
PAUL POUPARD

EURÓPA KULTURÁLIS AZONOSSÁGA

A válság, amely megrázkódtatja Európát, nem csupán gazdasági, társadalmi és
ideológiai téren jelentkezik. A gazdasági pangás, a bűnözéstől és reménytelen
ségtől kísért munkanélküliség, a politikai viták keményedése, a sokasodó erő

szakcselekmények hatására nyugtalansággal és félelemmel terhes légkör alakult
ki. Az embernek mélységes kételyei támadtak önmagával szemben. A széthulló
társadalomban nem találja helyét. Elfelejtette, mit tud, mit csinál, mit akar, mit
tehet, mert nem tudja többé, hogy kicsoda is valójában. A költő szavai szólnak
emlékezetünkben: "Azt mondták, hogy férfi és asszony szülötte vagyok; én jóval
többnek hittem magamat." A szűrrealista Lautréamont melankolikus vallomása
Pascal békés meggyőződéséhezcsatlakozik: "Az ember végtelenü! túlhaladja az
embert." Az Ember - ez egyfajta elképzelés az emberről. Ezzel elérkeztünk
Európa kulturális azonosságának kérdéséhez.

Milyen hasznos ismeretekkel rendelkezünk, milyen egészséges célok felé tö
rekszünk, miféle érvényes eszközöket alkalmazunk, ha nem tudjuk többé, ki az
ember? "Tiszteljétek az embert, Isten képmását!" - figyelmeztet bennünket II.
János Pál, a krakkóiból rómaivá lett örök európai. Ez a mi azonosságunk, közös
európai kultúránk öröksége: az etika fölötte áll a technikának, a személy a tár
gyaknak, a szellem az anyagnak.

Minden nemzetben a közjóért kell munkálkodniuk a polgároknak. De egyetlen
nemzet sem abszolutizálhatja önmagát, hanem egy nagyobb közösség sajátos ré
szévé kell válnia azon a helyen, amely megilleti a népek közösségében. Európa 
melynek fiai vagyunk - nem földrajzi egység, hanem erkölcsi személyiség, embe
rek közössége. Tovább kell építeni - megtölteni szellemiséggel. eszmékkel, lelket
lehelni belé.

A mi kultúránk elszántan pluralistának vallja magát. Értékeiben azonban el
bizonytalanodott, bizonyosságában megingott, sőt kételkedni kezdett saját lété
ben - végsősoron abban, hogy érdemes-e élni és remélni -, pedig ezek nélkül
nincs többé létezés, ami megérné a fáradságot, hogy megéljék.

A vallásnak álcázott ateizmus tragikus sorsa a civilizáció egyik összetevője

lett. Sziszifosz soha nincs messze Prométeusztól. Az önmagáért élő kultúra ter
méketlenné lesz, feloldódik a fogyasztási folyamatban, vagy jelentéktelenné válik
és eltűnik. A közelmúlt tragikus. történelme után a jelen erőszaközönében, a
konfliktusok veszélyhelyzeteiben, az atompusztítástól való apokaliptikus féle
lemben a modern ember újra fölfedezi, hogy létünk tragikumára nem felelhet
politikai vagy evilági síkon, csupán lelki és vallási válasszal. A szekularizált val
lások drámai veresége - amint ezt a nemrég elhúnyt Raymond Aron megállapí
totta - az etika visszatéréséhez vezetett, s fölkeltette a vágyat arra, hogy újra föl
fedezzék az értékeket: az egyéni és társadalmi élet szilárd alapjait. Az igazság- 
talanság elleni harc, az emberi méltóság tisztelete, az emberi jogok védelme
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(különösen a szegényeké és elnyomottaké), a nemzetek közötti béke és kiengesz
telődés elszánt keresése, a nemzeti kultúrák tiszteletben tartása, a természet
újrafölfedezése: ezekben a jelenségekben a szolidáris élniakarás rejlik, s a meg
újulás ígéretei erősebbek a halálthozó fenyegetéseknél. Legfájóbb hiányunk
azonban az, hogy nem látjuk egységben a világot: eltűnt szemünk elől az a világ,
amelyben az ember megtalálja helyét testvérei körében és a természet ölén,
hogy szeresse testvéreit és univélje a természetet. A keresztény kulturális örök
ség ezt az együttlátást adja meg: a tudomány és művészetek hatalmas világában
az ember meghatározott eszméjét fejezi ki. Ennek az embernek mélységes misz
tériumát csak Jézus Krisztusban tudjuk megvilágítani. A tudomány ígéretes föl
fedezései és az ámulatba ejtő technika, különösen a társadalmi kommunikáció
eszközei által mérhetetlenül kitágított világban is maga az ember marad a
lényeg. Az igazság, jóság, szépség értékei, az igazságosság és egyenlőség eszméi
képezik a mindent átfogó, személyes és közösségi fejlődés alapját: itt mindenki
megtalálja azt a helyet, amely őt megilleti a népek nagy közösségében.

Kultúránk elvesztette egyensúlyát, s ez egyre veszélyesebbé vált az utolsó év
tizedek folyamán. Most erőteljes, sürgető felszólítás hangzik elsősorban az euró
paiakhoz: szemleljék újra egységben a világot, és fogadják átgondoltabban az új
donságokat. Mivel a hiányok az egész földkerekségen jelentkeznek, a válasz sem
lehet magányos, hanem csak szolidáris. Elérkezett a pillanat, hogy felidézzük:
csak az evangélium alapján láthatjuk reálisan az embert - a világ mikrokozmo-
szát és Isten képmását. .

