
jelenti,hogy ú~ egységes világkép alakuljon ki, amely igényli az istenhitet; de jelenti
a JeI1diSmE!ret éInsztését, az európai önzés bIineinek tevékenymegbánását is.

Ha eszerint az önmagunkkal val6 megbékélésr61 is társadalmi vonatkozásban
beszélünk, a mi körülményeink között van ennek egy sajátos vonása. A szabad
ság intézményei kíméletlenül tükröt tartanak mindenki elé. Nincs többé ment
ség. Nem lehet sem küls6 kényszerre, sem hamisság árán érvényesíthet6 jobbító
szándékra hivatkozni. Például a sajtószabadság intézményes garanciái, a szabad
lapalapítás, a cenzúra tilabna csak kereteket adnak. Számomra a sajtó szabadsága
azt jelenti, hogy mindenki mírden szavával erkölcsi hitelét kockáztatja benne. S
hányan vesztettek azért,mert nem ismerték fel, hogy most már ez a tét!

Adorno mondta: "Es gibtkein richtiges Lebenim falschen": a hamisságban nincs
jó élet. Ezértnéz vissza az ember haraggal és szomorúan arra, ahogyan eddig élnie
kellett A helyes élet viszont a hamisságot veti ki. Szó sincs arról, hogy az új de
mokrádában ne tenyészne a régiek mellett számos új rossz, s ne lehetne ezekbe
éppúgy kényelmesen belesimulni, mint azelőtt.Megint csak arról az egyedüli esé1y
r61 szerettem volna beszélni, amelyet az átalakulás hirtelen kontrasztja kínál az
önvizsgálatra s a megváltozásra. Kár lenne ezt is úgy veszni hagyni, abogy az
alternatív intézmények bevezetésének lehetóségét elszalasztottuk. Es itt nem lehet
hívatkozni nagy bürokrádák mozgástörvényeire, ezért ki-ki maga felel maganak.

Mindehhez azonban csönd kell. Martini kardinális cikkének számomra leg
fontosabb gondolata - noha az idézet eredeti összefüggéseit nem ismerem,
viszont a tanulmány egyik fontos mondanival6jával, a belső megújulás szüksé
gességével összecseng - ez: "utolsó eszközünk a csend". A belső "kibékülés",
amelynek legfeljebb kedvező feltételeiről lehet nyilvánosan beszélni, mindenki
nek a saját ügye, eleve a csöndbe húzódik vissza. De remélem. hogy lehetséges
a csönd kívül is. A semleges társadalomban nem kell állandóan hitet tenni,
magunkat pro vagy kontra címkézni, meggyőződésünketkitárni, vagy ezt SZÚl
lelni. Az újon való munkálkodás néhány szerencsés pillanatában, a zöld mozgal
makban volt már ilyen: egy feladaton dolgozott mindenki, s nem kérdezték, ki
honnan jött, s egyébként mit gondol. Minden ügyet így kellene intézni. A szabadság
szemérmes is: beéri azzal, rogy míndenki gyümölcseiról ismerszik meg.

NIEDERMÜLLER PÉTER

"Európából" Európába:
a jövővíziója és a jelen valósága

A világot kétféle módon lehet szemlélni: "fentről", egy átfog6 perspektívából, a
nagy összefüggésekre, a társadalmi, gazdasági, a politikai makrofolyamatokra,
az objektív struktúrákra, a Történelemre irányított figyelemmel; illetve "alulról",
a partikuláris életvilágok, a társadalmi gyakorlat mikrostruktúrái, a szubjektív
emberi tapasztalatok, azaz a mindennapi élet irányából. Az első megközelítés a
fej16dés globális mintáit, folyamatait követi, absztrakt kateg6riákat, ideáltípuso
kat használ, s az emberiség előtt áll6 jövő különböző előjelű vízi6it vázolja fel. A
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világ "alulról" történ5 szemlélése viszont a valóság másik síkját mutatja meg,
azt a dimenziót, amelyet az emberek ténylegesen, mindennapi életük során
megéInek, amit a Tórténelemról személyes életsorsukként, szubjektiv é1etvilá
guk keretein belül megtapasztalnak. S noha e kétféle szemléletmód megkülön
böztetése egyáltalán nem nevezhető újdonságnak, mégis úgy tűnik nekem, hogy
az ezekmögött rejl6 eltérő gondolkodásmódok, az ebb61következ6en eltérő visel
kedési minták, s mindennek ered6jeként a világról való különbözö véleked.ések
olyan - vélt vagy valós - távolságot, olyan az említett gondolkodásmódok között
áthidalhatatlan szakadékot eredményeztek, amely élesen és összekapcsolhatatlanul
elválasztja egymástól a jelent és a jöv6t, a valóságot és a víziókat, az illúziókat.

