
ség ben és szenvedésben rakták le, olyan szenvedésben, melyet ma aligha tudunk
megérteni." (Uo.) A középkorban, mely a pusztulás és a kétségbeesés idöszaka volt,
láthattuk a legnagyobb szellemi forradalmat, melyet a világ valaha is tapasztalt, és
azokat az embereket, akik ezt az átalakulást hozták - többek között Szent Ágoston,
Szent Benedek, Szent Gergely és Szent Bonifác, akiket egy hősi eszménykép ösz
tönzött koruk csapásai ellenére, vagy talán épp azok által.

Ez történt a mi nyugati civilizációnk esetében is: a keresztény vallás alakitotta ki:
"a kereszténység Európának nemcsak vallásos hitét és lelki eszményképeit adta,
hanem valóban az a szellemi erö volt, mely meqtererntette a nyugati kultúra egysé
gét. A kereszténység elterjedése elött nem létezett Európa." (A modern dilemma,
1930.) Egyszóval tehát, Európa egysége a kereszténység egysége volt.

És rni maga Európa? Amint Dawson látta, Európa "több, mint nézetek, és az euró
pai kontinens állam ainak összessége, és több, mint a modern nemzetközi világ föl
osztása" .. A nemzetek közösséqe, akik egy közös hagyomány, vallás és kultúra örö
kösei, é~ akik szélesebb szellemi közösséget alkotnak, mint bármilyen politikai szer
vezet.

Dawson rámutatott, hogy a középkori katedrálisokban és templomokban, melye
ket Európa minden talán megtalálunk Chartres-tól Toledóig, vagy akár az angliai fa
lusi templomokban még mindig láthatjuk ennek a letűnt keresztény kultúrának az
emlékeit. Csak el kell képzelnünk, milyenek lehettek virágkorukban - "szinekben
pompáztak, szobrok gazdagitották öket, és a szertartás muzsikája és drámai cselek
ménye töltötte be öket - a szellem erős várai voltak ezek", hogy figyelmeztessenek,
milyen tontos szerepet játszottak a kor emberének életében. A legszembetünöbb az
akkori anyagi szegénység és a mai ember lelki elszegényedése közti különbség.

Dáwson azzal érvelt, hogy ha nem akarjuk elveszteni a nyugati civilizáció minden
örökségét, melyet ilyen áron sikerült megszereznünk, akkor helyre kell állitani a ke
resztény társadalom igazi egységét, mivel ,;a hit misztériuma az élet lényegére
egyesiti az embereket, és a szó humánus értelmében, aránylag jelentéktelenre csök
kenti a köztük levö kulturálls különbségeket." (Európa egyetértésben, 1952).

CHRISTOPHER DAWSON

A VALLÁS ÉS EURÓPA

Azok, akik emlékeznek közülünk a század eleji, a két világháború előtti Euró
pára, érzik, hogy egészen más világban éltek akkor, mint ma. A változás olyan
hatalmas, hogy igen nehéz megmagyarázni annak a fiatalabb generációnak, ame
lyik csak ezt a világot ismeri, melyben most élünk. Biztos, hogy sok mindent
veszítettünk, amit azelőtt a civilizált élet természetes és nélkülözhetetlen feltéte
lének hittünk. Másrészt' alkalmunk volt sokat tanulni. Minden attól függ, hogy
eddig hogyan éltünk ezzel, és hogy a jövőben mire használjuk.

Talán a legnagyobb veszteségünk, hogy megszünt a kommunikáció és a gondo
latok cseréjének lehetősége. A XIX. század kultúrájának sok hibája volt, de elő

segítette a gondolatok szabad áramlását. A politikai országhatárok nem jelentet-
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tek egyben kulturális korlátokat, és a hasonló szinten tanult emberek ugyanazo
kat a könyveket olvasták, ugyanazokat a problémákat vitatták meg egész Európá
ban és Amerikában, Szentpétervártól és Párizstól New Yorkig és Buenos
Airesig.

