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(Európa) Európa mai helyzete nyilvánvalóan mélyreható magyarázatot követel, a hely-
zet javítása pedig egyöntetű politikai akaratot igényel. Történelmi távlatból nézve meg 
kell fontolnunk, hogy mára Európa eddigi történetének talán legnagyobb válságába 
jutott, mert korábbi válságaitól eltérően már saját alkotó nemzeteinek identitása forog 
kockán. Európa ma nemcsak saját útján elért korfordulón, hanem egyben világtörténelmi 
szélességben, külső tényezők révén előállott válaszút előtt is áll. Ahhoz mármost, hogy 
Európa jelenéről és jövőjéről gondolkodni tudjunk, először meg kell értenünk Európa 
lényegét. Kiindulópontként ezért rekonstruálnunk kell Európa fogalmát, ahogyan az a 
történelem eredményeképpen szellemileg előttünk áll.

Európa mibenlétéről és lényegéről régóta számtalan képzet van forgalomban; ezek 
jószerint esetleges, felszínes, zavaros, hamis, elfogult, részleges vagy egyoldalú képze-
tek (szabadság, emberi jogok, tolerancia, individualizmus, és hasonló újkori borzongató 
elvek), amelyeket most nem feladatunk külön cáfolni. Európa lényegéről szólva a szel-
lemi Európa összeállt tényleges alkotóelemeit, reális gyökereit, s az ezek által képviselt 
adekvát értékeket kell tudni meghatározni (amelyek az objektív igazság és a valódi em-
beri méltóság elveire, a személy helyes felfogására utalnak).

Meggyőződésünk szerint az európai civilizáció három logikai elv és három történe-
ti tényező megfelelését, egyszersmind e három tényező egységét és ennek dinamikus 
struktúráját jelenti. Ha a lét egységét differenciáljuk, szisztematikusan három irány, 
terület adódik: a Világ, az Abszolútum és az Ember. Ez a tematika adódik az ember 
gondolkodásmódja számára, ezek szerint lehetséges egyáltalán látásmódot, szemléletet 
kialakítani, ezek az ember szellemi erejének irányulásai, egyszersmind ezek a filozófia 
lehetséges alapterületei.

Mármost az igazságnak és a valóságnak ezt a három vetületét domináns mentalitás-
ként az európai történelem és eszmetörténet egymás után bontja ki. Így beszélhetünk a 
három említett tárgynak megfelelően a kozmocentrikus, a teocentrikus és az antropo-
centrikus elvről, s a történelem ezek kibontakozását az antik, a keresztény és a modern 
világnézet kiteljesedésének folyamataként mutatja be. Eszerint Európa az antikvitás, 
a kereszténység és a modernitás egysége, a kozmocentrizmus, a teocentrizmus és az 
antropocentrizmus érvényesülésének folyamata.

Ehhez röviden négy kiegészítő megjegyzést fűzünk: 1. a keleti szemlélet mindig 
kozmocentrikus marad; 2. az említett elvek hegemón = domináns, strukturáló elvként 
működnek, amelyekkel egyidejűleg a másik két nézőpont alárendelten jelen van vagy 
lehet. 3. e három elv egyszer volt egyensúlyban: a reneszánsz idején. 4. a három elv ki-
bontakozása az európai civilizáció specifikuma.

A Világ, az Abszolútum és az Ember elvének realizálódása nem más, mint az érvé-
nyes igazság időbeli kibontakozása. Az európai civilizációban ez a következő meghatá-
rozottságokban jelentkezik. A görög-római antikvitás a világ (kozmosz) szemléletében 
élt; az ember dolga e világnak való megfelelés volt. A kereszténység mindent Isten, azaz 
az Abszolútum szerint kezel, ért meg és magyaráz. Ezekkel szakítva a modern kor az 
embert mint első és végső elvet tételezi az élet és a gondolkodás számára.
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Mi következik ezekből a körülményekből? Az életstílusok és gondolkodásmódok közötti 
különbségek három alapzaton formálódhatnak meg. Az antikvitásban a különböző irányza-
tok az adott kozmosz alapján alakulhatnak ki. A kereszténységben az egyes gondolati utak 
mint a trinitológia és krisztológia szempontjából lehetséges logikai irányok, az erkölcsi esz-
mék mint a természetjogból következő tanítások jelenhettek meg, vagyis e gondolkodásmó-
dot a legfontosabb vonatkozás, a legfőbb létező, az adott abszolútum határozta meg.

