
A Gaudium et spes
kultúrafelfogása
Már a kezdet kezdetén világossá vált, hogy a II. Vatikáni zsinat sajá-
tos értelemben lelkipásztori jellegű lesz. Éppen ezért az ülésszakokon
kiemelt szerep jutott az egyház és a világ közötti kapcsolatok vizsgá-
latának. Maga a zsinati folyamat is mutatja, hogy ez az irányultság
támogatásra lelt az atyák között, de ugyanakkor vitákat is gerjesztett.
Az egyes részegyházak képviseletében érkezett püspökök a bőrükön
érezték, miért is fontos az a kulturális és társadalmi szövegkörnyezet,
amelyben élve be kell teljesíteniük evangéliumi küldetésüket. Az egy-
ház érzékennyé vált a világra, ahol az ember a maga konkrétságában
próbálja megélni hitét. Évtizedek távlatából olvasva a zsinati doku-
mentumokat, máig érezzük az azokat átható zéloszt.

1. Általános megjegyzések

Jóllehet a dokumentumtervezetek között eredetileg egyet sem szen-
teltek kifejezetten a kultúrának vagy a kortárs világnak, a tematika
áttételesen mégis jelen volt a legtöbb felmerülő kérdésben, hiszen a
20. század közepére még a színtiszta katolikus országokban sem le-
hetett már „kereszténynek” nevezni a kultúrát. Számolni kellett a
szekularizáció jelenségével, az ateizmussal, a marxizmussal, mi-
közben az egyház elvesztette azt a korábbi vezető-inspiráló szere-
pet, amelyet a kulturális életben játszott.

Bár a II. Vatikánum nem definiált dogmát, hangsúlyaival és látás-
módjával, antropológiai és lelkipásztori szemléletével mégis mér-
földkővé vált. Ennek ékes bizonysága, hogy milyen nyelven szólalt
meg a zsinaton az egyház. Bizonyos klasszikus teológiai kulcsfogal-
mak alig, vagy egyáltalán nem fordultak elő a dokumentumokban,
miközben új kategóriák kivételes jelentőségre tettek szert. Ilyen pél-
dául a történelem (73-szor a dokumentumokban), a kultúra (91-szer),
a kulturális (34-szer), a ma vagy mai (145-ször).1 Már ez is mutatja,
hogy az „idők jeleinek” olvasása mennyire fontos volt az atyák szá-
mára. Emellett a meghívott szakértők, a más felekezetek (vagy akár
a nem hívők) jelenléte, a médiumokban tapasztalt figyelem kiakná-
zása is jelezte, hogy ez a zsinat másmilyen, mint a korábbiak.

Mindezek alapján talán meglepő, hogy a tervezett témák között
nem találkozunk a kultúrával, jóllehet a zsinat záródokumentuma
végül részletesen foglalkozik vele (Gaudium et spes [GS] 53–62). Ezt
a tervezetek készítői időhiánnyal magyarázták.2 Ugyanakkor már
az első ülésszakon a „kultúra problémájára való utalást találunk a zsina -
ti atyáknak a világhoz intézett üzenetében”,3 amely 1962. október 20-án
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kelt. Ám Suenens bíboros híressé vált december 4-i felszólalása,
amely a témák újrastrukturálását volt hivatott kérni és előkészíteni,
szintén nem szólt a kultúráról, még annak a tervezetnek a kapcsán
sem, amely az Ecclesia ad extra címet viselte volna.4 A kultúra mint
önálló téma csak az 1963. január 21-i tervezetben bukkant fel,
amelynek címe: De Ecclesiae principiis et actione ad bonum societatis.
Ennek negyedik fejezete tárgyalta az emberi kultúra témáját.