Martini bíboros írása kétségtelenül annak a beszédmódnak a megnyilvánulá
sa, amely a világot "fentr61", a nagy történelmi, társadalmi összefüggések irá
nyából szemléli, s amelyben jaz egységes Európa képe ideálként jelenik meg és
megfelel egy, a jelen helyzetben általunk modernnek és bölcsnek tartott világ
képnek." E jövend6 Európa tartópillérei az "igazi pluralizmus", a "szolidaritás",
az "egység", a "béke", az "integrádó", a "párbeszéd- és szimpátiakészség", stb.
Ki ne fogadna el egy ilyen elvekre épül6 világot! A kérdés nem is ez, hanem
ezeknek az oly sokszor és oly különböz6 kontextusokban használt elveknek,
kategóriáknak a tartalma, az értelmezése, a megértése. S abban a pillanatban,
amikor a kérdés a jöv6 alapelveinek tartalmára, megvalósulására és megvalósít
hatóságára irányul, akkor ez a jöv6 elválaszthatatlan a jelent61, s elválaszthatat
lan a világ elóbb említett kétféle szemléletmódjától. A jöv6nek ugyanis csak
akkor van "értelme", ha a jelenból "belátható"; ha felfedezhetők azok az utak,
amelyek ~ "mából" a "holnapba" vezetnek; egyébként nincs jöv6, csak utópiák
vannak. Eppen ezért nem lehet (és talán nem is érdemes) úgy beszélni a jövőről,

a jöv6 feladatairól, hogy el6tte ne próbálnánk meg értelmezni a jelent.

Az egységes Europa álma

Az utóbbi másfél-két év során tanúi lehettünk annak, miként alakult ki és szi
lárdult meg egy új politikai, társadalmi, kulturális metafora - "Európa" . Az
"egységes Európa", annak "történelmi missziója", az "európai ház" jövőbeli
megvalósulásának gondolata mindenütt elragadja a politikusok, a gazdasági
szakemberek s némely intellektuellek fantáziáját, noha a jelen valóságában ez
az elgondolás inkább valamiféle vágyálomnak tűnik, A ma Európája mélyebben
és lényegibb módon megosztott, mint valaha, s e megosztottság gyors, vagy
akárcsakbelátható id6n belül történő meghaladására kevés remény mutatkozik.
Persze ennek ellent lehet mondani, utalva arra, hogya már ma is létez6 gazda
sági integráció a jöv6ben egyre hatékonyabb, er6teljesebb és szélesebb körű lesz
(noha nekem akaratlanul is eszembe jut néhány aktualitás, vagy éppen realitás,
mint pl. a húzódozás a Közös Piac bövítésétől: a "Szovjetunió" gazdasági segé
lyezésével kapcsolatos politikai játszmák; vagy éppen a francia parasztok tűn

