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I.
A latin cultura szó a colo, colere igéből származik, azt pedig más és
más módon kell magyarra fordítanunk aszerint, hogy milyen tárgy -
ra utal. Magyarban a földet műveljük, testünket, hajunkat ápoljuk,
gondozzuk, az istenekkel törődünk, foglalkozunk. A latinban mind-
ezt az egyetlen colere ige fejezi ki. Az ókorból ránk maradt latin szö-
vegekben a cultura szó mellett rendszerint van egy birtokos jelző:
cultura agri: földművelés, cultura amici: társalgás, cultura deorum: is-
tentisztelet, vallásosság. Mindnyájan ismerjük a colere igének egy
másik főnévi származékát, a cultust. Az ókori szövegekben ez gyak-
 rabban előfordul, ugyancsak sokféle jelentésárnyalattal. A modern
nyelvekben többnyire istentiszteletet jelent.

A cultura újkori jelentésének kialakulása szempontjából érdekes
Cicerónak egy mondata: „cultura animi philosophia est”. Vagyis: „a
lélek művelése a bölcselkedés”. Akkoriban egyedi nyelvi lelemény
számba mehetett a cultura szónak a lélekkel való összekapcsolása,
mert Cicero ezt a megállapítását szinte körülrakja olyan képekkel,
amelyek mind a földművelésre utalnak: „Amint a szántóföld, bár-
milyen termékeny, nem hoz termést, ha meg nem művelik, úgy a
lélek sem tanítás nélkül… A lélek művelése a bölcselkedés, az tépi ki
belőle gyökerestül a vétkeket, az készíti föl a vetés befogadására, sőt,
hogy úgy mondjam, az veti belé azt, ami felnövekedve bő termést
hozhat.”1

Olyan szöveget pedig, amelyben a cultura szó birtokos jelző nél-
kül fordul elő, egyet idéznek a szakértők, Horatiusnak egy monda-
tát: „Senki sem annyira vad, hogy meg ne szelídülne, ha türelme-
sen megnyitja fülét a cultura előtt.” Horváth István Károly formahű,
verses fordításában ez a mondat így hangzik: „Egy sem oly elvete-
mült, hogy csillapítóra ne leljen, csak hallgasson a művelt ész dik-
tálta tanácsra.”2 Milyen érdekes, hogy a műfordítás két szóval adja
vissza a culturát, „művelt ész”-nek fordítja, talán pontosabb volna
udvariasságnak fordítani.

A szó történetének kutatói szerint3 csak az újkori latinságban ala-
kult ki a cultura szónak az a használata, amelyben az — immár ön-
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állóan — a ma ismert jelentését hordozza. Samuel Pufendorf egy
1686-ban megjelent latin nyelvű munkájában „avatta” önálló szak-
kifejezéssé. Érdekes, akkor többen szidták ezért, rossz latinistának
mondták. Az új szakszóra viszont nagy szükség lehetett, mert hasz-
nálata gyorsan elterjedt, s a modern, élő nyelvekben is meghonoso-
dott műveltség, művelődés jelentésben. Babits egy izgatott versében
kifordítja, s riadtan észleli, hogy ha visszájáról olvassuk, magyarul
„a rút luk”-ként köszön ránk.4

Természetesen az, amit ma oly magától értetődően kultúrának
nevezünk, megvolt már akkor is, amikor nem volt ilyen általánosan
elfogadott neve. Egyidős az emberiséggel. Egyébként a közhasz-
nálatban él egy másik elnevezése is, ugyancsak latin eredetű. Olasz
változatát: a civiltà szót már Dante használta. A felvilágosodás ide-
jén kultúra helyett szívesebben beszéltek civilizációról, szó szerint
polgárosodásról. Mi magyarok rokon értelmű szóként kezeljük ezt
a két főnevet. Talán úgy érezzük, az első inkább a művelődés szel-
lemi vonatkozásaira utal, a másik a társas élet szervezettségére, ille -
tőleg egy-egy emberi közösség technikai fejlettségére mutat rá. A kul-
túra jelképe egy múzeum, egy zenei fesztivál lehet, a civilizációé
egy fürdő, egy emberségesen kialakított börtön, egy város jól szer-
vezett közlekedési rendje vagy akár a vízöblítéses angol WC.