2. A zsinat kultúrára vonatkozó tanításának kibontakozása

A II. Vatikánum első dokumentuma, amely a szent liturgia kérdé-
sét dolgozta fel (Sacrosanctum concilium [SC]), még csak korlátozott
mértékben s egyoldalúan foglalkozott a kultúrával. Egyszer kerül
szóba a „vallásos kultúra” (religiosa cultura, a magyar fordításban:
vallási műveltség, SC 19), ám még a művészet is csak a dokumen-
tum végén jelenik meg mint „a legnagyszerűbb emberi teljesítmény”
(SC 122), a szakrális művészet keretében említve (SC VII. fejezet,
122–130). E téren az egyháznak „ítélkezési joga” (SC 122) van. Karl-
Josef Kuschel szerint így egy régi elképzelés örökítődött át a szö-
vegben, miszerint a világ és a művészet a kérdés, a válaszadás joga
pedig az egyházé. Ezáltal azonban sérül a művészet mint kulturá-
lis valóság jogos autonómiára való igénye.5

A zsinati ülésszakokon aztán a kultúra témája is mind gyakrabban
került már elő. Természetesen (a vizsgálódások sajátos szempontjai
okán) ezen említések soha nem analitikus vagy teljességre törekvő
kultúra-megközelítések voltak. Mindazonáltal ezekből áll össze az az
ív, amely elvezet a Sacrosanctum conciliumtól a Gaudium et spesig.

A tematika kibontásának első lépése az adott kor olvasása volt.
A zsinati atyák — miként felszólalásaik bizonyítják — vállalkoztak is
e feladatra.6 Ez azért jelentős a kultúra kérdése kapcsán, mert így nem
pusztán deduktív teológiai érvelések előtt nyílt meg az út, hanem le-
hetővé vált egyfajta egyházi kultúra-értelmezés. Az így kezdemé-
nyezett párbeszéd, ez a sajátos „kulturális kompromisszum”,7 kivezette
az egyházat a harcos ellenállás és elzárkózás állapotából. E dialógus
alapszabálya természetesen az evilági valóságok helyesen értett
autonómiája (GS 36), ami már az I. Vatikánumon is megerősítést nyert
(DH 3019). Az autonómiát tiszteletben kell tartani, ez azonban nem je-
lentheti azt, hogy a kultúrát el kell választani a vallástól. Ha itt a szét-
választás negatív ideológiája születne meg, akkor már szekularizmusról
kellene beszélnünk, ami nem támogatható, miként azt később VI. Pál
hangsúlyozta.8 A püspököknek papjaikkal együtt azon kell munkál-
kodniuk, hogy az emberi tevékenységet az Evangélium fénye vilá-
gítsa meg (GS 43). Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, adaptációra van
szükség, amely mindenekelőtt abban áll, hogy a helyi egyház merít az
adott kultúra gazdagságából, hasonlóan a maghoz, amely a földbe
hullva onnan nyeri a kikeléséhez és növekedéséhez szükséges tápa-
nyagokat (Ad gentes [AG] 22). A keresztények tanbeli és apostoli kép-
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zésének éppen ezért meg kell felelnie a konkrét környezetnek (AG
26), épp úgy, ahogy a papok képzésének (AG 16), vagy a szerzetesek
életvitelének és tevékenységének is (Perfectae caritatis 3).

A zsinat szeretett volna emellett — túlmutatva a látható egyház
keretein — hozzájárulni a társadalom megújulásához, ehhez azon-
ban elengedhetetlen a világiak munkálkodása (Apostolicam actuo si -
tatem [AA] 7). Ennek előfeltétele, hogy a világi hívők beletestesül-
jenek saját társadalmuk, kultúrájuk szövetébe, jól és alaposan
ismerjék azt (vö. AA 29).

Természetesen a kultúrával való párbeszéd nemcsak egyes sze-
mélyek vagy csoportok magánügye, hanem olyan kihívás, amellyel
az egyháznak megannyi tevékenysége során szembe kell néznie. Töb-
bek között az ökumené előmozdítása terén is hasznos a kulturális
együttműködés (Unitatis redintegratio 12). Ugyanez igaz a vallások-
kal folytatott párbeszédre is, amelynek során a keresztények társa-
dalmi és kulturális tevékenysége evangéliumi tanúságtétellé válhat
(AG 11k).

