
Európa identitása
és a kereszténység
Előadásunkat egy provokatív kijelentéssel kezdjük: szemben az ösz-
szes többi világrésszel, Európának nincs eleve adott identitása. Te-
rülete nem képez földrajzi egységet, a tarka összképét alkotó nyel-
vek és népek sem ma, sem bármikor a történelemben nem voltak
egyetlen szerves etnográfiai vagy lingvisztikai egész részei. Európa
a nyitott kontinens. Nyitott földrajzilag és a gyökereit tekintve is.
Európa nyitottságából fakadó sokféleségében alapvető kulturális
elemek, gondolati-bölcseleti eszmék szerint definiálható. Épp ezért
célunk azon kulturális építőköveknek a megragadása, amelyeket min-
denki valami módon magáénak vall, aki európainak nevezi magát.

1. Az európai identitás két fő eleme

Az Óvilág bizonyos szempontból a legfiatalabb földrész. Afrika,
Ausztrália és az Újvilág, Amerika ősi, a gyarmatosításig folyamatos
történelemben létező népei s kultúrái időben megelőzték a ma fenn-
álló európaiságot. Mikor, miért és mi módon született meg Európa?
A „Távol-Nyugat” hogyan vált le az anyáról, a mai napig sok eu-
rópaira misztikus vonzást gyakorló Ázsiáról?

A point of no return, a pont, ahonnan Európa többé nem térhetett
vissza Ázsiába, a görög–perzsa konfliktus. Ez a több nemzedéken át
húzódó harc szakítja el a köteléket, amely korábban köldökzsinórként
fűzte földrészünket a hatalmas anyához, s amely még önmegnevezé-
sünkben is visszaköszön. Európa szavunk ugyanis a föníciai nyelvből
ered, s annyit tesz: a sötétség, az árnyék földje — a napnyugat.1 Ez az
alapvetés tükröződik a névadás legendájában, hiszen a föníciai király
leányát, Europét szökteti meg Zeusz bika képében, s hozza el Kréta
szigetére, hogy a sötétség birodalmának névadójává tegye őt.

Két központi eszmetörténeti elem domborodik ki az Ázsiától való
különválás véres folyamatában: az egyik az értelem, a másik a szabad-
ság problematikája.2 A Kis-Ázsia partjain, Milétoszban a világ okára,
rendjére, törvényeire rákérdező Thálész s vele a preszók ratikus böl-
csek elkezdenek egy keleten ismeretlen úton járni: a bölcselkedés
révén belépnek a mindenségnek tabuként kezelt, s ezért a megisme-
rést lehetetlenné tevő szakralitásába, elkezdik az értelem, a logosz
máig tartó versenyfutását, teremtő feszültséget kiváltó konfliktusát a
mítosszal. Szinte emblematikusnak tekinthető, hogy ugyanitt, részben
ugyanebben a városban kezdődik meg aztán Kr. e. 499-ben a lázadás,
amely következményeiben — Dareiosz és Xerxész perzsa uralkodók
hadjárataiban — a görögség szabadságharcává terebélyesedik, szem-
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ben nemcsak a despotizmussal, de azzal a típusú emberi létezéssel,
amelynek önrendelkezése csupán látszat, s amelynek beteljesedése
az alávettetésből, a vágyakozástól való megszabadulásból, az el-
rendeltség előtti meghajlásból származó megbékélésben lelhető fel.

A gondolkodás egyedi útja s a szabadságért való küzdelem meg-
szüli azt az európaiságot, amely képes az eltérő államformájú, kul-
túrájú görög törzsek között közös, a Kelettel szembenálló identitást
létrehozni.

Csakhogy az anyaméh melege, az első otthon tudat alatt ható von-
zása újra és újra visszafordítja a fiatal Európát az ősi Ázsia felé. Nagy
Sándor a maga birodalmával visszavonul Perzsiába, amelyből a hel-
lén világ ki akart szakadni. Az utódállamok görög urai újból isten-
királyokká lesznek. A kibontakozó filozófiát magába zárja a mítosz
köde, az értelem által mind jobban megismert világ csak egy piciny
sziget az értelemmel nem megragadható, sötét és rettenetes lények
tengerében — ahogyan azt az ősi térképeken is látjuk: a felmért vi-
lágot az ismeretlen óceánja veszi körül, Herkules oszlopain túl ször-
nyek és sárkányok lakoznak, az emberi gondolat vívmányai nem tud-
ják feledtetni a mágia sötétségét. Nem véletlen, hogy időszámításunk
kezdete táján a közgondolkodásban és a vallásosságban az ázsiai for-
rásból táplálkozó elképzelések oly nagy népszerűségnek örvendtek.

