
a nagy politikai pártok számára, segíthetné az állampolgárok megtizedelt öntudatának
megújhodását, a demokratikus vitaszellem visszatérését, teret adhatna az elemi politikai
pluralitásnak, az élet lényeges intencióinak. Belefogódznunk azonban a hagyományos
parlamentáris demokráciába mint politikai eszménybe, s belebuknunk annak illúziójába,
hogy csakis ez a .bevafr" forma nyújthat távlatban méltó és érett egzisztenciát az
embernek, véleményem szerint legalábbis rövidlátásra vallana.

Politikai odafordulásunk a konkrét emberhez, úgy gondolom, lényegesen mélyebb
valami, mint hogy odaforduljunk csupán a nyugati (ha úgy tetszik, polgári) demokráciák
szokásos mechanizmusaihoz. Sha én 1968-ban még úgy gondoltam is, hogy gondunk egy
ellenzéki párt megalakitásával megoldható volna, amely nyilvánosság előtt harcba
szállhatna az eddig uralkodó párttal a hatalomért, ma rég tudom, ez a valóságban sokkal
nehezebb, s egyetlen ellenzéki párt, valamint egy új választási törvény nem garantálhatja a
társadalomnak, hogy adott alkalommal nem válik valamilyen új erőszak áldozatává. Az
ilyen kezesség valóban nem valamiféle "hideg úton" létrejött szervezési intézkedés dolga.
Aligha található meg benne az az Isten, aki egyetlenként még megmenthet minket.

K. M. fordítása

Élő vikigegyház

KRZYSZTOF SLIWINSKI

A pápa Európa útjain

Hogy hol van Európa, könnyű megmutatni a térképen. Az európaiság azonban nem
földrajzi fogalom, hanem emberi mü, az európai népek öröksége történelmükkel,
kultúrájukkal, civilizációjukkal együtt. Továbbá e népek történetébőlkibontakozó, jövőre
vonatkozó feladat, megvalósítást követelő látomás.

Európának megvan a maga mélysége, gazdag és összetett valósága. Identitása, saját lelke
van, ahogyan a pápa mondja. Az az ész és közvetlen tapasztalat által megközelíthető forma,
melyben a 20. század végén Európa található, nincs feltétlen összhangban az európaiság
szellemi tartalmával.

A legnagyobb sebet Európa a felosztások során kapta. Némely a távoli múltban
keresendő,mint például az egyházszakadás, mely ezer éve az egyházat keleti és nyugati
részre szakitotta, s annak agátnak a növekedéséhez vezetett, mely - ismét csak apápát
idézzük - akadályozza a kontinenst, hogy mindkét tüdejévellélegezzen. Ugyanígy a mai
napig érezhető a megosztottság, melyet a reformáció hozott.
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Akét világháború két antagonisztikus, gyakran ellenséges blokk kialakulásához vezetett.
Aki csak látta a berlini falat, meggyőződhetett arról, hogy ez a határ milyen mélyen
ellentétes a város európaiságával, az európai civilizáció szellemével. Goethe írja, hogy
Európa a zarándoklatoknak köszönhetőerr jött létre. Európa azáltal születik, hogy a
kontinens különbözö helyein megnyilatkozó szentség sugárzása révén átléphetővéválnak
a falak, a határok.

"Avilágossághoz vezető útra léptek, mert a keresztény civilizáció örökösei vagytok,
mely rányomta pecsétjét egész Európára. Vele éltek, még ha nem is tudtok róla.
Eszményetek gyökere a hitben van, még ha úgy érzitek is, Isten eltűnt aláthatárotokról.
( ... ) Minden birodalom elbukott, mely hatalmát az erő, erőszak és az asszimiláció
politikájára támaszkodva próbálta építeni. A ti Európátok minden európai nép önkéntes
egyesülésébóllétrejövőEurópa lesz; olyan kincstár, melyhe e népek sokféleségük minden
gazdagságát odahordják." Eszavakat II.János pál Strasbourgban mondta, abban a városban,
mely kétezer éve a kontinensen keresztülfutó fontos útvonalak mellett fekszik, ahol ma az
európai hagyomány különbözö szálai találkoznak.

