
K Ö Z É P -E U R Ö P  A

„Közép-Európa” még alig öt évvel ezelőtt is szinte teljesen 
feledésbe merült kifejezésnek számított. Ma ellenben alig telik 
el egy hét anélkül, hogy egy-egy új cikk vagy könyv hozzá ne 
fűzne valamit ahhoz, amit immár joggal lehet „Közép-Európa- 
vitának” nevezni. A franciaországi La Nouvelle Altenuitive 
című lap például egyik legutóbbi számának1 nagy részét egy 
Közép-Eu répával foglalkozó konferencia ismertetésének szen
telte.

E fogalom feltámadása nyilvánvalóan egyfajta igényt elégít 
ki. Ha a közép-európaiság gondolata nem felelne meg sok ember 
vágyának, nem vonna magára ekkora figyelmet cs támogatást,- 
köztük is elsősorban számos olyan emberét, főleg értelmiségie
két, akik maguk is valamelyik közép-európai országban élnek, 
például Csehszlovákiában vagy Magyarországon.

A Nouvelle Alternative több cikkéből világosan kitűnik, hogy 
a vita kezdetét valójában Milán Kundera „A megrabolt Nyugat, 
avagy Közép-Európa tragédiája” című cikke jelezte, amely fran
cia nyelven néhány évvel ezelőtt jelent meg. Ebben az írásában 
Kundera ösztönösen megragadott valamit, ami mintegy „a leve
gőben volt” : nevezetesen, hogy a Kelet-Európa elnevezés alatt 
nagyvonalúan egy kalap alá vett. országok jó része osztozik bi
zonyos hagyományokban, amelyek sokkal inkább európaiak, 
mintsem keletiek. Kundera kifejezetten hangsúlyozta, hogy ezek 
az országok egy közös európai kultúra részei. Amikor a kom
munista hatalomátvétel és a szovjet típusú rendszer erőszakos

1 No. 8, dec. 1987. Ára 60 frank. Megrendelhető: 14-16 rue des 
Petits HÓtels, 75010 Paris.

227



bevezetése végbement, ezek az országok kiszakadtak az európai 
„fősodorból” és ezt Európa egésze megszenvedte.

Közép-Európa fogalmának Újjászületésében ennek ellenére 
van valami meglepő. Európa megosztottsága még hosszú évek
kel a háború után is szentnek és sérthetetlennek tűnt. Az 1975- 
ös helsinki értekezlet mintegy megpecsételte a földrész nyugati 
és keleti térfélre történt felosztását, amely Jaltában kezdődött 
meg% Ma azonban sokan ezt a felosztást nyomatékosan megkér
dőjelezik, s az a gondolat, hogy létezik egy közép-európai identi
tás, nagy szerepet játszhat a megosztottság áthidalásában.

Az újjászülető közép-európaiság egyszerűnek látszó elgon
dolásra épül. Arról van szó, hogy ezekben az országokban a szov
jet típusú rendszer megbukott, és valami másra van szükség 
ahhoz, hogy a politikával és a kultúrával kapcsolatban felme
rülő számtalan kérdés választ kapjon. A legvalószínűbbnek az 
látszik, hogy ezeket a válaszokat az európaiság értékrendszerében 
lehet fellelni. Ez az értékrend politikai téren a pluralizmust és a 
demokráciát emeli ki, központjában a választás lehetősége és a 
hatalom ellenőrzése áll. A kultúrában a változatosságot és az ab
szolút értékek elvetését jelenti.

Sem a Nouvelle Alternative, sem más írások szerzői nem ál
lítják, hogy a közép-európaiság újjászületése választ adna minda
zokra a problémákra és kérdésekre, amelyekkel a térség országai 
küszködnek. Annyi azonban bizonyos, hogy feltétlenül kiszéle
sítené azoknak az alternatíváknak a körét, amelyek között vá
lasztani lehet.

Ezzel szemben a szovjet típusú rendszer és uralkodó ideoló
giája, a marxizmus-leninizmus már semmiféle választási lehető
séget sem nyújt. Értékei üres frázisokká torzultak és egyoldalú
ságuknál fogva képtelenek bármilyen útmutatással szolgálni. 
A hivatalos rendszer brutálisan leegyszerűsít mindent. Kereken 
kijelenti,2 hogy a párt mindent jobban tud, és félresöpri az út- 
jából mindazokat, akik ezt kétségbe merik vonni. Holott a min
dennapi élet rengeteg embert döbbent rá arra Közép-Európában, 
hogy a hivatalos ideológia valójában semmit sem tud neki nyúj
tani.

2 Kivéve Magyarországon. Lásd fentebb a „Modellváltás’* c. ismerte
tést. -  A szerk.
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Ebből a szempontból a közép-európaiság fogalma nagy lépést 
jelent előre. Ha sikerül olyan széles körben elteijednie, mint hí
vei remélik, akkor képes lesz arra, hogy visszakapcsolja ezt a 
térséget az európai főáramlatba, amelyből kiszakították. A vi
tákban pedig ismét megjelenhetnek mindazok a gondolatok és 
módszerek, amelyeket négy évtizede kizárt onnan a hivatalos 
szervek ellenállása.

