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SÖTÉR ISTVÁN

HAZÁNK, EURÓPA

E cik ke l tíj soroza tot indítunk, az euró
pai Kultur úlis Fórum őszi budap esti iil és
sza ka alk:ilmából. A rra kértünk írókat, ml1
vészek et, tudósokat, köz életi szem élyiségeket
- hazaiakat és külföldieket egyaránt: foglal
ják össze olvasóinknak, mit jelent számukra
európainak lenni. Hogya TI látják Euró p:ít
mint kulturáli s-lelki-tört én elmi egységet?
,VI it adott Euró pána k a magyarság, s ne
künk, magyaroknak Euró pa? - Hálás köszö
Tletet mondunk mirulnzoknuk; ak ik megti sz
tel tek válaszu kka l. A be érkerett írásokat kö
vetkező szá ma inkban folyamatosan közöl?

) ük.

Nemcsak Magyaror szág a hazánk, hanem Európa is, a Chartres -i gótikától Vla
gyimir és Szuzda l rom án -bizán ci építésze té ig, melynek p árj át D él-Franciaorsz ág
ban találjuk meg. A magyar románkori templomok ikertestvérei ugyancsak: a
franc ia ciszte rc ita és pre montre i kolostortemplomok. Európa szétszakíthatatlan,
és csak a po lit ika bonthatja meg, a kultúra azonban összetartja. Mert a kult úr á
nak nem leh et határokat szabn i. Ugyanaz a gondolat néha egyidőben pattan ki
és zakon és délen. Sz úkc bb ha zánk igazán elszigete lt állapotban volt történ elm é
nek nem egy korszakáb an , de Metternich rendőrsége éppúgy nem tudta mega
kadályozni a haladás gondolata inak hazai továbbterjedését, mint későbbi korok
akadályai. A második világhá ború ala tt a budapesti eszpresszók angolszász fan
tázianevei t meg leh et ett ugyan változtatni, de nem lehetett megakadályozni az
amerikai és angol irodalom továbbterjedését. A német irodalmat is az amerikai
né met emigrá ns kolónia jelentette akkor sz ámunkra, - Hiába emelték ellenébe
Hitl er E u r ó pa-er őd jé nek éppen nem időtálló falait. Sohasem szabad már meg
engednün k, hogy Európa rosszabb kulturális helyzetbe kerüljön, mint a második
világhá ború idején.

Eur ópaiság unk akkor válik legtudatosabbá, ha huzamosabb időre távol va
gyun k Eu rópától. Az Egyesült Államok igazán érde kes és izgalmas ország, de egy
európai filmet látni New Yorkban, olasz cipőt a Fifth Avenue kirakatában, vagy
fran cia ruha nod elIt ugyanott: ugyanazt az otthonossági nosztalgiát ébreszti fel,
mint ha Bartók zen éjét hallanók egy bostoni hangversenyteremben. Európa ál
Iam hat árai megsz únnek, ha földrajzi távolból tekintünk vissza rájuk, európainak

741



lenni a tengerentúlon annyit jelent, Illint magyarnak, olasznak, franciának,
orosznak, dánnak, norvégnak. angolnak, görögnek és németnek lenni egyszerre.

A politika sohasem fogja egyesíteni az európai népeket, a kultúra azonban
mindig egyesítette. Kilátástalan minden olyan törekvés, mely Európa népeit és
kultúráit egyetlen öntőformábaakarná ömleszteni. Napóleon sem tudott kitalál
ni ilyen- öntőformát: Európa sohasem volt, és sohasem lesz egységes birodalom,
még annyira sem, mint a német-római, Európa népei mindig csak nemzetileg
tudták összeszedni magukat, nem pedig birodalmilag. A magyar szabadságharc
leveretése után az osztrák monarchia megpróbálkozott egy "birodalmi patriotiz
mus" létrehozásával, de ebből a bécsi hírlapírók sugalmazott ~ikkein kívül sem
mi sem lett.

Van azonban európai patriotizmus, és ez olyan ösztönösen él bennünk, hogy
pl. az Egyesült Államokból hazatérő utas Normandia bozótjait is meghatottan
köszönti: már európai növények! Emlékszem: a tíindérien színes Rióból Frank
furt szürke nyári délelőttjébe érkezve, a Goethe-ház puszta közelsege sugallta,
hogy hazaérkeztem. .

