
A Vigilia beszélgetése

Alois Mock osztrák külügyminiszterrel

- Miértvan ma Közép- és Kelet-Európában olysoknemzeti ésetnikai konfliktus?
Hiszen még tíz évvel ezelőtt is lényegesen kisebbek voltak a feszültségek.

- Nem hiszem, hogy egészen új fejleményről van szó. Azon etnikai és
nemzeti konfliktusok gyökerei, amelyektől Közép- és Kelet-Európa népei
szenvedtek, többnyire a régmúlt történelmébe nyúlnak vissza.

A nézeteltérések ilyen nagyfokú megerősödéséért elsősorban a kommuniz
must terheli a felelősség. A "nemzeti kérdés" nagy kihívását a kommunista
vezetők - oly sok más politikai és társadalmi problémával egyetemben -,
minden ellenkező híresztelés ellenére, sohasem oldották meg.

A kommunista diktátorok ezen a területen is többnyire megelégedtek a
már meglévő konfliktusok hatalmi struktúrákkal való "elfedésével". Bár ily
módon átmenetileg a konfliktusok talán kevésbé voltak szembetúnőek, még
sem veszítettek potenciális veszélyességükből.

Ezért hasonlítható egyes egykori kommunista államok politikai-társadalmi
légköre olyan kuktafazékhoz, melynek hirtelen levették a fedelét. Ilyen hely
zetekben természetesen fokozottabb a szociális robbanásveszély. Ezen túlme
nően azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy az egykori kommunista ve
zetők a nacionalizmust mindig is politikájuk eszközeként vetették be. Külö
nösen elítélendőmódon történt ez például Ceausescu Romániájában.

- Vajon mik a hajdani Jugoszlávia területén kirobbant konfliktus konkrét okai?
- Véleményem szerint ez nem egyszerúen csak "etnikai" probléma. Egé-

szen biztos, hogya volt Jugoszlávia népei köztí nehéz konfliktust napjainkig
a múlt sok kiegyenlítetlen számlája terheli; ez még inkább így van azóta,
mióta Belgrádban létrejött az áldatlan szövetség a kommunista rezsim és a
nagyszerb nacionalizmus prófétái között,

Leszögezhetjük, hogy a hajdani Jugoszlávia konfliktusai elsődlegesen po
litikai e1lentétre vezethetők vissza: az utóbbi időben megoldhatatlan konflik
tusra, amely a legtöbb egykori részköztársaság demokratikusan megválasz
tott kormányai és a belgrádi, abszolút reformellenes kommunista központi
hatalom között feszül.

Ne felejtsük el, hogy Szlovénia, Horvátország .és Bosznia újonnan válasz
tott kormányai sokáig és hiábavalóan fárapoztak a Belgráddal való párbe
széd elérésén és a Jugoszláv Szövetségi Allam megújításán. Csak miután
minden ez irányú próbálkozásukat meghiúsították, határozták el, hogy az
önálló állam útját választják.

Belgrád egyedüli válasza a demokratikus önmeghatározás ezen meg
nyilvánulására a fegyverfogás volt. Jellemző módon akkoriban az úgynvezett
"Jugoszláv Néphadsereg" magas rangú tiszjei ismételten hangsúlyozták,
hogy különösképpen arról (is) van szó, hogya "szocialista társadalmi rend"
értékeit megvédjék.
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- A Habsburg Monarchia tapasztalata nem azt bizonyítja-e, hogy a nemzeti és
etnikai konfliktusok a közép-európai térségben leküzdheto1c? Nem uralkodott-e térsé
günkben 1914-ig egy bizonyos - ugyan tökéletlen - harmónia?

- A történelmi párhuzamok mindig tökéletlenek. Közép-Eurépa népeit
természetesen összeköti a közös múlt. Mindnyájan tudjuk, hogy ez a tapasz
talat, éppen osztrák-magyar viszonylatban, mindig is tragikus volt.

Igaz, hogy a Monarchia elért egyfajta kiegyezést a nemzetiségek között 
MagyarországgaI1867-ben, Morvaországgal csak századunk elején -, és az
is igaz, hogya Habsburg soknemzetiségűállam hosszú fennállása során be
bizonyította, hogy a különböző népek és kultúrák, együtt élve, milyen nagy
mértékben képesek egymást gazdagítani és kiegészíteni.

Ez a részben példás struktúra az óriási terhelésekkel szemben (szociális
feszültségek, elveszített háború stb.) végső soron mégis túl gyengének bizo
nyult. 1918-ban már késő volt a nemzeti kérdés megoldásához, azért is, mert
a Monarchia két meghatározó népe nem volt készen arra, hogy a megfelelő

időben a birodalom többi nemzetének is beleszólást engedjen az ügyekbe.
Ennek ellenére az a véleményem, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia év

százados közös élménye bizonyos tekintetben ma is hasznos lehet. Termé
szetesen nem konkrét politikai modellként; sokkal inkább azáltal, hogy ez a
tapasztalat a nemzetek feletti struktúrák speciális "sajátosságával" ruházott
fel bennünket. Ennek az örökségnek kell ma - teljesen megváltozott előfel
tételek és egészen más keretek között - megfelelnünk.

- Minek kell ma történnie, hogy Közép- és Kelet-Európa népei ismét belében
élhessenek egymással? Milyen megoldások lehetségesek a jitvőre nézve?

