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EURÓPA ÉS KERESZTÉNYSÉG

Európa -
a keresztényeket
kötelező örökség
"Európa" fogalmának és valóságának változatos történetében Eu
rópa eszméje jellemző módon mindig akkor vált hangsúlyossá,
amikor "az e gyűjtőfogalom alatt egyesítendő népeket veszély" fe
nyegette.' Ez nemcsak korunkban van így, melyben a két világhá
ború után - tekintettel az európai világban történt pusztításra 
sürgetővé vált a Nyugatra és az egységes Európa helyreállítására
vonatkozó kérdés. Heinz Gollwitzer mutatott rá, hogy az újkor
kezdetén "Európa" szavunk feltehetőleg nemcsak az antik huma
nista gondolkodás elterjedésének következményeként, hanem a
török fenyegetésre adott válaszként is került át a művelt nyelvből

a köznyelvbe.i Európa akkor tapasztalja meg legnyilvánvalóbban
önmaga mibenlétét, ha határozottan konfrontálódik saját ellentété
vel. Egy dolog lényegéhez leginkább akkor kerülünk közel, ha
mindenekelőtt azt állapítjuk meg, mivel nem azonos. Az Európá
ról szóló mai viták és az Európáért folytatott politikai harc legna
gyobb problémája is az, hogy tisztázatlan marad, voltaképpen mit
is értünk "Európa" fogalmán, vagy mi vele a célunk. Több lenne
valamiféle köd ös, romantikus álomnál? Több, mint a peremre szo
rított egykori világuralkod6k politikai-gazdasági érdekközössége?
Amire Eur6pára hivatkozva gondolunk, az alighanem a ködös
idealizmus és a pusztán pragmatikus érdekközösség között talál
ható. Egy erkölcsileg irányított politikai cselekvés számára csak
akkor tűzhetünk ki hosszú határidőre egyszerre reális és ideális
célt, ha Európa ugyanúgy több az egyiknél, mint a másiknál. A
pusztán reális nem gyümölcsözik egy teremtő, erkölcsi eszme nél
kül; de a minden konkrét politikai tartalom nélkül való pusztán
ideális is terméketlen és üres marad.

Az előadásom alapjául szolgáló első tézist így fogalmazhat
nám meg : "Európa" csak akkor válhat a jövőt formáló erővé,

ha e fogalom megteremti a politikai realitás és az erkölcsi
idealitás szintézisét. Európa olyan fogalmát kell tehát keres
nünk, amely megfelel e kívánalomnak. Az imént Európa esz
méjének története és az európai valóság felől kínálkozott mód
szerként egy út: először is azokra az ellenképekre kérdezünk
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rá, amelyek nem Európát jelentik. Ezt követően próbáljuk meg
fogalmazni Európa fogalmának pozitív összetevőit. A harmadik
részben röviden meghatározzuk a feladatokat, melyek azok
előtt állnak, akik akarják Európát. [... l

Európa fogalmának pozitív összetevői

A görög örökség

3H. Treidler: Europa.
ln: Der k/eine Pau/y.

Lexikon derAntike II.
448.

4UO.

5H. Kuhn: Der Staat.
München, 1967, 25.sk.

6VÖ. Chr. Meier:
Demokratie.

ln: Geschichtliche
Grundbegriffe.

Historisches Lexikon zur
po/itisch-sozia/en

Sprache in Deutsch/and.
Stuttgart, 1973, 829.skk.

A keresztény örökség

Európa pozitív jegyeit az "Európa" szó jelentés történetének segít
ségével szeretném felvázolni, hogy láthatóvá váljon Európa sokré
tű képződményének belső rétegződése. Négy ilyen réteg tűnik

számomra felismerhetőnek.

Európa mint szó, mint földrajzi és szellemi fogalom a görö
gök alkotása. Már maga az elnevezés is jelentéses. Minden bi
zonnyal az este tereb) közismert szemita megnevezésére megy
vissza, ez pedig a szemita és a nyugati szellem közti, az európa
iság lényegéhez tartozó sorsszerű párbeszédre utal," Az Európá
val körülírt tér földrajzilag fokozatosan tágul: eleinte csak
Thesszália, Macedónia és Attika területét foglalja magában, de
Hérodotosznál Európa már a világ három földrészre való felosz
tásában Ázsia és Líbia mellett egyike a Földközi-tenger térségé
ben érintkező három nagy földrajzi és kulturális övezetnek,"

