
A keresztény hit
szerepe
Európa mai és holnapi kultúrájában

„Soha sem szabad szem elől téveszteni, hogy a kereszténységnek az
a küldetése, hogy az Evangéliumot hirdesse, és nem az, hogy a kul-
túrát terjessze. Amennyiben mégis ez utóbbit cselekszi, azt mindig
az Evangélium terjesztésének szemszögéből teszi.” XI. Piusz pápa
tanításaként 1936-ban hangzik el e programadó mondat. Majd ennek
szellemében a II. Vatikáni zsinat rámutat arra, hogy természet, kul-
túra és evangelizáció belsőleg összefüggnek: a kultúra jelenti mind -
azt, ami kibontakoztatja az embert, művészet, tudomány, erkölcs,
vallásgyakorlat, jogszokás értékvilágának együttese. Így a keresz-
tény tanítás sem egy meghatározott korhoz, sem pedig egy konkrét
kultúrához-világszemlélethez nem kötődik, hanem minden kor ér-
tékét megszentelni képes (Gaudium et spes 62). Mindazonáltal téves
lenne az emberi civilizáció jelenőségét egyszerűen arra szűkíteni,
hogy kereteket biztosítson az Evangélium hirdetésére. Jürgen Ha-
ber mas találóan illusztrálja a hit és kultúra dialektikus viszonyát,
amikor megállapítja, hogy a kultúrának etimológiailag szemlélve a
kultusszal, tehát a természetfelettivel van kapcsolata, s ennek szel-
lemében hivatkozik a Nobel-díjas T. S. Eliotra, aki a kultúrát testté
vált vallásnak nevezi. „A kultúra így nem más, mint szertartások
kincstára, magatartási minták ajánlata (...), melyek a múltbéli ese-
ményeket uralhatóvá és megismételhetővé teszik.”1

A tapasztalati tény, vagyis a hit kortárs válsága Európában nem
egyszerűen a vallásgyakorlás válsága, hanem az ember krízise,
érték- és szemléletmódbeli kihívás is, idegenkedés minden tartós-
tól, hagyományostól, általánossá váló relativizmus. Lehet-e ma
egyáltalán egységes európai kultúráról és értékvilágról beszélni?

A 19. század folyamán kontinensünkön senki nem tette fel a kérdést,
mi Európa, mert a válasz evidens, de legalább annyira közhelyes is volt:
a népek atyja, a kultúra terjesztője, a civilizáció bölcsője. Ily magasz-
tos eszmékbe öltözködve indultak kalandorok és hódítók, hogy a ma-
guk felsőbbrendűnek mondott életszemléletét és életvitelét szerte a
világban megismertessék. Ám a „nagy háború” és még inkább a II. vi-
lág háború borzalmai után, amikor az ember nemcsak ártatlanságát ve-
szí tette el, hanem hitelességét és a saját igazságába vetett naiv és szi-
lárd bizalmat is (Gianni Vattimo), a posztmodernből is kiábránduló
európai nemzedék felveti a kérdést: ki vagyok? hol vagyok? mi Európa?

Európa több, mint egy gazdasági együttműködés, több, mint a
földrajzilag tekintett Ázsia kicsiny nyugati nyúlványa, hanem ahogy
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Romano Guardini megfogalmazza: Európa egy eszme, egy világ-
szemlélet, minden katasztrófája és tragédiája ellenére egy értékkö-
zösség.2 A kérdés mindeközben változatlan: mi garantálja eme euró-
pai eszme fennmaradását?

Európai hit- és kultúrafejlődés

Noha Európa jelenlegi alkotmányában csak a görög-római kultúr -
gyökerekre található említés, ez nem más, mint hiábavaló törekvés
arra, hogy a múltat a jelen igényei szerint alakítsuk. Azok a szel-
lemi-kulturális értékek, melyeket az európai ember ma sajátjának
szeret vallani, mint a szabadság, a személy méltósága vagy a szoli-
daritás, az ókorban sokszor más értelemben, mint napjainkban,
vagy csak marginálisan jelentkeztek. Az ókori görög ember a har-
móniaélmény kiszolgáltatottja volt: a világot egységes egésznek te-
kintette, melyben a Transzcendensnek éppúgy helye volt, mint a
legutolsó fűszálnak. A világ tapasztalatuk szerint isteni: így az
ember csak hiábavaló kísérletet tehet arra, hogy megváltoztassa.

