
Itt az ideje ann ak, hogy az ideológiák mai válságá-'
ban újr« felépítsük az ériéke knek azt a hierar·
chiáját. amely Európa tört éne/mét jell emezte an
nak' legjobb évsz ázadaiban. Itt az ideje annak,
hogy visszanylÍljunk eze khez az évszá zados gyöke
rekh ez, s élete t merítsünk helőliik. Így a régi a/Il
pokon tervezheti űk meg egy ríj Európ a Iel épit és ét,
s nem a pill anat anyagi érdekei nek homokjára
próbáljuk .ráhelyezn i.

Luigi Prosdocimi

SÓLYOM JENÖ

MIT JELENT SZÁMOMRA EURÓPA
ÉS AZ EURÓPAiSÁG?

A felt ett kérdésre két részben szeretné m megadni a választ. Először talán azt
kérd ezhetnénk , hogy Európa, mint földrajzi egység, tudott-e valami maradandó
értéket teremteni. Itt most elsősorban kulturális értékekre gondolo k.

Európai ember hajlandó úgy tekinteni a föld rés zére, min t a világ közepére. El
feledkezik sokszor ar ról, hogy Európa, még ha határa az idők folyamán el is toló
dott a Dnyepertől az Uralig, eltörpül a többi földrész, kül önösen a testvérföld
rész, Ázsia méreteihez képest, s a világ lakosságának csak igen kis része lakik
itt. Történelemoktatásunk is azt az illúziót kelti, hogy minden fontos történelmi
esemény itt játszódott le, míg a többi földrészen aludta k az emberek. Ki kell áb
rándulnunk ezekből az illúziókból. Egy amerikai számára Európa gyakra n csak
Rómát és Párizst jelenti, mert ezeken a városokon végigszaladt néhány n ap alatt,
de fogalma sincs esetleg arról, hol is van Budapest. Mások számára Európa csak
tűzfészek, ahonnan már két világhá ború is kitört, vagy az a hely, ahonnan a
gyarmatosítás elindult.

Noha sok igazság van az utóbbiakban, s be kell vallanunk, hogy Euró pa sok
szégyenletes esemény színhelye is volt, mégis van Európának egy olyan kultur á
lis .ör öks ége. mely lényeges hozz ájárulás a világ ku ltúrájához. Ha így nézünk
földrészünkre, akkor Európa jelenti mindazt, amit kulturális téren a görögöktő l

és rómaiaktól kezdve a mai napig Európában elértek. Akár a tudományt, akár az
irodalmat, építészetet, zenét vagy egyéb művészeti ágakat nézzük, az európai
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népek kultúrája igen szorosan összefonódott egymással. Annak ellenére, hogy az
északi népek vagy a Földközi tenger medencéjében-élök egészen más történelmi
múltból jöttek, más környezeti viszonyokkal küszködve éltek, a történelem fo
lyamán sorsuk annyira összekapcsolódott, hogy kialakulhatott az a kulturális
élet, melyet európainak nevezhetünk, s mely megkülönböztet más földrészek
népeitől. Ennek a közös kulturális örökségnek a továbbadásában és továbbfej
lesztésében kezdetben az egyháznak igen fontos szerepe volt. A kereszténység
terjedésével együtt terjedt és gazdagodott ez a kultúra.

Elsősorban L István királynak köszönhetően a magyarság is be tudott illesz
kedni ebbe az Európába. A kereszténység felvételén keresztül Magyarország
szerves része lett Európának, s bekerült abba a szellemi áramba, mely tovább
vitte az európai kultúrát, Történelmünk folyamán később is, mint például a
reformáció vagy a felvilágosodás idején, hamar követőkre találtak az új gondola
tok, és gazdagították a magyarságot is.

Sajnos, a magyarság ebben az egymást gazdagító kulturális cserében inkább
vevő, mint az adó oldalon volt. Bármennyire is büszkék vagyunk irodalmunkra,
az még Európán belül is lényegében ismeretlen. Zenében, ha magyar zenéről

hallott valaki, s nem keveri össze a cigányzenével, legfeljebb Bartók és Kodály
neve jut eszébe. Tudományos téren sem vagyunk túlságosan ismertek. Nyelvünk
elszigeteltségén, országunk kicsi voltán változtatni nem tudunk, de nagyobb erő

feszítéssel talán többet tudnánk átadni Európának és a világnak abból, ami érté
keset alkottunk, s amiről azt hisszük, hogy mások számára is érték lehet.