- Régóta az a véleményem, hogy az újra megerősödő nacionalizmus fe
nyegetésére csak egy hatásos válasz van: az európai integráció, amely hatá
rozott népcsoportvédelmet irányoz elő. Földrészünk ma válaszút előtt áll: ha
nem akar újra a démonok áldozatául esni, amelyek véres nyomokat hagytak
történelmében, akkor határozottan folytatnia kell a növekvő egységesülés és
integráció több mint négy évtizede megkezdett útját.

Manapság túlságosan gyakran átsiklunk afölött, hogy az integráció sokkal
több, mint kizárólag gazdasági történés. Az Európai Közösség megalkotói a
béke eszközének szánták. A közös, államok feletti struktúrák és a nemzeti
gazdaságok mind szorosabb összefonódása volt hivatva arra, hogya partner
országok közötti háborút "csak elképzelhetetlenné, hanem materiálisan lehe-
tetlenné" tegyék. .

Nyugat-Európában ez a koncepció eddig figyelemre méltó módon bevált.
ÓSrégi "örökös ellenségeskedéseket" sikerült legyőzni;kontinensünk nyugati
felének népei pedig az ókor óta a leghosszabb békés időszakrapillanthatnak
vissza. Az utóbbi hónapok tanúsága szerint Nyugat-Európát is fenyegetik a
nacionalizmus új hullámai. Ezért mindent meg kell tenni, hogy az európai
integrációs folyamat eredményeit megőrizzük.Ausztria ehhez saját csatlako
zásával kíván hozzájárulni. Az is fontos, hogy az integráció béketeremtőere
jét minél hamarabb Európa többi országára is kiterjesszük. A majdani Euró
pai Unió keretén belül, és ezen túlmenően is, földrészünknek működőképes

biztonsági struktúrákra van szüksége, amelyek szolidáris teherelosztáson
alapulnak, és alkalmasak a jogsértők és agresszorok megfékezésére.
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Természetesen tudatában vagyok annak, hogy mindez nem történhetmá
ról holnapra. Ezért a közép- és hosszútávú fejlődés reménye nem szabad
hogy elvonja figyelmünket a jelen sürgető feladataitól.

Ez érvényes például a volt Jugoszlávia konfliktusára. Mindnyájunk közös
feladata, hogy most már minden, de valóban minden lehetséges eszközt be
vessünk - amelyek már ma az ENSZ biztonsági rendszerének keretén belül
rendelkezésünkre állnak - a szakadatlan gyilkolás leállítására.

Mindezt a délkeleti szomszédságunkban szenvedő embennilliók érdeké
ben mondom. De közös európai jövőnk érdekében is. Amennyiben megen
gedjük, hogya katonai agresszió, a területszerzés és az úgynevezett etnikai
tisztogatás intézkedései Európában megváltoztathatatlan politikai tényeket
hozzanak létre, akkor ezzel nemcsak mindazokat az elveket kérdőjelezzük

meg, amelyekre az új Európa a Párizsi Chartában ünnepélyesen felesküdött,
hanem mindent, amit a jövő Európájában együtt akarunk felépíteni.

- Mivel tud az egyház, mivel tudnak a keresztények a politikában és a társada
lomban hozzdjárulni ahhoz, hogya nacionalizmus rémét Európában legyőzhesse'k?

- Az egyház mindig is elítélte a túlzott nacionalizmust. Gondoljunk csak
XI. Piusz pápa erre vonatkozó döntésére a Quadragesimo Anno enciklikában.
Mivel az egyház földrészünk közös eredetéból indul ki, a nacionalista gon
dolkodás teljesen távol áll tőle, idegen számára.

A kizárólag nemzeti szemléletmód korlátoltságára XXIII. János pápa is
utalt 1963-ban fogalmazott Pacem in terris című körlevelében. Már akkoriban
rámutatott, hogya mai világban egyre több olyan kérdés van, amelyeket
"jelentőségük, szorosan egybefonódott összefüggéseik és sürgösségük miatt
túlságosan bonyolultnak kell tekintenünk ahhoz, hogy az egyes államok irá
nyítói kielégítően megoldhassák".

Már csak ezért is logikus, hogy az egyház kezdettől fogva az európai egysé
gesülési folyamat mellett emelt szót. II. János Pál pápa 1985-ben- az Európai
Közösség képviselőinél tett látogatása alkalrnából- ismételten hangsúlyozta,
milyen figyelemmel és szimpátiával követték nyomon a pápák a második vi
lágháború után az Európai Közösség felépítéséért tett fáradozásokat.

Ezt a magatartást az is magyarázza, hogy talán az elkötelezett keresz
tények járultak hozzá a legnagyobb mértékben ezen újszerű közösség meg
alapításához. Olyan férfiak álltak az európai integráció bölcsőjénél, mint Ro
bert Schumann, Alcide De Gasperi és Konrad Adenauer. Azért említem eze
ket a történelmi körülményeket, mert jelentősen megkönnyítik számomra a
válaszadást az on kérdéseire.

Éppen Európa keresztényeinek kell ma mindent megtenniük, hogy 
minden nemzeti és kulturális határon túlmutatva - kezet nyújtsanak egy
másnak az európai együttműködésérdekében. Minden erejükkel azon a nagy
művön kell munkálkodniuk, amelyre II. János Pál pápa 1988-as bécsi látoga
tása során tett felhívása szólít fel: "az egységes Európáért végzett alkotó
megújító folyamat nagy művén."

(Huszti Piroska fordítása) Lukács László
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