kömyezetünktőr

(Vö.: P. Berger-Th. Luekmann: The social Constructton of Reality. Garden City
1966; Berger: A Rumor of Angels, Garden City 1969).

Az ember és a társadalom dialektikus kapcsolatából kell kiindulnunk. A vilá
got művelő emberi tevékenység hozza létre és tartja fönn a társadaimat. Ha meg
változik vagy megszűník a társadalmi intézmények alapját alkotó emberi tevé
kenység mintája, akkor megváltozik vagymegszűnik az intézmény is. Az ember te
remti és tartja fönn a világot, 'amelyben él. Testi tevékenységével megváltozoo.tja,
szellemi tevékenységével értelmezi világát: a nyelvet, a vallást, a rítust, a családot,
a törzset, az államot. A társada:lmi intézmény külsóvé vált emberi gondolkodás (ex
ternalised human meanímg). Szoclálds-kulturálís környezetünk, az "ember világa",
a társadalmi rend az ember közösségí műve: -közös emberi cselekvés hozza létre és
tartja fönn.

A meghatározatlanul elkülönülő egyed a társadalomban lesz személy : a kultúra
alakítja ki személyíségét, Az emberí "egyed" kom gyermekségétől fogva azonosul
környezetének gondolkodásával, értékelésével, elvárásaival. Nem a természet, ha
nem a társadalom határozza meg az embert: behatol tudatába, élete struktúraja
ként beépül lelki életébe. Gondolatai és elképzelései, érzelmei és értékelései az
embert létrehozó adott kurtűra rníntáí szerínt rendeződnek el. Viselkedése is a tár
sadalomtól függ. Az elvárásokhoz való alkalmazkodás hiányában gyökértelenné és
jelentéktelenné válik, sőt még fönnmaradása is veszélybe kerül. Az ember velejéig
társadalmi lény: a társadalom nemcsak hasznos külső eszköz a számára, hanem a
társadalmi berendezkedés belsővé válása teszi személlyé.•Tó példa erre a nyelv,
amely a társadalom rnűveként egészen belülről határozza meg az egyén gondol
kodási formáit, tudat- és érzelernvflágát. A társadalom azonban nem tehetetlen,
passzív dologként alakítja az embert, aki a szocializálódás folyamatában kölcsön
hatásban áll a társadalommal. Miközben az egyik nemzedék átveszi a másiktól,
meg is változtatja a társadalmi berendezkedést. Az érett személy pedig - a tár
sadalmi folyamatok aktív résztvevőjeként - tudatosan is alakítja a társadalmat.
Nem Ieledkezhetünk meg arról sem, hogy az uralkodó elvárások nem azonosak a
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lehetőségekkel. Nagy történelmi múltra visszatekintő társadalmak kulturális örök
sége szembenáll az uralkodó nézetekkel és szellemmel. így a bevett társadalmi
formáktól való elhajlás lehetőségének gazdag forrását közvetíti maga a társada
lom, bár az elhajlás csak bizonyos határokon belül lehetséges.

A legtöbben azt tartják "valóságnak", amit elfogad s megerősít a társadalom
egésze. A hétköznapi élet világának valósága - a társadalmi hozzájárulás követ
keztében - magától értetődő. Az intézmények és a társadalmi gyakorlat föltételezi
és visszahatva megerősíti azt, amit a társadalom valóságnak tart, ami nem von
ható kétségbe, amiről nem vitatkozik "laz ember". Ami ezen kívül esik, amit nem
támaszt alá társadalmi hozzájárulás, az nem realitás, nem valóság. Nem tűnik

rnegbíznatónak, nem kelt szelíd benyomást. A magánvélemény testetlen elképze
lésnek látszik. Tudásunk a társadalmi tapasztalattál függ. A tudás társadalmi alap
ját Berger az elfogadhatóság vagy plauzibilitás íntrastruktúrájának rnondja, Az
egyes kultúrák uralkodó nézetei széles társadalmi tapasztalásra, masszív plauzibi
litás-struktúrára épülnek, s ez a "magátólértetődóség mínőségével" (taken-for
granted quality) ajándékozza meg őket. Az eltérő vélemény társadalmi alapja gyön
ge, nem erősíti meg széles körű társadalmi tapasztalás, következésképpen állan
dóan vitatott, veszélyeztetett, kérdéses még annak a tudatában is, aki magáévá
teszi. A kognitfv kisebbség helyzete nem könnyű sem társadalmilag, sem pszicho
lógiailag.

