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Christianitas és
Európai Unió
Az európai társadalomszerveződés keresztény
gyökereiről

Az Európai Unióba való belépésünkkor időszerű számba ven
nünk, milyen Európához is csatlakozunk valójában, elvárásaink,
vágyaink összhangban vannak-e a kontinens eme legátfogóbb po
litikai rendszere által nyújtott realitásokkal? Beszélherunk-e egyál
talán "európai értékekről",vagy e földrész nem tekinthető egyéb
nek, mint az eurázsiai kontinens "Kelet által megtermékenyített
féregnyúlványának"?'

Nehéz Európát állandó jelzőkkel. minőségi abszolútumokkal
meghatározni, akár földrajzi, akár kulturális értelemben próbá
lunk kizárólagosan európai sajátosságokra koncentrálni. Előbbit

tekintve sem jutott nyugvópontra a kérdés, hiszen a Római Biro
dalom bukásának idején, ha a zsidá-római-keresztény kultúrkör
által létrehozott intézményrendszert és fogalmi eszköztárat tekint
jük alapnak, akkor a Mediterráneum egésze, Észak-Afrika roma
nizált partvidéke, a Keletrómai Birodalom Kis-Ázsiát és a Közel
-Keletet magába foglaló területi konglomerátuma sokkal inkább
tekinthető európai értékek hordozójának, mint a Rajna torkolatá
nak környéke, avagy a Skandináv-félsziget. Kulturális tekintetben
pedig Európa mai arculata, nyugati, északi és déli határa a 8-10.
században az arab inváziónak köszönhetően, illetve az ekkor a
keresztény vallást felvevő Lengyelország, Csehország és Magyar
ország állami szinten történő megszületéséből adódóan alakult
ki.2 A "szellemi" kontinens keleti limesének története jól érzékel
teti problémánk lényegét, az "európaiság" állandó változását tér
ben és időben, hiszen Nagy (I.) Péter uralkodásának idején, az
orosz ideológia tudatos Európa irányába fordulásának köszönhe
tően tolták el a korábbi közkeletű felfogás (a Don folyó) helyett
az Urál hegységig Európa határát.' Tehát megállapíthatjuk, hogy
Európát földrajzi fogalomként sem egyszerű dolog definiálni, és
az Európai Unió megalkotásában, bővítési folyamataiban ez nem
játszott, nem játszhatott szerepet, hiszen akkor mérlegelés nélkül
Ukrajna, Oroszország nyugati fele, Románia és Bulgária is az
Unió részeivé kellett volna, hogy váljon. Ez esetben a 2004-es böví
tés során felvett országoknak sem kellett volna kemény feltételek
nek megfelelni, hiszen a földrajzi értelemben vett elhelyezkedés
Európában nem politikai-gazdasági teljesítmény függvénye.
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Ha elfogadjuk az elöbb vázolt gondolatmenetet, és hisszük,
hogy az Európai Unió nemcsak közös piacként, gazdasági egy
ségként funkcionál, hanem ennél mélyebb hasonlóság áll fönn az
azonos társadalmi struktúrák alapján szerveződött államok kö
zött, akkor meg kell keresnünk a közös vonást, ami alapján egy
ségbe foglalhatók ezek az országok. Azt, hogy ez nem egy egy
szerű folyamat, jól jelzi az elhúzódó vita, ami az Európai Unió
alkotmánya körül robbant ki: több állam és szervezet jelezte,
hogy elfogadhatatlan lenne számára a keresztény vallásra tett
utalás bekerülése az uniós alkotmányba, továbbá neves tudósok,
közéleti emberek is ebbéli meggyőződésüknek adtak hangot."
Azonban ennek az utalásnak a preambulumból való kikerülése
erősen megkérdőjelezi a többi fogalom létjogosultságát is. Az an
tikvitás közel sem fedte le a mai Európa egészét, ahogya felvi
lágosodás és a humanizmus eszméi sem érintettek meg minden
kit az adott korban. A rómaiak és a görögök számára Európa
pusztán földrajzi fogalom volt, nem kapcsolódott hozzá kulturá
lis vagy vallási többletjelentés. Ezzel szemben, ami az Európa-fo
galomnak alakot, fontosságot és tartósságot biztosított, az a ró
mai egyház és annak feje, a pápa volt.' 800 körül Európa
megegyezett az Imperium Christianum fogalmával, ami a Frank
Birodalom által újra egységbe kovácsolt, immár keresztény csá
szárságot jelentette. A keresztény egyház hálózatán keresztül a
keresztény vallás - egy egészen szűk réteget leszámítva - min
denki számára elérhető, ismert és elfogadott volt, sőt az antik iro
dalom újra felfedezését, a humanizmus szellemi áramlatának
megszületését is okkal kereshetjük a keresztény egyház berkein
belül. Az egyházi gondolkodás jelenléte olyan erős volt, hogy az
európai társadalmak fejlődésére ez fejtette ki a legerősebb hatást,
így, ha egy közös, minden európai országra, ám kizárólagosan
csak ezekre érvényes vonást keresünk, akkor az európai társadal
mak struktúráját méltán tekinthetjük egy ilyen jellemzőnek.