A kereszténység színre lépésekor Európa a paradoxonok világa.
Görög-római kultúrája, jogrendje, technikai és tudományos vívmá-
nyai, filozófiája mutatja az értelem és a szabadság diadalát. Ugyan-
akkor a misztériumok, a mágikus gondolkodás s az állandó Ázsia
felé tekintés feltárja ennek az identitásnak a sebezhetőségét. A gö-
rögök hisznek a szabadság értelem által megvalósítható, szó sze-
rint heroikus lehetőségében — amely azonban alá van vetve a vég-
zet, a sors, a kifürkészhetetlenség sötét hatalmának.

2. Európa és a kereszténység

Látszólag illeszkedik az Ázsiából érkező hatások sorába a keresz-
ténység, amely Palesztinából jőve konkurenciaharcban állt az úgy-
nevezett misztériumvallásokkal. Sokféleképpen elemezték már, mi
volt az oka a kereszténység „győzelmének”. A társadalmi vagy böl-
cseleti szempontok értékelése helyett most arra szeretnénk rámu-
tatni, hogy az evangéliumi hit mennyire teremtő módon volt képes
belépni a paradox európai önazonosság szívébe.

A logosz és a mítosz feszültségében a megtestesülésen alapuló krisz-
tusi hitvallás felmutatta, hogy az értelemmel szemközt nem az irra-
cionalitás, hanem a meta-racionalitás áll, a Logosz testbe öltözése (s en-
nek minden folyománya: a szenvedés, a kereszt, a halál és a feltámadás),
amely a görögök szerint „balgaságnak látszó igehirdetés” (vö. 1Kor 1,21).
Ez a balgaság (gör. mória) valójában „Isten bölcsessége” (vö. uo.), olyan
bölcsesség (gör. szófia), amely felmutatja a világ bölcsességének bal-
gaságát. Vagyis a Krisztus, a keresztre feszített Istenember kifordítja
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magából a bölcsesség- és balgaság-felfogást, a keresztet crux meta -
phy sicává teszi,3 ahol a látszólag kibékíthetetlen kettősség (az emberi
tudás korlátozott érvényessége, önma gában vett elégtelensége és a
tiszta, teljes, „isteni” tudás korlátlansága, ám ember számára való el-
érhetetlensége) új távlatba helyeződik. Az értelmi tudás előtt megnyílik
az út egy sajátos ontológiai vizsgálódás előtt, amely az emberi létál-
lapot korlátai között is képes eljutni a végső igazságra. Nem véletlen,
hogy a keresztény ókor a hitét így értékeli: verissima philosophia.4

A szabadság és a fátum kettősségében a keresztény hit egyrész-
ről az isteni kegyelem, elrendelés és kiválasztás, másrészről az em-
beri szabadság és döntés dialektikájában találta fel a megoldást, ki-
dolgozva a gondviselés, a con-cursus divinus tanítását. Ezáltal úgy a
személyes életútnak, mint a történelmi események nemzedékeken
átívelő sorának újfajta, organikus értelmezése vált lehetővé, ahol az
isteni akarat és az emberi szabadság dinamikus feszültségben mu-
tatkozott meg. A késő antikvitás természetesen rámutatott arra,
hogy az így felálló képlet is rendelkezik gyenge ponttal, miként az
Ágoston és a pelagiánusok, majd Ágoston és eclanumi Julianus
püspök vitájában nyilvánvalóvá vált, elvezetve a (kettős) predesti-
náció kapcsán folytatott harcig, amely a mai napig jelen van úgy a
keresztény, mint az európai gondolat történetében.

Összegezve elmondhatjuk tehát, hogy a kereszténység a nagy eu-
rópai identitáselemeket új szövegkörnyezetbe helyezte, s új módon
volt képes feltárni azok érvényét, még ha ezzel (természetszerűleg)
újabb viták táptalaját hozta is létre. Ez oly hatalmas többlet, amellyel
a keletről érkező misztériumvallások nem rendelkeztek, hisz azok
az ős-paradoxont a mítosz javára oldották fel, megkérdőjelezve az eu-
rópaiság logoszát.