Azt látjuk tehát, hogy a keresztények apostoli és kulturális tény-
kedése elválaszthatatlan egymástól, a kettő sikere részben egy-
mástól is függ. Ennek szép példáját találjuk az Inter mirifica [IM]
kezdetű dokumentumban, ahol a zsinat felhív a tömegtájékoztatási
eszközök támogatására, amennyiben azok „a valódi műveltséget [kul-
túrát] és az apostoli célkitűzést szolgálják” (IM 17). Mindennek az az
oka, hogy az Evangélium hirdetőjének létezése szívében kell elér-
nie a megszólított embert, ez azonban elképzelhetetlen anélkül,
hogy belépne az adott kulturális valóságba. E nélkül nem értheti
meg sem félelmeit, kérdéseit, sem pedig reményeit és örömeit, vagy
éppen világlátását és -nézetét. Ez nemcsak a messzi földeken jelent
feladatot, de az Óvilágban is, ahol például ily módon kell képessé
válni az ateizmussal folytatott párbeszédre (GS 21). A kulturális köl-
csönhatás (akkulturáció, adaptáció) kiemelt módon tükröződik vissza
a liturgiában, ahol — betartva az egyházi előírásokat9 — a helyi kul-
túra elemei is megjelenhetnek, s a misztérium hordozójává, csator-
nájává válhatnak. Az egyháznak azért is újra tudatosítania kell ezt
magában, mert minden embernek joga van a saját kultúrájára, az
abban való nevelkedésre (Gravissimum educationis 1).

Eme világgal szembeni egyházi magatartás alapját az emberi kul-
túrának és értékeinek alapvetően pozitív és reménytől áthatott
szemlélete fekteti le: a korunk kultúrájára jellemző személyesség
(SC 14), a felelősség, a szabadság és a szolidaritás értékei elisme-
rést nyernek, a tudomány és a tudományos nevelés megerősítésre
talál, s mindezek terén a világiak különös feladatai is kiemelésre
kerülnek (Lumen gentium 37, GS 62 stb.).

A II. Vatikáni zsinat tehát pozitív elképzelést dolgozott ki az évek
során arról, hogy az egyháznak mi módon kell kapcsolatba lépnie a
kultúrával. Mindazonáltal az alapvető kérdés: „Mi a kultúra?”, mind-
eközben megválaszolatlan maradt, jóllehet egyre tudatosabbá vált, hogy
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az emberi létezés kulturális meghatározottsága mennyire fontos és alap-
vető még az egyház, még a keresztény tanítás szempontjából is (GS 5).

3. A Gaudium et spes kultúra-fejezetének születése10

A fenti kérdésre volt hivatott válaszolni a GS kultúra-fejezete. Mint
fentebb már említettük, az első alkalommal csak az 1963. január 21-i
tervezet (Schema XVII) tartalmaz önálló, kultúrával foglalkozó részt
(IV. fejezet). Erre a vázlatra (is) számos reakció érkezett, amelyeket
összegezve március 29-én született meg a végső szövegezés. A Bi-
zottság véleménye szerint több kérdés további elmélyítést igényelt.
Véleményük szerint a kultúra kapcsán különös figyelmet kell szen-
telni a recapitulatio omnium in Christo gondolatkörének, illetve a kul-
turális értékek és az Isten Országa közötti viszonynak.

Ám ezzel korántsem szakadt vége a munkának: újabb átdolgozá-
sokra került sor, s ebbe már világiakat is bevontak. Május 24-én a
Vegyes Bizottság végül javította a tervezetet, s újra strukturálta azt.
Amikor ugyanezen év szeptemberében több teológus Mechelenben
Suenens bíboros meghívására előkészítette a vázlatot a vitára, akkor
a kultúra újfent „eltűnt” az önálló fejezetek közül. A teológusi véle-
kedés szerint e témát egy függelékben kellett volna körüljárni. Egy
utalást azonban mégis találunk a kultúrára, ám ez teljességgel általá-
nos: az emberi értékek és az egyház világban való küldetése kapcsán
kerül említésre.11

A II. ülésszak után, 1964 februárjában a Központi Albizottság ki-
adta azon irányelveket, amelyek szerint a tervezeteket át kellett dol-
gozni. A kultúrára vonatkozók közül a legfontosabbak a következők
voltak: a kultúra témáját teológiai keretbe kell helyezni (bűn–meg-
váltás–üdvösség); kifejezésre kell juttatni a keresztény lelkiséget,
amely a kulturális sokféleségben felfedezheti Isten ajándékait; hang-
súlyozni kell a megtestesülés és a húsvéti misztérium központi fon-
tosságát. Gyakorlati téren pedig az az elvárás fogalmazódott meg,
hogy világi szakértők is munkálkodjanak a szöveg újrafogalmazá-
sán.12 Így az év első felében elkészült az úgynevezett Zürichi tervezet,
amelyből már önálló zsinati dokumentumot igyekeztek szövegezni.
Ennek IV. fejezetében az egyházi élet konkrét kérdései kerültek na-
pirendre, köztük megtalálhatjuk a kultúrát is. Április-május során
végül arra jutottak, hogy — követve az előző májusi tervezetet — ön-
álló bekezdést szentelnek a kultúrának. Ezt a sémát aztán júniusban
újra megvitatták, javították, s júliusban kiküldték a zsinati atyáknak.13

