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Az Európai Unió
válsága és hivatása
teológiai szemszögbó1
Amikor meggyőződéses európai szellemiségű teológusként a tíz
új tagállam csatlakozása után nyilatkozom, van némi okom fejcsó
válásra. Hiszen számomra az Unió sohasem jelentett merő érdek
közösséget vagy csupán "nagy piacot',] . Sokkal inkább a nemzete
ket átfogó közjó olyan ideálját, amely nem csekély részben a krisz
tusi hit és erkölcs történelemalkotó erejéből jött létre. Érthető tehát,
hogy csalódással veszem tudomásul azt, ami a júniusi Európa Par
lamenti választásoknál történt. Az új tagállamok között például az
"élenjáró" Lengyelországban közel 80 százalékot ért el a nem sza
vazók száma, a maradék 20 százalékból pedig sokan unióellenes
képviselőket küldtek Strasbourgba. Magyarországon ugyan a sza
vazástól tartózkodók száma csupán 50 százalék körül forgott, de a
választás céliránya itt is megváltozott. A többség nem annyira az
Európa Parlament mellett, mint az uralmon levő kormány ellen
foglalt állást. Nem jele ez bizonyos tudathasadásnak? Hiszen olyan
polgárok, akik évtizedekig várták, remélték a "csatlakozást", és
akik tudhatták, milyen áldozatokkal jár a majd csak később esedé
kes közösségi áldás, hirtelen mintha megtorpantak volna a politi
kai felelősségvállalás előtt, és belpolitikai érdekeket helyeztek az
európai közérdek elé. Mintha kezdeti bátorságuk és a rengeteg
előkészítő munkájuk tudata, bizonyos mértékben nagyon is meg
magyarázható aggályok miatt, egy csapásra szertefoszlott volna.

A nagy zavarhoz valószínűleg az is hozzájárult, hogy az euró
pai kormányok már másfél évvel ezelőtt is megosztottak voltak,
mikor is egy részük az amerikai "csatlósság" ígért előnyeinek

nagyobb jelentőséget tulajdonított, mint az európai szolidaritás
keresésének. Ezt a "sakkozást" Chirac elnök sértő módon bélye
gezte meg, de tárgyilag nem tévedett. Emellett az említett kor
mányok fittyet hánytak saját népük túlnyomó többségének és az
egyházaknak a véleményére, akik szigorúan elítélték egy, a nem
zetközi jogrenddel ellenkező, mondvacsinált érvekre hivatkozó
megelőző háború megindítását. Hogy milyen szerepet játszott
ebben a döntésben a német-francia "tengelytől" való félelem és
az Egyesült Államoktól várt anyagi támogatás reménye, azt ké
sóbb a történetírás fogja kimutatni vagy megcáfolni. Mindeneset
re, mind ez az esemény, mind pedig az Európa Parlamenti vá-
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lasztások siralmas statisztikája oda vezetett, hogy a népek
megtorpantak az integrációhoz vezető úton, és alábbhagyott ná
luk az új megoldásokhoz szükséges idealizmus. Ami történt, el
lentmondást jelentett egy olyan európaiság tudatával szemben,
amely évszázadok óta éltette őket.

De az "Európa-közöny" járványa a már közösséget alkotó ti
zenöt nyugati állam tömegeit is megfertőzte. Ott is 50 százalék
fölött volt a nem szavazók száma, és ott is belpolitikai szem
pontok kerültek előtérbe. Sokan a választást az uralmon levő

kormányok, itt jobboldaliak, ott baloldaliak "megbüntetésére"
használták fel, ahelyett hogy szakavatott, meggyőződéses és kö
telességtudó képviselőket jelöltek volna ki. A nyugati országok
vezető politikusai közül alig néhány indított erre a célra szóló
kampányt. Itt is kísértetiesen leszűkültek a távlatok, és felelötle
nül viselkedett a többség. Tisztelet akivételnek: keresztényde
mokraták, "zöldek" és liberálisok mertek a közönyár ellen úszni.
Hangoztatták, hogy az európai közös "haza" létrejötte és jövője

a polgárok választási kötelességtudatán áll vagy bukik, és hogy
az egyes nemzetek önérdekére alkalmazott "fogyasztói" mentali
tás csírájukban fojtja el az Unió fejlődését.

