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Az európaiság mint értékrend 
Egy lehetséges értelmezés

Mottó: „az ember létezése alapvetően értékekre irányul”
Eduard Spranger

(Integrációs tömörülés és/vagy nemzeti keretek?) A mindennapi politikai csatározásokban, 
a közvélemény-formálók között, nem ritkán a tudományos publikációkban is mindmáig 
zajlik a vita, esetenként erős indulatok törnek felszínre arról, hogy hazánk számára mi a 
szükségszerű és kívánatos társadalomfejlődés: a nemzetközi gazdasági érdekközösségbe 
való változatlan betagozódás, avagy a józan kiállás a nemzeti érdekek és sajátosságok mel-
lett? Ma már közvetlenül is lecsapódik ez a dilemma: Magyarország az Európai Unió köte-
lékében maradva építheti társadalmát, vagy nemzeti kereteken belül találhatja meg boldogu-
lását? Általánosabb szintre fogalmazva a kérdés az, hogy valójában mi az a nagyobb egység, 
amihez szervezzük vagy inkább akarnánk szervezni országon kívüli (és azon túlmenően 
nyilvánvalóan a belüli) kapcsolatainkat, életműködéseinket? Egyszerűen szólva: az Európai 
Unió végül is valójában micsoda: érdek-, vagy értékközösség? Azt hiszem, fölöttébb sokat 
kell még gondolkodnunk és alighanem vitatkoznunk annak érdekében, hogy kialakuljon 
valamilyen megnyugtató válasz, valamifajta minimális tartalom, amelyet a résztvevők (és 
érdekeltek) döntő többsége el tud fogadni. Az alábbiakban megpróbálok röviden bemutatni 
egy gondolatmenetet, nem a kizárólagosnak és véglegesnek szánt magyarázat igényével, 
csupán azzal a reménnyel, hogy a közös gondolkodásunk, eszmecserélésünk számára talán 
sikerül valamilyen megfontolandó adalékkal hozzájárulnom. Itt nyomban hadd előlegezzem 
meg felfogásom lényegét, ezúttal még csak néhány kérdés formájában. Miért is gondoljuk, 
hogy a két „pólust” (tehát az EU-t és Magyarországot) szembe állítsuk egymással? Nem 
inkább azon kellene fáradoznunk, hogy összehozzuk azokat valamilyen formában? Nem in-
kább arról van szó, hogy hazánk mint tagország, egyszerre bírhat relatív önállósággal és a 
nagyobb közösséghez való szerves csatlakozás lehetőségével és képességével? Az EU (mint 
egész) és Magyarország (mint rész) viszonyát nem értelmezhetjük-e úgy, hogy az Unió nyil-
vánvalóan gazdagszik hazánk létezésével, táplálkozik sajátlagos erőforrásaiból, különleges 
alkotásaiból, miközben ez a nagyobb közösség egyúttal ki is jelöli ennek az országnak a 
reális történelmi helyét, keretét és jelentőségét? Nem állíthatjuk-e, hogy valójában mindkét 
„fél” nyer az „ügyön”? És ha így van, nem elhibázott lépés-e az ellentétek, a konfliktusok 
mindenáron való és kizárólagos hangsúlyozása, illetőleg az azokba való belesüllyedés nyo-
mán születendő letargia felvetése? S fordítva: nem az látszik-e járható útnak, ha mindkét 
résztvevő oldal a kölcsönös egymásra utalás szerves kimunkálásán fáradozik? A kérdések 
nyilvánvalóan tovább szaporíthatók, de a fentiek talán már sejtetik alapállásomat, amelyből, 
reményem szerint, valamifajta koncepcionális mondanivaló fog kikerekedni. De legalább si-
kerül felvetnem és megragadni egy olyan összefüggést, amely újragondolásra sarkallhatja az 
érdeklődőt, optimális esetben az európaiságról vallott nézetek átértékelését is elindíthatják.

(Az Európai Unió az európaiság része) Köztudott, az EU eredetileg (és még nem ilyen 
névvel) gazdasági érdekközösségként jött létre az 1950-es évtized elején (lásd: acél- és 
szénközösség, Franciaország és Németország együttműködése nyomán). S ahogy múltak 
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az évtizedek, úgy bővült és mélyült a gazdasági alapú integráció köteléke, szerkezeti for-
mavilága, intenzitása, illetőleg változtak elnevezései. Végül elérkezünk a mai állapotok-
hoz, amikor is immár 28, pontosabban 27 tagállam integrációjáról beszélhetünk. És noha 
sokféle problémával (hogy másra ne utaljak, mint Nagy-Britannia kilépése) nézhet szembe 
az uniós közösség, mégis tudunk további bővítési akaratokról, szándékokról.

Anélkül, hogy a közel hetvenéves gazdasági folyamat fontosságát megkérdőjelez-
ném, illetőleg hogy konkrét közgazdaságtani és gazdaságtörténeti fejtegetésbe akarnék 
és tudnék bocsátkozni, kiinduló pontként szeretném leszögezni: az Európai Unió ön-
magában nem csak egy meghatározott gazdasági integrációt, gazdasági alapú érdekkö-
zösséget jelent. Még csak egy meghatározott politikai tömörülésről és jogi rendszerről 
sincs szó. Továbbá nyilvánvalóan nem pusztán földrajzi, kontinentális egységet foglal 
magában. Noha maga a közösség mindegyik mozzanatot tartalmazza. Valójában azt kell 
látnunk és megértenünk, hogy az Európai Unió olyan történeti képződmény, amely leg-
mélyebb tartamát tekintve, valóságos, konkrét, és ezért világosan meg is különbözhető 
értékközösséget képvisel – nem a gazdasági alapú érdekkapcsolatok helyett vagy ellen, 
hanem mellett. Az érték alapú megközelítés kapcsán eszünkbe juthat Eduard Spranger 
százéves gondolata, hogy tudniillik „az ember létezése alapvetően értékekre irányul”.1 
Igaz, mást is állíthatunk az emberi létezés alapirányultságára, azt viszont aligha tudnánk 
elvitatni, hogy – mind gondolatainkban, mind mindennapos törekvéseinkben – az érté-
kek valamilyen iránytűkként szolgálnak bennünket. Nyilvánvaló, az Európai Unió által 
képviselt társadalmi értékek, a szükségszerűen jelentkező érdekek mellett – nyíltan, 
vagy közvetve, háttérként szervezi, részben meghatározza a tagországok mindennapi 
együttélését, illetőleg -működését. Ilyen alapon természetesen már egyáltalán nem 
mindegy, hogy konkrétan milyen értékek mentén működik maga a közösség.