Ebben a 22. pont foglalkozott a kultúrával.
Ezzel egy időben, júliusra elkészült egy függelék-javaslat is (szin-

tén az előző évi tervezet alapján),14 amelyet végül szeptember 30-án
adták át. Alapjában véve egyezett a szöveg az 1963. május 24-ivel,
ám megváltozott a címe, emellett még kiegészítették a 9. pontját (10.
szám alatt). Változott a hangnem, az alkalmazott szókincs is, és sok-
kal inkább a gyakorlati kérdések kerültek előtérbe. A praktikus oldal
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összességében jelentősen nagyobb súllyal esett itt latba, mint a zsi-
nati tervezet 22. pontjában. A szöveg elkészítésén Léger bíboros ve-
zetésével dolgozott több püspök és világi. Október 30-án és nov-
ember 1-én került sor a tervezethez kapcsolódó felszólalásokra.
Tizennégy zsinati atya emelkedett szólásra (egyikük csak később,
november 10-én), ám ennél jóval több vélemény érkezett írásban a
Főtitkárságra. Az anyag mintegy 53 oldalt tett ki.15 A zsinati aulán
kívül is érdeklődés kísérte a vitákat.16

A III. ülésszak után, 1965 elején, Az egyházról a mai világban című
tervezet elkészítése során a szöveget a második rész második feje-
zeteként beillesztették a sémába. Ezt a szöveget február 9-én a Köz-
ponti Albizottság, majd április 3-án a Vegyes Bizottság is megvi-
tatta, javította, míg végül júniusban kiküldték az atyáknak.

A kultúrára vonatkozó rész kapcsán október 1. és 4. között került
sor felszólalásokra (12 atya kért szót).17 Ezek alapján az Albizottság
október 12–18. között újraszövegezte a fejezetet, majd a Vegyes Bi-
zottság október 26–27-én megvitatta azt. Ez a textus recog nitus lett
november 12-én átnyújtva az atyáknak.

A kultúra-fejezetre vonatkozó szavazásra november 16-án,
három lépcsőben került sor. 1909 igen és 8 nem mellett 185 feltéte-
les igen szavazat érkezett be. Az ezekhez kapcsolt nagyszámú mó-
dosítási javaslat okán a szöveget újra át kellett fogalmazni, s ezután
december 2–3-án jutott el újra az atyákhoz. 4-én volt a záró szava-
zás, amelynek eredménye: 2137 placet, 81 non placet, 8 érvénytelen
szavazat. Ez azt jelenti, hogy a fejezet a legkevesebb nemet kapott
zsinati szövegek közé tartozik. Három nappal később végül a teljes
GS zárószavazására is sor került.18

4. A Gaudium et spes kultúradefiníciója

A zsinat záró lelkipásztori konstitúciója a második részben önálló
fejezetet szentel a kultúra kérdésének (GS 53–62), amelynek címe:
A kultúra helyes fejlesztése. Rögtön a fejezet elején kísérlet történik a
kultúra definiálására: „A kultúra szó általános értelemben véve mindazt
jelenti, amivel a maga sokirányú szellemi és testi képességét kiműveli és ki-
bontakoztatja az ember. Ismeretszerzés és munka által meghódítani igyek-
szik az egész világot, az erkölcsök és az intézmények tökéletesítésével pedig
emberiesebbé teszi a közösségi életet a családban és az egész társadalomban,
végül az idők folyamán műveiben fejezi ki, közli másokkal és örökíti meg
lelkének nagy élményeit és törekvéseit, hogy azok sokaknak, sőt az egész
emberi nemnek fölemelkedését szolgálják” (GS 53).

