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POMOGÁTS BÉlA

Negyedik Európa

Hány Európa van? Hagyományosan kettőről beszélünk, nyugatról és keletről, éspedig
nemcsak a térkép szerínt, hiszen a két égtáj két különbözö gazdasági és politikai rendszert,
két egymástól sokban eltérőéletformát és kultúrát jelöl meg. Nemcsak a jelenben, hanem
a közelebbi és távolabbi múltban is. A római és a bizánci hagyomány, a nyugati és a keleti
kereszténység, a nyugati hűbériség és a keleti despotizmus ugyanúgy megosztották a
nevében egységes kontinenst, mint későbba nyugati polgári fejlődésés a keleti "második
jobbágyság" , vagy az emberi személyiség értékét valló nyugati tradíció, amely a
humanizmus, a felvilágosodás és a liberalizmus eszméiben alakot öltött és az uralkodó
vagyaz állam feltétlen tekintélyét és korlátlan hatalmát képviselőkelet-európai politikai
hagyomány. Legutóbb Péter László, a londoni egyetem kelet-európai intézetének tanára
vizsgálta Miért éppen az Elbánál hasadt szét Európa? című tanulmányában azokat a
mélyebben ható társadalomtörténeti okokat, amelyek már régebben megakadályozták,
illetve megnehezítették azt, hogy a kelet-európai régióban működőképesdemokratikus
politikai kultúrák jöjjenek létre, s az önkormányzati rendszer töredékes kifejlődésébenés
az államhatalom minden spontán társadalmi mozgásra ránehezedőtúlsúlyában ismerte fel
a térség viszonylagos történelmi elmaradottságának okait.

Nyugat és kelet között azonban létezik egy "harmadik Európa" is, az úgynevezett "kelet
közép-euröpaí" régió, a régi porosz, lengyel, cseh, magyar és horvát területeken. Ebben a
térségben igen korán, az első ezredforduló körül meggyökeresedtek a nyugati berendez
kedés alapelemei, ezek azonban a kelet-európai hatások kényszerűbefogadása következ
tében nem fejlódhettek ki teljesen. A "harmadik Európa" szüntelenül deformálódó
társadalmi fejlődésének és politikai kultúrájának leírása Szűcs Jenőnek köszönhető, aki
először 1981-ben Vázlat Európa három történeti régiójáról címú tanulmányában, majd
Párizsban közreadott Les trois Europes címú könyvében vetett számot a nyugati és keleti
régió közé szorult nemzetek, illetve államok történetével. Ez utóbbi múvéből való a
"harmadik Európa" fogalma is.

És a negyedik? Van ugyanis egy, még az előbbinél is csonkább társadalmi képződmény
és deformáltabb politikai kultúra: a kisebbségek, pontosabban a kelet-európai kisebb
ségek Európája, amelyről a világ közvéleménye alig tud valamit. Erről az Európáról
szeretnék beszélni, közelebbről az áltaIánosan legnagyobbnak elismert európai kisebb
ségről: az erdélyi magyarságról, ennek Európa-képéről,mondhatnám így is: nosztalgiájáról
Európa iránt.

Miben különbözík ez a "negyedik Európa" a többitől? Térjünkvissza egy pillanatra Péter
László fejtegetéseihez. Ha a nyugat-európai fejlődés az önkormányzatokra épülő "civil
társadalom" kialakulásának és megerősödésének perspektíváját mutatta, s a kelet-európai
a túlságosan központosított hatalommal akadályozta a társadalomnak ezt az önálIósuIását,
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a "köztes" Európában időnként a társadalomnak, többnyire azonban az államnak volt
irányító szerepe (s ezért az események sajátos összejátszása folytán olyan különleges
"kettőshatalom" is kialakulhatott, mint néhány esztendeje a lengyel változások idején). A
"negyedik Európában" társadalom és állam végképp antagonisztikus szerepbe került. A
kisebbségek természetes érdeke ugyanis a nemzetiségi autonómia kialakítása volna,
ennek az autonómiának a birtokában válhatnának a többségi nemzet valóban egyenjogú
partnereivé a közös állam fenntartásában és felvirágoztatásában. Az állam viszont általában
és Romániában különösen megtagadja tőlük ezt a politikai és/ vagykulturális önkormány
zatot, és arra akarja kényszeríteni őket, hogy ne egyszeruen integrálódjanak, hanem
kultúrájukat, hagyományaikat és történelmi identitásukat feladva olvadjanak be a többségi
nemzet testébe. A kisebbség, nevezetesen az erdélyi magyarság nemhogy önkormányzatú
"civil társadalmat" nem tudott létrehozni különfeilődésénekhét évtizede során, de még
arra sem szánúthatott, hogy a rajta uralkodó állam, a többi kelet- vagykelet-közép-európai
államszervezethez hasonlóan ennek a kultúrának és identitásnak a fenntartója és
intézményes kerete legyen.

