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Az egyház és
a kultúra küldetése
VI. Pál pápa Evangelii nuntiandi című , 1975-ben kiadott enciklikájá
ban azt a kérdést vizsgálta, hogyan tudja a római katolikus egy ház
terjeszteni az evangéliumot a 20. szá zad végének sokféle kultúrájú
világában. Amint írja, szükséges, hogy a kereszténység alapvető

üzenete egyszerre legyen érthető és vonzó annak a sokmillió em
bemek, aki visszaborzad attól, hogy elfogadja azt az európai-ame
rikai kultúrát, amibe a kereszténységet "bec somagolták". II. János
Pál számos afrikai, ázsiai és latin-amerikai útja során támogatta ezt
az irányzatot. Amikor 1982-ben Nigéria püspökeivel találkozott, II.
János Pál azt mondta, "az egyház azért jön , hogy elhozza Krisztust,
nem pedig, hogy egy másik faj kultúráját hozza el".

Amikor a kereszténység először lépett ki Európából, Róma az
azonosítás stratégiáját alkalmazta, vagyis a változa tlan római formák
elfogadtatását. Ezt váltotta föl a fordítás, vagyis a római formák meg
őrzése a helyi anyanyelvere átül tetve. Jelenleg az egyház az alkalma
zást próbálja, vagyis a római formák átalakítását a helyi ízlésnek és
elvárásoknak megfelelően. E folyamat legsikerültebb módja, ha a ró
mai formák testet öltenek az új kulturális környezetben.'

E stratégia nem tér el a nemzetközi fejlőd éstől. A gazdaságban is
gyakran hasonló helyzet alakult ki. Az újításokat először úgy vezet
ték be, hogy nem vették figyelembe annak a népnek a hagyomán ya
it, amellyel kapcsolatba léptek. Így azok összeütközésbe kerültek a
helyi szokásokkal és intézményekkel. Az antropo lógiai kritikának is
köszönhetően a fejlesztők lassan kezdenek figyelmet fordítani a ha
ladásra, amely tiszteletben tartja a helyi tud ást és tapasztalatot .i

A II. Vatikáni zsinat a nyíltság szellemében lehetőséget adott a
különbözőségek őszinte tisztázására. D. S. Amalorpavadass indiai
teológus az indigenizáció kifejezést használta annak a folyamatnak
a leírására, amely a katolikus liturgiát olyan kulturális formában
közvetíti, hogy azt a hívők helyi közössége is természetesnek
érezze.3 Nagyarányú tervei voltak a liturgiával kapcsolatban, be
leértve a hindu kultúrában elfogadott gesztusoknak, a hódolat ki
fejező formáinak, a szent tárgyaknak és zenének, va lamin t a me
ditációs gyakorlatoknak az alkalmazásá t, és a szen t hindu sz öve
geknek, különösen a Rig Vedának a beillesztését a miseszövegbe.

Ugyanebben az időben egy másik koncepció, a contextualizáció
indult útjára és talált kedvező fogadtatásra a felszabadítási teol ó-
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Az inkulturáció fajtái'

Dinamikus ekvivalencia

Kreatív asszimiláció

gia követői közt, akik azt állították, hogy az egyház életét és kül
detés a jelenkori társadalom számára is tartalmassá kell tenni. Vé
gül mindkét fogalom tartaimát leginkább az inkulturáció kifejezi.'

Az inkulturáció szerint az egyháznak egyrészt hűnek kell ma
radnia hagyományaihoz, másrészt tudatában kell lennie egyete
mes küldetésének. "Be tud lépni a különböző kultúrájú közössé
gekbe ezáltal gazdagítva saját magát és a kultúrákat is" - írja a
zsinati dokumentum. Az inkulturáció olyan találkozás, amelyben
úgy történik közeledés, hogy egyik eredeti kultúrát sem cseréli
föl a másik. Az inkulturáció olyan kapcsolat, melynek mindkét
résztvevője belső átalakuláson megy keresztül, de egyik sem
veszti el önazonosságát. Akkor következik be, amikor egy erő

sebb kultúra megpróbálja hozzáférhetővé tenni magát egy gyen
gébb számára anélkül, hogy az egyedi jellegzetességét elveszítené.
Más szóval az egyház "abban a szakaszban van, amikor mélysé
gesen üdvözli azokat a tényezőket, amelyekkel minden kultúrá
ban összetalálkozik, hogy feldolgozza és beépítse őket a keresz
ténységbe, és hogy meggyökereztesse a kereszténységet a külön
böző kultúrákban" - hangzott el az 1987-es püspöki szinóduson.

