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Európa 1989 előtt tulajdonképpen nem is létezett. Földrajzilag
ugyan beszélünk Európáról mint kontinensről, de már a körülha
tárolása is nehézségeket okoz. Az Urál egy fiktív vonal, a Földkö
zi-tenger történetileg is, ma is inkább összeköt, mintsem elválaszt,
s Európa keletkezésénél is alapvető szerepet játszott. A második
világháború politikai következménye a földrész kelet és nyugat kö
zötti felosztása lett. Az egyik rész önként szövetkezett egy az At
lanti-óceánon túli szuperhatalommal, a másik pedig egy totalitárius
rendszer uralma alatt állt, és így a Szovjetunió területének nagyobb
részével Ázsiában volt otthon. A nemrégiben elhunyt orosz Nobel
díjas Joszif Brodszkij Oroszország európai részét polémikusan
egyenesen Nyugat-Ázsiának nevezte. Európa közepe nem létezett,
hacsak nem a szellem metasíkján, amelyet ezáltal másként gondol
kodókká váló irodalmárok tartottak fenn - az 1989 utáni világ
szerencséjére -, mert ebből kifolyólag könnyebbé vált a kontinens
szétválasztott részeinek egybekapcsolása.

Európát és a kereszténységet szorosan összekapcsolja a történe
lem, a szellemi élet, a kultúra, bár megelőzte a görög filozófiával
és római jogi gondolkodással, majd követte a felvilágosodás és
tudományos-technikai civilizációnk fejlődése. Létezik tehát a ke
resztények, de mindenekelőtt a teológia európai felelőssége. Az
egyetem a középkor szülötte, melyben a teológia döntő szerepet
játszott. Egy olyan kornak, amely az értékek átalakulásáról és pa
radigmaváltásról beszél, és amely irányadó pontokat keres, min
denképp szüksége van a keresztények válaszára is.

A keresztényeknek először is Európa újjáépítéséhez kell felso
rakozniuk. II. János Pál pápa egyértelmű utalásaként kell érte
nünk azt a tényt, hogy nemcsak Nursiai Szent Benedeket, hanem
Szent Cirillt és Metódot is Európa Apostolainak nevezik. Közös
bennük a kereszténységet terjesztő és a térítő szerep, de minde
nekfölött művelődéstörténetijelentőségük. A könyvvallás csak az
írás által terjedhetett, az iskolák a szellemi ítélőképesség átadásá
nak műhelyei.

Európa újjáépítése megkívánja a történelem alapos ismeretét.
Az "egység a sokféleségben" és a hozzá hasonló szólamok segít
ségével nem lehet csak úgy magunk alá gyűrni a kontinens kü
lönbözőségeit. Ebben rejlik a teológusok egyik nagy feladata, hi
szen Bizánc és Róma több mint ezeréves különfejlődése az a szel
lemtörténeti konfliktus, amely ma újra jelentkezik. II. János Pál
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Nacionalizmus és
felekezeti sokféleség

pápa viszont joggal beszélt arról Bécsben, hogy Európának mind
két tüdejevel kell lélegeznie.

Az 1989-90-es nagy fordulat az európai fejlődést néhány szem
pontból visszavetette az első világháború kiindulópontjához, kü
lőnösen Kelet- és Délkelet-Európában, ahol is az erőszakosan egy
bekovácsolt ideológiai nagyhatalom széthullott, és a különböző

nemzetek, etnikumok, vallások és felekezetek egész sokfélesége
most többé-kevésbé agresszív szembenállásban tör fel. Hiányzik
az egységes Összeurópa felépítménye, melyben ez a sokféleség

. békés közösségben élhetne együtt. Az eddigi nyugat-európai in
tegráció nyilvánvalóan sem intézményesen, sem szellemileg és ér
zelmileg sincs abban a helyzetben, hogy a kelet-közép-európai és
a délkelet-európai szituációra megfelelően reagáljon, vagyis nyi
tással, befogadóan és előzékenyen.

A térség nemzetpolitikai ellentéteit kétségkívül tovább élezi az,
hogy az egyes etnikumok és nemzetiségek felekezetekkel és vallá
sokkal azonosulnak. A vallás talán a nemzeti hovatartozás elsőd

leges kritériumává válik, egyes népcsoportok pedig egyenesen
vallásukból kiindulóan határolódnak körül. Így beszélhet Európa
két éve a boszniai konfliktus kapcsán "szerbekről, horvátokról és
muzulmánokról" . A muzulmán bosnyákok között pedig újabban
vannak olyan törekvések, hogy önálló történelmi etnikummá nyil
vánítsák magukat, amely már a középkorban teljesen különbözött
a szerbektől és a horvátoktól. Különös módon ez a fáradozás
megint csak egy vallási-felekezeti megnevezéshez, a bogumilok
hoz nyúlnak vissza, akik leszakadtak az orrodoxiáról - ezért az
tán a bosnyákok sem voltak szerbek már a középkorban sem, ha
nem önálló nép. Mindebben a nemzeti és a vallási hovatartozás
teljes azonosítása az érdekes. E képlet alapján a következő egyen
lőségeket állíthatjuk fel: szerbeortodox, horvát=katolikus, bos
nyákemuzulmán.