Ha viszont értékekről beszélünk, az unióról való egész vizsgálódásunkban, a kü-
lönféle folyamatok megítélésében a látókörünket mindenképpen ki kell terjesztenünk 
– a közgazdasági szemléleten túl – a történettudományi, a filozófiai, az etikai, a val-
lástörténeti, a szociológiai, a pszichológiai-szociálpszichológiai és pedagógiai jellegű 
megközelítések irányában. Pontosan ez utóbbi tudományos munkálatok, szellemi 
foglalatosságok tudják meggyőzően érzékeltetni, hogy az európai uniós ismeretün-
ket, tudásunkat, megítélésünket szélesebb mederbe, általánosabb megközelítésbe, 
mélyebb szintű megalapozottságba célszerű és kívánatos helyeznünk. Azok nyomán 
már felismerhetjük, hogy az unió értékközösség világát, végső soron, az európaiság 
adja, adhatja meg. Az európaiság egy hosszú, legalább két és fél ezer éves történel-
mi folyamat kikristályosodott terméke, amelynek tényleges mozgató ereje, vezérlő 
elve, meghatározó értékláncolata, amely – s ez már jól ismert – olyan konkrét építő-
kövekből tevődik össze, mint az antik görög demokrácia, a római jogrend, a zsidó-
keresztény vallási hagyomány, a humanizmus, a racionalizmus, polgári öntudat és 
vállalkozói készség-képesség, a nemzeti önrendelkezés készségének és képességének 
a kialakulása. S ami egyáltalán nem mellékes körülmény (összefüggésben a gazdasági 
integráció szempontrendszerével), valójában Európa történelme hozza létre a világ-
kereskedelmet, a világpiacot, a világtörténelemben való gondolkodásmódot. Amikor 
tehát mérlegre tesszük az Európai Uniót, ezen értékek megvalósítása vagy meg nem 
valósítása alapján kívánatos vizsgálódnunk. Másképpen fogalmazva, amikor az EU-
ban zajló folyamatokat, problémákat akarjuk megítélni, állást foglalni, akkor a nyers, 
pőrére vetkőztetett érdekek figyelembevétele mellett célszerű arra is koncentrálni, hogy 
ez a közösség milyen arányban és hatásfokban, mennyire mélyen szolgálja, vagy nem 
tudja megjeleníteni a fenti értékeket.
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Amikor tehát az Európai Uniót vizsgáljuk, nem elég közgazdász szemmel áttekinteni 
és vizsgálni a dolgokat, hanem fontolóra kell vennünk nagyobb mértékű és mélyebbre 
hatoló történelmi folyamatokat, a kultúrába beépülő szellemi áramlatokat, vallási ha-
gyományokat, írott és íratlan törvényeket, magatartásmintákat, tudatos vagy kevésbé 
tudatos eszméket, olykor téveszméket, indulatokat. És nem utolsósorban a tudatosan 
vagy ösztönösen vállalt erényeket. Amelyek, összességükben éppen az európaiság szer-
ves „tartozékai”, elidegeníthetetlen mozzanatai. Vagyis, ha az Európai Unió és az euró-
paiság viszonyát kívánjuk megvilágítani, megértetni, a közgazdaságtan mellett nagyon 
szükséges a történet-, a vallás-, a jogtudomány, a szociológia, a pszichológia, a szoci-
ológia, a pedagógia és a politológia bizonyos eredményeire kitekinteni. Mi több, még 
a különféle művészeti alkotások (kiváltképpen a szépirodalmi művek), az európaiság 
szempontjából történő hasznosításától sem zárkózhatunk el. Ugyanis a művészi tevé-
kenység – mint ismert – fontos, mással nem pótolható adalékkal tud szolgálni. A művész 
mint a „lélek mérnöke”, túl az esztétikai élményen, az emberi lélek olyan mély bugyra-
iba is le tud hatolni, ahová a tudományos kutató már képtelen eljutni.

Látható, oly sokféle, lényegében univerzális megközelítés, tényleges kihívás előtt ál-
lunk, amelyeknek reálisan megfelelni csakis kutatói közösségek képesek. Méghozzá hosz-
szan tartó, szisztematikusan szervezett és mélyen megalapozott munkálatok egész sorával. 
Itt és most viszont meg kell elégednünk a jelen kutatás témakörének szűkítésével, továbbá 
terjedelmének jelentős csökkentésével. Az alábbiakban az európaiság értékvilágából csak 
három konkrét érték-megnyilvánulást tudok és akarok kiemelni, illetőleg némileg részle-
tesebben próbálom majd taglalni. Ezek: a keresztény vallás és hit, azután az úgynevezett 
tőke dinamikáját és diadalát vázolnám röviden, végül az individuum mélységes tiszteleté-
nek és méltóságának erényére hívnám fel a figyelmet. Nyilván, nem arról van szó, hogy 
nem lenne jogos további értékeket felállítani, és azt sem gondolom, hogy az összes többi 
másik érték kevésbé tűnne fontosnak az általam bemutatandó három értéknél. Viszont 
bátorkodom állítani, hogy e három érték együttes megvalósítása nélkül nincs európaiság.

(A keresztény vallás és hit történelmi-társadalmi szerepe) A kereszténység lényegéről 
és történetéről ma már könyvtárnyi szakirodalom gyűlt össze. Itt csupán egyetlen, ál-
talános szempontot tudok szemügyre venni, amely közvetlenül kapcsolatba hozható a 
vizsgált témámmal. Mielőtt azonban kitérnék a kereszténység érték-mibenlétének kér-
désére, hadd hozzak fel egy még általánosabb utalást a vallások történelmi szerepére. 
Van abban valami magával ragadó, magasztos érzés, lélek-erősítő fejlemény, hogy a 
vallások (itt elsősorban az öt világvallásra gondolok) évszázadok, mi több, évezredek 
óta mozgásban tartják emberek millióit, természetes mozzanataivá teszik (mondjam azt: 
varázsolják?!) életük folyását. Vagyis a vallás – tetszik, nem tetszik – a kultúra szerves 
alkotórészévé válik. Ahogyan Toynbee, a 20. századi neves angol történész és filozófus 
megerősíti, a civilizációk alapja vallási gyökerű, ezért a történelem legfontosabb jelen-
sége.2 Évszázadok múlnak, társadalmi formák jönnek-mennek, a technika és a tudomány 
szüntelenül fejlődik, azonban magát a vallást, főképpen mint vallási hagyományt és 
érzületet, megszüntetni képtelenség. A transzcendens iránti szükségleteket egyszerűen 
lehetetlenség kiölni az emberiség történetéből – tekinthetjük ezt alapigazságnak.