Mégsem cserélhető "föl az igazság a társadalmí [óváhagyással, a valóság azzal,
amit öregedő üzíetemberek ebéd után természetesnek tartanak. A "tudás" és a
"valóság" szocíológíaí taglalása - hogy a társadalom mit tart igaznak - nem he-
lyettesítheti az igazság és a valóság filozófdaí vizsgálatát, Az asztrológia magától
értetődő volt a babiloni társadalomban, de nem volt igaz. A csillagászat tételeit
elfogadja a modern társadalom is, de önmagában ez a jóváhagyás csak viszonyla
gos érvényességet jelent. A modern tudomány állításaihoz nem járult hozzá az
ausztráldal bennszülöttek társadalma, ez azonban nem cáfolja meg a tudományt.
Hasonlóképpen vagyunk a vallási igazsággaj is. A vallási igazságok és értékek szín
te teljesen hiányoznak a szekularizált ember tudásából. Az azonban, hogy a sze
kularízált társadalom nem járul hozzá a vallási ígazságokhoz, édeskeveset mond
azok érvényességéről. Ennek ellenére, vagy éppen ezért szembe keH néznünk tu
dásunk társadalmí föltételeívek Nem állíthatjuk, hogy tudatunk bármely - még
oly szakrális - területe ,is ment lenne a társadalmiságából eredő viszonylagosság
tól. "Ha azonban a relativitás (történelmi, szocíológíaí vagy bármi egyéb) átfogó
kategóriájába tartozik rnínden, akkor csaknem eredeti egyszerűségében vetődik fel
újból az igazság kérdése, Ha tudjuk, hogy valamennyi állításunk tudományosan
megismerhető társadalmi-történelmi folyamatoktól függ, akkor melyik állítás igaz
és melyík hamis? Nem térhetünk ki többé e kérdés elől, amint nem térhetünk
vissza az általános relativizálás előtti ártatlan kérdésfeltevéshez sem" - írja Ber
ger (P. Berger: A Rumor of Angels. Modern Society and the Rediscovery of the
Supernatural, Garden City 1969. 50. o.), A keresztény hit azonban - igazságtartal
mától függetlenül - a társadalom peremére került, a kultúra nem hagyja jóvá,
nem erősíti meg hivő felfogásunkat. A hit nem támaszkodhatik a társadalomra,
s a társadalom nem tartja többé a hit súlyát.

A hit esélye és megkísértése

Mi következik ebből hitünkre nézve? Elsősorban az, hogy a mai ernber hite
sokkal mélyebb a régebbi idők emberének hiténél. A hivőnek el kell viselnie azt
a kellemetlen tényt, hogy hitének nincs meg a régi társadalmi realitása, hogy tes
tetlen elképzelésnek tűnik, s nagyon vérszegénynek mindaz, amit mond, Ez a tes
tetlenség az oka, hogy Isten haláláról beszélnek. Azelőtt nem így volt. A "ke
resztény kultúrában" élt Isten, a hit volt a legmagátólértetődőbb valóság, amit
alátámasztott a társadalom valamennyi Intézménye és megnyilatkozása. Isten ke
gyelméből uralkodtak a loírályok, Isten nevében ítélkeztek, pecsételték meg a szer-
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ződéseket, lsten nevére tett esküvel agazolták állításaikat. lsten szentesítette az írt
tézményeket, ezek pedig alátámasztották az Istenbe vetett hitet. Az iwaz,i próféták
fájdalmával hirdeti Nietzsche - s nem ő az első -: "Isten meghalt. Isten halott.
És mi öltük meg!" (me fröhliche Wíssenschaft Nr. 125). Isten "halála" - helye
-sen értelmezve - azt jellenti, hogy a hit a lélek mélyére került. Egyre kevésbé
nyilatkozik meg társadalma művekben, egyre inkább visszahúzódik tudatunkba. a
külső társadalmi életből alélek belső életébe megy át. A mai hit nem társadalmi
szokás, hanem személyes meggyőződés; a szív mélyén élő erő, fény, bizalom és re
mény az élethez,

A személyes hit kétségkívül értékesebb a társadalmi szokásnál, Hivőként sem
szakadhatunk el azonban a társadalomtól: a hitnek is van társadalmi dímenzíója:
rnínt mimden -konlm-ét meggyőződés, a hit sem mondhat le társadalmiságáról. Ha
a hit csupán társadalmi elhajlás lenne, akkor egyfelől nagyon kevesen tudnának
csak kitartani mellette, másielől - és részben az előbbiből következően - a hit
legmélyebb igényével ütköznénk össze. Hogyan állíthatnánk, hogy a hit Isten ereje,
üdvössége, és kegyelme mínden ember számára, ha csak leereszkedő fölénnyel meg
tűrt peremjelenség volna? A hit társadalrnisága megköveteli az egyházat: nem szu
perstruktúraként. hanem élő, rneleg, emberi testvériségként (koinónia), ahol otthon
ra találnak a "hontalanok" és a "jöve'vények" (1 Pét 2,11-17). Az egyház koperrii-
kuszí fordulata még rníndig késik, még míndíg váratnak magukra a mai hivő

