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Európai öntudat

Magyarország és az
európai értékek
Amikor "európai értékekről" beszélünk, általában más földrészek
értékeivel hasonlítjuk azokat össze, például az ázsiai vagy az Egye
sült Államok értékeivel. Tehát akarva-akaratlanul a művelődési re
lativizmus álláspontjára helyezkedünk, vagyis arra az álláspontra,
hogy az értékeket földrészenként, geopolitikai, etnikai vagy faji kü
lönbségek szerint lehet felosztani. Ez pedig valószínűleg tévedés,
hiszen az európai értékrendszert alighanem egy kalap alá lehet ven
ni a jelenleg egész Nyugaton elfogadott értékekkel, amelyekre talán
a legjellemzóbb az egyetemesség igénye. Így nem lehet elképzelni,
hogy egy művelt amerikainak vagyausztráliainak a lényeges kér
désekben más legyen az értékvilága, mint nekünk, európaiaknak,
hiszen még a mi civilizációnkat gyűlölő népek is többnyire a mi ér
tékeinket - mint például a nemzeti szuverenitás vagy az emberi
egyenjogúság értékét - használják fegyveriil ellenünk. Igy az Egye
sült Államok működését is olyan elvek szabályozzák, amelyeket elő
ször a mi földrészünkön fogalmaztak meg. Annyiban azonban tény
leg lehet európai értékekró1 beszélni, amennyiben a mi értékeink,
minden ellentmondásukkal együtt, mondhatni a saját termésünk,
szervesen fejlődtek ki, bár fő forrásuk a Földközi-tenger másik part
ján található. Mindenesetre az európai értékeket általában a görög
zsidó-római-keresztény és humanista művelődésbó1 származtatjuk.

Melyek az Európa jövője szempontjából kiemelkedő fontosságú
európai értékek? Talán az első helyen említhetném az európai ön
tudatot, az európai egység célkitűzését, amely ugyan nem öröktől

fogva határozta meg az európai emberek értékvilágát, de amely
nek igénye természetesen Európában jutott kifejezésre. Példának
idézem Montesquieu-t, aki a Törvények szelleme című művének

jegyzeteiben, a 18. század első felében megállapította: "A dolgok
olyatén állnak Európában, hogy minden állam a másiknak függ
vénye, így Franciaországnak éppúgy szüksége van Lengyelország
és Oroszország jólétére, mint ahogyan Guyenne tartománynak
szüksége van Bretagne jólétére. és Bretagne-nak az Anjou tartomá
nyéra. Európa egyetlen állam, amely több provinciából van össze
téve." Amiből arra következtetett, hogy nagyon téved az a fejede
lem, aki egy szomszéd állam kárára akarja birtokát megnövelni.

Az európaiság, az európai államok érdekazonosságának a tuda
ta a felvilágosodás korában fejlődött ki, amikor az európai közélet
ben még a dinasztikus államok egyensúlyára való törekvés volt a
szabályozó erő; a francia forradalomrnal pedig a nemzeti szuvere-
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Európai patriotizmus

A tolerancia értéke

Tekintélytisztelet és
kritikai készség

nitás és az egyéni szabadság értékei nyomultak az előtérbe. A köz
érdek szó alatt manapság is még mindig a nemzeti érdek előbbre

valóságát értik, és Európa egységesítésétól az egyoldalú nemzet ér
dekek háttérbe szorulását, ha ugyan nem elhalását féltik. Pedig a
nemzeti értékeknek a nemzetközi egyesüléssel való összeférhetet
lensége mondvacsinált. A 20. század viharos történetéből azt a kö
vetkeztetést lehetne vagy kellene levonni, hogy aki a .Deutschland
über alles"-hez hasonló gondolatokat táplál, nem tekinthető igazi
hazafinak sem. Európáról is el lehet mondani azt, amit Széchenyi
Magyarországról mondott: nem volt, nincs is még, hanem lesz. De
az európai egységet nemzetekból kell összeforrasztani. És minél iz
mosabbak, életképesebbek, erősebbek lesznek Európa nemzetei mi
nél termékenyebbek, műveltebbek, versenyképesebbek és minél
szolidárisabbak, egymást ismerők, tisztelők, támogatók - annál erő

sebb lesz Európa. Tehát azt az értéket, amelyet Európa szempontjából
fontosnak tartok, európai patriotizmusnak lehetne nevezni, nem
elfeledve, hogy az Amerikába kivándorolt európaiak Európával szem
ben önállósulva adtak az integrációra példát, és jelenleg az egész vi
lág gazdaságának és politikájának harmonizációjára törekszenek.

