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Európa a reneszánsz
idején

Európai öntudat
Sok szó esik napjainkban az új Európáról. Nyiltan beszélünk és
írunk arról, hogy új európai öntudat van kibontakozóban. Ennek
ellenpontozásáról egyelőre a nemzeti önállósulások testvérháború
ba átcsapó jelenségei gondoskodnak. A kultúra területén viszont
erősödika nyugati nagy kultúrközpontok decentralizálása s vele az
európai kultúra "többszólamúsága". Ez érinti a kis népek, illetőleg

a nemzeti kisebbségek kultúráját is. Ennek a kontrasztnak feszült
ségi terében bontakozik ki előttünk az új Európa a maga sajátos
tudatával, sőt öntudatával.

Európaiságunk tudatának gyökerei a római birodalom idejére
nyúlnak vissza. Az európai öntudat gyaníthatóan a római polgár
öntudatára vezethetővissza. Az ugyanis rangot és jogi kiváltságot
jelentett, melyre Pál apostol sem átall hivatkozni (vö. ApCsel 22,25).

A mai Európához az átmenetet Nagy Károly birodalma jelenti,
amely - elődjéhez hasonlóan - Pannóniát is magában foglalja.
Akik azonban a mai Európát megalapozták, azok a kora középkor
keresztény misszionáriusai. Közülűk is kiemelkedik Szent Benedek,
továbbá Cirill és Metód, akiket Európa védőszentjeikénttisztelünk.
A nyugati és a keleti egyház keresztényeinek képviselete bennük
még találkozik. Küldetésükben jelentős szerep jut Pannóniának.

A középkorban kialakul a mai Európa keresztény elődje. Ki
bontakozik az, amit "európaitudatnak" lehetne nevezni (öntudat
ról korai volna beszélni). Még eleven a szellemi kapcsolat Nyugat
és Kelet között, de a római birodalom kettészakadása az európai
tudat első nagy hasadását is elővételezi. A középkor bámulatos
szellemi összetartozást alakít ki, melynek keretében Oxford, Párizs,
Toulouse, Toledo, Palermo, Nápoly, Róma és Köln egyetemei egy
séges nyugat-európai szellemiség hordozói. Ennek eszköze a latin
nyelv. Ugyanakkor a középkorban megy végbe a nagy egyház
szakadás, az európai tudat első meghasadása. Kialakul és nagy
jából stabilizálódik az a határvonal, amely a nyugati és a keleti
kereszténység térképén húzódik, melynek hátországai: Horvátor
szág, Magyarország, Lengyelország, a balti államok. A honfoglalás
előtt a Kárpát-medence vallási és politikai tekintetben találkozási
területe volt Keletnek és Nyugatnak. Szent István Róma mellett
és ezzel a nyugati kereszténység mellett döntött. Az európaiság
tudatát a virágzó középkorban már Nyugat hordozta, hiszen Bi
zánc birodalmának nagyobbik része Kisázsiára terjedt ki.

Az európaiság "öntudata" igazából a reneszánsz idején alakult
ki; hordozói a humanisták, akik mind a kereszténységhez, mind
a klasszikus kultúrához kapcsolódtak. A kor keresztény humaniz
musának szellemi diplomatája Erasmus Rotterdamus, vértanúja
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pedig Morus Tamás. Mindketten az európai tudat kiemelkedőkép
viselői. Az egységes öntudatot azonban újabb szakadások újabb
tudathasadásba döntik.

Az újkorban többrétú egyházszakadás után fokozatosan nyer
teret az az eszme, amely a kereszténység valamennyi formájával
szembekerül, és az európai szekularizációhoz vezet. Mindez egy
újfajta európai öntudat születését jelzi, melyre a "felvilágosodás"
szó is utal. Kontinensünk a 20. században elveszítette egységes
szellemiségét, többrétú tudathasadásban szenved, és az új Európa
küszöbén várja, hogy legalább viszonylagos egységben újra ki
bontakozzék és öntudata sajátos formát kapjon.