helyzetével számoló, nem a társadalmi meggyőződésre, I hanem a személyes hitre
építő struktúrák. Részben ezért is, sokan már csak a gettó vagy a puszta alter
nativáját ismerik. Úgy vélik, hogy ahivőnek nincs más lehetősége, mínt megme
revedett szubkultúrába: gettóba menekülnie - amely halálra van ítélve -, vagy
modern remeteként kivonulnia a pánszexualízmus, az azonnali tömeghírközlés, a
racionális szervezés, a kereszténység utáni ateizmus, a reklám, a technokrácia sze
kularizált pusztájába. A gettó vagy a puszta hamis altematíváíát a keresztények
társadalmi gyakorlata oldja föl; Az evangéliumi sugallatra épülő keresztény ortho
praxis - együttműködés a mai társadalom legfőbb etilmi törekvéseivel - bizto
sítja helyünket a társadalomban, s megóvja a testvéri közösségeket az elszigete
lődés, a gettó veszélyétől.

A hivőnek súlyos érze~mi megpróbáltatást kell elviselnie. Képtelenek vagyunk
úgy átélni hitünket, mint a régebbi korok hívői, A lélek halhatatlanságát bizonyító
érvek - hogy csak ezt a kiragadott példát vegyük - többnyire igazak, pszícholó
giailag mégis hatástalanok: ma már nagyon kevesen érzik magukat halhatatlan

.nak. Hísznek a másvilágban, ennek a hitnek azonban koránt sincs olyan aktualitása,
mint évszázadokkal ezelőtt. "Csakugyan rettenetes dolognak érzem a hitetlenséget:
oe épp annyira rettenetesnek -'- mert lehetetlennek - a hitet is. Személyes Istent
'szeretnék, személyes túlVli:lági folytatást, és ez nem megy" - írja Szabó Lőrinc egy
magánlevélben. "Rettenetesnek tartom .az érzelmi életet, reménytelennek az értél
mit; a ti igazságaitokat pedig - tudod minek? A leggyakorlatíbb, leghasznosabb
tévedésnek, amennyiben becsületes emberek hirdetik! Nagyon-nagyon szomorú és
szerencsétlen vagyok ..." Az átélés hiányában veszett ki hitünkből a teremtő erő,

amelyről Lukács György így ír: "A szocíadízmusnak, úgy látszik, nincsen meg az
egész lelket betöltő, vallásos ereje, amely megvolt a primitív kereszténységben. A
korai kereszténység művészetüldözése kellett, hogy Giotto és Dante, Meister 'Ecke
hart és Wolfram von Eschénbach művészete megszülessék: a korai kereszténység
bibliát teremtett, és számdok művészete táplálkozott annak gyümölcseiből.És mert
igazi vallás volt, bibliát teremtő erejű, [lern kellett [leki művészet; nem kívánta
meg és nem tűrte meg maga meNett, egyedül akart uralkodni az ember lelkén,
mert képes volt rajta uralkodni. Ez az erő hiányzik a szocíalízmusból és ezért nem
olyan igazi ellensége a polgárságból nőtt esztétícízmusnak, mínt akarná, mint tudja,
hogy kellene" (Művészet -és társadalom, Budapest 1969. 77. o.). A részletek fölötti
vitatkozás helyett nem kell-e ma ugyanezt áldítanunk a kereszténységről, amit Lu
kács mondott ötven évvel ezelőtt a szocialízmusról ? S hogy visszatérjünk előbbi

kiragadott példánkhoz: átéli-e Eliot a Négy K17artettben megvallott örökkéva
lóságot?
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A kósza hír Istenről