Az inkulturációnak három fő módszere van. A dinamikus ekvi
valencia a római formák egy-egy elemének a helyi kultúra egy
olyan elemével való helyettesítését jelenti, amelynek egyenlő je
lentése vagy értéke van. Például a misében a "béke jelével" en
gesztelődünk ki; ez az egyháznak mint közösségnek a szimbólu
ma. Az Egyesült Államokban ennek tipikus jele a kézfogás, vagy
nyitottabb közösségekben az ölelés. Zairében ennek ellentéteként
egy közös edényből történő rituális mosakodás a jelkép; számos
afrikai törzsi kultúrában az ilyen kézmosás erőteljes kifejezése a
megbocsátásnak, annak konkrét kimondása, hogy .Jemosok ma
gamról mindent, ami ellened volt bennem".

A kreatív asszimiláció a helyi szokások megszentelésére vonatko
zik. Ez a gyakorlat, amely olyan régi, mint a korai keresztény
misszionáriusok erőfeszítései, hogy a pogány téli napforduló ün
nepét Jézus születésének ünnepévé tegyék. Jó modern példa erre,
hogy az Egyesült Államokban számos világi ünnep liturgikus je
lentést nyert. Manapság már elismert liturgiát ünnepelhetnek a
hívők a háborús hősök emléknapján és a hálaadás napján azért,
hogy lelki vonatkozása is legyen az emlékezés és hálaadás világi
és politikai aktusainak. Martin Luther King napja gyakran jó al
kalom olyan misére, melynek fő célja a testvériség hangsúlyozása
és tiltakozás a faji megkülönböztetés ellen.

Az organikus progresszió az a módszer, amellyel kiegészítik azo
kat a gondolatokat, amelyeket a II. Vatikáni zsinat különféle re
formjai közül javaslatként hagyott meg, véglegesített forma nél
kül. Ennek kiemelkedő példája a felnőttek beavatási szertartásá
nak újraéledése a kereszténységben. Több hónapig tartó folyamat
ez, melynek során a nem katolikusokat bevezetik az egyház kö-
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zösségébe. A felnőttek beavatása kiment a gyakorlatból azon
hosszú évszázadok során, amikor a csecsemők megkeresztelése
volt az általános szabály. A Zsinat világossá tette, hogy az egy
házba való belépés az egész közösség ünnepe, tehát liturgikus
szerepe varr' Ez különösen jól illeszkedik a mai amerikai kultú
rába, mely annyira lelkesedik a befogadó csoportokért és a nyil
vános tanúságtételekért. Ennek ellentéteként például Koreában az
emberi méltóság szabályai nem engedik mély belső megtapaszta
lások megosztását idegenekkel. Ezért a felnőttek beavatása családi
körben zajlik.

Az inkulturációs kísérletek széleskörűek: az európai-amerikai
misszinonáriusokat bennszülött pap váltotta fel, vagy például Za
irében és a Fülöp-szigeteken saját önálló liturgiákat hagytak jóvá.

Az Egyesült Allamok-beli helyzet bizonyos problémákat vet föl
az inkulturáció fogalmának alkalmazása körül. Rembert Weak
land, Milwaukee érseke és a liberális katolicizmus egyik fő szó
szólója, "egy új katolicizmus születéséről" is beszélt. A II. Vatiká
ni zsinat egyetlen fogalmát sem fogadták nagyobb lelkesedéssel
az amerikai katolikusok, mint a "megosztott felelősség" elvét.
Azelőtt az egyház egyet jelentett a hierarchiával, a laikusok csak
engedelmes nyáj voltak. Az új egyház-meghatározás utat nyitott
számos egyházi tanácsnak, pénzügyi testületnek, ahol a világi hí
vek szerepe a nagyobb. A laikusoknak megnőtt a szerepük a li
turgiában és a legtöbb egyházi szolgálatban, amelyet hagyomá
nyosan a papság végzett. Az amerikaiak elvárják és követelik is
az "ellenőrzés jogát" politikai és szociális ügyeikben.

Az inkulturálók nézetei a kultúra fogalmáról

6Sarret, Richard A.:
Culture and Conduct,

Belrnont, 1984.

Az inkulturációt végzők feltételezik, hogy a kultúra többé-kevésbé
egységes egész, és hogy inkább nemzetállamokkal vagy más poli
tikai egységekkel azonos, mint önazonosságukat meghatározó etni
kai közösségekkel.6

Az inkulturációt végzők többsége úgy véli, hogy az emberek
automatikusan jobban szeretik a "hazai", mint az "idegen" kifeje
zéseket, de ez nem mindig igaz. Többfelé szokás, hogy alkalman
ként latinul mondják a miséket. Tarthatatlan az a nézet, hogy az
afrikai vagy ázsiai emberek automatikusan elutasítják a római
formákat. A tapasztalat azt mutatja, hogy olykor ezeket a formá
kat tekintik "eredetinek" s ezért kívánatosabbnak, mint a moder
neket.

