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Személyes élményei

Európa - valóság
és feladat
Az Európá-eszméről nem könnyű érdemlegeset mondani, miután
szóban és írásban már oly sok jelentőségteljesgondolat látott nap
világot. Engedjék meg, hogy saját tapasztalatomból induljak ki.

Szüleim olaszok voltak és szenvedélyes patrióták. Édesapámat
egy gazdasági vállalkozás vezette Németországba, de ott is arra
törekedett - miközben a rábízott konzuli feladatokat olyan nagy
odaadással végezte, amely kötelezettségeit messze meghaladta -,
hogy tegyen valamit saját hazájáért. Jómagam egy éves voltam,
amikor Németországba jöttünk. A családban olaszul beszéltünk,
az iskola és a szellemi képzés nyelve azonban a német volt. Tör
ténhetett-e másként, minthogy ez utóbbi, mely a tudást és az élet
tapasztalatot közvetítette számomra, túlsúlyba került anyanyel
vemmel szemben. Később a német lett egyetemi tanulmányaim
nyelve is, illetve az a kifejezési eszköz, amelyen saját szellemi al
katómunkám kezdett kibontakozni.

Ebből mély konfliktus keletkezett, amikor is a puszta tudás
vágyhoz a hivatás problémája társult azzal kapcsolatban, hogy
ezt melyik országban gyakoroljam. Hiszen a "hivatás" többnyire
vizsgákkal, bizonyos jogosítványakkal - röviden: társadalmi
kapcsolatokkal áll összefüggésben, és ennél fogva egy adott or
szágra vonatkozik. Szellemi szemszögből nézve hivatásomat Né
metországban kellett gyakorolnom, mert képzésem és az életről

alkotott felfogásom német volt. Németül gondolkodtam, hiszen
az ember egy adott nyelven gondolkodik. Másrészről viszont a
kapcsolat Olaszországgal mindig is intenzív maradt; szüleim szá
mára a hazát jelentette, azt az országot tehát, ahol - véleményük
szerint - fiuknak élnie és dolgoznia kellene.

Mindez régen történt, több mint fél évszázada. Nem tudom,
hogy egy mai fiatal ezt a kérdést épp úgy látná-e, mint ahogyan
akkoriban én. Valószínűleg nem, mivel azóta sok minden megvál
tozott - kívül a nagyvilágban háborúk, üldözések és menekülé
sek következtében, de az emberben belül is: a gondolkodás és az
életérzés átalakulásában. Akkoriban mindenesetre nagyon kötő

dött az ember saját hazáj ához azokon a fogalmakon keresztül,
amelyeket hazafias becsületnek és kötelességtudatnak hívnak. Így
a konfliktus tisztességes megoldásának horizontja akkor tárult fel
számomra, amikor tudatosult bennem az európaiság eszméje.

Így vált lehetövé, hogy lemondjak olasz állampolgárságomról
és megkapjam a németet anélkül, hogy hűtlenné váltam volna,
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A nemzet fogalmának
átértékelődése

Európa fizikai valósága

mivel ez egy olyan összefüggés-rendszerben történt, amely mind
két területet átfogta, és úgy hívták: Európa. Döntésemet Németor
szág mellett abban a tudatban hoztam meg, hogy európai va
gyok. Ennek az európaiságnak természetesen megvoltak a nehéz
ségei is. Időközben olyan élethelyzetek adódtak, amelyekben az
ember saját magatartását sem tudta minden további nélkül egyér
telműen értékelni. Olyan dolgokról is szó van itt, amelyek az em
ber lelkiismeretére és életérzésére is fenyegetőleg hatottak. Emlé
keztetek itt a háború eseményeire, mégpedig az első világháború
éra, amelyben a nacionalizmus még intenzíven jelen volt, sőt né
hány vonatkozásában kiteljesedéséhez jutott. Európa eszméje en
nek ellenére továbbra is fennmaradt. (...)

Napjainkban újra felvetődik az egyén számára a kérdés: képes
vagyok-e közvetlenül a kontinens terében létezni? Olyan jellegű-e

a nemzetfölöttiség, hogy benne hazám és becsületem is lehet? Hol
van a hűség tere mint az önmagunkból való kilépés messzeségé
nek és az ezzel kapcsolatos felelősségvállalásnak az ellenpólusa?

