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Kereszténység
és kultúra
Mélyen megindít az az alkalom, me ly arra érdemesített, hogy az
Önök fiatal egyetemének vendége lehetek mint a Kultúra Pápai
Tanácsának elnöke, illetve engedelmükkel úgy is, mint annak a pá
rizsi Institut Catholique-nak Rector Emeritusa. ahol egykoron
örömmel fogadhattam Magyarországról fiatal hallgatókat, s akik
mára az egyház felelős beosztásaiba emelkedtek.

Úgyszintén örömmel töltött el az a tény, hogy szülőfalumban,

Aurillac-ban, mint II. János Pál pápa személyes küldötte elnököl
hettem annak a Szilveszter pápának ezredévi ünnepségein, aki
létrehívta Magyarország egyházmegyéit és egyházi hierarchiáját,
valamint aki értékes koronát küldött Szent István királynak.
Nemkülönben örömömre szolgált, hogy részt vehettem a római
jubileumi ünnepségeken. mely az önök hazája számára kettős je
lentéssel bírt: egyrészt megemlékeztünk Krisztus születéséről,

másrészt pedig a magyar állam Szent István király által történt
megalapításáróI. Ez az ezer esztendő dicső és fájdalmas perceket
egyaránt hozott, s hozzájárult számos drámai, festészeti, szobrászati,
építészeti, irodalmi és zenei mű megszületéséhez, mégpedig a kultú
ra és a hit olyasféle ragyogóan termékeny szimbiózisában, mely
éppen az Önök egyszerre európai és keresztény identitását képezi.

Ki kell fejeznem Önöknek azt az Örömöt, amely a Budapest szí
vében működő még fiatal és máris ígéretes katolikus egyetem alapí
tásakor töltött el, valamint azt a büszkeséget, amely az Önök egye
temi családjába való fölvételkor, vagyis a tiszteletbeli doktori cím át
vételekor ma szívemet átjárja.

Az Önök katolikus egyeteme tehát ilyesfajta keretek között tel
jesíti kulturális küldetését.

A Kelet és a Nyugat kereszteződésébenaz Önök kettős kultu
rális és spirituális öröksége valódi hidat képez azon egység felé,
amelyre áhítoznak, s törekednek az európai népek. Az új évezred
küszöbén az utak találkozásánál elhelyezkedő Európa arra vá
gyik, hogy helyükre kerüljenek végre azok a dimenziók, melyek
voltaképpen földrajzi és történelmi adottságok. Ahhoz, hogy ez
sikerüljön, rá kell találnia a közjónak a nemzetállamok javánál tá
gasabb értelmére, amely nélkülözhetetlen egységbe fűzi a regio
nális részérdekeket és az egyes nemzeti identitásokat. valamint
összekapcsolja a saját nemzeti kultúra preferenciáját ugyanazon
nagy család egyéb összetevői iránt megnyilvánuló tisztelette!. A
katolikus egyetemnek az a hivatása, hogy miközben maga is ré-
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szese a már eddig is hosszú és gazdag történelemnek, ezeket az
igencsak különböző összetevőket társítja,

A kereszténység, miközben a görög-római civilizáció javát köz
vetíti, a nemzeti értékek iránti tisztelete révén ennek a kulturális
identitásnak olyan olvasztótégelyévé vált, melyet a népek nélküle
sohasem hozhattak volna létre. Egyszerre vetette meg a közös eu
rópai civilizáció alapját és szilárdította meg minden egyes nép sa
ját identitását. Nemkülönben képez élő kapcsot is, amely a nem
zeti különbözőségeket, azok teljes tiszteletben tartása mellett, egy
ségbe forrasztja. Éppen ezt az egyensúlyt kell a katolikus egye
temnek előmozdítania, mint a közösségi nagy együttlétben élő