Nem feledkezhetünk meg még egy további szempontról, amely kü-
lönösen is figyelmet érdemel, amikor az európai identitás és a ke-
reszténység viszonyáról szólunk. Nagy Teodóziusz rendelkezése,
amellyel államvallási rangra emelte a keresztény hitet, a klasszikus
Róma utolsó világtörténelmi horderejű döntése volt. Ezt követően a
két részre szakadás s a nyugati birodalomfél pusztulása új kereteket
teremtett kontinensünkön. Kevéssé vizsgált problémakör, hogy ebben
az átmeneti korban miként lett a barbárok Róma ellen folytatott har-
cából egyféle Rómáért vívott kulturális és eszmei csata.5 Ez elvá-
laszthatatlan attól a kérdéstől, hogy az eltérő hátterű barbár népek, ame-
lyek több hullámban érték el kontinensünk rómaiak által civilizált
részét, miként váltak egységes középkori Európává. Michel Banniard
éppen ezt a korszakot elemzi a kultúra, a nyelv sajátos szempontjá-
ból,6 s rámutat, hogy a kereszténység jelentette nyelviségében (la tinitás),
rendjében (az ókori államiság, a Róma-eszmény hordozása), kultú-
rájában (művészetek, de akár földművelés) a hidat az antik Európából
a középkoriba — miként ez közismert tény. Azonban arra is rávilá-
gít, hogy ennél jóval többet tett az egyház: hordozta azt az egységes
„magas kultúrát” (nyelv, írás, irodalom, filozófia, tudomány, techni-
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ka stb.), amely végül képesnek mutatkozott az eltérő etnoszok egy-
ségesítésére.7 Hogy a kelta, germán, de még a szláv népcsoportok is
egyetlen Európa részévé váltak, az európai kereszténységnek, ebben
a korban az európaiság öröksége egyetlen hordozójának köszönhe-
tő. Az átmeneti kor mutatja meg, hogy volt egy történelmi idő, ami-
kor európainak és kereszténynek lenni egy és ugyanazon dolog volt.
Még ha a barbárok sajátos kultúrelemeikkel meg is változtatták az eu-
rópaiság klasszikus képletét, összességében mégis annak az eszmei
Rómának váltak részeivé, amely a „megtestesült európaiság” volt eb-
ben a hányattatott időszakban. Minden, ami ezután következik — úgy
a keresztény középkor, mint az annak több szempontból ellenhatását
képező, szekularizálódó újkor — ebből a barbár, de kereszténységé-
ben európaivá lett, igen sokszínű szövedékből vezethető le.

3. Vitatott identitás az Európai Unió Alkotmánya kapcsán

Amikor az európai egységesülés folyamata az ezredforduló éveiben
megtette eddigi legnagyobb lépését, több lépcsőben integrálta az
Unióba a korábban a vasfüggöny túloldalán élt országok jelentős ré-
szét, jogos igényként fogalmazódott meg sokakban, hogy kerüljön
megfogalmazásra ennek az újfajta egységnek az alaptörvénye. Már
a tagfelvétel folyamatában, 2002. február 27-én megkezdődött az úgy-
nevezett Konvent munkássága, Valéry Giscard d’Estaing vezetésével.
A cél az volt, hogy úgy a nemzeti, mint a nemzetközi alapokmányok
(s az azokban foglalt európai alapértékek) egységesen és áttekinthe-
tően leszögezésre kerüljenek.8 Az Európai Alkotmány szövege hosszas
munkálatok után 2004. június 17–18-án nyert elfogadást a 25 tagállam
állam- és kormányfői által.9 Ezután kellett (volna) sorra kerülnie az or-
szágonkénti ratifikációnak. A dokumentum10 I. résznek a Praeambuluma
e szavakkal kezdődik: „Ösztönzést merítve Európa kulturális, vallá-
si és humanista örökségéből, amelyből az ember sérthetetlen és eli-
degeníthetetlen jogai, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, va-
lamint a jogállamiság egyetemes értékei kibontakoztak…” Mint
látható, a szöveg felvállalja a vallás szerepét az európai örökség for-
málódásában. Amikor az Unió (vagyis: az európaiság) értékei meg-
fogalmazásra kerülnek, így ír a dokumentum: „Az Unió az emberi mél-
tóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség,
a jogállamiság, valamint az emberi jogok — ideértve a kisebbségek-
hez tartozó személyek jogait — tiszteletben tartásának értékein alapul.
Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkü-
lönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, vala-
mint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.”11

A II. rész12 Praeambuluma — a közös értékeken alapuló békés jövő
zálogaként — ugyanezen közös értékeket rögzíti, amelyek tételesen
a következők:

— méltóság (II-61–65),
— szabadságok (II-66–79),
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VII. fejezet első részét:
Conclusioni: quel che

si è perduto e quel che si è
salvato, 203–207, ahol a
szerző rámutat, hogy két

látványos esemény
bizonyítja a fenti állítást:

a keresztény (főként
katolikus) hitre térés
és Róma nyelvének

az elsajátítása.