Ezektől az esetektől teljesen eltérően a modern kor, vagyis a hangadó modern ideoló-
giák szerint a központi elv és érték, az ember nem adott. A modern kor kinyilvánított el-
ve szerint nincs meghatározott emberi természet. Ha mármost így az ember azt képzeli, 
hogy korlátlan lehetőség, egyszersmind pedig abszolút szabadsággal rendelkezik, azon 
nyomban elveszíti önmagát. Ha az ember elveszíti benső struktúráját, eltűnik az alap, 
amely kijelölné a nézettípusok, az életstílusok és a magatartások kereteit.

Ez húzódik meg annak a hátterében, hogy a XX. század egymástól oly végletesen kü-
lönböző irányzatokat eredményezett a filozófiában, a művészetekben és az életvezetés 
területén. Beláthatjuk, hogy az emberi természet fogalmának kiüresedése miatt, tartal-
mának híján e számos és egymástól gyökeresen eltérő irányok aligha vezethetők vissza 
közös alapra. E modern koncepcióknak és irányzatoknak az alapja nem más, mint az 
emberi természet fogalmának szétzúzása és lerombolása.

A középkori nagykultúra szétbomlása, széttörése után, elszakadva az abszolútumtól 
és a fent leírt módon viszonyulva a világhoz, az újkor embere már nem egységes szubsz-
tancia, hanem test, szellem és lélek hármasságára esik szét, amelyek különállásukban 
megannyi túlzó s egymással vetekedő irányzatot hoznak létre. Az ennek megfelelő főbb 
irányokat az alábbiak szerint lehet csoportosítani: a) empirizmus, materializmus, hedo-
nizmus, testkultusz; b) racionalizmus, szcientizmus, voluntarizmus; c) fideizmus, szen-
timentalizmus, esztéticizmus, irracionalizmus, okkultizmus, dekadencia, nihilizmus. Az 
utóbbi évszázadok harcai azért bizonyultak reménytelennek és eredménytelennek, mert 
az említett irányzatok közös nevezőn, egyazon síkon mozogtak, s a megújulásba nem 
tudták és nem kívánták bekapcsolni Európa első két gyökerének értékeit.

A testi-lelki-szellemi egyensúly mint „egész-ség” alapvető fontossága rögtön kiderül min-
den olyan esetben, amikor – akár egyes korokban, irányzatokban, akár egyes emberek ese-
tében – természetünk egyik tényezője túlságosan előtérbe kerül vagy éppen háttérbe szorul.

A modern korban számtalan erre utaló jelenség ötlik a szemünkbe. Tipikusan ilyen 
tünet a mértéktelen testkultusz, a puszta test imádata, s az ezzel kapcsolatos minden 
materializmus, naturalizmus, szenzualizmus, hedonizmus. Ezeknek a tendenciáknak az 
eredménye az emberi méltóság megsértése és megtagadása.

Hasonlóan káros mentalitás a léleknek mint korlát nélküli puszta érzelemnek a túlzott 
uralma az emberi viselkedésben, az élet értelem és fogalmi gondolkodás nélküli vezeté-
se, s az ezekkel járó irányzatok és szellemiségek, mint a szentimentalizmus, fideizmus, 
dekadencia, nihilizmus, bizonyos pszichológiai irányok s az érzelem fetisizálása.