Úgy tűnik tehát, Európát mindenekelőtt Görögország szelle
me hozta létre. Nem lehetne többé Európa, ha elfelejtené görög
örökségét. Habár Európa mítosza a khtonikus vallások és a
minószi valláskör felé irányít, Európa megszületését mégis az
apollóni szellemnek a khtonikus vallás feletti győzelme tette le
hetővé. Nem könnyű részletesen leírni, mit jelent Görögország
kötelező öröksége. Központi jegyét abban látom, amit Helmut
Kuhn szókratikus különbségnek nevezett: a jó és a javak megkü
lönböztetése olyan különbség, mellyel egyszerre adott a lelkiisme
ret joga, valamint a ratio és a religio közti kölcsönös vonatkozás."

Görögország örökségét egy másik, hozzánk közelebb álló ol
dalról is megfogalmazhatjuk: a görögök minden koron át érvé
nyes felfedezése - mindama eltérés ellenére, amit ma értünk
rajta - a demokrácia, amely Platón szellemében természetesen
lényege szerint kötődik az eunomia, a törvényes rend érvényesü
léséhez, és csak e tekintetben maradhat demokrácia.6 A demok
rácia következésképpen sohasem a többség puszta uralma; a
többség előállásának mechanizmusát a nomos, a belülről fakadó
jog közös uralmának kell irányítania, vagyis a többség által kö
telezőnek tekintett értékek érvényének.

"Európa" fogalmának második rétege az ApCsel 16,6-10 is
mert epizódjában tárul fel. E rendkívül figyelemreméltó és drá
mai elbeszélés szerint Jézus Lelke nem engedte meg Szent Pál
nak, hogy Ázsián belül folytassa missziós útját. Ehelyett Pálnak
éjszaka látomása volt, egy macedón férfi jelent meg neki és kér
te: "Gyere át Macedóniába és segíts rajtunk!" A szöveg így foly-
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A latin örökség

9Gollwilzer: i. m. 826.

tatódik: "A látomás után rajta voltunk, hogy mielöbb útra kel
jünk Macedóniába, mert biztosak voltunk benne, hogy az Isten
oda rendelt minket hirdetni az evangéliumot." Habár e történe
tet csak az Apostolok Cselekedetei említi, mégis úgy vélem, az
Újszövetség szélesebb alapokra helyezi. Az itt elmondottak véle
ményem szerint szorosan érintkeznek János evangéliumának egy
jelentős helyen álló mondatával. A passió előtt, miután Jézus be
vonult Jeruzsálembe, abban a pillanatban, hogy Jézus uralmának
beteljesüléséró1 van szó, hangzik el a görögök kérése: "Uram,
látni szeretnénk Jézust!" (Jn 12,22). Graber püspök mutatott rá,
hogy Szent Lukács pünkösdi beszámolójában (ApCsel 2,11) a
földkerekség népeinek felsorolásakor először csak ázsiaiakat ne
vez meg. A jelenlévő rómaiakról kizárólag a legvégén tesz emlí
tést? Az evangélium kiindulópontja tehát Keleten van. Lukács
(mint ahogy János és az egész Újszövetség) az izraeli gyökeret
hangsúlyozza: az üdvösség a zsidóktól ered (Jn 4,22). Ám Lukács
olyan utat rendel hozzá, amely új kaput nyit. Az Apostolok Cse
lekedetei által megrajzolt út egészében véve [eruzsálemből Ró
mába vezet, út a pogányokhoz, akik lerombolták Jeruzsálemet,
és akik mégis új módon vállalták.

A kereszténység eszerint Jézus Krisztusban közvetített szinté
zis Izrael hite és a görög szellem között. Wilhelm Kamlah ezt
nagyon tüzetesen mutatta be," Európa ezen a szintézisen alapul.
A reneszánsz kísérlete, hogy a keresztény tartalom eltávolításá
val desztillálja azt, ami tisztán görög, hogy ismét előállítsa a
színtiszta görögséget, éppúgy kilátástalan és értelmetlen, mint a
görög tartalomtól lecsupaszított kereszténység létrehozásának
újabb kísérlete. Nézetem szerint Európa e kettő szintéziséből jön
létre, és ezeken nyugszik.

A fogalom harmadik rétege abból a tényből tárul fel, hogy a
6. században "Európa" fogalmán Galliát értették, ezt követően

pedig a Karolingok birodalma lépett fel azzal az igénnyel, hogy
azonos legyen Európával, és hogy ki is merítse e szó tartalmat."