8A Konvent munkásságát
megelőzte az

Amszterdami (1997) és a
Nizzai Szerződés (2000).

9A teljes folyamatról lásd
http://www.euvonal.hu/ind
ex.php?op=tenyek_intez
menyrendszer&ha=&id=

15 (2012.11.16.).

10Magyarul lásd
http://ue.eu.int/uedocs/cm

sUpload/cg00087-
re02.hu04.pdf
(2012.11.16.).

11I–2. cikk:
Az Unió értékei.

12Ez a rész Az Unió alap -
jogi chartája címet viseli.

96

Eleje:Layout 1  2013.01.15.  13:46  Page 96



— egyenlőség (II-80–86),
— szolidaritás (II-87–98).
Ezekhez az értékekhez kapcsolódnak a polgárok egyéb jogai (II-

99–106), az igazságszolgáltatás kérdése (II-107–110), valamint az
ezen rész értelmezésére és alkalmazására vonatkozó általános ren-
delkezések (II-111–114).

A dokumentum s az abban megfogalmazott európai identitáskép
számos vitát robbantott ki. Míg a politikai szféra a nemzeti érdek és
a közös, egységes uniós törvénykezés keretei, viszonya kapcsán nem
jutott egységre, addig a közélet felvetette az itt leszögezett elvek kul-
turális és társadalmi vonzatainak problematikáját. A viták igen
gyakran felszínesek és épp ezért kevéssé hatékonyak voltak.

A keresztények körében két kérdés váltott ki olykor erőteljesen
érzelmi reakciókat: az egyik Isten nevének a mellőzése, a másik
pedig a kereszténység történelmi, identitásformáló erejének a néven
nem nevezése. Olyan európai önmeghatározást láttak a szövegben,
amely a görög-római örökség mellett egyedül a felvilágosodás ér-
tékeit nevesíti.13 Annyit mindenesetre sokan helyesen érzékeltek,
hogy az európai társadalmak bizonyos köreiben erőteljes keresz-
ténység-fóbia uralkodik, s a nyugati ateizmus valójában nem egy-
szer antikrisztianizmus, hiszen nem a vallást, hanem a keresztény-
séget tekinti a legfőbb ellenlábasának.

Ám ha figyelembe vesszük az európai identitás formálódását,
megláthatjuk, hogy mindkét fél súlyos tévedésbe esett. Az erőteljes
keresztény álláspontot képviselők elfeledkeztek róla, hogy nem a
kereszténység az európaiság egyetlen (vagy akár csak az összes töb-
bit meghaladó) forrása, még ha e két identitás szorosan egymásba
is fonódott a történelem meghatározott pillanataiban. A keresz-
tényellenesség pedig szem elől tévesztette, hogy semmiféle euró-
pai identitással nem számolhatnánk ma, ha a kereszténység nem
töltötte volna be kultúra- és társadalomformáló küldetését, minde-
nekelőtt a Banniard által vizsgált korszakban.

A helyes eszmélkedéshez arra az intellektuális finomságra van
szükség, amelyet Joseph Ratzinger is felmutatott, amikor az euró-
paiság fogalmának megteremtésében négy eltérő, mégis komple-
menter szintet különített el:14

— a görög örökség az értelem, a demokrácia, az erkölcsiség vo-
natkozásában,

— a zsidó-keresztény örökség emberképe, amely az Istenember-
ben, Jézusban gyökerezik, s szintézist alkotott a görög szellemmel,

— a latin örökség, vagyis az állami, jogi, oktatási, de akár még
egyházi szervezet is, amelyet Róma hagyott ránk,

— végül pedig a modern Európa öröksége az állam és egyház szét-
választása, az emberi (szabadság)jogok terén.

Kiviláglik, hogy a kereszténység alapvető alkotója és teremtője a
szellemi értelemben vett Európának — ám semmi esetre sem azonos
vele. A „keresztény Európa” mind történelmileg, mind teológiailag

Politikai, közéleti
és kulturális viták

13Jóllehet ez az
ellenvetés nem felel meg
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14Lásd Joseph Ratzinger:
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ecclesiologia. San Paolo,
Cinisello Balsamo,

1987, 207–221.
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utópia, egy soha nem volt ideáltipikus állapot. A józanság hangján
annyit mondhatunk ki, ezt azonban minden ellenkezés ellenére ki
kell mondanunk: „Európát bőségesen és mélyen áthatotta a keresz-
ténység”.15 A több (európaiság és kereszténység azonos) ugyanúgy
hamis volna, mint a kevesebb (keresztényietlenített európaiság).