Európa kezdettől fogva való és ma is egyre növekvő nyitottsága! Ez a földrész
nemcsak önmagán belül, a népei között volt mindig kölcsönösen nyitott, de más
világrészek és kultúrák felé is. A spanyol hódítás nem adott annyit az új világ
nak, mint amennyit Európának emez: növényeket, fűszereket, szárnyasokat,
majd pedig az európai irodalom nyomán kialakult új irodalmak visszatérő hatá
sait. Mi lett volna, ha nem Európa fedezi fel Amerikát, hanem indián hajók je
lennek meg az angol és francia partok előtt? Ez történelmileg lehetetlen, mert
Európa nyitottsága kíváncsiságot és honvágyat is jelent, mintha a távoli földré
szek hívását csak Európa hallása tudta volna felfogni. Európának még Ázsiát is
fel kellett fedeznie, és ezek az Európánál nagyobb országok mintha csak Európa
tudatában ébredtek volna önnön létükre és jelentőségükre. Kína és Japán be
zárkóztak a maguk kultúrájába és ebben különböztek inkább Európától, mely
bútorain kínai motívumokat hasznosított, kínai 'selymekbe öltözött, s a kínai por
celán hatására fedezte fel a porcelán gyártását; a szecessziós képzőművészetbe

beleolvadt a japán stílus, Afrika néger szobrászata megtermékenyítette az euró
pait s még az Egyiptomból hazatérő Napóleon mesteremberei is új bútorstílust
honosítottak meg egyiptomi motívumokkal.

Európa asszimiláló ereje nem csökken, hanem még növekszik. Nem akad járó
kelő, aki idegenkedéssel nézné az Operaházunk bejáratánál ülő szfinxeket.
Csak erős és életképes kultúrák tudnak úgy asszimilálni, mirit az európaiak.
Európa mindig a maga nemzeti történelmeivel itatta át mindazt, amit más világ
részek kultúrájából akár megszerzett, akár eltulajdonított.

Európa mindig kívánesibban fogadta az autochton nemzeti ízlést, mint az
utánzatokat. Ma különösen a harmadik világ számára jelent dilemmát a nemzeti
kultúra kialakítása és a modern, a korszeru - vagy ennek vélt - európai kultúra
követése. Francia fordításban arab regényeket olvasok mostanában, és meglep
az erőfeszítés, mely még ebben az irodalmi műfajban is a nemzeti sajátság kiala
kítására törekszik, holott a regény sajátosan európai termék - bár ugyanakkor
kínai is, é~ Goethe nem ok nélkül csodálta meg az évszázadokkal korábbi kínai
regényeket, melyek szerinte akár az ő jelenében is játszódhattak volna. A har-
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madik világ vagy legalábbis annak arab kultúrái az európai regény nyomán éb
redtek rá a maguk viszonyainak ábrázolási lehetőségeire és szükségletére. De
még a modern arab regényben is kirívóan és idegenszerűen hat pl. Proust után
zása, és valóban mértékfelettinek érezzük a küzdelmet, mely ma az arab irodal
makban a regény műfajának nemzetivé áthonosításáért folyik. Bizonyos, hogy ez
nem az európai formák utánzásával fog megtörténni. Európa nem exportálja ha
talmas regénykultúrájának formakincsét, de követendőül állíthatja regényművé

szetének eszmei tanúságát: a nemzeti jelleget csak a nemzeti problematika átélé
sével lehet megvalósítani. Mégpedig nemcsak a társadalmi problematikával, ha
nem az emberi, az egyéni sajátságok, a hajlamok, a vérmérséklet titkainak érté-'
sével és felfedésével is.

A világrészek lakóit nem téveszthetjük össze egymással. Egy ázsiai ember kép
zeletvilága és gondolatvilága különbözhetik egyeurópaiétól. Azértis kell kűlön
böznie, mert minden népben és minden emberben ott él a hagyomány, a történe
lem, márpedig ez népenként ugyancsak különbözó. Európa exportálhatja a tech
nikáját és Amerika ezt talán méginkább megteheti, de sokkal kevésbé exportál
hatja a művészetét. Ezt csak megismertetheti, de kötelező tananyaggá nem te-

'heti. A japán film akkor igazán jó, amikor a japán történelmet eleveníti meg, s
akkor válik zavarossá, gyermeteggé - legjobb szándékai ellenére-, amikor a
mai európai lélek problémáit ülteti át a mai japán életbe.

Különös jelenség, hogy Európa mélyebben és szervesebben hasonítja át a
más világrészek kultúráiból befogadottakat, mint ezek a kultúrák az európait. A
japán példa azt mutatja, hogya civilizációt nem szükséges nemzetivé hasonítani,
azt meg kell vásárolni, a know-how-k árszabása szerint. A művészet azonban so
hasem válik rnegvásárolhatóvá, épp ezért á~a sincs. A művészetet át kell élni, és
még inkább: meg kell teremteni, méghozzá nem is egy-kettőre, hanem nemzedé
kek múnkájával. A magyar irodalom sem ismerte a .regény műfaját, és sokáig
csak fordítások segítségével próbálta ezt elsajátítani, nemzetivé tenni. Amíg ki
nem alakult a magyar 'regény, mely testvére is a világirodalom regényeinek, s
ugyanakkor magyar. Az áthasonítás mindig csak az átélés révén lehetséges. Eu
rópa nemzetei közül a kőzép- és keleteurópaiak vagy utánzások, vagy külföldi
tartózkodások árán tudták átélni és áthasonítani saját földrészük vívmányait. De
mindig csak azt élhették át, azt hasoníthatták a magukévá, amire valamilyen mó
don szükségük volt, nekik, vagy nemzeti kultúrájuknak. Mert a kultúra nem el
határozásból épül fel, hanem a szellem sugallatára. Az is bizonyos, hogy Európa
csak addig tudja megőrizni kultúráját, amíg a történeimét megőrzi, és értékes
nek érzi. Ugyanez vonatkozik minden egyes nemzetre, európaiakra és nem euró
paiakra egyaránt.