Természetesen ez a kor sem mondhatott le az ember alapigé-
nyéről, az igazság és az értelemkeresésről, melyek fő megjelenési
formái a mítosz és a logosz. Ez utóbbi a lét és a létezés végső értel-
mét kutatja, de sebe ugyanaz, mint erőssége: a nyitott görög szellem
számára semmi sem bizonyos és minden lehetséges. Ez tesz lehe-
tővé lenyűgöző kulturális és földrajzi eredményeket, és ez zárja ki
a társadalmi-politikai egység létrejöttének lehetőségét is. Egy olyan
világ, melyben a meggyőződés és elköteleződés kontúrjait az egyén
és a városállam határai jelölték ki.

A mítosz a maga módján szintén értelemkeresés, melynek reha-
bilitációja épp napjainkban folyik: ez ugyancsak panteista köntösbe
öltöztetett, immanens és ciklikus világnézet, mely az igazságot ho-
rizontálisnak tekinti. Az ember feladata csupán annyi, hogy e rend-
szert elfogadja, belesimuljon, az elköteleződés, a személy odaadása
alig merül fel. Az antik görögség épített templomokat: ezek azon-
ban pusztán architektúrájuk miatt is alkalmatlanok voltak arra,
hogy a közös hit gyakorlásának színterei legyenek, inkább csak a
haza-hazatévedő istenség megpihenését szolgálták.

A római kultúrkör viszont figyelemreméltó szemléletbeli újdon-
ságot képviselt. Elvárta a hitet, ám csak annak lecsupaszított értel-
mében: a Birodalom lakójától az akarat hódolatát kívánta meg, az
állam és a közösség eszményének támogatását, ezen túlmenően val-
lásilag engedékenynek bizonyult. Azok a romjaikban is nagyszerű
kultúr épít mények, melyeket a rómaiak létrehoztak, színházak, utak,
vízvezetékek mind-mind arra szolgáltak, hogy az állam, a Biroda-
lom működése hatékonyabb legyen. Róma megkívánta polgárainak
lojalitását, ráhagyatkozását az általa létrehozott kultúr bé ké re. Aho-
gyan majd két évezreddel később Márai Sándor megfogalmazza,
igaz, más kontextusban: ez az eszme államszeretetre nevelt. És
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mikor a Kr. u. 2–3. század során az állam „hiteltelenné” vált polgá-
rai szemében, felerősödnek a különféle vallási-filozófiai irányza-
tok, melyek kusza sokaságában a kereszténység a kortársak sze-
mében csak egy választható életfilozófia volt.

A kereszténység vallási-kulturális fordulata az, hogy olyan sze-
mélyes Transzcendens jelenlétét vallja, aki kívüle és fölötte áll a vi-
lágnak, nem fordul el attól, de nem is része annak. A kereszténység,
amint már az Ószövetség is, szemben áll a mitikus világfelfogással,
és a Logoszt, az értelmet választja: az életnek, minden egyes emberi
tevékenységnek célja van. A hit, az emberi élet vonatkozási pontja
tehát új kötődést nyer: nem a személytelen és szeszélyes világ, nem
is az állam, hanem Valaki, „aki önmagának ura, szereti a világot, de
nem függ tőle”.3

A középkori, különösen a kora középkori ember a hitben lehe-
tőséget lát: zsinórmértéket, mely szerint a művész, a tudós, a költő
kibontakozhat. Ismeretlen számára a vallás és a tudás újkori szem-
beállítása, inkább a Teremtő és a lét igazságában elmerülve elmél-
kedve szemléli a körülvevő világot, így létérzése egységes marad-
hat. A hit a középkor emberének életében, kibontakozásában szilárd
támpontként jelenik meg: a személyes Isten léte és megdicsőítése
biztos, határozott keretet adott életvitelének és mindennapjainak.

Közvélekedés szerint a keresztény Európa szellemi válságának
kezdete a 14. századra, a nagy nyugati egyházszakadás idejére esik,
ami egy évszázaddal később, a humanizmus eszmevilágában és a re-
neszánsz művészetében nyerte el kiteljesedését. A humanizmus gon-
dolkodói, Ficinius vagy Pico della Mirandola egyáltalán nem voltak
vallástalanok vagy elméleti ateisták, ugyanakkor gondolkodásmód-
jukat nagyfokú szkepszis jellemezte az intézményes egyházzal, il-
letve az intézményes hittel és vallással szemben. Épp azáltal, hogy az
ember őseredeti — pogány — méltóságát és nagyságát hirdették,
könnyen út nyílt a személyes Istenbe és a Személyes Természetfeletti
tökéletességbe vetett hit megrendüléséhez.

