
LUKÁCS LÁSZLÓ Barbárok
Hogyan keresztelte-kulturálta Szent István kora barbár magyarjait?
Egyik nemzedék, egyik kultúra követi a másikat. Személyes életünk
őseink és utódaink közé ékelődik be, az emberiség története is
egyetlen hosszú láncolatot alkot az egymást követő kultúrákból. A
váltás azonban sokféle lehet. Olykor egy-egy kultúra, társadalmi
rend megpróbálja konzerválni önmagát, s elzárkózik minden újítás
elől. Pedig az élet: növekedés és fejlődés, öregedés és pusztulás egy
befonódó láncolatából áll. A halált választja, aki ezt megakasztja: a
dekadenciába hulló társadalmak, az élő-halott intézmények, struk
túrák nemcsak muzeális értékek, hanem intő példák is.

A fejlődés elkerülhetetlen: az egyik kor ráépül a másikra, az
idősek átadják helyüket a fiataloknak. A váltás mindig kockáza
tos, gyakran válságokkal jár. Lehetnek benne döccenők, olykor
súlyos károkkal járó törések is: ha az új korszellem, az új nem
zedék nem a már elért eredményekre épít rá, hanem földig rom
bolja mindazt, amiből kinőtt, elpusztítva nemcsak a túlhaladot
tat, az ideigvalót, hanem a maradandó értékeket is. Elóbb-utóbb
persze a pusztulás nyomán is kihajtanak újra azok az értékek,
amelyek nélkülözhetetlenek emberségünkhöz, benövi a fű (vagy
a gaz) a rommezőket is. Az elpusztult értékek, alkotások, az el
felejtett, pedig az élethez nélkülözhetetlen .ismeretek kihever
hetetlen károkat okozhatnak: néhány év, sőt hónap alatt évszáza
dok eredményei semmisülhetnek meg. Megrendítő, hogy az öre
gedő Szent Ágoston hogyan ír leveleiben a közeledő "barbár
hordákról", amelyek elpusztítják a kereszténységet és a kultúrát,

Túlzás volna Babits Mihály kijelentése, hogy "új barbárság" ka
rát éljük? A név és az eszközök változtak. Az újdonság a fontos, a
hagyomány ismeretlen, a meglévőt eleve kidobásra ítélik. Néhány
éve még csak az USA-t emlegették "mindent eldobó" társadalom
ként, mára mintha az egész világon tért hódítana ez a szellem.

Az egyház kétezer, a kinyilatkoztatás négyezer éves történeté
ben a hagyomány mindig döntően fontos volt. Hagyomány és újí
tás, a régihez való hűség és az újnak teremtő keresése, a Krisztus
mércéjéhez igazodó kritika szerves része az egyház életének. Az
egyensúly azonban ma itt is megbillenni látszik. Az inkulturáció,
az idők jeleinek figyelemmel követése fontos eleme a bűnbánatra,

megújulásra mindig rászoruló egyháznak. De szabad-e "inkul
turálódni" olyan élet- és gondolkodásmódokba, olyan szubkultú
rákba, amelyek felkapott divatok, csillogó látszatértékek csupán?
Hogyan tudja az egyház megőrizve-megújítva továbbadni az
apostoloktól reá hagyott értékeket? Hogyan tud evvel modellt
adni történelmi korfordulónk kritikus (=válságos) időszakában?
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