Hasonlóképpen helytelen, ha az embert merőben mint ésszel bíró lényt fogjuk fel 
a túltengő racionalizmus szellemében. Bár az értelem/ész kétségkívül egyik büszkén 
vállalható megkülönböztető sajátosságunk („értelmes lény” = ζῷον λόγον ἔχον, animal 
rationale), a hűvös ész önmagában nemcsak áldás, hanem elszabadulva, erkölcs híján 
rettenetes és embertelen teljesítményekre is képes. Ezért jelentette ki Arisztotelész, hogy 
az ember erkölcsiség híján rosszabb a vadállatnál, hiszen fegyvere, azaz értelme van.1

Éppígy méltatlan dolog továbbá az ember természetére és személyiségére nézve bár-
mely elem elnyomása vagy elhanyagolása a többi érdekében. Ilyen szimptómák az erőt-
lenség, testsorvadás, lelki érzéketlenség, érzelmi sivárság, műveltséghiány és tudatlanság.
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Bár az egyes túlzó irányzatok kétségtelenül az antikvitástól kezdve időről időre egész 
történelmünk során jelentkeztek, igazán súlyos és végső szétszakadásuk nézetem szerint 
az újkorban, mintegy három évszázada vette kezdetét. Ezzel szemben őrizte az antik és 
a keresztény nagykultúra egyik legnagyobb értékeként test-lélek-szellem, illetve test és 
értelmes lélek egyensúlyának elvét.

Nem hiszem, hogy a modernitás teljes megtagadása elvezetne a probléma megoldá-
sához. Úgy gondolom, szükséges kinyilvánítani, hogy a modern kor számos értékkel 
rendelkezik, és az ember elvét civilizációnkban a maga sokszínű mivoltában kell ki-
bontakoztatni. Mindazonáltal a jelenkor kaotikus feltételeihez saját alapelvének végső 
érvényesítése vezetett, s ebben áll a modern kor eredménye és tragédiája. Mára min-
den jel arra mutat, hogy az európai civilizáció modern kora saját elvét minden téren 
a végsőkig érvényesítette, s ilyen értelemben a végéhez ért, mert saját elvéből nem 
képes többé alkotni. (Ebből a szempontból jogosult lenne jelenkorunkra vonatkozóan 
a „posztmodern” kifejezés használata; a probléma az, hogy a fogalom, mint ideológia, 
más funkciót tölt be.2)

Az elmondottak alapján feltételezek és látni vélek történelmünkben egy újabb perió-
dust, amelyet véleményem szerint meglehetősen reálisnak lehet tartani. Ez a jövendő kor-
szak a maga belső logikája szerint nem is lehet más, mint a kozmocentrikus, teocentrikus 
és antropocentrikus szemlélet bizonyos szintézise, ha nem is statikus és beálló módon, ami 
ellentmondana a történelem természetének, hanem inkább az említett elveket komolyan 
megbecsülő és hullámzó módon egyesítő tendenciaként. Egy ilyen korszak az egészség új 
szakaszának és a kultúra integrációjának lehetőségét rejti magában.

A modern kor befejeztével a történelem erői és energiái bizonyosan új korszakot 
formálnak, amely két lehetőséget rejt magában. Ezek egyike a fentemlített elvek va-
lamelyikének korábbi dominanciájához való visszatérés. A másik és valószínűbb le-
hetőség a tárgyalt elvek és világszemléletek szintézise, hiszen mindhárom elv immár 
objektiválódott és realizálódott, s eszerint bizonyos értelemben valóságos tényező a 
jelen történelemben.

Mindazonáltal eme új szintézis megvalósulása sokkalta nehezebbnek ígérkezik, mint 
az első esetben. Az első reneszánsznak még csak a „pogány” és a keresztény szellem 
közti skizmán kellett felülkerekednie. A jövendő szintézis előtt számos korábbi skizma, 
megtagadás és támadás feloldásának feladata tornyosul. Az említett ellentéten túl az új 
kornak megfelelő viszonyt kell kialakítania antikvitás, kereszténység és modernség kö-
zött, s új módon kell feloldania a modernitás és az antikvitás, valamint a modernitás és 
a kereszténység közti feszültséget. Eme új korszaknak továbbá el kell hagynia a három 
elv korábbi történeti megvalósulásainak nyers formáit, mialatt e három világszemlélet 
alapvető értékeit meg kell őriznie és tovább kell vinnie.3