E folyamatnak csírái megítélésem szerint azonban még csak nem is
a trecento, a protoreneszánsz szemléletében, hanem jó egy évszázad-
dal korábban, a nagy francia katedrálisépítések idején lelhetők fel.
A 13. század folyamán Franciaország-szerte felépített nagyszerű szé-
kesegyházak, a chartres-i, az amiens-i vagy akár a reims-i székesegy-
ház Isten dicsősége mellett az ember alkotókedvének, művészi nagy-
ságának csodálatát is zengik. Az, hogy a korban a kisebb-nagyobb francia
városok, egymástól gyakran alig néhány mérföldnyi távolságra és sok-
szor erejükön felül azon vetélkednek, hogy melyikük képes nagyobb
és káprázatosabb katedrálist emelni, arra vall, hogy a hit kultúrává vá-
lik, Isten dicsőítése az ember nagyságának bemutatásává is lesz. Bár
a kor művészeire még igaz Babits Mihály jellemzése, azaz az alkotás
úgy van faragva, hogy „nem törődve, ki mit lát belőle s mit nem: / tud-
va, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten” (Psychoanalysis Christiana), de
már közeledik a kor, amikor ez „csak a szemnek lesz kifaragva szépen”.

A kereszténység
vallási-kulturális

fordulata
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Mindez nem jelenti azt, hogy a kora újkor embere gyorsan és lát-
ványosan hitetlenné vált volna, de a máig ható vallási-antropológiai
válság már kibontakozóban volt. A reformáció azáltal, hogy a hitet az
Isten és az egyén viszonyára korlátozta, megnyitotta az utat a „maga
módján vallásos” ember előtt. A tudományos és földrajzi felfedezé-
sek megingatták az egységes világképbe vetett meggyőződést: eltűnni
látszott a természetfeletti rendező elv, a kezdet és a vég helyére a fel-
fedező, a saját magát megalkotó ember lépett. Az újkor emberének
eszménye a jelenséget kutató, törvényszerűségeit pontosan feltáró és
nem az összefüggések mögötti mélyebb — metafizikai — lényeget
kutató gondolkodásmód lett. A szabadság szüntelen megtapasztalá-
sának igénye, a tartós transzcendens vonatkozási pont elhalványu-
lása mégsem az ember felszabadulását, hanem szorongását hozta el.

A lét eme kiszolgáltatottságán a 19. században a romantikus mű-
vész a valóságtól való elfordulással, a realista a pontos ábrázolással,
az impresszionista a pillanat benyomásával próbált úrrá lenni. Mind -
 ez a szakrális és a humán, a kultúra és a természetfeletti elszakadását
eredményezte, ami nemcsak hogy az előző generációk számára volt
ismeretlen, hanem az egész addigi történelemben újdonságnak, egy-
fajta egyedülálló antropológiai kísérletnek számított. Az emberi szel-
lemi képességek elválásának lehetünk a tanúi: az értelem tárgya
mindaz, ami tárgyszerű, logikusan levezethető és empirikusan meg-
tapasztalható, a kultúra az emberi szabadság és érzelemvilág tükre
lesz, a hit pedig magánüggyé, rosszabb esetben szokássá vált.

Az újkori felfogás felemelte az embert az Isten ellenében, egyút-
tal azonban a fejlődés és a természet termékévé is alacsonyította.
Ahogy Albert Camus megjegyzi: Nietzsche nem készült megölni Is-
tent, eleve már holtan találta kortársai lelkében. A személyes Istenbe
vetett hit helyét elfoglalta az alternatív hit: hit az eszmében, az ál-
lamban, az osztályban, a nemzetben és még sorolhatnánk, melyek
már nem csupán az ember akaratára, ahogy az ókori Róma példá-
ján láthattuk, hanem értelmi azonosulására és szellemi hódolatára
is igényt tartottak. Az ember értelem- és kultúrakeresésének súlyos
válságát jól illusztrálja, hogy a 20. századra a harcos ateizmus mel-
lett már a semmi, a nihil is lét- és gondolkodásbeli jogosultságot
nyer. Mindezt kellő kritikával szemlélve, Alister Mcgrath a lengyel
költőt, Czesław Miłoszt idézve találóan mutat rá arra, hogy nem a
hit, a vallás a nép ópiuma, ahogy Marx hirdette, hanem az igazi
ópi um a halál utáni megsemmisülésbe vetett hit, az a vigasz, hogy
bűneinkért, árulásainkért, kapzsiságunkért nem ítéltetünk meg.4