És itt, ezen a ponton új jelentést nyer a nemzet fogalma.
Létezik egy olyan életszemlélet, amelyben az ember kontinen

tálisan, mi több globálisan érez, és ez, bár érdekesnek tűnhet, az
embert mégis hazátlanná teszi, s a becsületérzés mélyből jövő fi
gyelmeztetését nem tudja kielégíteni. Ennek az életfelfogásnak az
eredményeként jön létre a kozmopolita mint olyan ember, aki se
hol sem vállal felelősséget életéért, mert máshol éppúgy tud érvé
nyesülni. Az otthonra találás helyét általánosságban a nemzet ké
pezi - mindazonáltal nem korábbi, lezárt formájában, hanem
úgy, hogy magát más nernzetekkel együtt az adott kontinensbe il
leszti be. Ez a jellegzetessége a történelemmel táplált életformá
nak, amely egy átfogóbb összefüggés szervét képezi. Tőle szár
maztathatjuk a holland, belga, francia, német európait.

Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy Európát földrésznek te
kintsük és ennélfogva egy sorba helyezzük olyan tekintélyes kép
ződrnényekkel, mint Amerika, Ázsia és Afrika. Jogunk van eh
hez? Hozzámérhető ez a kis félsziget Ázsia kolosszusához?

A feltett kérdésre válaszként először Európa népességének
számszerű nagyságára utalhatnánk, valamint egyesített gazdasági,
ipari, tudományos és művészi teljesítményére. Ezek valóban te
kintélyt parancsoló elemek. Nem szabad ugyanakkor elfelejte
nünk, hogya többi kontinens eddig még kihasználatlan területek
kel és feltáratlan természeti kincsek tartalékaival rendelkezik, le
hetősége van jövőbeni népszaporulatra, valamint elszánt a tudo
mányos fejlődés tekintetében. Mindezek a tények évről évre csök
kenteni fogják az európai számadatok jelentőséget. Létezik-e
azonban olyan eredmény, amely különös módon Európához kötő

dik és amelyet más földrészek szintén elérhetnének, azonban 
nevezzük nevén: mégsem olyan illetékességgel, mint Európa?
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A választ egy olyan probléma felől szeretném megközelíteni,
amely régóta nyugtalanít, és amely bizonyára Önöknek is ismerős.

Tudomány és hatalom Megválaszolni a kérdést, hogya tudományos kutatás vajon
képes-e előrehaladni, nem jelent problémát; ugyanis egy olyan
erős belső hajtóerő működik benne, amely mintegy önmagától
halad előre. A technikáról ugyanezt mondhatjuk el: következete
sen fejlődik önmagából. A tudományból és a technikából nő ki az
embernek a természet, illetve saját emberi lénye fölötti hatalma,
amennyiben ez utóbbi is élő természetet jelent, s amely egyre
gyorsabb ütemben növekszik. Ez a tény előrelépést jelent egyrészt
az állandóan növekvő függetlenség, másrészt az egyre szélesebb
körű világra való rálátás vonatkozásában. Ha pedig az ember lé
nyegét a Teremtés Könyvére támaszkodva (Ter 1,26) mint a világ
fölötti uralkodás képességét határozzuk meg, akkor a hatalom nö
vekedése az ember haladását jelenti teljesebb önmegvalósítása
felé. Mindezt könnyű belátnunk. A probléma azonban - amely
nek nagyon komolyan kell foglalkoztatnia mindazokat, akik szá
mára tudatosult - így hangzik: elégséges-e ez a képlet önmagá
ban? Nem teszünk-e túl könnyen egyenlőségjelet a hatalom
mennyiségi gyarapodása és az ember egzisztenciális növekedése
közé? Milyen összefüggésben áll egymással hosszabb távon a ha
talom növekedése és az ember embersége?

