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Genius loci: Európa
A hely szelleme - genius loci, Európa - még most is zavarban.
Depresszióin már túljutott, de túl az eufórián is. Normális állapo
tában most lassan-lassan bevallja: a kór nyomai megmaradtak,
bárha kipusztult (vagy végső stádiumában van) a kórokozó. Csak
a kuruzsló hisz a nyom nélküli gyógyulásban, az orvos tudja, az
"érintettség" teljesen meg nem szüntethető.Ami megtörtént, meg
történt. E földrésznyi szervezetbe a kétféle rettenet örökre bele van
írva. Nem lehet tagadni: a "nemzeti szocializmus" démonát Euró
pából szabadították a világra, az "internacionális szocializmus"
démona pedig éppen az így és ekkor keletkezett szellemi repedé
sen keresztül fúrhatta Európa testébe magát. A hangzatos elneve
zések mögött tudjuk, ki és mi lakozott. Két anti-szellemiség: a fa
siszta "lelkület" és a bolsevik "tudat". Felváltva: elóbb a fekete
szárnyú, majd a vörös szárnyú bukott angyal vert minket kemény
szárnyaival. A "magasabb rendű faj" és a "másfajta raj" életidegen
ideológiája megerőszakolta az elgyengült realitást; egymás után
két koraszülött nyilváníttatott sosem volt szépségű újszülöttnek;
kíméletlenül "előírt" lett a hamis megváltás ilyen vagy olyan ter
vezete. A mesterségesen felduzzasztott gőg - nációban vagy osz
tályérdekben működve - meg tette a magáét. A szerencsésebbek
pedig, akiket a vajákos ceremóniák legalább részben elkerültek,
hajlamosak voltak abalsorsúakat kirekeszteni. S éppen a Közép 
csökkentett vagy hisztériás szívműködéssel - került permanens
életveszélybe. Miközben a kisajátított, részeg küldetésmániák he
lyenként mindent letaroltak, Európa val6di küldetése csaknem elve
szett. Végül is - elég nagy tét! - már a genius loci puszta létezése
forgott kockán.

Most - a vészhelyzet múltával, lábadozóban - a diagnózis
finomítása még hátravan. S a terápia talán a megtörténtek megtör
ténhetőségét is számba veszi. Hogyan romolhatott le Európa el
lenálló képessége ennyire, immunrendszere miért nem védeke
zett? Mi volt a szellemi oka a politikai oknak, ami csak látszatra
ok, valójában már csak következmény?

Mit követett el Európa megelőzőleg, illetve mit nem tett meg,
amiért aztán csaknem egy egész századot büntetésben kellett el
töltenie? (Mert nincs nagyobb büntetés, mint éppen a vállalt fel
adatot veszni látnil)

...Talán öntelt voltál és felszínes, genius loci, Európa:
nem hatott meg Afrika tömény szenvedése
az ázsiai kegyetlenség nem taszított eléggé
a derűs közönyt az ausztrálok természetéből

elirigyelted
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és a kelleténél jobban elbűvölt Amerikában
a matéria csillogása - részben a rekIámszintű

happíness, részben a vadromantika.
S hogy van Antarktisz, azt nem is vetted észre.

Talán nagyon is magadba szerettél, genius loci, Európa: s mint ál
talában az önszerelmes, nem a lényegedet vizsgálgattad, hanem a
látszataidra ügyeltél jobban. "Fehérek között egy európai": a híres
idézet érvénye csaknem elveszett, bárha gyakorta föl-fölmondtuk,
mint az elővezetett gyermek az illedelemből tapsoló társaságnak a
hangzatos, de homályos versigéket.

És a többmenetes öldöklésről. a leplezett vagy fitogtatott gyű

lölködésről, végső soron az önsorvasztásról - pedig ez a legsú
lyosabb! - még nem is szóltunk.

... Bizony, majdnem üres héj lettél, Európa, anélkül hogy a ki
hullott termésed, ahol kell, megfogant volna,

lettél majdnem lyukas mogyoró, ahol pedig a termés - a leg
jobb esetben - zsugorodva szorul az egyik csücsökbe.

Szivárvány tested teljességén a betegségfoltok átütöttek: a
szorongás sárgasága, a sötétlila vértolulás, majd a sorsukra ha
gyott nyomorgók cementszürkesége. És a fényes, lakkos
rózsaszíntól sem lettél szebb, amivel itt-ott tetszelgőn átkented
magadat.

Nem tanultál, hanem felejtettél, nem emelkedtél, hanem 
legalább tömeged kétharmadában - előzékenyen lesüllyedtél:
közelítve a lesben lapuló gonosz szintjére.