tetése a kelet-európai mez6gazdasági termékek bevitele ellen, stb.): hogy az ál
lamhatárok ma már mindenütt átjárhatók, nincsenek utazási korlátozások (noha
nekem akaratlanul is eszembe jut az egész Európát elönt6 hisztéria az új szovjet
utazási szabályok hallatán; az apokaliptikus víziók a több millió keleti mene
kültr6l, s a feltételezett "áradat" nyomán összeomló nyugati kultúráról; vagy a
különböz6 európai határállomásokon félreállított és hosszadalmasan átvizsgált
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török, román, lengyel, stb. turistákról): és azt is lehet mondani, hogy ki tudja,
mikor volt ilyen hosszú ideig béke Európában (noha éppen akkor, amikor Ju
goszláviában - "néhány száz kilométerre Münchent61 délre", ahogya polgár
háború első napjaiban egy megrettent német újságíró mondta - a legirracioná
lisabb módon folyik az öldöklés, igencsak amorálisnak tűnik a béke feletti ör
vendezés). S ha folytatnom kellene azoknak a tendenciáknak a felsorolását, ame
lyek az "egységes és békés Európa" irányába mutatnak, nem sok mindent tud
nék megemlíteni a puszta vágyon túl, hogy milyen jó lenne ilyen világban élni.
Hosszasan tudnám azonban sorolni azokat a tényeket. amelyek egy másik
irányba mutatnak, és az illúziók, víziók és utópiák helyett a jelen problémáinak
rendezését, megoldását követelik, mert e problémák feloldása jelenti a jövőt.

Európai lelkiismeret?

Martini bíboros szerint "A holnap egyesített Európájának különösen három te
rületen kell véghezvinnie a világítótorony szerepét." Ki kell békítenie az embert
a természettel (a "Tererntéssel"), embertársaival, azok kulturális másságával, il
letve önmagával. Megint csak azt mondhatom, amit az előbb, ki ne fogadna el
egy ilyen világot! Csakhogy ma Európa nyugati részének gazdasági és társadal
mi jóléte a természeti környezet, a természet törvényeinek .Jegyürésén" alapszik
(függetlenül a környezetvédő politikai retorikától, de pontosan visszatükröződ

ve a zöld politikai mozgalmak általános térvesztésében. a természetnek a min
dennapi életben történő "megalázásában"); keleti része pedig a gazdasági szűk
ségszerűség,a szegénység, illetve a politikai diktatúrák tevékenységének követ
keztében képtelen egyetlen lépést is tenni a természettel való békés együttélés
irányába. Az az Európa, amelynek a jövőben ki kellene békülnie a Teremtéssel,
ma atomkísérleteket végez dél-tengeri korallzátonyokon; az "ipari fejlődés" kö
vetkeztében előálló és folyamatosan létező levegőszennyezettségma már olyan
mértékű, hogy belátható közelségbe került az időjárás megváltozása, a hőmér

séklet drasztikus növekedése; a "fejlődés" egyre növekvő igényei elpusztítják az
őserdóket, megváltoztatják a föld felszíne alatt húzódó vízrendszert, használha
tatlanná, helyenként mérgezővé teszik a folyókat és a tavakat; a tengerekben a
több kilométer hosszan kifeszített halászhálók szinte minden élőlényt elpusztí
tanak; (Kelet-Európában) egész földrajzi-természeti vidékek semmisülnek meg,
és folytathatnárn a sort még hosszasan.

Az az Európa, amely a jövőben ki akarja békíteni "az embert embertársaival",
el akarja fogadni a másik "kulturális hagyományait, gondolatvilágát", ki akarja
tárni a karját "külföldi és menekült felé", meg akarja nyitni szellemi gazdagságát
"más kontinensek felé" - ma egészen más utat követ. Európa nyugati fele
hirtelen "felismerte", hogy jólétét, "kultúráját", rendjét, "belső békéjét", egész
életmódját felborítják a "külföldiek", a "menekültek", a kulturális másság, a
pluralitás (e felismerés persze megint nem tükröződikvissza a politikai retori
kában, de pontosan tetten érhető a külföldiekkel, menekültekkel szembeni min
dennapi diszkrirninációban, az idegenellenesség - nyílt vagy rejtett - politikai,
kulturális, társadalmi megnyilvánulásaiban). Európa keleti részét pedig szinte
reménytelenül elborította a nadonalizmus, a nemzeti fenyegetettség mítosza, a
nemzet megmentésének tragikus, heroikus attitűdje, s a mindezzel együttjáró,
politikát, kultúrát, társadalmi életet átható autoriter gondolkodásmód.
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Az a jövendő Európa, amely ki kívánja békíteni az embert önmagával, ma
egyre több olyan helyzetet teremt, amelyben az egyéni lelkiismeret összeroskad,
mert a különböző anonim politikai, társadalmi, kulturális konstrukciók (a "jóléti
állam" , a "nemzet", és nem ritkán az egyház stb.) megkérdőjelezik, sőt megvon
ják az egyéni felelősséget, az egyént olyan döntések kényszerének vetik alá,
amely ellentmond lelkiismeretének (s ezen a tényen megintcsak nem változtat
az individuum jelentőségét hangoztató politikai retorika, amíg a mindennapi
életben a születésszabályozástól kezdve az egyéni identitás megformálásáig
minden "egyértelműen"szabályozva van, amíg a mindennapi életben az egyéni
intellektuális függetlenség folyamatosan veszélyeztetve van). Ez pedig minde
nekelőtt azért fájdalmas, mert megvonja az egyén jogát attól, hogy szabad aka
ratából a jót tegye; hogy saját lelkiismeretének megfelelöen különbséget tegyen
"jó" és "rossz" között: hogy tudatában legyen választása morális, etikai felelős

