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A hitátadás csodája

Kulturális antropo
lógia az egyházban
A következő írás mindössze rövid hozzászólás kíván lenni ahhoz a
kérdéskörhöz, mi módon találhat helyet az egyházban az az igen
összetett ismeretanyag, amit az egyszerűség kedvéért röviden kul
turális antropológiának nevezünk? Abban a reményben érdemes
megfogalmazni bármit is, hogy az segítségül szolgálhat a további
gondolkodáshoz.

Induljunk ki abból, hogy a kereszténység idestova' húsz évszá
zada él és hat szerte a világban, a kulturális és szociális antropoló
gia mint tudomány pedig alig másfélszáz éves. Utóbbinak - leg
alábbis a modem időkben - központi és szerves része a tisztelet az
élet mindenfajta berendezkedése iránt. Ugyanez a tisztelet joggal
várható el a Krisztus-követőktől is, akik a szeretet jegyében járnak.
Az antropológia iránt az egyházban sok más társadalomtudomány
hoz hasonlóan bizonyos gyanakvással, lenézéssel viseltetnek, esetleg
valamiféle .szolgalóleany" szerep jut neki. Ennek okai között ott ta
láljuk a Darwint követő kiélezett vitákat az ember származásáról, a
tudomány sok művelőjének kétségtelen agnoszticizmusát és poziti
vizmusát; és talán leginkább az antropológiában általánosan elfoga
dottnak számító kulturális relativizmust, ami éles ellentétben látszik
állni az abszolút moralitás elvével. Másfelől komoly intézetekben taní
tanak - főként misszióra készülőknek - antropológiát.'

Jézus Krisztus tanítását az emberi emlékezetre, a szóbeli hagyo
mányra bízta, annak minden esetlegességével együtt. Bármi volt
is víziója a jövőről, mégis: szervezetnek, intézménynek éppen
csak a csiráit hozta létre. Az egyház -születése a Szentírásban a
Szentlélek eljövetelének és ezzel szoros összefüggésben a nyelv
csodának az elbeszélésével kezdődik. Akár szó szerint, akár alle
gorikus értelemben fogjuk fel a pünkösdi történetet, biztosan kiol
vasható belőle a tapasztalat: a megértés kétezer éve is csodaszámba
ment. A hit átadása - akár a saját, akár a más kultúrában - csakis
e csoda naponkénti létrejötte folytán lehetséges. A kegyelem ebben a
csodában nem nélkülözheti a kitartó és fáradságos emberi közremű
ködést, ami annak megismerésére irányul, hogyan is működik az
egyént körülvevő kultúra és a társadalom, hogyan is értenek mások
fogalmakat, értékeket, amelyekre, talán nincs is alkalmas szavunk,
mi is a vallás értelme; hogyan is fordítható le mondandónk és tanú
ságtételünk más nyelvekre. A kulturális antropológiát ebben az össze
függésben felfoghatjuk úgy is, mint igen értékes hozzájárulást ehhez a
munkához, a kultúrák közötti megértéshez. Világos, hogy a megértés
itt nem a toleranciának önfeladásig menő követelményét, értékek irán-
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ti közömbösséget vagy semlegességet jelenti, hanem arra való ké
pességet, hogy felfoghassuk, mi rejlik a szavakban, a szavak mö
gött, a gesztusokban, a formákban, a szokásokban - miközben a
legjobb lelkiismerettel törekedhetünk a meggyőzésre?

A kereszténység kívülről nézve úgy kezdődött, mint egy kis zsidó
szekta, egyike a Római Birodalom számos vallási csoportjának. Ám
azután földrajzilag és kulturálisan minden más történelmileg ismert
vallásnál jobban elterjedt. 1980-ban 96 olyan nyelvet tartottak szá
mon, amelyek mindegyikét 1 milliónál több keresztény beszélte; a
katolikus egyház pedig ugyanekkor 220 országban volt jelen.' A hit
terjesztés, voltaképp az egyház egyetemes története annak bizonysá
ga, hogyan lehetséges más és más környezetben, új és új nyelveken,
folytonosan mássá alakuló hagyományvilágokban hiteles tanúságot
tenni Krisztusról.