Európai kulturális örökségünket vizsgálva el kell azonban ismernünk, hogy
más földrészeken is virágzott és virágzik kultúra. A gyarmatosítás idejének egyik
nagy tévedése volt, hogy az európai kultúrát egyedülállónak és egyetlen jónak
képzelte. A világ kitágulásával, a többi földrész kultúrájának feléledésével és
megerősödésével együtt ezek a kulturális elemek Európában is ismertté váltak, s
hozzájárulnak egy valóban egyetemes kultúra kialakulásához. Ebben a folyamat
ban kölcsönösen kell tudni adni és elfogadni, elismérve, hogy európai kultú
ránk. bármilyen szep értékeket' alkotott is. bizonyos értelemben esetleges.

Egy ponton azonban, úgy érzem, európaiságunknak van egy olyan különleges
vonása, melyet megőrizni és továbbadni kötelességünk. Most jutunk el a címben
felvetett kérdésre adandó válasz második részéhez. A fent említett-szép kulturá
lis hagyományokon túl. számomra az európaiság egyfajta gondolkodás- és visel
kedésmódot jelent, mely, ha ma nem is korlátozódik Európára, innen ered. Ha
röviden össze kellene foglalnom, mire gondolok, azt mondhatnám: az európaiság
számomra a görögöktől örökölt gondolkodásmód a világ megismerésére, a társa
dalom demokratikus felépítése és a keresztény kultúra. Alapvetően tehát a világ
egyfajta szemléletét jelenti az európaiság, melyben egymást kiegészítően benne
van a természet. a társadalom és az egyén helyének és szerepenek a megtalálása,
az anyagi, szellemi és lelki dolgok együttes szemlélete.

A görögök gondoikodásmódjának két síkon is örökösei vagyunk. A természeti
jelenségek megfigyelésénél az ok-okozati kapcsolatok keresése, az elemző gon
dolkodásmód, melyet ma egyszerűen logikus gondolkodásnak nevezünk, a görög
filozófusoktól és természetbölcselőktól származik. Egy távolkeleti gondolkodása
sokszor azért tűnik nekünk misztikusnak, mert nem azt a sémát követi, melyet
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megszoktunk. Viszont amit ma modern természettudományként ismerünk, mind
tulajdonképpen ennek az európaias gondolkodásmódnak az eredménye. Ehhez
kapcsolódik az is, hogy a keresztény .Európa nem úgy tekintett a természetre,
mint istenek lakóhelyére, hanem mint a kultúrparancsban neki adott birtokra,
melyet a saját szolgálatába kell állítania. Nem véletlen, hogy a természet kincsei
nek és erőinek az ember szolgálatába állítása, a technika rohamos fejlődése

elsősorbanEurópára volt jellemző. Még ha a természettudományos eredmények
és technikai újdonságok nagyobbik részét nem is Európában érik el manapság,
mégis úgy ítélhetjük meg, hogy a természettudományos és technikai fejlődés

ennek a gondolkodásmódnak, és így az európaiságnak köszönhető.

Egy másik síkon, a társadalmi kapcsolatok terén is a görögöktől eredeztethető

az a fajta gondolkodásmód, mely számomra az európaiság második jellemzője. A
társadalom demokratikus felépítésére gondolok. A demokratikus intézmények
kialakulása hosszú ideig tartott, s nem volt mindig jellemző Európára. Mégis itt
volt a bölcsője, innen terjedt el a világ más részeire az a szemlélet, hogy az
emberek társadalmilag egyenjogúak. Az egyenlőség és testvériség jelszava, köve-
telése is Európában jelent meg, hogy meghódítsa a világot. -
, Végül az európaiságnak véleményem szerint alapvető eleme a keresztény
kultúra. Szívesen írnék kereszténységet a keresztény kultúra helyett, de ez
még régen sem volt igaz, még kevésbé most. Még a szekularizáció előtt sem volt
mindenki gondolkodásában, viselkedésében keresztény, mégha meg is volt ke
resztelve. Sok szempontból talán helyesebb zsidó-keresztény kultúráról beszél
ni, mert az európai társadalmakra sokszor sokkal inkább volt jellemző egy ószö
vetségi szinten maradó törvénykedés, mint a jézusi szeretet gyakorlása. Bár
mennyire nagy is volt a kereszténység hatása Európa történelmének alakulá
sára, nagyon sokszor nem volt Krisztus példáját követő az emberek magatartása.
Ennek ellenére, bizonyos viselkedési normák, egyfajta gondolkodásmód, mely az
európai társadalmakat jellemezte, s részben még talán most is jellemzi, a keresz
ténységből származtathatók.

Ha Európa számunkra nemcsak egy szép, de esetleges kulturális örökséget je
lent, hanem az európaias gondolkodást, a természeti jelenségek megismerésében
és leírásában a tudományosnak nevezett gondolkodásmódot, a technikának az
embert segítő alkalmazását, a társadalmi életben a demokratikus formákat, sze
mélyes életünkben, emberi kapcsolatainkban a jézusi normák alkalmazását és
megvalósítását, akkor európaiságunk az egész világ számára útmutató lehet.
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