ségének, azaz, hogy kibéküljön önmagával. Azt gondolom, hogy az "európai
lelkiismeretnek" nemcsak a múlt, hanem talán mindenekelőtt emiatt a jelen mi
att kell "bűntudatot és fájdalmat" éreznie.

Európa történelmi fordulója

E rövid áttekintésb61 talán az is kiderül, hogy "ebb61" a mából szinte egyáltalán
nem vezetnek utak "abba" a holnapba. Egyrészt azért nem, mert - ahogyan az
elóbb is mondtam - a holnap ma van. Az emberi élet problémáit a mindenkori
"itt és most" keretei között kell folyamatosan megoldani, vagy legalábbis meg
oldási kísérleteket tenni. Amíg a jövő nem a jelenben zajló folyamatos párbeszéd
során épül, addig a jövő csak imperatívuszokban megfogalmawtt, jelentés nél
küli struktúra marad. Másrészt persze az is kérdés, hogy egyáltalán jó helyen
keressük-e a holnapba vezető utakat? A válasz keresése során érdemes egy,
történelmi távlatban pillanatnyinak számító időszakra visszatekinteni. Európá
ban a második világháborút követően kialakult egy rend, amely a"világot" két
részre osztotta: a "jóra", a demokrádára, a jólétre a szabadságra, valamint a
"rosszra", a szocializmusra, a szegénységre, a diktatúrára. (Csak zárójelben jegy
zem meg, hogy a "harmadik világ" kifejezés pontosan mutatja e kettéosztottság
fontosságát). S a "világ", annak mindkét része, jól érezte magát ebben a rendben.
Megtanulták az egymással való érintkezés, kommunikáció szabályait, tisztelet
ben tartották egymás integritását, elfogadták egymás különbözöségét, azaz i.bé
késen éltek egymás mellett".