A további fejlődés folyamán ez a nem teljesen elfogadott azo
nosítás ismét nagymértékben fellazult. A virágzó középkorban
nem tettek egyenl6ségjelet az Imperium Sacrum és Európa közé.
"Európa" fogalma tágabb teret ölelt fel, mint a Szent Birodalo
mé, amely az Imperium Romanum kereszténnyé vált alakjának te
kintette magát. Európa kétségkívül csak a Nyugatot, vagyis a la
tin kultúra és egyház területét fedte le, miközben e latin térség
persze nemcsak a román népeket, hanem agermánokat, angol
szászokat és a szlávok egy részét, elsősorban a lengyeleket is kö
rülfogta. A res publica christiana - ennek tekintette magát a ke
resztény Nyugat - nem politikailag létrehozott képzodmény
volt, mégis valós és eleven egészként létezett a kultúra egységé
ben, "a törzseken és nemzeteken átívelő jogrendszerekben, a zsi
natokon, az egyetemek intézményében, a szerzetesrendek meg-
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alapításában és elterjedésében, a szívkamraként működő Róma
10Uo.825. által irányított szellemi-egyházi élet áramléséban"."

A középkori res publica christiana nem állítható vissza, és újbó
li helyreállítása nem is cél. A történelem nem hátrafelé halad. A
jövő Európájának a negyedik tényezőt, az újkort is tartalmaznia
kell, ám mindenekelőtt túl kell lépnie a Nyugat, a latin világ túl
ságosan szűk keretein, magában kell hordoznia a görög világot
és a keresztény Kelet világát, vagy legalábbis nyitottnak kell len
nie feléjük. Ámde Európa akkor sem létezhetne, ha megszaba
duIna a fenti értelemben vett latin örökségtől, a keresztény Nyu
gat örökségétől. Ha ez megtörténne, ismét csak nem Európáról
lenne szó, sokkal inkább búcsút vennénk tőle.

Az újkor öröksége Negyedik rétegként azt az elengedhetetlen teljesítményt kell
megneveznünk, mellyel az újkor szelleme járult Európa fogal
mának kialakításához. Persze talán itt lesz a leginkább érzékel
hető a minden egyes fokozatban benne rejlő ambivalencia. Ám
ez semmiképpen sem vezethet az újkor elutasításához, melynek
kísérlete a 19. század középkor-romantikájában éppúgy fellelhe
tő volt, mint a katolikus körökben a két világháború közott.

Az újkor pozitív ismertetőjegyei közé sorolom, hogy hit és
törvény különválasztása, melyet a középkori res publica christiana
addig elkendőzött, most következetesen végbemegy, ezzel pedig
a hit szabadsága lassanként határozott alakot ölt a polgári jog
rendtől való különbözőségében, és így a hit belső követelményei
megkülönböztetnek az ethosz azon alapvető követelményeitől,

melyeken a jog alapul. A keresztény világlátás szempontjából
alapvető emberi értékek teszik lehetövé állam és egyház termé
keny dualizmusában a szabad humánus társadalmat, melyben a
lelkiismeret joga, és ezzel az ember alapvető jogai biztosíttatnak.
E társadalomban a keresztény hit különbözö megnyilvánulásai
élhetnek együtt, és különféle politikai pozíciók nyerhetnek teret,
ám ezeket mégis összeköti az értékek központi kánonja, mely
nek kötelező ereje egyúttal védi a maximális szabadságot is.

Saját tapasztalatunk alapján tudjuk, hogya fentiekben úgy
szólván ideális módon ábrázoltuk az újkort, úgy, ahogy magát
szerette volna látni, de amilyen egészében ténylegesen soha nem
volt. Az újkor ambivalenciája azon alapul, hogy szemlátomást
félreismerte a szabadság eszméjének gyökerét és táptalaját, és az
ész olyan emancipációjára törekedett, amely belülről mond ellent
az emberi ész mint nem isteni ész lényegének, és ezért neki ma
gának is értelmetlenné kellett válnia. Az újkor jogosulatlan fog
lalataként jelenik meg végül az a tökéletesen autonómmá vált
ész, amelyelvakultan már csak önmagát ismeri, saját alapja le
rombolásával pedig inhumánussá és természetellenessé lesz. Az
ész effajta autonómiája az európai szellem terméke ugyan, mind
azonáltal lényege szerint mégis poszt-európainak, sőt anti-euró
painak kell tekintenünk: belülről rombolja szét mindazt, ami
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nem csupán Európa számára konstitutív, hanem ami a humánus
társadalom feltétele is. Az újkorból tehát az európaiság lényeges
és elhagyhatatlan dimenziójaként kell átvennünk állam és egy
ház relatív különválasztását, a lelkiismeret szabadságát, az em
beri jogokat és az ész saját felelősségét, de az ész radikalizálódá
sával szemben egyszersmind ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy
Isten és a keresztény hitből fakadó alapvető erkölcsi értékek tisz
teletén alapuljon.

