
II. JÁNOS PÁL PÁPA

BESZÉD AZ EURÓPA KÖZÖSSÉG ELÖTT·
(részletek)

Európa a harmadik évezred közeledtekor saját jövőjének újabb állomásával
szembesül. Ezért fontos , hogy hosszú és viharos 'm últj át hordozó kollektí v eml é
kezete segítségével világosan tudatosítsa: ki is ő valójában. Hogy ne kén yszerül
jön a véletlenek által alakított sorsát tehetetlenül elszenvedni, hanem szabadon
tervezhesse és építhesse jövőjét. Csak a történelmi örökségre alapozva lehet he
lyesen tervezni. A történelmi örökség számbavételekor őrizkedni kell az egy
oldalúságtól, vagyis a fény mellett meg kell látni az árnyékot, s a múl t súlyos
hibái mellett az általa létrehozott értékeket.

Földrészünk mindig ta lálkozások színhelye volt, mondhatni tágas útk ereszte
ződés, ahol népek ván doroltak, egymást kiszorították vagy egymással szövetkez
tek. A Eöldközi-tenger medencéjéből kiindulva a Római Birodalom rajzolta meg
Európa első arculatát. Ez az átmeneti egység a görög és római áramlatok talál
kozásából szü letett, s kel ettől nyugatig ősi népek kötelezték el magukat mellette.
Majd a k ülönböz ó népek érkeztével, a népvándorlásban vetélk edések és össze
csapások szabdalják fel Európá t. A kereszténységnek századok hos szú sorára
volt szü ksége, hogy átjárja a különböző népeket. Lassú, alapos munkájával lehe
tővé tette; 'hogy a sokszor nagyon eltérő népek köze led jenek egymáshoz, és osz
tozzanak abban a közös örökségben, amelyben Róma és Bizánc egymást kölcsö
nösen kiegészítet te. A sok szempontból egységes civilizáció az élénk cserefolya
matoknak köszönhetően jelent meg. Gondoljunk csak Szent Benedek tan ítvá
ny áinak munkásságára. Elődöm, VI. Pá l róluk mondta, hogy a kereszt és a könyv
mell etf mindenüvé magukkal vitté k az ekét is (Pacis nu ntius brév e, 1964. okt.
24.). Emlékezzünk a Bizáncból jött hittérítő testvérekr e! Cirill és Metód, amikor
a ke re szténységet közvetítették a szláv népeknek, zsen iál is módon elfogadták,
sőt előnyben r észes ített ék a szláv kultúrát. S ezt Rómával a legteljesebb egyeté r
tésb en tették. Ok, az alapítók és úttörők szi mbolizálják az európai szell emiség
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lassú létrejöttét azoknál az embereknél, akik felszántják a földeket, létrehozzák
a kultúrát, és egyesülnek a közös hitben, .

Mi még örökösei vagyunk azoknak a hosszú századoknak, amelyek folyamán
Európában létrejött a kereszténység által sugalmazott civilizáció. Ugyanakkor
súlyos törések tartós következményeit szenvedjük ma is. A keresztények szét
szakították azt a testvéri közösséget, amelyet az evangélium megkíván. Róma és
Bizánc szomorú elkülönülése a XI. században hosszú időre eltávolította Keletet
a Nyugattól. A következő századokban pedig a nemzeti érzés lett egyre erősebb.

A társadalmi szervezet módosult. Ebben az időben fejedelmek és kereskedők,

művészek és szerzetesek járták Európa útjait; előmozdítói és kovácsai lettek az
elméleti és gyakorlati intelligencia látványos fejlödésének, a szegénység evangé
liumi szellemét újraébresztő mozgalmaknak, a remény új kivirágzásának. Euró
pa a középkor folyamán, az egész földrész összetartozásának tudatában, ragyogó
civilizációt épített föl, amelynek számos értéke időálló.

Ám ez a civilizáció nem volt képes megakadályozni sem az értékek időről idő
re történő eltékozlását (bár az ember védelmezni szerette volna ezeket az értéke
ket), sem a saját sikereitől megrészegült kultúra hamis akkordjait. Az államok
összecsaptak, hódítókká vagy meghódítottakká váltak. A keresztény világ pedig
újabb szakadásokat élt át; a XVI. században jöttek létre a legmélyebb sebek,
amelyeket még nem tudtunk begyógyítani.

Elődeink közben idegen tájak felé indultak. Hajtotta őket az emberre bízott
világ megismerésének a vágya, és ennek köszönhetőenfölfedezték a többi konti
nenst. Különös kaland! Egyrészt az evangéliumi örömhírt és reménységet viszik
szét, a technikai és szellemi fejlődést terjesztik, másrészt mint hódítók könyör-
telenül ráerőltetik kultúrájukat a különböző etnikai csoportokra, és nyugodt lel
kiismerettel megsemmisítik azok gazdag hagyományait. Az európaiak így megle
hetősen kétértelmű kapcsolatba kerülnek a többi kontinens embereivel. Kiváló
képességeiket és gyöngeségeiket, nagylelkűségüket és hataloméhségüket meg
kapzsiságukat egyaránt elvitték mindenüvé. .

