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Kultusz és kultúra

Az új és az újra
Az archaikus, a primitív kultúrák embere tartózkodott attól, hogy
újításokat hajtson végre . Hiúnak, sőt irreálisnak tartotta volna, hi
szen minden, amit az ember a maga kezdeményezésére és nem az
istenekig, a kultúrateremtő hősökig visszanyúló hagyomány alap
ján, isteni mintára hoz létre, csak profán dolog, mivel nincsen kap
csolatban a szenttel. A címben szereplő két szó közül a második
segítségével írhatók le a régiek cselekedetei. Az életük ismétlésen
alapult, az istenek és a kultúrateremtő hősök példájá t követték, ez
adott tetteiknek létjogosultságot, ez volt a helyes és a helytelen kri
tériuma . A mitologikus időszak elmúltával is sokáig vol t központi
érték a hagyományhoz való ragaszkodás. A felületes szenilélőnek

úgy tűnhet, hogy nem volt ez más, mint valamiféle tehetetlenség,
a megszokás hatalma, így szemében egyértelműenpozitív folyamat
ennek a gyakorlatnak egyre gyorsuló eltűrt ése. Valójában azonban
a régi mentalitásnak olyan gyökerei vannak, amelyek kívánatosak
lennének a mi korunk gyökereinek is lenni. Ám az "új" igézetében
élő korunk nem táplálkozhat ezekből a gyökerekb ől.

A kultusz és a kultúra szó hasonlítanak egymásra, közös latin
t őb ől származnak. A kultusz is (vallásgyakorlat, vallásos tisztelet,
a vallási szertartások összessége) és a kultúra is (szellemi javak,
műveltség) az embemek ugyanazzal a igényével áll kapcsolatban
- a materiális szférán való felülemelkedés vágyával. A kettő közül
a kultusz a régebbi. Kezdetben ezt az igényt a vallásos gyakorlat
elégítette ki, nem létezett a kultúra mint a kultusztól független
valami. Azok a barlangrajzok vagy termékenységszobrok, amelye
ket mi a művészi alkot ások közé sorolunk (így a kultúra területére),
nem jöttek volna létre, és nem is funkcionáltak a kultikus kontextus
nélkül. Az idők folyamán azonban fokozatosan eltávolodott
egymástól a kultusz és a kultúra, annyira, hogy a modem európai
kultúra már nem is határozható meg a kultusz felől.

A kultúrának a vallásos életről való leválása, az elkülönülése,
sőt nemegyszer szembekerülése azzal párhuzamosan következett
be, hogy az ember az immanens világ csábítására mindjobban
eltávolodott a vallásos szeml élett ől , Az emberi természet azonban
továbbra is vá ltoza tlan maradt, és azt igényelte, hogy az ember
valamiképpen föléje emelkedjék ennek a pusztán materiális világ
nak, hogy meghaladja azt, mivel abban nem nyerhet kielégülést.
Az elkülönülés óta két, látszólag független formában keresi az
emberiség ennek az igényének kielégülését. A kultusszal szakító
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A kultusz mint ismétlés

Az újítás vallási
megítélése

kultúra azonban éppúgy a kultusz terméke, mint az ősi kötődését

megőrző. A gyökerétől el nem szakadt kultúra a meglevő kultusz
szükséges része, abból táplálkozik és töltődik meg jelentéssel. Az
emberi közösség vallásgyakorlata ugyanis szükségképpen valami
lyen meghatározott formában zajlik, tehát mozdulatok, hangok,
szavak, tárgyak nélkül nem létezhet. Ezek, vagyis a vallásgyakorlat
külső eszközei pedig már a kultúra fogalmába tartoznak. Függet
lenedésük, öntörvényűvé válásuk eredményezte később a profán
kultúrát. E kultúra létrejöttéhez a kultusz felbomlásán keresztül
vezetett az út, mert csak így vált lehetövé, hogy a különbözö
formák elveszítsék vallási tartalmukat, és új, a vallástól függet
lennek akart tartalommal töltödjenek meg.

A kultusz az ismétlés, az "újra" jegyében történik. A szertartások
meghatározott cselekvéssorok, amiken nem szabad változtatni,
mert ez a változtatás az ember kezdeményezésére történne, holott
az isteni valósággal való kapcsolattartás, a neki való válasz és az
ő megszólítása nem történhet az ember kénye-kedve szerint, csak
az istennek a hagyományban őrzött utasítása alapján. Nemcsak a
primitív kultuszokra igaz, hogy az "újra" jegyében léteznek, hanem
minden vallásra, így a kereszténységre is. Az egyházi év Jézus
életének újra és újra való végigkövetése az ő idejébe való visz
szahelyezkedésünk által. A szentmiseáldozat kétezer év óta ugyan
annak az áldozatnak a megismétlése Jézusnak a mindannyiszor
újraidézett parancsa szerint.