Misszionáriusokat a szó modem értelmében a nagy földrajzi felfe
dezések óta tart számon az egyháztörténet; ám természetesen az azt
megelőző évszázadokban is az történt, hogy (szent)lelkes és elszánt
emberek megtanulták idegenek (sokszor: barbárok) nyelvét, közéjük
mentek, és megérttették velük magukat.4 A 15. századot követően a
táguló világban sokfajta misszionáriusi módszer honosodott meg.
Igazi sikereket azok értek el, akik a lehető legnagyobb mértékben
igyekeztek megismerni a befogadó kultúra saját hagyományait: a je
zsuita Matteo Ricci, Adam Schall Kínában, Roberto de Nobili Indiá
ban, Jacques Marquette Kanadában, a ferences Bernardino de Saha
gún Mexikóban, a dominikánus Las Casas az Antillákon és sokan
mások. Az ő útjuk sem volt persze diadalmenet: sokszor saját társa
ik és rendjük vezetése fordult ellenük, tiltotta el módszereiket.Í A
trentói zsinatot követő egyházi fejlemények és a politikai-gazdasági
erőviszonyok eltolódása egyaránt közrejátszottak abban, hogy a 18.
században egyházi felsőbbségek részéről egyre kevesebb megértés
mutatkozott a "megértő" és "alkalmazkodó" misszionáriusokkal
szemben.6 A "rítusvitát" korlátozó értelmű pápai bullák zárták le
1742-44-ben. Talán nem túlzás azt mondani, hogy mire a 19. század
ban az összehasonlító etnológia, majd a kulturális antropológia las
sacskán kialakult, egyházi körökben talán még az emléke is feledés
be merült annak, hogy e tudományoknak gazdag forrásanyagát ép
pen a misszionáriusok beszámolói jelentik.

Mindezzel voltaképp azt szeretném jelezni, hogy a más kultú
rák megismerésének évszázados tapasztalatára már kialakulása
kor messzemenően támaszkodhatott a kulturális antropológia (de
éppúgy más társadalomtudományok is; lehetne szemléletes példákat
hozni akár a történettudomány, akár az összehasonlító nyelvészet te
rületéről). Az antropológiai gondolkodás eredete egyik ágon volta
képp erre a reflektált misszionáriusi tapasztalatra nyúlik vissza, és
az lehet a benyomásunk, hogy ha a folytonosság valamiképp nem
szakad meg, akkor az antropológ}a akár egy évszázaddal korábban
szaktudománnyá válhatott volna. A ferences Sahagún például Me-
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xikóban az 154O-es években szabályos kérdőíveket és módszeres
interjúkat használt forrásul saját személyes megfigyelései mellett,
amikor 12 könyvben megírta Historia general e las cosas de Nueva Es
paiia című könyvét nahuatl nyelven, amelyből rövidebb spanyol ki
vonatot is készített (aztán királyi rendelet fosztotta meg mindenétől

nyolcvan évesen). Az első antropológiai összegzések és elméletek
igen nagy mértékben támaszkodtak azokra a beszámolókra, amelye
ket misszionáriusok írtak más népekről. A folytonosságot e tekintet
ben P. Wilhehn Schmidt S.vo. jelenti, aki 1906-ban indította meg
Anthropos című folyóíratát, és nagyszabású, sokat vitatott elméletet
dolgozott ki a vallások fejlődéséről.8 Az antropológiában a 20. szá
zadban szinte kanonízálódott terepmunka-módszertan magva, a leg
alább egy évig tartó részt vevő megfigyelés a nyelv megtanulásával és
a kultúra minél teljesebb el- és befogadásával évszázados misszionári
usi tapasztalat volt már.

A kulturális antropológia tárgyát a legtágabb értelemben felfogott
emberi kultúra jelenti kultúraközi és funkcionális vonatkozásban
egyaránt. A kultúraközi szempont összeveti néhány jól megismert kű
lönböző nép kultúráját, és lehetővé tesz általánosításokat és feltételezé
seket. A funkcionális szempont az életet mint egységes egészet szemlé
li, amelynek számos összefüggő része egymást kiegészíti, egyúttal fe
szültségben is van egymással Feltárja a viselkedés értelmét ott, ahol az
máskülönben különösnek, idegennek vagy értehnetlennek látszik. Mint
a kultúra tudománya, azt tanulmányozza, hogy bármely társada
lomban, bármely feltételek között az emberek hogyan fejlesztenek ki és
tanulnak meg közös viselkedési formákat, és hogy ezek a viselkedés
formák hogyan hoznak létre - gyakorta tudattalan - modelleket,
amelyek szerint élnek,9 Tanulmányozza az életről való gondolkodás és
a való élet különbségeit, a formákat adó integratív erőket, az életnek
értelmet adó világnézetet, valamint azokat a gyakran egymásnak fe
szülő nyomásokat, amelyek mindezt fenyegetik. A korai időktől fogva
igen sokat töprengenek antropológusok a vallásnak a társadalmakban
elfoglalt szerepén, megnyilvánulásának beláthatatlan változatosságán,
fejlődésén, tipológiáján, működési módjain, átalakulásain. Keresik a
vallási gyakorlat funkcionális helyét, azt a módot, ahogyan a vallás át
szövi az élet más területeit, azt, ahogy alátámasztja és értelmet ad ne
kik, és ahogyan azokra támaszkodik. io Az antropológia elsődlegesen