Ami a kereszténység érték-mibenlétének kérdését illeti, itt és most nem politikai, 
kiváltképp nem aktuálpolitikai szempontból venném szemügyre. Nem mennék bele pél-
dául abba a dilemmába, hogy tudniillik a kereszténység fogalmát kiiktassuk-e, vagy sem 
az uniós alkotmány preambulumából. Ennél ugyanis nagyságrenddel többről és mélyebb 
történeti összefüggésről van szó.
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Ha a kereszténységet nem világnézeti és ideológiai alapon nézzük (nyilvánvaló-
an fontos szempont, ám most ezt tegyük zárójelbe), hanem a történelemben betöltött 
szerepét tekintjük, akkor könnyű belátnunk, hogy kiemelt társadalmi jelentőségű kép-
ződményről van szó. A kereszténység, maradjunk most csupán az európai kontinensen 
megvalósuló terjedése, intézményesülése, szokásrendje és szertartás világa mellett 
(miképp épülnek azok be a mindennapok világába) – nos, mindez sajátos módon össze 
is hozza az Európában élő különböző népeket. Ez a vallás és mint egyház, történetileg 
integratív szerepet tölt be az országok, a nemzetek életében. Az olyan különböző népe-
ket, mint például az itáliai, a spanyol, a német, a francia, az angol, az északeurópaiak, a 
szláv és magyar stb. bizonyos értelemben hasonlóvá is teszi egymással a közös vallási 
felfogás, egyházi intézmény, szertartás és az élő vallásgyakorlás. Bár a legkülönbözőbb 
embercsoportról, nációról, területről, anyanyelvről, hagyományról és megélhetőségi 
körülményről van szó, mégis sok dologban azonos, vagy legalábbis hasonló a mutató: 
ugyanazon egy Istenben hisznek, általában követik az egyház törvényeit, mindenütt 
latin nyelven zajlik a szertartás, nincs számottevőbb különbség a világi és az egyházi 
oktatás szerkezetében és tartalmában, azonos stílusban építik fel a templomokat (román, 
gótikus, reneszánsz kori, és a sor folytatható), ünnepeiket is hasonlóképpen tartják meg. 
Az ilyen képződmények és hatások nyomán Európában a népek között kialakul egyfajta 
együvé tartozás, a közös történések érzete, szelleme és tudata. A kereszténység történe-
tének ilyen (és más) társadalmi mozzanatai elősegítik a népek közötti integratív erők 
kialakulását, majd megerősödését az egységesülés folyamatában. Ezért nyilvánvaló, 
a kereszténység – ebbeli vonatkozásaiban – történelmileg progressziót, pozitív társadal-
mi szerepet tölt be, amelyet botorság lenne tagadni, vagy akárcsak csökkenteni ebbeli 
jelentőségét.

A pozitív történelmi értékre hadd hozzak fel egy kézen fekvő magyar példát. 
Tekintsünk rá egy pillanatra Szent István történelmi jelentőségére! Az akkori magyarság 
számára elviekben három lehetséges út kínálkozott. 1. Maradjunk meg őseink pogány 
hitvilágánál, kezdetleges törzsi szövetségénél, vándorló életmódjánál. Lásd Koppány 
törekvését! Koppány és hívei úgy gondolták, a magyarság a Kárpát-medencében is élhet 
ugyanúgy, mint addig az őshazában és a hosszú vándorlások alatt. Ragaszkodni őseink 
világához, szokásrendjéhez, világlátásához – e felfogás és törekvés mögött tehát nagyon 
is reális erők álltak. István elvetette ezt az utat, komoly véráldozatot hozva, vállalva a 
testvérháború minden fájó terhét, nyűgét. Ha nem így dönt, a magyarság alighanem arra 
a sorsra jutott volna, mint a többi sztyeppei nép: azaz eltűnik a történelem süllyesztőjében 
(lásd például a szarmaták, a szkíták, a hunok stb. sorsát!). És ne felejtsük, a mersebur-
gi és az augsburgi csatavesztés már erős figyelmeztetés volt a magyarság létmivoltára 
nézve. Tehát a változatlanság fenntartása végzetes következményekkel járhatott volna. 
2. A magyarság sorsát kössük össze a bizánci császársággal, legyünk annak egyik szö-
vetségese. A bizánci császárság abban az időszakban uralma teljében volt, lényegében 
világbirodalomként funkcionált. Ha a kalandozó és egyre gyöngülő magyarok Bizánc 
védőszárnya alá kerülnek, egyúttal garanciát is kapnak a magyarság létének több év-
százados meghosszabbodására. Géza fejedelem már követeket is küld Bizáncba – jól 
mutatva, hogy ez a szövetségi út lehetősége „benne volt a levegőben”. István – mint 
ismert – végül is nem Bizáncot választja, amit utólag igazol a történelem: Bizánc 
1453-ban elesik, a világbirodalom szétesik, és a bukás alighanem a magyarságot is teljesen 
magával rántotta volna. Tudjuk, a török a későbbiekben jelentős borsot tör majd a magyarok 
orra alá, ám teljesen még sem tudta meghódítani Magyarországot. (Lásd: a három részre 
szakadás bekövetkezése) 3. A harmadik út: a magyarságot a fejlett és fejlődőképes 
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Nyugathoz csatlakoztassuk! Hozzuk létre az államot, annak minden intézményével, 
törvényi rendjével, továbbá vegyük fel a Nyugaton már honos kereszténységet. István 
e felismerésével és történelmi tettével végső soron Magyarországot beilleszti Európa 
fő sodrába, a civilizált európai államok sorába. És nem vitás, ez biztosítja a magyarság 
tartós, életképes fennmaradását. István történelmi érdemét, társadalomformáló művét 
aligha tudnánk elégszer hangsúlyozni, és csöppet sem csodálkozhatunk azon a tényen, 
hogy nincs valamirevaló település, ahol ne viselné nevét valamilyen szobor, utca, középület 
vagy intézmény.

Látható tehát, hogy a kereszténység befogadása és terjesztése Magyarország történel-
mében (is) fontos progresszív szerepet játszik, és ezt akkor is tudomásul kell vennünk, 
ha nem vagyunk keresztény hívők vagy ha érzékeljük a keresztény vallás és egyház 
különféle ellentmondásait, negatív társadalmi problémáit. Még általánosabb fogalma-
zásban: nem vitás, „Európát a nemesi kereszténység expanziója alapozta meg és tette 
szilárddá, a cselekvés […] helye immár a belső szférájában van. Az emberek nevelését a 
papok, az aszkéták, a misztikusok és az egyházi szervezők veszik át. […] a keresztény-
ség jelenti a centrifugális erőt.”3