népek közötti harmónia föltételét. Európa identitásáról van szó.
Maholnap a brüsszeli üzletemberek Európája az euróval még
nem lesz Európa, s még kevésbé volt valódi Európa a múltban
Jalta politikai Európája. Csak európai Európa létezik, me ly a latin
Nyugat és a bizánci Kelet együttes örökségét hordozza. Az új
évezred küszöbén kizárólag ennek az alapvető egységnek termé
keny fölelevenítése teremti meg Európa kisugárzó teljességét.
Európának ez a víziója korántsem utópia, hanem olyan ideál,
amely a Krisztust inspiráló Szentlélek pünkösdi univerzalizmusá
nak teljesértékű humanizmusához tartozik. Az európai emberek
tudatát nemegyszer a megosztottság árnyékolta be, olyannyira,
hogyelfelejtették, mi köti össze őket: alapvető összetartozásuk. A
jelenlegi történelmi pillanatban a kegyelmek kairoszában, a ke
gyelem állapotában, jelentésektől és feladatoktól gazdagon, kihí
vások és reménységek terhe alatt Krisztus bennünket megszaba
dító szeretetének terve olyan fölhívásként zeng, mely a keresz
tények teremtő szabadságára szólít, hogy fölragyogjon az új Euró
pa a maga lényegi, spirituális dimenziójában. A kereszténység
modellezte Európát, az Evangélium pedig eltörölhetetlen jegyet ha
gyott az európai ember identitásán. Az európaiak olyan közösséget
alkotnak, mely a saját hagyományában gyökerezik, s amelyben az
Evangéliumnak meghatározó szerep jut, még az egyéb spirituális
mozgalmak körében is. A kereszténység fölvétele olyan ténynek
bizonyult, hogy az évszázadok folyamán bekövetkező konfliktusok,
az ezzel a hagyománnyal éles ellentétben álló törekvések is minden
kor a kereszténységhez viszonyítva határozták meg magukat.

Isten Fiának megtestesülése, az öröklét azaz időbelivé válása
alapvetően meghatározta Európa kultúráját, s úgy irányítja az
ember és a történelem sajátos látásmódját, hogy megnyitja szá
mukra az öröklét perspektíváit. Az európai ember, homályosan
ugyan, de tudatában van annak, hogy isteni szikrát hordoz magá
ban: az öröklétet kapta hivatásul. Krisztus üzenete föltárja számá
ra, hogy Isten a Szeretet, és hogy ő maga is az ő képmására lett
teremtve. Az európai kulturális örökséget a személy fogalma ha
tározza meg: emberen nem valamit, hanem valakit értünk, aki Is
ten gyermeke, a hozzá hasonlóknak testvére, s aki szabad, felelős,
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értelmes, szeretni képes. Ez a kivételes viszonyulás lsten és ember
között irányítja a teljes egyéni és közösségi életet. A halál és az
élet új értelmet nyert a megtestesült Ige által: az ember az Örök
létre teremtetett. Személyes kiteljesedése nem puszta nem-halan
dóság, hanem teljes átalakulás, föltámadás, megdicsőülés. Egyes
filozófiai iskoláktól különbözően a kereszténység sohasem becsül
te le a halál drámai jellegét: az ember vagy üdvözül, vagy elkár
hozik, ám Krisztus révén a halál nonszensz volta átalakul, még
pedig olyan úttá, mely az Öröklétbe vezet. Az európai kultúrát is
a választás spiritualitása jellemzi: az ember ebben az életben vá
lasztja meg, mi akar lenni az örök életben.

A kétezredik esztendő történelmi fordulóján a katolikus egye
temnek az a hivatása, hogy mindezt ismét az ember emlékezetébe
idézze. Az európai ember különösen akkor kutatja aggodalommal
saját gyökereit, amikor súlyos zavarok lényegesen eltorzítják ar
cát, amikor népek ébrednek saját identitásuk tudatára, illetve ami
kor totalitárius ideológiák kovácsolta erőszakolt szövetségek bom
lanak alkotóelemeikre. Ilyenkor intuitív módon ébred rá arra,
hogy identitása tovatűnhet, s megtapasztalja azt a zavarba ejtő ér
zelmet, hogy elveszítheti lelkét. A keresztény hagyomány volta
képpen Európa anamnézise, titokzatos jelenléte pedig a nyelvek
és a gondolkodásmódok különbözőségébenazt a szülőházat tes
tesíti meg, melyben a személyi és közösségi identitás megerősö

dik és megújul, s amely az új Európa, a nemzetek titokzatos kö
zössége számára előre jelzi az új Pünkösdöt. A katolikus egyetem
egyrészt örökséget hagyományoz, másrészt jövőt tár föl.