Ennek az lesz a végzetes következménye, hogy a nemzetpoliti
kai konfliktusok vallásháborúkká válnak. Vallási síkon ez oda ve
zet, hogy monoteista és univerzalista világvallások törzsi vallássá
süllyednek. Minden ember egy és egyetlen Istenét sokszorosan
megosztják, és egy-egy nép mindenkori törzsi istenévé fokozzák
le, aki népével együtt vonul a háborúba, és katonai sikerekkel
mutatja meg hatalmát. Különleges háborús célponttá vált ezért az
Isten háza, a templom vagy a mecset. Szétlőni az ellenség katoli
kus vagy ortodox templomát, vagy szétrombolni a mecsetet kü
lönleges hőstettnek számít. Ez a vallási atavizmus ünnepli most
szomorú és ijesztő visszatérését. Minden hívő kereszténynek, le
gyen bár ortodox vagy katolikus, és minden hívő muzulmánnak
mélységesen szégyenkeznie kell, hogy a vallás a nemzetpolitikai
célok eszközévé vált.

Ma már a nemzetközi politika is eszközként veti be a vallást:
az iszlám világot felszólítják, hogy siessen bosnyák és koszovói
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A vallás eszközzé
válása

Az ortodoxia
nemzet~gyházi

hagyománya

Az állami liturgia

albán testvérei segítségére; ugyanígy Szerbia ortodox szövetséget
sürget az iszlám előrenyomulás és a vatikáni vilá~olitika "sötét
szándékai" ellen, amelyeket támogat az Egyesült Allamok és Né
metország is. Jóllehet ezek nem a legfelsőbb körök hivatalos kije
lentései, de egyre hangosabbak, s a szorongatott háborús felek
mindig szívesen hallják meg őket.

Nem hallják meg viszont az ágyúdörgés zajában azokat a han
gokat, amelyek a békére és a kiengesztelődésre buzdítanak 
csak azt említeném meg, hogy a "Pro Oriente" megbízásából a
szerbiai patriarchátus és a zágrábi érsek magas rangú küldöttei
kétszer jöttek össze Bécsben, hogy elítéljék a háborút, és kötelez
ték magukat, hogy hatni próbálnak a háborús felekre, és békére
buzdítják őket. Valóban meg is tették, de nem hallgatott rájuk
sem a világ nyilvánossága, sem saját honfitársaik vagy hittestvé
reik, és sajnos túlharsogták őket még saját egyházuk háborús
uszítói is.

A volt Jugoszláviában dúló folytonos háború, érthető módon,
leláncol bennünket, és magára vonja teljes figyelmünket. Még, ha
Kelet-Közép-Europa és Dél-Európa más tájain nincsenek is véres
összetűzések, mégis, a felekezeti-politikai helyzet mindenütt leg
alábbis ellentétektől terhes. Ez részben az - általam nagyra be
csült - ortodox egyház nemzet-egyházi hagyományával függ
össze. Ezen országok mindegyikében az egyház volt a hosszú tö
rök (vagy akár Habsburg) uralom alatt a nemzet menedéke, a sa
ját - görög, bolgár, román, szerb - kultúra őrzője.

Ez a népegyházi hagyomány viszont megkönnyíti a lehetősé

gét annak, hogy az egyházat tisztán nemzeti célokra használják
ki, ami ellen aligha tud védekezni. Egy efféle nacionalista képlet
következőképpen fest: egy igaz román ember román-ortodox; ha
más hiten van, nem igaz román. Ha evangélikus, akkor magyar
vagy német, és ha katolikus, vagy akár unitárius, akkor végképp
gyanús elem és nemzetáruló. - Nyilván kiélezve mutattuk most
be, de az ilyenfajta nézetek szilárdan jelen vannak ezen népek
ideológiai vitáiban. Hiszen hasonló felfogással találkozunk még
Lengyelországban is a katolicizmussal kapcsolatban, és erre emlé
keztet Oroszország és Ukrajna álláspontja is.

A következőt kell látnunk: az egyház és az állam nyugaton
végbement szétválasztása a bizánci hagyományú országokban
nem ment végbe, vagy legalábbis nem olyan mélyenszántóan; az
iszlám lényegétől pedig alapjaiban távol áll politika és vallás, vi
lági és szellemi, sacerdotium és imperium megkülönböztetése. A
bizánci hagyományú országokban nagyon sokáig hatott, gyakran
mindmáig hat a cezaropapizmus késő ókori eszméje. Ezt aztán
Nagy Péter könnyen helyettesíteni tudta a porosz tartományi egy
házak rendszerével. A szovjet kommunizmus alapjában véve
megint csak a cezaropapizmus egy szekularizált formája volt - a
vallást a tudományos marxizmus-leninizmus ideológiájával he-
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A hagyományos vallási
közösségek

A reformországok
egyházai

lyettesítették; a szent és sérthetetlen ideológia legitimálta a hatal
mon levőket, akik főpapként kormányozták az ideológia szenté
lyét és rögzítették a kultuszt. A Kreml fala melletti Lenin-mauzó
leumot és a zarándokok előtte kígyózó hosszú sorait ábrázoló ré
gi képek még sokáig megmaradnak emlékezetünkben, kifejező le
nyomataiként ennek az állami liturgiának.