Ami ezek után korunk helyzetét illeti, nyilvánvaló, hogy Európa válságban van. 
Magának a válságnak három szintjét, értelmét különíthetjük el: 1. egyetemes értelem-
ben, mondván: az ember földi élete: gond. 2. a történelmi korszakok közötti átmenet-
ként. 3. konkrét megnyilvánulások formájában a politika, gazdaság, társadalom, erkölcs, 
művészet, vallás területein. A második értelemben vett válságnak két vetületét kell meg-
különböztetnünk egymástól. Európa válságának belső vetülete nem más, mint az, hogy a 
modernitás végső érvényesítésében felemésztette és kiüresítette önmagát.

A válság külső vetülete Európának a világban elfoglalt helyére, a nemzetközi ideo-
lógiai, politikai és gazdasági erőknek Európára gyakorolt hatására mutat. Ezek az erők 
egyrészt a nemzetközi pénzhatalom (száz éve „fináncoligarchia”-ként4, manapság „deep 
state”-ként, háttérhatalomként, szervezett magánhatalomként emlegetik), másrészt a – 
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jelenleg ennek eszközéül szolgáló – iszlám törekvéseit, valamint az irányított demográfiai 
mozgásokat jelentik. Ezekkel együtt járó jelenségek: az elhatalmasodott hamis közbe-
széd, a nemzedékek elerőtlenedése, a politika támogatottság-orientált elvtelensége.

Ezek a törekvések Európa gazdasági és politikai letörésére, ezzel együtt a keresztény 
és a nemzeti elv ellen irányulnak. A munkaerő és a népesedés problémáinak megoldásá-
ra, továbbá a humanitárius válság orvoslására irányuló szándék hangoztatása csak e fő 
törekvés elfedésére szolgáló hamis politikai művelet. Az említett tényezők a válságnak 
egyszersmind klasszikus, avagy hagyományos, háromelemű (judaizmus – kereszténység 
– iszlám szerint tagolt) vallástörténeti keretet is adnak.

Európa jövőjének alternatívája abban áll, hogy a megjelölt külső vagy belső tényezők 
kapnak-e benne meghatározó szerepet. Ami Európa belső válságát illeti, nyilvánvaló, 
hogy a modernitás végével a kozmo-, teo- és antropocentrikus világnézetnek – mivel 
más nincs – egy még nem látható új kombinációja fogja kialakítani a kontinens negyedik 
korszakát. Ha az említett külső tényezők kerekednének felül, nyilvánvaló, hogy Európa 
elenyészik. Ez azonban – a még várható biztos megpróbáltatások ellenére – történelmi 
távlatokban nem valószínű, az alábbiak miatt.

Ha felvetjük a történelem irányíthatóságának vagy öntörvényűségének kérdését, be-
láthatjuk, hogy bármilyen racionalizmus vagy automatizmus működjék is a történelem-
ben, egyetlen elv és akarat nem tud egyöntetűen, végletesen és véglegesen érvényesülni 
benne. Arnold J. Toynbee „Challenge – and – Response”-elvére utalva5 tételezni lehet 
a következőket: Nyugat-Európa modernitás okozta belső válsága, azaz gyökereinek 
megtagadása és a normalitás felszámolása korunkban önmagában is totális problémát 
jelentett a maga számára, és még képtelennek bizonyult megérlelni azokat az elemeket, 
amelyekből egy új korszak megformálható lenne. Ebben a helyzetben a belső válság 
részben oka is lett a külső válságnak. A régió egy lassan rátelepedett ellenséges admi-
nisztráció, egy művi mentalitás általi bénultsága, és a politikai rendszer alkalmatlansága 
miatt jelenleg nem tud választ adni a külső kihívásra sem.