Csupán egyetlen "tényezőről" feledkezett meg mindenki, a "nagy" politikai,
történelmi struktúrák mögött élő emberről,a szubjektív emberi tapasztalatokról,
a mindennapi életről. Es ennek a ténynek közel negyven évig nem volt különö
sebb jelentősége, hiszen a világ két fele csupán a makrostuktúrák, a politikai
színjátékok és a gazdasági érdekek szintjén érintkezett egymással. Hogy mind
eközben Európában generációk nőttek fel, és szocializálódtak egymástól teljesen
eltérő körűlmények között; hogy generációk alakították ki a világról, a világ
"másik részéről", a történelemről vallott felfogásukat; hogy a világot alkotó el
képzelések egymástól gyökeresen különbözö életvilágokban valósultak meg,
mindez (és mindaz, amit itt nem soroltam fel) csak most nyert jelentést.
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Most a "világnak" ez az ellentétekbe sűríthető rendje megszűnt; ez a világ
"kifordult a sarkaiból"; ez a "jól berendezett világ" hirtelen értelmetlenné és
értelmezhetetlenné vált; az eddig bevált struktúrák összeomlottak, s mint a szín
falak mögül a statiszták előléptek az emberek, akik azonban nem az "elvárt"
módon viselkedtek, nem azt és nem úgy tették, amit és ahogyan azt a hatalom
képviselőiszerint tenniük kellett volna; új viszonyítási pontokat, a "rendnek" új
struktúráit kellett megtalálni. Ez volt az a történelmi pillanat, amikor "Európa"
metaforája, mint az új rend tartópillére felbukkant. Azaz a "jövő egységes Eu
rópájának" víziója a ma megrázkódtatásoktól terhes Európájának ideológiájává
vált. Olyan ideológiává, amely Európa egységének ürügyén nemcsak a világ
más részeirőllátszikmegfeledkezni, hanem a részvétet és a szolidaritást is ezen
ideológia jegyében osztogatja. Ez az ideológia nemcsak az Afrikában hétköznapi
valósággá váló éhezést és éhhalált; nemcsak a Törökország, Irak és Irán határán
kétségbeesetten kóborló, menekülő kurdokat, stb. tekinti csupán szomorú szen
zációnak, hanem a földrajzi értelemben vett Európán belül is meghúzza a maga
szimbolikus határait. "Elfeledkezik" a már ki tudja mióta tartó észak-írországi
gyi1kolódzásokról; a nyár legforróbb napjaiban egy stadionba zárja, majd csalárd
módon visszaküldi a kétségbeesett albán menekülteket; az erőszakon kívül kép
telen más megoldást találni a Nyugat felé vándorló cigányok problémáira, és
akkor még nem is említettem a Kelet-Európában élő "névtelen" milliókat, akik
számára az egyszer adott és egyedi élet a küszködés, a félelem, a kiszolgálta
tottság, a szegénység, a kilátástalanság folyamatosan és reménytelenül reprodu
kálódó színterét jelenti.

Az "egységes Európa" ideológiája egyfajta gyógyírként kínálja fel Európa
keleti részének Nyugat-Európa politikai demokráciáját, a fogyasztói társadalmat
és a szociális piacgazdaságot. Eközben azonban nem veszi észre (vagy talán nem
is akarja észrevenni?) Kelet-Európa mentális elmaradottságát, azt a tragikus
tényt, hogy Kelet-Európa jelen állapotában nem akar és nem tud sem a ma, sem
a jövő Európájába integrálódni. Kelet-Európa - tessék széjjelnézni e sivár tájon!
- a két világháború közötti rend "újraalkotásán munkálkodik", berozsdásodott
fogalmakba igyekszik életet lehelni, kifakult ellenségképeket igyekszik fényesre
poIírozni, s a térkép fölé hajolva képzeletében újrarajzolgatja a határokat. Kelet
Európa - ahogyan Theo Sommer fogalmazta meg egyik szép esszéjében 
negyven évvel ezelőtti történelme újraélesztésével van elfoglalva.

Nem csoda, hogy ebben a társadalmi, kulturális, szellemi környezetben 
ahol a modernitás-ellenesség egyébként is nagy politikai, kulturális hagyomá
nyokkal bír - elhangzottak az első, a "fogyasztói kultúra" morális következ
ményeire, veszélyeire figyelmeztető intelmek. Ott, azokban a társadalmakban,
ahol a népesség széles rétegei szegénységben élnek, ahol gyakran a legelemibb
szükségletek kielégítése is nehézségekbe ütközik, ahol generációk nőttek fel
anélkül, hogy fogalmuk lenne a normális emberi életről. Nem folytatom, ellent
mondásokból ennyi is elég. Erre a felsorolásra is csak azért volt szükség, hogy
érzékeltessem, az "egységes Európának" ez az ideológiája mennyire alkalmas
az emberek figyelmének elterelésére, a jelen problémáinak elkendőzésére.Ez az
ellentmondás az igazán szembeötlő;míg a politikai retorika, a globális struktú
rák szintjén egyesítésről. demokráciáról, integrációról, pluralizmusról, toleran
ciáról, stb. van szó, addig a mindennapi élet apró színpadain a szimbolikus
határok megerősítése és megerősödése, a nacionalizmusok térhódítása, a sze
génység, a normális élet igenlésének reménytelensége, a kulturális mássággal
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szembeni intolerancia az uralkodó tapasztalat. Talán egyszerűbb lenne e tények
kel szembenézni, s néhány egyszerű elvet követni: nem hazudni; a természetet
nem elpusztítani; a "másokat", a gyengéket nem bántani.