Az európai eUJítéletek

Észak és Dél ellentéte

Európaiságunknak ma szembe kell néznie a múlt örökségével, leg
szívósabb ellenfelével, a nagy európai előítéletekkel. Ennek a kér
désnek ezidáig kevés' figyelmet szenteltünk, pedig századunk má
sodik felének kezdetén Allport "Az előítélet" című könyve világsi
kert aratott. 6 azonban elsősorban amerikai tapasztalatok alapján,
szociológiai és pszichológiai érdeklődéssel közelített a kérdéshez.
Nyomában Bannister már a szellemi előítéletek gyökereit vizsgálja,
főleg a tudomány tapasztalataira figyelve. A nagy európai előítéle

tek kulturális jellegűek és kereszt formájában két-két pólus, Észak
és Dél, Kelet és Nyugat pólusainak keretébe foglalhatók, ami kettős
feszültségi térként értelmezhető.

Észak és Dél ellentéte a gazdasági élet területén is megnyilvánul,
az európai előítéletekvonatkozásában azonban a humanizmus ko
rában Dél kulturális hegemóniáját jelentette. Észak és Dél szellemi
ellentéte igazában azzal vált megcsontosodó előítéletté, hogy Észak
jelentős részben protestánssá vált, míg Dél megmaradt katolikus
nak.

Kelet és Nyugat ellentéte feltehetően a római birodalom idejére
nyúlik vissza, amikor a birodalom határain kívül a "barbárok"
helyezkedtek el. Hogy ez a sztereotípia mennyire élő, jelzi például
Zbigniew Herbert lengyel költő és író Barbár a kertben című

esszékötete. A keletről jövő író a "barbár", a "kert" pedig a nyu
gat-európai kultúra emlékeinek tájait idézi meg - Dél-Franciaor
szágot és Dél-Olaszországot,

Az európai öntudat !onnálói

Az európaiság tudata, majd öntudata az újkor kezdetén a már em
lített feszültségek között bontakozott ki. Amennyiben igaz Nikolai
Hartmann megállapítása, hogy egy kor szellemét, vagyis tudatfor
máját egyének alakítják, érdemes némi figyelmet szentelnünk azok-
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nak, akik arra törekedtek, hogy az említett előítéletek feszültségeit
föloldják, s így az európai egység és összetartozás jelképeinek te
kinthetők.

Az európai egységért Byron otthagyta Angliát és a görög szabadságharccal vállalt
szolidaritást. Goethe itáliai utazása is több turistaútnál: Észak Dél
iránti nosztalgiáját jelképezi, melynek során földoldódnak az elő

ítéletek. Turgenyev jelképes alakja lehet annak az írónak, aki nyu
gati baráti körébe hozta el Kelet üzenetét. Jelentős szerepük van
az Észak-Dél, Kelet-Nyugat ellentétein túlemelkedő. európai ha
tósugarú levélíróknak, Erasmusnak vagy Leibniznek. Egyedülálló
jelenség az európaiság tekintetében Liszt Ferenc, aki nem csupán
beutazza, de "be is lakja" Európát.

Ami a jelent illeti, nem csupán egyének, de csoportok, közös
ségek is fáradoznak azon, hogy az új Európa egységének tudata,
sőt öntudata termékeny módon kibontakozzék. Ebből a szempont
ból is kiemelkedő jelentőségű Taizé.

A mai egyház is szívósan fáradozik az európai tudat erősítésén.

Erre irányultak már 1982-től az évente tartott püspöki szinódusok,
melyek megkoronázása az 1991-es Római Európa Szinódus. Ennek
ügyét vállalta a stuttgarti-tübingeni kezdeményezésűEurópai Teo
lógia (folyóirata az ET), Karl Hünennann elnökletével. Európa
újraevangelizálásának programja persze sokakat megtéveszt. Tudni
kell azonban, hogy nem valami szellemi keresztes hadjáratról van
szó, amely .Jeigázni" akar. Jogos és kívánatos az egyház törekvése,
hogy Európa keresztény gyökereit fölkutassa. De nem csak a gyö
kerekről van szó, hanem azokról az értékekről is, melyeket Európa
a kereszténységnek köszönhet (beleértve a protestáns egyházakat
és a keleti egyházat is).

Az egyház az egységért Ami pedig a katolikus egyházat illeti, elfogultság nélkül el-
mondható, hogy az "egység a sokféleségben" elvének hatalmas
tapasztalatát hordozza és tudja felmutatni az új Európának. Hiszen
egyre világosabbá válik, hogy a sokszínűség, a pluralitás, illetőleg

a pluralizmus csak akkor tennékenyelv, ha az alapvető egység
és összetartozás elve ellenpontozza, tartja egyensúlyban.

Az európaiság tudatának megvan a múltja, Remélhetőlegmeg
lesz a jövője is.
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