a sokfajta módon összegyűjtött empirikus tapasztalatra támaszkodik;
általánosításait és elméleteit erre támaszkodva fogalmazza meg.

Európában és különösen Magyarországon az antropológia mindig is
szoros kapcsolatokat tartott az etnológiával, valamint a néprajzkuta
tással (amely a közhiedelemmel ellentétben távolról sem szorítkozott
kizárólag a saját parasztság kutatására). Legjobb teljesítményeiben köl
csönösen figyelembe veszik egymást a filozófiai és a teológiai antropo
lógiával, de azoktól jól el is különíthető. Mivel az elmélyedt vizsgálat
ra bármely kulturális jelenség alkalmas, a tudomány specializá1ódása
manapság már olyan mértékű, hogy akár feltehető a kérdés, vajon tudo-
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mány-e még az antropológia. vagy inkább szakterületek "szövet
sége". A válasz az lehet, hogy mindkettő egyszerre. A szakterüle
tek között az alkalmazott antropológiát is jó ideje számon tartják:
gyakran hívnak szakembereket tanácsot adni a társadalom, politi
ka, gazdaság vagy vallás területén felmerülő gyakorlati kérdések
megoldásához.

Mivel az antropológia hosszú időn keresztül az elavult szóval
"primitív"-nek nevezett, vagyis többnyire a törzsi társadalmakban
élő kultúrákat vizsgálta, sokan gondolhalják úgy, hogy az európai
környezetben dolgozó, távoli missziókra nem induló egyházi értel
miségnek vajmi kevés köze lehet hozzá. E tartózkodással szemben
két ellenvetés is tehető. Egyrészt a modem világ minden korábbinál
inkább kitágította a horizontokat. Az utazások, a találkozók, a mé
dia, a hírek átfogó tapasztalattá teszik a másokkal való találkozást
személyes és társadalmi szinten egyaránt. Ma már korántsem lehet
séges olyan mozdíthatatlanul benne élni egyetlen kulturális hagyo
mányban, ahogy az sokfelé korábban talán lehetséges volt. A másik
ellenvetést az antropológia újabb fejleményei alapozzák meg: a kuta
tók az utóbbi harminc-negyven évben egyre inkább saját társadal
maik felé is fordultak, és - éppen a néprajzi hagyományokkal is
rendelkező közép-európai országokban - ezáltal igen valóságközeli
eredmények, valamint igen sokrétű módszerek születhettek meg.ll

Ezek arra figyelmeztetnek, hogy egyazon kulturális hagyományon,
az egy nyelvet beszélők közösségén belül is egyre inkább rétegződik

a kultúra. Olyan sokszínűségnek lehetünk tanúi - még olyan vi
szonylag kis országban is, mint Magyarország -, ami szinte kiált az
antropológiai megértési módszerek hathatós alkalmazása után.