A másik európai értékre épp Európa sokszínűsége, nemzeti és
egyéni személyiségekben való gazdagsága ad történelmi lehetősé

get. Az európai ember - persze nem minden európai ember 
szereti ezt a sokszínűséget, kíváncsi, nyitott, érdeklődő. Tudja, hogy
mint egy francia közmondás tartja: "il faut de tout faire pour un
monde" - tudja, hogy a világnak sokféleségre van szüksége. Eb
ból következik a türelem értékének tulajdonított jelentőség. A vallá
si, a politikai, világnézeti türelem tipikusan olyan érték, amelynek
kibontakozását elsősorban Európában találjuk. Magában foglalja a
"másság" tiszteletét, a mást megismerni és megérteni akarását. A
dialógus Platón óta tipikus európai műfaj. Az udvariasságot, mint
értéket, Európában, a versailles-i udvarban találták fel, és onnét ter
jedt el a civilizált világban (francia barátaimat azzal a mondásommal
szoktam csipkedni, hogy eredetileg Versailles-ban találták fel, és on
nét exportálták, úgyhogy az országban magában már kevéssé talál
ható). A civilizált társas viselkedést, a gorombaság és durvaság el
lentétét Európában fogadták el értéknek. Az európai ember tud "vi
selkedni", s ez magában foglalja a honfitárs, embertárs tiszteletét.

Napóleon mondotta, hogya francia népnek két egymásnak
ellentmondó fő szenvedélye van: az egyenlőség és a kitüntetés.
Ez a két érték jellemző Európára is, nem csak a francia társada
lomra. Forradalmak és restaurációk, a tekintélytisztelet és a kriti
kai készség váltakoztak Európa történelmében. Az európaiság
hoz tartozik az önbírálat és a mások által való megbíráltatás el
viselése, és ugyanakkor az érdemlegesség tisztelete.

Ugyanez jellemző az európai vallásosságra is. Érdekes tanul
ságokkal jár erre vonatkozólag az európai alkotmány ügyében
jelenleg Genfben folytatott nemzetközi vita. Vannak, akik a "ke-
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A haladó
középosztály hiánya

resztény Európa" értékeit a készülő európai alkotmányba is bele
akarják írni. Vannak azonban kormányok, mint a francia, ame
lyek vonakodnak a keresztény jelzőt bevenni, nem mintha a ke
resztény erkölcsi értékeket nem helyeselnék, hanem az egyházi
kizárólagossági igénynek nem hajlandók egyetemes jelleget adni.
Az állam és egyház elválasztása a vallásszabadsággal, a tudo
mány, a kétely, a kritika szabadságával együtt európai érték.

Ezek az értékek mennyiben tekintetnek valóban értékeknek a
mai Magyarországon? Mit jelent ma nekünk az európaiság gon
dolata, van-e bennünk európai öntudat? Ezekre a kérdésre való
színűleg majd az Európához való tartozásról rendezett népsza
vazás után lehet érdemben válaszolni. Addig is, azt hiszem, kér
déses marad, hogya magyar nép többsége meg tud-e szabadul
ni a provincializmustól, a kultúrfölénynek nem is a gondolatától,
hanem a keleti szomszédokkal szembeni kihangsúlyozásától. Ma
gyarországon az európai öntudat mindeddig inkább abalkániság
lenézésében és elvetésében nyilvánul meg, mintsem az igazán eu
rópainak tekinthető erényekben. A büszkeséget igen gyakran
összetévesztik az alaptalan önteltséggel, amely többnyire az ön
bizalom hiányát kompenzálja. A rasszizmus például megtalálha
tó Európa egyéb vidékein is, de nem mint a többség által elfoga
dott érték, hanem mint az éretlenség és a tudatlanság jelképe.

"Fehérek közt egy európai" - írta József Attila Thomas
Mann-ról. Persze magyar fehérek közt is voltak és vannak igazi
európaiak, s ma alighanem többen vannak, mint az én ifjúkorom
ban. De a hangot nem ők adják. Ők csendesek, visszahúzódók.
Az igazi európai nem hangos, és pláne nem goromba.

Az európaiság hiánya főleg a politikai és gazdasági életben, és
külőnösképp a tollforgatók között feltűnő. Ami persze azzal is ma
gyarázható és menthető, ami a magyar társadalomnak rákfenéje:
egy igazi patinás, színvonalas, erkölcsileg konzervatív és szellemi
leg haladó középosztálynak még nem volt alkalma kifejlődni Ma
gyarországon. Vannak pártok, amelyek polgárinak nevezik magu
kat, vannak polgári körök, de polgárok, a szó nemes értelmében,
még nincsenek nagy számban. A hatalomért versengők a hatalom
ban még nem a közérdek képviseletét látják, hanem, igen sokszor,
a harácsolás, a könnyű meggazdagodás egyik feltételét. Épp ezzel
magyarázható a hatalomért való küzdelem szinte polgárháborús, ki
élezett jellege, amely az utóbbi időkben megfigyelhető volt. Európai
nak lenni ma elválaszthatatlan a demokráciától, a szabadelvűségtől.

A polgári Európa klubjába való belépés remélhetőleg az euró
paisághoz való asszimilálódást segíti majd elő, és ezt annak tu
datában írom, hogy távolról sem tartom tökéletesnek a klub ti
zenöt tagja viselkedésének európaiságát, és nem becsülöm alá a
fejlődést, amely az 1989 utáni Magyarországot máris méltóvá te
szi az európai tagságra.

Párizs, 2002. szeptember
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