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EURÓPA

Európának végre békében kell egyesü Inie.
Ha ennek megszületésén fáradozunk, akkor
vissza kell vezetnünk Európát régi, dicsősé

ges kultúrhagyományaihoz. Új, tágabb hori
zontokat kell nyitnunk a keresztény hitnek
is, hogy az evangélium új kovászát hőzza

meg ennek az öreg földrésznek, amelytől

még sokat kaphatnak a többi kontinensek.

VI. Pál pápa

Mit jelent nékem Európa?
Mindenekelőtt két nevet és ez: Platón és Jézus. Természetesen még igen sok más
nevet is említhetnék, de a rövidség kedvéért csak e kettőt tárgyalom. Es e kettőt

is csak két szempontból. Platónban - és előtte már Püthagoraszban - látom a
megismerés, az egzakt tudomány megalapozóját; Jézusban pedig azt, aki szá
munkra az erkölcsiséget írta elő, amit mindenképpen követnünk kell, ha (egyén
és közösség) boldogok akarunk lenni.

Kezdjük Platónnal, illetve Püthagorasszal, A legsajátosabb európai vívmánya
természettudományos gondolkodás. Ez adta kezébe az európaiaknak a technika
vívmányait, melyek segítségével a nem európai népeket gyarmattá téve néhány
évszázadig a világ' uraivá lehettek. Mindjárt eszünkbe jut a matematika. De hi
szen más népek is számoltak - mondhatná valaki -: a babilóniaiak a csillagok

. járásánál, az évek, hónapok, hetek kiszámításánál, az egyiptomiak a földmérés
nél (ez esetben még trigonometriai műveleteket is végeztek). Igen, de érdeklődé

sük nem hatolt túl a gyakorlati követelményeken, nem jutottak el bízonyos
összefüggések felismeréséig, vagy ha igen, nem vontak le általános következteré
seket. Nem absztraháltak.

A görögök voltak az elsők, akik nem elégedtek meg gyakorlati feladatok megol
dásával, hanem valami sajátos elméleti kíváncsiság hajtotta őket, hogya jelensé
gek mögé nézzenek, ezek okát kutassák és a jelenségek e kavargó változása mö
gött keressék az állandót, a törvényszerút. Az első és döntő lépésre il zene vezet
te rá őket. Püthagorasz egy kifeszített húron hangközöket pengetett és ezeket
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egyszerű számviszonyokkal fejezte ki. Rájött, hogy a természeti jelenségeket le
lehet írni, jellemezni számviszonyokkal. számtani képletekkel. Ezóta lett a ter
mészet megismerésének, törvényszerűségeifelfedezésének sajátos nyelve, kuta
tó eszköze a matematika.

Werner Heisenberg ezt tekinti az emberi tudomány legnagyszerűbbvívmánya
nak: "A Természet összes törvényszerű összefüggéseinek egyszerű számtani lé
nyegébe vetett hit még olyan összefüggéseknél is, amelyeket még nem értünk,
annyira elevenen él a modern tudomány kebelében, hogy éppen a matematikai
formulák egyszerűsége számít a temészeti törvény felfedezését célzó legujabb
kísérletek heurisztikus alapelvének."