Miként összegezhetjük ezt a megfogalmazást? A kultúra egy fo-
lyamat, amely mindazt magában foglalja, ami által az ember lelki,
szellemi és testi adottságait kiműveli és kibontakoztatja. E folyamat
három szinten játszódik le: 1. Tudomány és technika: az ismeret, a
tudás és a munka általi uralom az egész világ fölött. 2. Társadalom:
a szokások (a magyar fordításban: erkölcsök) és intézmények töké-

15A főbb pontokról lásd
Roberto Tucci: i. m. 450.

16Il Concilio Vaticano II.
Notiziario n. 59. La Civiltà

Cattolica 116 (1965/II),
quad. 2759, 483–489;
Il Concilio Vaticano II.

Notiziario n. 61. La Civiltà
Cattolica 116 (1965/III),
quad. 2761, 60–65, 62.

17Lásd Il Concilio
Vaticano II. Notiziario n.
73. La Civiltà Cattolica

117 (1966/I), quad. 2774,
169–176; Charles

Moeller: i. m. 376k.

18A szavazati arányokat
lásd Florentius Romita

(szerk.): Concilii
Oecumenici Vaticani II

Constitutiones – Decreta
– Declarationes. Editio
definitiva iuxta textum

latinum officialem. Declee
ac Socii, Romae,

1967, 126.
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letesítése. 3. Kifejezés, közlés (kommunikáció), megörökítés és to-
vábbadás: a lélek nagy tapasztalatainak és élményeinek kifejezése
és áthagyományozása. Michael Paul Gallagher kissé másként írja
le ezt a három szintet, elkülönítve a humanisztikus (a mi 3. pon-
tunk), az empirikus (a mi 1. pontunk) és a lokális kultúrát (a mi 2.
pontunk).19

Mariasusai Dhavamony szerint „a II. Vatikáni zsinat a kultúrát ál-
talános értelemben fogja fel, azon dolgok összességeként, amelyek által az
ember finomítja és fejleszti különféle mentális és fizikai adottságait”.
Ennek kapcsán a zsinati kultúrafogalom két jelentési síkját ragadja
meg: „az a tevékenység, amely által az ember kultiválja önmagát”, illetve
„azon karakterjegyek összessége, amelyeket minden ember megkap az em-
beri miliőtől (nyelv, neveltetés stb.)”.20 Mint látjuk, itt tényleg általá-
nos, kevéssé analitikus megközelítéssel van dolguk, amely hajla-
mosít arra, hogy a kultúrát absztrakt módon, valamiféle elvont,
magasztos szellemi valóságként ragadjuk meg.

Miként a GS fenti szakaszának folytatásából kitűnik, az egyház
párbeszédbe kezd a kultúra mindhárom szintjével, amelyek közül
a harmadik áll hozzá legközelebb. Ezen párbeszéd során megta-
pasztalhatja, hogy a kultúra mint folyamat korról korra eltérő tár-
sadalmi vagy egyéni formákban halad előre (diakronikus és szink-
ronikus variabilitás) (GS 54–56 és 59). Ugyanakkor mindvégig van
egy közös, állandó alapja, amely az emberi létezésbe, az ember szel-
lemi-lelki valójába van foglalva (GS 55). Mindebből következik,
hogy a társadalmiság és a történetiség a kultúra sajátosan fontos szem-
pontjai (GS 53).

Ha teológiai szempontból akarjuk értékelni ezen kultúrafelfo-
gást,21 akkor először meg kell állapítanunk, hogy a tónus a SC óta
valóban megváltozott, s ebben áll a GS elsődleges erőssége. Érződik
rajta, hogy a zsinati ülésszakok vitáiban, s azok között eltelt hóna-
pok során tartott bizottsági-munkacsoporti megbeszéléseken át for-
málódott szöveggel van dolgunk, ezért annyira nyitott, s inkább
kompromisszumra, kiegyenlítésre törekvő, mintsem elemző. Hervé
Carrier szerint antropológiai-tudományos kultúraértelmezéssel van
itt dolgunk, amely helyesen ragadja meg a kultúra kettős (egyéni és
társadalmi) dimenzióját, s amely dinamikus-történeti szemléletet
tesz lehetővé, amely meríthet az analitikus kultúratudományból.
Egy szóval: szerzőnk lelkesen fogadja a GS kultúrafejezetét.22

Mások ugyancsak a „komprehenzív és realisztikus” látásmódot tart-
ják e megközelítés erősségének.23

Pozitívan kell értékelnünk azt is, hogy a kultúraelméletek szá-
mos elemét szem előtt tartotta a zsinat. A kulturális formák analí-
zise kevéssé nyer teret, ugyanakkor a diakronikus megközelítés, a
folyamatszerűség és történetiség gondolata kapcsán meríthettek az
atyák a kortárs kulturális antropológia és szociológia eredményei-
ből is. Emellett felcsillan az etnográfiai szempontokra való érzékeny -
ség, még ha nem is kielégítő formában, mint azt majd az 1974-es, a

19Lásd Michael Paul
Gallagher: Fede e

cultura. Un rapporto
cruciale e conflittuale.