A 20. század hitkihívása

Prohászka Ottokár a Diadalmas világnézet című művének előszavá-
ban teszi fel a kérdést: lehet-e a keresztény világnézetet beleállítani
a mai kultúrvilágba?5 A válasz tartalmilag nézve természetesen
igen, emellett a mód az, melyen a Hit évében különösen is el kell

Az újkor
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gondolkodnunk. Milyen szemléletbeli segítséget nyújthat a hit a
posztmodern generációknak? Elsődlegesen a hitértékre, a keresz-
tény újdonságra szeretnénk rámutatni.

Mindenekelőtt utalni kell arra, hogy keresztény nézőpontból mit
is jelent a hit. A Zsidókhoz írt levél megfogalmazását mindenki ma-
gáévá teheti, mely szerint „reményeink szilárd alapja, és nem a lá-
tott dolgok igazolása”, illetve az I. Vatikáni zsinat az értelemnek
engedelmeskedő akarat hódolatát hangsúlyozza, amikor úgy tanít,
hogy „a hit természetfeletti erény, mellyel az Istentől kapott ke-
gyelem által igaznak fogadjuk el Isten kinyilatkoztatását, nem a
tárgy ésszel átlátott evidenciája, hanem a kinyilatkoztató Isten te-
kintélye alapján” (Dei Filius 3). E megközelítést a II. Vatikáni zsinat
a 20. századi egzisztencia-felfogásnak megfelelően bővítette, vagyis
nem egyszerűen az értelem és az akarat meghajlása, hanem a hitet
a teljes emberi személyiség döntéseként és állásfoglalásaként is kö-
rülírja: a hittel az ember szabadon rábízza Istenre önmagát (Dei Ver-
bum 5). Vagyis a hit nem csupán vélemény, jó szándék, a Transz-
cendens ismerete, személyes odaadottság, hanem mindezek együtt:
az emberi lét alapirányultsága, mely valamennyi döntésben és te-
vékenységben kifejeződésre jut. A hit lényege tehát az, hogy vala-
mennyi szellemi képességet meghatározott cél felé képes indítani.
Ez a megközelítés keresztény horizonton azzal bővül, hogy a hit
nem más, mint a személyes Isten megszólítására adott válasz.6

Ugyanakkor az ember az egyetlen élőlény, aki szinte bármit kul-
tikus tiszteletben képes részesíteni: a Transzcendens mellett a szép-
séget, a hatalmat, a természetet stb. Lényegében ezt használja ki a
történelemben újra és újra felbukkanó totalitarizmus kísérlete, vagyis
amint már utaltunk rá, az igény, hogy az osztály, az állam stb. nem-
csak természetes, hanem kultikus tiszteletben is részesüljön.

E két mező, vagyis a transzcendens és az evilági szférájának el-
választása az ókori gondolkodásmódtól idegen volt. Sőt, épp a ke-
reszténységnek köszönhető az a ma nyugatinak nevezett civilizáció
születése, amelyben elhatárolódik egymástól a spirituális és a tem-
porális illetékessége. Nemcsak a világ, hanem az állam is elveszíti
természetfeletti jellegét: kissé kifordított értelemben nyugodtan ál-
líthatjuk, hogy a keresztény hitnek köszönhetjük az első szekulari-
zációt: nem annak kilúgozott, társadalmi-gazdasági értelmében,
mely az egyház kirablása árán látta megoldhatónak a nemzeti fe-
szültségeket, hanem azt, ami az állam természetét és így túlhatalmát
deszakralizálva az egyén helyesen értelmezett szabadságát és ki-
bontakozási lehetőségét biztosította.

