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Keresztények Európában

Az utóbbi években Európában lezajlott mély társadalmi és politikai változások
komoly kérdések és kihívások elé állitják az egységes Európán munkálkodó
keresztényeket. Európa történelmi küldetése megújul. Mivel kell tehát kiegészí
tenünk az eljövendő új történelmi helyzetre vonatkozó, az utóbbi évtizedekben
már felvázolt válaszunkat? Miben kell megváltozniuk a keresztényeknek és
minden europainak .ahhoz, hogy megfeleljenek ezeknek az új feladatoknak?

Az elmúlt évtizedek során már megtett lépések nyomán az 1992-93-as időszak
az egységes piac megteremtésével minden bizonnyal Nyugat-Európa egyesítésének
és integrádójának új szakaszát jelenti majd. A vámok eltűnnek,az ipart és a mező

gazdaságot összefogó technikai normarendszer még egységesebb lesz, az egyik
országban szerzett címeketés diplomákat az összes többi országban elismerik majci.
A szociális és pénzügyi törvénykezés harmonikus lesz, az állampolgárok és javaik
szabadon vándorolhatnak, mindezektól az európai gazdaság megerősödése várható.

Ezzel egyidóben Európa keleti felén is mély átalakulás, történelmi méretú
rendszerváltás ment végbe, mely alig néhány hónap leforgása alatt megváltoz
tatta a nyugati oldaltól eddig elszakadt területek arcát.

A két Németország meglepó gyorsasággal végbement egyesítése nagy remé
nyeket támaszt, ugyanakkor számos problémát is előre vet. Mindezen esemé
nyek egyfajta békés forradalom formájában zajlottak le; talán csak az egy Ro
mánia kivételével - vérontás nélkül. Újfajta államalapítási folyamat bontako
zott ki; az állam új legitimádója, áttérés az ideológiára alapított társadalomról a
jogra alapítottra, aminek elengedhetetlen feltétele az igazi pluralizmus megte
remtése és kezelése. Kihívással, történelmi méretű vállalkozással állunk szem-
ben, amelyet átgondoltan és fegyelmezetten kell megoldanunk. .

Ez a folyamat elkerülhetetlenül magával von bizonyos mértékű nyugtalansá
got és bizonyta1anságot az ennyire nyitott jövő előtt álló országok tekintetében.
Európa több országában reális az a veszély, hogyamarxizmust olyan kapitallz
mussal és fogyasztói kultúrával helyettesítik, amelynek korlátai egyértelműek.

Azt gondolhatnánk, hogy a keresztény társadalmat nem érintik közvetlenül
ezek a változások. Valójában az egyháznak igenis érintve kell éreznie magát
általuk, különösen két kérdéscsoportban. Az első közülük elsősorban a múltra
vonatkozik, Melyek azok a "specifikumok", amelyeket a hajdani vasfüggönytől
keletre elhelyezkedő országok egyházai képesek mint újat nyújtani a nyugati
egyházaknak és fordítva? Milyen egyetemes érvényű tapasztalatokat adhatnak
ezek az egyházak egymás számára? A másik kérdéscsoport a jövőre vonatkozik:
Hogyan kell megvalósulnia ennek a cserének az európai egyház történelmi
missziója és az evangelizádó szempontjából most, a harmadik évezred küszöbén?

Melyek hát ezek a kihívások? "Eljött a pillanat, hogy a lerombolt falak köveit
összeszedjük, és felépítsük belőlük a közös házat." (II. János Pál pápa) Szem
előtt tartva a morális és kulturális gyarapodást, folytatni kell Európa egyesítését,
s ennek vezérelveként a szolidaritást kell elfogadni.

A holnap egyesített Európájának különösen három területen kell véghezvin
nie viIágítótorony-szerepét. Először is kibékíteni az embert a Teremtéssel, vi-
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gyázva, hogy meg6rizzük a természet épségét,a növény- és állatvilágot. Azután
kibékíteni az embert embertársaival, hogy itt, Európában elfogadjuk egymást,
egymás kulturális hagyományait, gondolatvilágát, hogy kitárjuk karunkat a kül
földi és a menekült felé, hogy megnyissuk szellemi gazdagságunkat más kon
tinenSeI< előtt. Harmadik feladatunk kibékíteni az embert önmagával. Munkál
kodni azon, hogy kialakuljon egy új, egységes és teljes ember- és világkép, egy
olyan világnézet, melyben a tudomány, a technikai fejlettség és a művészet nem
kizárják, hanem igénylik az istenhitet. .

