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EURÓPAI KULTÚRA ÉS KERESZTÉNY

ÜZENET A xx. SZÁZAD VÉGÉN·

Bonyolult kérdéskör tárul elénk, ha megpróbálunk a mélyére hatolni azok
nak az ellentétes, mégis egymásra ható erőknek, amelyeket az "európai kultúra"
és a "keresztény üzenet" fogalmak jelölnek. Azonnal szemünkbe ötlik, mennyire
egyetemes jelenség ez, bár a legkülönbözőbb időkben és helyeken jelentkezik,
Európa különböző nemzeteinél sajátosan eltérő módon. Kultúra és Evangélium
kölcsönösen átjárja és kritikusan szemléli egymást. Kölcsönhatásuk eredménye
minden európai nép konkrét történetében másképpen jelentkezik.
. Ennek tudatában átfogó elemzést kell adnunk, ha tájékozódni szerétnénk ko
runk Európájában, s felmérni a XX. század végi európai kultúra evangelizációja- .
nak lehetőségeit.

I

Kezdjük vizsgálódásunkat az "európai kultúra" kifejezéssel. Ez mindig Európa
történelmére utalt és utal - az Atlanti óceántól az Uralig: a különféle népek kul
turális közösségére, amelyek hasonló módon fejlődtek. A mediterrán ~ latin és
görög - világ hatott a kelta, germán és szláv népekre, de kapott is tőlük hatáso
kat. Mindnyájan a kereszténység hatása alá kerültek, de vissza is hatottak rá.
Európa népei valamennyien megismerkedtek a feudálisnak nevezett gazdasági,
szociális, jogi és politikai-hatalmi rendszerrel. --<,

A rendi országgyűléseköntőformájábanmindnyájan kimunkálták saját politi
kai testületük tagjainak: a klérusnak, a nemességnek és a polgárságnak arcula
tát. Minden európai népre hatott a felbukkanó nacionalizmus, a reneszánsz, a
reformáció és az ellenreformáció, a felvilágosodás és a modern iparosodás.
Mind alapítottak teológiai, filozófiai és tudományos központokat - egyetemeket.
Kontinensünk nemzetei véres háborúkat vivtak - s ezek.végül is világháborúkká
növekedtek. Mégis felépítettek egy kölcsönös megértésen alapuló közösséget.
Sokféle nemzeti sajátosságuk ellenére megalkottak egy mély kulturális összetar
tozáson alapuló közösséget, mégpedig közös történelmük alapján.

Ebben a folyamatban alakult ki - majdnem a tudatalatti mélységben - az az
európai lélek, amelyet határozott alapszemlélete tisztán megkülönböztet a többi
világkultúra lelkétől. Az európai lélek legmarkánsabb jellemvonásai vélemé
nyem szerint a következők:

- érzékenység az ember belső értékére;
- fogékonyság a családra mint társadalmi egységre; s ennek következtében az

ígazságosságra, amelynek az ilyen szociális egységek között ki kell alakulnia;
- a szabadság és az önrendelkezés vágya, az egyén és a család szintjén egy

aránt;
- mélységesen gyanakszik mindazon tekintélyekre, amelyek nem tisztelik ezt

az alapvető szabadságot;
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- önmaga sorsáért felelősséget érez: ez megmutatkozik a bensőségre irányuló
munkaerkölcsben - nemcsak a saját jólétét tartja szem előtt, hanem azokét is,
akik védelemre, gondoskodásra szorulnak, elsősorbana családjáét;

- megteremti a mindennapi életet átfogó. szociális hálózatot, amely elősegíti a
munkamegosztást és a különböző feladatok ellátását, hogy így biztosítsák a csa
lád létfenntartását;

- nyitott a transzcendenciára - ellenállhatatlan erő hajtja, hogy állandóan fö
lébe kerüljön léte korlátainak;

- rendíthetetlenül bízik az ész erejében, amely éppen létének anyagi problé
máit segít legyőzni.

Igy formálódott ki az európai lélek, amelynek kitörölhetelen jellemzője ez a
transzcendentális lendület: az észbe vetett hit, a szabadság és az igazságosság
iránti érzékenység, amely az egyén és a közösség kapcsolatának irányítására
hivatott.

