
Új világkultúra?
Válságot, szükségállapotot jelentenek szünet nélkül a világ külön-
böző pontjairól. Minden jel szerint azonban nemcsak a gazdaság, a
klímaváltozás, az egyéni-, csoport- vagy állami terrorizmus okoz
válságot, hanem planétánk egészét fenyegeti katasztrófa, az embe-
riség egész eddig kialakított kultúráját, beleértve az európait is.
Egyre jobban érik az a felismerés, hogy az emberiség egy több ezer
éves korszaka véget ért, s egy új korszak küszöbén áll: ebben a
„szükségállapotban” kevés a felszíni válságkezelés a túléléshez.

Ezért is figyelemre méltó az a két kezdeményezés, amely más
irányban keres kiutat, új távlatokat nyitva. Az egyik mozgalom egy
világetosz megalkotását tűzte ki célul Hans Küng hasonló című
könyve nyomán. Párbeszédre hívják a nagy világvallásokat, hogy
azok hagyományaira támaszkodva olyan etikai kódexet állítsanak
össze, amely az egész emberiségnek és minden egyes embernek kö-
vetendő mércéül szolgálhat, és így hozzájárulhat a globális igazsá-
gosság és béke megteremtéséhez.

A másik kezdeményezés több oldalról indult, összefoglaló nevük
talán a globális spiritualitás lehet. A világetosz nyugati, keresztény
gyökerekből táplálkozik, ez viszont főleg a nagy keleti vallások ha-
gyományára támaszkodik. Az emberiség lelki fejlődésének új sza-
kaszába ért, állítják. A szívek mélyén globális felelősséget és együtt-
érzést ébresztő új tudat, új civilizáció van kialakulóban, amely
alkalmas arra, hogy az embereket egyetlen hatalmas családban
egyesítse. Az ego érvényesülésére építő eddigi kultúrák totális
csőd be juttatták az emberiséget. Új, kollektív tudatra, „spirituális
forradalomra” van szükség: összefogásra a versengés helyett, „egye -
temes részvétre”, „compassióra”. A mozgalom — a világhálónak is
köszönhetően — sokféle gyökérből táplálkozik, és sokfelé nyílnak
belőle utak, olykor meglehetősen kuszán. Forrásvidékén a zen misz-
 tika és az egyetemes részvét tana mellett megjelennek babonás és
mágikus elemek is. Javaslataik között viszont nemcsak egy új spi-
ri tualitást sürgető szép, bár olykor túl általános jelszavak bukkannak
fel, hanem nagyon hasznos, konkrét kezdeményezések is. (Sürgetik
például a compassiót, az összefogást vállaló kisebb vagy nagyobb
közösségek létrehozását, amilyen például egy iskola vagy akár egy
lakóközösség.)

Forrongó világunkban jelenleg csupán a válságok tüneti kezelése
folyik. Az etosz és a spiritualitás mélyebb szükségleteket tár fel. Sor-
sunk része, hogy egymásra vagyunk utalva. Egy új világkultúra
megteremtését sürgetik, amely az egyéni érdekérvényesítésnél fon-
tosabbnak tartja a „szív civilizációját” helyi és globális szinten egy-
aránt. Az egyház évek óta a „szeretet civilizációját” sürgeti. Létkér-
dés, hogy ezek a törekvések összetalálkozzanak, egymást erősítve.
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