Értjük, használjuk mind a két szót, de valószínűleg zavarba jön-
nénk, ha definiálnunk kellene a jelentésüket. Kezem ügyében van
egy francia kiadvány: Lexique de la Culture.5 Ebből tudtam meg,
hogy 1952-ben két angol szerző, Kluckhohn és Kroeber a kultúrá-
nak több mint kétszáz meghatározását gyűjtötte össze. Már az is ér-
dekes, hogy ezeket milyen csoportokba rendezték. Leíró, történeti,
normatív, pszichológiai, strukturális, genetikus definíciókat külön-
böztettek meg, s egy további csoportként a nem teljességre törekvő
megközelítéseket különítették el.

Tudós meghatározások helyett sok mindent elárul egy érdekes
tör téneti emlék. Amikor 1959-ben de Gaulle kormányt alakított,
szükségesnek látta, hogy egy kulturális ügyekkel foglalkozó mi-
nisztériumot is fölállítson. Ennek betöltésére André Malraux-t kérte
föl. Feladatául azt adta, hogy „minél több franciával ismertesse meg
az emberiség legfontosabb alkotásait”, és segítse elő magának Fran -
ciaországnak kulturális gyarapodását, a francia kultúra nemzetközi
megbecsülését. Az új minisztertől többen megkérdezték, hogy ínsé -
ges időkben nem tartja-e mindezt fényűzésnek. Azt felelte: „A kul-
 túra nem luxus, hanem elemi életszükséglet.” Még azt is mondta:
„A kultúra szó felelet az ember ősi kérdésére, hogy mi tennivalója
van a földön.”

Az emberi személynek és az emberek közösségének azt a maga-
tartását, viszonyrendszerét, átörökített kincsét, amit ma kultúrának
nevezünk, eredetileg a puszta természettel s másfelől a barbárság-
gal szemben határozták meg. Az ember nem éri be azzal, amit ké-
szen talál, kieszel valami jobbat. Például két lábra állt, pedig bioló-
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giai adottságai szerint „természetesebb” volna négykézláb járnia.
Aztán addig figyeli a lépegető lábak mozgását, hogy föltalálja a ke-
reket, amelyben egy tengely körül sok-sok láb, küllő biztosítja a ko -
csi gyors és könnyű előrehaladását.6 De azért az igazi kultúra nem a
természet ellenében cselekszik. Nem puszta nyersanyagnak tekinti,
amit az felkínál neki, inkább feltárja, beteljesíti a benne meghúzódó
lehetőségeket. Ugyanígy bánunk saját ösztönös adottságainkkal is,
így alakulunk s találunk magunkra akkor, amikor egy máshoz for-
dulunk, akár egymás terhét hordozzuk. Mindez aztán kockázatokkal
is együtt jár, ez az alakító kedv veszedelmes túlzásokra is ragadhat,
de hát vétkeink belátása a megbocsátásnak, a megtérésnek, az újjá-
születésnek alkalma lehet.

Ami pedig a barbárságot illeti: a görögök barbárnak véltek min-
denkit, aki nem beszélte az ő nyelvüket, s nem tudott, tán nem is
nagyon igyekezett szokásaikhoz alkalmazkodni. A perzsák elleni
harcokat például a barbárság ellen vívott küzdelemnek tekintették.
Mi már meg vagyunk győződve arról, hogy a perzsáknak is volt
kultúrájuk, nem is akármilyen. Saját életünkben igyekszünk le-
vonni a múlt tévedésinek felismeréséből adódó tanulságokat. Kul-
túra, hogy késsel-villával eszünk, meg is tanítjuk rá gyermekein-
ket. De egy más kultúrában pálcikákkal esznek, s talán azok sem
kulturálatlanok, akik az étkezéskor nem használnak evőeszközt.
Kulturált lehet az a mozdulat is, amellyel a falat után nyúlnak, s azt
a szájukhoz emelik. A nagy fölfedezések idején nagyra voltunk a
műveltségünkkel, feladatunknak éreztük, hogy saját szokásainkat
ráerőltessük a „vadakra”. Manapság már szégyenkezünk emiatt, s
tudjuk, hogy a „primitív” népeknek is volt/van kultúrája, hiba volt
azt hallatlanra venni, s olyan fölényesen kiirtani.