Minden kisebbség, így az erdélyi magyarság is többszörös vonatkozási rendszerben, a
kötődések egész hálójában él. E kötődések közül általában azokról beszélünk, amelyek az
adott országhoz, illetve az anyanemzethez fűzik e kisebbségeket. Holott létezik egy nem
kevésbé erős kötődés és elkötelezettség: magának a kisebbségi népcsoportnak az
identitása, nemzeti és kulturális fennmaradása iránt. Egy most már húszéves megha
tározást szeretnék idézni, Kányádi Sándorét, aki 1967-ben a bécsi PEN Clubban tartott
előadásában a következőket mondta: "Íme költészetünk személyleírása. Neve romániai
magyar költészet. Állampolgársága: román. Nemzetisége-nyelve, hagyományai: magyar.
( ... ) Szülőanyja és dajkája: Erdély szellemi öröksége, az a szellem, melynek védőszárnyai

alatt addig is több komoly magyar, román és szász kulturális kezdeményezés vált valóra, s
hagyott századokra visszamenően emléket, értéket maga után."

Ez a definíció hármas meghatározottságot tételez: a nemzetiségi irodalmat, követ
kezésképp magát a nemzetiségi népcsoportot három nagyobb körben helyezi el: a
romániai társadalom, a magyar kultúra és az erdélyi magyar szellemiség körében. A
romániai magyarság és az ottani magyarkultúra feladatait és lehetőségeit nagymértékben
meghatározzák azok a társadaírni és politikai feltételek, amelyeket az állami hovatartozás
megjelöl. Életére és tevékenységére, mondhatnám így is: gondolkodására és közérzetére
erősenhat az állam nemzetiségi és kulturális politikája, a jelenlegi gyakorlatot tekintve: a
néhány esztendőkivételével 1918 óta folyamatosan érvényesülőasszimilációs politika. Ez
a magyarság, hasonlóan a szomszédos országok magyar kisebbségeihez, ugyanakkor a
magyar nemzethez tartozik, s irodalmát a magyar irodalom szerves részének kell
tekintenünk, noha természetes azonosságtudatát nem fejezheti ki a nyilvánosság előtt. Az
erdélyi magyar irodalom szoros szálakkal kapcsolódik a múlt és a jelen magyar
irodalmához. Nemcsak a "hét évszázados" fejlődés hagyományait őrzi, de a "történelJni
jelenidő" nagy nemzeti értékeire is támaszkodva együtt fejlődik a magyar irodalom élő

áramlataival. Az erdélyi magyar irodalomnak mindezeken túl különleges felelősséget és
elkötelezettséget kellett vállalnia a romániai magyarság nemzeti és kulturális sorsának
alakulása: fennmaradása és további fejlődése iránt.

Az erdélyi magyarszellemi élet hármas meghatározottságban tájékozódott és dolgo
zott: lehetőségeit a román társadalom alakulása és a változó ideológiai homlokzatok
mögött is kontinuus román nacionalista politika szabta meg, identitása a magyarság
nemzeti egységének és ezen belül az erdélyi hagyományok folyamatosságának eszméjére
épült, idöszerű feladatait viszont a kisebbségi létbe kényszerült erdélyi magyarság
szolgálata jelölte ki. Volt azonban ennek a "szellemi erőtérnek" még egy eleme, amely
egyszer tudatformáló szerepet kapott, máskor inkább csak nosztalgiákban jelentkezett. Az
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erdélyi magyar kultúra európaiságáról, Európa iránti hűségérőlbeszélek, amely nemcsak
Erdély régi századaiban mutatható ki - nevezetesen azokban a szabadelvű tradíciókban,
amelyek a fejedelemség világtörténelmi pillanataiban, így a lelkiismereti szabadságot
törvénybe iktató 1557-es és 1564-es tordai orsZággyúlések idején vagy Bethlen Gábor
"tündérkertet" varázsló uralkodása alatt -, hanem az 1918-cal beköszöntő kisebbségi
korszakban is. Az erdélyi magyar szellemiség, akár az Erdélyi Helikon, akár aKorunk
körére, akár a harmincas évek fiatal íróit összegyűjtő mozgaImakra gondolok, mindig
kifejezésre juttatta azt a meggyőződést, hogy az emberi egyetemesség igényét, az
európaiság tudatát a nemzetiségi önvédelem programjába is szervesen be kell építeni.
Meggyőződéssel hirdette azt is, hogy az erdélyi népek és kultúrák egyetértésének,
együttműködésénekzáloga a közös európai örökség és felelősség vállalása lehet.

