
Európa jövője
Egy 15. századi rajz Európa térképét egy gyönyörűen felöltöztetett,
koronás női alakban jeleníti meg. Készítője bizonyára a mitológiá-
ban szereplő, Europé föníciai hercegnőre gondolt, akit Zeusz elra-
bolt, majd Kréta királynőjévé tett. Az asszony alakja kirajzolja az ak-
kor ismert világ (tér)képét. Előtte húzódik a Mare Mediterraneum,
két oldalán Asia és Africa. Az akkori „világ” három kontinense, há-
rom sajátos kultúrával. Hogyan nőtt ki közülük éppen Európa a vi-
lágnak szinte máig meghatározó központjává? Hogyan alakul sor-
sa a jövőben? Hatalmas birodalmak és kultúrák keletkeztek a
korábbi évezredekben is, és tűntek el szinte nyomtalanul a történe-
lem süllyesztőjében. Előfordulhat, hogy lassan Európa is csupán föld-
rajzi térséggé, a Föld egyik kontinensévé zsugorodik?

Az emberiség sorsát — legalábbis a felszínen — ma a politikai, gaz-
dasági, katonai, technikai hatalmak erőviszonyai határozzák meg.
Az Európa jövőjét kutató kérdés mélyebbre hatol. Melyek azok a ma-
radandó értékek, amelyeket Európa adott a világnak, s amelyeknek
meg kell maradniuk egy globális világcivilizációban is, hiszen em-
berségünk részét alkotják? Persze kritikusan kell tekintenünk az „eu-
rópai értékekre”. A népvándorlások kora után az etnikai, nyelvi, kul-
turális sokszínűségben egy páratlanul gazdag, valóban egyetemes
kultúra és vallás, tudomány és művészet alakult ki. A fények mel-
lett azonban előtűnnek az árnyak is. A Pax Europaea eszméjét min-
dig újra megcsúfolja a szüntelen háborúskodás, a haladás diadal-
menete kétesélyes: építhet, de rombolhat is.

Az európai örökség két legfontosabb pillére: a görög szellem és
a kereszténység. A görögök dolgozták ki a demokrácia eszméjét. Ez
azonban nem válhat a számbeli többség diktatúrájává. Igazodnia kell
az igazsághoz, tiszteletben tartva a lelkiismeret jogát. A második pil-
lér a Jeruzsálemből Rómába érkezett kereszténység, amely a földi tör-
ténelmet beleállította az öröklét távlataiba: Isten szeretetből teremtette
és szeretetközösségre hívja az emberiséget. Az emberek mindnyájan
egyenlőek, és csak ebben a testvéri szeretetben élhet (né)nek igazán
boldog, teljes életet.

És ma? Megtalálja-e a helyét és küldetését a forrongva alakuló új
világrendben? II. János Pál Santiago de Compostelában megrendí-
tő vallomást tett: „Én, János Pál, a lengyel nép fia, amely eredetében,
hagyományaiban, kultúrájában és kapcsolataiban mindig európai-
nak tekintette magát, (…) én, Róma püspöke és az egyetemes egy-
ház pásztora, mélységes szeretettel szólítalak, vén Európa: Találj vissza
önmagadhoz! Keresd meg gyökereidet! Éleszd fel azokat az igaz ér-
tékeket, amelyek történelmedet híressé, és jelenlétedet más földré-
szeken gyümölcsözővé tette. Építsd újjá lelki egységedet, tisztelet-
ben tartva a többi vallásokat és mások igazi szabadságát!”
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