Nem is olyan régen még úgy gondolkodtunk, hogy a kultúra ele-
venségét a tudomány, a művészetek, a minden embert megszólító
nagy gondolatok tanúsítják. Ma már tudjuk, hogy jelentős, értékes
kultúrája van az iskolázatlan, írástudatlan falusi embernek is. Tzve -
tan Todorov Claude Lévi-Strauss nevezetes megállapítását idézi:
„Minden kultúra egyforma megbecsülést érdemel. Mindegyik egy-
egy sajátos probléma megoldására vállalkozott. A nyugati kultúra
századok óta többek közt azon igyekezett, hogy minél több mecha -
nikai erőt használjon fel gépek mozgatására. Az eszkimók meg a be-
duinok mindenkinél jobban értenek ahhoz, hogy a rendkívüli föld-
 rajzi viszonyokból adódó nehézségekkel megküzdjenek. A távol kelet
a test és a lélek közötti viszony kezelésében ért el nagy eredménye-
ket. Ausztrália őslakói a leggazdagabb családi viszonyszerkezetek
kidolgozói lettek. És így tovább.”7

Ha egymás „barbárságától” félünk, ez a félelem minket késztet-
het valóban barbár, emberhez nem illő viselkedésre, cselekedetekre.
Ha felismerjük és megbecsüljük egymás kultúráját, akkor egymás-
ban ébren tarthatjuk a kultúrembert. A modern világban hirtelen na-
gyon közel kerültünk egymáshoz, könnyen, hamar megriadunk
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egymástól, vagy épp ellenkezőleg, megirigyeljük egymás szokásait.
Létkérdés, hogy beletanuljunk abba, amit a kultúrák párbeszédének
neveznek. Egymás „barbárságától” talán kevésbé félünk már, mint
az őseink. De a globalizáció fenyegetését nem könnyen dolgozzuk
fel. Nemrégiben olvastam a kitűnő építésznek, Finta Jó zsefnek so-
rait: „Én nagyon féltem ezt a kis magyar nemzeti kultúrát, mert bi-
zony azt gondolom, hogy a kicsik lesznek a legnagyobb veszély-
ben… Ha a tudomány, a technika, a kultúra nyelve már egészen az
angol lesz Európában…, akkor meddig lehet megőrizni a magyar
nyelvet és kultúrát? Esetleg az megtörténhet, hogy az angolnak
nemzeti változatai jönnek létre, tehát a hunangol, a polangel meg a
romangol…”8 Ha nagyon félünk a barbároktól, a félelem barbár-
ságra ragadhat. Ha nagyon félünk a globalizmustól, kajlán, méltat-
lanul kelhetünk nemzeti kultúránk védelmére. A félelem rossz ta-
nácsadó. De az is baj, ha nem félünk ott, ahol valódi veszedelmekkel
kell megküzdenünk.

Az európai kultúra századokon át abban a (keresztény eredetű,
de laicizált, természetfölötti távlataitól megfosztott) bizakodásban
élt, hogy a történelem előre halad, a világ egyre jobb, egyre embe-
ribb lesz. A világháborúk eszméltettek rá arra, hogy a kultúra vív-
mányai val élni s visszaélni egyaránt lehet. Már Guardini felhívta a
figyelmet a hatalom (a természeten szerzett hatalom) kockázatossá-
gára. Ezeknek a kockázatoknak a tudatában összeszedettebben kell,
kellene élnünk, mint ahogyan eddig (valaha) éltek az emberek. Ak -
kor, amikor a felgyorsult világ épp megfosztani igyekszik a figye -
lem, a meggondolás kultúrájától. Akkor, amikor az ókori Róma
panem et circen ses programját a fogyasztói társadalom és a mediali -
zált világ kínálja elénk.

A kultúrák párbeszédében élünk, ebben mindenképpen jártas-
ság  ra kell szert tennünk. Milyen fontos volna, hogy míg saját nem-
zeti kultúránk védelmén, megőrzésén, továbbadásán munkálkodunk,
megismerjük szomszédaink kultúráját, akik éppúgy féltik a maguk
megmaradását, mint mi, esetleg ellenünk is fordulnak, ahogyan mi
meg sértődötten hallatlanra vesszük őket.