4. A kereszténység a mai európai identitás gyökereiben

Ha tehát korrekt és hiteles módon akarunk előrehaladni, a fentiek
előrebocsátásával kell feltennünk a kérdést: milyen szerepet játszik
napjainkban a kereszténység az európai identitásban?

A legegyszerűbb válasz természetesen az, ha visszautalunk a
gyökerekre: az emberi szabadság és értelem keresztény szintézisbe
emelt fogalma a mai napig hat, amikor „testvériségről”, „európai
családról” vagy éppenséggel elidegeníthetetlen emberi méltóság-
ról beszélünk. Az Alkotmány négy nagy alapértéke mind az Evan-
gélium hermeneutikai távlatában áll:16

— Méltóság: A görög és római ókor úgy vallotta az emberbe ve-
tett hitet, hogy eközben fenntartotta a rabszolgaság intézményét, adott
esetben mind jogilag, mind morálisan megtagadta az emberi mivoltot
a barbároktól, a rabszolgáktól, a magzatoktól, a csecsemőktől, a gyer-
mekektől, a fogyatékkal élőktől, a betegektől vagy az aggoktól, bűn
nélkül kínozhatóvá, vagy akár meggyilkolhatóvá téve őket. A mél-
tóság keresztény képlete azonban — amely a teremtés általi embe-
ri istenképűségen nyugszik — mindezt elutasította. Amikor az Al-
kotmány így fogalmaz: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben
kell tartani, és védelmezni kell”,17 valójában sem a görög, sem a ró-
mai hagyomány alapján nem tudja alátámasztani álláspontját. A fen-
ti mondat úgy történetileg, mint tartalmilag az evangéliumi em-
berképben gyökerezik. Nem tisztán jogi, hanem a szó legszorosabb
értelmében véve világnézeti kérdés.18

— Szabadság: Mint láttuk, az ókor embere úgy élte meg szabad-
ságát, hogy közben a végzet, a sors szolgája volt. Amikor az Euró-
pai Alkotmány ezt írja: „Mindenkinek joga van a szabadsághoz és
a személyi biztonsághoz”,19 valójában leszögez egy elvet, amely
túlnő a hatáskörén. Hiába van joga az embernek a szabadsághoz,
ha nincs hatalma szabaddá válni. A törvényes rend legföljebb a külső
szabadságfokokat szavatolhatja, tágíthatja ki, de nem tud belső sza-
badságot adni az embernek. A mai ember (ezt tanúsítja a minden-
napi tapasztalat, s annak ezerarcú tükröződése a kultúrában) ön-
tudatlanul is átérzi, amit a zsoltáros ír: „Önmagát senki meg nem
válthatja, senki sem fizethet az Úrnak váltságdíjat. Az élet ára túl
magas volna, meg nem fizetheti senki soha” (Zsolt 49,8–9). Szófor-
dulattal élve azt is mondhatnánk, hogy megkaptuk a törvényektől
a szabadságot — de ki ad szabadságot a szabadságunknak?

— Egyenlőség: Az egyenlőség elve szerves folyománya az előző
kettőnek. Mindazonáltal, miként azt a történelem is mutatja, sem-

15II. János Pál: Ecclesia in
Europa [=EE]. (Ford. Diós

István.) Szent István
Társulat, Budapest,

2003, nr. 24.

16Most következő
megfontolásainkhoz lásd

Christoph Schönborn már
idézett tanulmányának

megállapításait.

Méltóság

17II-61. cikk.

18Ez magyarázza, hogy
az emberi méltóság

tisztán jogi szemlélete
miért nehézkedik és válik

olykor működés kép -
telenné, amikor a magzati
életről, a fogyatékos ságok -

ról, vagy éppenséggel
az eutanáziáról van szó.

Szabadság

19II-66.

Egyenlőség
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milyen formában nem valósult meg az ókorban. Még a legmaga-
sabb fokú demokráciák is csak a társadalom egy szűk rétegének
biztosították a népgyűléseken való aktív részvételt.20 Ahhoz, hogy
a másikat önmagammal egyenlőnek tekintsem, nem elég a törvény,
valami többre van szükség. Embertestvéremnek kell őt elismernem
— de testvérré válni már nem jogi, hanem kegyelmi történés. Hogy
ez az előítéletes, rasszizmustól, antiszemitizmustól, szomszéd
népek közötti gyűlölettől sújtott Európában ma is fájó, törvények-
kel fel nem oldható hiány, naponta tapasztaljuk.

