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Molnár Tamás Európa jövőjéről

(Bevezetés) Ismét felerősödött a vita Európa jövőjét, az európaiság tartalmát illetően, 
miként az Európai Unióról szóló Szerződés (a továbbiakban: EUSz) 7. cikke alapján az 
egyes tagállamokkal szemben megindított vagy kilátásba helyezett eljárásokkal kapcso-
latos vitákból is kitűnik. A 2001. szeptember 11-ei terrortámadások, az azt követő afga-
nisztáni és iraki háború, a 2008-as gazdaság válság, a 2010-es euróválság, a 2011-es arab 
tavasz és a 2015-ben kicsúcsosodó migrációs válság a közép- és kelet-európai kommu-
nista totalitárius rendszerek összeomlását követően kialakult egypólusú világrend meg-
rendülését és fokozatos átalakulását jelzik. Ez a változás mélyrehatóan érinti az Európai 
Unió világpolitikai helyzetét, kérdéseket vetve fel az európai integráció kívánatos irá-
nyát, a sajátosan európai életforma fenntarthatóságát, az európai értékrend tartalmát, és 
ehhez képest az integrációs szervezet működését illetően.

Ebben a helyzetben hasznos és kellő távlatokat nyújt, ha a most elmúló világrend 
kialakulásával kapcsolatos vitákra irányítjuk figyelmünket. A közép- és kelet-európai 
kommunista totalitárius rendszerek összeomlásával közel egy időben Molnár Tamás 
filozófus (1921–2010) egy eddig magyar nyelven még nem publikált1 esszéjében 
(L’Europe entre parenthéses, 1990) már foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy az átalakuló 
világrendben mi lehet Európa sorsa, figyelemmel a megerősödő integrációs törekvések-
re, illetve a korábbi két szuperhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió ideológiai 
hatására. Tanulmányunkban Molnár Tamás gondolatait szeretnénk felidézni az európa-
iság lényegével kapcsolatban, kitérve az európai szellem erózióját illető aggodalmaira, 
mert meglátásunk szerint megállapításai a jelen helyzetben aktuálisabbnak tűnnek, mint 
valaha.

(Az identitásvesztés veszélye) Molnár Tamás több írásában is foglalkozik az európaiság 
tartalmával, Európa jövőjével. Ami a fent említett könyvét kiemeli, az, hogy kifejezet-
ten ennek a témának szenteli. A könyv magyar nyelven mindeddig nem jelent meg, csak 
franciául és angolul, holott megjelenése idején már Magyarországon is megszűnt az az 
állami cenzúra, amely Molnár Tamás gondolatait sokáig elzárta a magyar olvasóközön-
ségtől; a rendszerváltás eufóriájában talán sokan ünneprontónak tarthatták ezt a munkát, 
amely kritikát fogalmazott meg a régóta vágyott, és végre valós lehetőségként megjele-
nő európai integrációval szemben.

Ennek a könyvének már a címe is sokatmondó: Európa zárójelben. A könyv tézise, 
hogy „Európát veszély fenyegeti: multinacionális és multikulturális identitásának eltör-
lése egyfajta sivatag kedvéért, ahol a gazdaság uralkodik, és ahol a lelki értékeket jobban 
elnyomják, mint ma. A nyugati csoportok (az ipar és a sajtó) brutális fojtogatása már ott 
van Kelet-Európa »piacán«, a kontinens szabványosításának előfutárában: az oktatás, a 
média, az életmód, a reklámszlogenek. Egy homogén társadalom azzal fenyeget, hogy 
kiterjed az Atlanti-óceántól az Urálig, a béke megőrzésének és a jólét helyreállításának 
ürügyén. Valójában az egységes Európa csak egy kultúrtáj materializmusát fogja általá-
nosítani, amely elpusztította az emberi szellem legnagyobb eredményeit.”2

Molnár Tamás egyik fő tézise, amely más írásaiban is megjelenik, hogy Európa 
eljelentéktelenedésének eredendő oka, hogy Európa nem a saját kulturális és történel-
mi gyökereiből származó filozófiát követ, hanem – megtagadva keresztény gyökereit 
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– a két akkori világhatalom, a baloldali gondolkodásmódot meghatározó Szovjetunió és 
a jobboldali gondolkodást atlantista irányba alakító Amerikai Egyesült Államok ideo-
lógiáját veszi át. „Európa, amelyet nem a saját filozófiája határoz meg, amely az atlanti 
ideológia mellé áll, elhagyja a történelmet, és mellékszereplő lesz egy másik történet-
ben, amelyet mások írnak.”3 Ennek következtében „a felemelkedő országok nem példa-
képnek tekintik a Nyugatot, hanem lehetőségnek saját meggazdagodásukra, ami nem jár 
együtt a nyugati hagyomány, a kereszténység elfogadásával.”4

Molnár Tamás jól felismeri a jaltai világrend valós lényegét, nevezetesen, hogy 
a második világháború lezárását követen – az uralkodó narratívától eltérően – a 
Szovjetunióval és csatlósaival szemben nem a nyugati szabad nemzetek szövetsége állt, 
hanem az Amerikai Egyesült Államok, és az ő befolyása alá tartozó államok. A máso-
dik világháborút követően – az ENSZ égisze alatt, a nemzetek önrendelkezési jogára 
hivatkozással – a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok együttesen bontották le 
az európai államok gyarmatbirodalmait, befolyási övezetekre felosztva egymás között 
a világot, és a maga befolyási övezetében nemcsak a Szovjetunió, hanem az Egyesült 
Államok is saját ideológiáját juttatta uralkodó pozícióba.

Az európai államok fokozatos világpolitikai háttérbe szorulása tehát nem új keletű 
jelenség, hiszen folyamatosan jelen volt a második világháborút követő időszakban, 
gyökerei azonban korábbra nyúlnak vissza. A második világháború kitörésének fő oka 
ugyanis az, hogy az első világháborút lezáró békeszerződések a vesztesek jogos érdekeit 
teljes mértékben figyelmen kívül hagyta – márpedig valódi béke csak az igazságossá-
gon. Ahogyan Ferdinand Foch marsall, az első világháború egyik legtehetségesebb fran-
cia hadvezére fogalmazott: „Ez nem béke, hanem fegyverszünet 20 évre.”5 Valójában 
annak lehettünk tanúi, hogy az európai külpolitikát korábban csaknem egy évszázadon 
át, a napóleoni háborúk óta meghatározó angol egyensúlypolitikát a francia revans-
politika váltotta fel, amelynek célja a vesztesek katonai és gazdasági erejének teljes 
megsemmisítése, a visszavágás lehetőségének kiiktatása volt.

A történelmi események ennek a politikának a helyességét egyáltalán nem igazolták 
vissza, sőt, valójában bizonyították katasztrofális jellegét, hiszen Németország a nem-
zetiszocialista hatalomátvételt követően újjáépítette hadiiparát és hadseregét, és képessé 
vált arra, hogy olyan sikerrel szálljon szembe európai vetélytársaival, hogy csak két 
körön kívüli nagyhatalom – a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok – segítsé-
gével sikerült legyőzni, miközben csaknem egész Európa hadszíntérré és romhalmazzá 
vált. Sajnálatos módon azonban a második világháborút lezáró békerendszer nem tért 
vissza az angol egyensúlypolitikához, hanem ismét a vesztesek meggyengítésében látta 
a megoldást. Ahogyan Lord Hastings Ismay, a NATO első főtitkára a NATO lényegét 
megfogalmazta: „a németeket lent, az oroszokat kint és az amerikaiakat bent tartani” 
Európában.6 Látnunk kell azonban, hogy ennek alapvető oka az volt, hogy a feltételeket 
ekkor már a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok diktálta, amelyeknek nem 
állt érdekében az európai országok megerősödése.

Természetesen az európai „szövetségeseket” mind Keleten, mind Nyugaton meg 
kellett győzni ennek a politikának a helyességéről; ezt a célt szolgálta az uralkodó 
nagyhatalmak ideológiájának az elterjesztése a befolyásuk alá vont területeken. Az ural-
kodó narratívának rendkívül fontos szerepe van egy ország politikájának meghatáro-
zásban. Gondoljunk csak arra, hogy az első világháborút lezáró békeszerződésekben 
mind Magyarország, mind Törökország elvesztette területének jelentős részét. Míg azon-
ban Magyarország a „Mindent vissza!” jelszavával határozta meg külpolitikáját, addig 
Törökországban Atatürk sikerrel vívott meg egy függetlenségi háborút, amelyben azonban 



Valóság • 2019. március

PRIEGER–POMEISL: MOLNÁR TAMÁS EURÓPA JÖVŐJÉRŐL 3

az arab területek visszaszerzésére nem tett kísérletet, annak köszönhetően, hogy hazája 
európai jellegét akarta erősíteni.7 Így, míg mind Magyarország, mind Törökország visz-
szaszerezte etnikai területének csaknem egészét, addig a magyar revíziós politikát a kor-
társak félsikernek tekintették, míg Törökországban Atatürköt a nemzet megmentőjeként 
és újjáteremtőjeként ünneplik mind a mai napig.