Idézzük emlékezetünkbe a kultúrfilozófia egyik alaptörvényét,
miszerint: egyetlen olyan cselekedet sincs, amely csak egy irány
ban haladna, hanem mindegyik kettős kimenetelű. A hatalom le
hetőség a cselekvésre. Azonban minden cselekedet, melyet végbe
viszek, ellenhatást idéz elő, amely önmagamra irányul. Már a
puszta ténye annak, hogy hatalommal rendelkezem. a lehetőség,

hogy ezt gyakorolhatom - befolyással van rám, mi több: csábít,
hogy ültessem át a gyakorlatba. A csábítás aztán kényszerítő ere
jűvé válhat, mi több démonivá fokozódhat. Befolyással van rám
továbbá az a felelősség is, amellyel a hatalom rámtelepszik: élek-e
vele, és ha igen, hogyan - és így tovább...

Fel kell tennünk a kérdést: teljes egészében ember maradhat-e
az ember, miközben a hatalom tetszés szerinti gyorsasággal tet
szés szerinti magaslatokba szárnyal?

"Kultúrkárosodás" Ennél a kérdésfeltevésnél gondoljunk először is arra, amit kul-
túrkárosodásnak nevezünk: azokra a torzulásokra. amelyeket a
test és a szellem a kulturális fejlődés tévútjainak és mértéktelensé
gének következtében szenved el - olyan jelenségekre, amelyek
aggodalmat keltettek, amióta csak magasabb fejlődési fokú kultú
rák léteznek.

Fontosabb és hasonlóképpen elgondolkodtató az a tény, hogy
az állandóan növekvő tudományos és technikai fejlődés egyre in
kább elszakítja az embert a természettől. "Természet"-ként azt a
valóságot határozhatjuk meg, ami mintegy önmagától van jelen,
amely immanens módon megy végbe, magát állandóan önnön
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termékenységéből újítja meg. .Kultúrá"-nak ellenben azt a jelen
séget nevezhetjük, amelyet az ember hoz létre és tart fenn. Minél
inkább növekszik az ember hatalma, annál inkább vándorol át a
természetből a kultúrába. Ez az átmenet azonban egy olyan világ
ba, olyan állapotba történik, amely nem önmagától növekszik és
nem belső, rendezett struktúrák által tartja fenn önmagát, hanem
az ember hozta létre: ennélfogva a tetszőlegesség és így a kocká
zat jegyeit viseli magán. Atlasz mítosza annak jut az eszébe, aki
arra ítéltetett, hogya mennyboltozatot tartsa. Nem járhat-kelhet
szabadon alatta, hanem teherként nehezedik rá: ha elengedi, rá
omlik az egész.

Hol húzódik tehát a terhek elviselésének emberi határa?
Hatalom és felelősség Magáért a hatalomért és annak gyakorlásáért az embemek sze-

mélyesen kell felelnie. Képes azonban az ember tetszőleges mér
tékű hatalmat birtokolni és ezért felelősséget vállalni? Helyénvaló
őt olyan lényként megjeleníteni, aki lassanként el akarja érni Is
tent, hogya helyébe lépjen; aki fejlődése közben azokat az ered
ményeket, amelyeket a jámbor hit korábban Istennek tulajdoní
tott, immár magának sajátítja ki? Igaza van a posztulatórikus
ateizmusnak. amely úgy véli, hogy az ember a potenciális min
denható, és a szükségszerű fejlődés következményeként önmagát
olyan mértékben képes realizálni, amennyi hatalommal rendelke
zik? Vajon az egyre növekvő hatalommal egyenes arányban fog-e
fejlődni az a képesség is, hogy a hatalom területét és hatásait az
ember átlássa, utóbbiakat egymással összhangba hozza és egy ál
landósulni képes egészet teremtsen? Vagy pedig a hatalom növe
kedése egyre veszélyesebb területekre vezeti őt?

A "van" szó ige, "létezni" cselekvés; emberként az adott pon
ton állni - eredmény. Ez a teljesítmény magában foglalja a hata
lom birtoklásának, gyakorlásának és a hatalomért való felelős

ségnek az elemeit. De képes-e az ember tetszőleges mennyiségű

hatalommal élni? Vagy fennáll számára így egy olyan helyzet le
hetősége - és ezzel veszélye is, amely meghaladja emberi képes
ségeit?