Mégís most van a hitünk elemében. A hit "martyrium", társadaLmi próbatétel
és tanúságtétel, míközben a "normális" társadalom Istennek vél szolgálatot tenné
azzal, hogy a hitet kiküszőböll a vílágból. A hit lényegéhez tartatik, hogy együtt
él vele szavünkben a hitetlenség. Ha az istenszeretet mindíg keveredik a világ
szeretetével, ha a keresetény "simul justus et peccator", akikor hivő is, hitetlen
is egyszerre. A lélek transzcendens középpontja vággyá olvasztja a lélek világának
matériáját - írja Lukács György (Magyar irodalom - magyar kultúra, Budapest
1970. 102-103. o.), "Atlátszó lesz mínden, mert mínden csak azért V8lIl, hogy ke
restessék és megtaláltassék. és a lélek Istent keresi és találja meg miridenben. Mín
den megtalálás teljesülés, mert az ő arca vdlágít keresztül a megtalálton. és msn
den keresés még igazibban teljesülés, mert az ő hívó szava nem engedte a lelket
megpihenni". A valódi istenélmény "nem szép hangulatok határértéke. ahol nincs
felelősség, mertvrnímden hangulat egyformán igaz, de éppen olyan igaz az ellenke
zője, hanern az istenélmény sugárzik le a földi dolgokra, tagolja a vándorlás rit
musát és adja meg a határkövekinek súlyukat." Majd így folytatja LUkác~ "Azért
olyan mélyon és egyszerűen egyértelmű Balázs Béla istenélménye: hangos szóvá
sűrűsödése és világcsodása a ma élő, ma elérhető Istennek: a nagy sötétség élmé
nyének, mely míndent körülvesz. Isten távolléte sötét árnyékának, mely beleör
vénylik mimden földi (és lelki) ragyogásba, mely sötét bársonyába takarja és fe
kete páncéljába öltözteti a márhetetlen örvénybe ugró hőst: a mai ateistát, az igazi
istenkeresőt." Hogy ezt "a mérhetetlen örvénybe ugróhőst" ateistának moridjuk-e
vagy ístenhívőnek, az már - a kifejezett állásfoglalásunkat míndíg megelőző és
hordozó - alapvető egzísztencíálls döntéstől függ. Ha abban rnegegyezűnk, hogy
az ateista is, a hivő is istenkereső, akikor ez tökéletesen elegendő ahhoz, hogy a
hivő megmeneküljön a kognitív kisebbség kényszerzubbonyától.

Azért keresi az ember a barátságot vagy a szeretetet, mert hozzátartozik éle
téhez, mert már akkor tud róla, arnikor még nincs is része benne. Isten ugyanígy
hozzátartozik életünkhöz. A létünk legmélyét tevő istenkérdés sol'AiéJie formában:
a boldogság, az üdvösség, a világ és a lét értelmének a kereséseként jelentkezik.
Mivel senki sem térhet ki saját létének kérdésessege elől - Legfeljebb elfojthatja
nyugtalanságát -, senki sem kerüli el az istenkérdést. A kérdés - még inkább a
válasz - megfogalmazása, kifejezése, formába öntése a. kulturális-társadalmí hely
zettől függ. A mai közfelfogás. a "normális tudat" s az ezt kifejező érzékletes vi
lág magától értetődően rója fel az újszövetségi szcrzök hamis tudatát. Még a hi
vatásos gondolkodók is átveszik a közfelfogást, és természetesnek tartják, hogy a
villanyszerelők és a televízió nézői messze meghaladják Szent Púl Intellektuális
színvonalát, Ilyen körűlmények között valóban az a feladatunk, hogy "híreszteljük
Istent", hogy ne kész válaszokat daráljunk. hanem valódi kérdéseket tegyünk föl,
mert csak így közvetítjük a találkozás lehetóségét a transzcendens Valósággal.
Gondolhatunk ebben az összefüggésben a szekularizált ember metafizíkaí hiányér
zetére - mint Berger mondja: "az angyalok nyomára" a mai társadalomban 
vagy arra, hogy éppen a modern kri tikaí gondolkodók hangsúlyozzák megismeré
sünk rnegfogalmazatlan előzményeit. Bár ebből és a többi hasonló megfontolásból
először csak annyi következik, hogy gondolkodásunknak tapasztalás fölötti előz

ményei is lehetnek, ez mégis elegendő arra, hogy kiszabadítsa a hivőket a kognitív
kisebbség nyomasztó helyzetéből. a magukra zárt gettóból. a szektás, társadalm}
gyakorlatból.

Azon ne csodálkozzunk, hagy korunk ilyen hitet követel. Ha elfogadjuk ezt a
szituációt - amely biztosan nem a történelem Urának tudta nélkül alakult ki -,
akkor mi is éppen OIYalIlO1k leszünk végre, mínt a többiek. Nem alkotunk sem eli
tet, sem kisebbséget. Nem a biztos partról akarunk bölcs tanácsokat adni az elme
rülőnek, hanem keményen küzdünk mi is a rohanó árral, hogy bele ne fulladjunk.
Az Intellektuáldsan becsületes hitnek nem tartozéka a biztonság és a magátólérte
tődőség; ez a letűnt társadalom következménye volt. Egyedül az szükséges, hogy
vállaljuk a mai hitet: a bűnös megkísértett hitét, amelyet csak Isten kegyelme tart,
a mai ember hitét, amely nem ddsputálja le, hanem kiállja a sötétséget.
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