A hit, a keresztény meggyőződés tehát nem lekorlátoz, hanem
lehetővé teszi a kérdésfeltevést, az ember igazságkereső valójának
megnyílását. Állításunk különösen is igazolást nyer, ha azokat a ke-
leti államalakulatokat tekintjük, melyek civilizációja akár évezre-
dekkel is megelőzi Európáét, viszont ez a fordulat fejlődésükben
kimaradt: a szabadságot, az egyén jogait, az élet értékét egész más

A hit meghatározása
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szempontok szerint értelmezik, mint kontinensünkön. Noha az eu-
rópai történelem tanúsága szerint az állami és az egyházi, a világi
és a szent illetékességének szétválasztása nem mindig valósult meg,
a társadalmi tapasztalat jelenleg még azt igazolja, hogy ez egy si-
keres modell, melynek köszönhetően az újkort a nyugati államok
kultúrdominanciája jellemzi.7

Ugyancsak a kereszténységnek köszönhető Európa gondolkodás-
beli kultúrájának másik központi fogalma, a személy, illetve a sze-
mély szabadsága. Amennyiben az ember nem valami, hanem valaki,
megismerő, megszólító és megszólítható, közösségre képes és meg-
ismételhetetlen valóság, akkor a közösségben elfoglalt szerepétől
vagy teljesítőképességétől függetlenül méltóság illeti meg. Csak az
emberi személy szabadságának állítása teszi lehetővé szellemi-kul-
turális kibontakozását. Noha a 18. században a kereszténységben és
az intézményes egyházban az emberi szabadságjogok gátját jelölték
meg — és ez a vélemény a 21. századra csak részben tűnt el — mégis
az a keresztény állítás, miszerint minden ember Isten teremtménye,
képmása, illetve egy egységes emberi közösség egyedi tagja, nyitotta
meg az utat az emberi-személyi jogok általános képviselete előtt. Az
az állítás, hogy minden ember egyenlő, természeténél fogva jogok il-
letik meg, csakis keresztény kultúrtalajon teljesedhetett ki.8

S végül megemlíthetjük a keresztény kultúrszemlélet harmadik
újdonságát, a közösségi szellemet. Az, hogy az ember társas lény,
nem keresztény, hanem görög filozófiai, Arisztotelésztől származó
megállapítás, ugyanakkor a görögök hajlottak arra, hogy az ember
társas természetét a polisz polgáraira korlátozzák, vagyis jogokkal
és ebből adódóan kölcsönös felelősséggel egymás iránt csak a vá-
rosállam polgárai rendelkeztek. A kereszténység kitágítja ezt a ho-
rizontot: a szolidaritás fogalma nem szűkül le a jogközösség tagja-
ira, hanem természeténél fogva minden embert megillet.

A 20. század derekán, a II. világháború embertelenségét követően
az európai civilizáció szerepe komoly krízisbe került: az értelem és a
nyugati civilizáció felsőbbrendűségébe vetett modern bizalom a to-
vábbiakban elégtelennek bizonyult arra, hogy szervezőelemként lép-
jen fel. A faj felsőbbrendűségét hirdető eszme (nemzetiszocializmus),
valamint az osztály elsőségét és az osztályharcot hangsúlyozó eszme
(kommunizmus) helyett az ötvenes évek prominens vezetői, Robert
Schuman, Alcide de Gasperi keresztény elvek jegyében kísérelték
meg újraszervezni az európai politikai és társadalmi közösséget. Az
az általános kultúrideál, melyre az ötvenes évek első európai, nem-
zetek feletti egységét vázolták, olyan keresztény elveket hordozott,
mint a szolidaritás, dialógus, béke, szubszidiaritás, így ebben a szel-
lemben alapja lehetett és lehet további társadalmi-kulturális egyesü-
lésnek és fejlődésnek. Emellett a kereszténység olyan tulajdonságot
is erénynek minősít, mint az alázat, amely megóvja az európai em-
bert attól, hogy saját kultúráját és szellemiségét felsőbbrendűnek te-
kintse: dialógust folytatni, nyitottságot mutatni csak az alázat alap-

7Vö. Manfred Spieker:
i. m. 40–41.

A személy szabadsága
és a közösségi szellem

8Vö. uo. 46.

Kísérlet az európai
politikai és társadalmi

közösség
újraszervezésére
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ján lehetséges.9 A keresztény szolidaritás és közösségi eszme újrafel-
fedezése és megvalósítása elengedhetetlen az európai világszemlélet
fennmaradása számára: épp a többezeréves kultúrmúlt terhe, a szá-
mos esetben a kölcsönös ellenségképre épülő nemzeti identitás az,
ami napjainkban is strukturális feszültségeket és konfliktusokat
kódol. Mindezeket megoldani-csillapítani egy értéksemleges, pusz-
tán tartalom nélküli toleranciaeszményre és politikai kultúrára hi-
vatkozva aligha lehetséges. Az együttes érdek, a közös törvénykezés
és a gazdasági egység, bár jelentős cementáló erők, ezeknél azonban
sokkal hatékonyabb a közös eszme, a közös értékmegtapasztalás,
amely a személy egészére és odaadására irányul.10

Mit adhat a keresztény hit a 21. század nyugati emberének?