A teológusnak bizonyára nem feladata, hogy állást foglaljon
egyik vagy másik pártpolitikai irányzat mellett, viselje bár az
akár a kereszténydemokrata nevet. De kötelessége, hogya jelen
legi válságban emlékeztessen azokra a hitigazságokra és erkölcsi
értékekre, amelyek a Felvilágosodás ideáljai mellett létrehozták
azt az Európa-gondolatot, amely teljes mértékben a többes egy
ség, a demokrácia és az emberi jogok alapján áll.

Talán meglepően hat: az említett hitigazságok között elsősor

ban a háromságban egy Istent említem meg, amely már az első

keresztény századokban élő kritikát jelentett minden abszolút
egyeduralomra törekvő kormányformával szemben. Szintúgy a
merev alá- és fölérendelésekre épülő társadalmi rendszerekkel
szemben. Ha már az egy Isten is három különböző "személy"
egymáshoz fordulásából, szerető egyesüléséből és közös tevé
kenységéből él, és annak értelmében "egy", akkor az ő képére és
hasonlatosságára teremtett népek is méltán követnek hasonló
közösségi formát. Erik Peterson protestáns hittudós már a múlt
század első felében kimutatta, hogy a demokrácia kifinomult
formái jogosabban vezethetők vissza a Szentháromságba vetett
hitre, mint a monarchikus és hierarchikus kormányzati módok,2

De még mielőtt a keresztény ókor teológusai kifejtették volna,
főleg az ariánusok császárpárti ideológusaival szemben ezt a ta
nítást, Pál apostol kidolgozta egyháztanát, amelyet analóg mó
don szintén át lehet vinni a politikai közösségek területére. Mi
az analógia? Egymástól lényegileg különböző, egymással nem
felcserélhető vagy összemosható dolgok között felismert részle
ges, de fontos hasonlóságok megfogalmazása. Ily módon analó-
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gia mutatkozik nemcsak a Szentháromság és a világi közösségek
között, hanem a szent páli egyházkép és a világi egyesülést ke
reső társadalmak között is.

Szent Pál a helyi egyházak, illetve kiscsoportok önszervezésé
ből indul ki, de elméletét a közöttük kialakuló világegyházi
rendre is át lehet vinni. Elméletének alapgondolata a "kariz
ma"-gondolat. Az a meglátás, hogy például a krisztusi kereszté
nyek közössége a Szentlélek sokféle, különbözö, de egymást ki
egészítő, a meglevő természetes adottságokba "beletestesülő",
azokat felemelő kegyelmi adományai erejéből épül fel és műkö

dik. Ilyen értelemben illik rá a már profán költők által is hasz
nált képletes beszéd a sok tagból álló egy testről. A tagok har
móniája nélkül nincs életképes test. És a tagok méltósága
különbözö feladataik ellenére azonos. Nincs köztük nemes és
nemtelen. A maga nemében mindegyik nélkülözhetetlen. Nem
csak hasznos, hanem szükséges is. A "gyöngébbnek látszó tagok
- írja Pál - sokkal szükségesebbek", mint az erősnek mutatko
zók (IKor 12,22). Mivel szinte egyetlen idegrendszer hálózza át
az egész testet, ha "szenved az egyik tag, valamennyi együtt
szenved vele, ha tiszteletben van része az egyik tagnak, vele ör
vend valamennyi" (LKor 12,26). Az apostol a korintusi közössé
get átható Szentlélekre gondol, aki egyedül képes a hívek között
fennálló különbözőségeketmegakadályozni abban, hogy ellensé
geskedés legyen belőlük. Zsidók, görögök, rabszolgák és szabad
polgárok, férfiak és nÓK (vö. Gal 3,28), műveltek és műveletlenek

ilyen vagy olyan "karizmák" letéteményesei, korán vagy későn

"csatlakozók": hála a közös Léleknek, a szétesésre hajló különbö
zőségekből közösség lesz. Egy test, élő és tevékeny "unió", töb
bes egység jegyében létező csoport. Mutatis mutandis ugyanez a
rend érvényes a közösségek közötti, az azokat átfogó egységre is.