Tovább árnyalja azonban a képet a keresztény egyház meg
osztottsága. Az első ezredforduló után mind nyilvánvalóbbá vált
a szakadás a Róma primátusát elfogadó nyugati királyságok és a
Bizánc szellemi (és sok esetben politikai) függésében élő, a ma
gukra mint a keresztény vallás őrzőire tekintő ortodox egyház
szervezetében élő balkáni népek kulturális-társadalmi fejlődésé

ben. Ebben a vertikumban a legfőbb, és szinte egyedüli szerve
zőerő, ami a mai fogalmainkban élő Európára hatott, a
Christianitas, illetve a 12. században megjelenő latinitas fogalmá
val rendszerezhető, aminek a latin egyház adta az összetartó
erejét. Így ebből az ortodoxiát több okból is kívül kell helyez
nünk. Ugyanis csak a Róma szellemi főségét elfogadó nyugati
területeken jött létre olyan sajátos társadalmi strukturáltság, amit
összefoglalóan feudalizmusként" határozhatunk meg, amelynek
szervezőereje a Bologna egyetemén éppen a 11. században újra
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A szakrális és a világi
szféra szétválasztása

felfedezett római jog lett, s amelrből szintén csak a Nyugat által
ismert skolasztika kifejlődhetett. A jogi gondolkodás és a kon
zervatív alapokon álló, de ahhoz kritikai hajlammal viszonyuló
újító szellem, ami a mai Európa egyik legfontosabb sajátossága,
nemhogy a korabeli világ más kontinensein, de még a földrajzi
lag Európához tartozó, keleti kereszténység rítusai által beháló
zott területeken sem volt ismert egészen a 18. századig. A római
jogból kifejlődő szerződéselmélet megteremtése Európa egészé
nek olyan fundamentumának tekinthető, amelynek megléte a
közösség részévé tesz egy társadalmat, hiánya azonban szigorú
an kívül rekeszti azon. Az ebben az elméletben megbúvó ellen
állási jog szerint a közösség átruházza jogát az uralkodóra, de
ha az zsamokként viselkedik, elveszti jogát az uralkodásra, és
letehető, sőt indokolt esetben meg is ölhető (jogeljátszás elméle
te). Oroszországban a 18. századig a jogi gondolkodás nem ját
szott szerepet, hiszen a szerződés, mint emberi természetű dolog
eretnek fogalom volt a hatalomgyakorlás isteni természetével
szemben. I. Péter alatt is, mikor ez az eszme meghonosításra ke
rült az orosz gondolkodásban, leginkább az uralkodó isteni, ab
szolút hatalmának alátámasztására szolgált.8 Az orosz uralkodói
hatalom közép- és kora újkori legitimációja során a jog helyett
elég volt Istenre hivatkozni, különösen azokra a bibliai fejezetek
re, ahol az uralkodó és Isten egymás mellett szerepelnek.9 Ezek
alapján még közmondások is születtek, amelyek közül dolgoza
tunk szempontjából talán a legfontosabb: "Féld az Istent, a cárt
pedig tíszteld.v'" Tehát Oroszországban az uralkodói hatalom te
ológiai alapokon, míg a nyugati országokban jogi alapokon nyu
godott, utóbbi már a 12. századtól. Ennek oka, hogy a nyugati
egyház Isten és ember viszonyát kezdettől fogva jogi viszony
ként értelmezte, jogok és kötelezettségek relációjában fogta föl.l l