San Paolo, Cinisello
Balsamo, 1999, 58.

20Mariasusai Dhavamony:
Christian Theology of

Inculturation. PUG,
Roma, 1997, 42.

A kultúra társadalmi-
sága és történetisége

21Vö. Michael Paul
Gallagher: i. m. 56–66.

22Lásd Hervé Carrier:
i. m. 475–477.

23Vö. Arturo Blanco –
Antonio Cirillo: Cultura &

Teologia. La teologia
come mediazione

specifica tra fede e
cultura (Manuali n. 9).

Ares, Milano, 2001, 14.
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népek evangelizációjáról tartott szinódus kemény csatái mutatni
fogják.

Ezzel együtt más teológusok úgy vélik, hogy a GS kultúrafelfo-
gása kiegészítésre, pontosításra szorul a modern kulturális antro-
pológia tükrében. Ennek egyik oka, hogy a kultúra értelmezésekor
a zsinat bizonyos dimenziókat figyelmen kívül hagyott (például a
hermeneutikai kérdést). Hajlamos volt arra, hogy a kultúrát a klasz-
szikus filozófia értelmében vegye: mint egyfajta szubsztanciális va-
lóságot, elvont szellemi terméket. A kultúradefiníció ilyen irá-
nyultsága akár végzetes is lehetett volna, ha nem merül fel a
változás, a variabilitás, a történetiség szempontja — szemben a böl-
cseleti definíció zártságával ez mégis valamelyest dinamizmust köl-
csönöz a zsinati kultúrafelfogásnak, ami nélkülözhetetlen akkor,
hogyha lelkipásztori szempontból vizsgáljuk a kérdést.24 A kultú-
rafelfogás statikusságát így végül például a GS 56–57-ben megra-
gadott mozgások, átalakulások ellensúlyozzák.

Hans Waldenfels emellett kifejezetten hiányolja a kultúra definí-
ciójából a kultuszt, vagyis a vallási elem jelentőségének kultúrael-
méleti, és nem csak teológiai felmutatását, felhívva a figyelmet ezen
hiány lehetséges veszélyeire.25 Mint írja, a GS 53-ban „a vallás csak
egy kulturális faktorként besorolva jelenik meg”.26 „Ahol kihal a kultúra
és a kultusz közötti összefüggés érzéke, s a vallás a kulturális tevékeny-
ség egy funkciójává lesz, ott szinte teljesen eltűnik a szemünk elől a mű-
vészet és az irodalom, a kötelességek és a »szabad-idő«, a kontempláció és
a misztika, amelyek korábban egyszerre voltak gyökerei és megkoronázásai
a kultúrának”.27 Ezáltal — paradox módon — a zsinati kultúrafelfo-
gás egyszerre nyitja meg a kultúra és az egyház közötti párbeszéd
lehetőségét, és veszélyezteti is azt.

Egy bizonyos: nem lehet kijelenteni, hogy egyöntetű lenne a GS
kultúrafelfogásának teológiai recepciója.

5. Kritikus pontok

Az egyes kritikák ellen fel lehetne hozni, hogy a zsinat célja nem
egy kultúraelmélet felállítása volt, hanem sokkal inkább az egyházi
lét kulturális szövegkörnyezetének értelmezése. A kérdés csak az,
hogy a szöveg lelkipásztori és gyakorlati hangsúlyának kiemelése
kielégítő választ ad-e az elméleti gyengeségekre vagy hiányokra?
Az alábbiakban csak néhány kritikus pontot emelünk ki a teljesség
igénye nélkül, felmutatva a teológiai vizsgálódás lehetséges útjait.28

Jogos-e, hogy fejlődésszerűen fogjuk fel a kultúrát? Az európai gon-
dolkodást radikálisan meghatározza a fejlődésideál.29 Ez vezérfo-
nalat képez az óvilág kultúraelméletében, amely már az egyik korai
műben, Samuel von Pufendorf Eris Scandica című írásában (1686)
felbukkan, s a felvilágosodás fejlődés-mítosza, a technikai és tudo-
mányos forradalom csak tovább erősítette ezt. A zsinati szemlélet-
mód is ebbe a lineáris elképzelésbe illeszkedik, jóllehet a 20. szá-

A kultúrafelfogás
statikussága

és dinamizmusa

24Vö. HThK 4, 781k.