Manapság sajnos egyre kevésbé evidens, hogy a városi ember meg
érti a falusit vagy a tanyán élőt, a kisvárosi a fővárosit, a vállalkozó az
értelmiségit, a politikus a köztisztviselőt, a tősgyökeres a frissen érke
zettet, a menekült a befogadót, a nagyszülő az unokáját, férj a felesé
gét - és fordítva. Tegyük ehhez hozzá a többit, ahol számos jele van
annak, hogy megértési nehézségek támadnak: püspökök, papok, igaz
gatók, szerkesztők, novíciusok, nevelők, apátok, káplánok, sekrestyé
sek, csoportvezetők, mozgalmakat szervezők, hivatalokat működtetők
egymás közt minden relációban szembetalálkoznak sajátos zárkózott
ságokkal, félelmekkel, egyedül üdvözítőnek hitt elgondolásokkal, za
varó korlátokkal. Mindez voltaképp már azt is megnehezíti, hogy fon
tos kérdések megfogalmazása, döntő helyzetek érzékelése és értelme
zése a helyzeteknek megfelelően adekvát legyen. Ha komolyan szá
mot akarunk vetni magunkkal és egymással, akkor nem bízhatunk
mindent a kegyelemre vagy a szívből jövő szeretetre - kell hozzá
olyan képzettség és ismeret is, aminek egy részét a kulturális antropo
lógiában találhaljuk meg. A társadalmi terepismeret sokféle lehetséges út
ja közül ez az egyik, abba a csoportba tartozik, ahol a szociológia,
a szociográfia, a néprajz is van, tágabban még néhány történeti és
társadalomtudomány. Hogy mi módon érhető ez el, ehhez próbá-
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lunk végezetül néhány szempontot adni annak felhasználásával,
ahogy abban gyakorlottabb országokban az antropológiát segítsé
gül hívják a missziológiához.

A missziológia mint segédtudományt használja a kulturális antro
pológiát. Először is az antropológia mintegy kikövezi az utat a bele
érző megértés irányába azzal a néppel kapcsolatban, ahova a
misszionárius indulni készül. Megvilágítja és megkönnyíti az inno
váció folyamatát, ami a missziós munka velejárója. Talán a legfonto
sabb, hogy az antropológia tanulmányozása létrehozza a misszioná
riusban saját kultúrája behatóbb ismeretét, és képessé teszi arra,
hogy felismerje a vallási gondolatok és gyakorlatok azon részét, ami
kifejezetten a sajátja - egyszeruen annál fogva, hogy ő valamelyik
sajátos kultúrához, annak örökségéhez tartozik. Ha fel van vértezve
ezzel a tudatossággal, a keresztény misszionárius valószínűleg ke
vésbé fogja összetéveszteni saját hazája vallási szokásait az egyete
mes egyház tanításával. Valószínűleg hajlik majd arra, hogy hű ma
radjon küldetéséhez, ami az egyház születése óta azonos: hogy hir
desse Krisztust oly módon, hogy megtartsa és előmozdítsa minden
kultúrában azt, ami ott értékes. Némileg kitágíthatjuk ezeket a
szempontokat, ha misszionárius helyett egyházban dolgozó értelmi
ségit mondunk, és a távoli népek helyett (vagy mellett) a saját kul
túránk számunkra alig-alig megértett csoportjaira gondolunk.

Mindehhez hozzá kell tenni, hogy távolról sem arról van szó, hogy
a megértés és a helyzetérzékelés képességének fokozásához mindenki
nek szak-antropológussá (és még egy sor szakmában tudóssá) kellene
válnia. Arról viszont igen, hogy az értelmiségi körben feladatot válla
lók (köztük papok, szerzetesek, szerkesztők, hivatalviselők) számára
nélkülözhetetlen valamiféle társadalomtudományi alapképzettségen ke
resztül szemléleti alapokat elsajátítani; valamint arról is, hogy adott
helyzetekben és döntéseket előkészítő folyamatokban igen célszerű le
het(ne) antropológiai szakismeretet magabiztosan használók ötleteit és
elemzéseit felhasználni. Világos, hogy közvetlen egyházi használatban
egyfajta alkalmazott egyházi antropológia képzelhető el. Ma még vá
rat magára, különösen nálunk az a felismerés egyházi részről, hogy er
re szükség lehet; s az antropológia részéről is várat magára az a hajlé
konyság, amivel a saját eredményeit és szemléletét az egyházi alkalma
zás számára is hozzáférhetővé tudná tenni. Talán eljön az idő, amikor
megszülethetnek az antropológiai ismeretek továbbadásának, felhasz
nálásának intézményes lehetőségei is; addig is rendkívül sok tehető az
érdeklődés felkeltésével, az önképzéssel, az egymásra figyelés és a
egymás segítése számos informális lehetőségével.

Persze azt is tudjuk, hogy a puszta ismerettől a gyakorlatig, a gya
korlattól a reflexszerű rutinig hosszú út vezet, s hogy ezen az úton a
kegyelem és a szeretet vezethet csak el. Reményeink szerint mindez az
egyházban azt az alapvető küldetést (missio) fogja elősegíteni, amely
minden emberhez - a hozzánk hasonlókhoz és a tőlünk nagyon kü
lönbözőkhöz is - szól, a krisztusi tanúságtételreY
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