A görögök másik fő vívmánya az absztrakciónak és az abból adódó logikai le
vezetésnek, a dedukciónak kimunkálása.· Ez főleg Platónnak köszönhető. A ta
pasztalat tárgyait elutasítva, Platón a gondolat tárgyait: az elvont és konkrét fo
galmakat tekintette az igazi, örök változatlan létezőknek és ezeket úgy képzelte
el, hogy egy csiUagégbolt feletti raktárban vannak összegyűjtveés szemlére kité
ve, amelyet a halhatatlan lélek - amikor mint kocsihajtó röptében az égbolt túl
felére kerül - sorra megszemlélhet és leszállva a Földre, itteni létében emléke
zetébe idézhet. Persze rögtön látjuk, hogy ez mítosz, és Platón is mítoszként me
sélí el a Phaidón nagy tirádájában és a Lakoma Diotimájának nagy beszédében.
Gondolati fogalmaknak, állításoknak egyáltalán nem lehet léte, csak érvénye.
Ebbeli "tévedése" miatt bunkózzák 2300 éve Platónt, holott az ő nagy vívmánya
nem ez, hanem a logikus gondolkozás nagyszerű kimunkálása, melynek fegyver
zetével - a matematikát segítségül híva - aratott oly sok nagy diadalt az európai
tudományos gondolkozás. Viszont a neki tulajdonított "klasszikus ideatan" csak
az ő középső korszakában tárgyalódik - de éppen Iegmtivészibh dialógusaiban: A
Phaidónban, Phaidroszban, a Lakomában és az Allamban - és éppen emiatt
asszociálódott az utókorban Platón nevéhez az ideatan. Egy későbbi dialógusa
ban, a Parmenidészben már éppen az ideatan nehézségeivel, őnellentmondásai

val viaskodik; öregkorában pedig érdeklődése egész más irányba fordult: miután
szicíliai útjai során megismerkedett a püthagoreusok akkori legkiválóbb szemé
lyiségeivel, bekapcsolódott ezek kutatásaiba és azokat maga is jelentősen fejlesz
tette. A kései Timaioszból látjuk, hogy jól ismerte a püthagoreusok zenei mate
matikáját és mindazt, ami őket a számtan és a mértan terén foglalkoztatta; ilyen
például a számtani és harmonikus arány, az aranymetszés és a szabályos testek
kel kapcsolatos problémák. A világ keletkezését és az anyag szerkezetét is mate
matikailag próbálta értelmezni, és ha legtehetségesebb tanítványa, Arisztotelész
azt állította, hogy öregkorában Platón az ideákat a számokban látta - számtani
struktúrákban -, méltán hihetünk Arisztotelésznek.

A "van" területén - a megismerésben - nincs szükség ideákra. Viszont a
"kell" területén, tehát az etikában és a művészetekben annál inkább. Ahhoz,
hogy erkölcsösen, felelősen tudjunk cselekedni minden adódó konkrét helyzet
ben, nem elég az erkölcsi tételek elméleti felsorakoztatása, hanem magunk elé
ken képzelnünk egy ideális személyt (például Jézust), és azt is, hogy ő hogyan
cselekednék hasonló helyzetben. Itt az ideának, a mintaképnek döntő jelentősé

ge van, és annak is, hogy mi, mint másolatok, részesüljünk az ideából, éljen ben
nünk az idea. ("Elek pedig többé nem én, hanem, él bennem a Krisztus.") Itt
mindaz érvényes, amit Platón az ideáról mondott. Es ugyanez érvényes a múal
kotásokra nézve is. Ha a művész lelkében nem úgy él "maga a Szépség", mint a
Diotimáéban, akkor vajmi keveset ér az alkotása - csak él-mű, amely a kétségek

-és tévedések közt hánykódó embernek nem nyújt sem megtisztulást, sem meg
nyugvást.
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Az erkölcs kérdésében én Jézust tekintem a Nagy Törvényhozónak, s egyben a
Nagy Mintaképnek. Parancsai ismeretesek, főleg a Hegyi beszédből. Természete
sen nem új parancsok ezek. 500 évvel Jézus előtt Dzsina és Buddha is hangoz
tatta. Számukra a legfőbb parancs volt; 1. Ne ölj, ne árts! (Ahimsza) - az ellensé
get sem, sőt a Dzsina-Visnu hivők szerint még az állatokat sem szabad- megölni
vagy megkínozni. - 2. Ne lopj! (Aszteia) - 3. Szólj csak igazat! (Szatja) - 4. Élj
tiszta, monogám házasságban! (Brahmácsárja) - 5. Ne gyűjts vagyont! (Aparig
raha) - Látjuk, hogy mindez messzemenőenegyezik Jézus parancsaival. Ez nem
véletlen. Mert ahogya természeti törvény (mondjuk, a szabadesés törvénye vagy
a Maxwell-egyenletek) általános és örök' érvényűek, ugyanúgy az erkölcsi törvé
nyek is! - a különbség csak annyi, hogya természeti törvények főleg okságiak,
az erkölcsi törvények statisztikusak: vagyis lehet, hogy több-kevesebb gazember
megússza tette következményeit (a büntetést), de ha mindenki vagy anagy több
ség megszegné e parancsokat, az a közösség (család, állam, emberiség) nem áll
hatna fenn sokáig. Ez a tény, hogy parancsszegés után a szankció nem mechani
kusan következik, sokak számára azt a látszatot kelti, hogy egyáltalán nincs er
kölcsi törvény, csak holmi közmegegyezésen alapuló szokás vagy konvenció,
amely időről időre változik. Ezt Platón korában egyes szofisták hirdették, velük
vette fel a küzdelmet Szókratész és Platón.