Tézisek a jövő Európájáról

Az eddig elmondottakból alighanem világossá vált, hogy az Euró
pában végbemenő politikai vagy gazdasági egységesülés nem
mindegyik mozzanata jelenti már eleve az európai jövőt. A gazda
sági vagy törvényhozó kompetenciák puszta központosítása Euró
pa fokozott leépítéséhez is vezethet, ha jószerivel olyan technokrá
ciába fut ki, melynek egyedüli mértéke a fogyasztás növelése.
Ugyanakkor, tágabb kontextusban mindezen intézmények értéke,
hogy fölülkerekednek a nemzeti önimádaton, és a világi javakban
való közös részesedéssel a béke rendjét szolgálják. Ezért nyilván
nem lehet alaptörvényük az önmagukat védelmezőgazdag népek
csoportos önzése. A közös gazdagságot az egész világ iránti közös
felelősségként kell érteni, ebben az értelemben pedig Európának
gazdasági mechanizmusaiban is nyitott rendszernek kell lennie. A
világuralmi eszme és a többi világrész gyarmatosítása helyébe a
nyitott társadalom és a kölcsönös felelősség eszméjének kell lép
nie. Ez az alapirányultság, amely az eddigiekben kifejtett európai
ság fogalmából adódik, az európaiság általam vázolni próbált
négy dimenziója szerint négy tézisben fejthető ki.

1. tézis Amióta Európa Hellaszban megszületett, alapvető számára a ma
nipulációtól mentes jogrend, az eunomia és a demokrácia lényegi
egymáshoz rendelése.

A pártok fennhatóságával és a diktatúra önkényuralmával
szemben Európa az ész és a szabadság uralmát tisztelte, mely
csak a jogrend uralma alatt állhat fenn. Az európai közösséget a
hatalom korlátozása, ellenőrzése és átláthatósága alkotja. Mind
ezeknek a jog manipulálhatatlansága, önálló és érinthetetlen te
repe az előfeltétele. Ennek alapja ismét csak az, amit a görögök
eunomiának hívtak: a jog erkölcsi mércékre helyezése. Antide
mokratikusnak tartom ezért, ha a "law and order" szitokszóvá
válik. Minden diktatúra a jog eretnekké nyilvánításával kezdő

dik. Platónnal kell egyetértenünk abban is, hogya többség kiala
kításának adott típusú működése kevésbé számít, mint a demok
ratikus eljárások tartalmának a mindenkori lehetőségek közt
biztosított megvalósítása, vagyis a hatalom ellenőrzése a jog ré
vén, a jognak a hatalomtól való érinthetetlensége, és a jog

646



ethoszhoz kötődő szabályozása. Aki Európáért harcol, a demok
ráciáért is harcol, ha ragaszkodik az eunomia fogalmának imént
vázolt tartalmához.

2. tézis A demokrácia életképességének a türannisszal és az okhlok
ráciával (a csőcselék uralmával) szemben egyrészt az eunomia a
feltétele, másrészt viszont az eunomiának alapvető feltétele az er
kölcsi értékek és Isten együttes, a közjog számára is kötelező erejű

tisztelete.
Emlékeztetek Bultmann fontos kijelentésére: "Egy nem keresz

tény állam elvileg lehetséges, ateista állam azonban nem" - leg
alábbis nem olyan államként, amelyik egyszersmind tartósan
jogállam marad. Az állam létéhez hozzátartozik, hogy semmi
képp se száműzze a magánéletbe Istent, hanem nyilvánosan is a
legfőbb értékként ismerje el. Ez eleve magában foglalja - amit
nagyon határozottan szeretnék hangsúlyozni - az ateistákkal
szembeni toleranciát és az ateizmus lehetőségét, és semmi köze
nem lehet a hit kényszerítéséhez. Csakhogy e téren a dolgoknak
némely szempontból fordítva kellene lenniük, mint ahogy mos
tanság alakulnak: az ateizmus kezd alapvető nyilvános dogmává
válni, a hitet pedig magánvéleményként tűrik meg, ámde így
végső soron nem tolerálják a lényegét. Az efféle privát toleranci
át a régi Róma is alkalmazta a hittel szemben; a császárnak be
mutatott áldozattal a hitnek csak azt kellett elismernie, hogy leg
alábbis alapvető követeléssel nem lép fel nyilvánosan.