25Hans Waldenfels:
Kontextuelle

Fundamentaltheologie,
Schöningh, Paderborn –

München – Wien –
Zürich, 20003, 438–440.

26Uo. 438.

27Uo. 439.

28Lásd még HThK 4,
780–784.

29Lásd Frithjof Rodi: Art.
Kultur, I. Philosophisch,

in TRE 20, 177–187,
179skk; Hans Joachim

Türk: Art. Kultur. I.
Philosophisch-anthro po -
lo gisch, in LThK3 6, 514.
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zad számos szinten megkérdőjelezte ezen megközelítés kizáróla-
gos jogosságát, például Oswald Spengler A Nyugat alkonyában.
Nem kell-e számolnunk a ciklikusság vagy a hullámszerűség kép-
leteivel is, amikor megközelítjük a kultúrát? Kellően megalapozott-
e, ha a kultúrában valamiféle töretlen és feltartóztathatatlan fejlő-
dést, emelkedést látunk? Az időközben mind erőteljesebben
megmutatkozó posztmodern létállapot azt mutatja, hogy a kultu-
rális fejlődésideál nem tükrözi híven a valóságot.

Helyt áll-e az elképzelés, miszerint minden kulturális elem célra irányuló
fogaskerék a fejlődésben? Amikor a zsinat a kultúra teljes kiterjedését
besorolja egy fejlődési folyamatba, azzal kultúraelméleti állásfogla-
lást is tesz. A kultúra ezáltal nem annyira eleven és or ganikus való-
ságként, hanem valamiféle passzivitásban, eszközszerűségben mu-
tatkozik meg. Ám feltehetjük a kérdést: az ember teremti a kultúrát,
vagy a kultúra az embert? Mindkettő igaz, s ha csak az elsőre fordí-
tunk figyelmet, hiányos képet kapunk. Magára a kereszténységre is
áll mindez: megjelenése és meggyökerezése által változásokat indít
el egy adott kultúrában (GS 57–58 és 62) — ám eközben maga a ke-
reszténység is alakul, változik. A kultúra nem egyszerűen a fejlődés
célját szolgáló eszköz, hanem maga a fejlődés kiváltója.

Elégséges-e az, ha kijelentjük: a kultúra a szellemi/lelki képességek ki-
bontakoztatására szolgál? Az analitikus kulturális antropológia sze-
rint (például Bronisław Malinowski) az egyes kulturális funkciók
elsődleges és másodlagos (fizikai-biológiai és pszichés-szociális)
szükségletekre válaszolnak, azaz korreláció áll fenn a kulturális for-
mák és az ember mind testi, mind szellemi adottságai között. Elég-
séges-e, ha elvont módon kizárólag a szellemi, lelki képességekről
beszélünk a kultúra kapcsán? Nem elkerülhetetlen, hogy a szük-
ségletek elemi szintjét is kellő mélységben megvizsgáljuk? E nélkül
a kultúra korlátozott értelmezésére jutunk el. A nyugati gondolko-
dás a kultúrát a tudás, szellemi alkotás, szabadság, erkölcsiség ki-
bontakoztatásaként fogta fel, ám az ennél jóval átfogóbb valóság
(például része az a mód is, ahogy egy átlagos ember eszik, alszik,
vagy éppen leül). Más szavakkal: a kultúra nemcsak történetiség,
de eleven és mindennapos történelem is.