Az újkori szellemtörténet vizsgálata közben újra és újra felme
rül bennem a gondolat, hogy egy ilyen helyzet egyszer már bekö
vetkezett, mégpedig az autonómia eszméjének nyomása alatt. Ez
a reneszánsz korában kelt életre. Az ember önfelfedezése, az ere
dendően-emberi élménye, a szabadság és a teremtő erő tudata 
mindazon elemek, melyek a kezdődő újkort az élet oly lenyűgöző

teljességével hatják át - olyan életérzéssé fokozódnak. hogy az em
ber önmagának és alkotásának a rnértékévé, létének urává válik.

Nem különös. hogy ennek a tudatnak a csúcsán, a totalizmus
ban, a szabadságra irányuló akarat átcsap önmaga feladásába, a
történelem mozgásának állítólagos szükségszerüségébe és az ál
lamba, mint amely ennek kifejezője és letéteményese? Mindezt
pedig oly radikálisan teszi, hogy az individualitás ön állítása és jo-
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gai mint az egyetlen üdvös közösségi mű elleni bűn mint szabo
tázs jelennek meg. Nem éppen annak az embemek az alakja jele
nik itt meg, akinek erejét meghaladják lehetőségei, és ezért föladja
önmagát?

A hatalom határai Úgy tűnik, hogy valami ehhez hasonló újra és még nagyobb
mértékben megismétlődhet akkor, ha a hatalom növekedése túl
gyorsan menne végbe és ehhez az ember léte még nem nőne fel.
Oly módon képzelhetjük ezt el, ahogy egy fiatal még nem képes
a hatalomnak és felelősségnek oly mértékű vállalására, amelyhez
érettebben már felnő, és kárát vallja, ha ezt túl korán követelik
meg tőle.

Akkor viszont ezen túlmenően és most már valóban filozófiai
szempontból föltéve a kérdést: létezik-e az ember hatalomra való
hajlamának olyan határa, amelynek túllépése önromboláshoz kell
hogy vezessen? Vajon az ember képességi léte, kibontakozási le
hetősége nem egy lényegi képződményen alapul, ami azt jelenti,
hogy bizonyos határok közé van zárva? Melynek túllépése bizto
san a lényegi képződmény szétrobbanásához és káoszhoz vezet.
Képes-e ugyanakkor az ember - mivel nem természeti, hanem
szellemiséggel rendelkező, tehát szabad lény - ezeket a határo
kat szétfeszíteni?

Mindez azt jelenti, hogy az ember önmagában hordozza tragi
kus voltának lehetőségét. A mítosz tud erről. És nem olyan jelle
gű-e a történelem menete, hogy ez a lehetőség annak, aki ezt ész
re akarja venni, mindenütt nyilvánvalóvá válik?

Ha arról a hatalomról beszélünk, amelyet a mai ember oly
mérhetetlen és egyre gyorsabban növekvő mértékben birtokol, ak
kor először a természet feletti hatalmára gondolunk. Ne felejtsük
azonban el, hogy ez a másik ember feletti hatalmat is jelenti 
tehát az embemek önmaga feletti hatalmát.

A rombolás lehetősége A hatalom ereje ott tudatosul a legnagyobb mértékben, ahol
rombolni képes. Mi átéltük azt az eseményt, amelynek során a
rombolás lehetősége egészen nyilvánvalóvá vált, amikor is az
atombomba Hirosimára zuhant. A történelem mindig úgy realizá
lódik, hogya valóság új elemei először amorf módon vannak je
len - sejthető, érezhető formában. Ekkor történik valami, aminek
következtében a korábban még meghatározatlan kontúrjai kibon
takoznak és megnevezhetővé válik. Ez történt az atombomba ál
tal is. Egzisztenciánkról alkotott képünk azé az emberé, aki ren
delkezik ezzel a bombával, és vele önmagát oly módon képes el
pusztítani, amely korábban elképzelhetetlen lett volna.

Természetesen az ember a benne ható erőkkel hallatlan dolgo
kat is véghez tud vinni. Kezében van a világ összes energiahor
dozója. Képes megnyitni az utat a világűrbe. Ami azonban hatal
mának vakító voltát tudatosítja számára, az a rombolás határtalan
lehetősége.