Az inkulturáció igyekszik elválasztani a szertartásokat azok
szociális összefüggéseitől. Róma nyitott például az esküvői szer
tartások változtatásaira, de lehetetlen volna inkulturálni a házas
ság szociális szerkezetét. A poligámia például sok helyütt kulturá
lisan érvényes, de nem lehet helye a katolikus tanításban.
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Zairei példa További feltételezés, hogy az inkulturáció végbemehet az ere-
detinek alapvető megváltozása nélkül. Az inkulturált liturgia Zai
rében például közös alapokat teremtett, habár sem a katolicizmus
alapvető üzenete, sem a zairei kultúra lényege nem változott
meg. Kétséges, hogy bármely antropológus egyetértene azzal,
hogya kultúra változatlan maradhat azt követően, hogy találko
zott egy magasabb erkölcsi hatalommal. Az is kétséges, hogy ez a
nagyobb rendszer változatlan maradhat-e, hiszen a kultúra nem
csak kicserélhető szimbólumok vékony rétege. Látszólag ártalmat
lan Észak-Afrikában a tabernákulumot leopárd bőrrel letakarni. A
leopárd bőr által jelképezett törzsfőnökség azonban mélyen kötő

dik az afrikai emberek értékeihez és elvárásaihoz, és alapvetően

különbözik attól a királyság-fogalomtól, amit a nyugatiak számá
ra "Krisztus királysága" jelent.

Nem létezik igazi inkulturáció a társadalmat érintő szociális,
politikai és gazdasági kérdések kezelése nélkül. Egy liturgikus
szertartás Martin Luther King napján jelentéktelenségre van ítélve
a faji megbékélés politikai és gazdasági előmozdítását célzó kísé
rő program nélkül. Egy Fülöp-szigeteki liturgia támogatása anél
kül, hogy figyelembe vennénk azokat a nemzeti érzelmeket, me
lyeket kivál that, a jelképek hatalmának alábecsülését jelenti a tár
sadalomban. Az egyház határozottan kijelenti, hogy "a kultúrát
alá kell rendelni az emberek, a közösség java és az egész emberi
ség egységes fejlődésének" - írja a zsinati dokumentum. Az al
kalmazott antropológia azon a feltevésen alapszik - akár ki
mondják, akár nem -, hogy bizonyos eljárások és viselkedési
módok jobbak, mint mások. Körültekintően kell tehát eljárnunk
bizonyos kulturális elemek meghonosításánál, de kevés antropo
lógus hajlandó védeni olyan helyi kulturális gyakorlatot, mint a
gyermekgyilkosság, a nők körülmetélése vagy a gyermekmunka,
amelyek sértik az emberi méltóságot. Az antropológia már régen
felismerte, hogy a kulturális relativizmus filozófiájának erkölcsi
határai vannak.

A Vatikán szerint "a kultúra az ember gondolkodó és szociális
természetéből fakad" ezért erkölcsi célok elérésére alkalmazható.
Az a tény, hogy kűlönbőző kultúrák léteznek és nem egyetlen
emberi életmód, azt mutatja, hogy a kultúra inkább emberi, mint
isteni alkotás.

A hatalom kérdése

Az inkulturáció teológiájához számos antropológus felismerései já
rultak hozzá. A teológusok azonban többnyire az antropológusok
nak a szertartásokat tanulmányozó cikkeire összpontosítanak, fi
gyelmük főleg a liturgiára irányul, s kevésbé törődnek a szociális
környezettel foglalkozó írásokkal. Még kevesbé vizsgálják a szer-
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Az inkulturáció
a társadalom
tudományban

A konzervativizmus
stratégiája

A liberális inkulturáció

tartásoknak azt a hatását, amely megváltoztathatja a társadalmi va
lóságot. Inkulturációs stratégiája túlságosan is számít a szimbólu
mok magyarázó jelentésére, és nem eléggé épít azokra a szociális
erőkre, amelyek arra indítják az embert, hogy ezen jelképek tartal
mának megfelelőencselekedjék. Az egyház feltételezi, hogya litur
gia az embereken keresztül megnemesíti a kultúrát. Mások szerint
viszont a kultúra megnemesítése csak akkor következhet be, ha az
Evangélium üzenete a társadalomtudományok szintjén is inkultu
rálódott.

Az egyház, mint bármely nemzetközi szervezet, nemcsak er
kölcsi, hanem gazdasági és politikai hatalmat is képvisel. A mai
katolicizmusban négy modellt különböztethetünk meg a kultúra
és a hatalom kapcsolatát illetően, amely négy kűlönböző inkultu
rációs stratégiát jelent.