— Szolidaritás: Az európaiság eszményének egyik alapja a sors-
közösség, amely egybekovácsol minket. Így volt ez már a legelső
pillanatban, amikor a városállamok, törzsek megmaradása, sza-
badsága csak akkor volt lehetséges, ha határokon túlnyúló módon,
kölcsönös segítségnyújtás révén védték meg a közös értékeiket.
Csakhogy a szolidaritás, amelyet törvény szabályoz, lehet külsőd-
leges cselekedet, amely alól a törvény megváltozása ugyanígy fel is
tud oldani. Drámai módon mutatkozott ez meg a II. világháború
idején, amikor csak kevesen vállalták fel üldözött embertestvéreik,
zsidók, cigányok, másként gondolkodók megmentését, mivel a
fennálló jogrend eloldotta őket a szolidaritás kötelezettségétől. Ha
a szolidaritásnak nincs belső gyökere, erőtlen, esetleges és alkal-
matlan a legnagyobb terhek felvállalására. A keresztény szemlélet
beleégeti a hívő lelkébe a jézusi látásmódot: „Amit e legkisebb test-
véreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40).

Összefoglalva azt is mondhatjuk, hogy az európaiság értékei fel-
mutathatók, körülírhatók a kereszténység nélkül is, ám gyengének,
törékenynek, külsődleges formának, a kiélezett helyzetekben elég-
teleneknek mutatkoznak az őket formáló evangéliumi szemlélet nél-
kül. És megfordítva: ha elkötelezi magát ezen értékek megvalósítása
mellett, egy európaiban (legyen akármilyen vallású vagy akár hi-
tetlen) öntudatlanul is benne él valami az Evangélium szelleméből.

Boldog II. János Pál az alkotmányszöveg 2004-es elfogadása után
pár hónappal így szólt Lengyelország miniszterelnökéhez: „Bár
hiányzik az Európai Alkotmányból a kifejezett utalás mindazon
népek kultúrájának a keresztény gyökereire, amelyekből ma ez a
közösség áll, mégis bízom benne, hogy a minket megelőző nemze-
dékek által az Evangélium alapján kidolgozott örök értékek to-
vábbra is ihletni fogják azok erőfeszítéseit, akik felvállalják földré-
szünk arculata alakításának a felelősségét.”21

Ezzel pedig elérkezünk annak a megvizsgálásához, hogy miként
hat ma, s miként hathat a jövőben a kereszténység mint Európa
identitásformáló ereje.

5. A kereszténység napjaink Európájában

Érdekes felmérés jelent meg pár éve, amely a vallások és egyházak
szerepét vizsgálta Európában, s azon belül Magyarországon.22 A föld-

20Bizonyos életkor fölötti,
másod- vagy

harmadgenerációs,
megfelelő vagyoni

cenzusnak eleget tevő,
hímnemű állampolgárok

rendelkeztek csak
szavazati joggal.

Szolidaritás

Az európaiság értékei
és az evangéliumi

szemléletmód

21Giovanni Paolo II.:
Discorso al Presidente

del Consiglio dei ministri
della Polonia (2004.

október 30.).
L’Osservatore Romano,

2004. október 31., 4.

22Korpics Márta –
Wildmann János (szerk.):

Vallások és egyházak
az egyesült Európában.
Magyarország. Typotex,

Budapest, 2010.
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 rész-szerte végzett felmérések összképe, s ezzel együtt a magyar
adatok is árnyalt és érdekes képet festenek arról, hogy a hívő (nem
feltétlenül felekezethez tartozó) emberek miként látják a vallás tár-
sadalmi szerepét. Egyfelől a vallás mint a végtelenre, a transzcen-
densre nyíló kapu ritkán jelenik meg a válaszokban; másfelől azon-
ban még a kevéssé egyházias korosztályok és csoportok döntő része
is számítana a vallásra bizonyos kulturális és társadalmi kérdések-
ben. Az első jelenség (a teológiai értelemben vett vallásosság hiá-
nya) arra utalhat, hogy a lélek, a világnézet ügyei teljességgel be-
zárultak a privát szférába, s társadalmi szinten ezek jelentőségével
kevéssé számol a mai Európa. A második szempont (a kulturális
vagy társadalmi értelemben felfogott vallásosság igénye) azonban
azt támasztja alá, amit az előzőekben is láttunk: a nagy európai ér-
tékek a kellő belső megalapozás nélkül a levegőben lógnak, s adott
esetben nem tűnnek kielégítően működőképesnek.