Meggyőződésem, hogy az egyre radikálisabb ateista dogmát
valló jogállamnak nincs esélye huzamosabb ideig a túlélésre, s
hogy e tekintetben alapvető eszmélés szükséges - a túlélés ér
dekében. Azt a kijelentést is megkockáztatom, hogy a demokrá
cia csak akkor működőképes, ha működik a lelkiismeret, az pe
dig mondanivaló nélkül marad, ha nem az alapvető keresztény
erkölcsi értékek felé tájékozódik, melyek keresztény hitvallás
nélkül is, sőt a nem keresztény vallások kontextusában is valóra
válthatók.

3. tézis Az ateizmus dogmájával való szakítás a közjog és az államalkotás
feltételeként, Isten nyilvánosan is elismert tisztelete pedig az
ethosz és a jog alapjaként egyként lemondást jelent a summum
bonumnak tekintett nemzetről és világforradalomról.

A nacionalizmus nemcsak történelmileg sodorta de facto a
pusztulás szélére Európát: mindannak ellentmond, ami Európa
szellemi és politikai lényege - még akkor is, ha rányomta bé
lyegét Európa utóbbi évtizedeinek történetére. Ezért szükségesek
a nemzetek felett álló politikai, gazdasági és jogi intézmények,
melyeknek persze nem az az értelme, hogy szupernemzetet al
kossanak, hanem épp ellenkezőleg, megerősítve kellene vissza
adniuk Európa különbözö régióinak saját arculatukat és súlyu
kat. A regionális, nemzeti és nemzetfeletti intézményeknek úgy
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kellene egymáshoz kapcsolódniuk, hogy egyaránt kizárják a
centralizmust és a partikularizmust. Mindenekelőtt a nem álla
mi kulturális és vallási intézmények, erők révén újból sokkal
elevenebbé kellene tenni a nyitott cserét és az egységet a sok
féleségben.

A középkor az európai egyetemeket, szerzetesrendeket és zsi
natokat ténylegesen nem állami intézményekként ismerte, éppen
ezért voltak hatékonyak. Hadd emlékeztessek arra, hogy például
az itáliai Aostából származó Canterbury Anzelm Bretagne-ban
apát, Angliában pedig érsek volt; Nagy Szent Albert Németor
szágban született, de éppúgy taníthatott Párizsban, mint Kölnben,
Regensburgban pedig püspök volt; Aquinói Tamás Nápolyban,
Párizsban és Kölnben tanított, Duns Scotus pedig Angliában, Pá
rizsban és Kölnben, hogy csak néhány példát említsünk. Ennek
újból érvényt kellene szerezni. Ha e kulturális egységek nem
erősödnek meg jelentősen, mint elevenen ható nem állami való
ságok, akkor a pusztán állami és ökonómiai mechanizmusok né
zetem szerint végül semmi pozitív eredményhez nem vezethet
nek. A keresztény ökumené éppen e szempontból bír európai
jelentőséggel is. A marxizmus éppúgy ellentmond, legalábbis
tiszta formájában, az európaiság lényegének, mint ahogy a naci
onalizmus is szemben áll Európa jövőjével. A történelemmel
való szakítása, melyet egészében a még létrehozandó világ pusz
ta előtörténetévé degradál, módszerei és céljai türannikus társa
dalmat eredményeznek, melyben manipulálható a jog és az
ethosz, ezért a szabadság önmaga ellentétébe fordul át.

4. tézis Európa számára alapvetőnekkelIlennie a lelkiismereti szabadság,
az emberi jogok, a tudományos szabadság elismerésének és meg
óvásának, vagyis a szabad emberi társadalomnak.

Meg kell őriznünk és tovább kell fejlesztenünk az újkor e vív
mányait anélkül, hogy a saját szabadságát belülről felszámoló,
transzcendencia nélküli ész talajtalan mélységébe zuhannánk. A
keresztény ember e mércékhez fogja igazítani Európa-politikáját,
ezekből kiindulva fogja végrehajtani politikai megbízatását.

Ujlaki Tibor fordítása
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