
A kultúra szíve
Szophoklész drámája, az Antigoné, így magasztalja az embert: „Sok
van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.” A 8.
zsoltár viszont — amely evvel csaknem egy időben keletkezett — Is-
 tennek ad hálát azért, hogy az embert ilyen nagyszerű teremtmé-
nyének alkotta meg: „Úristen, szerte a világon / milyen dicső a Te
neved! / Te csaknem egyenlővé tetted istenekkel, / megkoronáztad
dicsőséggel, tisztelettel, / Hatalmat adtál kezed művei fölé, / oda-
ve tettél mindent lábai elé.” — Csökkenti az ember nagyságát annak
felismerése, hogy teremtmény? Vagy éppen teremtett volta nyitja
meg előtte a végtelen távlatait?

A világ számos csodája közül valóban messze kiemelkedik az
ember, hiszen tudományával és művészetével fölébe tud emelkedni
a természetnek, kultúrát hoz létre magában és maga körül. Ennek
az önmagát felülmúló lendületnek valódi mozgatója azonban
éppen a végtelenre, a transzcendensre felnyíló vágy. Ha az ember
bezárkózik a maga gyártotta immanens világba, ha véges önmagát
teszi meg abszolút végpontnak, akkor pusztulásra ítéli kultúráját s
vele önmagát. Ahelyett, hogy emberségében törekedne az isteni felé,
az istenit próbálja megalkotni saját kis világában. Oswald Spengler
sajátos elmélete szerint a kultúrákra is jellemző a születés, a kifej-
lődés, a hanyatlás és a meghalás. A keresztény kultúra azonban
transzcendens többletével áttöri ezt a korlátot. Arnold Toynbee, a
híres angol történész, a történelem nagy kultúráit áttekintve, a múlt
század közepén kijelentette, hogy többségük már kipusztult, a többi
pedig pusztulásra van ítélve, egyedül az európai keresztény kul-
túra életképes.

Negyven évvel később viszont Joseph Ratzinger éppen reá hi-
vat kozva fájdalommal jelenti ki, hogy az európaiság és a keresz-
tény ség is hanyatlóban van. Fölteszi a keserű kérdést, mi maradt
ebből a kultúrából. „Vajon a technika és az üzlet egész világot győ-
zelmesen meghódító civilizációja lenne az európai kultúra? Vagy
nem inkább olyan poszteurópai jelenség ez, amely a régi európai
kultúra pusztulásából született? Európa értékvilága, kultúrája és
hite, amely azonosságát megalapozta, valójában már letűnt; más
világok értékrendjének az órája jött el. Európa belülről kiüresedett,
életveszélyes keringési zavarok bénítják meg, szinte szervátülte-
tésre szorul, amelyben újra megtalálhatja önazonosságát.”

Az ember és a kultúra elválaszthatatlanok. Mindkettőnek létfel-
tétele a transzcendenciára való nyitottsága. Hol található ez meg a
ma kultúrájában, és mit tud tenni érte az egyház?
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