Úgy véljük azonban, csak idő – bár keservesen telő idő – kérdése, hogy a realitás 
különböző szintjein a külső válsággal szembeni ellenhatások bekövetkezzenek. Azok a 
megrázkódtatások, amelyek még Nyugat-Európa előtt állnak, elő fogják idézni, hogy a 
társadalmi élet átalakulásával megerősödik a szellemi erő, amely a dolgokat képes a ne-
vükön nevezni. Ebből fakadóan megjelenik a cselekvési képesség, mint amilyen a reális 
politikai választás, továbbá a kedvezőtlen demográfiai tendenciák ellen a kitoloncolás 
és deportálás, amelyet az államhatalom képes végrehajtani. Ezáltal a kontinens nemcsak 
a külső nyomás ellen fog tudni felemelkedni, hanem egyszersmind lassan a maga ne-
gyedik történelmi korszakába is léphet, amelyben az európai civilizáció minden mással 
összemérhetetlen tudása és szellemi gazdagsága ismét megmutatkozik.

(Közép-Európa) Elemzésünkhöz feltétlenül hozzátartozik a következő lényeges szem-
pont. Ez Európa régióinak történeti és jelenkori kérdése, amely nélkül nem alakítható ki 
reális kép Európáról. A történelmi régiók megléte Európa történetének realitása, objektív 
tényezője és kerete, s e régiók szelleme az európai eszmetörténet alkotóeleme. Európa 
egysége létrejötte óta mindmáig régióinak különösségén keresztül áll fenn. Itt nem fel-
adatunk e régiók történelmi alakulásának áttekintése,6 de a közelmúltról és a jelenről 
szükséges néhány észrevételt tennünk.

A XX. század második felében Európa átélte talán legerősebb politikai – gazdasági 
– katonai – ideológia kettéosztottságát. Nyugat- és Kelet-Európa szembenállása valódi 
ellentét volt, de nem a legalapvetőbb, mert a modernitás több tényezője összefűzte őket, 
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s közös ellenségük a kereszténység, a korábbi civilizáció-teremtő tényező maradt. A különb-
ség abban áll, hogy a nyugat-európai liberális rendszer tendenciájában keresztényelle-
nes, míg a kelet-európai kommunista rendszer azonnal élesen keresztényellenes volt. 
Nyugat-Európában az antiklerikális terror szakaszai után a kereszténység zárványként 
és relikviaként létezhetett, Kelet-Európában a kereszténység radikálisan ellehetetlenült.

A nyugat-európai liberalizmus talaján, a jóléti társadalmak keretei közt egy hosszú 
ideológiai offenzíva zajlott le, amely 1945 óta az úgynevezett „előítélet”-ellenesség7 
és „tolerancia” elfogadtatásától a nemzet és család eszméjének gyengítésén, a vallások 
relativizálásán át a mai „gender”-ideológia érvényesítéséig, a nemek semlegesítésének 
bevezetéséig tart. Ezáltal a nyugati társadalmak jelentős mértékű és megalázó dezorga-
nizációja ment végbe, miközben a lopakodó pénzhatalom magához ragadta a nyugati ál-
lamok és az Európai Unió irányítását, s az inadekvát politikai pártok érdekszövetségein 
keresztül elérte e szervezetek megbénítását.

A kelet-közép-európai társadalmakban ezzel szemben más folyamatok zajlottak le. 
A kommunista ideológia, gazdaságpolitika és politikai uralom nagy károkat okozott e ré-
gió társadalmaiban, s a kényszerű alkalmazkodás torzította az itt élő népek politikai-kö-
zösségi tudatát és morális életét. A hatalom radikális természete mégis azt eredményez-
te, hogy minden részvétel ellenére a rendszer külsődleges maradt e nemzetek számára. 
Eközben pedig a történelem furcsa cseleként8 a „szocialista” rendszer mintegy megóvta 
e társadalmakat a végletes liberalizmus pusztító hatásától.