Ebbó1 az alapfelállásból nőtt ki az a feltételezés, miszerint "Isten
maga a törvény, a törvény kedves neki", mivel általa teljesedik be
Isten akarata, és az uralkodó azért hasonlatos Istenhez, mert ő az
igazság képmása, a törvény őre.12 Ezzel szemben Keleten, az orto
doxia Isten szeretetét helyezte a középpontba, ahol az uralkodá
nak Isten földi képmásává kell válnia, aki maga a szeretet. Ezáltal
vált a cár tökéletessé, mert azzal, hogy uralkodóvá válik, egyben
Isten képére is formálja magát, és az ő vezetésével a nép is töké
letessé válik, és ezzel megteremtődik a földi mennyország.P

A nyugati jogi gondolkodást erősítette, hogya Biblia latin for
dítása során Jeromos római jogból vett fogalmakat és terminuso
kat alkalmazott, és a Vulgata alapvetően jogi dokumentumként is
szolgált, sőt a pápaság önmaga meghatározására ugyancsak a
római jogot hívta segítségül. A döntő áttörést azonban a 11. szá
zad hozta, amikor a reformpápaság szükségét érezte morális
kapcsolatainak jogi kötelékké alakítását. Ekkor merült fel a szak
rális és világi szféra szétválasztásának igénye, aminek következ-
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tében a világi hatalmat megfosztották szakrális jellegétől. Az eh
hez szükséges jogi alátámasztásért azonban visszanyúltak az
antikvitáshoz, és segítségül hívták a római jog lex regia elvét, mi
szerint a római nép átruházta összes hatalmát a császárra. Így
mostantól az uralkodók nem hivatkozhattak hatalmuk isteni ere
detére, hanem el kellett fogadniuk világi hatalmuk racionális
eredetét." Ez a gondolkodás teremtette meg az európai jogtudo
mányt Bolognában, amely a római jog terminológiáit, fogalom
rendszerét felhasználó kánonjogászok jogi formuláin alapult.
Ezek közül a legfontosabb az a római jogból átvett sor, mely
szerint "ami mindenkit érint, azt mindenkinek jóvá kell hagy
nia" (quod omnes tangit, ab omnibus approbetur), s ez a 13. század
tól az európai rendi államok alkotmányjogi alapelvévé vált." E
kapcsolat nélkül érthetetlen a nyugati alkotmányos gondolkodás
fejlődése, aminek csúcspontja az alkotmányban rögzített általános
- és titkos - választójog lett. Az ortodoxiában azonban hiány
zott a jogi színezetű teológia, nyelvi és fogalmi alap, sőt az érdek
lődés is; ennek következtében, mind a skolasztika, mind az egye
temek létrejötte elkerülte az ortodoxia világát. Ezért nem került
- nem kerülhetett - bele az orosz gondolkodásba a természet
jog és a jogi hierarchia fogalma sem. Nyugaton természetesnek
vették, hogy az uralkodó csak pozitív, tételes jogot alkothatott,
sokszor ezt is a rendi gyűléssel együtt, ám a természeijog funda
mentuma rá nézve is kötelező volt, és törvényalkotásának ezen Is
ten által az ember szívébe írt joggal is szinkronba kellett lennie."
Az ortodoxiában azonban sem a római jog befogadására, sem a
természeijog értelmezésére nem került sor, hiszen a 16. századtól
az a meggyőződés alakult ki, hogy az uralkodó Istennel misztikus
kapcsolatban áll. Az uralkodó cselekedeteiben Isten szándéka feje
ződik ki, ezért úgy, ahogy Isten felett, a cár felett sem állhat sem
miféle korlátozó törvény.F így az uralkodó és Isten törvényei közt
alig lehetett különbséget tenni, és ehhez a józan észt sem lehetett
segítségül hívni, hiszen a keleti egyház teológiai tanítása szerint az
ember megromlott a bűnbeesés következtében, így elvesztette
természetes ítélőképességét. Ezért a bűn menedékeként csak Isten
szolgálhatott, akinek, mint tudjuk, a cár volt földi képmása, s
ezért joggal vált közmondássá, hogy a "cár akarata törvény' .18