Az út és a vándor-zarándok motívurna többszörösen és különféleképpen van jelen a
Szentatya negyvenedik Olaszországon kivüli, s immár huszadik európai útján. Jelenléte
Európa útjain talán hangsúlyosabban példaerejű.mint eddig bármikor. E földön minden
igaz lelkipásztor kötelessége, hogy megmutassa: a zarándoklat vállalása gyümölcsöző a
lélek és az anyag számára. "Mindannyian sokat várunk tőled, Evangéliumi Vándor, az
Emberi Jogok Zarándoka e földön" - mondja a pápához fordulva Strasbourg érseke.
Strasbourg és az Alsó-Rajnavidék fórabbíja beleszövi szónoklatába a 119. zsoltár versének
magyarázatát, "jövevény vagyok e földön", melyhen ott rejlik az egyiptomi rabság
visszhangja és emlékezete. Minden ember jövevény, vándor, zarándok, "senki sincs igazán
otthon, s e sorsközösség emléke összeköti az embereket". Michel Hoeffel a protestáns
egyháZak, az augsburgi felekezet egyháZa és a református egyháZ nevében szölít fel:
"Legyünk képesek kifejezni azt, hogy együtt vagyunk az úton itt, Európában, minden
gondunk közepette, s ezen az úton Isten nyílt és határozott bizonyságot vár tőlünk." Nem a
katolikus Európa vagy a protestáns Európa felépítésén kell dolgoznunk - mondja Hoeffel
-, hanem Euröpaért, melyaz evangéliumot és a keresztény értékeket újra felfedezve
teljesíteni fogja humanitárius küldetését a földön, és önkéntes, közös szövetséget köt az
igazságosságért, a békéért és a teremtés művénekvédelméért.

A .katolíkus Európa" vagy a "protestáns államok" egyeseknek kedvesen hangzik és a
nosztalgia érzését kelti, másokban viszont ellenszenvet kelt. Amikor tehát "Európa új
evangelizációjáról" van szö, egyúttal óvakodni kell a vallási integrizmus csábításától.

"Európai történelmünk - mondta II. János pál az Európa Parlamentben - szerfelett
bővelkedikolyan példákban, hogy mily gyakransértették meg mindkét irányban az -add meg
a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami Istené- elvét. A vallási és a ViIági élet
összefonódása még ma is mindennapos a világ sok részében. Ez összebékíthetetlen a
keresztény küldetés európai hagyományával. Napjainkban azonban új veszély fenyeget, mely
az emberi személyiség és szabadságjogai rovására abszolutizálja a népet vagy az uralkodó
osztályt. Ott, ahol ezzel szemben az ember nem lel támaszt a transzcendentálisban, könnyen
válik az önkényes és féktelen erőszak áldozatává. ( ... ) Kötelességem kijelenteni: ha
kontinensünk vallási és keresztény alapjai háttérbe szorulnának, akkor nemcsak az egész
európai múlt örökségét tagadnánk meg, hanem veszély fenyegetné rnínden tisztességes
európai ember jövőjét, minden európai emberét, hívőét és hítetlenét egyaránt."

A pápa látomása, a pápai gondoskodás Európáról érthetetlen lenne, ha elfelejtenénk,
hogy az emberről való gondoskodásból fejlődöttki. Az európaiság az európai ember joga,
ebből következik, hogy a pápa az emberi jogok, országok, ideológiák és technikai
rendszerek fölött állva szöszölö]a, oltalmazója Európának. Az az Európa, mely tudatában
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Éles Márla fordítása

van nagyságának és tehetségének - a civilizáció hazája, melyben a viszonyítási pont az
emberi méltóság és jog. Ebből következőerr az európai ember annakalapján ítéli meg az
országokat, a politikai rendszereket, a társadalmi rendszereket, mennyire valósulnak meg
jogaik a gyakorlatban, mennyire tartják tiszteletben méltóságukat. Lemondani erről az
értékrendről. háttérbe szorítani vagy kitörölni az emlékezetből - mindez a pusztán
politikai megosztottságnál jóval mélyebben sérti az európai civilizáció egységét, azonban
ezt az alapvető egységet, a közös emlékezetben meglévő azonosságtudatot ez idáig még
senkinek sem sikerült teljesen elpusztítania. Éppen ellenkezőleg:a második világháború
kataklizmája Európa nagy részének népeit az ellenségeskedés fölhagyására késztette.