Az önérdek által vezérelt szereplők egykor a kommunizmus haszonélvezői voltak, utóbb 
a nemzetközi tőke kiszolgálói lettek; e komprádor elemek reprodukciója nem lehetetlenült el, 
de úgy tűnik, mozgásterük szűkült. A kommunista rendszer végnapjaiban és összeomlása 
után a liberális kapitalizmus megkezdte mohó kelet-európai hódítását, ez azonban itt 
nem tudott olyan áthatóvá válni, mint nyugaton, mert a normalitás megmaradt talaján, 
az újabb történelmi kihívások reakciójaként megerősödött a nemzeti érdekérvényesítés.

Ilyen körülmények között fontos fejleményként konstatálhatjuk, hogy körvonalazó-
dik és megerősödőben van Közép-Európa, mint meghatározott és újszerű hivatást hor-
dozó önálló európai történeti régió. Közép-Európával az újkori történelem során, ami-
kor érzékelni lehetett bizonyos önálló létezését, vagy a Nyugat-Európához felzárkózni 
igyekvő régióként, vagy a Kelet-Európába kényszerített régióként, ezeken kívül német 
befolyási övezetként találkozunk.9 Valóságos létének csak egy kis elemét jelentette az 
Osztrák–Magyar Monarchia, a teljes Dunai Szövetség mindig eszme maradt,10 észak-
déli tengelyének egésze pedig meg sem fogalmazódott.

A mai összeurópai helyzetben azonban a közép-európai népek és országok kon-
vergáló irányt mutatnak. A nyugati civilizáció minden gazdagsága ellenére a nyugati 
államok nemzetvesztő politikájával a közép-európai államok nem akarnak közösséget 
vállalni, s a nagy Kelet-Európa régióhoz képest is egyre inkább önmagukban kívánják 
identitásukat megtalálni. Az új történelmi helyzet tehát abban áll, hogy Közép-Európa 
immár nem hiány-fogalomként jelentkezik, hanem olyan önálló szintetizáló színtér-
ként, amely Európa valódi értékeit kívánja képviselni, s így mintegy az európai civi-
lizáció mentsváraként tűnik föl.

Közép-Európa eme rendeltetése ellen két erő hat. Külső fenyegető tényezőként a nyu-
gat-európai és nagyhatalmi politika dezorganizációs törekvéseivel kell számolni. A Közép-
Európát gyengítő belső erőket pedig az itt élő nemzetek közötti ellentétek jelentik. 
Az utódállamok többsége továbbá múltuk függésében hajlamos arra, hogy Közép-
Európa erősítése helyett vélt érdekei szerint nagyhatalmi befolyásoknak teret engedjen. 
Ilyen keretek között kell szemügyre vennünk Magyarország különleges helyzetét.
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(Magyarország) Európa minden népének elemi érdeke, hogy felvegye a harcot a nemzetek 
fölötti globális erőkkel. E küzdelemre, s Európa valódi egységének kialakítására jelenleg a 
nemzetállam elve alapján kerülhet sor. A nemzetállam fogalma itt a globalizmussal, a nem-
zetek fölötti pénzhatalommal szemben nyeri el tartalmát, a nemzetek polgárainak államát 
jelenti, amelyek politikai akaratából kell, hogy Európa intézményei felépüljenek. A nem-
zetállam azonban egykor az „egy nemzet – egy állam” elvét jelentette, s így a közelebbi 
meghatározás nélküli nemzetállam elve szemben áll az utódállamokban elnyomás alatt 
élő magyar kisebbségek érdekeivel. (Maga a magyar nemzet-fogalom az államnemzet – 
kultúrnemzet kettősségén11 túl létező sajátos összetett entitás.)