Senki sem állítja, hogy a közép-európaiság fogalma abszolút 
kézenfekvő és magától értetődő, de annyi bizonyos, hogy a mar- 
xizmus-leninizmusnál jóval többet nyújthat. Közép-Európa 
egyfelől azonosítási pont, lehetőség arra, hogy az itt élők el
határolják magukat azoktól, akik nem tartoznak ehhez a tér
séghez, elsősorban Oroszországtól, és ugyanakkor értékrend- 
szer is, amely a változatosság, a tolerancia és a pluralizmus bizo
nyos fokú tiszteletben tartását követeli. Nem lehet azt állítani, 
hogy a közép-európaiság tökéletes alternatíva, de vitathatatlanul 
érvényesebb, mint az az idegenből jö tt marxizmus—leninizmus, 
amelyet a térség országainak nyakába varrtak. A közép-európai
ságnak valós honi gyökerei vannak, a marxizmus—leninizmusnak 
nincsenek.

A közép-európaiság fogalmának elterjedése még egy lehető
séget rejt magában. Az egyik legsúlyosabb probléma, amellyel 
Közép-Európának a legutóbbi százötven évben szembe kellett 
néznie, a nacionalizmus bomlasztó hatása volt. A kommunista 
uralom eljövetele óta ez csak erősödött, nem utolsósorban azért, 
mert a kommunisták minden velük szembeszegülő értékrendet 
elsöpörtek az útjukból. Ezek közül a nacionalizmus bizonyult 
a legellenállóbbnak, mert a gyökerei igen mélyre nyúlnak és mert 
a térség népeinek valós politikai tapasztalatai közé tartozik. 
Minden kártékonysága ellenére a nacionalizmus továbbra is je
lentős politikai szerepet fog játszani. A közép-európaiság felfe
dezése viszont arra nyújt reményt, hogy lehet kiutat találni a 
legrosszabb fajta nacionalista megosztottságból. Azzal, hogy a 
térség népeinek közös vonásait hangsúlyozza, és törekvéseiket 
az európai főáramlathoz kapcsolja vissza, a közép-európaiság 
semlegesíti a nacionalizmus legkárosabb elemeit.

A Közép-Európa-vita jelentősége tehát sokrétű. Uj, alternatív 
szempontokat ad a jelen megértéséhez és a jövő eltervezéséhez, 
változatosságot ajánl a marxizmus-leninizmus egyhangúsága
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helyett, kiutat ígér a bomlasztó nacionalizmus zsákutcáiból, 
és visszakapcsolja a térség országait az európai főáramlatba. 
Erre persze lehet azt felelni, hogy a közép-európaiság csak szelle
mi szinten létezik, és nincs politikai kerete. Csakhogy éppen ez 
lehet a legnagyobb előnye. Sokkal nehezebb dolog ugyanis 
megszabadulni egy olyan ellenféltől, amely csak az emberek 
agyában él, mint egy olyantól, amelynek szervezetei és intéz
ményei vannak, amiket szét lehet zúzni. A közép-európaiság 
ezért várhatóan még hosszú ideig hatni fog Kelet- és Közép- 
Európa politikai helyzetére.

SCHÖPFLIN GYÖRGY

ÍR Ó  A TÖM LÖCBEN

Tardos Tibor: A tengervíz sós. Emlékezés az íróperre stb.
Irodalmi Újság Sorozata, Párizs, 1987,198 old.

„Azt a címet is adhattam volna a könyvnek: A Nagy Riport”
- olvasom a kezemben levő kis könyv hátsó borítólapján. Ri

port tehát. Az 1957 januári letartóztatásról, a börtönről, a fé
lelemről. Arról az író perről, amelynek során Tardos Tibort Déry 
Tiborral, Háy Gyulával és Zelk Zoltánnal együtt ítélték el. És 
magáról az egész korszakról, amelynek az író tanúja és résztve
vője volt. Tanúságtétele első személyben íródott, de ezt az első 
személyt a kitűnő író iróniával szemléli, bölcs távolságból láttat
ja, és fontosnak legkevésbé saját szerepét ítéli. így sikerül az, 
ami oly keveseknek: 1956 és 1957 atmoszférájának felidézése.

Tardos 1918-ban született. 1938-tól 1947-ig Párizsban élt. 
írni Máraitól, Faulknertől és a francia szürrealistáktól tanult. 
Pályafutását is a szürrealisták körében kezdte. Résztvett a fran
cia ellenállásban, kommunistákkal együtt, és 1942-ben felvették 
a francia kommunista pártba. Könyvében egy helyen emlékszik 
meg erről, annak kapcsán, hogy 1956 nyarán kizárták a pártból.

A kizárás legfőbb oka a Petőfi kör 1956. június 27-én tartott 
sajtóvitája volt, illetőleg Tardos szereplése ezen a vitán. Életének 
e sok bajt hozó sikerét így beszéli el:
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