Az atombombával kapcsolatban ne felejtsük el a hatalom gya-
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"Agymosás" korlásának azt a másik lehetőségét se, amely hasonlóképpen
ezekben az években vált elérhetővé: behatolni az emberi atornba,
az egyedbe, a személyiségbe. (Az "atom" és az "egyediség" kife
jezések alapértelmük szerint ugyanazt jelentik: oszthatatlan.) Nem
sokat beszélnek róla, mégis igaz, hogy azokon az eszközökön ke
resztül, amelyeket a pszichológia és a kémia az ember kezébe
adott, nemcsak az eddig legyőzhetetlen kaotikus állapotokon le
het úrrá lenni, hanem az ember legmélyebb rétege is feltörhetövé
vált. Erre találtak egy szót, amely ártalmatlanul cseng - mintha
szégyellné az ember azt, amit ez kifejez: "agymosás". Egy ember
ben lehetséges saját akarata ellenére megváltoztatni azt a beállí
tottságot, ahogyan önmagát és a világot érzékeli és szemléli: azt a
normát, amelynek alapján a jót és a gonoszt mérlegeli; azt az ál
lapotot, amelyet ő mint személy önmagában hordoz. Ezt a lehető

séget már megvalósították és újra meg újra megvalósítják - mi
több mint reklám és propaganda már szerepet játszik az állítólag
liberális életben, és ez a tény minden másnak nevezhető, csak je
lentéktelennek nem.

Ez is az emberi hatalom kifejeződése; kifinomultabb. kevésbé
drámai, de talán még fenyegetőbb, mint az atombomba.

Ezt a jelenséget több oldalról kellene megvilágítanunk. Egyre
intenzívebb és precízebb formáit fedezik fel annak, hogy miként
tud egyik ember a másikra hatni, önmagát a másik gondolatainak
alávetni, kívánságait befolyásolni, normáit meghatározni, a másik
tudatalattijába behatolni és onnan tudatos cselekvésének döntéseit
irányítani.

Mindezek a másikra gyakorolt befolyás olyan lehetőségeit je
lentik, amelyeket korábban senki sem sejthetett. Ahhoz, hogy
összehasonlítási alapot nyerjünk, gondoljunk arra, hogy nem is
olyan régen még tilos volt az emberi hullát kutatási célokra fel
használni. Oly nagy volt még a tisztelet az ember végső érinthe
tetlensége előtt, hogy az anatómiai kutatás jelentős veszéllyel járt
arra nézve, aki végezte.

Az ember hatalma A hatalom olyan jelenség, amely az antik kor emberét megre-
dítette. "Sok van, mi félelmetes, de az embernél nincs félelmete
sebb" - mondja a kórus Szophoklész Antigonéjában. Az ember
hatalma valóban egészen más jellegű, minta természet energiája
vagy az állatok ereje. Jóllehet a természeti energiák iszonyú mére
teket képesek ölteni, mégis törvényeik abszolút kényszerének ke
retei között játszódnak le és egzakt módon kiszámíthatók. Az ál
latok ereje már megint más; matematikailag nem határozható
meg, mivel ez már élet, és az élő cselekedetek egy végső soron
racionálisan fölfoghatatlan kiindulópontból származnak. Az em
bernél pedig mindezekhez még egy egészen új szempont is járul.
Tevékenysége nem pusztán erősebb, mint a természet energiájá
nak hatásai; általánosságban véve inkább elmarad megötte 
még ott is, ahol a kémia, fizika és technika segítségével egyre na-
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gyobb teljesítményt képes elérni. Az embernél mind a saját, mind
pedig a természetből nyert energia a szabadság terébe lép. A sza
badság pedig - mindazok ellenére, amit a mechanikus determi
nizmus állít - mégiscsak szabadság, azaz a döntés szuverenitása.
Miközben az ember a természetet egyre inkább uralma alá veti,
azokat az energiákat állítja a szabadság terébe, amelyek az élette
len tárgyakban és jelenségekben racionális törvények által vannak
jelen, az állatoknál pedig életfunkcióik rendszerén belül zajlanak
le. Ez azonban azt jelenti, hogy az ember ezeket az energiákat
egy olyan alapelvnek veti alá, amely természeténél fogva kiszá
míthatatlan. Tovább folytatva a gondolatsort: olyan alapelvnek,
amelyre mindaz hat, amit emberi szívnek neveznek - a szót ab
ban az értelmében véve, ahogyan az Augustinusnál vagy Pascal
nál szerepel. Itt az egész világ olyan fórum elé van állítva, amely
ről lehetetlenség megmondani, miként fog rendelkezni vele.