Ahhoz, hogy megértsük az identitásvesztés mibenlétét és mértékét, meg kell vizsgál-
nunk azt a kérdést, miben is áll vagy állt az európai identitás lényege. Ez annál nehe-
zebb, mert bár az európaiság fogalma nyelvtanilag egy földrajzi fogalomra utal vissza, 
egyesek meglátása szerint „Európa” valójában nem is létezik, hiszen nincsenek termé-
szetes földrajzi határai, nincsen egységes kulturális és történelmi öröksége sem, ezért 
csupán politikai fogalomként értelmezhető. Európa politikai értelemben vett meghatá-
rozása ugyanakkor szintén nem mondható egységesnek.8

Az Európai Közösségek, majd az Európai Unió mind a mai napig nem definiálta 
pontosan az „európaiság” fogalmát, s ennek definiálása jelenleg sincs napirenden.9 
Mindazonáltal az európai identitás lényegét az Európai Unió külügyminiszterei már 
1973-ban, a Koppenhágai nyilatkozatban megfogalmazták.10 Ez a deklaráció három pil-
lért határoz meg, melyek: 

(1) a közös örökség és közös érdekek, melybe az európaiság értelmezésekor megfo-
galmazott kereszténység és polgári hagyományok tartoznak,

(2) az integráció melletti elkötelezettség, ezt a török csatlakozási tárgyalások komoly-
ra fordulásáig következetesen végigvitte az Európai Unió,

(3) a felelősségvállalás a harmadik világ országait érintő közös cselekvésért.11

Molnár Tamás számára azonban az európaiság lényege nem volt kérdéses: ő a keresz-
ténységet (elsősorban a Nyugat- és Közép-Európában honos katolicizmust) tekintette 
olyan közös alapnak, amelyre az európaiság kulturális-politikai fogalma felépíthető. 
Valóban, első alkalommal II. Piusz pápa említi Európát úgy, mint az ott élő (keresztény) 
népek közös hazáját, azokban az időkben, amikor az oszmán veszély ellensúlyozása 
érdekében erősíteni akarta a keresztény és európai önazonosságot.12 Josef Ratzinger, a 
későbbi XVI. Benedek pápa is úgy látta, hogy Európa pusztán másodlagos értelemben 
földrajzi fogalom, elsősorban azonban egy kulturális és történeti eszme.13 Az Európai 
Bizottság egykori elnöke, Romano Prodi pedig a következőket mondta: „nem […] kétel-
kedhetünk abban, hogy a kereszténység hatalmas mértékben járult hozzá azon értékek, 
ideálok és remények létrehozásához, amelyek ma az európai kultúra részeit alkotják. 
Európa történelmének nincs értelme a kereszténység történelme nélkül, annak erejével 
és gyengéivel együtt.”14

Annak, hogy az európai identitás mibenléte kapcsán ma ilyen heves viták folynak, 
nem csupán a két világhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió ideológiai terjesz-
kedésére vezethető vissza. Jól kell látnunk, hogy bár Európán belül történetileg tartós 
kohéziós erőt a kereszténység jelentett; kezdetben mint közös vallás, világnézet és mo-
rális meggyőződés, később egyre inkább csak mint filozófiai-kulturális hagyomány, az 
utóbbi 500 évben azonban ez a közös alap jelentős mértékben megrendült. A XVI–XVII. 
századi vallásháborúk súlyos törésvonalakat eredményeztek a keresztény világban, a 
XVIII. századtól kezdve pedig a francia felvilágosodás erősen antiklerikális, sőt egyre 
inkább kereszténységellenes gondolati hagyományt jelenített meg. A XIX. század máso-
dik felében – a pápai állammal folytatott küzdelmek hatására – az olasz egységtörekvé-
sek nyertek antiklerikális színezetet, a XIX–XX. század fordulójának Németországában 
pedig a dicső germán múlt mitizálása a rasszista újpogányság, a vér és föld („Blut und 
Boden”) ideológiáját szülte meg, amely fő ellenségét ugyancsak a „germán fajt meg-
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nyomorító”, „zsidó szellemiséget tükröző” kereszténységben látta.15 A XIX. század 
közepétől kibontakozó marxizmus pedig mindenféle vallásban – különösen a keresz-
ténységben – ideológiai ellenséget látott („a vallás a nép ópiuma”), és egy harcos, 
filozófiai ateizmust hirdetett. Bár ezek az ideológiák a XX. századig a társadalomban 
nem váltak általánosan elfogadottá, az európai értelmiségben azonban teret nyertek, 
így szerte Európában jelen volt egy olyan értelmiségi réteg, amely szívesen megsza-
badult volna a kereszténység megkerülhetetlen szerepétől. Ez az európai értelmiség 
vált aztán partnerévé a világhatalmak ideológiai terjeszkedésének.

Látnunk kell azt is, hogy míg Közép-Európában, ahol a kereszténység fontos 
identitásképző elem maradt a XX. század első felében is, és ahol a Szovjetunió har-
cos marxista ateizmusát terjesztette az általa megszállt országokban, az ideológiai 
gyarmatosítás jobban érzékelhető volt, és ezért a helyi társadalmak jóval erősebb el-
lenállást tanúsítottak, mint Nyugat-Európában, ahol az Egyesült Államok az európai 
szabadság védelmezőjeként, a jelszavak szintjén a kereszténységgel nem konfron-
tálódva terjesztette a maga ideológiáját. Nyugat-Európában a világháborút követő 
első évtizedek az európai kereszténydemokrácia virágzását hozták, a Szovjetunióval 
szembeni ellenállásban a keresztény értékek védelme is szerepet kapott. Ebben sze-
repe van annak is, hogy az amerikai kultúrát meghatározó angolszász felvilágosodás 
eredendően nem tette magáévá a francia felvilágosodás harcos antiklerikalizmusát, 
és a gyakorlatban sokkal inkább a vallási közömbösség jellemzi, míg a jelszavak 
szintjén egyáltalán nem idegenkedik a kereszténységtől. Molnár Tamás azonban, aki 
évekig élt az Egyesült Államokban, ezért testközelből ismerte az amerikai szellemet, 
jó érzékkel felismerte, hogy az amerikai kultúrát és ideológiát – még ha olykor hi-
vatkozik is Istenre, a Bibliára és a zsidó-keresztény értékekre – nem határozza meg 
olyan mértékben a kereszténység, mint hajdan az európai kultúrát.

Az európai identitásvesztés első különösen látványos megnyilatkozása az 
Alkotmányszerződés preambulumának ügye volt, amikor heves viták folytak ar-
ról, hogy abban említésre kerüljön-e Isten, és a kereszténység. A római jogra, a 
görög filozófiára és a humanizmusra hivatkozó szöveg (amelyben mottóként egy 
Thuküdidész-idézet szolgált) látványosan kihagyta az európai gyökerek közül a 
kereszténységet, az Alkotmányos Szerződést megfogalmazó Konvent bizonyos tag-
jainak ellenállása, különösen Belgium, valamint Franciaország ellenkezése miatt.16 
Király Miklós okkal jegyzi meg, hogy a keresztény hagyományokra való utalás 
elmaradása egy nyilvánvaló történeti tény elhallgatását jelenti, s ez egyben kísérlet 
Európa múltjának átértékelésére.17 Látnunk kell azonban, hogy – miként azt Molnár 
Tamás már jóval korábban jelezte – ez az átértékelés már korábban megkezdődött, 
és az Alkotmányszerződés preambulumának megfogalmazásával csak jobban lát-
hatóvá vált. A Magyarország ügyében az elmúlt években az Európai Parlamentben 
lefolytatott vitákban elhangzott kritikákból is nyilvánvaló, hogy ez a folyamat nap-
jainkban elért arra a pontra, ahol már a hagyományos európai keresztény identitás 
bizonyos elemeinek megjelenése a jogban és a politikában (Isten és a kereszténység 
említése az alkotmányban, az azonos nemű párok házasságának és örökbefogadá-
sának tilalma, a hagyományos családfogalom alkotmányos védelme stb.) már az 
európai alapértékek sérelmének kérdését veti fel egyesek számára. Ez mindennél 
világosabban mutatja, hogy – legalábbis egyes politikusok fejében – a korábbi 
európai identitást egy új európai identitással helyettesítették, amely már nem a ke-
reszténységen, hanem a diszkrimináció tilalmán, a korlátlan individualizmuson és a 
dekonstrukcionalista filozófián alapul.
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(Az európai egységtörekvések kritikája) Molnár Tamás bizonyos szkepszissel tekintett 
az európai egységtörekvésekre; nem ugyan általában az európai népek együttműködésén 
alapuló integrációra, hanem az Európai Egyesült Államok tervére. Európa jövőjét illető-
en ezért alapvetően nem az integrációs szervezet jövője izgatta, hanem inkább az egyes 
nemzetállamok és régiók fejlődési irányai érdekelték. Meglátásai többségét az azóta 
eltelt közel húsz év jórészt igazolta, néhány megállapítása azonban tévesnek bizonyult.

Molnár Tamás az európai egységtörekvéseket mind ideológiai, mind gyakorlati okok-
ból eleve kudarcra ítéltnek tekintette.

A legfőbb ideológiai alapú ellenvetése az volt, hogy a kortárs Európában nincs olyan 
közös ideológia, amely az egységes Európa felépítésének szellemi hátterét képezhetné. 
Maga az „egység”-gondolat válik ezért az egységesítés ideológiai alapjává, azonban 
Molnár szerint „[a]z »egység«-nek ez a fogalma egy ideológiai Ersatz [pótlék]. 1945 
óta az európaiaknak nincs olyan ideológiájuk, amelynek révén kifejezésre juttathat-
nák identitásukat. Az amerikaiaknak ott a kapitalizmus, a szovjeteknek a marxizmus. 
II. János Pál pápa nemrégiben említést tett Szent Benedek és Nagy Károly keresztény 
Európájáról, de ki merne manapság a teljességgel deszakralizált nyugaton ennek az 
eszmének a zászlóvivőjévé válni? Ami marad, a század meghatározó szellemiségének 
jegyében, az a Szent Fogyasztás által fővédnökölt egység.”18 Ezzel a megállapításával 
az európai értékekkel kapcsolatos vitákra tekintettel nagyobb részt egyet kell értenünk.