A kommunista államvallás a 70-es, 80-as években egyre inkább
elhalványult, még a saját hierarchiája sem hitt benne. Nem telje
sen helytelen a szovjet birodalom összeomlásában egy szekulari
zált államegyháznak, a trón és az oltár azonosításának a bukását
látni. A Szent oltára üres volt, és igy a hatalom is puszta hatalom
nak bizonyult - olyan hatalomnak, amit már nem legitimál sem
mi, sem a nép alulról, sem a pszeudovallásos ideológia felülről.

Ebbe az űrbe lépnek be ezeknek az országoknak a hagyomá
nyos vallási közösségei, de súlyos adósságokkal terhelve. A kor
ruptság, a régi rendszerrel való együttműködés problémájáról
már nem is akarok beszélni.

Vallási szempontból fontosabb probléma, hogy a kommunista
uralom alatt az egyházakra a nyilvánosság részéről nem neheze
dett semmiféle legitimációs nyomás. Az egyházak nem álltak a
modemizációt sürgető nyomás alatt sem. Olyanok maradhattak,
úgy gondolkozhattak, úgy cselekedhettek és úgy léphettek fel,
ahogyan az korábbról megszokott volt; hívők és nem hívők a re
zsimmel együtt törekedtek arra, hogy az egyház megőrizze ha
gyományos formáját. Mindenkinek megfelelt, ha az egyházak le
hetőség szerint "régimódiak" maradtak - a hívők a hűség igazo
lását látták benne, az ateisták a vallás lesüllyedését puszta nép
szokássá. A templomok bizonyos fokig védve voltak a szellemi
vallási konkurenciától is: a "régi" egyházakat megtűrték, az új
szektákat és vallási mozgalmakat viszont csírájukban fojtotta el a
rendszer.

Külön csoportot képviselnek a görög katolikus egyházak, ame
lyek akadályt jelentenek az ortodoxok és katolikusok közötti öku
menikus párbeszédben, pedig inkább hídnak kellene lenniük. A
teológia mellett a liturgia és a papság intelligenciája is segítségére
lehetne a nyugati egyháznak. Az megjelenítő erő, amely az isten
tiszteleten a Szent ábrázolásában láthatóvá válik, mindenképpen
hiányzik nálunk.

Ezekben az országokban az egyházak egy sor irritáló tényező

vel állnak szemben:
- Elavult az a szerepük, hogy oltalmazzák a másként gondol

kodókat, harcolniuk kell a kollaborálás problémájával.
- A kártérítésre és a javaik visszaadására vonatkozó igényeik

itt-ott nagyon is feudális dimenziók között jelentkeznek, ezért az
egyházat gazdagnak és birtokvágyónak tekintik.

- Az egyházak nehézkesen jelennek meg a média nyújtotta új
nyilvánosságban, és a politikai akarat irányításában gyakran
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Modernizációs
kényszer azeddigi

elnyomás helyett

olyan tekintélyigénnyel lépnek fel, amelyet egy pluralista társada
lom nem fogad el.

- Elsőként a felekezeti és vallási pluralizmussal kell megküz
deniük. A különböző egyházak vetélytársai egymásnak, azon felül
most bevonul ezekbe az országokba a szekták, pszícho-mozgal
mak és más kínálatok teljes nyugati óriás-piaca, s mint minden,
ami nyugatról jön, némi tért is hódít magának. Most tehát már
Kijevben vagy Bukarestben is láthatni Alleluja-énekeseket, "Jesus
People"-t és minden mást.

- Minden egyházat sürget a modernizációs kényszer a paszto
ráció terén, hiszen évekig változatlanok voltak a viszonyok ezek
ben az országokban.

Ez esetenként elkerülhetetlenül újszerű összeütközésekhez ve
zet egy-egy egyházon belül is. Minden egyházban vannak erős

frakciók, amelyek a kommunizmus előtti nemzetegyházi hagyo
mányokhoz való visszatérésre hajlanak, mert számukra a szenve
dő nemzettel való hangsúlyozott azonosulás elfed néhány belső

problémát. És természetesen megvan mindenhol a másik frakció
is, amely lelki és belső megújulásra törekszik, amely nem a régi
nagy "nép-egyházra" voksol, hanem a nagykorú hívő személyes
vallásosságára, aki tudatában van a világ iránti felelősségének, és
az egyházban nem csak a világból való átmeneti kimenekülést és
otthonos gyertyafényt, vagy pusztán nemzetpolitikai hovatartozá
sát, identitását támogató eszközt keres, vagy biztonságot.

