
LUKÁCSLÁSZLÓ Európa lelke
Nem telik el nap anélkül, hogy ne hallanánk-olvasnánk az európai
csatlakozásról. Tényleges információk és hangzatos frázisok tömke
legében élünk. Európa úgy jelenik meg előttünk, mint valami tő

lünk független, ám lassan elérhető közelségbe kerülő vágyálom: a
gazdagok és hatalmasok erődítménye,amelybe egyszer talán bebo
csáttatást nyerünk. Egységesülőszabványok, piac és pénz, egységes
védelmi és ellenőrzési rendszerek bűvölete vesz körül bennünket.

Nagyra kell becsülni azokat a politikusokat, akik a II. világhá
ború után megálmodták az egységes Európa eszményét. Először

történt kísérlet arra, hogy a kontinens ne egymással hadakozó ha
talmak véres gubanea legyen, de ne is egyetlen birodalom "erő

szakszervezete" tartsa fenn egységét. Egymás sajátosságait tiszte
letben tartva, a kölcsönös partnerség jegyében születik - nem kis
vajúdások közepette - Európa egysége. Tiszteletre méltó, s re
mélhetően sikerre jutó törekvés.

Akik e munkát végzik, számtalan nehézséget leküzdöttek már.
Két veszély azonban egyre nyilvánvalóbban jelentkezik. Az unió
megálmodói keresztény politikusok voltak, s a keresztény értékek
alapjára építkeztek. Ma viszont szabványokról és egyezményekről

tárgyalnak - morális, s főleg keresztény értékekről egyre ritkáb
ban esik szó. Félő, hogy az új Európa pusztán gazdasági-politikai
megfontolások alapján szerveződik, s gazdag keresztény öröksége
egyre inkább feledésbe megy. Gazdasági-politikai nagyhatalommá
lesz, csak éppen a lelkét veszti el. "Mit használ az embernek, ha
az egész világot megnyeri is, lelkének azonban kárát vallja?"

A másik veszélyt éppen az egységesítés rejti magában. A globa
lizálódás világméretű jelenség. Európa sajátos értéke éppen az,
hogy csöppnyi kis területen oly sokféle kultúra, helyi és regioná
lis közösség alakult ki. A helyi kultúrák egy részét már a nemzet
államok is elnyelték: évszázados konfliktusok teszik feszültté-fáj
dalmassá egy-egy európai ország történetét. Valódi közösséget vi
szont csak teljesértékű, igazi személyiségek tudnak alkotni. Meg
őrzi-e a jövő Európája a kultúráknak azt a sokszínűségét, amely
legsajátosabb értékei közé tartozik?

A messzetekintő magyar gondolkodók mindig Európa dimen
zióiban látták hazánkat is, a világot is: magyarságuk és európai
ságuk egy tőről fakadt. Magyarország mind politikai, mind lelki
kulturális értelemben szerves részét alkotta az európai közösség
nek. A Vigilia maga is ezt a keresztény és sokszínűségében össze
tartozó európai örökséget vállalta fel akkor, amikor századunkban
két diktatúra is elnyeléssel fenyegette a kontinenst. Ezt a hagyo
mányt kívánja folytatni most, amikor a modern cseh katolikus
irodalom értékeit mutatja be e számában.
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