Utópia-e, hogy egyszer majd az Európai Unió egyes tagálla
mai is hasonló ideált követnek? Avagy még hosszú évekig erő

sebbnek fog bizonyulni a kölcsönös bizalmatlanság, a nemzeti
kisebbségek beolvasztása az uralkodó többségbe. a fajgyűlölet

anakronizmusa? Tovább működnek-e azok az erők, amelyek példá
ul megakadályozzák, hogy a magyar, a szerb, a szlovák, a román
és más kultúrák egy mintegy karizmatikus többes egység szer
ves részeivé váljanak? Nacionalista önimádat és önközpontú élet
nem kaphat helyet az Európai Unióban! Az apostol a jól felfo
gott önérdek és a közérdek között szerves összefüggést lát, ami
kor kijelenti: "A lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy
használjon vele" (IKor 12,7). Magának éppúgy, mint a köznek.

Egy másik analógiára a II. Vatikáni zsinat "katolicitás" elve
szolgálhat alkalmat. Ez nem felekezeti sajátosságot jelent, hanem
a keresztény világközösség felekezetfeletti egyetemességét.
.Llni-uers-alitas"-t. Azt, hogy ami önmagában egy (unum), nem
marad egyedül, hanem mások felé (versus aliud) nyitva áll, oda-
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5VÖ. Unitatis
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fordul, arrafelé halad. Kész a mások másságát felfedezni, ér
tékelni, be is fogadni, szintúgy önmagát azok rendelkezésére bo
csátani. Tertullianus ilyen értelemben beszélt a háromságban egy
Isten "katolikus jóságáról".3 A zsinat ezt a jelzőt a helyi egyhá
zaknak az egész földre kiterjedő közösségére alkalmazza, amely
ben kölcsönös "communicatio" folyik.4 Az "Isten népének" olyan
ideális formájára - ez is még nagyban utópia! -, amely minden
nép "sajátos adottságait, képességeit és szokásait" kész befogad
ni. Ezáltal nemcsak lelki üdvösségüket, hanem "idóbeli" javukat,
boldogulásukat is keresi (LG 13,2). Hiszen a kereszténység nem
világ- és testellenes gnózis, hanem olyan vallás, amelyik az üd
vösséget és a boldogulást a lehető legszorosabban összekapcsolja.

"Ennek a katolicitásnak erejében - teszi hozzá a zsinat - az
egyes részek saját adottságaikat hozzáadják a többi részhez és az
egész egyházhoz, úgy, hogy az egész és minden rész gyarap
szik" (LG 13,3). Ezáltal kifejlődik közöttük az összetartozás és a
közös sors tudata, látják, mi mindent köszönhetnek egymásnak,
mennyivel többet hoz mindannyiunk számára a csereviszony,
mint a kölcsönös közöny vagy a meddő versengés. Az egyház
tan szótára ugyan nem tartalmazza a "demokrácia" fogalmat, de
az az együttélés és -müködés, amelyet a zsinat a katolicitás ne
vében a helyi egyházak feladatává tesz, hasonlít részben azokra
a demokratikus viszonyokra, amelyeknek az Európai Unió tagál
lamai között létre kell jönniük. Hiszen itt is, ott is önálló, szuve
rén egyedek közösségéró1 van szó, amelyben senki sem kap
anélkül hogy ne adna, és senki sem hoz áldozatot, anélkül hogy
ne nyerne (vö. LG 23,4). Az ilyen egyensúly kiépítése nem
könnyű feladat. Érthető, hogy a "kicsik" tartanak a "nagyok"
uralkodási hajlamától, és hogy a "nagyok" megfelelő kontroll
szerv híján hajlamosak előnyeikkel visszaélni. De ma már létezik
az Európa Parlament, mint ellenőrző intézmény. Minden ok meg
lett volna arra, hogy tömegesen szavazzanak rá az érdekeltek.