Erre az alapra építették föl az európaiak a maguk kultúráját. A "kultúra" kife
jezés még utal az erkölcsök és szokások, az eszmék és magatartásminták, az
értékek és meggyőződések, az intézmények, a művészetek és tudományok, a filo
zófia és a vallás összetett rendszerére is. Az "európai kultúra" tehát azt a kul
turális rendszert jelenti, amely kontinensünkön a történelem során, körülbelül
500-tól napjainkig kibontakozott. Az "európai kultúra" eszerint az európai em
berek lelki, anyagi, intellektuális és érzelmi jellemvonásainak összessége. Az
"európai kultúra" -kifejezés nemcsak hatalmas művészeti, irodalmi, építészeti,
zenei és színházi hagyományt jelöl, hanem mindenekelőttaz emberi lét alapvető

formáit megélő életstílust: ahogyan az ember önmagát szemléli, kritikusan meg
ítéli és erkölcsileg elköteleződik. Ide tartozik az ember önkifejezése, amelyet a
megszerzett tapasztalatok hosszú hagyománya alakított ki, hogy eleget tehessen
legfőbb feladatainak: meghódítsa a természetet, megszüntesse földrajzi és klima
tikus kiszolgáltatottságunkat, kifejlessze a termelési módokat, beleértve a terme
lés közösségi megszervezését is. A demográfiai hullámvölgyek, a háborúk és a
különféle erőszakok korszakában pedig "megszervezze" a túlélést. Az
európai ember ebben a kultúrában fejezi ki önmagát, bár tudja, hogy ez mennyi
re töredékes. Saját kultúrájában ismeri-meg lassan önmagát, mint egy tükörben,
amely megmutatja törekvéseit, feszültségeit, egész arculatát. Ebben a kultúrában
keresi kibontakozási lehetőségét, sorsának és történelmének értelmét; mindig új
kifejezéseket keres, hogy túlemelkedhessen létének történelmi és időbeli korlá
tain.

Igen nehéz meghatározni, hogy az európai kultúrának mely gyökerei utalnak a
kelta, a germán, az antik világra vagy a kereszténységre.

Az azonban kétségtelen, hogy ez a kultúra mélyen átitatódott a kereszténység
gel. Ez a szellemi eró áthatotta az egyéneket és a közösségeket. Az európai ke
reszténység egész teológiájával, filozófiájával, lelkiségével és társadalom-koncep
ciójával egészen sajátos világ- és emberképet mutat - bár jelentős különbségekre
bukkanunk ezek sajátos alakulásában. Az európai eszményben az ember úgy je
lenik meg, mínt saját történelmének elidegeníthetetlen alanya, mint saját sorsá
nak felelőse, aki alakítani, nem pedig elviselni hivatott a történelmet. Az az eu
rópai ember alkotta ezt a történelmet, akinek alapvető érzületeit az imént szám
bavettük. Az európai ember a "Mítosz" felől a "Logosz" irányában tett lépéseket,
vagyis a racionalitás felé haladt. Ez szabadította fel őt az irreális elképzelések, a
kitalált, félelmetes erők, a mágikus és illogikus végzet-tudat, a betegségek és az
embertelen elnyomások szolgasága alól. Nem a démonok, angyalok, természetfö
lötti erők formázzák az ember sorsát, hanem maga az ember, aki lsten képére
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lett teremtve, aki képes felismerni és eldönteni önmaga jövőjét, aki tehát saját
történelmének alkotója és mestere. Ez az európai ember: a germán és szláv ne
mes, a római szenátor és polgár, a keresztény szerzetes meg a középkori és a
modern kereskedő keveréke. Miután lerombolt minden osztálykülönbséget és
hatalmat maga fölött, a XX. században végül is eljutott a "polgári kereszténység
hez". - Napjainkban éppen e típus haldoklásánakvagyunk a tanúi.

II

A XX. század végéhez érkezve az európai ember elfáradt. A fölkelések, forra
dalmak, az elnyomás minden formájával szembeszálló háborúk elindítója, a tör-

. ténelem eddigi felelőse - elfáradt. Ma is arra hivatott, hogy saját történelmének
kovácsa legyen, de már képtelennek érzi rá magát, hogy korunk elnyomó erőit

legyőzze. Ezek az erők: a bürokrácia, a technológia, a tudomány, főleg pedig a
gazdaság és a demográfiai robbanás. Részletekbe itt nem bocsátkozhatunk. Ezek
ről minden olvasó elég mély elemzést kaphat, ha rendszeresen figyelemmel kísé
ri az újságokat. Csupán azt a tényt rögzítjük le korunk nyomasztó problémái lát
tán, hogy az európai ember, úgy tűnik, elvesztette bizalmát és bátorságát. Kiáb
rándító tényekkel kerül szembe, s nincs hozzá ereje, hogy .kíutat találjon. Az
egyén úgy érzi, hogy elnyeli a gazdasági hatalom névtelen rendszere. Lehet-e
még azt mondani, hogy az ember saját történelmének ura? Nem inkább rabszol
gája-e?

E fölismerés újabb kérdéshez vezet el bennünket: erőt meríthet-e az európai
ember a keresztény üzenetből?

III

Ha az ember saját életét akarja élni, ha ő maga szándékozik irányítani a törté
nelmet,ha nem akar napjaink gazdasági és ideológiai rendszereiben felszívódni,
akkor meg kell védenie személyi méltóságát.