Az emberi értékek elvesztése azonban nem mindig bűnös rendszerek műve. "A
keresztények tudják, hogy ebben nekik is részük van. Az ember gyakran átadja a helyét az
egyénnek, aki saját egoizmusának rabja. Másrészt a nemzetek vagy fajok magasztalása
totalitárius és bűnös ideológiák kialakulásához vezetett. ( ... ) Ha Európa hű akar maradni
önmagához - folytatta a pápa -, arra van sZükség, hogy képes legyen az egész kontinens
életerejét összegyűjteni,megőrizzeminden térség jellemző sajátosságát, gyökereiben lelje
meg a szellemi egységet." - Nem elég kiépíteni csak a közös gazdasági, katonai, védelmi
rendszert vagy a politikai egységet. "A kereszténység arra tanítja az embert, hogy a
történelem nem állandó ismétlődésekközömbös ciklusa, hanem abban a szövetségben lel
értelmet, melyet Isten ajánl az embemek, mídön arra hívja,hogy szabad akaratából fogadja el
aző királyságát." Apápa azt mondja az európai embemek, hogy az egység keresése és építése
isteni akarattal egyező feladat és kötelesség, hogy a gazdasági javak létrehozásának s ezek
igazságos elosztásának, a politikai tevékenységnek is megvan a magalelki vonatkozása.

Habár az "emberi jog" fogalma manapság bizonyos értelemben az egész emberiség
közös kincsévé vált, tartalmát nem mindig értelmezik egyformán, sok országban és sok
helyen nincs elegendő intézményi és jogi garancia e jogok védelmére. "Az Európában
kezdődőkét világháború tragikus tapasztalata megtanított arra, hogy az emberi jogok csak
akkor biztosítottak, ha a hatalmon lévők kötelezhetőkarra, hogy átadják a hatalmat saját
polgártársaiknak; ha valamilyen formában nyilvánosan ellenörízhetök,

A morális és lelki értékek öröksége a fejlődés csaknem kimeríthetetlen forrását jelentik
a törvényhozás számára. Ennek köszönhetőerr beszélhetünk ma az -emberí jogok
harmadik generációjá--ról, amelybe beletartozik például az egészséges és biztonságos
természeti környezetben való élet joga is."

Ezek a morális és lelki értékek csaknem kimeríthetetlen forrását jelentik annak a
reménynek, hogy megteremthetök azok a jogi keretek és politikai rendszerek, melyek
képesek Európát mind földrajzilag, mind történelmében egyesíteni.

A mai Európát nincs jogunk a következő nemzedékre hagyni, át kell építeni, el kell
takarítani a meglévő romokat, le kell rombolni a mesterséges falakat. Ma itt az ideje "a
nemzeti egoizmusok széttörésének" - mondotta II. János Pál.

"Európa erejének titka Krisztus" - mondja a Szentatya, Karl Leisner, a Dachauba
küldött fiatal német szavait idézve. Az európai civilizációknak nem szabad Európa
centrikus sovinizmusba torkollnia, hanem az emberi méltóságról és a teremtés művének
szentségéröl való meggyőződéséből következik: a tolerancia, a pluralizmus, a demokrácia,
a törvényesség, a társadalmi igazságosság, az állampolgári szabadság, a szolidaritás
gyakorlatát, és felebarátunk iránti nagylelkű nyitottságot feltételezi.

"Európa csak azoknak az alapvető erkölcsi és szellemi értékeknek az újjászületése,
megerősödése és elmélyülése által újulhat meg, lelhet ismét önmagára, melyeket Európa
népei a kereszténység iskolájában tanultak meg. Ezen értékeknekköszönheti történelmet,
kulturális örökségét, küldetését a világban. Az egyház ehhez tudja és akarja adni a maga
hoZZájárulását." (1jJgodnik Powszechny, 1988.11.20.)
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