Kontinensünk remekül tükrözi az ember paradox vonásait. Az ember szert
tehet intelligenciára és tudásra, lehet odaadó és szent, de képes arra is, hogy
irigységből, gőgből öljön és pusztítson. Tudatában van méltóságának, küzd az
erényekért, ám időnként önmagát lealacsonyító tévutakra lép. Ha a modern idő

kig kialakult civilizációt és kultúrát szemléljük, lehetetlen föl nem ismerni a
keresztény gyökereket. Közülük az emberről alkotott sajátos fogalom a legfonto
sabb. Ennek lényege az a meggyőződés, hogy a Világ középpontjában az emberi
személynek semmi mással nem pótolható értéke áll, s hogy a történelemnek van
értelme. A fejlődés minden téren lehetséges, és minden remény megadatott,
hogy a törvényesség keretein belül, az igazságosság és a szolidaritás szilárd alap
jain föl lehessen építeni egy jobb világot. Az ember hisz abban, hogy lehetséges
legyőzni li rosszat. Ez a hit állandóan szembesíti az eszménnyel. S bár hivatásá
nak magasztossága és a megvalósítás gyarlósága közötti különbség szenvedések
forrása, az ember mégis késztetést érez arra, hogy önmagát szünet nélkül meg
haladja, miközben a megbékélés jótéteményeire vágyakozik.

,A mai Európát kiformáló utolsó századokban az emberi tevékenység mértani
haladvány szerint növekedett, s ezért a tudomány és a technika gyors fejlődésé

nek vagyunk tanúi. Ezzel párhuzamosan az ember. vizsgálódó szemeitönmagára
szegezve egyszerre kutatja személyísége .gazdagságát és a társas élet alapjait. A
filozófusok új utakat nyitnak a racionális tevékenység számára. A legkiválóbb
jogászok újra átgondolják a jog alapjait, hogy újra fölfedezzék: az ember alap
vető és elidegeníthetetlen joga a szabadság és az egyenlőség. Más, új kép alakul
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ki a vílágról; ipari forradalmak és a társadalmi struktúrák mélyreható változásai
sorjáznak egymás után.

Az anyagi javakban való gazdagodás viszont vajmi kevés változást hozott a
méltányosság területén. Az ember a fejlődés láttán megrészegül. Sikerei raciona
lista optimizmust sugallnak, s elvezetík oda, hogy minden transzcendens eszmét
tagadásba vegyen, már csak azért is.unert azokon nem uralkodhat kénye-kedve
szerint, Különböző gondolati, filozófiai és ideológiai áramlatok támadják a hitet,
sőt magát Istent tagadják. Mindez vísszafordul az ember ellen, mert megfosztja
őt élete értelmétől. Az új eszmei áramlatok az ember hatalmát vagy az emberi
történelem dinamizmusát kiáltják ki abszolút értéknek, s ezek következményei
béklyóba verík az ember szabadságát, bemocskolják nemességét. A lelki értékek
gyakorlatí tagadása azzal a következménnyel jár, hogy az ember érzelmi vágyait
mindenáron ki akarjaelégíteni, és semmibe veszí az etika alapjait, Szabadságot
követel magának, és menekül a felelősségvállalástól; bőségre vágyik, és még kör
nyezetében sem tudja felszámolni a szegénységet. Vallja, hogy minden ember
egyenlő, miközben szemet huny a faji türelmetlenség eluralkodása fölött. A
maga számára sokat követel, s ebből nem kevés tényleg megvalósítható; ám en
nek ellenére a mai ember kételkedik élete értelmében, s állandóan kísérti a féle-
lem meg a nihilizmus, ... '.

Az európaiaknak újra föl kell fedezniük az összetartozás érzését: csak ennek
bírtokában munkálkodhatnak az egységen. Nagy terveket akkor lehet megvalósí
taní, .ha azokhoz mindenki hozzájárul egyéni tehetsége és képessége szerint,
miközben a közösséget szolgálja. Földrészünk kulturálís változatossága - amint
a sokféle nyelv léte és használata is bizonyítja - mindenki számára gazdagodást
jelent, ha a tájegységek kölcsönösen odafigyelnek egymásra. A múltban a román,
majd a gótikus művészetmindenütt aZ0!10s művészí és spirituális ihletésból táp
lálkozott, s mégis .be tudta fogadni a különböző tájegységek sajátos szellemét.
Tudományos és technikai téren már számtalan csere létezik, ennek még széle
sebb körben kellene folytatódnia, kíterjedve minden itt élőre, különösen a fiata
lokra. Egymás kölcsönös megismerése nem szegényíti el a saját hagyományokat,
éppen ellenkezőleg,tovább gazdagítja emberségünket. . ..

Másrészt tudatosítani kell, azt is, hogy ezentúl egyetlen kontinens se zárkózhat
. el a többi földrész elől, bármílyen termékeny, gazdag is legyen a saját kultúrája.
Gondolhatunk akár a kereszténységtől 'teljesen függetlenül létrejött civilizá
ciókra, akár a világ más tájain európai és keresztény ihletés folytán keletkezett
kultúrákra, amelyek rendszerint tovább gazdagodtak a különböző etnikai csopor- , .
tokkal történt érintkezésból. A keresztény hagyomány által formált szellemi
ség lényeges összetevéje a mások felé való nyítottság. Az európaiaknak köteles
ségük, .hogy mínden embert testvérként tiszteljenek és szeressenek, az euró
paíak hívatásához tartozík, hogy az egyetemesség gondolatát őrizzék és tovább
fejlesszék.

A keresztények ószintén vágyakoznak arra, hogy az emberiség számára tar
tóssá váljon az ember tíszteletben tartására alapozó és a békére építő egyetértés.
A keresztények az egységre való törekvésük által a kölcsönös bizalom és az össz
hang felé történő haladás élő jelei akarnak lenni,

A kereszténységsaját történelmének ismeretében mondhatja a vílágnak, hogy
a megosztottságon felül lehet emelkední,hogy a sebek begyógyulhatnak, feltéve,
ha a jelen világ a szeretetre vágyik, és ~em fojtja el a reményt. Hadd ismételjem
meg azt a felszólítást, amit Compostellából intéztem Európához: ."Találj újra
önmagadra! Légy újra önmagad! Fedezd föl múltad és jelened forrását, s meríts
ebből a tiszta forrásból!"

Török József fordítása
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