
LUKÁCSLÁSZLÓ Európa az ezredvégen
Milleniumi sorozatunkban a keresztény századokra vetünk egy-egy
pillantást. Azokra, amelyekben már létezett Magyarország, tehát a
második évezred századaira. Szemhatárunk Európára korlátozó
dott, szinte ösztönösen, újabb jelét adva annak, mennyire szűk és
provinciális (kontinentális?) a látókörünk. A világ a közgondolko
dásban többnyire még ma is Európát jelenti. Pedig az újkor törté
nelme rég meggyőzhetett volna már arról, hogy a földgolyó legki
sebb és hatalmában is egyre zsugorodó kontinense Európa.

Amikor a múlófélben lévő 20. századra pillantunk, talán ez tű

nik először szemünkbe. A Föld geológiai szerkezete mit sem vál
tozik száz év alatt. Politikai, gazdasági, népességi földrajza azon
ban mélyreható változásokon ment át, súlyos válságokkal. állan
dósult feszültséggócokkal, háborúkkal és békekötésekkel, cserélő

dő és átalakuló szövetségekkel. A földkerekség törésvonalai többször
is áthelyeződtek. Napjainkra az Észak-Dél ellentét, a túlfejlett és a
kevésbé fejlett országok közti különbség feloldása egyre fenyegetőbb

feladatként nehezedik a világra. Európa országai ma más szerepet
töltenek be a világban, mint száz évvel ezelőtt, s még egyesülten is
alig tudnak versenyképesek maradni a világot irányító néhány
nagyhatalom között. Az új Európa még keresi helyét a világban.

Többszörösen átrajzolódtak az országhatárok Európán belül is,
és a folyamat nem zárult le napjainkra sem. Új államok keletkez
tek, meglévők bomlottak fel vagy alakultak át. A nemzetállamiság
egy évezreden át egyik meghatározó eszméje volt az európai po
litikának. Mozgósító ereje még ma is van, közben azonban más
értékek és célok vették át az irányítást. Európa az egyesülés útjá
ra lépett. A politikai-tektonikus folyamatok nem nyugodtak még
meg, talán legkevésbé itt, a mi kelet- és közép-európai térségünk
ben, mégis bontakozóban van már az az új gondolkodás, amely a
nemzetet nem annyira politikai intézménynek tekinti, hanem in
kább a közös hagyományokból, azonos történelemből és kultúrá
ból építkező közösségnek.

Megtalálja-e önmagát a holnap Európája? Sikerül-e kialakítania
új azonosságát, vagy pedig elönti a gazdasági globalizáció, elpusz
títva sajátos értékeit? A középkorban kialakult európai államok
életét megtermékenyítette-formálta a keresztény hagyomány. A ki
alakult új helyzetben egymásra tud-e találni a kereszténység és
Európa? Meg tudja-e szólítani a ma emberét az Evangélium? Van-e
készség annak befogadására posztmodernnek kikiáltott korunkban?

A magyarok honfoglalása annak idején csak egyik mozzanata
volt a népek nagy vándorlásának. Hogyan alakul Európa honfog
lalása az új évezredben?
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