Bár az Európai Közösségek alapító atyái – Schuman, Adenauer, De Gasperi – ka-
tolikus vallású kereszténydemokraták voltak, és – miként azt még muszlim szerzők is 
elismerik – a „kereszténydemokrata transznacionalizmus segített a »mag-Európa« foga-
lom létrejöttében és megszilárdulásában, annak gazdasági tartalmát összekapcsolva az 
értelmes politikai integráció hosszútávú céljával. […] Emellett a kereszténydemokrata 
transznacionalizmus jelentősen hozzájárult az európai integráció politikáihoz a […] kor-
mányközi kapcsolatokra való kizárólagos összpontosításnál szélesebb értelemben”,19 és 
„[e]léggé nyilvánvaló, hogy a kereszténydemokraták vezető, ha nem is mindig sikeres 
szerepet játszottak az európai kontinens politikai életében a második világháború után. 
[…] A kereszténydemokrata eszme ezért alátámasztja az európai integráció alapelveit.”20

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kereszténydemokrácia vagy akár a kereszténység olyan 
közös és általánosan elfogadott eszme Európában, amely az egység kialakításának, az integ-
rációs folyamat irányának és tartalmának kialakításában ideológiai alapját képezhetné. Jól kell 
látnunk, hogy bár az Európai Parlamentben a legnagyobb frakcióval az eredetileg a keresz-
ténydemokrata pártokat tömörítő Európai Néppárt rendelkezik, soha sem tudott nemhogy 
hegemón szerepet, de többséget sem szerezni az Európai Parlamentben. Ráadásul az Európai 
Néppárt kereszténydemokrata eszméhez kötődése az utóbbi néhány ciklusban jelentősen 
meglazult, köszönhetően annak, hogy Nyugat-Európában számos kereszténydemokrata párt 
– pragmatikus megfontolásból – a baloldali és neoliberális eszmeiség felé nyitott. Nagyon 
jellemző, hogy az Európai Néppártnak is van kereszténydemokrata és liberális szárnya.

Molnár szerint azért lehet ennek az egységnek a „fővédnöke” a „Szent Fogyasztás”, 
mert szerinte „Európa egységének eszméjét kereskedők alkották meg, akik amerikai 
stílusú előnyökre vágytak, továbbá az általuk pénzelt publicisták, akik a lapokat a sárga 
vagy vörös veszedelemről szóló hírekkel árasztották el. Megrettenve egy szovjet invázi-
óra vonatkozó pletykától, az antimarxista (és sokszor ex-marxista) európai értelmiségiek 
többet akartak egy olyan katonai paktumhoz való csatlakozásnál, ami fogalmilag csak 
átmeneti lehet; teljes egységet követeltek, mindörökké szólóan. Néhány világosabb – 
vagy pusztán patriótább – elme átlátja a szuverenitás feladásának abszurditását egy bi-
zonytalan és mindenképpen időben korlátozott fenyegetés elhárítása érdekében.”21
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Molnár azonban nemcsak a közös ideológiai alap hiányát rója fel: gyakorlati 
aggályai is vannak az egység megteremtésével kapcsolatban. Alapvetően abból 
indul ki, hogy az integrációban részt vevő nemzetek nemzeti sajátosságai olyan 
különbségeket jelentenek, amelyek megakadályozzák az egységes „európai” ka-
rakter kialakítását. „Nem szólván most a francia etatizmusról vagy a spanyol alul-
fejlettségről, amelyek önmagukban is a gazdasági homogenitás akadályát képezik, 
valóban azt képzeljük, hogy a német gazdaság – amelyet holnap már Mitteleuropa 
milliónyi munkása és fogyasztója táplál majd – elfogadja majd, hogy Görögország 
vagy Portugália hangvillájához igazodjék?”22 „Németország másik oldalán ott van 
Franciaország, … az erényei maguk akadályozzák meg abban, hogy feláldozza ma-
gát a modern iparosodás dinamizmusának oltárán. … Valóban azt képzeljük, hogy 
ez a két ország 1992 után együtt fog működni, avagy létrejön egy új embertípus, az 
»európai üzletember«, egyesítve az egyik sármját (és arroganciáját!) a másik haté-
kony pontosságával?”23 Kétségtelen, hogy mind az egységes belső piac kialakítása, 
mind a gazdasági és monetáris unió megvalósítása során az európai vezetőknek 
szembesülniük kellett azzal, hogy a gazdasági különbségek – amelyek sokszor az 
eltérő munka- és pénzügyi kultúrára vezethetők vissza – a kohéziós politika sikerei 
ellenére tartósan fennmaradnak. A 2008-as gazdasági válság, illetve a 2010-es adós-
ságválság megmutatta, hogy a mediterrán államok a közös pénz ellenére egészen 
más utat járnak be, mint Németország.

Molnár kitér a két legfontosabb európai ország, Németország és Franciaország 
azon sajátosságaira is, amelyek szerinte az egység megvalósítása ellen hatnak. 
Franciaország esetén ezt az etatizmusban látja: „Franciaország[ot] … erényei maguk 
akadályozzák meg abban, hogy feláldozza magát a modern iparosodás dinamizmu-
sának oltárán. … Még egy európai szupraszuverenitás égisze alatt sem fog sikerülni 
lebontani Franciaországban az államot és az etatizmust, ahogyan nem lehet eltüntetni 
az éppen csak hogy lappangó polgárháborút sem, amely 1789 óta szedi áldozatait.”24 
E megállapítást a jelenkor eseményei mintha nem igazolnák; sok területen a francia 
állam dezintegrációját figyelhetjük meg, noha a „lappangó polgárháború”, a francia 
társadalmon belüli, mélyen eltemetett ellentétek mintha felerősödtek volna az utóbbi 
időkben. Kétségtelen ugyanis, hogy a „nagy francia forradalom” mítosza, amely a 
szekuláris, sok tekintetben erősen antiklerikális Francia Köztársaság eredetmítosza is, 
gátolja az akkori események tárgyilagos vizsgálatát, és mindmáig megosztja a francia 
társadalmat, amelyben a királypártiak és jakobinusok, a buzgó katolikusok és a harcos 
antiklerikálisok leszármazottai élnek együtt.

Molnár helyesen ismeri fel Németország központi szerepét a jövő Európájában – er-
re alább bővebben is kitérünk. Molnár utal arra, hogy egy kiterjedt eurázsiai birodalom 
létrejötte – amely az orosz–német együttműködésen alapul – „a Németországban mé-
lyen meghúzódó csábítások egyike, és talán éppen egy újabb ilyen irányú kísérlet haj-
nalát éljük. Csakhogy egy ilyen vállalkozás kibontakozása rendszeresen beleütközik 
a németek arra való képtelenségébe, hogy a birodalmi teendőket ellenséges reakciók 
felszítása nélkül gyakorolják. Valószínű, hogy egy eurázsiai egységben hamarosan a 
német elem dominálna, … Mindazonáltal a döntő történelmi pillanatban Németország 
nem találja azt a Nagy Sándort, aki egybeforrasztaná a kultúrákat, sem azt a Cézárt, 
aki a légiók brutális szigorúságát ötvözni tudná a római közigazgatás szabadságával. 
Hitlert talál, a maga nemzeteket elidegenítő faji és pángermán teóriáival. Mindebből 
levonhatjuk a következtetést, hogy egy orosz–német kondomínium rövid életű lenne, 
még ha kezdetben sokak javára is válna.”25
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Molnár ezért úgy látja, hogy „[a] szokásos rózsaszín szemüveget… félretéve lát-
szik, hogy az EGK a német hegemonizmust kielégítve egy zsákutcába tart. … a rend-
kívül problematikus gazdasági egyesítést nem fogja a kontinens politikai egyesülé-
se kísérni.”26 „Németországnak a konstrukció közepére helyezésének illúzióját, …
veszélyeztet[i], hogy fölé kerekednek nemzeti projektjei, a gazdasági dinamizmus, a 
potenciális hegemóniája Közép-Európában és a keletebbre fekvő országokban. E te-
kintetben emlékezzünk Max Weber 1916-os megjegyzéseire, amelyben figyelmeztette 
Németországot London, Párizs és Moszkva hegemónia-igényére (Washington nem lé-
tezett politikailag). A weberi perspektívában Németországnak központi pozícióját kell 
használnia ahhoz, hogy szövetségese legyen a kis nemzeteknek, a francia, az angol vagy 
az orosz igényekkel szemben.”27 Meglátása szerint azonban Németország saját hegemó-
niaigénye miatt nem fogja betölteni ezt a szerepet.

Molnár problémának tekinti az európai népek és nemzetek közti szolidaritás ala-
csony fokát is: „miért érezné magát pl. Magyarország, Lengyelország vagy Románia 
érintettnek, ha bizonyos nyugati országokat afrikai hordák özönlenének el? Kelet- és 
Nyugat-Európa távolról sem képeznek egységet, egyikük sem siet a másik segítségére, 
nem jobban, mint ahogy Észak és Dél támogatták egymást a történelem folyamán. A 
kultúra területén viszont mindig is létezett ez. Ami a felsőoktatást illeti, a régi középkori 
recept a vándorló, de saját [szülő]földjükben gyökerező diákokkal sokkal inkább alkal-
mas volt kulturális hálózatok kialakítására, mint a hidegháborús propaganda-találmány: 
a »cultural exchange programs« keretében az így elvakított fiataloknak kínált vegyes 
diplomák.”28 A biztonságpolitikai szolidaritás hiányára vonatkozó megállapításával a 
közelmúlt eseményei fényében vitatkoznánk: a Schengeni Térségben érvényesülő moz-
gásszabadság miatt ugyanis a közép-európai tagállamok számára sem mindegy, hogy 
a nyugat-európai tagállamokban milyen belbiztonsági helyzet alakul ki, és a V4 tagor-
szágok nemcsak az őket közvetlenül érintő kötelező elosztási kvótákat ellenzik, hanem 
határozottan szorgalmazzák a schengeni külső határok védelmét is.