Az egyházak közötti ökumenikus mozgalom szintén analógiá
ra adhat alkalmat," A múltban a felekezetek közötti feszültségek,
nem egyszer társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségekkel páro
sulva (ez Észak-Írországban ma is így van), az igaz hit ürügye
alatt kitörő polgárháborúkhoz vezettek. Négy évszázad munká
jára volt szükség ahhoz, hogy az újraegyesülés igénye érvényre
juthasson, először is a felelős vezetők, aztán a nép körében. Per
sze fordított sorrendre is volt és van példa. Bizonyos mértékben
hasonló módon született meg az Európa-gondolat is. A két "ős

ellenség" (Erbfeind), a német és a francia nép belefáradt az év
százados ellenségeskedésbe és a két világháborúba. Így eljött az
idő, amikor olyan államférfiak, mint de Gaulle, Adenauer, Jean
Monet, Robert Schuman és mások, sokszor fiatal keresztényele
mokratákra támaszkodva fel tudták találni és meg tudták ala
pozni az Európai Gazdasági Közösséget, amelyben az egyesülési
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A nemzetközi
intézmények szerepe

ideál a kőzös anyagi érdekkel párosult. Ennek a politikai
"ökumenének"/ ennek a francia-német "kiegyezésnek" a törté
nelmi szerepét senki sem vitathatja el. Még kevésbé, mint a kö
zép-kelet-európai országok közös megszabadulásáét a Szovjet
unió csatlósságától. Elvben mindkét esemény rugója lehet
(feltéve, ha nem játsszák ki egyiket a másik ellen!) a jövendő Eu
rópa megteremtésének.

Itt meg kell említenem, hogy az Európai Unió felépítésében tá
volról sem csupán keresztény erők fáradoznak. Vallásilag közöm
bös vagy vallástalan emberek is, akiknek erkölcsi alapja a Felvilá
gosodás és a szekuláris humanizmus. Például szabadkőművesek

is. Ennek a ténynek tudatában nyilatkozott II. János Pál pápa
1988 októberében az Európa Parlament előtt tartott beszédében.
Tudatában kell lennie abban mindenkinek - mondta -/ hogy
nem hívő szellemek sokasága, tudósok, közgazdászok, filozófu
sok/ írók, művészek, politikusok, egyszerű dolgozók szintén meg
győződéses európaiaknak vallják magukat. A keresztények jó ré
szévelosztják az emberi jogok, a környezetvédelem, a szociális
igazságosság, a világbéke és az egész földtekére kiterjedő egész
ségügyi politika értékeit. Ezekkel a világszerte tevékeny emberek
kel és csoportosulásaikkal nemes versengést kívánt a Szentatya.
"A hit csak erősödhet azáltal, hogy szembe kell néznie a hitetlen
ség kihívésával.?" Persze a cél nem merülhet ki semmiképpen
sem a puszta hitvédelemben, hanem elsősorban az egyetemes em
beri boldogulás keresését követeli meg. Így az említett kihívás,
amely esetleg abban is állhat, hogy egy nem hívő önfeláldozóbb
módon küzd az emberi jogokért, mint sok hívő, egyben párbe
szédre is alkalmat ad. Pápánk nem fogadta-e Gorbacsovot, akinek
jó szándékát a szocializmus emberibbé tételében nem vonta két
ségbe? Szülőföldjén tanulta megJ hogyan lehet becsületes marxis
tákkal is építő módon vitatkozni és közös megoldásokat eszme
csere útján keresni. Nem csoda, hogy az említett beszédében
nemcsak a világegyházra, hanem az Európai Unióra is alkalmazta
a "nyitott rendszer" analógiáját? Ez eredetileg fizikai fogalom. Az
úgynevezett "zárt rendszer" ellentéte, amely nem vesz fel kívül
ről/ de nem is ad le kifelé energiát. Merev határai vannak, úgy
szólván "önközpontú" és "önelégült". Ezzel szemben a "nyílt
rendszer" állandó energia-kivitelből és -behozatalból él. Hasonló
csereforgaImat követel a szellemi valóságok terén a "katolicitás"
zsinati elve, s ugyanakkor az európai egyesülésfolyamat is.