1) A kiközösített Marcel Lefebvre érsek és követői által képvi
selt konzervativizmus egy változtathatatlan dogma mellett kötele
zi el magát. Ezért vonakodik hozzányúlni a szertartások formái
hoz, amelyek a dogmákat hordozzák. A konzervatívok megen
gednek néhány hazai művészi elemet, de fő gondjuk a latin szer
tartás sértetlensége. Olyan társadalmat akarnak, melynek vallási
és társadalmi kultúrája majdnem azonos. A liturgiai és katekétikai
újítások elkerülendők, mivel megszakíthatják a kapcsolatot az
egyház (mint a tökéletes társadalom modellje) és a hívők között.
Az egyház a híveitől függetlenül létezik, és az emberek annyira
teljesednek ki benne, amennyire lehetővé .teszik maguknak az
egyházi szolgálat megtapasztalását. Az egyház tehát lelki, politi
kai és gazdasági hatalom egyaránt, továbbá vitathatatlan szakte
kintélye annak a kérdésnek, milyennek kell lennie a tökéletes tár
sadalomnak. Ha óvatos liturgikus újításoknál többet engedünk,
megkérdőjeleződhetaz egyház tökéletessége, és ennélfogva a lel
kek megmentése veszélybe kerül.

2) A Weakland érsek által képviselt liberális megközelítés a
modem kultúrát nem fenyegető veszedelemnek, hanem alkotó ki
hívásnak tekinti. A liberális inkulturáció intenzív párbeszédet je
lent az Evangélium üzenete, és azon emberek kultúrája között,
akiknek az Evangéliumot hirdetik. A konzervatívokhoz hasonlóan
a liberálisok az egyházat és az embereket az elemzés különálló
egységeinek tekintik. Az alapvető különbség azonban az, hogy a
liberálisok olyan egységeknek tekintik őket, amelyeknek egyenér
tékű erkölcsi hatalmuk van. Ez a megközelítés a társadalom plu
ralista szemléletén alapul: eszerint a vallás és a társadalmi élet
már nem kapcsolódik össze automatikusan. Ahhoz tehát, hogy az
egyház jelentőségre tegyen szert, találkoznia kell az emberekkel.
A liberalizmus paradoxonja, hogy toleranciája nem lehet abszolút.
Még a legszabadelvűbb inkulturálóknak is hinniük kell bizonyos
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Az új konzervativizmus
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A felszabadítás
teológiája

esetekben, hogy megváltoztathatatlan igazság forog kockán, kű

lönben nem is lenne szükség "az Evangélium megtestesítésére".
3) Az újkonzervativizmus ragaszkodik a katolikus hagyomány

elsőbbségéhez. de "a hagyományon belüli változások és fejlődés

igényes értékelésével"? A konzervatívokhoz hasonlóan az újkon
zervatívok is a tökéletes társadalom modelljének tekintik az egy
házat: ám a liberálisok felismerésében osztozva úgy vélik, hogya
modem világ emberét óvatosan, kényszer nélkül kell visszatéríte
ni ehhez a modellhez.

4) A felszabadítás teológiája által képviselt szélsőséges megkö
zelítés közeledett leginkább a kortárs antropológiai gondolkodás
hoz. Ez mind az Evangélium, mind a modem kultúra átfogó kri
tikáján alapul. Szerintük az Evangélium üzenetét meg kell tisztí
tani a nemek közti egyenlőtlenségtől, a rasszizmustól és az osztá
lyok közötti előítéletektől, a modem kultúrát pedig ki kell ragad
ni materializmusából és szélsőséges individualizmusából. A radi
kálisok valódi vallási pluralizmus mellett kötelezték el magukat:
például rámutattak, hogy a nem keresztény vallásos hagyomá
nyokban is találhatók olyan Krisztus-figurák, akik a legmagasabb
erkölcsiség példaszerű képviselői, akik tehát ugyancsak méltók a
vallásos tiszteletre. Radikalizmusukban elutasítják a hagyományt,
mondván, hogy az évszázados előítéletektől terhes. A népszerű

vallásosságot támogatják, melyben az egyház az emberek közös
ségei: ezt nagyobb erkölcsi hatalomnak tartják, mint bármely in
tézményt vagy egy hierarchiát.

Következtetések

A katolikus egyház olyan kultúra-fogalmat használ jelenkori evan
gelizációs stratégiájában, amely a szertartások esztétikájára és a tár
sadalmi folyamatoktól elvált kultúrára épít. Az igazságra hívja az
embereket, és a kulturális formákat arra használja fel, hogy hívását
kövessék. Jobban figyelembe kellene azonban vennie az antropoló
giai szempontokat. Az egész világra kiterjedő intézménynek, amely
milliók életére lehet hatással, hasznára válna a párbeszéd az antro
pológiával, hiszen annak eredményeit alkalmazhatná inkulturációs
stratégiájában is.

Nyári Erika fordítása
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