Az archaikus ember számára nem létezett profán cselekedet,
illetve az csak a mindenkori környező népek, vagyis a mások, a
"barbárok" cselekedete lehetett. A közösségen belül mindenki a
náluk áthagyományozott módokon vadászott, vagy készített tár
gyakat stb. Egyszerűen azért, mert csak ez az egy mód volt szent,
vagyis csak ennek volt része a létben, ugyanis ez a mód az iste
nektől származott. Minden más, az ember által kitalált eljárás pedig
illuzórikusnak ítéltetett. Ezért van aztán az, hogy nemcsak a ri
tuális, de a mindennapi cselekedetek is az ismétlés, az "újra" je
gyében történtek, kultikus karakterük volt, mint ahogy magát az
időt is ciklikus szerkezetűnek tételezték fel.

Ahhoz, hogy az "új" felé elmozdulás történhessen, vagyis, hogy
új, addig nem létezett cselekvési módok bevetté válhassanak, ki
kerülhessenek a negatív megítélés alól, az kellett, hogy valamelyest
veszítsen jelentőségéből a vallásos meggyőződés, illetve - ami
ugyanaz - megváltozzon az újítás vallási megítélése. Az archaikus
ember, akinek oly fontos volt a szent szférájával való kapcsolat,
aki annyira függőnekérezte magát ettől a szférától, nem könnyen
mondott le a szenthez való kötődés biztosnak megismert formá
járól. Csak akkor vált erre hajlandóvá, amikor ennek a szférának
a jelentősége csökkent számára, vagyis amikor tőle való függőségét

valamelyest csökkenni érezte. Ezt pedig éppen az új, használha
tóbb, az életfeltételeket jobban biztosító eljárások tették lehetövé,
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Az "új", a folytonosan fejlődő technika születése tehát szekulari
záció, és egybeesik a világ deszakralizációjával, aminek megindu-

Az új ésa szekularizáció lása teszi lehetővé az újítást. A változtatás, a fejlesztés pedig, mint
az embemek olyan cselekedete, mellyel csökkenti a nálánál hatal
masabb erőktől való függőségét, szükséges volt ahhoz, hogy az
ember hajlandó legyen másképpen gondolkodni a vallási kérdések
ről. A deszakralizáció és a létfeltételek javítása így egymást erősítő

körré kapcsolódott össze. A technikai fejlődés és az elvallás
talanodás azóta is együtt járnak. Ahogyan fokozódik a fejlettség,
vagyis a természeti világtól való függőség csökken, úgy tör előre

az "új", és úgy szorul háttérbe az "újra", ami - mint láttuk 
eredendően a vallási élethez tartozó kategória.

Az ember és a technika Hasonló eredményre jutunk, ha megfigyeljük a mai ember vi-
szonyát a technikai fejlődéshez, az új árukhoz. Ha körülnézünk
az üzletekben, rengeteg árun látjuk a feltűnő feliratot: ÚJ. Bevált
üzleti fogás ez, a vásárlók jobban megveszik azt, ami a megszo
kotthoz képest valami újat ígér. Csak azért lehet ez, mert az új
egyben a jobb, több stb szinonimája is lett. Azt várjuk tőle, hogy
segítsen rajtunk, tegye kényelmesebbé, biztonságosabbá az életet,
kisebbé a fájdalmat, tegye jóvá azt, ami most még rossz. Valaha
mindezeket az istenektől kérték az emberek. De az istenség el
távolodott akultúránkból, illuzórikussá és irreálissá vált, helyet
cserélt az emberi teljesítménnyel, az egyedül elért eredménnyel,
és ez a valaha profán, a létben alap nélküli cselekvés lett mára a
"szent".