Az európai szintű adatok összesítése éppen ezért azt a furcsa kép-
letet eredményezte, hogy az így vagy úgy hívő emberek alapvetően
az Európai Alkotmányban szereplő értékek felvállalását, előmozdí-
tását és védelmezését várják a vallástól. Bár a fiatalok (15–30 évesek)
72,9 százaléka gondolja úgy, hogy „egyik vallásnak sem feladata
Európa jövőjének alakítása”,23 s ez az arány az idősebbek körében sem
csökken szignifikánsan, a megkérdezettek összességének több mint
fele úgy vélte, az egyházaknak közösen képviselniük kell a keresz-
tény értékeket.24 Milyen értékekről van szó? A szegényeknek, ele-
setteknek és az emberi jogoknak a védelmezéséről, a kormányok mu-
lasztásainak szóvá tételéről.25 A magyar felmérés kimagasló támogatást
mutatott fel olyan kérdésekben, mint az erkölcsi iránymutatás, a tár-
sadalmi és vallási béke képviselete, a nemzetek közötti megbékélés
előmozdítása, az antiszemitizmussal és a cigányellenességgel szem-
beni fellépés, valamint a házasság és család értékének képviselete.26

Azon evangéliumi értékek, amelyek áthatották Európa identi -
tását, ma is jelen vannak, s korunk embere tudatosan igényt tart
ezekre. Ugyanakkor már ezen értékek is szekularizálódtak, elol-
dódtak az isteni gyökértől, amely táplálhatná őket. Ez a furcsa álla-
pot érhető tetten abban, hogy egyrészt az európai ember támogatja
a nagy értékeket, másfelől azok valami módon erőtlennek és hatás-
talannak mutatkoznak úgy az egyéni, mint a társadalmi élet terén.

Az értékek megalapozottságának eme vákuuma kitermeli a maga
szélsőséges reakcióit. A szabadság értékének az istenitől való eloldása
és túlzó állítása megtermi a szélsőséges és dogmatikus liberalizmust,
a személyes méltóság kiszakítása az istenképűség szövetéből létre-
hozza az individualizmust, az értelem elszigetelése az értelmen túli-
tól megszüli a depoetizált tudást, amely szcientizmusként abszoluti-
zálja magát az emberi tudás és megismerés minden általa be nem
fogható formájával szemben.

Ezen alakzatok nemcsak „objektív” érvekkel és társadalmi nor-
mákkal, de sokszor zsigeri ellenszenvvel vagy dühvel fordulnak a

Néhány statisztikai adat
tanulsága

23Uo. 73k.

24A katolikusok 78,2
százaléka vélekedik így,

de még a felekezethez
nem tartozók 56,2

százaléka is egyetértett
ezzel a kijelentéssel;

lásd uo. 78.

25Uo. 82.

Szekularizálódott
értékek

26Uo. 84skk.
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kereszténység felé, abban egyfajta sötét középkort vizionálva, amely
az egyház társadalmi és kulturális szerepvállalásaiban szüntelenül
ott settenkedik a végre felszabadult és felvilágosodott Európa vív-
mányai körül, hogy bármelyik pillanatban romlásba döntse azokat.
Ezért nem akarnak teret nyitni a kereszténységnek az oktatás, a szo-
ciális munka vagy éppen a kulturális tevékenység terén.

Ez a helyzet több szempontból analógiát mutat azzal a pillanat-
tal, amikor az ókor világába belépett a kereszténység. Ma is para-
doxonokat hordoz magában európaiságunk: képviselünk értéke-
ket, ám szembefordulunk azok egyik gyökerével; meg akarunk
valósítani eszméket, de nem tudjuk teherbíró belső tartalommal
megtölteni azokat; a végsőkig hajszoljuk szabadság és értelem ideo-
lógiává lett ideáját, de eközben a társadalom mind szélesebb réte-
gei fordulnak oda a mágia, a babona felé. Ez a földrész soha nem
volt annyira támadó az intézményes vallással szemben, mint ma —
és soha annyi álvallási praktika nem burjánzott benne, mint ma. Az
értékvákuum ideológiai feltöltése csak egy szűk rétegnek jelent
megoldást (például új ateizmus), a társadalom nagy része azonban
orientációját veszti. Ezért írta Boldog II. János Pál az Európa-szinó-
dus után: „A mai Európa azonban, abban az órában, amikor erősíti
és bővíti a maga gazdasági és politikai egységét, úgy tűnik, az ér-
tékek komoly válságát éli át. Bár több eszköz áll rendelkezésére, azt
a benyomást kelti, hogy hiányzik belőle egy közös terv elszántsága
és a képesség, hogy minden polgárának vissza tudja adni a re-
ménységet” (EE 108).