Európa sokvallású táján a békés együttélés kérdése ezért min
denekelőtt arról szól, hogy a keresztények valóban keresztények
akarnak-e lenni, vagy csupán nemzetiségükben hisznek.

Az egykori kommunista hatalmi zóna egyházai - és velük
együtt teológusaik is - az elnyomatás és a világ többi részétől

való elzártság helyzetéből közvetlenül a kor szellemének friss le
vegőjére kerültek. A nemzeti vonások mellett így más is láthatóvá
vált.

A térség katolikus egyházaiban sok az előítélet, és mind együtt
bizalmatlanok a nyugattal szemben. Egyes szlovák papok úgy vé
lik, hogy a cseh katolikusok mind többé-kevésbé husziták; Len
gyelország néhány egyházi méltósága az Európai Uniót a szabad
kőművesek művének tar lja, annak ellenére, hogya katolikus
Schuman, Adenauer és de Gaspari is ott van az alapításánál; a
volt Jugoszláviában is majdnem meghiúsult az egyházak közötti
együttműködés.

A modernizációs kényszer kettős: a szabad piacgazdaság és a
szédületes változás, a teljes nyitás és az általános hozzáférés a saj
tóhoz egy felkészületlen társadalmat, még inkább egy előkészület

len egyházat talált, fel nem fegyverzett teológiával. Ami keleten
lépésről lépésre fejlődött, az nyugaton egycsapásra következik be:
abortusz-vita és pornográfia, az értékek önkényessége és a tekin
tély kérdésessége. Nem szabad csodálkoznunk azon, ha a hicrar-
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A nyugat hallgatása

A keresztények
feladata Európáért

chia egyes tagjainak kedvesebb volt a totalitárius kor, mint társa
dalmunk szabadossága.

A másik korhoz szóló helyes nyelvet még itt sem találták meg.
A másként gondolkodók etikai álláspontja velük együtt eltűnt.

Sok keresztény vonás volt mozgalmaikban, egyes személyiségek
ben (például a Szolidaritás, mely vissza akarta adni az embemek
a méltóságát; Vaclav Havel törekvése, hogy igazságban éljünk
stb.). Így ezekben az országokban a teológia sem talált még rá
nyelvére, mert egy új nemzedék kialakulására sem volt még idő.

A nyugat is néma maradt. Nemcsak anyagilag maradt el min
denféle Marshall-terv és segélyprogram, tartalmilag sem jött létre
semmi: konzumizmus, technikai civilizáció és McDonald's volt a
kínálat. Egyedül a "nyitott társadalom" - Soros György által tá
mogatott - eszméjéről folytatott az elit nagyon is akadémikus vi
tát. Sorosnak köszönhető, hogy legalább foglalkoztak a keleti
blokk országaiban az oktatási rendszer átalakításával. Annál vilá
gosabb az is, hogy az egyház még nem tudott megfelelni az ál
lamban és a társadalomban betöltendő szerepének. Homályos li
berális álláspontokkal találkozik, és közvetlenül kell foglalkoznia
a világban betöltött szerepével (a keresztények küldetése a világ
ban), de ugyanakkor jogi kérdésekkel is (konkordátum). Most vi
szont a liberális alkotmányos állam helyzete is nehezebbé vált.

Egy kritikus megjegyzés. A "vallás magánügy" - ez a szlogen
nem igaz. Keleten gyakran vallották, mára gyakorlatilag az egész
nyugatra kiterjedt. A teológiának itt is megfelelő válaszokat kell
találnia. A vallás mélységesen személyes dolog, és magától értető

dően teljesen az autonómia és a szabadság jegyében kell állnia.
De nem marad "magánügy", és egyáltalán nem is kell annak ma
radnia. Mert aki valóban meg van győződve valamilyen hit igaz
ságáról, az olyan embereket keres, akik osztják vele a meggyőző

dését, a közösséget. S ezen felül minden közös hitbéli meggyőző
dés nyilvános is akar lenni - ezt minden vallásszociológus meg
erősíti. Ez a nyilvánosság egy vallásilag semleges államnak is ér
deke - hiszen a titkos vallások és sötét magánkultuszok mindig
veszélyesek.

Könnyen összeállítható az új Európában a keresztényekre váró
feladatok katalógusa, és sürgős végrehajtásra is várnak ezek az
égetően aktuális és nagyszerű kihivást jelentő feladatok.

1. Fel kell ismerni Európa új helyzetét, fel kell tárni a történel
mi gyökereket, egy átfogó képet kialakítva.

2. A volt kommunista országok teológusaival meg kell ismer
tetnünk a teológia mai állását, valamint a keresztényekkel a kul
túra és a társadalomtudományok helyzetét.