Ennek ellenére taktikai szükségszerűség, hogy a magyar állam prioritásként ebben a 
történelmi fázisban az előbb említett szerepre hivatott nemzetállam politikáját hangoz-
tassa és támogassa. Csakis így remélheti ugyanis az európai intézmények megújulását, 
s ezek keretei között a régóta szándékosan legyengített európai nemzeti kisebbségvé-
delem12 hatékonyabbá tételét. Enélkül a magyar kisebbségek védelme terén a magyar 
állam, birtokon kívül lévén, fegyvertelen, eszköztelen és eredménytelen marad, az utód-
államokkal szembeni fellépése pedig gyengítené Közép-Európát, benne saját súlyát, ez-
által kockáztatná a kozmopolitizmussal szembeni védelem sikerét, egyben saját nemzeti 
politikájának megmaradását. Márpedig az anyaország nemzeti politikájának megóvása 
az egész magyarság megmaradásának záloga, ezen belül a magyar kisebbségek védel-
mének nélkülözhetetlen előfeltétele.

Mint mondottuk, a jelenlegi helyzetben Közép-Európa egyre önállóbb történelmi 
– politikai régióként körvonalazódik, mint amely a normalitás értékrendjét, a keresz-
ténység hagyományát és hitvilágát, s az egészséges patriotizmust és nemzettudatot van 
hivatva képviselni, annak ellenére, hogy ezeknek az elemeknek az autentikus érvényesí-
tése itt is nagy nehézségeket jelent. Mindenesetre ebben a formálódó Közép-Európában 
Magyarország adottságai révén alkotó és meghatározó szerepet játszik, ezen keresztül 
pedig európai tényezővé válik.

A jelenlegi magyar nemzeti politikát három síkon lehet szemlélni: belpolitikai, közép-
európai és európai keretekben. E politika a magyar társadalomban azt az érdekegyesítést 
követi, amelyet annak idején a reformkor nagyjai valósítottak meg.13 A továbbiakat te-
kintve, a magyar államvezetés a magyar érdekeket legjobb politikai hagyományainknak 
megfelelően nagyobb hatalmi érdekekhez kapcsolja, ami által egyedül lehet remélni a 
magyar érdekek érvényesítését.14 Ez történik a közép-európai államok közötti érdek-
egyesítésen keresztül, végeredményben pedig azáltal, hogy azt a politikát, amelyet kö-
vet, Európa összes népének és államának érdekeként is felmutatja.

Makkai Sándor (1890–1951) református püspök „Magyar nevelés – magyar művelt-
ség” című, 1937-ben megjelent könyvében ezt írta: „Meg kell említenünk a magyarság 
és az európaiság kapcsolatának végletes értelmezését […]. Van egy dacos turáni ma-
gyarság, amelyik utálattal fordul el Európától, mely vesztünket okozta és koporsónkra 
ült, hogy soha fel ne támadhassunk belőle. Ebből az következik, hogy magyarságunkat 
meg kell tisztítanunk minden európaiságtól. Vissza kell állítanunk ősi, ázsiai tiszta-
ságát és sajátosságát s megvetéssel lehántanunk magunkról a szívtelen és képmutató 
Nyugat aljasságait.

Itt a műveletlenség fogalomzavara áll előttünk. Európa nem a nagyantant és nem a 
kisantat. Nem is a Népszövetség. Európa nem politikum. Azzal szemben, amit Európa 
jelentett és jelent reánk nézve, az elfogult önimádat nem adhat egyebet, mint öngyilkos 
elzárkózást és pusztulást. Még a lehetőség elképzelése is, hogy európaiságunk levetke-
zésével leszünk igazán magyarokká, a legnagyobb műveletlenség.
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De semmivel sem kisebb műveletlenség az a másik végletes magatartás sem, amely 
most már ellenkező nagy elragadtatásában vonagló Európa-imádatba esik. Ez a szomorú 
magyar majomkodás ismét szégyenfoltja nemzeti kultúránknak. A megoldás csak egy 
lehet: a szó valódi értelmében európainak lenni, magyar ésszel és magyar szívvel.”