Molnár hangsúlyozza azt is, hogy „… »Európa felépítése« nem egy egységes és egyértel-
mű jelentéstartalommal bíró fogalom; sehol sincs megírva, hogy eredménye szükségképpen 
az egység lesz. Meg kell ismételnünk, hogy egy világos eszmének csak a látszatáról van szó 
itt, egy olyan elképzelésről, amely az »egység«, az »Egyesült« Államok, Szovjet»unió«, 
»Egyesült« Nemzetek Szövetsége és hasonló szavak és szókapcsolatok presztízsében gyö-
kerezik. Azok a nagyszabású problémák, amelyekkel az európai nemzeteknek jelenleg és 
jövőben szembe kell nézniük, nem válnak az egység révén egy csapásra megoldhatóvá.”29 
„Végső soron az európai egység egy olyan elképzelés, amelyet a népek valósága ki fog 
üresíteni, de csak miután kialakult a belőle fakadó káosz.”30 A jelenleg is zajló szuverenitási 
vitákat látva igazat kell adnunk adni Molnár Tamásnak annyiban, hogy az európai integráció 
végcélja nem szükségképpen egy teljes politikai egység, egy szövetségi állam megjelené-
se, hiszen ez nem tekinthető minden probléma megoldásának, sőt, annak kialakítása újabb 
problémák forrása lehet. Az, hogy az európai integrációs folyamat káoszba fog-e torkollni, 
szerintünk nagyban függ attól is, hogy az európai népek milyen integrációs modelleket kö-
vetnek a jövőben, a felmerülő problémákra milyen válaszokat adnak: mindenre kritikátlanul 
az integráció elmélyítését ajánlják gyógyírként, vagy megfelelő szerepet szánnak a jövőben 
a szubszidiaritásnak és az államok lojális együttműködésének – az Európai Unió alapszerző-
dései ugyanis mindkét út számára megteremti a kellő jogalapot.

Molnár kritizálja azt a megközelítést is, miszerint a káosz és a dezintegráció jelei 
arra utalnának, hogy „Európa a rendszerező anarchiában épül, egy olyan ökoszisztéma 
mintájára, amelyben az egyazon geo-klimatikus miliőben található élőlények sokasága 
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küzd egymással és táplálja egymást, interakcióikkal formálva azt”.31 Meglátása szerint 
„a strasbourgi és brüsszeli szuper-bürokráciát látva nem egy ökoszisztéma szerves és 
spontán növekedése jut eszünkbe. Ezt az ökoszisztémát mintha a marxizmusban meg-
fáradt nehézkes értelmiségi osztály választotta volna meg összehasonlításképpen, azzal 
a céllal, hogy elrejtse azon nemzetek valóságát, amelyeknek személyisége nem tenné 
lehetővé, hogy hagyják magukat feloldódni egy homogén masszában. … Kijelentésük, 
amely szerint »Európa épül«, nem más, mint predetermináció, hiszen nem tudhatják, 
hogy valóban épül-e”.32

Molnár szerint inkább egy felülről vezérelt egyesítés kísérlete érhető tetten az esemé-
nyekben. „Európa, amely sosem volt egységes, mindig is a legtermészetesebb kísértést 
jelentette a föderátorok számára, akiket manapság – a most uralkodó ideológiának meg-
felelően – az »egyesítők« váltottak fel. Ez nem valamiféle új dolog. A szabályokat már 
a két »Róma«, a birodalom és az egyház kidolgozta, következésképp majd’ két ezredév 
történelméről van szó. A föderátorok kevesen voltak, de nagy hatalommal bírtak: Nagy 
Károly, a római-germán császárok Ottótól V. Károlyig, Napóleon, Hitler. A föderáció tö-
rekvése három eszméből táplálkozott: az univerzalista római katolicizmusból, az észak-dé-
li tengely mentén kibontakozó birodalmi eszméből (Németország nyomulása a Földközi-
tenger felé), s a forradalmi-jakobinus eszméből (amelyből Napóleon is örökölt). A szovjet 
megszállással egy negyedik eszmei irányzat is napvilágot látott: a nagy-orosz előrenyo-
mulás, amely a jakobinizmustól is örökölt, részben marxista közvetítéssel. Azonban végül 
egyetlen felsorolt próbálkozás sem tudott győzedelmeskedni. Az ellen-hullám – nemzeti 
ellenállás képében megjelenve – nem váratott magára. … A föderátor elutasításának ez a 
jelensége abból a pluralitásból fakad, amely maga Európa … A X–XVI. század császári 
egyeduralmi törekvéseire az Egyház és Franciaországtól Magyarországig a királyságok 
válaszoltak, Napóleonéra Poroszország, Spanyolország stb., Hitlerére az egész konti-
nens, egyik végétől a másikig. Manapság is a nemzetek állják útját a moszkovita hege-
móniának. Miért éppen ezt a nemzeti tényezőt áldoznánk fel, amely ellenáll a különböző 
gigantizmusoknak – amelyek közül az egyik az egységes Európa lenne?”33 Felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy „nem hihetjük, hogy egy brüsszeli modell mentén egyesített Európa 
mentes lesz valamely »föderátor« sokadik próbálkozásától. A nemzeti, birodalmi, ideoló-
giai ambíciók elszunnyadnak, de sosem kerülnek teljesen a föld alá. Lehetséges-e bármi-
féle biztosíték fellángolásuk és az általuk szított lelkesültség ellen? Nem. Csak a nemzeti 
tudat és minden, ami ehhez kapcsolódik, képes kitartó ellenállást képezni.”34

Kétségtelen, hogy ebben az érvelésben sok igazság van. A nagyhatalmi politika min-
dig is szeretett nagy egységekben gondolkodni, amelyeket egységes elvek szerint, egy 
központból lehet igazgatni. A nagyhatalmi politika számára minden csak államigazgatási 
kérdés, az is, ami a helyi vagy nemzeti érdek szempontjából létkérdés, vagy legalábbis az 
identitás megőrzésének kérdése. A 2015-ös bevándorlási válság kapcsán kidolgozott köte-
lező elosztási kvóták is ezért váltottak ki heves ellenállást a közép-európai tagállamokban, 
és vallottak kudarcot már elfogadásuk előtt, az önkéntes kvóták időszakában. Az emberek 
nem tárgyak, amelyeket tetszőlegesen lehet elhelyezni a Schengeni Térség tetszőleges 
pontjain: identitással, vágyakkal és célokkal rendelkező személyek, akik egyes tagálla-
mokban tudnak integrálódni, máshol azonban nem tudnak hova kapcsolódni, és a befoga-
dó nemzetek is más-más felfogással közelítenek a különböző társadalmi változásokhoz.

Ki kell emelnünk továbbá azt a gondolatot, miszerint „[a] föderátor elutasításának 
ez a jelensége abból a pluralitásból fakad, amely maga Európa”. Ezt a megállapítást 
ugyanis a történelem igazolja. Az európai népek és nyelvek, kultúrák és vallási 
közösségek sokszínűsége, a kisebb és nagyobb autonóm közösségek léte, az egész 
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Európára kiterjedő birodalom létrehozásának ismétlődő kudarca különösen olyan álla-
mokkal való összevetésben szembetűnő, mint Kína vagy az Amerikai Egyesült Államok, 
amely mindig is magába olvasztotta a bevándorló tömegeket, sokszor egész népeket 
emésztve el, két-három generáción belül asszimilálva őket, és ahol nagy kiterjedésű 
birodalmak jöttek létre. Az egységes európai alapértékek kérdése ezért is vált ki heves 
vitákat: az európai kultúra ugyanis – még ha a kereszténység közös értelmezési keretet 
adott is – mindig is elismerte a részletek tekintetében a különvéleményhez való jogot.

Molnár azonban alighanem tévedett abban, hogy „Németország körül továbbra is az 
európai egység elleni lázadó erők kristályosodnak”.35 Valószínűleg az vezette tévútra, 
hogy nem ismerte fel, hogy Németországban – a nemzetiszocialista múlt miatti ve-
zeklésként – milyen mértékben erodálták a német nemzeti öntudatot. Való igaz, hogy 
a Kohl-érában Németország fékezni igyekezett az elhamarkodott egységesítést és az 
európai integrációs szervezet központosítását, nem is annyira a nemzeti érzéstől, mint 
inkább a hagyományos kereszténydemokrácia józan konzervativizmus és szubszidia-
ritás-eszméje által motiváltan. A szociáldemokrata kormányok alatt, majd különösen 
a Merkel-éra nagykoalíciós viszonyai között azonban Németország egyre nyíltabban 
vállalta az integráció „motorjának” szerepét.

Molnár ugyanakkor helyesen ismerte fel a szupranacionalitás eszméje mögött meg-
bújó globalista mozgatórugókat és a kulturális homogenizáció veszélyét: „[v]issza lehet 
fejleszteni vagy tettetni, … hogy a nemzetek elszigetelt erőfeszítései már nem lehetsé-
gesek … Azt mondják például, hogy a jelenlegi helyzetben a nemzeti szuverenitás el-
avult. Az csak a problémamegoldás, a kihívások, a döntéshozatal, a működési tényezők 
kérdése. Ezen az amerikai-technokrata zsargonon túl, úgy látjuk, hogy megjelenik a 
globalista logika. Ha a nemzeti »kis szervezetek« már nem életképesek, miért ne lép-
jünk tovább és követeljük a bolygó egységét? Ha az európai nemzetek készek az ön-
feladásra, miért nem egész Európa, beleértve egy fiatal szenegáli muszlimot is, aki azt 
mondta, hogy az iszlám erejével szemben nem kínál semmi izgalmasat. … A szakértők 
és a »döntéshozók« gazdasági egysége biztosan nem. Különös azt mondani legalábbis, 
hogy e szakértők mindegyike siránkozik – miközben egy irreverzíbilis egyesülésért 
dolgozik – a kontinens kulturális sokszínűségének csökkenése miatt.”36