A személy fogalmát az európai ember a görög-római filozófiából és a zsidó
keresztény hagyományból vette át. Európában bontakozott ki eza fogalom,
amely az emberi jogok megalkotásához vezetett. Az ember azért kapott isteni
erőt, törvényt, erkölcsöt, vallást, igazi személyességet, hogy uralkodni tudjon
saját sorsa és a természet felett. Vagyis az ember mint személy nem más, mint a
történeti ember, de csak akkor, ha nem szolgáltatja ki magát egészen sem az ide
ológiák kísértésének, sem annak a veszélynek, hogy mindent számokra redukál
jon.

Ezen a ponton szólal meg az evangélium és a keresztény hagyomány felszaba
dító üzenete. Hadd utaljak az evangélium két alapvető mondatára a személy
fogalommal kapcsolatosan. Az első szerint Jézusnak Kaifás főpap ítélete miatt
kellett" meghalnia: "Expedit unum hominem mori pro populo. Jobb, ha egy em
ber hal meg a népért." Ettől a pillanattól fogva tökéletes világossággal, Krisztus
vérének tisztaságával tudjuk, hogy minden hatalom, amely egy embert feláldoz a
nép javáért, az istenit öli meg. Az isteni pedig nem a rendszer, nem a hatalom,
nem is a kultúra vagy a haza. Az isteni nem más, mint az élő ember.

Másik evangéliumi utalásunk: Jézus arra tanított minket, hogy ne úrként, ha
nem szolgaként viselkedjünk. Ez egyike a legfontosabb evangéliumi tanácsok
nak, mégpedig kettős értelemben:' a természet és az ember szolgálatában egya
ránt. Ha a jövő helyes megoldását keressük a világszintű gazdasági és népesedé-
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si problémák láttán, nekünk is a természet és az ember szolgáiként kell dönte
nünk és terveznünk. Az ember csak akkor tud ember lenni, ha megteremti a ma
ga szabadságát, s ebben nem akadályozzák meg - személyes felelősségét csak így
vállalhatja magára. S a természet is csak akkor tud minket szolgálni, ha mi is
tiszteletben tartjuk.

Feladatunk tehát az, hogy őrködjünk a társadalom humanizációján, vigyáz
zunk az ember személyi méltóságára, az előírások és rendelkezések halmaza kö
zött, a bürokrácia gépezetében. Humanizálnunk kell az életet, a politikai, szak
mai, ipari, irodai és egyetemi életet egyaránt - ezt jelenti korunkban a kultúra
evangélizációja.

Nem könnyű feladat ez. A keresztényeknek felelősséggel kell részt vállalniuk
hazájuk tásadalmi életének megalkotásában, mégpedig nem valami eszményi
bolygón, ahol előre meghatározott elképzelések szerint építenék fel az életet, a
történeti körülményeket figyelmen kívül hagyva; hanem itt, a mi Földünkön,
amelyen olyan emberek laknak, akik nemcsak saját helyzetük és sorsuk megte
remtői, hanem egyúttal a történelem és az idő gyermekei is. Az a kultúra alkotta
és formálta őket, amelyet ők akarnak újjáteremteni.

II.. János Pál pápa leveleiből és üzeneteibőllátszik: tisztában van e kérdéskör
rel. Valahol ezt írja: "Az ember mindig egy sajátos kultúra szerint él, amely
számára konkrét és történeti. E konkrét kultúra teremt köteléket az emberek kő

zött, ez teszi történetivé az emberi közösség létét. A kultúrákonbelüli és közötti
különbözóség éppen ebben a történetiségben gyökerezik ..."

Nyilvánvaló, hogy ezt a történetiséget nem sajátíthatja ki semmilyen metafizi
kai okoskodás. Mindig konkrét cselekvésrőlvan szó. A keresztények is saját tör
ténelmükbe ágyazottak, de az evangélium irányítja őket - nekik kell kidolgoz
niuk az emberi viszonyokat a ma és a holnap emberisége számára. Ez arra hív
fel bennünket, hogy egyre inkább humanizáló és humánus kultúrát teremtsünk,
egyre elevenebbé tegyük tehát az európai kultúrát. Végső soron az emberi sze
mély léte forog kockán.

Tarjányi Zoltán fordítása

GÖMÖRI GYÖRGY

Hold van, hold nincs
Múlt éjszaka elbú]t a hold.
Kerestük a gyerekkel, de az eget
felhökárpit fedte és így csupán
ívlámpát találtunk hold helyett.
Kora reggel a konyhából kinéz és
"Nézd, apa, ott a hold!" kis kezével
fölmutat oda, hol szinte moccanatlan,
a virradatba nyíló messzeségben
lebeg a hold halvány szellem-alakban.
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