A jogi gondolkodás hiányának tudható be, hogy az ortodox
világban nemcsak az uralkodói hatalmat nem tudták jogi alapra
helyezni, de ez akadályozta meg, hogy az alattvalók jogai meg
fogalmazódjanak kiváltságok, privilégiumok formájában. A jog
kifejező fogalma ebben az esetben a szabadság volt, és a nyugati
egyház szabadsága, a libertas ecclesiae szolgált mintául a társada
lom többi szereplője számára. Ennek továbbgyűrűzése volt a
rendek, céhek, városok, összefoglalóan a kivívott jogai által dif
ferenciált társadalom kiépülése. A nyugati típusú, kiváltságok
kal, önkormányzattal, saját igazságszolgáltatással rendelkező vá-
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Balassi Kiadó, Budapest,

1995, 74.

rosok, egyetemek megszületésére nem kerülhetett sor keleten,
hiszen mind a fogalom, mind a minta hiányzott hozzá. De en
nek volt köszönhető, hogy az egyéni szabadság sem volt dekla
rálva, ami a nyugati kereszténység primátusa alatt levő területe
ken ugyancsak innen volt eredeztethető, és a szabadságok e
rendkívül sokszínű világát éppen a természetjog tartotta össze.
Így épültek fel a középkorban a "szabadság kis körei", a hata
lom befolyásától mentes, saját életét irányító társadalom pillérei,
amelyek a mai nyugati társadalom alapjait is jelentik. Magának
a természetjog fogalmának hiánya is megakadályozta a keleti te
rületek társadalmainak hasonló ívű fejlödését." Itt a szabadság
egyedül a lélek szabadságát jelentette, és a szabadság fokozatai
is híányoztak." Ebből kifolyólag hatalomtól független egyházi,
vagy földesúri központok sem jöhettek létre, ezért is elképzelhe
tetlen a reformáció elterjedése, és az egyháztól független értelmi
ség megjelenése, térhódítása." Mivel az uralkodó Isten földi
képmása volt, a zsarnok cár leváltására sem volt lehetőség, amit
az ortodox vallás által hirdetett viselkedési normák sem enged
tek, hiszen az eleve bűnös alattvaló egyetlen lehetősége az volt,
ha alázatosan elfogadta sorsát, amit az Isten mért ki rá. Itt az Is
tentől való félelem és a saját akarat hiánya olyan természetes
volt, hogy nem értelmezhető az a nyugaton természetes beideg
ződés, miszerint polgárnak lenni annyit jelent, mint nem félni. A
szabadság által kivívott biztonság érzése, ami az öntudattal bíró,
saját életét formálni akaró, Európában élő emberek természetes
sajátja, annyira idegen a nem ezt a társadalomfejlődési utat bejá
ró balkáni és orosz társadalmak tagjai számára, hogy falat emel
a földrajzi Európa keleti és nyugati fele közé.