Első helyen áll a pluralizmus értéke, mint alapvető kulturális-társa-
dalmi érték. A kereszténység egyik alapállítása, hogy az ember mint
Isten képmása szabad, azaz a társadalmi-gazdasági viszonyok, a
külső vagy a belső kényszer ritkán lehet csak akkora, hogy egzisz-
tenciális szabadságát a minimumra korlátozza. Ez magával hozza,
hogy önkibontakoztatása nem meghatározott, eleve determinált irá-
nyú, hanem az egyén értéktapasztalatától függ. A 21. századi keresz-
ténység vallja, hogy az igazság megismerhető, és a megismerésen
belül bizonyos sokszínűség is elfogadható. Abban a pillanatban, ami-
kor a kereszténység lemond erről a belső nyitottságról, megszűnik az
örömhír forrásává lenni, és ideológiává merevedik.11 Ha ellenpólus -
ban szemléljük mindezt, állítható, hogy a kortárs Európa elviek ben
vallja és követeli is a szabadságjogok megvalósítását, ugyan akkor a
társadalmi-politikai tendenciák arra utalnak, hogy a hatékonyság,
a döntéshozatali gyorsaság érdekében adott körülmények között
kész felfüggeszteni ezeket.

Rá kell mutatni azonban arra is, hogy a keresztény hit által is val-
lott kulturális sokszínűség, mint az ember szabad értékkeresésének
és megvalósításának gyümölcse, egyáltalán nem jelenthet kulturális
relativizmust. Ez utóbbi ugyanis abból a nyilvánvaló tényből, hogy
globálisan sokszínű civilizációk alakultak ki, azt a következtetést
vonja le, hogy nem beszélhetünk egységes és univerzális ethoszról
sem. Ezzel szemben a jelenlegi keresztény tanítás egyértelműen vall -
ja minden emberre vonatkozó és kötelező általános erkölcsi normák
létét.12

Továbbá nem szabad figyelmen kívül hagyni a kultúra és a hit, a
vallásos magatartás belső összefüggését sem. Míg ez előbbi az ember
nevelésbeli és természetes adottságainak célirányos kibontakozta-
tása, addig a vallásos magatartás az ember természetfeletti irányult-
ságának megvalósulása. Ugyan elképzelhető egy olyan kultúra, ami
vallás- és hitfüggetlen, de ez szükségszerűen szegényes és torzó. Ha
a kultúra az emberi természetben jelenlévő Jó kibontakoztatását cé-
lozza, akkor integráns része az emberi természet azon részének, mely

9Vö. Bernhard Salzmann:
Europa Als Thema

Katholischer Eliten.
Academic Press,

Fribourg, 2006, 172.

10Vö. Sylvia Losansky:
Öffentliche Kirche für

Europa. Evangelische
Verlagsanstalt, Leipzig,

2010, 45.

11Vö. Martin Honecker:
Grundriß der Sozialethik.

Gruyter, Berlin, 1995, 524.

A puralizmus nem
relativizmus

12Vö. uo. 529.
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a Szent előtti megnyílásra irányul. A kultúra e horizonton csakis vi-
lági és időbeli lehet, ami az emberre bízott világ és az emberi képes-
ségek tudatos kibontakoztatását jelenti. A hit sem egyszerű pietiz-
must, moralizálást vagy dogmatizmust jelent, hanem mindannak a
megszentelését, amit az emberi értelemben és szívben jó, igaz és szép:
a hithirdetés és a kultúra egymásnak édestestvérei.13