Molnár ezzel szemben a gyakorlatban a nemzeti politika lappangó elsődlegessé-
gét látta megvalósulni: „[m]anapság nehéz észrevenni bármilyen, a bolygót átjáró 
nemzetekfölötti szellemet, hacsak nem a politikusok öncélú beszédeiben, amelyeket 
követően, a pulpitusról leszállva, ők maguk is a nemzeti érdek követeivé vedlenek visz-
sza. Mindent egybevetve a nemzet élhető marad – és kész arra, hogy más nemzetekkel 
együttműködjék. A függetlenséget kimondhatatlan szenvedések árán sikerült elnyerni 
– vajon ki lenne az, aki önként feláldozná a függetlenséget egy legalábbis kétes ügy 
érdekében?”37 Ennek következménye pedig szerinte az, hogy „[a] nemzeti törekvések és 
taktikák összefonódása megbénítja az együttműködést és az ügyek intézését.”38 Ennek 
megoldása csak az lehet, hogy „»Európá«-nak meg kell szülnie egy olyan tisztségvise-
lőt, egy olyan közszolgát, aki éppoly elkötelezett, mint a középkor óta az állam nagy 
szolgái. A lelketlen bürokrácia, az anti-utópisták rémálma (Huxley, Orwell, Bernanos, 
Zinovjev) azzal fenyeget, hogy valósággá válik. Mi akkor észre fogjuk venni, hogy a 
sokat-dicsért egység nemcsak egy mechanizmust hoz létre, hanem egy olyan ideológiát, 
amely összeegyeztethetetlen az európai szellemmel…”39

Az európai politika legújabb fejleményei úgy tűnik, mintha cáfolnák Molnárnak ezt 
a meglátását. A 2008-as gazdasági válság után számos országban kerültek hatalomra 
olyan technokrata vezetők, akikkel szemben gyakran elhangzott a vád, hogy nem a saját 



10 PRIEGER–POMEISL: MOLNÁR TAMÁS EURÓPA JÖVŐJÉRŐL

Valóság • 2019. március

nemzetük, hanem egy globális pénzügyi elit érdekeit szolgálják. Napjainkra az európai 
közszolgák rétege is megszületni látszik, amely valóban önálló, a nemzeti érdekektől 
és értékektől független, globalista, egységesítő ideológiát tesz magáévá. Látnunk kell 
azonban, hogy e technokrata vezetők számos európai államban azóta megbuktak, és e 
globalista ideológiák képviselői gyors népszerűségvesztést szenvedtek el, mikor a saját 
országuk alapvető problémáit nem tudták hatékonyan kezelni. Azt is látnunk kell, hogy 
az utóbbi években számos alapvető változás állt be ezen a téren: e globalista ideológia 
hátországa az Egyesült Államokban megrendülni látszik, a nemzeti érdekek képvisele-
tének elhanyagolása pedig válaszul sokhelyütt belpolitikai átrendeződést eredményezett: 
a technokrata vezetőket támogató hagyományos pártok támogatottságának nagyarányú 
csökkenése mellett alternatív politikai tömörülések erősödtek meg és váltak országos 
tényezővé, bár áttörést sehol sem értek el. Jelenleg tehát nem lehet megjósolni, hogy a 
nemzeti gondolat reneszánsza fog-e elkövetkezni Európában (ez nagyban függ a német 
belpolitika jövőbeli folyamataitól), vagy mindez annak csak egy utolsó fellobbanása a 
végső vereség előtt.

Molnár Tamás már jó egy évtizede előre jelezte: „[…] az európai egység nem kis 
részben retorikus marad, a helyi érdekek ezen keresztül érvényesülnek, és a periferi-
kus hatalmaknak – amilyen Törökország vagy Izrael – nagy befolyásuk lesz az európai 
ügyekben.”40 Látva Törökország helyzetének megerősödését a migrációs válság kezelé-
sében betöltött szerepére tekintettel, figyelemmel az Európai Unió megosztottságára e 
kérdésben, igazat kell adnunk neki.

(Az európai politika átalakulása) Molnár Tamás – miként fentebb láttuk – szkeptikus 
volt az európai egységesítési folyamatot illetően. Ennek megfelelően inkább az fog-
lalkoztatta, hogy az új helyzetben hogyan fog változni az európai nemzetállamok 
szerepe és politikája a jövőben. Vizsgálódása során azt az elméletet vette alapul, 
hogy Európa három nagy régióból, Kelet-, Közép- és Nyugat-Európából áll; elfo-
gadta tehát azt a regionális felosztást, amelyet nagyhatású tanulmányában Szűcs 
Jenő kidolgozott.41 Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy Kelet-Európa és Közép-
Európa elhatárolását nem tartotta lényegesnek, ezért nem is teljesen világos, hogy 
amikor Kelet- vagy Közép-Európáról ír, pontosan melyik régióra gondol,42 bár meg 
kell vallanunk, hogy ez Szűcs Jenő tanulmányából sem egyértelmű.43

A probléma gyökere abban rejlik, hogy e három régió történeti határai keresztezik 
a mai országhatárokat. Az alapvető határvonalakat ugyanis a keleti vagy a nyugati 
kereszténység dominanciája, illetve a központosított abszolutista államok és a rendi 
állam, vagyis a kereskedelemre és az iparra épülő gyarmatosító nagyhatalmak és 
a mezőgazdasági dominanciájú európai országok közti különbségek alakították ki. 
Így például Románia Kárpátokon kívüli területe történetileg Kelet-Európához tar-
tozik, míg Erdély Közép-Európához; Poroszország, Szászország vagy Bajorország 
Közép-Európához, míg a német Rajna-vidék inkább Nyugat-Európához. Az Európai 
Unióhoz tartozás alapján jelenleg Romániát és Bulgáriát inkább a közép-euró-
pai régióhoz sorolhatjuk, bár kulturálisan inkább Kelet-Európához tartoznának. 
Németország esetén pedig nyitott a kérdés, melyik régióhoz tartozik: a német egye-
sítést követően úgy tűnt, visszailleszkedik a közép-európai térségbe mint annak 
domináns hatalma, ma azonban inkább úgy tűnik, mintha inkább Nyugat-Európához 
sorolná magát.

Az alábbiakban négy fő kérdést vizsgálunk meg: az orosz politika alakulását, 
Németország felemelkedését, a közép-európai változásokat és az amerikai befolyás 
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csökkenését. Első látásra Molnár Tamás jóslatai nem váltak be, azonban lehetséges, 
hogy csak túlságosan rövid az az időtáv, amelyben vizsgálódhatunk, és a hosszabb távú 
folyamatokat illetően mégis igaza van.

(Oroszország integrációja vagy izolációja) Molnár Tamás Oroszországot illetően két 
forgatókönyvet vázol fel, amelyekben azonban közös, hogy szerinte Oroszország a 
jövőben sem tud lemondani teljesen a nyugati irányú befolyásáról.44 „Moszkva vagy 
megalázva érzi majd magát az újabb világhódító kísérlete, a marxizmus csődje miatt 
és erre a megaláztatásra brutálisan egy militáns és szláv nacionalizmussal válaszol 
majd, vagy – és ez tűnik valószínűbbnek – meg kíván őrizni az ex-vazallus államai 
fölött egy bizonyos szintű kontrollt, elfogadván, hogy ő maga is Európa részét képezze 
legalábbis időlegesen. Az egyetlen állam, amely megnyithatja számára ezt az utat, az 
Németország, egy újra egyesített Németország.”45 Molnár felteszi az alapvető kérdést: 
„Milyen érdeke lenne Németországnak az oroszokkal való üzletelésben? Először is 
a két Németország teljes egyesítése, amely nem mehet végbe Moszkva jóváhagyása 
nélkül. … Másodszor, a gazdasági és kulturális behatolás a korábbi szatellit-térségbe. 
Harmadrészt a béke két fronton – mégpedig ahelyett, hogy ebből legalább egyen a 
háború állandóan jelen lévő lehetőségével kellene szembenézni.”46

Az első két megfontolás mindenképpen tetten érhető az Európai Unió keleti bővíté-
sét megelőző időszakban: ebben az időszakban – amely Oroszországban nagyobb részt 
egybeesett a Jelcin-érával – Oroszország valóban igyekezett széleskörű kapcsolatokat 
kialakítani az Európai Unióval, amit jól mutat az 1994. június 24-én Korfun megkötött, 
és 1997-ben hatályba lépett orosz társulási megállapodás,47 amely 2007 novemberében 
– mivel a lengyel vétó miatt nem került megújításra – hatályát vesztette.48 Meg kell 
azonban vallanunk, hogy Oroszország a 2000-es évek elejétől fogva kizárta az uniós 
tagságot,49 és erre az Európai Unió intézményrendszere sem volt felkészülve. Az Európai 
Unió és a NATO keleti bővítése növelte a távolságot Oroszország és az Európai Unió 
között, különösen miután az Európai Unió 2009-ben hat kelet-európai és dél-kaukázusi 
partnerország részére létrehozta a Keleti Partnerség programját.50 A helyzetet tovább 
rontotta az ukrajnai polgárháború kitörése 2014-ben, amelynek kapcsán, a Krím elcsato-
lása miatt az Európai Unió gazdasági szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben.51

Molnár megítélése szerint Oroszország helyzetét meghatározza saját valós erejének 
felmérése: „Oroszország, ez az alulfejlett birodalom, amely sok tekintetben vagy a kö-
zépkorban, vagy az ázsiai időszámítás szerint, vagy bizonyos szempontokból a XIX. 
században él, kezdi tudomásul venni határait szétfeszítő birodalomkénti törékenysé-
gét. … Moszkva hetven éve (hogy a korábbi korszakokat ne említsük) azt a mítoszt 
éli, amelyet olyan nyugati értelmiségiek kreáltak – s amelyet az Egyesült Államok 
átvett és felerősített –, akiknek a „Rossz” elleni keresztes hadjáratukhoz szüksé-
gük volt egy hatalmas erejű és rendkívül agresszív ellenségre, hogy annak tükrében 
kirajzolódhassék saját angyali mivoltuk. E nélkül a kettős mítosz nélkül a Szovjetunió 
már leomlott volna, gazdasági nemtörődömsége miatt.”52