A közös házban közösek a felelósségek is, az életet az együttműködésnek,

nem pedig a versenyfutás elvének kell irányítania. A közös ház gondolata
visszautasítja a falak, sorompók és a megosztottság gondolatát, melyek lehetet
lenné teszik a kommunikációt. Ahogy a közelmúlt változásai kimutatták a mar
xista és kommunista ideológia bukását, úgy világosan mutatják azt is, hogy
óvakodnunk kell minden olyan rendszertől, amely elzárkózik a morális, szel
lemi és transzcendentális értékek elől.

"Az egyház szociális tanító szerepének fő célja, hogy tolmácsolja a lét való
ságait, megvizsgálva annak hasonlóságait és eltéréseit az Evangélium emberre
és egyszerre földi és transzcendens hivatására vonatkozó tanításaival, tehát,
hogy irányítsa a keresztény viselkedést." (II. János Pál pápa: Sollicitudo rei so
cialis N. 41.) Az egységes és békés Európa képe eszményként jelenik meg, és
megfelel egy, a jelen helyzetben, általunk modernnek és bölcsnek tartott viIág
képnek. Tökéletesen megfelel a keresztényelképzelésnek, amelynek szándéka
az, hogya világból a testvérnépek egyetlen nagy családját a1kossa meg.

A felvázolt események egyre reálisabban elénk rajzolják jövőnket ebben igen
jelentős Európa jelen és jövő demográfiai helyzete. Ennek egyik eleme az orszá
gaink közül igen sokat sújtó demográfiai hanyatlás. A jelenség számos okra és
tényez6re vezethető vissza, amelyek mindegyikét igen komoly vizsgálat alá kell
vetnünk társadalmi, politikai és gazdasági szempontból egyaránt.

"Az európaiaknak meg kell teremteniük azokat a feltételeket, melyek lehető

vé teszik a család helyzetének megszi1árdulását, hogy kereteiben nagylelkűen

adhassuk és fogadhassuk az életet." (II. János Pál pápa: Előadás az Európa
Tanács Parlamenti Gyűlése előtt. Strasbourg, 1988. október 8.)

A demográfiai problémák másik vonatkozása a népességvándorIás. Teljesség
gel elismerve azon törekvés helyességét, hogy senki se kényszerüljön elhagyni
hazáját, el kell ismernünk egyszersmind minden egyén és család jogát is az
emigrációra; hiszen elidegeníthetetlen természeti joga az embernek, hogy a ren
delkezésére álló lehetőségek mértékében törekedhessék emberi teljességének el
érésére. Ez a jog mégsem lehet korlátlan, hiszen minden embernek lelkiismereti
kötelessége, hogy képességei szerint hozzájáruljon hazája gyarapodásához. El
ismerve tehát a kivándorlás egyetemes jogát, minden országnak olyan stratégiát
kell kidolgoznia, amely lehetévé teszi, hogya népességvándorlások kiegyensú
lyozottak legyenek, és ne vezessenek a későbbiekben súlyos torzulásokhoz.

Minden jel arra mutat, különösen ha a folyamatban lévő egyesítést vagy a né
pességvándorIás problémáját tekintjük, hogy Európa identitása és jövője a külön
böző kultúráI< egymás mellett élésén és integrádóján alapul majd. Megvalósulni
Játszik tehát az, ami egyszer már történelmi valóság volt, amikor kontinensünknek
sikerülthanrooikusan integrálniaa görög, latin, germán,kelta és szláv népek kultúráját.

Klasszikus európai elgondolás az integrált Európa gondolata. Nem holmi
noszta1giáról van SZÓ, a középkori "Christianitas" anakronisztikus álmáról. Csu-
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pán történelmi tényt ismerünk fel. Eszerint az európai népek egysége a közös
keresztény hitb6l nőtt ki, olyannyira, hogy az európai identitás elképzelhetetlen
a kereszténység nélkül. Mindenképpen tovább kell vinni az ökumenikus folya
matot, hiszen enélkül nem épülhet fel a jövő szellemi Euröpája.