Ma mindez megváltozott. A XIX. század régi liberális kultúrája eltűnt, és a
válaszfal kelet és nyugat között ma már nem csupán politikai; feltűnt egy ideoló
giai határ is két társadalmi forma között, mely hermetikusan elzárja őket egy
mástól.

Mindamellett az európai kultúra egysége sokkal régibb és mélyebb, mint a
XIX. század liberális kultúrája volt. Lelki alapokon nyugszik, amelyet nem sem
misíthetnek meg politikai és gazdasági forradalmak. A XIX. század liberális tár
sadalmának felületes nemzetközi egysége mögött ott van a keresztény kultúra
egysége, mely ezer évre egyesítette Európát, s amely kelet és nyugat népeinek a
szellemi hagyományok közös örökségét, erkölcsi értéket és eszményeket adott.

A keresztény kultúra e közös hagyományát két különböző csatornán örökítet
ték át, és két különböző kulturális szinten hat. Egyrészt mélyen gyökerezik az át
lagember életében, különösen aparasztokéban, és kifejeződik a népszokások
szinte minden formájában, a családok és a faluközösségele életében, a paraszttár
sadalom művészetében és költészetében. Másrészt a magasabb intellektuális
kulturközegen keresztül is terjedt, és szoros kapcsolatban áll az egyetem intéz
ményével, mely a keresztény kultúra egyik legjellemzőbb létesítménye volt, vala
mint az európai irodalom és gondolkodás legkiemelkedőbberedményeivel.

Ez a kettősség megtalálható rnind keleten, mind nyugaton. Láthatjuk ezt pél
dául Oroszországban, ahol emberemlékezet óta a keresztény hagyomány terem
tette meg a tömegkultúra alapjait. Jól ábrázolja ezt Makszim Gorkij leírása arról
a családról.camelyben a gyermekkorát töltötte, és ahol ugyanakkor a XIX. század
hatalmas írói, Gogol, Dosztojevszkij, Tolsztoj és a többiek vagy tudatosan voltak
keresztények, vagy erősen foglalkoztatta őket kapcsolatuk a keresztény hagyo
mánnyal.

Ugyanez áll nyugatra is. Itt is elevenen él a vallásos népi hagyomány, amely
megmutatkozik Közép-Europa parasztkultúrájában (ezt láthatjuk Oberammer
gau passiójátékában), az angol és amerikai szekták vallásos életében, másrész
ről pedig jelen van a keresztény gondolkodás magasabb irodalmi tradíciója,
ahogy azt olyan gondolkodók és Író k képviselik, mint Newman; Kierkegaard,
Gerard Hopkins, Charles Peguy és G. K. Chesterton. A két szint és azok keleti
meg nyugati kifejezési módja közti hatalmas különbség ellenére mindegyik kö
zös gyökérből ered. Ez a gyökér ma is él, a háborúk, a forradalmak és az államok
által ellenőrzött hivatalos-ideológiák okozta változások ellenére.

Igaz, hogy a kereszténység régi egysége már a múlté. A mi modern kultúránk,
mind keleten, mind nyugaton majdnem teljesen szekularizált. Tudományos, mú
szaki, gazdasági civilizációvá lett - és nincs köztük többé egység. A nyugat sze
kularizált kultúrája- kapitalista, liberális és demokratikus, a keleté pedig kom
munista, úgy, hogy a nagyhatalmak közti politikai konfliktus, mely mindig is lé
tezett, most megerősödött az ellentétes elméletek és társadalmi formák ideoló
giai konfliktusa miatt. Mindazonáltal egyik rendszer se keresztény, és vagy közö
nyösen félig keresztények, vagy határozottan antikeresztények. Mindez azonban
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viszonylag újkeletű képződmény,amely eltakarja és eltitkolja a régebbi és mé
lyebb rétegét a mi közös, keresztény kultúránknak,