Egy lényeges pontban azonban Jézus túlmutat az óindiaiak erkölcsi paran
csain. Ezek ugyanis mind tiltásokat tartalmaznak: ne ölj! ne paráználkodj! Jé
zuséi is. De ő ezekhez még egy pozitív parancsot is csatolt; éppen ezt szemlélteti
az irgalmas szamaritánus példázata: ezt tedd! vagyis: segíts! Segits a bajban lé
vőn, akár áldozatvállalással is. Es ez kell hogy megkülönböztesse az európai em
bert az ázsiaitól, aki bizony nagyrészt tétlenül nézi amellette nyomorgót, éhezőt,
haldoklót.

Hogyan hasznosította az európai ember Platón örökségét?
A természettudomány terén bizony nem rosszul. Kifejlesztette a technikát,

amely sok áldást hozott reánk. De sok rosszat is: egyre szörnyűbb fegyvereket,
amelyek eddig mindig elsültek. De ez már erkölcsi kérdés.

Es hogyan hasznosította Jézus örökségét? Az erkölcsi parancsokat?
Sajnos ezeket az európai ember egyáltalán nem vette komolyan, és ezért jutott

ide, ahová jutott. Jézus dolgát általában csak "üdvösségi kérdésnek" tekintették
(nagyrészt a történelmi egyházak is) és nem konkrét parancsnak, amit igenis meg
kell valósítani. Vagy úgy gondolták: az egyénektől többé-kevésbé megköveteljük
a teljesítést, a közösségek mellőzhetik: hatalmi harcaikban csalhatnak, hazud
hatnak, háborúzhatnak. öldökölhetnek, pusztithatnak. A nagypolitika eddig min
dig Machiavelli útján járt. Vagy Clausewitzre hallgatott. Es mi lett ennek az
eredménye századunkban? A két világháború és minden szörnyűsége. Am nem
maradt el a bűnhődés sem; A hajdani világelső, Európa, a szuperhatalmak klub
jából bizony kicsöppent. Ugy járt, mint az ógörög városállamok. Ezek, miután
nagyszerű összefogással kiverték a perzsákat, mikor végre boldogok és szabadok
lehettek volna, egymásnak estek és úgy kivéreztették emberállományukat, hogy
végsőkigmeggyöngiilve római provinciává lettek.

Ezekután van-e még hivatása Európának avilág számára?
Azt hiszem, igen. Föltéve, ha elkerüli az újabb háborút és ragaszkodik nagy

szerű múltjához, identitásához és az erkölcsiekben példát mutat.

Mit adott Európának a magyarság és nekünk, magyaroknak, Európa?
Mindig bosszantott, mikor azt kellett látnom, hogy egyes nyugatinációk (pél

dául németek, svájciak) fiai minket, magyarokat holmi csökkentett értékű nép-
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nek tekintettek, afféle rossz tanulóknak, akik az Európa-tantárgyból mindunta
lan rossz jegyekre felelnek és ezért a szamárpadba ültetendők. Még jobban
bosszant, ha nagy Európa-sznobizmusunkban mi magunk is elhisszük ezt és nem
győzzük hangoztatni csökkentértékűségünket.De legjobban bosszant, ha nyugat
ra szakadt és immár új állampolgárságot nyert hazánkfiai éreztetik ezt nagy fő

