
Az ortodoxia világa a középkorban és a kora újkorban egyre távolabb került az
európai centrumt61, nem követte annak fejl6désritmusát, struktúraváltásait. A
18-19. századi modernizálási törekvések során aztán bizonyos vonatkozásokban
közeledni kezdett az európai modellhez. Ez a közeledés most újra egymásra
taláJássá fejlődhet, s ebben Európa szóbanforg6 tájai, ahol együtt élnek a nyugati
és a keleti keresztények, fontos szerepet vállalhatnak. Ha e1ismerjük, hogy az
európaiság a kereszténységben gyökerezik, akkor az eltérő történeti út ellenére
is minden feltétele megvan annak, hogy az ortodox vallás és kultúra is szervesen
hozzájáruljon az európai közösséghez, s abba behozza a maga sajátos, de hiteles
keresztény értékeit.

BLANCKEN5TEIN MIKLÓS

A keresztény cselekvés esélyei

Az Európával kapcsolatos kérdés rendkívül szerteágazö, Az egységes Európa,
a páneurópai gondolat mindmáig él, de valljuk meg őszintén,hogy elsősorban

Nyugat-Európára találták ki. Gazdasági fogalomként a második világháború
után vált általánossá, politikai értelemben viszont az Adenauer-De Gaulle dia
lögusban a kibékülést szolgálta. Időközben ez a gondolat egyre több hívet.szer
zett magának - nyilván gazdasági megfontolásokból és a gazdasági verseny
futásból fakadóan is -:- hiszen mennyivel egyszerűbb volna Európa gazdasági
helyzete, ha az Amerikai Egyesült Allamok mintájára létre lehetne hozni az
Európai Egyesült Allamokat is: az európai országok együttes gazdasági ereje
messze meghaladná a világ összes többi országáét.

Az egységes európai gondolat politikai háttere a múlt századba nyúlik vissza,
a modern demokráciák idegenkedtek az államtól. A demokráciát ugyanis nem
csak az államhatárokon belül értették, hanem a határok átjárhatóságát, meg
szüntethetóségét, pusztán adminisztratív szinten való megtartását is jelentette.

A páneurópai gondolat híveit is meglepte, hogy Európéhoz most hirtelen a ke
let-eur6pai országok is csatlakozni akarnak, hogy Európa hirtelen az Urálig terjed.

Kelet-európai szemszögből az egységes Európa gondolata kissé módosul: ne
künk ugyanis a páneurópai gondolat a kommunizmus bukását, a polgári társa
dalom és a piacgazdaság bevezetését és általában véve a szellemi szabadságot
is jelenti. Ennyit jelent tulajdonképpen Európa nem a vallás nyelvén.

Ha azonban Európát a keresztény kultúrához kötött fogalomként vizsgáljuk,
akkor nem hagyhatók figyelmen kívül a történelmi szempontok sem: azaz a
kereszténység, mint az európai kultúrát és államiságot megteremtő világnézet.
Ebből a szempontból Európa tehát azt a szellemiséget jelenti, azt az emberfel
fogást, amely a középkort meghatározta, akkor látszólag a kereszténység volt a
fő szervező erő az élet minden területén. Martini a cikkében azt javasolja ne
künk, keresztényeknek, hogy most, amikor Európa újraszervez6dik, ismét vál
laljuk ezt a vezető szerepet. Hogy miként, arra voltaképpen nem tér ki, inkább
irányelveket fogalmaz meg.
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Val6jában nem tudom megközelíteni ezt a témát abból a szempontból, amib6l
Martini javasolja. Ha dkkét amolyan morális figyelmeztetésnek tekintem, hogy
vegyük komolyan a hívatásunkat, a politikus a politikusságot, a pék a pékséget,
a vállalkozó a vállalkozást - ekkor teljesen egyetértek vele; a nyugat-európai
akat arra szólítja föl, hogy vegyék észre, hogy Europa nemcsak a nyugati j6léti
államokból áll, tehát a szolidaritásnak az Urá1ig kell terjednie, a ke1etieket pedig
bíztatja, hogy kulturális és gazdasági szempontból meg az emberi jogok tekin-
tetében ők is Europa részei. .

Ha azonban azt állítjuk, hogya kereszténység állarnszervez6 erő és folyamat,
akkor a kérdés már korántsem ilyen egyszerű, például a keresztény demokrácia
kérdésében. A pápai enciklikák voltaképpen ezt a hogyant a keresztény emberek
számára nyitva hagyják. Tehát a buzdítás számomra világos, de konkrétumok
híján inkább az elmélkedés szintjén maradnak.