Könyvét pedig Makkai Sándor ezekkel a – mára konkrét tartalmat kapó – meglepő 
szavakkal fejezi be: „Ki tudja, talán mi vagyunk azok, akik magyar nemzeti kultúránk 
által visszaadhatjuk az »európai« szó elveszőben lévő hitelét, európai erényeket valósít-
ván meg Európa bűnei nélkül.”15

Ismerjük a régi mondást: „Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita.”16 
Ami annyit tesz: Magyarországon kívül nincs élet; ha mégis van, nem olyan. Tanulságos 
végigkövetni, ahogyan e szállóigét egykor büszkén hangoztatták, később olykor gúnyo-
san emlegették.17 A mondást ebben a formában Bél Mátyás (1684–1749) Notitia-jának 
Compendium-ában (1753) olvashatjuk; e mű első mondata pedig egyenesen így hang-
zik: „Magyarország Európa összes országai közül a legszebb.”18 A hírneves zoológus és 
ornitológus, gyermekkorunk kedves olvasmányának, az „Állatok világá”-nak szerzője, 
Alfred Edmund Brehm (1829–1884) „Kirándulás a Dunán” című munkájában (1878) 
már Magyarország helyzetére is utal: „Magyarország […] fekvése kedvezőbb, mint bár-
mely más európai országé. Az Északi- és a Fekete-, a Balti- és a Földközi-tenger között, 
a nagy északkelet-európai síkságtól az Alpokig egyesíti magában a délvidéket és észa-
kot, a pusztát és a hegységet, erdőt, folyót, mocsarat.”19

A történeti Magyarország földrajzi, gazdasági, politikai egysége, autarkiája és teljes-
sége vitathatatlan tény, és Európának párját ritkító jelensége, szellemi értelemben vett 
átfogó jellege pedig korábban is, s a régi Magyarország széttörése után is érvényes. 
Középponti helye pedig ismét nemcsak földrajzi, hanem egyúttal szellemi jelentést is 
hordoz. Magyarország Nyugat-Európa és Kelet-Európa, Észak-Európa és Dél-Európa 
között éppen középen foglal helyet, mindegyik értékének helyet biztosít magában, 
mindegyikre rálát, mindegyiket ismeri és érti, mindegyikben tud tájékozódni. Ennek 
lehetősége és forrása mindig a mi rendelkezésünkre áll.

A XX. században „Nyugat” és „Kelet Népe” címmel indítottak egymással ellen-
tétes szellemű, egyaránt értékes folyóiratokat, amelyek szintézisére nem került sor. 
Magyarország sorsának egyik jelképe volt a „komp-ország” metaforája.20 Meg vagyok 
győződve arról, hogy azon a hányódáson, amelyet e hasonlat jelent, túl vagyunk. Miként 
a fentiekben megpróbáltam bemutatni, Magyarország az európai politikai helyzet felis-
merésével Közép-Európa kezdeményező és meghatározó erejévé vált. Ha Magyarország 
Közép-Európa leglényegesebb tényezője, Közép-Európa az európai civilizáció nagyra 
hivatott régiója, s Európa – miként gondoljuk – a civilizációk között a legmaradandóbb 
értékrendet képviseli, akkor – bármilyen furcsán hangozzék is ez – Magyarország a 
Világ közepe.

Ezt a tételt helyesen kell értenünk. Nem arról a képtelenségről van szó, mintha 
Magyarország bármilyen értelemben a világ élén állna, hanem a következőről. Európa 
égtáj szerinti régiói meghatározott régiók, mások nem tudnak lenni, mint maguk. 
Hozzátesszük: Közép-Európa többi állama pedig jobbára utódállami meghatározottsá-
gában létezik. Magyarország azonban szabad, mert mindegyik régiótól van megfelelő 
távolsága, és mindegyikhez van bizonyos közelsége. Ez a szellemi reflexió, az értelme-
zés, a termékeny kapcsolat és feldolgozás lehetőségét, Magyarország alkotó készségét, 
gazdagodását és széles látókörének biztosítását jelenti. Ilyen volt Róma termékeny 
viszonyulása Athénhez,21 egyébként pedig – hogy visszakanyarodjunk kiindulópontunk-
hoz – ilyen egész Európának is a története és a helyzete a világban.22
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