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EURÓPA

Ha Angliát mínt a népek európai családjának tagját vizsgáljuk, be kell valla
nunk, hogy az elmúlt két évszázadban alig volt otthon; a világ egyéb részein vi
szont folyton tisztességtelen kalandokba bocsátkozott színesbőrű hölgyekkel.

A kalandokat nem a hölgyek sötét bőre tette tisztességtelenné, hanem az, hogy
a flörtök kéjvágyon, nem pedig szerelmen alapultak - gazdagságra, dicsőségre és
olyan erkölcsi fölényre vágyódtak, amely többnyire eltölt egy nemzetet, ha a tör
ténelmi véletlen lehetővé teszi számára, hogy gyengébb társait leigázza.

A második világháború után Anglia gyarmatosító nagyhatalomból egy lett a
sok európai nép között. Mi angolok szívesen elhisszük, hogy ez az átalakulás
olyan gyakorlatiasságon és józan észen alapul, melyet joggal el lehet várni egy
kereskedő néptől. Gondoljuk csak el, milyen traumát okozott a Római 'Biroda
lom bukása. És a francia! .

Persze az elveszett vezető szerepnek vannak veszélyei is - mint ahogyan vala
ki leszokik egy kábítószerről. Ha nem érez többé erkölcsi fölényt, hajlamos lehet
az erkölcsiséget egészében föladni - ezért voltak a hatvanas évek a tékozlás évei.
A gyarmati múlt hátrahagyott még néhány problémát: először is a bennszülött
lakosság magától értetődőnek tartja, hogy élnek köztük kulik, akik a nehéz és
piszkos munkát elvégzik; másodszor pedig az emigráns közösségek egy részét
nem fogadta be a társadalom - ebből aztán olyan indulatok támadnak, melyek a
történelem korábbi szakaszára utalnak vissza.

Szerintem azonban az előnyök nagyobbak a hátrányoknál, mert minden nem
zet, amely Nagy-Britannia Egyesült Királyságát alkotja, szabadon önmaga lehet,
és ebben a szabadságban újra felfedezheti valódi azonosságát Európa részeként.

Néha úgy tűnik, hogy az angolok csak kényszerűségből és faute de mieux 
jobb híján - fogadták el Európát. Az igazság azonban az, hogy Julius Caesar
uralkodásától a reformációig Anglia, Skócia, Íroszág és Wales mind részét alkot
ták annak a tágabb közösségnek, mely először a Római Birodalomban, majd ké
sőbb a· Római Egyházban testesült meg. Konstantin császárt Yorkban koronáz
ták, Anglia északi részén. Szent Patrick, aki az íreket térítette meg, walesi volt.
Szent Ágoston, az angolok hittérítője olasz. Szent Bonifác pedig, a németek térí
tője, angol. Ez az idő a hit korszaka volt, így mindnyájan a kereszténység polgár
társainak érezték magukat.

Mindez a nagyszerű együttérzés elveszett a nacionalizmus fölemelkedésével,'
mely most a mi szemünkben az emberi történelem érthetetlen korszakának lát
szik. Hogy tudtak az angolok, franciák, oroszok, németek és osztrák-magyarok
ilyen gyerekesen viselkedni? Hogy tudták egymást olyan jó lelkiismerettel le
mészárolrii? Hogyan hihették azt, hogy az egyik felsőbbrendű a másiknál?

Mégis, ahogy mindezt leírom, és arra az Európára gondolok, amelybe mind
ezek a népek beletartoznak. - egyszer csak arra eszmélek, hogy le kell győzzem
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magamban az Európa iránt érzett sovinizmusom erősödő kísértését, ugyanazt,
melyet Monsieur Chauvin érzett Franciaország iránt! Az az igazság, hogy saját
fajtánknak olyan értékei vannak, amelyek joggal megerősíthetik bennünk a fen
sőbbrendűség érzését - a képzőművészet, az építészet, az irodalom, a zene. Nem
régen végigkövettem a Duna folyását eredetétől, a Fekete-erdőtől, deltájáig, a
Fekete-tengerig, és úgy éreztem, sehol a világon nem jöhetett létre a természet
és ember által alkotott szépség ilyen összhangja.

Akkor is közel érzem magamhoz a többi európait, ha nem beszélem a nyelvü
ket. Apám, Herbert Read írta egyik versében:

Nem fedeztem fel, hogy európai vagyok,
amíg nem éltem Amerikában.

Azoknak az angoloknak a közös élménye ez, akik az Egyesült Államokba utaz
nak, és azt képzelik, az angolok jobban otthon érzik magukat ott, mint Európa
bármely országában. Éppen ellenkezőleg, a különbség a közös nyelv ellenére is
nagyobb. Emlékszem, amikor az Egyesült Államokban töltöttem egy évet, olyan
elszigeteltnek éreztem magam a vendégszerető amerikaiak között, hogy amikor

, meglátogattam egy másik egyetemet és ott összetalálkoztam egy német íróval,
majdnem a nyakába borultam az örömtől; hogy egy európai honfitársat látok. Ő
is örült, hogy lát egyeurópait, még ha az angol is. Valószínűleg ugyanolyan ma
gányos és elszigetelt volt amerikai egyetemén, mint én, mert néhány héttel ké
sőbb feladta értékes állását és elment Kubába cukornádat vágni.

Ha azonban valaki önelégűltté válna attól, hogy európai, emlékeznie kell arra,
hogy bár az európaiak jutottak föl az emberi szellem csúcsaira, ők alacsonyítot
ták a legmélyebbre is - nemcsak Mozartot adták a világnak, hanem Hitlert is, .
nemcsak a penicillint, hanem a koncentrációs tábort is. Szeretjük azt gondolni,
hogya demokrácia sajátosan európai jelenség, és elfelejtjük, hogy a diktatúra
is az.

Azt se szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy Karl Marx és Adam Smith
egyaránt európaiak voltak, 'tehát mind a kommunizmus, mind a kapitalizmus
európai jelenség. Lehet, hogy a kapitalizmus néha amerikai színezetet kap, vagy
a szocializmus ázsiai árnyalatot, valójában mégis sokkal több közös érték van
Európa legkülönbözőbbországaiban, közös múltjukkal együtt, mint azok az ese
mények, amelyek elkülönítik őket. Talán éppen az európai természet árnyolda
lai, mindaz, amit az európaiak elszenvedtek, okozza azt, hogy minden eddiginél
nagyobb egyetértés jött létre az európaiak között abban a kérdésben, hogy mi
lyen erkölcsi, társadalmi és politikai értékeket szeretnénk megvalósítani föld
részünkön. Nevezhetjük ezeket Szabadságnak, Egyenlőségnek, Testvériségnek,
vagyegyszerűen Békének; végül mindannyian abból a felismerésből szárma
zunk, hogy Isten előtt minden egyes ember egyenlő értékű. Igy valószínű, hogya
jövő európai emberei ugyanazt a nézetet vallják majd az emberről, mint a koz
mopolita szentek a középkorban, amikor Európa és a kereszténység egységet
alkotott.

L. L. fordítása
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