A történelem a vele való együttélés folyamán valósul meg és
ez a sorsot jelenti: felemelkedést vagy összeomlást, üdvös boldog
ságot vagy boldogtalanságot. Hol található az a rend, amelyben a
hatalommal való együttélés betölti értelmét?

Azt hiszem, nem ítélkezem igazságtalanul, ha úgy vélem, hogy
a problémát teljes súlyában még senki sem érzékelte, arról nem is
beszélve, hogy megoldásához hozzáfogott volna. Ki hivatott
azonban arra, hogy ezt a kérdést feltegye és közelebb vigye a
megoldáshoz? Ezzel a gondolattal most visszatérünk eredeti kér
désfeltevésünkhöz.

Európa feladata Nem úgy tűnik, hogy Amerika az a kontinens, amelynek ez a
feladat jutna. Ehhez e nagy országnak a történelme még túl rövid
távra tekint vissza, csupán a modem tudomány és technika ébre
désével vette kezdetét. Szemléletmódja - amennyiben ilyen álta
lános ítélet megengedett - továbbra is túl erősen kötődik az ál
talános és biztos fejlődésbe vetett hithez. Egyes személyek vagy
körök biztosan érzékelik a kérdést, ők azonban inkább elszigetelt
jelenségnek számítanak.

Úgy gondolom, Ázsia sem fogja ezt a szerepet betölteni. Igaz
ugyan, hogy történelme ősrégi, mégis úgy tűnik, hogy aggoda
lomra okot adó gyorsasággal igyekszik megválni múltjától és be
letemetkezni új lehetőségeibe.

Ebből a szempontból Afrikáról beszélni egészen bizonyosan el
sietett lenne. Most úgy tűnik, hogya tudománnyal és technikával
mint valódi kultúrával való találkozása több zavart okozott, mint
amennyi segítséget nyújtott.

Úgy gondolom, itt olyan feladatról van szó, amely sajátos mó
don Európának van szánva.

Európa több mint háromezer éve tartó történelme szakadatlan
folytonosságban vezet a tudomány és technika legújabb fejlődésé

hez. Nem egy ugrással vetette bele magát a már létező folyamat-
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ba, hanem ő maga hozta azt létre - így aztán volt ideje alkal
mazkodnia hozzá.

Jelentősebb és fontosabb azonban az, hogy volt ideje megvál
nia bizonyos illúzióktól. Bizonyára nem tévedek, ha úgy gondo
lom, a tulajdonképpeni Európától idegen az abszolút optimizmus,
valamint az általános és szükségszerű fejlődésbe vetett hit. A
múlt értékei még olyan élénken élnek benne, hogy képes átérezni,
mi forog kockán. Már oly sok menthetetlent látott zátonyra futni;
hosszú, gyilkos háborúkban vált oly mértékben bűnössé. hogy ké
pes az emberi egzisztenciának nemcsak teremtő lehetőségeit, ha
nem tragikumát is átérezni. Élénken él tudatában Prométheusz
mítoszi alakja, aki az Olimposzról hozza a tüzet, de Ikarosz is,
aki lezuhan, mivel szárnyai nem bírják tovább a nap perzselő kö
zelségét. Európa tisztában van a megismerés és hódítás sikereivel.
de alapjában véve nem hisz sem a történelem folyamatának, sem
az általános világboldogság utópiáinak garanciáiban. Ehhez már
túl sok tapasztalattal rendelkezik.

A hatalom kritikája Ebből kifolyólag úgy gondolom, hogya legkevésbé látványos,
de mégis a legmélyebbre tapintó feladat: a hatalom kritikája. Nem
negatív kritika, sem aggályoskodó vagy reakciós. Mégis Európára
van bízva az emberiségről való gondoskodás, mert hatalmát nem
mint biztos győzelmek biztosítékát, hanem mint sorsot éli meg,
amelyről bizonytalan, hogy hová vezet.

