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26 tézis Európáról

1* Amerika a világot luxusvillává akaija átalakítani, 
ahol az emberek egyre több technológia, egyre több pénz 
és egyre több szórakozás segítségével egyre kényelme
sebben, egyre tékozlóbban és egyre gondolatmenteseb- 
ben élhetnek.

2. Oroszország a világot templommá akaija átalakíta
ni, ahol az emberi lelkek közös hitben, a mindenkori 
egyetlen és igaz istenért lángolnak, tegnapelőtt Krisztu
sért, tegnap Marxért, ma a peresztrojkáért,

3. Európa a merengő és lázas metropoliszok elsüllyedt 
Atlantisza: Budapest és Prága a sztálinizmus, Róma és 
Párizs az automobilizmus, Stockholm és Bergen a szo
ciáldemokrácia tengerének fenekén. Egy idegen belép 
egyik kávéházurikba, kiteregeti ismeretlen nyelven írott 
újságját:talán én vagyok, talán te.

Európa félszáz nyelven váija a vizek apadását.
4. Európa egyetlen nemzet, mely valamennyi külön 

nemzetéből áll.
Mindannyiszor, mikor egy európai nemzet megismeri 

önmagát, szeretetre ébred a többiek iránt.
5. Európa bemocskolódott.
Európává csak minden egyes nemzete önmegvalósí

tása által válhatík. Csak Európa egysége révén valósít
hatják meg önmagukat Európa nemzetei.

6. Európa szíve Németország. A különböző német 
szfvkamrák közötti nyitottság híján Európa meghal.

7. Európának egyetlen állammá, egyetlen piaccá kell 
válnia. Ennek az egy államnak meg kell védenie nemze
teit az egyetlen piaccal szemben.

8. A nemzeteket nem az állami bürokrácia és az 
államhatárok tartják fenn, hanem dalaik és költészetük.

9. Aki Németország felett uralkodik, az a világ felett 
uralkodik. A németeket kivéve ez mindenkire érvényes. 
Ezért kell a németeknek önmaguk felett rendelkezniük.

10. A huszadik század világháborúi: Németország 
harca a világ ellen, de a világ harca is Németország ellen; 
harc az világuralomért.

1 1 .1914-ben kezdődött az új európai százéves háború 
a végleges vüáguralomért. 1990-ben kezdődött e  háború 
harmadik és döntő szakasza.

12. A politika hatalom. Az ideológiák a hatalom esz
közei. Politikai érvek és magyarázatok csak álarcok.

13. Egy nemzet, aki elveszíti kultúráját, elveszíti jö 
vőjét. A  nyelv, amelyen dalainkat énekeljük, megjöven
döli majdani urainkat

14. Amerika stratégiai célja a gazdasági kultúra világ
uralma. Hogy ezt a célt el lehessen érni, Európa és 
Oroszország kulturális önállóságának meg kell szűnnie.

15. Csak az egyesített Európa és az újjászületett Orosz
ország szövetsége képes az európai kultúrának olyan erőt 
adni, hogy szembe tudjon szállni az amerikai csábítással,

16. Az egyesült, semleges, önálló Németország 
megnyitja az utat a szabad és egyesült Európa felé. A 
NATO-n belül egyesített Németország megnyitja az utat 
Amerika előtt az Urálig.

17. Az Európai Közösség a cserekereskedők piaca: 
Franciaország az európai kultúrát felfuvalkodott állam- 
hatalomra, Németország saját lelkét stratégiailag kijelölt 
önmegadásra cseréli.

18. Az európai nemzetek, akik egyenként csatlakoz
nak az Európai Közösséghez, sorban eltűnnek Amerika 
gyomrában.

19. Európa egyesülésének olyan politikai, gazdasági, 
kulturális tényezőket kell újjáélesztenie, melyek a Pá
rizs— London— Washington tengellyel szemben egyen
súlyt tudnak tartani. Három ilyen lehetséges tényező van 
Európában: Közép-Európa, Skandinávia, Németország.

20. Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia és Len
gyelország nemzeti sajátszerűségüket és függetlenségü
ket csak egyenrangú társakkal kötött többnemzetiségű 
szövetségükön belül, az osztrák—magyar monarchia 
hagyományainak korszerű kiteijesztésével tudják bizto
sítani.

21. Norvégia. Svédország, Dánia, Finnország és Iz- 
land nemzeti sajátszerűségüket és függetlenségüket csak 
egyenrangú társakkal kötött többnemzetiségű szövetsé
gükön belül, ezeréves kulturális, politikai rokonságuk 
korszerű kiteijesztésével tudják biztosítani.

22. Németország a maga nemzeti sajátszerűségét és 
függetlenségét csak a szövetségi alapon álló egyesülés 
útján, a katonai tömböktől való függetlenség árán és egy 
összeurópai egységbe történő beilleszkedés révén tudja 
biztosítani.

23. Az egységes Európának a nemzeti sokféleség és 
egy egységes védelmi rendszer révén kell szabadságát 
biztosítania.

24. Európának meg kell osztania jólétét Oroszország
gal, különben Oroszország osztja meg polgárháborúját 
Európával.

25. Európa védi meg Oroszországot Amerikától, ahogy 
Oroszország védi meg Európát Kínától. Ha elesik az 
egyik, elvész a másik is.

26. Ha a vizek nagy apadása Budapestet, Prágát, 
Varsót, Vilniust, Szentpétervárt és Berlint a tengerfené
ken töltött hosszú álmuk után a felszínre hozza, akkor 
Párizsnak és Rómának, Bonnak és Londonnak, Stock
holmnak és Oslónak az amerikai nyughalatlanságot vissza- 
fojtva egy pillanatra csendben figyelnie kell.

Mert most jött el Európa órája, holnap már késő lesz.

Az „1ND1V1DUAJJTÁT' 1990 júniusi számában 
megjeleni német változatból fordította: Gerle János.
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