lényeskedve.
Valóban olyan rossz tanulók voltunk, akik csak bukdácsoltunk az Európa

tantárgyban? Valóban olyan nagy hátrány ami keleti származásunk?
Hogy rossz tanulók voltunk-e? Mohácsig a művelődésben fej-fej mellett halad

tunk a többi európai nációval. A másfél évszázados török hódoltság valóban
visszavetett minket a fejlődésben, így hát lemaradtunk. De éppen ebben a hely
zetben annál csodálatra méltóbb, milyen erőfeszítéseket tettünk műveltség dol
gában a fölzárkózásra. A Svájcban, Wittenbergában tanuló magyar diákok nem
maradtak kinn (pedig ott sokkal jobban élhettek volna!), hanem hazajöttek még a
hódoltsági területekre is, és kitéve magukat és családjukat minden atrocitásnak,
ott terjesztették a műveltséget az elesett nép körében: kátékat, tankönyveket ír
tak és énekeket szereztek. Epp az a csodálatos, hogy a magyarság milyen erőfe

szítésekre volt képes, hogy behozza lemaradását, ha erre a legkisebb alkalom
nyílott. Például a XIX. században.

Hátrány-e számunkra a keleti származás?
Ezt sem hiszem. Nem olyan népességként jöttünk ide, amely csak a gulyákat,

méneseket hajtotta és nyereg alatt puhította a húst. A földművelést éppen úgy
ismertük, mint az ittlakó népek; szellemi kultúrában egyes vonatkozásokban
színte még előbbre jártunk, bizonyítja ezt ötvösművészetünk.Ugyanis azokban
az évszázadokban, amíg a magyar nép a kazár birodalom kötelékében élt, meg
ismerkedhetett és átitatódhatott a nesztoriánus perzsa és a mohamedán arabok
és törökök, továbbá a zsidók ősi kultúrájával. Ez semmiképpen nem volt alsóbb
rendű az akkori Európa kulturális színvonalához képest. Csak éppen más volt:
keleti kultúra.

Én sohasem tudtam magamévá tenni az olyasféle európai öntudatot, amely az
erurópai kutúrát fölébe helyezi más földrészek, más népek (például a kínai és a
hindu) kultúrájának. Évekig foglalkoztam az óindiai irodalommal, megismerked
tem a szanszkrit nyelvvel és lefordítottam a Rámájanát és a Mahábháratából is
számos részletet, és e stúdiumok alapján arra a meggyőződésre jutottam, hogy
az indiai eszmélkedés legalább olyan értékes, mint az erurópai, sőt introvertált
ságánál fogva olykor még elmélyültebb. Tehát bőven van mit tanulni tőlük.

Szent István korában a magyarság szinte egy generáció alatt át tudta venni az
európai keresztény életformát (már ez is bizonyítja, hogy ahhoz képest nem élt
lényeges elmaradottságban). Ettől fogva kultúrája kettős - Janus-arcú lett. Soha
nem tudta levetni keleti temperamentumát (erre mutat ősi népdalaink makacs
továbbélése), de magába fogadta a nyugati kultúra értékeit is (a kereszténységet
és a természettudományt). Azt hiszem, éppen ebben a kétarcúságában van adva

. a magyarság nagy lehetősége és különös szerepe, hivatása a többi európai nép
számára. Eletben tartani, sőt újra föléleszteni magunkban a keleti örökséget és
közvetíteni a többi európaiaknak. A zenében ez már bekövetkezett. Liszt Ferenc
kezdte (mert az őáltala használt kalindra és ungár genuin keleti örökség - és így
a verbunkos js), majd utóbb ősi parasztzenénk felkutatásával, rendszerzésével
Bartók és Kodály tette meg a döntő lépést. Onálló műveikben ez az örökség a
legmagasabb színvonalú európai művészetté lett és el is fogadtatott. Ezt kell ten
nünk a többi művészetekbenis: eredetien magunkat kell adn Í és nem holmi euró
pai divatokat késve utánozni!
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