Hasonló a helyzet a nyugati egyház reformtörekvéseibőlmeg
születő európai iskolahálózat esetében is. A középkori káptalani
iskolák magas műveltségű paptanárainak személyisége akár
messze földről is vonzhatott tudásra szomjazó embereket, és
megfelelő képzettségük, jogi szemléletük révén ezen intézmé
nyek hallgatói és tanárai közösen hamar elérték, hogya világi
hatalom befolyásától mentességet szerezzenek. Így született meg
az universitas intézményrendszere, és az egész nyugati világot
átszövő egyetemi hálózata. Ök közvetítették azt az egyetemes
tudásanyagot is, ami nagyban meghatározta Európa szellemi
egységét. Ebben segítségre volt a latinitás is, ami a nyelvi korlá
tokat megszüntette a különböző nációk között, és ennek volt kö
szönhető az is, hogy az új eszmék, irányzatok a különböző né
pek fiai közül kikerülő hallgatóság révén rendkívül gyorsan el
tudtak terjedni. Ebben óriási szerepet játszott a peregrináció, hi
szen a középkor emberének nem elsősorban a diploma megszer
zése, hanem a világlátás, a tapasztalat- és kapcsolatszerzés volt a
fő célja, amikor beiratkozott Európa valamelyik egyetemére. Így
került kapcsolatba Lukács, a későbbi esztergomi érsek Thomas
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Az oktatás helyzete az
ortodox keleti világban

24Ennek volt köszönhető,

hogyellenségesen
viszonyultak a kávéhoz,

dohányhoz, teához,
mivel ezek a cikkek el
sősorban külföldről ér

keztek. Sashalmi Endre:
Oroszország gazdasága

15-18. században.
JPTE, Pécs, 1995.

Beckett-tel, a késöbb vértanúságot szenvedő canterbury-i érsek
kel Párizs iskolájában, így volt Paulus Hungarus Bologna dékán
ja, de ennek volt köszönhető a 16. században Oláh Miklós esz
tergomiérsek és rotterdami Erasmus, valamint Szegedi Kis
István és Melanchton kapcsolata is.22 Mivel Magyarországon 
rövid periódusokat leszámítva - nem működött felsőoktatási

intézmény, a magyar fiatalok a francia, itáliai, majd megalakulá
suk után a bécsi és krakkói egyetemek fakultásait látogatták.
Azonban a peregrináció nem csupán egy irányban működött,

amit jól mutat, hogya 16. században Angliából származó tanár
oktatott Kassán, Strassburgból érkezett tanárnak Schremmel Áb
rahám Besztercebányára a városi tanács meghívását elfogadva.f
Külföldi műhelyekben készültek első könyvnyomtatásaink is bé
csi mesteremberek segítségével, lengyel papír felhasználásával,
valamint erdélyi szász nyomdaalapítóink is külföldről szerezték
be tudásukat, felszerelésüket. Hasonló a helyzet, csak éppen irá
nyát tekintve fordított a magyarországi Temesvári Pelbárt eseté
ben, akinek magyar földön született prédikációs gyűjteménye a
15. század végi Európának egyik kedvelt olvasmánya volt. Ezért
talán nem túlzás azt állítani, hogy a magyar nyelvű könyvnyom
tatás és könyvtörténet is szerves részét alkotja az európai műve
lődéstörténetnek. Ez a helyzet nem változott az ország török
uralom alatti szenvedésének idején sem, hiszen a török által
megszállva tartott Pécsett és Tolnán is működtek jelentős iskolák,
ahonnan sokan keltek útra Wittenberg és Heidelberg felé, de nem
volt ez másként a magyar nép sorsában osztozó horvátok eseté
ben sem, s említhetnénk a Lengyel Királyságot is. így tudta a re
formáció idején is biztosítani Európa szellemi egységét a nyugati
keresztény igényekből kinövő iskolahálózat, ami befogadója, sok
esetben elindítója volt újító szándékú szellemi irányzatoknak.

Az ortodox keleti világban ezzel ellentétben, mivel az alapve
tő cél a hit tisztaságának változatlan formában való megőrzése

volt, nem fektettek hangsúlyt az oktatásra, az egyház nem tar
totta feladatának iskolák működtetését. Az ember eredendő

bűne miatt józan eszére úgysem támaszkodhatott, hiszen meg
váltást csak az Isten földi képmásának tekintett uralkodótól vár
hatott. így nem volt szükség peregrinációra, sem önálló kezde
ményezésre, aminek következtében esélyük sem volt az ortodox
népeknek a nyugat-európai kultúrkör mindennapi életébe be
kapcsolódni, főleg, mivel ellenségesen viszonyultak az általuk
eretnekeknek tartott .Jatínokhoz". Alapvetően az összes idegen
hatást ellenségesen szemlélték, mert véleményük szerint minden
potenciális veszélyforrást jelentett küldetésükre nézve, miszerint
vallásukat mozdulatlan állapotban kell továbbadni."