A kereszténység további pozitív szerepét az úgynevezett „befogadói vallás” jellegé-
ben találhatjuk meg. Elvileg minden embercsoport egyenrangú számára, ajtaja mindenki 
előtt nyitva áll, függetlenül bőrszínétől, nyelvétől, hazájától, családjától, foglalkozásá-
tól, szociális helyzetétől, kultúrájától. Csak vallja és kövesse az Istenben való hit és sze-
retet belső parancsát. A szeretet fontosságáról sokat és sokféleképp írtak már, itt most 
inkább a hit fogalmát és jelentőségét hangsúlyoznám – nem tagadva a szeretet kiemelt 
fontosságát az ember életében. (Filozófiai szempontból azt is állíthatjuk, hogy a szere-
tet nem más, mint az ember legalapvetőbb meghatározója, gondoljunk például Szent 
Ágoston vagy Pannenberg felfogására!) Mi a helyzet a hit dolgában, amely egyébiránt 
minden vallás általános tartozéka? Ismeretes a Bibliából Pál apostol definíciója: „A hit 
pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”4 
Továbbgondolva a bibliai sorokat, azt szeretném állítani, hogy a hit alapvetően egy 
olyan belső erő, amely feltétlen bizonyosságot ad a bizonyíthatatlanról. S mint ilyen, 
össze nem hasonlítható semmi mással, bízvást reményt adó, leginkább életben tartó, cso-
dálatos lelki jelenség, amely – ahogy mondani szokás – „hegyeket tud megmozgatni”, és 
amely nélkül lehet ugyan élni, csak nem érdemes. Hit nélkül élni – hát az borzasztóan 
egysíkú, száraz, unalmas, nem izgalmas és egyáltalán nem vonzó létezés. Lényegében 
mindegy is az, miben vagy kiben hiszünk, csak találjunk magunknak valamilyen konkrét 
dolgot, eszmét, vagy személyt, amelyet/akit hitünk tárgyaként állítunk fel. A hit mozgó-
sít, lelkesít, vigasztal, segít feldolgozni nehézségeinket, kudarcainkat, és értelmet adhat 
életünknek. A keresztény vallás (és egyház) a hitre, jelesül az Istenben való föltétlen 
hitre buzdít. És ebbeli törekvése mód felett értékes, jótékony hatása sok-sok formában 
érezhető, rendkívül tiszteletre méltó fejlemény.

Azonban amilyen fontos látnunk és elismernünk a keresztény vallás és hit progresz-
szív történeti szerepét, olyan indokolt, ha szembesülünk korrektül e vallás (és egyház) 
történetének kevésbé magasztos tényeivel, zavarba ejtő problémáival. Anélkül, hogy 
konkrét elemzésbe fognék itt, csak utalok néhány, nagyon zavaros vagy ellentmondásos 
fejleményre, amelyet nem vagy legalábbis nehezen tudnak megmagyarázni. Tudjuk, 
hogy az úgynevezett keresztes háborúk meghirdetett, hivatalos, tényleges célja, törekvé-
se mennyire elvált egymástól. Valójában az önző érdekek és a gazdagodási vágy hajtotta 
a toborzókat és a részvevőket. De az a tény, hogy a sok hadjárat között bátorkodtak, 
mégpedig az akkori pápa jóváhagyásával gyermekhadjáratot indítani, vagyis ártatlan 
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gyermekek tömegeit halálba küldeni, mindenképp lehántja a leplet a nyugati keresz-
ténység, olykor előforduló álságos megnyilvánulásáról. A részvevő gyermekeknek már a 
fele sem bírta ki az út viszontagságait, a többi vagy odaveszett az ostromok során, vagy 
egyszerűen eladták rabszolgáknak. A felháborodást jogosnak tarthatjuk: szégyellni való 
arcátlanság, megbocsáthatatlan bűn volt ez!

Azután jól ismert tény a nyugati kereszténység újkori szétválásának története. 
A jezsuiták és a protestánsok közti konfliktusok sokak számára érthetetlennek tűnnek. 
Ám az végképp elfogadhatatlan, hogy a két irányzat egymásnak feszülése oda fajuljon, 
hogy nyilvános könyvégetés történjen. Mindkét vallási irányzat az általános szeretet-
elven és erényen nyugszik, ám ezen az alapon semmi sem indokolja, hogy tűzre dob-
juk a más(ik) szellemben írott könyveket. Nem erőszakra, gyűlöletre, uszításra bújtató 
művekről van szó, hanem arról, hogy másként, tehát a hivatalostól eltérő céllal is lehet 
látni-magyarázni a világ dolgait. A könyvégetés valójában a gondolatok kiirtását jelenti, 
és ez a háborúk mellett talán a legnagyobb, a leggyalázatosabb kísérlet az emberiség 
(emberiesség), a humánum ellen. Számomra különösen lesújtó, hogy a magyar történe-
lem produkált ilyen eseményt: a híres sárospataki könyvtár állományából 5000 példány 
esett áldozatul az értelmetlen vallási acsarkodásnak (a 17. század utolsó harmadában 
történt): könyvégetésnek.

Végezetül még egy, ezúttal a hittel kapcsolatos problémát említenék. Fentebb már 
utaltam rá, mennyire fontos az ember életében a hit jelenléte. Az, hogy a keresztény 
vallás és egyház ezernyi módon szorgalmazza a hitélet működését, csak egyetérteni 
lehet. A hit az európai civilizációnak, az európaiságnak (is) – mint magam is vallom 
– fontos tartalmi jegye. Gond akkor van, ha a hit megnyilvánulását és szerepét vallá-
si szempontból kizárólagossá próbáljuk tenni. A katolikus egyház részéről történnek 
olyan kinyilatkoztatások vagy burkolt kísérletek, mely szerint csak az Istenben való hit 
lehetséges, vagy legalábbis csupán a vallási hit lehet magasrendű jelenség. Azonban ez 
az értelmezés erősen vitatható. Ugyanis könnyen kialakulhat úgynevezett evilági hit is, 
mégpedig a mindennapi élet legkülönfélébb területein. Hadd hozzak itt fel két, magától 
adódó példát. Az egyik az állampolgári létre, a másik a hivatás gyakorlására vonatkozik. 
Szerencsére élnek közöttünk olyan állampolgárok, akik hisznek abban, hogy az embe-
riség végül is el tudja kerülni a harmadik világháború kitörését. Nem tudja ezt a hitét 
bizonyítani az a személy, aki ezt vallja, és egyáltalán nem biztos, hogy valóban kikerüli 
az emberi történelem az újabb világháború bekövetkeztét. De ettől függetlenül még hisz, 
az állampolgár még hihet ebben. Sőt: minél több ember hinne ebben, annál nagyobb 
valószínűsége lenne annak, hogy kikerüljük az esetleges világháborút. Egy ilyen hit 
jelentőségét semmiképp nem becsülhetjük le: valójában óriási erők lakoznak a hitben, 
amelyek, ha összegződnek, végtelenné fokozódhatnak, és olyan hatást tudnak kiváltani, 
amelyet az első pillanatra egyáltalán nem gondolunk és feltételezünk. A másik példában 
vegyünk egy igazi, „vérbő” pedagógusi személyiséget! A tanár munkájának hatásáról, 
hatékonyságáról nem kap közvetlen bizonyosságot (nem úgy, mint sok más foglalatos-
ság, mesterség esetében): a gyermek, a diák szellemileg ott sem lehet a tanórán, máshol 
járhat az esze. S különben is a pedagógus bármilyen hatása csak utólag, sokkal később és 
közvetve derülhet ki. Ahogy oly szépen és telitalálattal írja egy helyütt Grecsó Krisztián: 
az igazi pedagógus az, akinek élő életműve van. Általánosságban mondhatjuk, a pedagó-
gus közvetlen és biztos visszacsatolást munkájáról nem kap. Ám ettől függetlenül ő még 
nagyon is hihet abban, hogy oktató és nevelő tevékenységének van értelme, jelentősége, 
hatása.. A hit intenzív mozgásban tartja egész életét, erősíti felelősségtudatát, feldolgoz-
hatóvá teszi kisebb-nagyobb kudarcélményeit.
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Látható, mindkét példa evilági természetű, nincs köze az isteni hithez, ám – felfogá-
som szerint – éppen olyan magasrendű megnyilvánulást fejez ki, mint az Istennek tetsző 
felfogás és cselekedet.