Európa öreg. Korábban úgy tűnt, hogy Ázsia alakjában fejező

dik ki a legerősebben az életkor jellege - ez még akkor volt,
amikor időtlenségéről beszéltek. Ma letagadni látszik korát és úgy
tűnik, hogy új - meglehet nagyszerű -, mégis veszélyes ifjúként
lázad fel. Európa teremtette meg az újkort, a múlttal való kapcso
latát azonban továbbra is fenntartotta. így a teremtőerő vonásai
mellett az évezrednyi tapasztalat is arcára van írva. Úgy gondo
lom, hogy a számára fenntartott feladat nem abban áll, hogy nö
velje hatalmát, amely a tudományból és a technikából származik
- jóllehet nyilvánvalóan ezt is folytatni fogja -, hanem hogy ezt
a hatalmat megfékezze.

Európa teremtette meg a szabadság eszméjét - úgy az embe
rét, mint annak alkotásaiét. elsősorban az ő kötelessége lesz, hogy
az ember embersége iránti gondoskodásából saját művével szem
beni szabadságát is érvényre juttassa.

Igen, Európa képes lesz azt a kérdést is feltenni, hogy vajon az
embernek egyáltalán megengedett-e, hogy hatalmát másokon
gyakorolja. A másikon mint emberen, aki nem egy semleges lény,
hanem ,,én", személy. Egy kései kérdés, amely csak akkor fogal
mazódik meg világosan, ha az ember a történelemnek már egy
jókora szakaszát atélte. Az európai ember embertársain elkövetett
beláthatatlan mennyiségíí bűnnel terhelte meg lelkét és mérhetet
len szerencsétlenséget idézett elő; látnia kell továbbá, hogy az ál
tala teremtett lehetőségek alapján máshol, másokon mekkora erő-
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szakot követnek el. így minden feltétele megvan annak, hogy föl
tegye a hatalom kérdését - nemcsak mint elméleti problémát,
hanem mint a mindennapi életet érintő valóságot is.

Talán lehetséges utalást tennünk arra, hogy mely irányba mu
tathatna a válasz. Két módja van annak, ahogy az emberrel szem
ben a hatalmat gyakorolni lehet. Az egyik az uralkodás. Ez a
meghatározója az elmúlt történelemnek és mindaddig legitim,
amíg a mindenkori uralkodási forma egy metafizikai valóságot,
egy "felsőbbrendű lényt" juttat kifejezésre. Ahol ez sikerül, ott a
hatalomé a nagyság, a szimbolikus ábrázolás karaktere. Ebben az
esetben az ember, aki ezt az uralmat megtapasztalja, rendjén va
lónak találja, mert azt lényének azzal a részével éli meg, amely a
fennkölt megjelenítésére vágyik. Mihelyt azonban ezt az epifániát
nem érzi át többé, követelménye már nem hiteles; ott a valódi
uralkodás erőszakká válik, amellyel szemben a szabadság önérze
te fellázad.

Van azonban a hatalom gyakorlásának egy másik módja is, ez
pedig a szolgálat. Ezalatt nem a gyengébb alárendeltsége értendő.

Éppen ellenkezőleg: ez a szolgálat az igazi erő birtokosáé, azé,
aki magát az életért - és mindazért, ami életet jelent - fe
lelősnek érzi: idetartozik az ember, a nép, a kultúra, az ország és
a Föld rendje. Mindennek - mégegyszer hangsúlyozva - nem a
gyengeség tehetetlenségében kell történnie, hanem az erő fölenyé
ben, éppúgy az isteni megbízatás által a törvény erejére emelve;
oly módon azonban, mely nem hatalmasságot fejez ki, hanem 
amennyiben ennek a tiltott szónak ismét visszaállíthatjuk a becsü
letét - "alázatot". Szolgáló erő, amely azt akarja, hogya Föld
dolgai rendben haladjanak. A hatalom gyakorlásának ebben a for
májában nem tapasztalható semmiféle ragyogás, fennköltség, ha
nem egyszerű tárgyilagosság. Talán épp ez az, amire a mindenütt
meg-megmozduló forradalom tulajdonképpen gondol, hiszen a
mai ember is érvényes rendet akar, amelynek hátterében a hata
lom áll - olyan rendet azonban, amely szolgál. Ezt felismerni és
megvalósítani éppúgy annak az Európának a feladata lehetne,
amely oly sok hatalmat és tartalom nélkülivé vált felsőbbrendűsé