Kétségtelen, hogy a Jelcin-érában Oroszország elbátortalanodott a külpolitikában, és 
ebben az időszakban – az állam dezintegrációja és befolyási övezetének visszaszorulása 
mellett – a nyugati igények csaknem kritikátlan kiszolgálása jellemezte. Oroszországban 
azonban a 2000-es években alapvető fordulat állt be: a Putyin-éra kezdetén az államha-
talom megerősítését követően „a dinamikus orosz gazdasági növekedés tovább csökken-
tette az orosz ráutaltságot és folyamatosan javította Moszkva alkupozícióit az EU-val 
szemben is”,53 e mellett Oroszország külpolitikailag is aktívabbá vált.
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A 2011-es ún. arab tavasz jórészt felszámolta Moszkva befolyását a Földközi-tenger 
medencéjében a szövetséges rendszerek megdöntése révén, nem csoda tehát, hogy 
Oroszország – latakiai támaszpontja védelmében – az Aszad-rendszer oldalán beavat-
kozott a szíriai polgárháborúba. További konfrontációra adott alkalmat a nyugati szö-
vetségi rendszerrel a 2014-ben kitört ukrajnai polgárháború, hiszen annak kitörésére az 
adott okot, hogy Ukrajna új vezetése a hatalomátvételt követően – az 1991-es Budapesti 
Egyezményben rögzített katonai semlegességgel szemben – kilátásba helyezte az ország 
Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozását. Oroszország ezekben a konfliktu-
sokban meglepően erősnek bizonyult – a nyugati elemzők alighanem alulbecsülték az 
orosz lakosság teherbíró képességét és az orosz öntudat jelentőségét.

Molnár tehát alapvetőn helyesen látta, hogy Oroszország – az európai hozzáállástól 
is függően – az európaiság és a nemzeti öntudat, a stratégiai partnerség és birodalmi kü-
lönállás között ingadozik. Abban is igaza volt, hogy „a német partnership megerősítené 
Oroszország helyzetét Kelet-Európában. A Moszkva–Berlin kondomínium elválasztaná 
Németországot az Adenauer által a Washington–Párizs–London háromszöggel kötött 
szövetségtől”.54 Ennek remek példája az Északi Áramlat gázvezeték, amelynek elsőd-
leges célja a német (és nyugat-európai) piac ellátása orosz gázzal, a kelet- és közép-
európai tranzitállamok kiiktatása révén. Bár a terv elsősorban Ukrajna ellen irányult, 
amellyel az orosz félnek folyamatos vitái voltak a tranzitdíjak és a gázár tekintetében, 
a projekt kritikusai szerint arra is lehetőséget teremt, hogy az orosz fél gazdasági esz-
közökkel szorongassa meg az orosz gáztól függő kelet- és közép-európai országokat a 
nélkül, hogy a nyugat-európai szállításokat veszélyeztetné.55

Molnár azonban alighanem alulbecsülte a gazdasági szempontok jelentőségét az 
orosz–német kapcsolatokban. Oroszország ugyanis hatalmas piac a német ipar számára, 
egyben igen bőséges nyersanyagforrás is. Így a Krím elcsatolása miatti szankciók dacára 
a német–orosz gazdasági kapcsolatok mindkét fél számára fontosak, és a politikai viták 
nem akadályozzák a két fél közti üzletek megkötését, amelyek mindkét fél nagyhatalmi 
helyzetét megerősítik.56 Nem világos ugyanakkor, hogy kialakul-e a felek között ha-
talomfelosztás, létrejön-e egy második Molotov–Ribbentrop-paktum, amely alapján a 
két nagyhatalom Közép-Európát német, míg Kelet-Európát orosz befolyási övezetnek 
tekinti, és ennek megfelelően alakítja az érintett államokkal kapcsolatos külpolitikáját. 
Az Ukrajna melletti német kiállás ezt egyelőre cáfolni látszik, bár nem világos, hogy az 
amerikai érdeklődés csökkenésével ez tartósan fennmarad-e.

(Németország felemelkedése) Molnár Tamás egyik leginkább pontos felismerése, hogy 
az integráció legfontosabb államává az egyesített Németország válik: „a kontinens sorsa 
Németország kezében van. 1945 óta egymásra rakódó illúziókban ringatjuk magunkat: a 
győzelmes Európa, az Európába vetett hit illúziójában, abban az érzésben, hogy létrehoz-
hatjuk, kialakíthatjuk Európát anélkül, hogy figyelembe vennénk Németországot, mint 
legnagyobb kontinentális hatalmat, vagy inkább anélkül, hogy figyelembe vennénk, hogy 
Németország nem egy akármilyen ország a sok közül az európai sakktáblán. Körülötte, és 
csakis körülötte rivalizáltak 1945 óta az oroszok, amerikaiak, angolok és franciák (főképp 
de Gaulle), mindegyik megpróbálva az országot magához vonni.”57 Ez a megállapítása 
azért is különösen jelentős, mert egészen a legutóbbi időkig Németország óvakodott attól, 
hogy úgy tűnjék: hegemón szerepre tör az Európai Unión belül. Igazából csak a 2010-es 
évek felében vállalták nyíltan, hogy Európát Berlinből irányítják. Ennek oka elsősorban a 
többi nagy tagállam aggályai iránti tapintatban keresendők, mert Németország gazdasági 
súlya vagy népessége alapján 1990 óta a legnagyobb tagállam.
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Molnár utalt ezekre a német egyesítéssel kapcsolatos aggályokra is: „[s]zámos érte-
kezés született a német egyesítés lehetetlenségéről, nem kívánatos voltáról, abszurditá-
sáról. Elmondták, hogy Németország »természetes állapota« az lenne, ha kis egységekre 
morzsolódna, s hogy a föderáció előmozdítói – Bismarck, Hitler – minden egyes alka-
lommal egy agresszív militarizmust generáltak, amely Németország és Európa számára 
is rosszul végződött. Elfelejtkeztek arról a tényről, hogy mikor Németország államok 
sokaságából állt, Európa keresztény volt, és egyszerre védekezett a muzulmán törö-
kök és a görög-bizánci oroszok ellen. Ma Európa anélkül a minimális kohézió nélkül, 
amelyet a kereszténység jelentett, arra is alig és csak amerikai segítséggel képes, hogy 
megvédje »ázsiai félszigetét«. Mindebből az következik, hogy Németországot senki sem 
védi meg, ha Németország maga nem teszi ezt meg. Tartozik magának azzal, hogy erős, 
egységes legyen.”58

Molnár felrajzolja azt a történelmi ívet, amely elvezet oda, hogy Németország ismét 
elfoglalja megérdemelt első helyét Európában. „A kezdeteket az elfogadás iránti elkese-
redett küzdelem, az atlanti szövetség iránti hódolat jellemezte, mintha csak a Fehér Ház 
adott volna otthont Nagy Károlynak. Ahogyan a német szocialisták helyzete 1969-et 
követően megerősödött, valóra vált az elképzelhetetlen: Németország megkezdte hosz-
szú menetelését a Jaltában létrehozott európai rendszerből kifelé. Mi sem természete-
sebb, hogy egy második fázisban a szintén Jalta áldozatává vált országok csatlakoztak 
hozzá és követik őt. Párizsnak ekkor meg kellett volna kettőzni erőfeszítéseit, hogy a 
jövőbeni óriást magához kösse, annak elfogadása helyett, hogy egyikük és másikuk, 
Franciaország és Németország egyaránt feloldódjék a közös piac és az atlantizmus kö-
dös Európájában.”59

Molnár Tamás helyesen ismeri fel, hogy „[a]z egyesült Németországot minden bi-
zonnyal Berlinből kormányoznák, tehát porosz dominancia érvényesülne. Az egyetlen 
nagy horderejű probléma abban áll, hogy hogyan forrhat össze egy nyugati típusú bur-
zsoá társadalom egy porosz-marxista militarizált állammal. … Németország esetében az 
államérdek felül fog kerekedni, a kölcsönös előnyök nagyobb súllyal esnek a latba.”60 
Láthattuk, hogy a német egyesítés többé-kevésbé zökkenőmentesen lezajlott, és bár a 
kelet- és nyugatnémetek közötti különbség megmaradt, ez nem akadályozta meg az 
egységes állammá szerveződést és azt, hogy Németország rövid időn belül az Európai 
Unió legerősebb és legstabilabb gazdaságával rendelkező, legnagyobb területű és leg-
népesebb államává váljék.

Molnár Tamás meglátása szerint Franciaország nem megfelelően alakította 
Németország-politikáját. Először ugyanis – a XIX. századból örökölt, Európát a XX. 
század első felében tönkretevő revans-politikájából adódóan – arra törekedett, hogy 
Németország újbóli megerősödését megakadályozza, később pedig a nemzetállamok fel-
oldódásának eszméjét tette magáévá, hiszen: „Pompidouval, Giscard-ral és Mitterand-
nal a liberális oligarchia jutott hatalomra …, és az ő érdekük nem egy nemzetállamokon 
alapuló Európa létrehozása, hanem annak egy óriási – az Uráltól az Egyesült Államok 
West-Coast-jáig terjedő – nemzetközi piaccá, egy amerikanizált bolygó által magába 
olvasztott kereskedő Európává redukálása volt”.61 Ehelyett azonban inkább egy külön-
leges, stratégiai együttműködésre kellett volna törekednie, hogy segítse Németország 
önállóságért folytatott küzdelmét az Egyesült Államok és a Szovjetunió befolyásával 
szemben, noha „[e]zt sem Moszkva, sem Washington nem fogadta el. Egy Párizs–Bonn 
tengely hordereje valójában annyira számottevő volt, hogy a harcostársak kéz kezet mos 
elven működő egyezkedésének keretei közé zárták. Német és francia bürokraták rend-
szeres megbeszélései nem fogják rendezni a szövetség jövőjét.”62
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Napjainkban úgy tűnik, hogy Emmanuel Macron és Angela Merkel éppen ezt, a 
Franciaország és Németország közötti stratégiai szövetséget kívánják létrehozni, nem 
utolsósorban a migrációs válsággal kapcsolatos nézetazonosságuk alapján, némiképp a V4 
tagállamokkal szemben. Látnunk kell azonban, hogy e stratégiaszövetség jövője egyelőre 
meglehetősen bizonytalan, hiszen a két politikus belpolitikai támogatottsága ingatag, és 
némiképp egymás vetélytársai is: Franciaország nem tud megválni a hegemónia-igényétől. 
Jól mutatja ezt, hogy Macron elnök egy új európai pártcsalád létrehozásán munkálkodik, 
amelynek létrehozatala az Európai Néppárt felbomlásával járna, amelynek legnagyobb 
pártja a Merkel kancellár által vezetett német CDU–CSU pártszövetség,63 noha nyilván-
való, hogy Franciaországot gazdasági teljesítményét, de akárcsak területét és népességét 
vagy összeurópai beágyazottságát tekintve sem illeti meg az első hely.