Ebből a nézőpontból, ha a humanista művelődést,vagy a re
formáció vallásújító törekvéseit európai értéknek tekintjük,
ugyanúgy, mint annak szellemi-művészeti előzményeit, a sko-
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lasztikát, gótikát és a reneszánszot - ahogy azt Fejtő Ferenc tet
te idézett cikkében -, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a
mából visszatekintve Európa keleti fele nem tekinthető a mai
Unió spirituális elődjének. Ám az is nyilvánvalóvá válik, hogya
mai Európa szellemisége nem Montesquieu Törvények szelleme
című munkájában, hanem a nyugati kereszténység és az általa
interpretált római jog alapvető értékeiben gyökerezett.

Ez a megállapítás annak ellenére megállja a helyét, hogya 18.
századra Európa fogalma - szinte észrevétlenül - teljesen
megváltozott. Buda 1686. évi ostrománál a XI. Ince pápa által
megalkotott "Szent Szövetség" európai keresztény fejedelmeinek
csapatai voltak jelen, ez volt az utolsó olyan háború, amelyben
keresztény európai államok és nem európai országok küzdöttek.
Az 1713-as utrechti béke aláírói azonban már szuverén államok
vezetői voltak, és itt transzformálódott át a "keresztény" fogal
ma, és vált szinonimájává az "európai"; s az időszámítás tekin
tetében is ekkor vált Európa egységessé.25 Európa és az ortodo
xia első komoly eszmei kapcsolatfelvételére is ekkor került sor.
A nyugaton megszülető felvilágosodás, ami sok esetben indukál
ta a nemzettudat megerősödését, avagy éppen életre hívta azt,
egybevágott a bizánci egyház erősen nemzeti jellegével. Érdekes,
hogy ide a nyugat államai a nyugati keresztény egyház befolyá
sának visszaszorításával jutottak el, amelyegyértelműen egyete
mes célokat fogalmazott meg, szemben az ortodox egyházzal,
ami éppen hogy segített a nemzeti tudat kialakításában.26 Talán
nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, a Balkánra ek
kortól illik rá az "Európa lőporos hordója" kifejezés, ami jól jel
lemzi a térség Európához való ambivalens viszonyát. Nyugat és
Kelet struktúrájának torz kapcsolatát mutatja az is, hogya Bal
kán első felsőoktatási intézményét Görögországban hívták életre
a 19. század első felében, s az nem véletlenül éppen egy katonai
akadémia volt. Innentől kezdve vált akut problémává az Osz
mán Birodalom által hátrahagyott Balkán, és az örökké kiismer
hetetlen nagyhatalom Oroszország, amelyik éppen ekkor lépett
fel a pánszláv eszmét felhasználva nagyhatalmi igényeivel.

Európa nyugati fele máig nem tud mit kezdeni ezekkel az
államokkal, és ez a helyzet addig nem is változik, amíg nem haj
landó figyelembe venni saját és az ortodox társadalmak fejlődése

közötti különbségeket. Azonban ehhez fel kell ismernie Nyu
gat-Európának önnön sajátosságait, mint az egyén szabadsága és
méltósága a jog nyújtotta biztonságnak köszönhetően, és a szaba
don szerveződő közösségek organikusan felépülő, skála-független
hálózata, ami decentralizáltságával óriási stabilitást ad társadal
mainak." Bár ennek felismerése még távol áll Európa jelenlegi
korifeusaitól, azonban - miközben folyamatosan megéljük euró
paiságunk sokrétűségét, térben és időben való változásait - a
nyugati kereszténységben gyökerező gondolatisága tagadhatatlan.
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