Mindenesetre, genius loci, Európa, nagyon meg is bűnhődtél
már. Minden porcikádat a fájdalom általjárta:

hol az üvöltő fájdalom
hol az elfojtott fájdalom
hol a letagadott fájdalom
hol az elzsibbasztott fájdalom

hol pedig a narkotizált...
Az a baj, hogy miközben a szerencsétlenek csaknem eljellern

telenedtek, még a legszerencsésebbek sem lettek itt tökéleteseb
bek. A "példa"-államok. A "bezzeg"-népek. Nem vonz a rikító,
javakkal mért boldogság. Az olajozott demokrácia túl sima köz
lekedése a még mindig egyirányú síneken. Kellemes ingajárat.
De az ingajáratok - még a legdúsabb tájon is - elóbb-utóbb
halálosan unalmasak. A "szabadoknak" is meg kéne most szaba
dulniuk: mindattól, ami beidegződött,mindattól, ami bár bevált,
de már mechanikus.

Mert most, végre, idő van. Kairosz a kronoszban, egy keserves
aion vége, a végtelen szalagon ismét egy újabb csomó. Európa
szívdobbanása nincs a torkában többé - de nincs elszorítva
sem. A szörnyű görcsök oldódhatnak. Emberi erő és isteni ke
gyelem végre összejátszhat.
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Az előrevetített vágykép - Európa mint a világ szintézise (az
igazában még soha meg nem valósult) ,..- most talán átugorhat a
reális mezóbe.

De semmi sem folytatható ugyanúgy - még az a kevés jó sem
-, ahogy abbamaradt, a tragédiáknak előtte. Ha megtörtént a
katarzis is, akkor vesztett ügy nincsen. Amit kibírunk, az utána
hasznunkra válik.

...Genius loci, Európa, most magasabb rangra léphetsz; s aki-
ket áthatsz, és áthatnak Téged: valamennyi nemzet együtt veled

- a segélyezők és segélyezettek
- a friss vért adók és a vérükkel fizetők

- a korán ébredők és a felriasztottak. ..
Genius loci, hely szelleme, Te: emelkedően, kábulat után, légy

éberebb: újra és újra ne kövesd el a régit! ...
Európa rongyolt, s éppen középen elvékonyodott testét kétfe

lől gyógyítják: fentről ráhajolva az Isten, lentről az ember, még
remegő gólyalábon. A varrat helye majd (ha a műtét sikerül)
csak díszítésnek látszik, mert bár más és más a különböző népek
öltésformája, de ott fog haladni mind az isteni ujj rajza nyomán.
Ha! Ezen áll vagy bukik a jövő.

Mert a rosszakarat még most sem tétlen. Nincs olyan rozsdás
fegyver, amit át nem nyújtana, fényezett pengeéllel, a továbbra
is manipulálható (mert eddig is manipulált) tömegnek.

Márpedig ahol a gyűlölet újra lábra kap, ott lyuk támad Eu
rópa mára már nagyon is megviselt testén; és az erőszakkal ej
tett seben keresztül - mielőtt beforrad - a felsebző most már
Európából egyenest a nihilbe csusszan. Ez az optimális eset a
"rosszban", de az is lehet (bár ne lehetnel), hogy - az ördögnek
vetett koncként - a jó is áldozatul esik: ártatlanok hullanak ki
együtt a visszaeső bűnösökkel; és szép Európa mégiscsak cafa
tokra szakad. A határok spiritualizálása mindaddig önáltatás,
amíg a nemzetek maguk el nem kezdenek valamelyest spi
ritualizált életet élni; a másság iránti gyűlölet akkor apad el, ha a
részvét a mások iránt végre fölbuzog. A kiszolgáltatottal szembe
ni nagyvonalúságon ismerszik meg egy nemzet nagykorúsága, s
a kisebbségi helyzetbe szorult (szorított) nép méltósága abban

, van, hogy nem helycserére, nem fordított opresszióra, hanem igaz
ságos részesedésre törekszik. Önmaga akar lenni, nem a másik elle
nére, hanem a másik mellett.

A lokális villongások az egész Európa-testre kihatnak: közér
zetére, munkakedvére, mozgásképességére; nem lehet büszke,
amíg e tekintetben is nem tisztább, mint az őt környező világ. Az
afrikai primitív törzsi háborúkat, a sivatagi arab-zsidó harcot, a
latin-amerikai klikkek puccs-uraimát, az ázsiai pogromokat, a
terror-akciókat és "megtorlásukat" Európának nincs erkölcsi joga
fölényesen elítélni. Európában is hasonló folyik: ha egy fokkal
"kulturáltabban", s ezért rafináltabban is. Amelyik "tagnemzet"
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pedig kivétel, azt talán csak helyzete, s nem eredendő nemessége
mentesíti. Hiszen bizonyítani csak az tud, akit próba elé állíta
nak. Akinek nem kellett "ringbe lépnie", adjon hálát, és a min
denkori gyengébbeknek segítsen.

A "nacionalizmus" csak fedőszó, amivel két, szöges ellentét
ben álló indulatot mosnak össze: az agresszív, kizáró, leépítő el
pusztítási ösztönt és a határozott, beemelő, megvalósító életösztönt.
A tények részletes ismerete nélkül sohasem tudhatjuk, éppen mi
van a szó mögött, ezért talán jobb, ha nem használjuk. Ami tör
ténik - objektíven rögzítve -, kommentár nélkül is pontosan
megmutatja magát.