(A közép-európai államok különutassága) Molnár Tamás legizgalmasabb meglátásai 
kétségkívül a közép-európai országokat érintik. Közép- és Kelet-Európa kapcsán hang-
súlyozta – elismerve a szovjet megszállás szörnyűségét és a kommunista ideológia el-
fogadhatatlanságát – hogy az eltelt fél évszázadnak volt pozitív hozadéka, nevezetesen, 
hogy „a vidéki és városi proletariátus már a nemzet részét képezi. Ez a proletariátus az, 
amely az 1945-ös általános várakozásokkal ellentétben a leginkább ellen tudott állni az 
elnemzetietlenítésre irányuló törekvéseknek, a szovjet nyomásnak, még a katonai nyo-
másnak is. Nagyban hozzájárult a nemzetek kvázi felszabadításához, hiszen belőle fa-
kadt vagy egy úgymond színes szocializmus, mint Lengyelországban, Magyarországon 
vagy Csehszlovákiában, vagy ha ez nem is, akkor legalábbis egy úgynevezett munkás-
osztály-izmus, amelyről a társadalom már nem tudott nem tudott tudomást venni, mert 
beleivódott a néplélekbe”.64

Molnár Tamás meglátása szerint a munkásosztály „[j]övőbeni társadalmi szerepét és be-
folyását nem tudjuk most megjósolni, de az exproletariátus jelenléte minden bizonnyal egy 
különleges helyzetet fog létrehozni a kommunizmusban és a nyugati kapitalizmusban is. 
… ezek nem fognak semmilyen ismert modellt követni, legyen az szociáldemokrácia svéd 
modellje, vagy másmilyen modellje, azután a parlamentarizmus sem fog recepttel szol-
gálni. Már vannak jelei, előfutárai egy másféle választásnak, egy másféle kialakításának 
a politikán túli szerveződések kialakításának, a korporativizmus újrafeltalálásának…”65 
Véleménye szerint ez „először is garantálná a nemzeti újjáépítést háromnegyed századnyi 
pusztítás után, azután pedig biztosítana egy szerény jólétet (amely figyelembe venné az 
eladósodás veszélyét) egy társadalmi egyensúly keretében.”66

Nyilvánvaló, hogy a lengyel Szolidaritás sikereire tekintettel látta úgy, hogy Közép-
Európa térségében – és talán egész Európában – a pártok által uralt közéletet a szakmai 
szervezetek, szakszervezetek által uralt, a Katolikus Egyház társadalmi tanítására visz-
szavezethető korporativista politika fogja felváltani. A történelmi tények azonban azt 
igazolják, hogy ebben tévedett, hiszen – különösen Közép-Európában – éppen ellentétes 
folyamatok játszódtak le, és a pártpolitika eluralta az egész közéletet, kiterjesztve befo-
lyását a szakmai és érdekképviseleti szervek hagyományos terrénumára is.

Helyesen ismerte azonban fel, hogy a közép-európai térségben a szovjet megszál-
lás előtti hagyományok újjáéledése sajátos karaktert ad ezen országok közéletének. 
„Bizonyos nyugat-európai megfigyelők meglepődve veszik tudomásul a hagyományok 
újbóli felszínre törését, és mindenekelőtt azt, hogy a nemzeti szellem hogyan kereke-
dik újra felül. A parasztpártok, a demokraták, a jobbközép, a keresztények stb. nagyon 
kevéssé, vagy egyáltalán nem látszanak modernizálódni. Mindent felülír a rögvalóság 
és az emlékek ereje, egyáltalán nem tűnik úgy, hogy az embereket érdekelné a nyugati 
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stílus és a nyugati szlogenek. Még néhány év és a Kelet kinyilvánítja majd a Nyugattól 
való különbözőségét.”67 Erre a történelem tanúsága szerint a 2015-ös migránsválság 
adott alkalmat, és a V4 országok azóta hangsúlyozzák sajátos felfogásukat.

Molnár Tamás éles szemmel látta meg, hogy „[a] XX. század során a kelet-európai 
népek és az elit leszűrték a maguk tanulságait a nyugati típusú – mármint az amerikai 
ideológiának megfelelő – demokráciáról. Ezt a demokráciát mindig kíséri a Végítélet 
négy lovasa: a kapitalizmus, a liberalizmus, a pluralizmus és az erkölcsi útvesztés. Az el-
ső időkben – és ennek már most tanúi vagyunk – az emberi jogok és a fogyasztási javak 
iránti (nagyon is legitim) vágy minden más megfontolást felül fog írni. De hamarosan 
nyilvánvalóvá válik az ezért fizetendő ár. A nyugati típusú demokráciát Kelet-Európában 
sosem gyakorolták, mivel ellentétben áll a nemzeti integritás fenntartásának elvével egy 
olyan zónában, amelyben a függetlenség leginkább veszélyben forog.”68 Éppen ebből a 
veszélyhelyzetből adódik, hogy „[e] térségben a nacionalizmus napról napra élesebben 
jelentkezik, s ebben az egyházak is szerepet játszanak nemzeti és morális hivatásuknál 
fogva, és mivel maguk is az egység szimbólumainak hordozói.”69

Ebből a közép-európai különutasságból fakad, hogy „a kontinens egyensúlya újra 
megborulni látszik, ezúttal egy szinte kizárólag kereskedővé vált Nyugat-Európa és 
Európa – régóta elfojtott dinamizmust beizzítani akaró – maradék része (Közép- és 
Kelet-) között.”70 Molnár Tamás ennek kapcsán is hangsúlyozza Franciaország eddi-
gi politikájának téves voltát: „Franciaország Kelet-Európa politikája abban áll, hogy 
igyekszik borsot törni a régió központi hatalmának – a német-római császárság, a 
Habsburg birodalom, a poroszok stb. – orra alá. Ebből fakad a bizánci, ottomán vagy 
orosz szövetségek hagyománya. Ennek a multiszekuláris politikának az újragondolása 
nem lesz könnyű”.71 Jól látható azonban, hogy Franciaország a mai napig nem tekinti 
valódi partnernek a közép-európai országokat, még ha egyes országokkal – különösen 
Romániával – jó viszonyt is ápol.

Molnár szerint „Jalta óta az egyetlen igazán európai kezdeményezés Willy Brandt 
Ostpolitik-ja volt 1969-ben, amely most termi is gyümölcseit. Kockázatos, követke-
zésképpen ellentmondásos és az alacsony politika hátsó gondolataitól nem mentes 
lépés volt. Ma már visszavonhatatlan és megkerülhetetlen. Az egyetlen ehhez mér-
hető kezdeményezés Franciaország részéről az lenne, ha társulna Bonn Ostpolitik-
jához. Az előnyök Párizs számára szembeötlőek. Először is: kihasználhatna egy még 
képlékeny helyzetet abban a Kelet-Európában, ahol Franciaország óriási politikai és 
főleg kulturális presztízst őriz. Tárt karokkal fogadnák, részben maga miatt, részben 
Németország és Oroszország – úgymond helyi hatalmak – elleni ellensúlyként. Azután 
bátoríthatná és szemmel tarthatná Németországot ebben az új kalandban. Ez a harma-
dik partner stabilitást hozna a dolgok állásába és hidat képezne Nyugat és az óceánok 
felé.”72 Franciaország e kiegyensúlyozó szerepét akkor érthetjük meg igazán, ha figye-
lembe vesszük, hogy Molnár szerint hogyan fog változni a térség Oroszországhoz és 
Németországhoz fűződő viszonya.

Molnár meglátása szerint a német egyesítésből előnyök származnak „… a keleti 
országok és Oroszország, de Közép-Európa számára is, amely ezen a módon részese 
lehet egy nagy egésznek, ahol mindig is helye volt. A Hitler által végrehajtott osztrák 
Anschluss és a Szudéta-vidék annektálása óta Mitteleuropa a határvidék kényelmetlen 
szituációjában él.”73 „A jövő Európája ennélfogva a vasfüggöny által égetett vonal men-
tén fog kikristályosodni. Az eltipró erejű ideológiai és katonai nyomás következtében ez 
a régió 1945-ben a szó szoros értelmében gazdaságilag és mentálisan is hibernált álla-
potba került. Mindazonáltal a moszkovita befolyás igen gyenge volt (ha volt egyáltalán); 



16 PRIEGER–POMEISL: MOLNÁR TAMÁS EURÓPA JÖVŐJÉRŐL

Valóság • 2019. március

a Nyugat befolyása pedig nélkülözött minden lendületet, eredetiséget és mélységet, és 
mindenesetre megszűrve érkezett. Közép-Európa jó helyzetben van ahhoz, hogy csomó-
ponttá váljék, újraépítve kapcsolatait a fél évszázaddal ezelőtti Európával, de lényegesen 
jobb feltételek mellett.”74 A V4-országok közös politikájának a hagyományos értékren-
dek védelme felé fordulása igazolni látszik ezt a tételt.