Mérlegre téve a dolgokat, a negatív mozzanatok (melyek sorolása folytatható lenne) 
azonban nem homályosíthatják el azt az alapösszefüggést, hogy tudniillik a keresztény 
vallás, valamint hit fontos, mással nem pótolható értéket képvisel, melyet bátran vallha-
tunk-vállalhatunk, amikor az európaiság lényegéről gondolkodunk. Akkor is, ha vallásosak 
(ám nem csak keresztény hívők!) vagyunk, meg akkor is, ha ateistának tartjuk magunkat.

(A tőke dinamikája és diadala mint a történelem kitüntetett pontja) Aligha vitatható, az 
európaiság gazdasági alapú értéket is magában foglal. Ez alapvetően a tőke megszüle-
tésével, illetőleg természetével függ össze. Az újkori történelem legfontosabb fejlemé-
nyéről kell itt szólnunk, amely nem más, mint a tőkés társadalom és gazdaság megszü-
letése, majd világrendszerré válása. A kapitalizmusról ezernyi módon gondolkodhatunk 
és vizsgálódhatunk. Hogy ne vesszünk el a könyvtárnyi szakirodalomban, muszáj korlá-
tozni nézőpontomat, és ezúttal csupán a legszükségesebb összefüggést tudom kiemelni.

Anélkül, hogy részletes gazdaságtani fejtegetésbe fognék, mindenképp fel és el kell is-
merünk a tőkeműködés legáltalánosabb vonását. A szóban forgó összefüggést legmélyebb-
re hatolóan és máig érvényes tartalommal – ismereteim és meggyőződésem szerint – Marx 
tárta fel. Mielőtt a kedves Olvasó kijelentésem miatt felkapná a fejét és megrökönyödne, 
legalábbis meglepődne, nyomban leszögezem, egyáltalán nem valamilyen anakroniszti-
kus ideológiai kövület visszaállításáról, nosztalgiájáról van itt szó, hanem korrekt és józan 
mérlegelésről. Tudom, Marx manapság nem divatos szerző, és joggal támadják különféle 
gondolatai miatt, nem ritkán koncepcionálisan is temetnék életművét. A Marxhoz való 
viszonyunk kialakítása érdekében iránymutatónak tartom P. K. Liessmann, osztrák kortárs 
filozófus álláspontját, mely szerint „Marxot nem olvasni ostobaság lenne. De úgy olvasni, 
mint eddig, még inkább az. […] A »létező« szocializmus csődje [végre – K. S.] lehetővé 
teszi, hogy Marxot a történelmi valóság tehertételétől megszabadítva, egyszerűen úgy 
olvassuk, ahogyan mindig is kellett volna: mint teoretikust, mint filozófust [tehát ne po-
litikacsinálóként és ideológusként – K. S.] […] A kelet-európai forradalmak nemcsak az 
embereket, hanem magát Marxot is megszabadították a marxizmustól. Végre lehet Marxot 
úgy olvasni, mint ahogyan egy nem katolikus ember Aquinói Szent Tamást.”5

Ha a tőkés termelés – témánk szempontjából történő – marxi vizsgálatának monda-
nivalóját össze kellene foglalni, méghozzá a lehető legrövidebb módon, akkor a követ-
kező, a köztudatban talán kevésbé ismert vagy kevésbé tudatosult gondolatot emelném 
ki: a tőke létrehozza a közvetlen, létfenntartáson felüli szükségleteket, a többletmunka 
általános szükségletté válik, mindemeközben (és itt a lényeg) „a tőke szigorú fegyelme 
révén, amelyen az egymást követő nemzedékek átmentek, az általános serénység az új 
nemzedék általános birtokává fejlődik, […] az egyén serénységének nincs határa, […] 
s találékony abban, hogy új tárgyakat létrehozzon a társadalmi szükséglet számára.”6

Nyilvánvaló, a tőke nagy civilizációs hatása: a tőke állandó mozgásban tartja a ter-
melőerők fejlődését, nem engedi, hogy berozsdásodjanak a termelési viszonyok, túlhajt 
minden nemzeti korláton és előítéleten, régi szükségleteken és életmódon, ledönt min-
den korlátot, amely gátolja a termelőerők fejlődését, létrehozza az általános iparko-
dást, a társadalmi vonatkozások és képességek általánosságát. Mindezek nyomán – is-
mételten hangsúlyozva – kialakul a világkereskedelem, a világpiac, és általánossá vá-
lik a világtörténelemben való gondolkodásmód. Megszületik a dolgozó egyén precíz, 
fegyelmezett, szorgalmas és találékony, kreatív munkavégző készsége és képessége. 
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Megszűnik a születés, a rend, az osztály, a foglalkozás, a műveltség, a nyelv és a nemze-
ti hovatartozás különbözősége. Abban az értelemben, hogy a felsoroltaktól függetlenül 
elvileg bárki előtt nyitva a kapu az érvényesülés előtt. A marxi gondolatok kapcsán van 
Szelényi Iván, kortárs szociológusnak egy igen izgalmas megjegyzése. Azt veti fel új 
könyvében, hogy „Ugyan Marx szándéka A tőke megírásakor az volt, hogy megalkos-
sa a tudományos magyarázatot, miért kell a kapitalizmusnak megbuknia, de A tőke I. 
kötete inkább azt bizonyítja, miért nem fog a kapitalizmus soha megbukni.”7

Nem mennék itt bele annak a kérdésnek a taglalásába, hogy megbukik-e valaha 
a tőkés társadalmi rend, ám abban bizonyos vagyok, hogy a tőke természetéből, 
tehát annak félelmetes dinamikájából és imponáló diadalából messze ható pozitív 
következmény, jelentőségében egyedülálló történelmi progresszió adódik. A tőkés 
termelés alapjaiban változtatta meg a gazdaság és az egész társadalom életét: mi 
több, a tőke uralma viszonyítási ponttá tette önmaga történelmét az egyetemes tör-
ténelem számára. A tőke világa szempontjából az egész addigi történelem csak mint 
lokális történelem szintjén mutatkozhat meg. A kapitalista gazdasági és társadalmi 
rend(szer) világhegemóniára tesz szert. S máris megérkeztünk az európaiság egyik lé-
nyegi mozzanatához. „Európa kiterjesztette önmagát a világ minden tája felé. […] A kis 
Európa az egész világ urává lesz. […] Európainak lenni, Nyugat-Európainak lenni azt 
jelenti, mint a világ uraihoz tartozni, […] a kis Európa megáldja civilizációjával az egész 
világot.”8