Az európai keresztény kultúrát gyakorta a modemitással szem
benállónak tekintették. Igaz ugyan, hogy a modemitás bizonyos
ismérvei a kereszténységgel való nyílt szembenállás során alakul
tak ki, s hogy ezek a konfliktusok mély és maradandó sebeket
hagytak a történelmen. Az a válság, melyet a modemitás a saját
fejlődésével idézett elő - s melyet siettetett azon rendszerek bu
kása, melyek Isten és az egyház elleni bajnokokként léptek fel -,
súlyos következményekkel járhat Európára és a világra nézve. A
modemitás jogtalanul kobzott és torzított el számos evangéliumi
értéket, tett nevetségessé keresztény gondolatokat annak érdeké
ben, hogy szembeállítsa őket az egyházzal: a tudományos és tech
nikai kreativitást, az egyéni, a társadalmi és a politikai emberi jo
gokat, a szabadság szellemét, a benső világ sérthetetlenségét, a
jogállamiságot, a demokráciát, a szolidaritást. Mindezen értékek a
kereszténység kebelében látták meg a napvilágot, még ha később

a kereszténység ellenében használták is föl őket. Az európai kul
turális örökségnek módjában áll a kontinens valamennyi polgárá
nak új, az egyének, a közösségek és a nemzetek közötti szővetsé

get kínálni föl. Szövetséget emberről, világról, Istenről tanúságot té
vő igazság és szabadság között, Isten transzcendenciája pedig Jézus
Krisztusban, a szabad ember mintaképében emberi arcot öltött. Az
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Önök kűldetése az, hogya tudás minden területén. termékeny és
igényes inter- és multidiszciplináris párbeszédben őt képviseljék.

A kereszténység korántsem ideológia. Az egység és a sokszínű

ség forrásaként az európai kulturális örökség táptalaját képezi, il
letve megtermékenyíti az olyan népek kulturális zsenijét. melyek
képesek voltak az évszázadok folyamán saját, önálló történelmü
ket megírni anélkül, hogy leváltak volna a közös törzsről. A ke
reszténység anélkül egyesít, hogy uniformizálna. Szolidáris egyé
nekből álló közösséget formál anélkül, hogy elszemélytelenítené
őket. A közelmúlt és a jelenkor egyaránt arra figyelmeztet, hogy a
gyökerek elfeledése és az emlékezetkiesés veszélybe sodorhatja a
kontinens törékeny egyensúlyát.

Keresztény emlékezet A katolikus egyetem felelős a keresztényemlékezetért. A kér-
dés, melyet II. János Pál pápa intézett Franciaországhoz: egyház
legidősebb leánya, hű vagy-e megkeresztelkedésedkor tett ígérete
idhez? - egész Európához szól. Az európai ember - miközben
felelős a keresztényemlékezetért, mely lényegét adja - a válasz
úthoz érve elfogadhatja vagy visszautasíthatja, gazdagíthatja vagy
kiforgathatja a keresztény emlékezetet. Egy tragikus század után,
melyet az egyaránt ateista nácizmus és marxizmus-leninizmus
tartósan megbélyegzett, már nem lehetnek illúzióink: Európa az
Atlanti-óceántól az Urálig valóságos elkereszténytelenedést él át.
Az újraéledés jelei idővel bizonyára megsokszorozódnak, de
egyelőre alig láthatók. Azok a népek, melyek újra fölfedezik a
vallásszabadság áldásait, nincsenek védve az alattomos szekulari
záció gonosztetteitől, a szekularizmus sodrától. Egész Európának
szüksége van arra, hogy kitörjön az istenfeledésből. és hogy újra
meglelje ezeréves létének alapvető lényegét.

Mindazonáltal Európa még a legkevésbé keresztény pillanatai
ban is megőrzi Isten jelenlétének értelmét, mely megóvta belső

azonosságát az azt veszélyeztető totalitárius rendszerrel szemben.
Az evangélium nem alkalmi vagy felületes hatással volt Európá
ra. Megmintázta Európa arcképét, és összecsiszolta a kultúrákat.
Megtisztította, megtermékenyítette és jellegzetes egésszé kapcsolta
őket össze, mely kultúrájával és filozófiai gondolkodásával to
vábbra is jelentős hatást gyakorol a történelem menetére. Dina
mizmusának okát kétségkívül ebben a többre való törekvésben,
ebben a közvetlen horizontot túlszárnyalni akarásban, ebben a
Végtelen felé nyitottságban kell keresnünk, mely az evangéliumi
forrásból táplálkozó kultúrának azt a képességet nyújtja, hogy
asszimílálni képes az idegen filozófiai és kulturális áramlatokat,
hogy általuk is saját örökségét gazdagítsa. A keresztény Európa
létezik. Mi, Krisztussal, mindannyian a polgárai vagyunk. önök
az örökösök. Legyenek hát építőivé, és ne féljenek néhanapján
egy erősen szekularizált kultúra árjával szemben haladni.

Martonyi Éva fordítása
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