II.
Szerveink létezésére akkor eszmélünk rá, működésére akkor figye-
lünk, amikor megbetegszenek. Így van ez a kultúrával is. Az elmúlt
században nem véletlenül foglalkozott vele annyi tudomány. Vál-
ságok, krízisek mindennapos tapasztalata késztette Toynbee-t,
Speng lert, Huntingtont, Huizingát arra, hogy a kultúrák történetét,
életét, virágzásuk s hanyatlásuk okait, harcaikat, kapcsolataikat ala-
pos vizsgálat tárgyává tegyék. Nem véletlen s nem csoda, hogy
ezekre a krízistünetekre s a kultúra kérdéseivel foglalkozó tudomá-
nyos vizsgálatok eredményeire az egyház is fölfigyelt. Mi a kapcso-
lat a kultúra és a kereszténység között? Mit kell tennünk, ha az eddig
szilárdnak tetsző talaj mozogni, omladozni kezd a talpunk alatt?
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Az ezzel kapcsolatos eszmélés eredményeit a II. Vatikáni zsinat
igyekezett rendezni és összefoglalni, hogy gyakorlati útmutatást
adjon a híveknek s a lelkipásztori munkát irányító, végző felelő-
söknek. A zsinati dokumentumokban újra meg újra szóba kerül a
kultúra ügye, az evangelizáció és a kultúra viszonya. Valaki meg-
szá molta: összesen 91-szer szerepel bennük a kultúra szó és 34-szer
a kulturális melléknév. Előkerül a téma a püspökökről, a papokról,
a szerzetesekről, a világi hívőkről, a liturgiáról, a keresztények egy-
ségéről, a nem-keresztény vallásokról, a vallásszabadságról és a mé-
diumokról szóló zsinati megnyilatkozásokban. Alaposan a Gaudium
et spes kezdetű lelkipásztori konstitúció foglalkozik vele, amely — al-
 címe szerint — „az egyház és a mai világ viszonyát” tekinti át. En -
nek a konstitúciónak első fele elméleti alapvetés, a második fele
„néhány égető kérdést” tárgyal s elemez. Öt ilyen közül mindjárt a
második „a kultúra helyes fejlesztése”.

Ennek a fejezetnek első mondata így hangzik: „Az emberi személy
jellegzetes vonása, hogy csak kultúra által, azaz a természet javainak
és értékeinek fejlesztése által juthat el az igazi és teljes emberségre.”
Ha Isten úgy szeret minket, hogy megtestesül közöttünk, va gyis em-
berségünket magára veszi, akkor kultúránkkal is kapcsolata támad,
azt is beállítja megváltó művébe. „Krisztus Evangéliumának és a kul-
túrának sokrétű kapcsolatáról” szólva a zsinati atyák megállapítják,
hogy már az Ószövetségben megfigyelhető a kinyilatkoztatásnak és
a választott nép kulturális tapasztalatainak egymásra utaltsága. „Isten
a különböző korok sajátos kultúrájához igazodva szólott, mikor nép-
ének (Izraelnek) kinyilatkoztatta magát.” A modern biblikus tudo-
mány ámulva tárja fel ezt a kapcsolatot. A mai kutatások fényében
látjuk, mit jelent az, hogy Isten az ő választott népét nem egy eldugott
szigetre, nem magas hegyektől őrzött fennsíkra telepítette, hanem a
történelem országútjára, ahol századok során több nagy kultúrával
találkozott. Ezek kísértést is jelentettek számára, de nem zárkózott el
előlük, s a velük folytatott „párbeszéd” saját kincsében való elmélye-
désre késztette. A hűség nem konok bezárkózást jelentett számára,
hanem belső fejlődést, mérkőzést a rázúduló szellemi hatásokkal.