A marxi felfogást nem tekinthetjük puszta 19. századi filozófiai és gazdaságelméleti 
dokumentumnak. A tőke természetének általános leírásáról van szó, melynek tartalma 
a 20. században is érvényes volt. Jellemző például Oswald Spengler híres, A Nyugat 
alkonya című művének alábbi megállapítása: „Európa nyugati része képezi a szilárd 
pontot. […] A történelem valamennyi eseménye innen kapja valódi fényét, jelentőségü-
ket – perspektivikusan – ennek alapján mérik.”9

Európa tehát nem puszta kontinens, hanem kitágított, a társadalmak minden szegletét 
átjáró (átlényegített) világközpont, ahogyan Pagden írja a Spengler-mű megszületése után 
80 évvel: „Európa nem egyszerűen kiterjedt a tengerentúlra, hanem e kiterjedéssel teremti 
meg önmagát, […] csak Európa rendelkezik azzal a »fausti erővel«, hogy saját képére 
formálja a világot ”10 Fontos azonban látnunk, hogy ez a „fausti erő” nem csupán a tőke 
által vezérelt gazdasági térhódítást foglalja magában (nyilván, a gazdasági érdek átszövi, 
méghozzá meghatározó súllyal az egész mozgást), hanem ennél többről, tartósabb és in-
tenzívebb hatásról van szó. Jelesül: a gazdasági folyamatokon túl létrejön egy gyökerében 
új, a társadalom úgyszólván minden szféráját (a politikai kapcsolatoktól kezdve a kultúrán 
át egészen a mindennapok érzelmi-lelki állapotáig) átfogó világtörténés: az emberi együtt-
élés és együttműködés új, tartalmában mindenképp magasrendű formája: az európaiság.

Ez az európaiság már túl van a tőke uralma és dinamikája által gerjesztett gazdasági 
érdekeken, és meghatározott társadalmi értékeket fejez ki. Az európaiság, ugyan nem 
kizárólagos jelleggel, legmélyebb tartalmát tekintve, értékrendet (is) képvisel. Azáltal, 
hogy a tőke hatásaként, a tőkés társadalom természetéből adódóan – újfent hangsúlyoz-
va – a polgár megszabadul a korábbi történelmi korszakok megannyi (a születés, a nyelv, 
a vallás, a foglalkozás stb.) korlátjától, és létrejön egy új világlátás, a szabadság eszmé-
je, elhivatottság, küldetéstudat, nemes alkotóerő, ahogyan Márai Sándor oly találóan 
összegez: napnyugati kultúra. Megszületik az európai polgár, akinek életét átjárja egy 
különleges tudat és érzés, hogy tudniillik ő elsősorban már nem is a birtokért, vagyonért 
és a puszta munkáért él, hanem „egy szerepért, a műveltség szerepéért. […] Az európai 
műveltség eszméje ez, a hivatásérzés, hogy küldetése van a világban, el kell hintenie a 
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népek lelkében az értelem és a hit törvényeit.”11 Majd kiemel egy sajátos erényt is: 
„A bírálat elsőrendűen európai szerep és feladat: Ázsia dolga a rajongás és a vakhit, 
Európa dolga a bírálat és önismeret.”12 (Kiemelés tőlem – K. S.)

Mint korábban utaltam már rá, manapság gyakran felmerül az a politikai dilemma, hogy 
az Európai Unió alapjában véve milyen tömörülés: érdek- vagy értékközösség? Anélkül, 
hogy eldönteni akarnám ezt a vitát, csak módszertani tanulságként jegyzem meg: miért 
látnánk egymás ellentétének a két „pólust”? Ha magából az európaiság lényegéből indu-
lunk ki, nem természetes dolog-e és nyilvánvaló állítás-e a kettő szerves együttéléséről, 
egymást kölcsönösen erősítő viszonyáról beszélnünk? A tőke természetéből eredő gazda-
sági érdekek egyúttal nem szülnek-e új magasrendű általános értékeket? Magam azt felté-
telezem, hogy az Unió működése, leginkább pedig maga az európaiság egyaránt kifejezi 
az egyetemes árutermelésből, az ipar általános iparkodásából fakadó „nyers” érdekeket, 
gazdasági szükségszerűségeket, valamint a sokféle feudális kötöttségtől való felszabadulás 
élményét, társadalmi értékvilágát. Innen nézve jogos az a megítélés, hogy az európaiság-
nak létezik egy „hősies, alkotó korszaka”, amely könnyen rabul ejtheti az embert. Ezzel 
kapcsolatban érdemes felfigyelnünk Konrád György, egyik, német nyelven publikált 
esszéjére: „mi tartja össze Európát? – kérdezi a szerző, majd így folytatja – habozás nélkül 
mondhatom, a szimbolikus kultúrája, […] amely évszázadokkal […] korábban keletkezett, 
mint Európa gazdasági és politikai egyesülése.”13 Tehát a gazdasági érdekeken túl beszél-
hetünk egyfajta összetartó erőről, értékrendről, kultúráról, amely nyilvánvalóan nem az 
Európai Unió szülötte, hanem a korábbi történelmi korszak (elsősorban a tőkés társada-
lom világrendszerré válása) produktuma. S innen nézve számomra már teljesen érthető az 
Unió előtt jóval korábban élő Kosztolányi Dezső költői rajongása: „Európa… / te régi, te 
rücskös, te szent, te magasztos, / lelkek nevelője.”14

Csak néhány szempontot tudtam érinteni, de talán így is láthatjuk, az európaiság – 
végső soron gazdasági alapokon nyugvó – értékvilága magasrendű és nagyhatású tár-
sadalmi fejlemény. Ám ha korrektül nézzük a dolgot, itt – miként a keresztény vallás 
taglalásakor – is indokolt szembesülni negatív folyamatokkal, zavaró ellentmondások-
kal. Csak utalni tudok néhány, általam manapság különösen szemet szúró diszfunkcióra.