Közelebbről a "transzilvánista" gondolatkörben mozgó helikoni irodalom nézeteiről

van szö, Az Erdélyi Helikon körül gyülekezőírök és tudósok a történeti Erdély szabadelvű

örökségét kívánták feltámasztani, s a kisebbségi létben egy magasabbrendű erkölcsiség 
a "kisebbségi humanizmus" - kialakításának lehetőségét látták meg, mindezt azonban
európai igényességgel kötötték össze: a szükösebb erdélyi látóhatárt egyetemes emberi
horizontok felé kívánták tágítani. Az európai tájékozódás máskülönben is a történeti
Erdély nemes örökségéhez tartozott. A regionális irodalomnak azzal a progresszív
változatával tartottak rokonságot, amelyet Charles Ferdinand Ramuz, a Vaud kantonbeli
svájci francia író képviselt, aki, mint erre Gyergyai Albert rámutatott, a "vidéket" és a
"világegyetemet" szerette volna kibékíteni, sZülőföldjénkeresett biztos támaszt, egyszers
mind túl akart haladni a tájirodalom szűk körén, A kisebbségi lét körülményei között a
romániai magyar irodalom már első eszmélésétőlfogva európai kitekintésre készült, és az
irodalom nemzeteket egymáshoz fűző erejében reménykedett. Arra számított, hogy az
európai érzés és tudat körében találkozhat a román irodalommal, s ebben a körben
újíthatja meg természetszerűegységét az egyetemes magyar múvelődéssel.

A húszas évek nemzetiségi életében igen népszerű volt a közép-európai vagy a
"páneurópai" gondolat, mindkét eszme, úgy tetszett, szervesen egészítette ki a transzilván
ideológiát. "Erdély - állapította meg Szentimrei Jenő - nemcsak földrajzi, de igenis
gazdasági és politikai egység egyszersmind, amelynek összefüggése nyugatra éppúgy, mint
keletre hosszú századok alatt sem tudott kohéziós erővé izmosodni, s legközelebbi
nagyobb egységének éppen ezért nem Romániát s nem is Magyarországot, hanem Közép
Európát s távolabb: az Európai Egyesült Államokat tudom csak elképzelni." paál Árpád
pedig a Kós Károllyal és Zágoni Istvánnal közösen 192 l-ben megjelentett Kiáltó SZÓcímű
röpiratban megalakítani javasolt Magyar Nemzeti Szövetség távolabbi célját a Duna menti
államok együttműködésének, illetve az európai egységesülésnek a szolgálatában jelölte
meg: "A Magyar Nemzeti Szövetség ( ... ) maga előtt láthatja a Dunamenti államok
gazdasági egységének a távlatát, s ezen az egységen túl az Európai Egyesült Államok
kialakulását is, szóval a világ népei békéjének a legfőbb alakulatát. " Ezeket a vélekedéseket
persze a romantikus íllüzíökon kívül semmi sem. támasztotta alá, mégis jelezték a
transzilvánista ideológia európai és egyetemesebb távlatát. Ezt a távlatot kívánta
megteremteni a marosvécsi írók köre és az Erdélyi Helikon, amelynek programja gyanánt
az első szerkesztő, Áprily Lajos az európai igényességet és az egyetemes látóhatár
kialakítását jelölte meg: "Erdélyisége világ-figyelő tető, nem szemhatár-szűkítőprovincia
lizmus. ( ... ) Várja a források friss erejét, de a távoli torkolatok is fellüktetnek benne."

Az erdélyi magyar irodalom eszméje, elsősorban Kuncz Aiadárnál, egy korszerűsített

