
KATUS LÁSZLÓ

Európa és az európaiság

A volt kommunista blokk országainak bekapcsol6dása az európai integráció
folyamatába valóban olyan új problémákat, egyelőre szinte áthidalhatatlannak
látszó nehézségeket hozott felszínre, amelyeknek megoldása még hosszú évekig
eltarthat, márpedig enélkül Európa aligha töltheti be a "világítótorony" szerepét
a világ többi része számára. Valóban korszakalkotó történeti fordulat az, hogy
Nyugat-Európa, amely a 18. század közepe és a 19. század közepe között egyre
inkább világméretúvé táguló konfliktusok, háborúk bölcs6je, kirobbantója volt,
mára többé-kevésbé alkalmassá vált a hármas "kibékítésnek" arra a küldetésére,
amelyet Martini bíboros Európa fő feladataként jelöl meg. Alkalmassá vált azért,
mert az elmúlt évtizedekben képes volt ezeket a "kibékítéseket" - ha nem is
teljesen és tökéletesen - önmagán belül végrehajtani. A kérdés most az, hogy
az integrációs folyamatba bekapcsolódni kívánó keleti fél mennyire alkalmas és
érett erre. A helyzet pillanatnyilag reménytelennek tűnik, hiszen a kívülről, ha
talmi erőszakkal rájuk kényszerített kommunista integráció alól felszabadulva
ezek a népek minden korábbinál hevesebb szenvedéllyel fordulnak egymás el
len. S szinte naponta átéljük, hogy a természettel és önmagunkkal való kibékülés
is elérhetetlen távolban van.

Ezért úgy gondolom, ha most már a széles értelemben vett Európa egyáltalán
küldetést akar vállalni a világ felé, akkor elóbb az új helyzetben meg kell oldania
saját egységének, belső "kibékítésének" problémáit mindhárom területen. Ha
Nyugaton - ahol pedig a strukturális és tudati előfeltételeksokkal inkább adva
voltak - az integrációs folyamat több évtizedes előkészítéstkívánt (gondoljunk
az első világháború után jelentkező "Pán-Európa" mozgalomra, majd az 1945
után egyre sűrűsödő gyakorlati lépésekre a gazdasági és politikai egység felté
teleinek megteremtése érdekében), akkor még inkább érvényes ez Európa keleti
felére. Egyetlen reményünk az lehet, hogyatörténelemból tudjuk: a "minta-kő

vetés" , a "felzárkózás" az európai periféria esetében mindig sűrítetten,gyorsabb
ütemben ment végbe, mint az eredeti fejlődés a centrumban. De azt is tudjuk,
hogy ennek ára is volt: a valódi európai struktúrák ezen a tájon néha csökevé
nyes vagy torz formában honosodtak meg, s csak felszínes "európaizálódást"
eredményeztek. Ez a veszély most is fennáll, s erre Martini bíboros is utal.

Ugy tűnik, hogy ezeknek az országoknak az új vezetőiben bár eltérő mérték
ben, de megvan a szándék az európai közösséghez való csatlakozásra. A valódi
probléma azonban az, hogy az érintett társadalmak milyen mértékben alkalma
sak erre, valóban igénylik-e ezt, egyáltalán felfogják-e, hogy mit jelent Európa s
az Európához való csatlakozás, illetve újracsatlakozás. A keleti tömb országai
ebben a tekintetben nincsenek egyforma helyzetben, nem azonos problémákkal,
nehézségekkel kell szembenézniük. Elsősorban azért, mert történelmük folya
mán nem azonos módon és mértékben tartoztak Európához. Hadd utaljak a
magyar történészek között immár egy évtizede zajló vitára Európa történeti
régióinak meghatározása és Magyarország, valamint közvetlen szomszédainak
Európában elfoglalt helye körül. Az ebben a vitában felszínre került történeti
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tényanyag alapján jogosnak látszik a remény, hogy az a régió, amelyet Közép
Kelet-Európának nevezünk <Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország, balti
államok), kedvezőbb esélyekkel indul az Európaba való integrálódás útján, mint
a t6le keletre és délre élő népek. Az államalapítások kora, a 11-13. század óta
soha nem volt kétséges, hogy ez a régió Európa részének tekintette magát, s
ténylegesen az is volt, még ha perifériája is. Ebben a régióban többé kevésbé
mindazok a strukturális Ismérvek. szerkezeti elemek kialakultak, amelyek Eu
rópa specifikumát alkották. Történetileg azonban változott az Eur6pához tart0
zás szorossága: a felzárkózás, a közelítés tendenciája érvényesült, hol annak
ellenkez6je, az elmaradás, a távolodás. Néha az Európából való végleges kiesés
veszélye is fennállott, talán leginkább az elmúlt 40 évben, mídőn az "európaias"
szerkezeti elemek jelentős része megsemmisült, elsorvadt. Ezért az Eur6pához
való újra csatlakozás, felzárkózás - bármennyire ilyennek tűnik is a politikai
porond némely showman-jének ajkán - mégsem a letűnt rendszer politikai
je1szavaihoz hasonló üres frázis, hanem lényegében egész történelmünk, legmé
lyebb nemzeti önazonosságunk újra vállalása, vagyis "magyarságunk" követel
ménye is. S ugyanez elmondható a 'régió többi népéről.