Úgy tűnik, az európai együvé tartozás, az európai identitás tudata és érzete mégsem 
olyan magától értetődő, nem annyira szilárd, mint ahogyan korábban feltételeztük és 
vártuk. Mintha a fentiekben vázolt értékvilág veszítene magasztosságából! Fontosnak 
tartom jelezni Gyurgyák János figyelmeztetését, melyet ugyan az Európai Unió műkö-
désére tett, de tanulsága túlnő a hatáskörén, és érvényes lehet Európa egészére, magára 
az európaiság tartamára: „Az alapító nemzedéket még átitatta az egységesülés szelleme 
és vágya, utódaik azonban – mindmáig – már csak az együttlét mindennapi és praktikus 
problémáit szeretnék megoldani”15 Kezdetben az egységesülés tudata és érzete, vitatha-
tatlan, egyfajta lázba hozást, lendületet, mozgósító erőt kölcsönzött a folyamatoknak. 
Mára a szellemiség szemlátomást megfakult, és előtérbe kerültek a régi és új konfliktu-
sok, amelyek túl hosszan és túl éles vitákat kiváltva lekötik a figyelmet és az energiákat.

Továbbá olyan szemléletbeli probléma is kialakult, amely komoly zavarokat okoz az Unió 
tagországainak viszonyában. Mégpedig a gazdagabb és fejlettebb nyugati régió, valamint a 
szegényebb és alulfejlett közép- és kelet-európai részek között. A megosztottság politikája 
és érzete mintha erőre kapott volna, s fordítva: az egységesülés akarata és képessége mintha 
meggyöngülni látszana! Ezzel kapcsolatban nagyon is elgondolkodtató a szlovén kutató, 
Aleš Debeljak józan, kritikus és önkritikus megállapítása, mely szerint: az Unió „a kom-
munista fedőt eldobó országokban ellenség helyett a szegény rokont kezdte látni, akinek 
érthetetlenül nagyok a kívánságai és gyerekes az utánzási vágya, […] a posztkommunista 
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eliteket nem a racionális meggondolás mozgatja, […] hanem inkább valamiféle totalizáló 
eszme, amely az Európai Uniót mint az ígéret földjét és minden feszültség feloldását mutat-
ja be ”16 (Kiemelés tőlem – K. S.) Leegyszerűsítve: mindkét „félnek”, tehát Nyugatnak és 
Keletnek egyaránt szükséges megküzdeni saját beidegződött attitűdjével, naiv felfogásával, 
kényelmes magatartásával. Az Európai Unió nyugati tagállamai az újonnan belépő keleti 
országokat ne szegény rokonnak tekintsék (ami borzasztó megalázó helyzet!). A közép- és 
kelet-európai államok pedig ne kövessenek délibábokat (ami csak a méltóságuk feladását 
mutatja!). Mindkét oldal felelős a viszony alakulásáért, de ha patikamérlegre tesszük a 
dolgot, azt hiszem, a nagyobb felelősség a fejlettebb Nyugatot illeti. Jól látja ezt az 
összefüggést a már idézett Márai Sándor (a ma már klasszikus feldolgozásnak tekintett 
könyvében, az Európa elrablásában): „ez a Nyugat – a kontinensről beszélek! – milyen 
jogon kényszerít engem arra, hogy fogyatékossági érzéseim legyenek? Sem szellemi, 
sem morális jogcím nincs többé erre. […] Hol az a szellemi vagy morális jogcím, ami-
vel a Nyugat ma megkövetelheti tőlem, a keletitől, hogy hajbókoljak előtte?”17 Az író 
ezeket a sorokat jóval az Európai Unió megalakulása előtt veti papírra, de úgy vélem, 
érvényét ma sem veszíti el. A felelősség megosztásával kapcsolatban hadd idézzem 
Konrád György szellemes hasonlatát. „A nagyban az a szép, hogy nagy, s a kicsiben 
a kicsiség. Ez általában így van, de a nagynak gyakrabban megy az agyára, hogy ő a 
nagy, mint a kicsinek a kicsisége.”18

Még egy negatív és talán a legsúlyosabb társadalmi ellentmondást említenék, amely 
már közvetlenül a gazdasági érdekekkel függ össze. Bármennyire imponáló a tőke több 
évszázados működése, a termelés hatékonyságának jól érzékelő növelése, a világkereske-
delem és a világgazdaság kialakulása, a gazdasági s annak nyomán a társadalmi fejlődés 
egyenlőtlenségét nem sikerült megoldani. Sem nemzeti keretek között, sem egyetemes 
vonatkozásban a tőke nem hozta el a hőn áhított társadalmi egyenlőséget. Olvashatunk 
ezzel kapcsolatban a már idézett Debeljak-könyvben egy erős kritikai megállapítást, 
amely eddig, sajnos, visszhangtalan maradt. A szerző szerint az Unió nyugati vezetői, 
még inkább gazdasági szereplői azon fáradoznak, miként „lehetne megőrizni a koráb-
bi egyenlőtlenséget a földrész nyugati és keleti része között, és ugyanakkor úgy tenni, 
mintha támogatnák az egyenjogúság elvének programját”.19 Ha a társadalmi egyenlő-
séget (amely mint tudjuk, nem azt jelenti, hogy mindenben mindenki egyenlő!) fontos 
elvnek, értéknek tekintjük, akkor itt kénytelenek vagyunk belátni: a gazdasági érdek 
és a társadalmi érték, bizony nem mindig tud találkozni. Újabb példával élve, amikor 
Thomas Piketty megírja A tőke a 21. században című művét, akkor nagyon is jogos a 
szociológus Szelényi Iván reflektálása: „Piketty […] visszahozta […] a társadalomkuta-
tó szakmák közös témáját: az egyenlőtlenséget.”20 Nem szándékozom bármiféle gazda-
sági elemzésbe fogni itt (mint jeleztem, nem is tudnék), csak felvetném, talán érdemes 
lenne elgondolkodnunk egyszer azon is: amikor valamilyen nyugati tőke, multinacioná-
lis vállalkozás befektetést hajt végre Kelet-Közép-Európában, a cég gazdasági érdeke, 
profitja biztosítja-e az ottani dolgozók méltányos munkabérét és méltó munkakörülmé-
nyeit? Egy nyugati cég kelet-közép-európai működése a nemzetek közötti gazdasági 
egyenlőtlenséget csökkenti? Vagy fordítva: csak egy sajátos, modernkori gyarmatosítást 
próbál megvalósítani? Abban biztos vagyok, hogy ez a dilemma nagy kihívás elé állítja 
a politikát, a gazdaságot és a szaktudományokat egyaránt.

(Az individuum tisztelete és méltósága mint az európaiság legszebb vonása) A fenti-
ekben már többször előbukkantak az erény, az erkölcs, a felelősség, a szorgalom stb. 
fogalmak – de külön nem foglalkoztam azokkal. Szerencsére, az európaiság tartalmaz 
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olyan mozzanatot, amely elsősorban nem a politika- és/vagy a gazdaságszférával áll 
kapcsolatban, hanem az erkölcs és a nevelés világával. S ily módon etikai és pedagógiai 
jellegű összefüggéseket is vizsgálnunk kell.