Politikai-gazdasági helyzetünk

Magyarországra és a .kelet-európai régi6ra összpontosítva megállapíthatjuk,
hogya gazdasági folyamatok szempontjából nem zárk6ztunk föl Európéhoz.
Térségünk gyakorlatilag semmiféle jelentős támogatást nem kapott, políjíkaílag
bizonytalan, egyelőre még a félgyarmati állapotokat is nehéz kiépíteni. Es bár a
térség országai közül Magyarország van a legjobb helyzetben, mégis azt tapasz
taljuk, hogy csak rövid lejáratú és a szolgáltatások szintjén áll6 beruházásokra
vállalkoztak a nyugati pénzemberek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogya
nyugati gazdaság szervez6i nem számolnak Kelet-Európával, hiszen magasab
ban képzett munkaerővel rendelkezik, mint mondjuk a harmadik világ. Az
ázsiaiak is azért tartják szemüket térségünkön, mert ha Nyugat-Europa nem
val6sítja meg a gazdasági integráci6t, márpedig erre képtelen lesz, mert a rend
szert nem ezekre az országokra formázták, akkor gózmozdonyává válhat ezek
nek a harmadvilágbeli országoknak. Nyugat-Europa számára azonban, amelyik
túltermelési válsággal küzd, ez megval6síthatatlan: nem akar Kelet-Europa pi
acává válni, nem engedi be a termékeinket. Tehát naiv ábránd, hogy fölzárk6z
hatunk Nyugathoz.

Problémáink megoldásában önmagunkra vagyunk utalva, még a paritásra
sem számíthatunk, a tőke önáll6 törvényekkel rendelkezik, az erősebb irányába
hat. Politikai szempontból azonban Nyugat-Európa nem hagyhatja figyelmen
kívül a kontinens keleti felének országait, hiszen különösen Németországnak
sajátos geopolitikai helyzetéból adódóan érdeke fűződik ahhoz, hogy Kelet-Eu
rópában stabil övezet, mégpedig polgári demokrácia jöjjön létre. Ezért inkább
azt tartom valószínűnek,hogy Európában kialakul egy nyugat-európai és önál
löan egy kelet-európai régi6. Ennek bizonyos csírája már ki is fejlődött; életké
pesnek látszik a Vars6-Prága-Budapest tengely. Ez nemcsak vákuumot tölt be
és biztonságpolitikai szempontból lényeges, hanem régi6nk politikai egységé
nek a szempontjából is.

Kelet-Europa országaiban - s bizonyos szempontból ide sorolhatjuk Jugo
szlávia néhány tagköztársaságát is -létrejött a parlamenti demokrácia. Ezek
ben az országokban a legnagyobb problémát a kormányozhat6ság és a gazda
sági válság jelenti. A gazdasági válság elmélyülését különféle lépésekkel igye
keznek meggátolni. De sajnos minden a siker ellen dolgozik; a harmadik világ
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fizetésképtelen, a Nyugat vámokkal védi piacait. Számolnunk kell azzal, hogy
ha a nyomor elér egy bizonyos szintet, nemzeti érzésektől vagy egye'bekt61 fű

tött bels6 robbanás következik be. Ezt a robbanást tartom térségünk legnagyobb
veszélyének. Létrejött az állam működéséneka technikája, gazdaságilag korsze
rű politikát folytatnak, de ez nagyon sok ember ellehetetlenülését jelenti, s mivel
az eredeti t6kefelhalmozás állapotában vagyunk, hiányoznak az anyagi eszkö
zök a szociális véd6háló megterem.téséhez, s így irányíthatatlanokká válhatnak
a folyamatok.

Még egy tényez6 nehezíti ezeknek az országoknak a helyzetét. A térség or
szágai morális értelemben igen megviselten kerültek ki az elmúlt korszakból. A
politikai változások önmagukban nem hozhattak erkölcsi újjászületést. Eppen
ellenkez6leg: az elszegényedés és a dzsungeltörvények következtében a töme
gek még inkább demoralizálódtak, azaz ebb6l a szempontból nem eur6paizál6
dunk, hanem balkanizálódunk. Mivel a kereszténydemokrata elkötelezettségú
pártok konnányra kerültek, kérdésessé vált mozgalom-jellegük és megkérd6je
lez6dött a hitelük is, hiszen a hivatásos ellenzékiség mint a szolidaritás meg
nyilvánulása minden emberbe beépült az elmúlt negyven év alatt.

Kérdéses az is, hogy ezt a válságot mennyiben okozzák pártpolitikai és
mennyiben más, vallási tényez6k. Egyedül ugyanis a lengyel szolidaritási moz
galom volt az, amely a pápai enciklikákhoz köt6dve alapot szolgáltathatotta
harmadik útra, amire Martini bíboros is többször hivatkozik. Csehországban a
helyzet körülbelül olyan, mint Magyarországon: a társadalom szekularizálódott,
a vallás befolyása kicsi a társadalomban, tehát igazából komoly szerepet nem
tud vállalni a nemzetépítésben. A szlovák egyháznál ugyanezt a nemzeti iden
titás tisztázatlansága akadályozhatja meg, bár vallási szempontból6k inkább a
lengyelekhez állnak közel. Magyarországon a keresztény befolyás meglehetősen
kicsi, az értelmiségiek egy rétegére terjed ki, de megosztva, hiszen a protestáns
és a katolikus egyház osztozik ezen a befolyáson. Az egyháziak valódi haté
konysága - akiken nem a papokat, hanem a keresztényeket értem - mozgása,
önszervez6dése gyerekcip6ben jár.