De hogy mindez ne maradjon a magasztos elmélet berkeiben,
hanem megfelelő gyakorlat gyümölcsét hozza, intézményekre
van szükség. Így az Európai Alkotmány által megtervezett Euró
pa Parlamentre és bizonyos közös minisztériumokra (például a
külügy vonalán). Merem a strasbourgi Képviselőházat egy állan
dó jelleggel működő zsinathoz hasonlítani, bár tisztában vagyok
azzal, hogy az egyház lényegesen más, mint parlamentáris de-
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A sajátosan
keresztény

segítő kritika

Magyar európaiak
és európai magyarok

mokrácia. Például a zsinatban nem egyszerűen a "többség
dönt". Az analógia inkább annyiban mutatkozik a két intézmény
között, amennyiben mindkettő nemzetközi és bizonyos mérték
ben nemzetek fölötti tárgyalási és döntési fórum. Mint ilyen, az
Európa Parlament még fejlődése elején áll! Nemigen hasonlítha
tó - gondolom - sem az Egyesült Államok, sem a Német Szö
vetségi Köztársaság képviselőházaihoz. Újdonság, mint ahogy az
egy egész földrészt átfogó politikai közösség is teljesen új dolog,
a megfelelő szellemiségről és akaratról nem is beszélve.

Egyelőre úgy látszik, a tömegek nagy része, fó1eg Közép-Ke
let-Európában még nem elég érett egy ilyen intézmény elfoga
dására és aktív támogatására. A bevezetőben említett régi, mélyen
beidegződött nemzeti önközpontúság reflexei továbbra is erősen

hatnak. Szerintem azonban helytelen lenne ezeknél a megállapítá
soknál megtorpanni, elfogadni, hogy az európaiság megmaradjon
egy ködös érzelem szintjén, és ne legyen beló1e a lehető leghama
rabb mindennapos gyakorlat. Mint teológus kötelességem a keresz
ténység olyan értékeit szorgalmaznom, amelyeknek már a múltban
is sokat köszönhettünk egy európai szellem kialakulása terén, és
amelyek jövőnket is képesek kreatív módon alakítani. Felhoztam a
Szentháromság többes egységet alapozó hitigazságát, úgyszintén a
szent páli karizma-közösség és a zsinat katolicitás-analógiáját.
Mindez nagyon távol esni látszik a prózai valóságtól. Meggyőző

désem azonban, hogy éppen ennek a "távolesésnek", ennek az ide
ális jellegnek köszönhető az a sajátosan keresztény kritika, amely a
jelenlegi krízisbó1 "keletieket" és "nyugatiakat" egyaránt ki tud se
gíteni. Fó1eg a kereszténydemokratáknak segíthet sokat, ha tudják,
milyen forrásokból ered közösségi hivatásuk.

Még sokat kell tanulnunk. Fel kell ismernünk, hogy az a keresz
tény Európa, amely a középkorban egyházi gyámság alatt virág
zott, avagy az, amelynek a kelet-európai nemzetek "védóbástyái"
voltak, ma már a múlté. Egészen új utakon kell megvalósítanunk
azt az Európai Uniót, amelyen gyermekeink és unokáink jövője

áll vagy bukik. Be kell látnunk, hogy az nem lehet kizárólag a
.fogyasztók" véd- és dacszövetsége, vagy állandó kompromisz
szum különböző gazdasági érdekek között. Az európai tömegek
hinni szeretnének egy új világnézetben, egy új erkölcsiséget
hozó új szellemben. Egy lélektelen házban nem öröm lakni. Az
anyagi jólét magasrendű kultúra nélkül nem méltó az emberi
személy nagyságához. Persze, csak az a kultúra lehet magasren
dű, amely nyitva áll idegen kultúrák előtt is; ilyennek kell létre
jönnie egy olyan földrészen, amelyben otthont talál minden
nemzet, anélkül hogy szülőföldjét, hazáját, nemzeti gyökereit
meg kelleni tagadnia. Reméljük, hogy hamarosan egyre többen
lesznek szívvel-lélekkel magyar európaiak és európai magyarok.
Iskoláink, egyetemeink, ifjúsági egyesületeink, sajtónk, tömeg
kommunikációs eszközeink előtt ez a nevelési feladat áll.
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