3. Párbeszédet kell folytatnunk korunk modernizációs törekvé
seivel, s együtt kell harcolnunk a válaszokért a valódi kérdésekre.

4. Olyan nyelvet kell keresnünk, amely érthető a kor számára
és a szívhez szól, szemünk előtt tartva a nyelvek sokféleségét.
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Sokszerűséget, nem
egyöntetűséget

5. Tisztáznunk kell az ortodoxiával való kapcsolatunkat, nem
csak teológiai, hanem kulturális és politikai összefüggéseiben is.

6. Meg kell találnunk az egyház helyét a társadalomban, le
mondva a kiváltságokról, a feudalizmusról és a gazdagságról.

7. Tisztáznunk kell az iszlámmal való viszonyunkat, elkerülve
az uralkodó szembeállító tendenciákat.

8. Az Európáért folytatott versengés a teológiában sem vezet
het a földrész elszigetelődéséhez; hangsúlyozni kell a világegy
ház-jelleget.

9. Európa önazonosságának keresésében a kereszténységnek
nemcsak szellemi gyökereit kell tekintetbe vennünk, hanem hozzá
kell adnunk saját, aktuális tapasztalatainkat.

10. A keresztényeken kívül senki nem kapott ilyen egyértelmű

küldetést a lelkiekre; ezt a megbízást teljesíteni is kell, éppen a je
lenlegi általános kiúttalanság láttán.

A keresztényekre vonatkozó kérdéseken túl általános kérdés is
megfogalmazódik: hogyan viszonyulunk Európa sokféleségéhez?
Nem Schengen, sem az euró nem jelenti Európa jövőjét, hanem a
kultúra. Mivel a vallás is alkotóeleme, ha nem egyenesen alakító
ja a kultúrának, nem kerülhetjük meg ezt a kérdést.

Miért kell a .sokféleség"-gel kapcsolatban feltennünk a kér
dést/ hogy van-e "jövője az európai kultúrának"? A választ meg
tagadni "együgyűség" - butaság -/ éppúgy, mint azt gondolni,
hogy Európa alakító eleme nem a sokféleség, s hogy Európa létét
nem kultúrájának jövője dönti el.

Kettősség, sőt skizofrénia jellemzi a gondolkodásunkat. Büsz
kék vagyunk a kultúra sokféleségére, ugyanakkor tapasztalnunk
kell a másféleség, az idegen elfogadásának megtagadását. Pedig a
kulturális táj olyan gazdag: népek, nyelvek és kifejezési formák
sokféleségét éljük meg. Völgyeinkben éppúgy ismerünk különbsé
geket, mint a divatban, az irodalomban és a zenében. A gazdag
ság kiterjed azonban a korszakok egymásutánjára is. Mi minden
történt ebben az Európában az ókor, a zsidó-keresztény világ, a
középkor, a reneszánsz és a felvilágosodás óta, míg végül eljutot
tunk a posztmodernhez! A posztmodern fogalma hiányt jelöl.
Veszteségről panaszkodunk, arról, hogy nem ismerünk semmi
igazán modem dolgot, vagy hiányoznak az értékek. Elveszítettük
volna az önbizalmunkat? Hiányzik belőlünk az erő valami újhoz?
Valóban: az idézetek uralkodnak fölöttünk, s a kultúra helyére
láthatóan egyfajta világ-civilizáció lépett, amelyet rendkívüli egy
formasága-egyöntetűsége jellemez. A sok program, amit a műhol

dak mindenen keresztül sugároznak nekünk, konzervből készült
egyenszósz, "global village", az a világ-falu, amelyet egysíkúsága
jellemez.

A tudománytörténész Elmar Holenstein megpróbálta kimutat
ni, mennyiben "európai" az európai kultúra, tudomány és társa
dalom.
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Európa multikulturális
gyökerei

A 21. évszázad
laboratóriuma

Az európai filozófia a görög és a bibliai ("keleti", vagyis dél
nyugat-ázsiai és északkelet-afrikai) világ- és értékrendek köteléke.

A középkori és koraújkori európai matematika a görög és az
indiai konstrukciók összekapcsolása. Ugyanez érvényes, Panini
felfedezésének köszönhetőert a 19-20. századi .modem nyelvtu
dományra",

A középkori és kora újkori európai technológia az európai és a
kínai találmányok összegződése.

Ami Európában "modem művészet"-nek számít, az a különbö
ző földrészekrőljövő hatások keveréke.

A mindennapi európai életformák, csakúgy, mint a mindennapi
ételek, már régóta olyanok, amilyenné a társadalmi viszonyok is
egyre inkább válnak: multikulturális természetűek.

Az "arabok" (tehát az arabul író iszlám tudósok Bucharától
Cordobáig) nem elhanyagolható közvetítő szerepet töltenek be az
első három említett kapcsolódás létrejöttében. Náluk találhatók
meg a történetileg fontossá vált prototípusai ezeknek az interkul
turális keverék-képződményeknek,

A görögországi filozófia és tudománya "Termékeny Félhold"
(Délnyugat-Ázsia és Északkelet-Afrika) természetfilozófiai (orvosi
és asztronómiai) és matematikai, valamint - aligha kisebb mér
tékben - etikai, jogi és politológiai gondolkodói fejleményeinek
horizontján született meg.