6. Európa és a kereszténység közös jövője

Thomas Mann írta: „Teljes szánalmasságában megismertük [a rosz-
szat], és nem vagyunk már eléggé esztéták, hogy féljünk a jó meg-
vallásától, és szégyelljük az olyan triviális fogalmakat és vezér -
eszméket, mint igazság, szabadság, igazságosság… Egy esztétikai
világnézet egyszerűen képtelen, hogy szembenézzen a problémák-
kal, amelyeknek megoldása feladatunk.”27 Európa nagy kérdőjele
ebben áll: szembenéztünk múltunkkal, a pusztító háborúkkal, nép-
irtásokkal, soával, és elhatároztuk a béke és egység kontinensének
felépítését azon értékekre, amelyek identitásunkat képezik; csakhogy
eközben ezen értékek kiüresedtek, gyökértelenné váltak. Van-e pa-
ragrafusokba foglalt emberi méltóság? Hatékony-e a törvényileg sza-
bályozott szolidaritás? Leírtuk, kodifikáltuk Európát, de közben el-
élettelenítettük azt. Erre a helyzetre újabb és újabb törvényekkel
válaszolunk, szabályozunk és túlszabályozunk, állami parancsba
adjuk az erkölcsöt, és nem vagyunk hajlandók belátni Mann igazát.

„Európának minőségi ugrásra van szüksége spirituális örökségé-
nek tudatosításában” (EE 120) — írta Boldog II. János Pál. A keresz-
ténységben ott az erő ehhez az ugráshoz. A kérdés csak az, felismer-
jük-e? Mert ha az egyház belép a formáleuropéerség sorába, amikor

Korunk paradoxonai

27Idézi Karl-Josef
Kuschel: Ästhetische

Kultur als säkulare
Religion? Concilium 35
(1/1999), 110–116, 115.
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intézményekkel, projektekkel, állammal és pártokkal kötött szerző-
dések révén akarja „megújítani” az Óvilágot, előre biztosítható, hogy
nemcsak maga veszít, de ami még rosszabb: az értékeket is végképp
elveszíti, hiszen katalizátorává, és nem fékezőjévé válik a fájdalmas
kiüresedésnek és élet-vesztésnek. Ha a kereszténység önmagává lesz:
a szabadság Lelkének hordozójává (vö. 2Kor 3,17) és az értelem hó-
dolatává (vö. Róm 12,1), újra betöltheti az európai identitást élettel
megtöltő szerepét, s méltán mondhatja majd Boldog II. János Pállal
Európának: „Ne félj! Az Evangélium nem ellenedre van, hanem a ja-
vadra szolgál. Ezt igazolja a tény, hogy a keresztény gondolkodás át
tudja alakítani a politikai, kulturális és gazdasági halmazokat olyan
együttéléssé, melyben minden európai ember otthon érezheti magát,
s a nemzetek egy családját alkotják, melyre a világ egyéb tájai is ta-
nulva tekinthetnek” (EE 121).

Az európai, a nyitott identitás, amely az értelmes és szabad
ember hitvallásában áll, magával ragadó, ugyanakkor törékeny le-
hetőség. Akár a szekularizmus dogmája uralkodik el rajta, akár a
szélsőséges vallásosság kultúraellenes formái erősödnek fel benne,
Európa egyaránt veszít: zárttá válik. Visszazuhan az anyaméhbe,
Ázsiába, ahol az egyén életét az uralkodó társadalmi rend megkér-
dőjelezhetetlensége, az eszmék évezredes mozdulatlan kizáróla-
gossága vezérli. Mindegy, hogy milyen fundamentalizmusról van
szó, ateistáról, nacionalistáról, antiszemitáról, rasszistáról, musz-
limról vagy keresztényről, Európa nem lesz többé Európa, ha már
nem hisz önnön nyitottságában. Egy kiút van: a kereszténységnek
újra fel kell fognia, szenvedélyesen szeretnie kell önnön egyetemes
nyitottságát, katolicitásában rejlő, Európa számára sajátos üzenet-
tel bíró potenciálját, hogy lelkévé válhasson a nyitott kontinensnek.

Nyitott identitás —
nyitott kontinens
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