A keresztény gyökerekre való hivatkozás szempontjából igen fontos, hogy újra
el6térbe helyezzünk olyan morális vonásokat, mint az igazságérzet, a szabadság, a
va1Jásszabadság, az élet tisztelete, az együttműködési készség és a béke. A kelet-eu
rópai változások világosan kimutatták, hogy az emberek nem elégednek meg a
pusztán gazdasági tényezőkkel,azt akarják,hogy elismerjéklegmélyebb értékeiket
is, társadalmi, történelmi és nemzeti sajátosságaikat Kerülni kell az emberi szükség
Jetek lllirdenfajta "materialista" leszúkítését. Nem lehet méltó az embe1hez egyetlen
olyan társadalom és gazdaság sem, mely nem tartja tiszteletben az örök értékeket.

A magasabb perspektívában való gondolkodás megköveteli a hazafiság, mint
a legmagasabb szintű társadalomformáló erő meghaladását is. Már XII. Pius
pápa is hangsúlyozta a nemzet-állam meghaladásának szükségességét, mert az
"rivalitások és összezördülések csíráját hordja magában". Az uralkodó és cent
ralista állam a hazafiságból kovácsolta elsődleges terjeszkedő erejét. Persze a
hazafiság mint szervezö erő háttérbe szorítása nem jelentheti a nemzeti hagyo
mányok visszautasítását, melyek egy meghatározott társadalmi csoport civilizé
cíös értékeit testesítik meg. Am, amennyiben egyetemes távlatokban gondolko
dunk, akkor a távlati és közös célok érdekében mindenképpen le kell monda
nunk a kisebb - jelen esetben az állami - hatalmak elsödlegességéröl.

Az Európára irányuló egyesítési törekvések nem felejtethetik el velünk azt a
felelősséget, amellyel a kontinens tartozik a világnak, különösképpen pedig a
fejlődő országoknak. Az európai egység megteremtése lépcső csupán az egysé
ges világ megteremtésének folyamatában, - s ez Európa történelmi feladata.

Ahhoz, hogy ezt a felelősséget minden európai keresztény átérezhesse, elen
gedhetetlenül szükséges néhány személyes tulajdonság, például a készség a pár
beszédre és a szimpátia egymás iránt. E vonások nélkül lehetetlen lenne meg
találnunk közös érdekeinket és értékeinket. Másrészről szükség van belső meg
tisztulásra is. Az európai lelkiismeretnek bűntudatot és fájdalmat kell éreznie,
amiért a század első felében a legmélyebb Shoah-ba vetette a zsidókat, amiért
nem segített Izraelnek és más közel-keleti országoknak a békés megoldás kere
sésében, amiért hagyott kifejlődnimindenféle totalitárius társadalmakat és ideo
lógiai kalandokat, amelyek hosszú időre elcsábították Európa egyes országait,
és amelyek borzalmas következményekkel jártak a világ többi országára is, vé
gül amiért Európa súlyos vallási megosztottságok színterévé válhatott.

Mind jobban erősítenünk kell hitünket és keresztény meggyőződésünket,az
Evangélium szerint kell élnünk az egyre inkább szekularizálódó társadalomban is.

Meg kell mutatnunk, hogy a Jézus Krisztusra való hivatkozás nem radikaliz
musokhoz, hanem az emberiség számára új távlatokat nyitó társadalomhoz ve
zet. Ahogy Giuseppe Dosetti mondta: "Utolsó eszközünk, hogy Krisztus nevé
ben megerősítsük a békéért folytatott mozgalmunkat: a csendet. A csöndet a
napjainkban uralkodó lárma helyett." .

Mindannyiunk történelmén dolgozunk, mindenünket bele kell tehát adnunk:
intelligenáánkat, erőnket, elkötelezettségünket, hitünket és reményünket. Ezért a
történelemért felelősek vagyunk. Erte kell felépítenünk az igazi szellemi Európát.

Kántor Gábor!ordítdsa
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