Termelékenység, 'eltömegesedés, közlésképtelenség, manipuláció, szennyező

dés, nem csupán embertelen, hanem elembertelenitőmunka-, lakás- és szabad
idő-körülmények: ez van az anyagi fejlődés tragikus mérlegén, miközben elma
radt az a lelki fölemelkedés, amelynek fontosságát már Bergson jelezte. Az éj
szakát azonban hajnal követi, s a sötétséget fény. Amint a francia közmondás
tartja, ahol van akarat, ott van út is.

Nem elégedhetünk meg többé olyan kultúrával, amelyet a közvetlen kielégü
lés, az egyéni előítélet, a divat megalkuvása és az újdonságnak önmagáért való
kultusza ural. Mert hamarosan özvegy lesz, aki korának szellemével akar házas
ságra lépni ~ mondta szellemesen Peter Berger. Egy mostanában elhúnyt költő

nemrég így figyelmeztetett: "A kereszténységnek újra meg kell találnia igazi
metafizikai magasságát." És Daniélou bíboros hozzátette: "A jelenlegi keresz
tény kultúra legnagyobb gyöngesége a metafizika hiánya. S mivel nem tud meg
lenni metafizika nélkül, hát kiszolgáltatottá válik a harnis metafizikáknak." Az
egzisztencializmustól a strukturalizmusig, a hegelianizmustól annak XX. századi
leszármazottjáig ingadozni nem lehet kulturális következmények nélkül. A való
ság realizmusához kell visszatérnünk, meg kell szabadulnunk az idealisták és
materialisták béklyóitól, meg kell találnunk a lét értelmét. Ha mindent relati
vizálunk, végül maga a relativizálás is relatívvá lesz. A sikeres relativizáló ténye
zők maguk is bizonytalanná válnak (mert ha minden relatív, akkor miért lenne
éppen az ő személyes ítéletük örökérvényű?), s a közvélemény kulturális ön
kényuralma szánalmasan összeomlik. A mezőny így ismét teljesen szabaddá vá
lik. Az ember saját viselkedését elemezve ismét megtalálja azt, amit Peter
Berger transzcendentális ismertetőjegyekneknevez: a bizalom spontán igényét,
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a szülői, házastársi és gyermeki szeretetet, a jó iránti vágyat, az igazság keresé
sét, az igazságosság igényét, az ajándékozás és a megbocsátás örömét életünk és
hétköznapi" tapasztalatunk mélyén. Újra a jövő felé fordulunk, s teremtő tervek
ről álmodunk. Ez az öröm és béke, a reménye forrásai Isten mindmegannyi jele
emberi világunkban: olyan törékenyek és megcáfolhatatlanok, mint egy gyermek
első mosolya,

Maga az ember az az érték, amely felemelkedőbenvan kulturális horízontun
kon: néha megcsalták, sokszor csalódott, de soha nem veszítette el vágyát a
reményre, s ez a remény mindennél erősebb, hiszen hit a szeretetben. A halál
mindig kihívás a szeretettel szemben; ki lenne hát érintettebb a modern ember
nél, aki gyakran öntudatlanul, de mindig elemi erővel fordul a halálon túli élet
ígérete felé. Az emberért nyugtalanul aggódó kultúránkat az az evangéliumi kiál
tás járja át, amelyet II. János Pál mert kimondani az UNESCO-ban: "Íme, az
ember!" Ha az "emberi kalandnak" célja van és a történelemnek értelme; akkor
átalakítható sorsunkat hozza elénk a jövő. "És az igaz! jövő azok kezében van,
akik a holnap nemzedékeinek képesek átadni az élet és remény értelmét."

Török József fordítása

MAI MEDITÁCIÓK

CS. SZABÓ LÁSZLÓ

ISTEN SZARVASAI

Mitől virágzik ki váratlanul egy nép lelke? Mandulafák szoktak így felrobbanni
estétől hajnalig a szirmok remegő szilánkjaira. S nagy ritkán, csodaszerűen,egy
egy nép lelke. Ilyen volt a görög csoda Krisztus előtt a hetedik és hatodik század
ban, ilyen az írek csodája, ezer év múltán, időszámításunkhatodik s hetedik szá
zadában. Itt is, ott is mostoha anyaföldön, fukar sziklákon, a tenger monoton
dalára.

Heteken át kígyózott naponta az embersor a londoni Képzőművészeti Aka
démia egyik szobája előtt, egyetlen szobáért. S -abban a szobában öt kézifestésű

könyvért. A legöregebbet a hatszázas évek vége felé készítették, a legfiatalabbat
a nyolcszázas évek elején. Egy kivétellel a dublini Trinity Kollégium kincsei.

Durrow, Dimma, Armagh, Lindisfarne, KeIls!
Mintha a feloszlatott gyalogezredeket szólítanák vissza az árnyékvilágból ron

gyolt zászlóik alá. De hiszen az történt éppen! Ir szerzetes ezredeket váratlanul
kirobbanó Aranykorukból. Mint az ó-görögöknek, nekik se volt központi kor
mányzó hatalmuk, még az egyházi hierarchia is hiányzott legszebb századaikban;
ködbevesző alapító szentek túlvilági parancsa irányította összes hadmúveletü
ket. Európa északnyugati csücskéből, óceáni szigetcsónakjukból hátba támadták
Skóciát, Angliát, az európai szárazföldet s krisztusi vérátömlesztéssel új életre
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