Molnár hangsúlyozza, hogy „[a] nagy újdonság, amely készülőben van, az Oroszország 
részleges integrációja lesz Európába, mégpedig éppen azon államok közreműködésével, 
amelyek eddig az orosz csizma alatt nyögtek. A megvetés és gyűlölet ellenére szövőd-
tek szoros kötelékek Oroszország és az (ex)-szatellit államok között.”75 „Tartózkodás és 
ellenséges hangulat, de nem is annyira Oroszország és Lengyelország között például, 
hanem most már inkább Románia és Magyarország, vagy a szerbek és horvátok között. 
Oroszország, aki nem könnyen tudja majd eltörölni a kommunizmushoz kötődő érzése-
ket, fenyegetés marad ezen államok számára, már csak tömegénél és annál a jelenségnél 
fogva, amelyet ázsiai barbarizmusnak nevezhetnénk, és amely látensen mindig ott lap-
pang a háttérben”.76 „[e]nnek a kolosszusnak a semlegesítése, amely kolosszus a szokat-
lan múltbeli szenvedéseiből meríti erejét, csak egy másik kolosszus által lehet biztosítva, 
Németország által.”77 „A keleti államok új súlya egy német–orosz együttműködés felé 
fog vezetni, minthogy ez az egyetlen módja a lengyelek, a balti államok, Magyarország, 
Csehszlovákia, Románia jövőbeni függetlenségének biztosításának. … Földrajzi hely-
zetük éppen hogy függővé teszi őket a két nagy regionális hatalom közötti kapcsolatok 
alakulásától. Ezért arra törekszenek majd, hogy elősegítsék a Berlin–Moszkva megálla-
podás létrejöttét, ők lesznek ennek a megállapodásnak a mediátorai és első haszonélve-
zői.”78 „Ezen országok elsődleges érdeke a regionális stabilitás, amely csak akkor érhető 
el, ha Moszkva és Berlin céljai legalább időlegesen egyaránt ki vannak elégítve.”79

Az Oroszországgal szembeni viszony valóban eléggé ambivalens a Közép-Európa 
térségben. Egyfelől, a közép-európai országok a történelmi tapasztalatokból okulva 
valóban nem kérnek az orosz fennhatóságból, ugyanakkor, mint az energiahordozók 
legfőbb szállítójával és a közép-európai termékek hatalmas felvevőpiacával igyekez-
nek jó kapcsolatokat kialakítani velük. E mellett Oroszország és Németország egyaránt 
stabilizáló tényező a másik túlzott befolyásával szemben. Ahogyan a magyar miniszter-
elnök, Orbán Viktor fogalmazott nemrég, ez a térség „Sztambul–Moszkva–Berlin von-
záskörében” él.80 Fentebb láttuk azonban, hogy az orosz–német partnerség veszélyeket 
is rejthet magában, egy új Molotov–Ribbentrop-paktum létrejöttét, amely fokozza a kö-
zép-európai országok kiszolgáltatottságát, ezért abban Molnár Tamás feltehetőleg téved, 
hogy e térség prosperitását valami nagyhatalmi közös védőernyő biztosíthatja. Sokkal 
inkább a közép-európai országok együttműködése a kívánatos, és az, hogy ők maguk 
ápoljanak kiegyensúlyozott kapcsolatokat a térség valamennyi érdekelt nagyhatalmával, 
Németországgal, Oroszországgal és Törökországgal, megakadályozva ugyanakkor azt, 
hogy e nagyhatalmak viszonya olyannyira szorossá váljék, hogy kölcsönösen garantál-
ják egymás uralmi igényeit a befolyási övezetükbe tartozó országok felett.

(Az amerikai befolyás csökkentése) Molnár Tamás egyik alapvető tétele, hogy nem csu-
pán a Szovjetunió viselkedett gyarmatosítóként a befolyási övezetébe tartozó területeken, 
hanem az Amerikai Egyesült Államok is, noha eszközei puhábbak voltak, mint keleti 
vetélytársának. Molnár ezért az amerikai befolyást is nemkívánatosnak tartja Európában.

Ebből a szempontból Molnár Tamás a NATO-t is gyanakvással kezeli. „A NATO egy 
egyre inkább ellentmondásos valamivé kezd válni. Manapság egyenesen egy Németország 
elleni biztosítékként, Európába való integrációjának eszközeként, valójában fenyegetés-
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ként van kezelve. Ez nem maradhat így hosszú távon. A NATO akár egy amerikai 
hídfőállásként is folytathatná létét egy az amerikai kapitalizmusnak kiszolgáltatott 
Európában.”81 Ennek kapcsán utalnánk arra, hogy az amerikai befolyás Európában 
ma már inkább gazdasági és ideológiai jellegű; az európai államok pedig – kellő-
képpen erős hadsereg hiányában – igénylik az amerikai védőernyőt. Jellemző, hogy 
kisebbfajta pánik tört ki, amikor Trump elnök az amerikai szerepvállalás csökken-
tését helyezte kilátásba.82

Molnár ugyanakkor nem nyílt konfrontációt tartana szükségesnek, hanem csak az 
amerikai függőség csökkenését: „[a]z Egyesült Államoktól való »szétkapcsolódást« 
implicit módon foglalná magába Európa autonóm nemzetállamok – s adott esetben 
új konfigurációk, új blokkok – felé tartó fejlődése. De mit is jelent ez a »szétkapcso-
lódás«? … Ha az oroszok és a németek közötti megállapodás létrejönne, és ha a né-
metek Berlin körül egyesülnének, az amerikai jelenlét egyik oka meghaladottá válna. 
Ami nem jelentené azt, hogy az amerikaiak ne tartanának fenn ezt követően is meg-
határozatlan ideig bázisokat bizonyos európai országokban, így pl. Olaszországban, 
Törökországban, Nagy-Britanniában, Norvégiában. A »szétkapcsolódás« részleges 
lenne; annál is inkább, mert London nem mondana le az őt Washingtonhoz fűző kü-
lönleges szálakról.”83 Meg kell jegyeznünk, hogy a brexit folytán igen érdekes kö-
vetkezményekkel számolhatunk ezen a téren, hiszen a leginkább atlantista tagállam 
távozik ez által az Európai Unióból, bár egyidejűleg fel kell hívnunk a figyelmet 
Lengyelország erősen atlantista irányvonalára, valamint Románia erős függésére az 
amerikai politikától.

A Molnár által az amerikai befolyás káros voltának tulajdonított legszembetűnőbb 
következmény „Nyugat-Európa bizonyos mértékű meggyengülése egy hirtelenjében 
partvonalra kerülő Franciaországgal és más országokkal, amelyek nem esnek túl nagy 
súllyal a latba. Spanyolország, Portugália, a Benelux és a skandináv államok mind olyan 
társadalmak, amelyek összevissza utat járnak be, és anélkül követik az amerikai mo-
dellt, hogy birtokában lennének annak a mögöttes infrastruktúrának, amely az Egyesült 
Államokat erőssé teszi. Röviden szólva az állam tulajdonképpen hiányzik ezekből a köz-
társaságokból és királyságokból, és minden nemzeti akaratot kiolt a jólét. … egyre job-
ban hozzákötik magukat az amerikai kapcsolathoz, még akkor is, ha maga az Egyesült 
Államok is tévútra téved, nemzeti és egyesítő erejű projekt híján.”84 Annyit kétségkívül 
megállapíthatunk, hogy ezekben az országokban az amerikai ideológiai befolyás való-
ban erős, és számos komoly társadalmi problémával küszködnek, amelyek alááshatják 
az állam és társadalom működését.

(Befejezés) Korunk kihívásai, mint például a tömeges bevándorlás, akár Törökország 
és a Nyugat-Balkán iszlám többségű államainak csatlakozási törekvései, akár Nagy-
Britanniának az Európai Unióból való kilépése, vagy az egyes tagállamokkal szemben 
az uniós alapértékek megsértése miatt az EUSz 7. cikke alapján megindított eljárások, 
felvetnek olyan kérdéseket, mint például, hogy mi az európai integrációs folyamat célja, 
és ehhez képest milyen eszközökkel lehet e folyamatot fenntartani. Molnár Tamás ma 
is aktuális gondolatai megtermékenyítőleg hathatnak ebben a vitában, ezért fontosnak 
tartjuk felidézni gondolatait.

Molnár Tamás filozófiai és történeti távlatba helyezve vizsgálta az európai politika 
alakulását a XX–XXI. század fordulóján. Bár nem minden előrejelzése állta ki az idő 
és a történelem próbáját, kétségtelen, hogy számos megállapítása maradandó és ma 
is aktuális. Éles szemmel vette például észre, hogy Oroszország többé már nem fog 
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lemondani közép-európai befolyásáról, hogy Németország fokozatosan ismét központi 
szereplőjévé válik az európai politikának, és hogy a közép-európai országok hamaro-
san kinyilvánítják különbözésüket a nyugati országoktól.

Molnár professzor úr veszélyes utópiának tartotta az európai egység, az Európai 
Egyesült Államok megteremtésének eszméjét, de szilárdan hitt az európai nemzetál-
lamok együttműködésének erejében, amely a nemzeti sajátosságok figyelembe vétele 
és tiszteletben tartása révén megteremtheti a prosperitást a kontinensen, egyidejű-
leg csökkentheti az amerikai befolyást. A jövőt illetően azonban nem volt optimista: 
Nyugat-Európa hanyatlására és Közép-Európa szerepének megnövekedésére számított, 
miközben egész Európát féltette az identitásvesztéstől: „Veszély fenyegeti Európát: a 
soknemzetiségű és sokfajta kultúrával rendelkező identitás megszűnése a gazdasági 
érdekek sivatagának terjedése miatt, a szellemi értékeinek egyre erőszakosabb föld alá 
kényszerítése miatt.”85
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