Az ókor későbbi szakaszában az útmutató kezdeményezések a
bibliai és görög gondolkodás összekapcsolására délnyugat-ázsiai
és észak-afrikai származású zsidó és kora keresztény teológusok
tól erednek (Philón, Origenész, Ágoston).

A bibliai és a görög gondolkodás (immár elsősorban az ariszto
telészi filozófiára irányuló) összekapcsolásának második, közép
kori szakaszában a megint csak zsidó tudósok mellett iszlám filo
zófusok voltak az úttörők.

Az európai felvilágosodás korában eleinte kínai, perzsa és isz
lám modellek, később írással nem rendelkező kultúrák szolgáltak
a "modem" eszméket ösztönző forrásként (autonóm és természeti
erkölcs, vallási és kultúrák közötti tolerancia, civilizációkritika) és
erkölcsi támaszként az Európán belüli elmaradottsággal és reakci
ós ellenállással szemben.

Ez azt jelenti, hogy Európa nem is létezik? Ellenkezőleg: azál
tal, hogy az Európán kívüli kultúrák európai kultúrjavakat vesz
nek át, valami visszatér beléjük, aminek jelentős részét a történe
lem egy korábbi szakaszában Európa vette át tőlük. Éppen ebből

jött létre az a koncentrácio, ami kicsi földrészünket a többi fölött
kitünteti.

Az európai modernség modelljét keresztező rész- és párhuza
mos kultúrák mindenhol megtalálhatók, Európa fővárosainak

központjában ugyanúgy, mint különböző térségeiben. A "multi
kulturális" valóság tehát keresztmetszet, a sajátnak és az idegen-
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Politikai ésgazdasági
kérdések

Három válasz,
három feszültség:

1. Piactér és templom

nek nincsen már különleges helye vagy tartaléka. A konfrontáció
ra különböző erővel és lendülettel, különböző témakörökben ke
rül sor. Talán ez az egyik legfontosabb kihívás Európának, mert a
,,21. század egyfajta laboratóriumát" alapozza meg.

A kísérletezők előtt álló kérdések nemcsak kulturális jellegűek,

hanem kimagaslóan politikai és gazdasági természetűek is: ho
gyan találkozhat a saját az idegennel anélkül, hogy egy lappangó
polgárháborút indítana el? H. M. Enzensberger "Polgárháborús
kilátások" című írása értelmében önkorlátozóan és a konfliktuso
kat kerülve talán a jólétre támaszkodó európai kultúra magvához
kell visszatérnünk, és a "másikra" szó szerint pokrócot kell dob
nunk? Vagy a finom párbeszédet kell keresnünk, saját érdekeink
nyomatékos megfogalmazása nélkül? Mi van a "másokkal" a sa
ját falainkon belül? A szociális állam ölén e célból létrehozott, ki
párnázott rezervátumokba kell őket toloncolni? Nincs-e inkább
sürgősen szükségünk új politikai és társadalmi közlésformákra,
amelyek lehetővé teszik a nagyobb és a velük párhuzamos többi
kultúrák találkozását, kölcsönös érvényesülésüket - agresszió
nélkül, a tiszteletet, a relativizmusba való menekülés nélkül, és a
heves vitákat, a demokratikus formák és a legitimitás felfüggesz
tése nélkül?

Sok a kérdés, kevés az egyértelmű válasz, és még kevesebb a
bizonyosság - így lehetne az európai eszme jelenlegi belső hely
zetét leírni. Mindez pedig egy olyan korban, amikor Európa kere
settebb, mint 1945 óta bármikor. Úgy mondhatnánk, Európa aka
rata ellenére reneszánszát éli, vagy legalábbis egy időben és poli
tikailag nem így elképzelt reneszánsz köszöntött rá. Mindannyi
unkon eluralkodik az Európai Unió jövőjéről folyó vita. Az Unió
nagy határmezsgyén áll, mert tulajdonképpen nyugat és kelet
konfliktusának terméke, kísérlet a szabad demokráciák összefogá
sára, és reakció az amerikai és japán kihívásra, hogy gazdaságilag
és a kutatás területén ne essünk az euroszklerózis betegségébe, s
gazdaságilag versenyképesek maradjunk. Ma az a kérdés, hogy
Európa önálló erő tud-e lenni - nyilván csakis a sokszerűség és
az egység játékán keresztül. Az egyes térségek sokfélesége Európa
alakító erejének kifejeződése, nemcsak földrajzilag, hanem kultu
rális értelemben is. E nélkül újra csak függvény lennénk, mint
1989 előtt: Európa egyik fele kelete, másik fele pedig, az Atlanti
óceánon túlé, önként.