Mit adhatunk kölcsönösen egymásnak mi, újra egymásra találó "nyugatiak"
és "keletiek"? - kérdezi Martini bíboros. A "történelmi lecke" alapján azt
mondhatom, hogy Nyugat megmutathatja számunkra, melyek azok a nálunk a
közelmúltban eltorzult, elhalványult, vagy éppen kihalt, vagy a legújabbak kö
zül ki sem alakult európai spedfikumok, amelyeknek szerepe van Európa jöv6
beli küldetésében. Ez utóbbiak közül valóban azok látszanak a legfontosabbak
nak, amelyekr61 Martini bíboros is beszél: egyfajta dialógus és szimpátia-kész
ség, együttműködési képesség, egymás értékeinek kölcsönös elismerése és tisz
telete, s ezzel párhuzamosan a nacionalizmus elavult, káros formáinak, valamint
a nemzeti állam hagyományos típusának meghaladása, egy szélesebb, egyete
mesebb, népek és nemzetek feletti közösségtudat kialakítása. Az Európéhoz
csatlakozás nemcsak bizonyos technikai vívmányok átvételét jelenti, nemcsak
magasabb anyagi életszínvonalat (azt ísl), hanem olyan értékek elfogadását,
olyan személyiségvonások, magatartásformák kialakítását, amelyek az egységes
Europa spedfikumát fogják alkotni.

A történész mindenki másnál inkább meg van győz6dve arról, hogy az "eu
rópaiság" leglényegesebb, igazán tartós ismérvei a kereszténységben gyökerez
nek. Ezért talán nem túlzás azt állítani, hogy az "európai" értékek közvetítésé
ben, újra felfedezésében és megvalósításában a keresztényeknek kitüntetett sze
rep jut. E szerep vállalását össze kell kötniük azzal, hogy tudatosítják ezeknek
az európai specifikumoknak a keresztényeredetét.

Mit adhatunk mi Nyugatnak? E tájon a történelem folyamán sohasem volt
magától értet6dó dolog az Európához tartozás, mindig feladat volt, amiért dol
gozni, küzdeni kellett. Az elitnek szüntelenül szembesülnie kellett a kérdéssel,
hogy mit is jelent az európaiság, mi a tartalma, érdemes-e ezért áldozatot is
vállalni. A periféria reflexiója saját "európai" mivoltáról nyilván hozzájárulhat a
valódi európai szerkezeti elemek és személyiségjegyek pontosabb meghatározá
sához.

Végül hadd utaljak a Martini bíboros által is érintett ökumenikus szempontra.
E tájon egymással erosen keveredve éltek és élnek nemcsak különféle etniku
mok, hanem vallási közösségek is. Az "europaiság" kialakításában els6sorban a
nyugati, a latin rítusú kereszténység, majd a reformáció játszott döntő szerepet.
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Az ortodoxia világa a középkorban és a kora újkorban egyre távolabb került az
európai centrumt61, nem követte annak fejl6désritmusát, struktúraváltásait. A
18-19. századi modernizálási törekvések során aztán bizonyos vonatkozásokban
közeledni kezdett az európai modellhez. Ez a közeledés most újra egymásra
taláJássá fejlődhet, s ebben Európa szóbanforg6 tájai, ahol együtt élnek a nyugati
és a keleti keresztények, fontos szerepet vállalhatnak. Ha e1ismerjük, hogy az
európaiság a kereszténységben gyökerezik, akkor az eltérő történeti út ellenére
is minden feltétele megvan annak, hogy az ortodox vallás és kultúra is szervesen
hozzájáruljon az európai közösséghez, s abba behozza a maga sajátos, de hiteles
keresztény értékeit.

BLANCKEN5TEIN MIKLÓS

A keresztény cselekvés esélyei

Az Európával kapcsolatos kérdés rendkívül szerteágazö, Az egységes Európa,
a páneurópai gondolat mindmáig él, de valljuk meg őszintén,hogy elsősorban

Nyugat-Európára találták ki. Gazdasági fogalomként a második világháború
után vált általánossá, politikai értelemben viszont az Adenauer-De Gaulle dia
lögusban a kibékülést szolgálta. Időközben ez a gondolat egyre több hívet.szer
zett magának - nyilván gazdasági megfontolásokból és a gazdasági verseny
futásból fakadóan is -:- hiszen mennyivel egyszerűbb volna Európa gazdasági
helyzete, ha az Amerikai Egyesült Allamok mintájára létre lehetne hozni az
Európai Egyesült Allamokat is: az európai országok együttes gazdasági ereje
messze meghaladná a világ összes többi országáét.

Az egységes európai gondolat politikai háttere a múlt századba nyúlik vissza,
a modern demokráciák idegenkedtek az államtól. A demokráciát ugyanis nem
csak az államhatárokon belül értették, hanem a határok átjárhatóságát, meg
szüntethetóségét, pusztán adminisztratív szinten való megtartását is jelentette.

A páneurópai gondolat híveit is meglepte, hogy Európéhoz most hirtelen a ke
let-eur6pai országok is csatlakozni akarnak, hogy Európa hirtelen az Urálig terjed.

Kelet-európai szemszögből az egységes Európa gondolata kissé módosul: ne
künk ugyanis a páneurópai gondolat a kommunizmus bukását, a polgári társa
dalom és a piacgazdaság bevezetését és általában véve a szellemi szabadságot
is jelenti. Ennyit jelent tulajdonképpen Európa nem a vallás nyelvén.

Ha azonban Európát a keresztény kultúrához kötött fogalomként vizsgáljuk,
akkor nem hagyhatók figyelmen kívül a történelmi szempontok sem: azaz a
kereszténység, mint az európai kultúrát és államiságot megteremtő világnézet.
Ebből a szempontból Európa tehát azt a szellemiséget jelenti, azt az emberfel
fogást, amely a középkort meghatározta, akkor látszólag a kereszténység volt a
fő szervező erő az élet minden területén. Martini a cikkében azt javasolja ne
künk, keresztényeknek, hogy most, amikor Európa újraszervez6dik, ismét vál
laljuk ezt a vezető szerepet. Hogy miként, arra voltaképpen nem tér ki, inkább
irányelveket fogalmaz meg.
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