Európa feladata: a régi, de a jelenben végre "fedés" nélkül ki
tapintható türemléseket valahogy (de hogy?) egyszer s mindenkor
ra elsimítni.

Ez a sokat emlegetett "Európa-ház" feltétele is. Mert egy ház
ban lehetnek különböző méretű, berendezettségű és más-más
színű szobák; de ha csak egy szoba is poloskás, az egész ház ér
tékét devalválja, s ha csak egy lakásban zajlik a folytonos dula
kodás, bizony, az egész ház nyugalma oda.

... Ez a "belső" lecke, Európa, genius loci. S ezzel párhuzamo
san a "külső": a helyes kapcsolódás a környezethez, a "széles
evilághoz" .

Ne légy gőgös: nyújtózz mindenfelé. Értsd meg, nem vagy
egyedül! Illetve nem csak Te vagy a világon - és a többi sem fe
lesleges.

Légy nyitott, légy empátiával, de ami nem a Tiéd (az Iste
nértl)

ne importáld
ne majmold
és ne is kívánjad.

Ne hidd el, hogy Kelet és Nyugat csupán politikai fogalmak,
bárha azzá is szűkítették ők~t. (Van "keleti" Nyu~aton és "nyu
gati" Keleten. Mire jó ez?) Es vedd észre, hogy Eszak és Dél is
mond valamit.

Jegyezd meg, genius loci, Európa, ismételd:

( )

Kelet eredetileg azt sugallja:
csak káprázat a földi élet

Nyugat eredetileg azt sugallja:
csak a földi élet a való

( )

Kelet azt is jelenti
jobb nem tenni, mint tenni
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Nyugat azt is jelenti
csinálni kell folyton

( )

Kelet köldöknéző

Nyugat tükörimádó

(

Kelet meditál
Nyugat kivitelez

(

)

)

Keleten a szenvedés érdem
Nyugaton a szenvedés modortalanság

( ~

Kelet a civilizáció t okolja
Nyugat a "barbár" természetiséget

( )

Keleten az Istenben semmi emberi
nincsen

Nyugaton az Isten túlságosan is emberképű

Észak?
Hűvös logika.

Dél?
Lobbanó szenvedély.
Észak:
koravén.

Dél:
inkább kamaszos.
Északon
kegytárgy az Isten.

~

Délen
babona.
Az északi Krisztus jégszobor.

A déli viaszbaba.
Észak lelke megdermedt.
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De? lelke túlforrósodott.
Nyugat fényhozói gyakran Keleten születnek,

( )

de Nyugatról jött Kelet kísértete.

( )

És Te, genius loci, Európa, végre az lehetsz (lehetnéll), amire szán
tak: szintézis. Metszőpont a kereszten...

Európa, ha jól beszél, azt mondja:
- az élet kétarcú, s mindkét arca igaz, nem káprázat sem a

látható valóság, sem a láthatatlan;
- az anyag ajándék és eszköz, formálható és formálhatok

vele;
- szükséges a dolgokat megszereznem, hogy legyen mit oda

adnom, azután;
- nem szabad a szenvedést keresni, de amikor jön, teljes

mélységében át kell azt élnem;
Európa, ha jól gondolkodik, azt gondolja:
- jobb nem tenni a rosszat, de a jót tenni jobb mindenekfe

lett;
- mindig egy másik ember szemébe nézz, ha önmagadra

vagy kíváncsi;
- a civilizációt ne átkozd, de ne is áldozd fel a "szent termé

szetit" érte.
És a legfontosabb: amit jól beszél és jól gondol el, azt meg is ké

pes tenni - ez a felnőtt Európa harmóniája. Egyszerre menlevél
és garancia a fennmaradásra.

Európa Istene az Istenember, aki nemcsak "hasonlít", de fölis
merhető. Európa Krisztusa nem oltárdísz. hanem lakótárs. A tu
dósnak hite van, és a hívőnek tudása. Tapasztalás és intuíció
egymás mankója, barátja. Európa va16di kereszténysége: cél. Ez a
jövő Európája, vagy ismét kudarcot vall a rászabott küldetésben.

... Mert, geníus loci, Európa, Közép vagy magad is! A "lelkes
agy", a glóbusz közepe. És ahol a magva van, ott a közepe a Kö
zépnek. És addig tart a Közép, ameddig a középpont sugara
elér, s ott ér véget, ahol azt fölfogni már nem képesek.

A határ nem centizhető; sőt, rugalmas. Ezért hát nem kell fél
ni. Aki mégis kimarad, az magára vessen: süket és vak volt,
nem hallotta meg az Idő szólítását, és nem látta meg a nyújtóz
kodást a Térben; újra és újra vétkezik a lehetséges, de küzdelmes j6
ellenében, a kényelmes, befészkelődött rossz javára.
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