A piactér életet jelent; közösséget és történelmet, teljesítményt
és versenyt, színes változatosságot, de egoizmust, sőt populiz
must is. Piaci kiabálás lehet a mindennapi politika, a hozsannát és
a feszítsd meg-et igazán nem sok választja el egymástól. A piac
azonban a demokrácia helye is, mely végül is az ókori Athén
Agóráján született meg. A templom megint csak az értékek és
ideálok szent helye, a Legjobb otthona. A templom őrzői: előke

lők. Minek kell ma meglennie a Templomban? A gazdaság egye-
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2. Polifónia és
kontrapunkt

dül nem elég, mans egy európai uruos művelődési programon
dolgozunk. A vallás ma az elvilágiasodásnak van kitéve, ami vi
szont megmarad belőle, az az együttélés kultúrája, mint az embe
ri jogok vagy a demokrácia. Úgy tűnik, Paul Feyerabend
"anything goes" kijelentése vált a normává, ez azonban nem biz
tosíthatja, hogy világunkat emberibbé és jobbá formáljuk. Teilhard
de Chardin beszélt arról, hogy az emberi történelem nem más,
mint "Hominisation", emberré válás. Nem emberként születünk,
hanem személyes és közösségi halálunk által válunk emberré 
kerülünk abba az ideális állapotba, amelyet csak abeteljesedésben
érhetünk el.

Ezzel szemben a politika a tömegekre tartozik, s aztán a töme
gek politikájává válik. Ez a helyzet megintcsak fundamentaliz
must eredményez, hiszen az ember iránypontokat keres; erősíti az
érzelmeket, mert a tömeg igénye az, hogy egyként, egységként
vezessék. Kell azonban a megkülönböztetés, hiszen szükségünk
van elitre, minőségre. Az a sajnálatos tény, hogy ma szerkezeti
oligarchia létezik, és nem minőségi, a demokrácíán belül hatalmas
elidegenedéshez vezetett. Ezzel szemben a politikának újra meg
kell jelennie szent mozzanatként. A politikai kultúra kérdése a jö
vő politikájának kérdése. Nem annyira a technológia és az infor
mációs társadalom lesz az, amely meghatározza kultúránkat, ha
nem a nevelés és a művelődés, az ember alkotó ereje. Carlo Mon
gardini vallotta, hogy a meglevő "politique des industriels"
mellé oda kell, hogy lépjen egy "politique des intellectuels", a
"politique pour la culture".

Hogyan alkalmazhatjuk ezeket a zenei fogalmakat a kultúrára?
A kultúrának nemcsak a sokféleségéről van szó, hanem megismé
telhetetlenségéről is. A reneszánsz másképp gondolkodik, fest, ze
nél és építkezik, mint a középkor. Petrarca saját nyelvet alakít ki
magának, hogy Dantétól kűlönbözzőn. A zenében a modem zene
képviselőiről beszélünk, annak jeléűl, hogy valami más történik.
Ugyanazt a felépítést találjuk, de soha nem marad meg a már
meglevőnél. Európa sajátja az, hogy megtalálja a "második szóla
mot" a cantus firmushoz. Arezzoi Guido Punctus contra punctum
ról beszél. A világi polifónia gazdag nyelvezetet alakít ki, de a ze
ne megtanít a rend felismerésére, mégpedig az eredet felismerésé
re. Ez a metafizikus a zenében, amely a teremtés nagyságát köz
vetíti, mindamellett persze keretet is ad neki. Sztravinszkij mond
ta utolsó interjújában: "Hagyomány nélkül nincsen zene, csupán
plágiumok." Európát ez a sokszerű közösség, a kontrapunkt tartja
egybe sokszólamúságában. A zene az a nyelv, amely termé
szeténél fogva átlépi a határokat, sőt, nem is ismer határokat, és
fordítás nélkül megérthető. Két bibliai jelkép példázata ez, még
pedig a bábeli toronyépítésé és a pünkösd tapasztalatáé. A to
ronnyal az emberek megpróbáltak Isten fölé emelkedni, valami
műveit alkotni, ami az égig ér. Bele kell bukniuk, s elveszítik az
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3. Emlékezet és
történelem

A kultúrából fakadó
európai közösség

egymáshoz szólás nyelvét, bekövetkezik a "bábeli nyelvzavar".
Ezzel ellentétben a pünkösd a Lélek ajándékai által elhozza az
embernek a lehetőséget, hogy "mindenki a maga nyelvén hallja
beszélni a másikat". Pontosan ez a kultúra, amelyet a Lélek tesz
lehetővé.