Még gazdagabb és változatosabb aztán az egyháznak és a kü-
lönböző kultúráknak kapcsolata, amelynek múltját a zsinat szintén
fölidézi: „Hasonlóképpen az egyház is, amely változó körülmények
között élt, az idők folyamán felhasználta a különféle kultúrák vív-
mányait, hogy igehirdetése által minden nép körében terjessze és
kifejtse Krisztus üzenetét, tanulmányozza és mélyebben megértse
azt, s a liturgikus cselekményeiben meg a hívők sokféle közössé-
gének életében jobban szemléltesse.” Figyeljük meg az igéket: ter-
jessze, kifejtse, tanulmányozza, mélyebben megértse. A legutolsó
ige fordítása talán nem egészen sikerült. A latin szövegben exprimat
áll. A liturgiáról és a hívek sokféle közösségének életéről van szó.
Azok nem szemléltetik Krisztus üzenetét, hanem inkább megmu-
tatkozik bennük annak éltető ereje.

A II. Vatikáni zsinat
tanítása vallás

és kultúra viszonyáról

A kinyilatkoztatás és a
választott nép kultúrája

Az egyház és
a különböző kultúrák

kapcsolata
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Hans-Joachim Sander érdekes kommentárját idézem: A zsinat
nem úgy látja, hogy a különböző kultúrákkal való kapcsolat kere-
sé se mintegy kényszerpályákra lökné az egyház igehirdetését,
Krisz tusról szóló tanúságtételét. „Inkább készteti annak kibontá-
sára… A kapcsolat kölcsönösségen alapul, adok-veszek viszony.
Nem egyirányú utca, amely az Evangéliumtól a kultúrához vezet.
Igazi dialógus ez, amely persze veszélybe kerülhet, ha a kultúra,
amely a hitet hosszú időn át magától értődő biztonsággal vette
körül, krízisbe jut.”9

A következőkben világosan kijelentik az atyák, hogy az egyház
egyetlen kultúrához „sincs kizárólagosan és elválaszthatatlanul
hozzákötve”. Saját hagyományaihoz ragaszkodik, és ugyanakkor
tudatában van egyetemes küldetésének. Ezért aztán „össze tud fo-
nódni különféle kultúrákkal, s (ez az összefonódás) mind az egy-
házat, mind a kultúrákat gazdagítja”.

A keresztény emberben nem válik ketté a kultúra iránt érzett fele-
lősség, a hit, az Isten és az egyházi közösség szeretete. Amikor a kul-
túrát „szolgáljuk”, jobbítjuk, amikor különböző kulturális örökségek
kapcsolatának megteremtésén, elmélyítésén fáradozunk, a Megtes-
tesülés művét teljesítjük be erőnk, tehetségünk szerint. És viszont: Is-
tenről tanúságot téve annak a kultúrának részeseként szólalunk meg,
amelyben élünk, amelynek „levegőjét magukba szívjuk”.

III.
A zsinat óta fél évszázad eltelt. A kultúrákkal kapcsolatos gondok,
válságtörténetek azóta még aggasztóbbak. Újabb pápai dokumen-
tumokban olyan mondatokkal találkozunk, amelyek különbséget
tesznek az „élet és a halál kultúrája között”. Nyilván azt jelenti ez,
hogy a kultúra vívmányait a halál szolgálatába is lehet állítani, hogy
a kultúrák által képviselt értékekre hivatkozva az élet ellen is for-
dulnak sokan.

VI. Pál aggódva állapította meg, hogy a kereszténység „kiszorul
a kultúrából”. Pedig az a küldetése, hogy az embert kulturális be-
gyö kerezettségében szólítsa meg, s ne csak az egyént „szentelje
meg”, hanem az emberi közösséget is. A kultúrák bizonyos voná-
sait kritizálnunk kell, anélkül, hogy önállóságukat elvitatnánk. A zsi-
nat utáni pápák, hittudósok, az egyház különböző intézményei és
képviselői mind ennek útját-módját keresik. A kultúrák válságát
nem nézhetjük közönyösen, nem vonulhatunk ki belőlük, ahogy a
süllyedő hajóról sem menekülhetnek az utasok. Nem nagy szava-
kat kell hangoztatnunk, létünk, az emberekkel való szolidaritásunk
a remény útjának megnyitója lehet, ha valódi hit élteti.

A Vigilia ünnepén érdemes mindezt elmondanunk. Indulásakor
ezt a programot vállalta, s nehéz, de áldott évtizedekben — tökélet -
le nül, mégis hűségesen — ezt igyekezett betölteni.
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