A kereszténységet lehet tagadni, üldözni, elfelejteni vagy semmibe venni, en
nek ellenére mélyen él társadalmi és egyéni tudatunkban. Ez tesz bennünket az
zá, amik vagyunk, ez egyesít bennünket, bármit is mondanak a politikusok, új
ságírók és kormánypropagandisták. Ha ez így van, márpedig én nagyon mélyen
hiszem, akkor nincs fontosabb Európa számára, mint hogy ébren tartsa a keresz
tény kultúra közös szellemi hagyományát, és hogy ezt jobban tudatosítsa az em
berekben. A politikai tevékenység terén Európa mindig is megosztott volt, és
még a kommunizmus megjelenése előtt, a XIX. századi nacionalizmus előretö

rése még csak növelte a különbségeket. De a múltban a keresztény hit és lelki
értékek közös hagyománya egyesítette az európai embereket, még akkor is, ami
kor a nemzetközi közélet olyan kezdetleges volt, hogy szinte folytonosan hábo
rúztak, és gyakorlatilag nem volt hatékony rendszere a nemzetközi jognak. .

1918 óta, s bizonyos fokig az 1899-es Hágai Nemzetközi Bíróság létrejötte óta,
Európa és Amerika azon fáradozik, hogy a nemzetközi jog politikai valóság le
gyen. Sajnos ugyanakkor egyre inkább elvesztik kapcsolatukat a szellemi közös
séggel, melyet valamikor magukénak mondhattak, és következésképpen egyetlen
kidolgozott nemzetközi szervezet mechanizmusa se tudott nemzetközi egységet
teremteni, és az ENSZ közgyűlését is gyakran használták a rivális ideológiák és
hatalmi rendszerek közti konfliktusok nyilvános küzdóteréül. ..

Mindezek ellenére a régi keresztény hagyomány még mindig él. Még mindig
vannak keresztények Kelet- és- Nyugat-Európában, és még mindig léteznek hit
beli és lelki eszmények a kormányok különbségei és az uralkodó pártok külön
bözó ideológiáí ellenére. Lehet, hogy ezt a szellemi közösséget nem lehet szociá
lis területen megvalósítani, és nem lehet a közös politikai cselekvés alapjává
tenni. Ez azonban mély és benső érték, és ha fenn tudjuk tartani az egyének
tudatában, akkor hosszú távon talán erősebbnek bizonyul, mint azok az erők,

melyek nemzeteket és embereket állítanak szembe egymással.
Nem hiszem, hogy a történészek és a szociológusok eléggé érzékelték volna

ennek a közös hagyománynak az erejét, mely olyan mélyen gyökerezik minden
európai nép történelmében, és amely több mint ezer évre meghatározta a nyu
gati ember gondolkodását és magatartását. Nem tagadom az európai civilizáció
egységének világi szempontjait sem, hiszen a múltban, szinte egészen napjainkig
a magasabb kultúrát soha nem korlátozták politikai határok. De a tudomány és
az irodalom európai közössége természeténél fogva leszűkült egy művelt kisebb
ségre; a keresztény közösség viszont egyetemes volt, és elterjed.t Európa legtávo
labbi területeire is, minden osztályban és nemzetiségi csoportban. És a keresz
ténység, ahova csak eljutott, a parasztok kunyhóitól a tudomány központjáig az
egyetemes szellemi közösség eszméjét hozta magával, amely felülmúlja a gazda
sági osztály és politikai nemzetiség határait. Semmi, ami politikai szinten törté
nik, nem változtathatja meg ezt az egységet. Kelet és nyugat keresztényei még
mindig egyek a közös hitben. a közös reményben és a szeretet közös köteléké- .
ben. Bármi is történjék a világgal, ez az egység folytatódik, amíg c'sak létezik ke
reszténység, és amíg az létezik, addig még van reménye a mi meggyötört és meg
osztott társadalmunknak is.

Tüskés Tünde fordítása
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