A jelenlegi európai kultúra kialakulását a reneszánsz humaniz-
musa és a felvilágosodás áramlatai befolyásolták, elsősorban az ér-
telembe és az ember értelmességébe vetett, a történelmi tapasztalat
alapján azonban sokszor naiv és alaptalan hit. Nehézségét az jelenti,
hogy a felvilágosodás antropológiája leszűkített, vagyis az ember mi-
voltot csupán az értelmi tevékenységre korlátozza, így a kultúrában
is inkább csak a felfoghatót ragadja meg. Lényegében nem más ez,
mint a modern kor kultúrszekularizációja: a művészet, ami a legbel-
sőbb embermivolt tükre, ideológiai tükörré változik, egy társadalom,
egy eszme teljesítményének szolgálatában. A kultúra e megközelí-
tésben olyan termék, amely az emberi lény szükségleteit elégíti ki
(Malinowski). Ugyanakkor az ember több: érzelemvilág és misztika,
szubjektív tapasztalat is — bár hiba lenne a vallásos jelenséget, ahogy
Schleiermacher tette, csak az érzelmileg megtapasztaltra leszűkí-
teni.14 A hit emberképe, a hit gyakorlása bár különféle hangsúlyokkal,
mégis az egész embert tartja szem előtt. A modern szakrális művé-
szet, bármennyire is leegyszerűsödött akár a száz évvel korábbi ön-
magához képest, soha nem merül ki a funkcionalitásban: a temp-
lomtér nem csupán egy logikusan berendezett helyiség, a közösség
találkozásának színtere, hanem az ember érzékeit megszólító, azo-
kat a Transzcendens felé felemelni akaró valóság.

Európa számára a 19. század óta nem ismeretlen a szekularizált
kultúra kísérlete, ám ennek árnyoldalát épp a totalitarizmus, és a
zsákutcába jutott demokráciák mutatják: egy tisztán immanens kul-
túra az ember nevében épp azt semmisíti meg, ami a humánum
benne. Bármely fejlődésnél soha nem szabad elfeledkezni a lét el-
sőbbségéről a birtoklással, illetve az eszmével szemben.15

A kultúra fogalma antropológiailag azoknak a normáknak, érté-
keknek, szokásoknak és rítusoknak az összessége, melyekkel az
ember természeténél fogva rendelkezik, és azokat közösségileg,
részben tudatos tevékenységgel (lat. colere) megvalósítja és tovább -
adja. A már idézett T. S. Eliot rámutat arra, hogy a kultúra soha nem
lehet teljesen tudatos tevékenység, illetve soha nem képzelhető el
Isten és hit nélkül. A kultúra és a vallás felfogása szerint rokonok:
mindkettő azt életmód- és értékegészt jelenti, melyet egy közösség
él és továbbad.16 Korunkban az a szemléletmód, amely az egyént
és az egyéni kibontakoztatását rendkívül nagyra értékeli, e vázolt
kultúrafogalmat is veszélybe sodorja: nem annyira az az érték, ame-
lyet az előttünk járó generáció annak tart, hanem amit az egyén
annak megragad. Szubjektív és objektív kultúra szembenállását,
egyén és társadalom elidegenedését tapasztaljuk.17

13Vö. Werner Schüßler:
Was Uns Unbedingt

Angeht. Lit Verlag,
Münster, 2004, 35skk.

A hit emberképe

14Vö. Walter Mostert:
Erfahrung als Kriterium

der Glaube.
Theologischer Verlag,

Zürich, 2008, 140.

15Vö. Joachim Rabanus
(szerk.): Europa in der
Sicht Papst Johannes

Pauls II. Schöningh,
Paderborn, 2004, 137.

16Vö. Terry Eagleton:
Was ist Kultur? C. H.

Beck Verlag, München,
2001, 158.

17Vö. Hans Joas:
Lehrbuch der Soziologie.

Campus Verlag, Frankfurt
am Main, 2007, 82.
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Az ember természeténél fogva közösségi létező. A hit hozzájáru-
lása talán e téren a legfontosabb: a hit közvetett megismerést jelent,
egy másik, szerető és megbízható személy jelenlétét, akinek tapasz-
talatát magamévá teszem, a keresztény hit és individualizmus tehát
egymást lényegileg zárják ki. A hit nem csupán az emberi személy
transzcendentális vonatkozásának elismerése és megvalósítása,
hanem legalább annyira közösségi vonatkozású is. A hit nem más,
mint az előttünk járó generációk isten- és értéktapasztalatának egyé-
nivé tétele, annak közösségben való gyakorlása és továbbadása. A hit
így képes arra, hogy a kultúrát és ezzel együtt az emberi társadalmat
megóvja az individualizmus veszélyétől. „Az együttélés, a történe-
lem, a kultúra mind ezen a módszeren alapul, a hit módszerén.”18

Végkövetkeztetés

Nemrégiben ismerős plébános várta a templom előtt vasárnap este
szentmisére a híveket. Egyszer csak feltűnik egy erősen illuminált
férfi. Mint meséli, odalép hozzá és botladozó nyelvvel kijelenti:
„Plébános úr, én hiszek.” „Jó, jó” — felelte ő. „Én hiszek” — hajto-
gatta ismét. „Ez nagyon szép” — feleli immár kissé zavartan a pap.
Végül részegünk kiböki mondandóját: „Én hiszek, hiszek az em-
berben.” Mire a plébános így felelt: „Akkor készüljön fel arra, hogy
óriási csalódások fogják még érni.”