Európa kultúrája olvasó és utazó emberek tapasztalataiból és tudásából állt
össze. A mi Széchenyi Istvánunk erre a legjobb példa. Közép- és Kelet-Európa
utazói a 19. század kezdetétől utazásaikon ismerték meg nyugat fejlett országai
nak polgári intézményeit, és ezekhez a példákhoz igazították hazai ref'ormmoz
galmaikat. A romantika korának nyugati utazói viszont Közép- és Kelet-Európát
fedezték föl, mint számukra csaknem egzotikus, elmaradottságában is festői, ere
detiségében oly vonzó világot. Ligne herceg a magyar, a török, a horvát, a szerb
népviseletben egy nagy udvari ünnepség jelmezeit látta. A budai várpalotában
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megpihenő Bismarck pedig a német romantika testvértájának látja a holdfény
ben úszó Dunát, a várost és rsögötte az Alföldet. Annyi vámvonal, határőrség és
útlevélkényszer ellenére, Kelet és Nyugat utazóinak kocsinyomai sokszorosan
keresztezik egymást, és nemcsak az arisztokraták jutottak el nyugatra, nemcsak
egy államhivatalnoki főméltóság fia, mint pl. a fiatal báró Eötvös József, hanem a
nemesi-értelmiségi Szemere Bertalan, és a jobbágy származék Erdélyi János is.
De talán még náluk is fontosabbak a nyugatot megjárt mesteremberek, nyomdá
szok, rmiasztalosok, ékszerészek, szabók. Európa civilizációját ők hozták el Szé
chenyi országába, és maga Széchenyi nem restellte, hogy híre kockáztatásával
gázfejlesztő készüléket csempésszen ki Angliából.

Amiként a teológusoknak a német egyetemek, a művészeknek pedig Róma,
Firenze, München voltak a tanulóhelyei, úgy a mesterségeknek Hollandia, Fran
ciaország és Anglia. A magyar felvidék reneszánsz házait lengyel mesterek épí
tették, a magyar várakat pedig olasz és francia hadmérnökök. A mesteremberek
voltak azok, akik a nemzeti kultúrák kiegyenlítődésétlétrehozták: az empire stí
lus bútorait nemcsak Napóleon országában lehetett megtalálni, hanem Napóleon
ellenfelének, a cárnak Szentpétervárában is. Maga az Osztrák-Magyar Monar
chia,elavult szerkezetében is, Európa kicsinyített mása volt, népek tábora, mely
népek nem éltek testvérien egymás szomszédságában, mivel nem voltak függetle
nek. A kultúrában azonban ők is találkozni tudtak egymással, amihez még a di
vat hasonlósága is hozzájárult, éspedig nemcsak a ruháké és a hajviseleteké, ha
nem az épületeké és a bútoroké is. Egy zágrábi polgárlakás inkább hasonlított
egy budapestrre, mint egy párizsira. De Párizsból származott a lebontott város
falak helyén létesített körutak eszméje, mely Bécsnek a Ringet adta, Budapest
nek pedig a Nagykörutat.

Hazánk, Európa, addig őrzi meg politikai erejét, amíg a kulturális erejét meg
őrzi. Ennek az erónek legfőbb bizonyítéka pedig a befogadási készség, az átha
sonítási képesség és a kisugárzás igénye. Hazánk, Európa, véres küzdelmek,
szenvedések és jóvátett tévedések árán teremtette meg önmagát. Mindazért,
amit megteremtett, Európa nagyobb árat fizetett, mint azok a világrészek, me
lyek csaknem ingyen részesülhettek az európai vívmányokban. Ezért is tudtak
gyorsabban fejlődni Európánál. Európa évezredek alatt hozta létre azt, aminek
birtokában Amerika kétszáz év alatt juthatott el oda, ahová eljutott, Igen, van
európai öntudat, legyen európai összetartozási érzés és legyen meg az ezzel
együttjáró, önmagunkkal szemben is érvényesített felelősségérzet.

Számunk írói:

Hans Urs von Balthasar: az egyház egyik vezető teológus egyénisége, Baselben él
Bozóky Mária: festőművész,művészeti Író
Dabóci Mária: Az MTA Múszaki Kémiai Kutató Intézetének munkatársa
Sobor Antal: Író, tanár
Kamarás István: szociológus, a Népművelési Intézet munkatársa
Krizsán László: Afrika-kutató

Richard Mayne: angol Író, az Európai Gazdasági Közösség tisztségviselője, Európa
szakértő
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