Jól használjuk a szavakat? Az egyház kultúrára vonatkozó szókin-
cse nem tükrözi vissza a kortárs kutatások nyelvezetét (már a zsi-
nat korában is így volt ez). Egy konkrét példát említve: az egyházi
szövegek szívesen alkalmazzák a lelki (spiritualis) jelzőt. Amikor a
„lelki élményekről és törekvésekről” esik szó (GS 53), ebbe beleértik az
emberi transzcendenciát és az istenire való megnyílást is. A kultu-
rális antropológiában valóban szó esik a világ ember általi spirituali -
zá ciójáról, ez azonban „nem jelent szükségszerűen vallásos élményt,
hanem egy olyan élményre vonatkozik, amelyben a lélek kifejeződik, s ez
nem feltétlenül vonatkozik a transzcendensre”.30 A teológiának körül-
tekintő módon kell használnia a szavakat, hisz ugyanaz a kifejezés
a kultúra kontextusában jelölhet eltérő valóságot.

Kultúra és fejlődés

A kultúra korlátozott
értelmezésének veszélye

A nyelvezet kérdése

30Mariasusai Dhavamony:
i. m. 34.
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A kereszténység mindig aktív a kultúrákkal szemben? A klasszikus
egyházi felfogás szabadon formálható, passzív anyagként tekint a
kultúrára, amit az aktív hit alakít (vö. GS 60–62). Ám olykor pél-
dául megtörténik egyes pogány elemek megkeresztelése úgy, hogy
eközben a kulturális mélyrétegek megmaradnak a maguk identitá-
sában, s végül visszahatnak a kereszténységre (lásd a latin-ameri-
kai mágikus kultuszokat, a magyarságban tapasztalható elhajláso-
kat a Boldogasszony-kultuszban). A kultúra maga is aktívan
formálja a vele találkozó kereszténységet, de ezt olykor nem vesz-
szük kellően figyelembe.

6. Összegzés

A II. Vatikánum nem kívánt a kultúra kapcsán szaktudományos fej-
tegetésekbe bocsátkozni. Már önmagában véve az is áttörés volt,
hogy e témának egy egész fejezetet szenteltek a GS-ben: a megújult
érdeklődés, a nyitottság s az idők jelei olvasásának kifejeződését
láthatjuk ebben. Ugyanakkor a zsinati kultúra-fogalom, amely a
klasszikus európai bölcseletben gyökerezik — a kultúra mint mű-
veltség (paideia), mint erkölcsiség, mint a lélek megművelése
(cultura) (GS 60–61) —, nem mindig alkalmas arra, hogy a kortárs
valósággal számot vessen. Egyrészt tehát teljesült a zsinati szán-
dék, az egyház párbeszédbe kezdett a világgal, ugyanakkor a kissé
elvont kultúrafelfogás maga is a párbeszéd témájává kellett, hogy
váljon a későbbiekben. A teológia nem engedheti meg magának,
hogy elszakadjon a kultúra tudományos kutatásától, a kulturális
antropológiától, de legfőként az élő kortárs kultúrától, s szavaiban,
megközelítéseiben elzárkózzon a maga elefántcsonttornyába. A II.
Vatikáni zsinat túlhaladta a kultúrával szembeni támadó magatar-
tást, de túlságosan absztrakt felfogását úgy tartalmi, mint mód-
szertani szempontból kritikusan kell szemlélnünk. VI. Pál pápa
megfontolásai a kultúrák evangelizációjáról, II. János Pál gondola-
tai az inkulturáció kapcsán, XVI. Benedek vizsgálódásai a kortárs
kultúra születése és értelmezése terén egyaránt azt mutatják: a zsi-
nati örökség termékenyítőleg hatott a tanítóhivatalra és teológiára.
Ám épp a későbbi fejlemények rávilágítottak arra is, hogy a GS kul-
túraértelmezése inkább impulzus, átmeneti állapot egy magába zá-
rult teológiai múlt s egy útkereső teológiai jelen között, de semmi
esetre sem kielégítő és mélységeiben elemző feldolgozása ennek a
fontos témának. Amikor a klasszikus kultúra világa összeomlik, s
a bölcseleti kultúrafelfogás helyét átveszi a sajátos posztmodern va-
lóság, akkor magának a teológiának sem állóképként, múzeumi
tárgyként, becses szellemi (és elvont) értékként, hanem eleven va-
lóságként kell tekintenie a kultúrára.31

Kulturális visszahatás

31Vö. HThK 4, 784–785;
Bernard J. F. Lonergan:

Theologie im Pluralismus
heutiger Kulturen (QD

67). Herder, Freiburg im
Breisgau, 1975, 86k.
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