get gyakorolt már másokon.
Ha pedig valaki azt kritizálja, hogy mindez erkölcsi utópia, ak

kor szeretnénk emlékeztetni arra, hogy mennyi utópia vált ké
sőbb valósággá.

A jövő Európája Természetesen az az Európa, amelynek feladatairól beszéltünk,
még nincs jelen. Előadásunk első részében szó volt egy törvény
ről, amely szerint egy szociológiai terület körül keletkező perem
nyomás azt idézi elő, hogy az ezen a területen fekvő részterületek
egyesülnek. Mindemellett nem szabad elfelejtenünk, hogya "tör
vény" kifejezést történelmi folyamatok szempontjából csak hason
latként használhatjuk. Nem a szükségszerűség kifejezése ugyanis
ez a fogalom, hanem a folyamat következetességének egyik for-
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mája. Végzetes tévedés a történelmet olyan folyamatnak tekinteni,
amely szükségszerűséggeltorkollik bizonyos eseményekbe. A tör
ténelem nem egy természetes folyamat, hanem emberi történés.
Nem magától megy végbe - létrejöttét akarni kell.

Európa bizonyos értelemben politikai, gazdasági, technikai
képződmény - mindenekelőtt azonban gondolkodásmód. Ennek
a gondolkodásmódnak komoly akadályok állnak az útjában. A
primitívek mentalitásában - amelynek hatása jelenünkben is ér
ződik - érvényes a következő szabály: a másik, az idegen nem
más, mint a gonosz, a fenyegető, az ellenség. Ennek a kultúrpszí
chológiai képletnek van egy államelméleti megfelelője is, misze
rint: az állam az a képződmény, amelynek ellenségei lehetnek. Ba
rátai is, de mindenekelőtt ellenségei. Ez a képlet emlékeztet ben
nünket arra, hogy milyen erős az ellenállás olyan folyamatokkal
szemben, mint egy valódi európai gondolkodásmód kialakítása,
és arra is, hogy még mennyi mindennek kell ezen a területen tör
ténnie.

Jól mutatja a megvalósításra váró feladat jelentőségét, hogy
Európa fennállása feltételezi: népeinek mindegyike átgondolja sa
ját történeimét, és múltját erre a nagy életformára kivetítve értse
meg. Önmaga legyőzésének és valódi megismerésének micsoda
mélységét jelenti azonban mindez!

Arra vonatkozólag, hogy ez nem is olyan magától értetődő, va
lamint hogy milyen nagy a veszélye annak, hogy sikertelenül
végződik, létezik a történelemben egy intő példa. Képzésünk ele
meként hordozzuk magunkban az antik görög kultúra szemlélet
módját, amelynek formáló értékéről nem szükséges külön szót ej
tenem. Mégsem szabad azonban elfelejtenünk azt, amit a görög
kultúrát szeretők oly szívesen figyelmen kívül hagynak: a görö
gök a legnagyobb feladat előtt, amely megoldásra várt - mégpe
dig egy olyan állam létrehozása, amely minden törzs életelemét
magában foglalja -, kudarcot vallottak. Ezt az egyébként oly te
remtő erejű görög alapimpulzus, az agonális gondolkodásmód
akadályozta meg. Ígyelszalasztották a történelmi pillanatot, és
idegenek, a rómaiak voltak azok, akik egyfajta egységet teremtet
tek - egységet a szabadság megfosztásában.

Európa is elszalaszthatja saját pillanatát. Ez azt jelentené, hogy
egy egyesülés nem a szabadabb életbe történő belépést, hanem a
közös szolgaságba való lesüllyedést eredményezné.

Ancsin István fordítása
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