Mialatt az "új" jegyében működő technika kiszorította az "új
rá"-t, a vallást, a kultusz lassan a tőle független kultúrába ment
át Európában. Az átmenet lassú és fokozatos volt. A keresztény
világ festészetének példáján jól Játhatjuk ezt. Az első századok
festői nem akartak újat mondani, hanem Isten nagyobb dicsőségére

újra meg újra meg akartak festeni egy adott dolgot. A festő sze
mélye nem volt jelentős, neve sokszor fenn sem maradt, felada
tának csak azt érezte, hogy a kánon előírásai szerint újra megje
lenítse tárgyát. Később (a reneszánsztól fokozottan), ahogy előtérbe

nyomult az alkotó egyén, úgy bomlottak fel a kánonok, és egyre
inkább mindenki újat akart mondani, s egyre meghatározóbb lett
a művész személye. Többé már nem az örök, a szent dolgokról
van szó, hanem az emberről, róla kell beszélni, méghozzá mindig
újszerűen,meglepően.A régi ember nem akart meglepődni, inkább
a mindig-tudottat akarta újra hallani, a változatlant felidézni. Ma
a létért való küzdelernből kizárt, jólétre, és biztonságra ítélt em
bemek szüksége van az idő eltöltéséhez segítségre: érdekes, vál
tozatos kultúrára. Az Isten felé forduló kultuszból így lett az ember
felé forduló kultúra.

Ciklikus és lineáris idő Az eddig elmondottak jelen helyzetünket egy negatív tendencia
eredményeként írják le, feltéve, hogy az anyagi jólétet nem be
csüljük többre a vallásnál. Minden valószínűség szerint ez a ten-
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deneia a jövőben is folytatódni fog. Megállítására nincsen esély.
Mégis tévednénk, ha egyértelmű hanyatlásról beszélnénk. Fel kell
figyelnünk ugyanis arra, hogy a ciklikus időszemlélet, amelyben
nincs történelem, ellentétben áll a Biblia lineáris időképével. mely
szerint az időnek kezdete és vége van, és e kettő között bontakozik
ki, és teljesedik be az isteni üdvterv. Ebben a bibliai gondolko
dásban tehát a történelem az üdvösség történelme, az a folyamat,
ami az embert az üdvösség felé segíti. Ha az előbb a történelem,
ami természetesen nem a ciklikus "újra", hanem az "új" jegyében
áll, negatív tendenciáit mutattuk ki, akkor most azt kell monda
nunk ezekről a változásokról, hogy nem jelentenek abszolút ha
nyatlást, nemcsak a rossz előretöréseként értelmezendők, hanem
az Istenhez vezető útként is, vagyis igent mondhatunk most már
e tágasabb horizontban a korábban vázolt folyamatokra, melyeket
az imént pusztán a vallásos gyakorlat szempontjából negatívnak
kellett tartanunk. Ezt az átértékelést azonban csak annak alapján
tehetjük, hogy hisszük: az isteni Gondviselés a rosszat is javunkra
akarja fordítani. (Ez nem azonos azzal a gondolattal, hogy az

Az elvallástalanodás Isten rosszat akarna, hogy aztán jóra fordíthassa.) A világ elvallás
talanodásának tendenciáját csak így, Isten kegyelmében remélve
nem kell maradéktalanul rossznak mondanunk. Az elvallástala
nodás ellen (és leginkább a sajátja ellen) az embemek küzdenie
kell, amikor részt vesz az anyagi javak fejlesztésében vagy a ter
mészetfeletti vetületétől megfosztott kultúra művelésében, amire
joga van, sőt amit el sem kerülhet. Ezek a folyamatok ugyanis
nem rosszak önmagukban, mint ahogyan semmi sem az a világon.
Minden dolgot a hozzá való viszonyunk tesz jóvá vagy rosszá,
minden folyamatot pedig csak a benne való részvétellelkülete.
Vagyis szigorú értelemben nem a dolgok jók vagy rosszak, hanem
az ember. Erkölcsi ítélet mindig csak a szabadsággal rendelkező

lényről tehető.

Amennyiben a technikai fejlődés felszabadította az archaikus
embert a függőség alól, amit a természet isteninek tételezett erőitől

érzett, annyiban megnyitotta a transzcendens Istenre való rátalálás
előtt az utat. Hiszen az az istentisztelet, ami a félelemből ered,
és ami az életet fenyegető természeti erőknek szól, nem azonos
az igazi hittel, ami a transzcendens és személyes Istenhez való
feltétel nélküli, tehát nem külső kényszerből eredő odafordulást
jelenti. A kultúra pedig, amikor eltávolodott a kultusztól, nemcsak
kiüresítette azokat a formákat, amelyekben az mindig megjelent,
hanem viszonylagossá is tette. Így azok az Istenhez való viszony
ban külső, vagyis esetleges szerepűvé, nem a lényeghez, a tarta
lomhoz, hanem csak a formához tartozókká váltak. Továbbra is
szükségesek maradtak, de többé nem lehet őket abszolutizálni.
Ezzel út nyílott a belső, a formákat meghaladni tudó, azokon
átlépő, a lélekben történő egyesülés felé.
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