Szemléletesen tükrözi ez a kis epizód a 21. századi Európa érte-
lemkeresését: megrészegülve a tudástól, önön kulturális és gazda-
sági fejlődésétől, létének és értelmének alapjait önmagában véli
meglelni. Hisz az emberben: filantróp, humanista, elköteleződik a
szabadság, az újra és újra megismételt választás mellett. S minde-
közben gyakran elfeledkezik arról, hogy az emberi igények, szük-
ségletek maradéktalan kielégítése, a szabadságjogok igenlése és a
fejlődés, a Természetfelettire és közösségi mivoltának kibontakoz-
tatására rendelt embert nem elégíti ki.

Az ember, a nemzet több: a közös célban való hitben, „kultúra által
és kultúráért áll fenn” (II. János Pál pápának 1980. június 6-án, az
UNESCO közgyűlésen elhangzott beszédéből). A kultúra nem csu-
pán mindannak az összessége, amit egy közösség előállít, örökség-
ként birtokol vagy viselkedésmintaként elsajátít, a kultúra nem birto-
kolt, hanem megélt valóság: mindaz, ami az embert emberibbé teszi,
és nem degradálja embermivoltát.19 A keresztény hit és üzenet gaz-
dagodik és terjed mindazon kifejezőeszközök és igazság-felcsillaná-
sok által, melyekkel kultúránk gazdag múltjának köszönhetően ren-
delkezik, emellett maga a kultúra is elevenebbé és sokszínűbbé válik
az örömhír befogadása által: ez megóvja attól, hogy szokássá, tartalom
nélküli hagyománnyá silányuljon.20 A keresztény hit hatékonyan soha
nem akkor terjedt, amikor civilizációs újdonságot hozott, hanem
akkor, amikor a közös igazságra nyitottsággal találkozott.21 „Mivel a
kultúrák mélyen a humánumban gyökereznek, magukban hordoz-

18Luigi Giussani:
Lehet így élni?

(Ford. Domokos György.)
Szent István Társulat,

Budapest, 2008, 34.

19Vö. Joachim Rabanus
(szerk.): i. m. 138.

20Vö. Guido Vergauwen:
Glaube und Vernunft.
Saint-Paul, Fribourg,

2003, 17.

21Vö. Joseph Ratzinger:
Die Einheit des Glaubens

und die Vielfalt der
Kulturen. Theologie und

Glaube 89 (1999) 148.
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zák a tanúságot az egyetemes és transzcendens valóság iránti nyi-
tottságról, ami az ember sajátossága. Ezért a különböző kultúrák az
igazság különböző megközelítései; föltétlenül hasznosak az ember
számára, mert olyan értékekkel kötik össze, melyek egyre emberibbé
tehetik a létét” (Fides et Ratio 70).

Európainak lenni nem földrajzi, gazdasági, társadalmi vagy ál-
lampolgárságbeli kérdés, hanem szemléletbeli, egy közös kulturális
örökség, hit- és értékvilág vállalása. Ez az értékvilág ugyan a görög-
római kultúrából eredeztethető, ám ezt a kereszténység örökítette és
humanizálta át. A történelmi tapasztalat azt igazolja, hogy a tartós egy-
séget a csak többé-kevésbé közös gazdasági érdekekre való építkezés
nem garantálja, szükséges a közös múlt és a szolidáris meggyőződés
a közös jövőben. A keresztény értékvilág lehet az az erő, mely tarta-
lommal és iránnyal gazdagítja az európai kultúra sokszínű formavi-
lágát. II. János Pál pápa megállapítása szerint „ahogy a keresztény-
ség Európa első évezredében a görög-római örökséget és a germánok,
szlávok, kelták kultúráját integrálta, ezáltal egy egységes európai szel-
lemet hívott létre, úgy ma is hatékonyan hozzájárulhat ahhoz, hogy
e kontinens különböző népei nagyszerű kulturális és nemzeti sok-
színűségükből egy új, közös európai civilizációt teremtsenek”.22

Európainak lenni

22Vö. Joachim Rabanus
(szerk.): i. m. 139.
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