
volna-e. .. ha a bölcs elem éppen választott népének tettein kénytelen pirulni;
ha végre a mennyiségi s természettudományok minden dicsőített fejleménye,
óriási haladása kiválóan arra fordíttatik, hogy a rombolás eszközeit tegye ellen
állhatatlanokká?"

Egész életét és művét átjárta s meghatározta a törekvés, hogy változván is azo
nos maradjon művészete, hogy legalább a maga művében európaiság és magyar
ság nemegyszer nagyonis összefeleselő érdekeit és értékeit összhangba hozza.
Igen jellemző, hogy Deák Ferencről "A jó öreg úrról" 1877-ben kezdett s töre
dékben maradt költeményét így fejezte be: "És a hazafiság - ne lenne / Méltóbb
erény mindannyinál: / Azt mondanám: nagyobb volt benne / Az ember a haza
finál." Amit a "kevés reménnyel is nagyot emelő" bölcsről mondott, rá is érvé
nyes: minden válságban egyforma szenvedéllyel ésreménykedő szívóssággal for
dult a haza s az emberiség eszményei felé.

CHRISTINA scan

CHRISTOPHER DAWSON
EURÓPA-SZEMLÉLETE

"Európa maradandó öröksége, mint Helleniumé is,
lelki vagy szellemi. ez változtatta meg a világot, mert
megváltoztatta az emberek tudatát."
(Európa hanyatlása ~ A világtörténelem mozgásai,

1957.)

Christopher Dawson látomása egy újraegyesítettyagy egyesült Európáról. több mint
ötven évre tekint vissza, Európa egységének történetéröl szóló tanulmányáig, mely
nek ezt a címet adta: Európa születése, s melyet akkor írt, amikor az Európa Mozgal
mat alig tartották többre idealista álomnál. Az ö általa elképzelt európai egység nem
csupán gazdasági alapokon nyugodott (mint ma az EGK), Ö a nyugati civilizáció
újraegyesitését úgy képzelte el, mint szellemi és kulturális egységet.

"Ha a mi civilizációnk fennmarad, elengedhetetlen, hogy létrejöjjön egy közös
európai tudat és egy közös történelmi szemlélet. .. Újra kell irnunk történelmünket
európai szemszögböl." (Európa stületése, 1932.)

Ebben a könyvében, és minden e témáról szóló késöbbi írásában Dawson kifej
tette, hogy az anyagi tényez ök nem magyarázzák meg a civillzáclót, hanem éppen
ellenkezöen, a vallás állt mintdinamikus és kreatív erö minden civilizáció mögött, s
ez segítette fejlödését és virágzását. Valóban, "Európa alapjait félelemben, gyönge-
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ség ben és szenvedésben rakták le, olyan szenvedésben, melyet ma aligha tudunk
megérteni." (Uo.) A középkorban, mely a pusztulás és a kétségbeesés idöszaka volt,
láthattuk a legnagyobb szellemi forradalmat, melyet a világ valaha is tapasztalt, és
azokat az embereket, akik ezt az átalakulást hozták - többek között Szent Ágoston,
Szent Benedek, Szent Gergely és Szent Bonifác, akiket egy hősi eszménykép ösz
tönzött koruk csapásai ellenére, vagy talán épp azok által.

Ez történt a mi nyugati civilizációnk esetében is: a keresztény vallás alakitotta ki:
"a kereszténység Európának nemcsak vallásos hitét és lelki eszményképeit adta,
hanem valóban az a szellemi erö volt, mely meqtererntette a nyugati kultúra egysé
gét. A kereszténység elterjedése elött nem létezett Európa." (A modern dilemma,
1930.) Egyszóval tehát, Európa egysége a kereszténység egysége volt.

És rni maga Európa? Amint Dawson látta, Európa "több, mint nézetek, és az euró
pai kontinens állam ainak összessége, és több, mint a modern nemzetközi világ föl
osztása" .. A nemzetek közösséqe, akik egy közös hagyomány, vallás és kultúra örö
kösei, é~ akik szélesebb szellemi közösséget alkotnak, mint bármilyen politikai szer
vezet.

Dawson rámutatott, hogy a középkori katedrálisokban és templomokban, melye
ket Európa minden talán megtalálunk Chartres-tól Toledóig, vagy akár az angliai fa
lusi templomokban még mindig láthatjuk ennek a letűnt keresztény kultúrának az
emlékeit. Csak el kell képzelnünk, milyenek lehettek virágkorukban - "szinekben
pompáztak, szobrok gazdagitották öket, és a szertartás muzsikája és drámai cselek
ménye töltötte be öket - a szellem erős várai voltak ezek", hogy figyelmeztessenek,
milyen tontos szerepet játszottak a kor emberének életében. A legszembetünöbb az
akkori anyagi szegénység és a mai ember lelki elszegényedése közti különbség.

Dáwson azzal érvelt, hogy ha nem akarjuk elveszteni a nyugati civilizáció minden
örökségét, melyet ilyen áron sikerült megszereznünk, akkor helyre kell állitani a ke
resztény társadalom igazi egységét, mivel ,;a hit misztériuma az élet lényegére
egyesiti az embereket, és a szó humánus értelmében, aránylag jelentéktelenre csök
kenti a köztük levö kulturálls különbségeket." (Európa egyetértésben, 1952).

CHRISTOPHER DAWSON

A VALLÁS ÉS EURÓPA

Azok, akik emlékeznek közülünk a század eleji, a két világháború előtti Euró
pára, érzik, hogy egészen más világban éltek akkor, mint ma. A változás olyan
hatalmas, hogy igen nehéz megmagyarázni annak a fiatalabb generációnak, ame
lyik csak ezt a világot ismeri, melyben most élünk. Biztos, hogy sok mindent
veszítettünk, amit azelőtt a civilizált élet természetes és nélkülözhetetlen feltéte
lének hittünk. Másrészt' alkalmunk volt sokat tanulni. Minden attól függ, hogy
eddig hogyan éltünk ezzel, és hogy a jövőben mire használjuk.

Talán a legnagyobb veszteségünk, hogy megszünt a kommunikáció és a gondo
latok cseréjének lehetősége. A XIX. század kultúrájának sok hibája volt, de elő

segítette a gondolatok szabad áramlását. A politikai országhatárok nem jelentet-
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