A kultúra függ az emlékezettől. a hagyománytól. A közelmúlt
egyik oktatáspolitikai elképzelése szerint csak azt kell közvetíteni.
hogy miképp lehet technikailag kezelni a tudást, minek hol lehet
utánanézni. Azonban aki nem ismeri az összefüggéseket, az sem
mit nem tud kezdeni alexikonokkal, könyvtárakkal vagy az in
ternettel. Ha a jövő felé akarunk haladni, tudnunk kell, honnan
jövünk. Nyilvánvalóan a mai oktatási rendszer hiányossága az
oka annak, hogy olyan sok ember keresi fel a múzeumokat. Saját
történelmünk keresése ez, s bizonyára a kultúrkincsek elvesztésé
től való félelem is, amely korunk technikai lehetőségeit látva, bár
mikor bekövetkezhet. Francis Fukuyama a történelem végéről be
szélt, mi viszont a történelem visszatérését éljük meg, hiszen a
történelem nélkül Európának egyetlen részlete sem érthető többé.
Az információ világa az égvilágon mindenről ismeretet közvetít
számunkra, mégis azt kell tapasztalnunk, hogy nem egy nec-na
cionalizmussal van dolgunk, hanem azzal a régi, iszonyatos naci
onalizmussal, amely most kikerült a kommunizmus hűtőkamrája

ból, és erejét Európa keleti részén az időben elcsúszva tombolja
ki. Ezért nem szükséges a "civilizációk összecsapása", amint azt
Samuel Huntington jövendöli. Világunk különböző kultúráinak
találkozása lehetséges, legfőképpen ha tudjuk, kik vagyunk mi
magunk. Ehhez szükséges saját történelmünk ismerete, azoknak a
mítoszoknak és elbeszéléseknek a tudása, amelyek az élet példá
zatai. Szemére vetem korunk idősebb nemzedékének, hogy túl
kevés történelmet, történetet mesélt tovább, ugyanúgy, ahogy mi
is keveset ismerünk kultúránkban azokból az elbeszélésekből,

amelyek Európánkat kialakították; más töltötte meg a fejünket.
Másvalaminek kellene megtöltenie, ahogy a szellem két nagyja

hirdeti nekünk. Konrád György, aki munkásságával hozzájárult
ahhoz, hogy létezzen a szellem és az európai kultúra metasíkja a
vasfüggönyön túl is, 1980-ban a Levél Budapestről című írásában
fájdalmas kísérletet tett annak az Európának az elemzésére, ame
lyet most már 1989-eel mögöttünk hagytunk: "Anyagban nincsen
hiányunk, a térség, ahol élünk, első osztályú antropológiai kísér
leti terep. Itt találkozik a nyugat kultúrája kelet kultúrájával, itt
találkoznak az iparosodott világ tárgyai és pszichikai szokásai az
iparosodás előtti civilizációéival. A szovjet államszocializmus és
az atlanti liberalizmus hosszantartó vitájától úgy zúg a fejünk,
mint egy rádiós adóvevő. Hiába keresünk másik adót. A dübör
gés mindig újra elővesz minker."

A spanyol diplomata és filozófus Salvador de Madariaga már
1952-ben értelemszerűen válaszolt erre. A második világháború
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keserű tapasztalatával érkezett, annak biztos megérzésével, hogy
nemcsak új politikai rendre van szükségünk, hanem egy európai
közösségre is, melynek alapjait csak a kultúra biztosíthatja: "Min
denekelőtt szeretnünk kell Európát. Itt harsog Rabelais nevetése,
itt ragyog Erazmus mosolya, itt sugárzik Voltaire elméje. Csillag
ként ragyog Európa szellemi égboltján Dante tüzes tekintete,
Shakespeare tiszta tekintete, Goethe derűs és Dosztojevszkij el
gyötört pillantása. Örökké mosolyog ránk Gioconda tekintete,
egész Európa számára hívta elő Michelangelo Mózes és Dávid
alakját a márványból, ringatózik a magasba a matematikailag
uralt harmóniával a bachi fúga. Európában tépelődik tétlensége
titka miatt Hamlet, és akar megszabadulni kínzó tépelődésétől a
cselekvés által Faust. Európában keresi Don Juan minden asz
szonyban, akivel csak találkozik, azt az egyetlen asszonyt, akit so
ha nem talál meg, s egy európai országon vágtat keresztül Don
Quijote kitartott lándzsával, hogy dacolva elvitassa a valóság fel
sőbbrendű létezését. De ez az Európa, ahol Newton és Leibniz a
végtelenül kicsit és a végtelenül nagyot mérték, ahol székes
egyházaink, ahogy Alfred de Musset mondta, kőruhájukban tér
delnek imádkozva, ahol a folyamok ezüst-szalagja fűzi egymás
mellé a városokat, amely az idő munkáját a tér kristályába vési. ..
ennek az Európának még meg kell születnie. Akkor valósul csak
meg, amikor a spanyolok a »mi Koppenhágánk«-ról beszélnek
majd, amikor a németek elkezdenek a »rni Brüggénk-e-ról beszél
ni. Csak amikor ezt elértük, akkor mondta ki a tetteinket kor
mányzó Szellem a teremtő igét: FIAT EUROPA!"

Szabó Zsuzsanna fordítása
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