A keresztények feladatai

Eddig azokat a negatívumokat soroltam föl, amikkel szembe kell néznünk mos
tani helyzetünkben. Ez nem jelenti azt, hogy nem látok a keresztények számára
megfelel6 pozitív cselekvési lehetőségeket. Martininak igazat adok abban, hogy
ténylegesen folyik az új Európa építése. A keresztények ebben szolidáris közös
ségként, alternatív társadalomként működhetnek közre. Az egyház ugyanis
szentségéb6l adódóan közösség, és ha ezt nem csupán szakrális szinten éljük
meg, hanem a szolidaritás egyéb szintjein, tehát meger6sítjük az egyházat, az
egyben a társadalom megvalósítását is jelenti. Ez természetesen nem esik egybe
a nemzetál.lam meghaladott eszméjével. Ez mozgalom a szó legigazibb értelmé
ben, mozgalom, amely Krisztusból táplálkozik, de mindenféle szinten képes a
céljait megfogalmazni és részt venni azok megvalösítaséban.

A tanulmány végén Martini a csend szót javasolja. Erterna mondandóját, de
azzal vitatkozom, hogy nekünk csendben kellene lennünk. Eppen ellenkez6leg:
nagyon keményen ki kell fejeznünk akaratunkat, mert a kakofóniában minden
elhangzik, csak éppen a keresztény szó nem. Tehát most nem befelé forduló
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integrációra van a kereszténységnek szüksége. Csendesen és tisztelettel, ám an
nál határozottabban szót kell kérnie. A megoldást egyedül abban látom, hogy
az egyház önmagává válik, de minden szinten, társadalmi szinten is képes saját
céljait és szerepét megfogalmazni. Az egyetlen gátló tényező ebben a folyamat
ban az ember önmaga. Amíg meg nem tér valaki, és nem döbben rá, hogy a
szeretet nem akció, hanem közösségvállalás, aminek csak eszköze az akció, ad
dig nem születik meg. Ha egyszer ezt felismeri, akkor ezt az újjászületést senki
és semmi nem tudja megakadályozni. Ennek legjobb példáját a kommunizmus
időszaka szolgáltatta. Mert szétverhették az egyház intézményeit, betilthatták
nyilvános múködését, visszaszoríthatták a templomok falai közé, de az emberek
közötti szolidaritás tovább élt. Az egymáshoz való ragaszkodás még erősebbé

teszi a közösséget. A szekularizált társadalmakban a fő kérdés, hogya mínden
napi élet szervezésén túl, tehát a demokrácia, a moralizálás kísértésén túl meg
születik-e az igazi életközösség. Ezt csak az ember bűne akadályozhatja meg.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a meglévő közösségek nem kerülnek összeüt
közésbe egymással, de ez nem jelent igazi akadályt. Mostani helyzetünkben sem
tapsol mindenki a keresztényeknek. Sok politikai, világnézeti, érzelmi alapon
álló ellenfelünk van, ami nem.árt. A jó értelemben vett Kulturkampfot bele kell
kalkulálnunk a pluralista társadalom életébe.

A térségünkben élő ke1et-európai keresztények legnagyobb bűne a korlátolt
gondolkodás. Az, hogy gondolkodásunkban és életünkben nem a kereszténység
áll az első helyen, hanem valamiféle rosszul értelmezett ideológiai, társadalmi
érdek. Nem véletlen, hogy voltaképpen csak a félfeudális országokban, ezen a
talajon jöhettek létre diktatúrák.

A keresztények fő feladatát Martini is nagyon jól megfogalmazza. Ki kell
békíteni az embert örnnagával, meg kell szüntetni a hasadást, ki kell békíteni az
embert embertársával, hidat kell vernünk a keresztények és más társadalmi
csoportok közé.

NAGY ENDRE

JOg, morál, materializmus Kelet-Európában

Minthogy az ember intellektuális horizontját elsősorbanaz a szociális környezet
határozza meg, amelybe beleszületett s amelyben olyan magától értetődő ter
mészetességgel lakozik, mint a bőrében, mindig a fölfedezés erejével hat, ha
olyan elemzésekben szembesül saját szociális környezetével, amelyek kívülről

rátekintve, széles perspektívával bizonyos szempontokat kiemelve, vagy ezeket
más helyiértékkel ellátva, kellő távolságot adhat örnnagunktól és saját bőrünk
ből kibűjásra, szemléleti horizontunknak kitágítására késztetnek bennünket.

ilyen C.M. Martini milánói bíboros-érsek írása is. Ahogyan nem tudatosulnak
bennünk a ·látásfókuszunk változtatásával kapcsolatos izommozgások sze
münkben, csak ha valaki erre figyelmeztet, ugyanúgy figyelmeztet ez az írás
meghosszabbított testünk, Kelet- és Közép-Eurépa bizonyos "mozgásaira".
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