Új gondolkodás kell

Nehezen tudom eltitkolni (de talán nem is akarom), hogy az "egységes Európa"
manapság annyit emlegetett ideálja számomra jelentés nélküli eszme. Elsősor

ban azért, mert megkerüli a "másként való létezés" jogát (a különbözö kultúrák
egymás mellett élése valami egészen mást jelent); másrészt azért, mert közép
pontjában nem a mindennapi életet élő emberek szubjektív életvilága áll; har
madsorban pedig azért, mert kirekesztőjellegű, és politikai tartalmú. En jobban
örülnék egy olyan világnak, ahol mindannyian - keresztények és nem-keresz
tények egyaránt - tudatában vagyunk, hogya feladat mindenki számára
ugyanaz; hogy születési helytől, nemzeti, társadalmi hovatartozástól, kortól,
nemtől, vallástól függetlenül, saját lehetőségeinknek megfelelően őriznünk és

. fejlesztenünk kell szellemi függetlenségünket és az önálló gondolkodás képes
ségét; hogy az életünkre vonatkozó döntéseket saját magunknak kell meghoz
nunk; hogy utópiák és/vagy hangzatos politikai retorikák, ideológiák, uszítások
helyett egymás "itt és most" életét kell elviselhetőbbé tenni. Azaz nem lehet
elfordulni a jelen problémáitól, hanem elő kell segíteni azok kritikai értelmezé
sét. Az emberek közötti kulturális, vallási, gondolkodásbeli különbségeket nem
összemosni kell, hanem megérteni. Ez a megértés azonban nem "szenvedő

együttérzést", hanem mások gondolkodási stuktúráinak "kibontását" jelenti.
Másként fogalmazva, radikálisan új gondolkodásra van szükségünk. Olyan gon
dolkodásmódra, amely a természetet nem különbözteti meg az emberi léttől.

hanem annak konstitutív tényezőjeként tekinti. Olyan gondolkodásmódra,
amely az emberek közötti különbségeket nem a "jó" és "rossz", a "magasabb
rendű" és az "alacsonyabb rendű" kategóriáiban, azaz nem hierarchikusan, ha
nem .vertíkélísan" értelmezi. Olyan gondolkodásmódra, amely a kulturális, po
litikai, társadalmi pluralizmust nem a "megengedés" mozzanatához köti, ha
nem az emberi létezés alapvető és szükségszerű sajátosságaként fogja fel. Olyan
gondolkodásmódra, amely a toleranciát és a megértést nem csupán morális,
hanem ontológiai kategóriaként értelmezi. Olyan gondolkodásmódra, amely
meghaladja az egyéni/csoportos jólét, valamint a kollektív szegénység mát jel
lemző állapotát, és a "normális élet igenlését" (Charles Taylor) helyezi előtérbe.

Olyan gondolkodásmódra, amely mindenekelőtt a "kisembereket", azok min
dennapi életvilágát állítja a középpontba, s az előbb említett kategóriákat ezen
életvilágoíkoln belül igyekszik megjeleníteni. Azaz olyan gondolkodásmódra,
amely nem feledkezik meg a Szent Pálnak a korintusiakhoz írott figyelmezteté
séről: "Testvérek, értelem dolgában ne legyetek gyerekek. csak a gonoszság
terén maradjatok kiskorúak, gondolkodástokban azonban legyetek felnőttek."

(IKor 20)
Nem hiszem, hogy Európának, de ennek az egész világnak lenne más lehe

tősége is, mint "felnőttmódra gondolkodni", s ily módon elérni azt, amit mind
annyian szeretnénk, élni és boldogulni.
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