európai tájékozódás kiindulása volt. Kuncz a Nyugat mozgalmában indult, a francia
irodalom vonzókörében nevelkedett, európai polgárnak tudta magát. A világháború
súlyos tapasztalatai nyomán szakítani kényszerült korábbi esztétizmusával, világfias
életelveivel s így a cselekvő európai humanizmus szószólója lett, aki elsősorban Romain
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Rolland és Thomas Mann eszméit követte. A transzilván regionalizmust úgy tekintette,
mint ennek a cselekvő humanizmusnak a közép-európai őrhelyét,s az erdélyi irodalomtól
azt várta, hogy az országhatárok fölött átívelőeurópai szellemiség gondozója legyen. "Úgy
látszik - jelentette ki Tíz év címú 1928-as besZámolójában -, hogy a végsőkig kiélezett,
legtöbbször erőszakoltanösszeforrasztott nagy egységekkel szemben a népi és műveltségi
részlegességek mindinkább öntudatra ébrednek, s a maguk sajátosságaihoz való vissza
térésben az európai kultúra felfrissítését készítik elő." KunczA1adár érdeklődésselfigyelte
az Európában kifejlődő regionális és nemzetiségi irodalmakat, az Erdélyi Helikon
szerkesztőjekéntszervezte meg sorozatos ismertetésüket, s az ennek során létrehozott
"Kisebbségi irodalom - vílagirodalom" című tanulmánysorozat keretei között a legjobb
hazai és külföldi szakértőkkelíratott a katalán, a flamand, a breton, az ír, a szudétanémet és
a jiddis irodalom törekvéseiről. E regionális és kisebbségi irodalmakat mintegy
műhelynekképzelte el, amelynek vállalnia kell Európajövendőszellemi egységének és az
egyetemes emberi eszményeknek a szolgálatát. "Európa - írta Erdély az én hazám című

vallomásos írásában - a termékeny, haladó szellemű nagy műveltségi és politikai
együttműködéshezcsupán magukat szabadon kifejező regionalizmusok útján juthat el.
Előbb össze kell törniök a műegységeknek a lehető legkisebb darabokra, hogy egy új és
összegző szellemi áramlat megcsinálja belőlük a valódi egységet." Ebben a gondolatban
Babits Mihállyal találkozott, aki maga is úgy látta, hogy "a kis irodalmak reménye, hogy
fontosat és izgatót mondhassanak ma, amikor a nagyok is alig tudnak ilyet rnondaní".
Kuncz Aladár Erdélytvallotta hazájának, ugyanakkor az emberi haladás egyetemes érdekei
szerint gondolkodott. Szülőföldjét "virtuális Közép-Európának" látta, amely nemzeti és
művelődési változatokban bővelkedik, s ezekből a változatokból képes történelmi
egységet alakítani.

A regionális, illetve nemzetiségi tudat és az európai szellemiség egységének igénye a
magyar és általában a Duna-völgyi kultúrák humanista hagyományát vitte tovább. Az
európai eszményeket követő magyar vagy román irodalom alapvető igazság gyanánt
hirdette, hogy Kelet-Közép-Euröpa kis nemzeteinek az európaiság és az emberi egyete
messég eszméihez kell utat találniuk. A szomszédos népek és irodalmak testvéri
találkozását is ezeknek az eszményeknek a jegyében képzelte el. A modem magyar
irodalomban Ady Endrétől és Babits Mihálytól József Attiláig és Illyés Gyuláig minden
igazán jelentékeny alkotó személyiség a magyarság és az európaiság szerves összhangját
akarta megvalósítani, s ennek az összhangnak a kialakításán fáradozott a romániai magyar
irodalom is. A Helikon írói olyan nemzetiségi kultúrát kívántak, amelyet az erdélyi élet és
az erdélyi hagyomány nevel, szándékaiban és szellemében mégis egyetemes. Szentimrei
Jenő állapította meg Magyar európaiság című írásában, hogy az erdélyi magyar
művelődésnek "nyugati színvonalú, de idebenn kitermelt" kultúrának kell lennie, s'arra az
erdélyi tradícióra hivatkozott, amelynek klasszikus letéteményesei "megtalálták már az
útját, hogyan lehet megmaradni művelteurópainak anélkül, hogy gyökeres magyarságunk
ból hajszálnyit is feladnunk kellene".

Az "erdélyi gondolatot" az "európai magyarság - magyar európaiság" eszméje hatotta
át, s az erdélyi magyar kultúra azóta is őrzi.és ápolja ezt az eszmét. Csupán jelzésszerűen

hivatkozhatom az utóbbi két évtized kiváló gondolkodóira és írástudóira: Méliusz József
személyes vallomásokban gazdag esszéi, Gáll Emő nemzetiségszociológiai tanulmányai,
Benkő Samu művelődéstörténeti vizsgálódásai ugyanúgy európai hűségről és nosztal
giáról tanúskodnak, mint SütőAndrás és SzékelyJános történelmi drámái, Kányádi Sándor,
Szilágyi Domokos és Szöcs Géza versei. Az erdélyi magyarszellemi élet ma is Európára
tekint, s az, hogy a "negyedik Európa" sokszor méltatlan és kedvezőtlen viszonyai között
kell tájékozódnia és dolgoznia, mit sem csökkenti a sok évszázados vonzások erejét.
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