Az európai fejlődés, az európaiság – a vallási, politikai és gazdasági fejleményeken túl 
– nagyszerű „vívmánya”: felértékelődik az egyes egyén, az individuum társadalmi szere-
pe. Úgy is fogalmazhatunk: megtörténik az individuum történelmi debütálása. Kialakul 
az individuum tömeges, addig még soha nem tapasztalt általános tisztelete és méltósá-
ga. Mit jelent ez valójában? Robert Musil, a 20. század talán legfilozofikusabb írója adja 
meg a legtömörebb választ: a civilizáció eme fokán „az egyén semmi más, mint önmaga 
elemi teljesítménye”.21 Az újkori európai civilizációban megjelenik az individuum mint a 
sokféle képességgel, készséggel megáldott, felelősséggel, erkölcsi tartással is bíró auto-
nóm polgár. Előáll az individuum, aki önmagát, a saját életét választja és vállalja: aki hisz 
önmagában, saját erejében és jövőjében. „Istenből Deus absconditus lesz – hangsúlyozza 
Milan Kundera –, az emberből a mindenek köve.”22 Ebben a vonatkozásban az európaiság 
azt jelenti, hogy az individuum azzá válik, amivé teszi, teremti önmagát.

Számomra nyilvánvaló, az Európai Unió és az európaiság – újra hangsúlyozva – többet, 
mélyebb tartalmat, általánosabb értékvilágot is kifejez annál, mint amit egy gazdasági in-
tegráció és politikai egységesülés jelenthet. Megfogalmazódik az individuum mint polgár 
önálló és szuverén világának gondolata, célkitűzése, és elindul az ez irányú mindennapos 
küzdelem. A felismerés, illetőleg e történelmi jelentőségű eszmének a gyakorlati kimunká-
lása, szolidabb fogalmazással: kísérlete, aligha vitathatóan, már erkölcsi kiindulópontot és 
tartamot kölcsönöz magának az európaiság folyamatának. Olyan általános és mélyre hatoló 
értékek, erkölcsi elvek és erények kerülnek előtérbe, mint az egyén szabadsága, autonómiá-
ja, az önmaga létében és erejében való hit, a saját méltóságának igénye és kivívása, a másik 
ember tisztelete, a más embercsoportok, államok, nemzetek tolerálása. És nem utolsósorban 
a kritikai, valamint az önbírálati készség és képesség. Az összefüggést pontosan ragadja meg 
Konrád György: „Európa ott van, […] ahol a legfőbb érték a személyes emberi méltóság, 
[…] ahol a gondolat és a kifejezési szabadság […] érvényesül, […] ahol a haza szeretete nem 
ellentétes az egész kontinensre kiterjedő érdeklődéssel, […] ahol az egyén szabadsága sért-
hetetlen, ahol az emberi személy méltósága az értékelés alfája és ómegája, […] ahol senki 
sem uralkodhat rajta, […] Európa az első, amely a leginkább tud bírálóan nézni magára.”23

Magasztos érték fogalmazódik itt meg a szerző részéről, és noha alighanem nem minden-
ki tudná elfogadni a szerző azon állítását, hogy tudniillik az egyén méltóságának a védelme 
az európaiság legfőbb értéke, abban bizonyosak lehetünk, hogy az individuum tiszteletére, 
méltóságára alapozó értékvilág legalább olyan fontossággal és magasrendűséggel bír, mint 
amit a vallás működése, valamint amit a tőke dinamikája betölt Európa történetében. S ha 
ez így van (és miért vitatnánk ezt az állítást? Inkább megerősödünk igazságában, ha például 
olvassuk Barcsi Tamás könyvét24), már könnyen beláthatjuk, az európaiság kutatásában nem-
csak a vallástörténet és -elmélet, a közgazdaságtan és a politológia, valamint a jogtudomány 
illetékes, hanem a filozófia, az etika és – számomra nagyon is érthető módon – a pedagógia.

Ez utóbbival, tehát a pedagógiával kapcsolatban lehetetlen észre nem vennünk azt 
a sajnálatos fejleményt, hogy az európaiság és a pedagógia összekapcsolhatóságának 
kérdése mindmáig nem kapott kellő hangsúlyt sem az Európa-kutatásban, az európaiság-
vizsgálódásban, sem a gyakorló pedagógiában és a neveléstudományban. Az Európa- és 
európaiság-kutatók figyelméből mintha teljesen kiesett volna a nevelés szempontja! 
A pedagógia elméleti és gyakorlati munkatársai pedig mintha még föl sem ismerték 
volna, milyen komoly és felelős szerepük lenne az európaiságra való hathatósabb fel-
készülésben. Azt gondolom, az európaiság-témában érdekelt tudományok (elsősorban a 
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közgazdaságtan, a politológia, a jogtudomány, a szociálpszichológia, a szociológia) kép-
viselői megszabadulhatnának az olykor érződő arisztokratikus beidegződéstől, amelyik 
lebecsüli, vagy legalábbis kisebbíti a pedagógia mint tudomány, valamint a gyakorló 
pedagógia jelentőségét. Illetőleg fordítva: maguk a pedagógiakutatók és gyakorló pe-
dagógusok is szakíthatnának végre azzal a kényelmes felfogással, hogy az Európa- és 
az európaiság dolgában nincs különösebb feladatuk, mert azt már ellátja a történettudo-
mány, a politológia, a közgazdaságtan stb.

Tudjuk és tapasztaljuk, az individuum tisztelete, méltósága, autonómiája nem magá-
tól jön létre, az ilyen értékre, erényre, annak gyakorlására tudatosan és szisztematikusan 
nevelnünk kell. A pedagógiának, ha nem is kizárólagos jelleggel, elsőrendű feladata és 
kihívása éppen az, hogy önállóan és koncentráltan képviselje az európaiságban rejlő, 
fenti három (és más) erényt, az értékek világát. Ebből az alapállásból már könnyen 
azonosulhatunk Patočka merésznek tűnő kijelentésével, miszerint az európaiság lé-
nyege, legáltalánosabban fogalmazva, nem más, mint a nevelés.25 Más fogalmazással: 
az európaiság mint meghatározott erények foglalata képletesen és valóságosan is az 
ember(iség) nevelőjévé, bölcsőjévé válik.26

Hadd hozzak fel röviden két konkrét, egy pozitív és egy negatív példát a pedagógia – 
témánk szempontjából történő – lehetséges érvényesítésére. 1. Az 1991-es évtized végén 
a francia oktatáspolitika és pedagógiatudomány hívta fel figyelmünket arra a feladatra, 
hogy tisztázzuk az európaiság, valamint az oktatás és nevelés viszonyának kérdését. 
Ennek nyomán többen javasolták az úgynevezett „európai dimenzió” fogalmának beve-
zetését. Fő képviselője, Dominique Barthélemy, francia kutató és oktatáspolitikus, aki 
határozottan kijelenti: „Amikor Európáról beszélünk, valójában a civilizáció, az értékek 
szavaira kell gondolnunk. […] Az »európai dimenzió« kulcsfogalom, […] egy mód ar-
ra, hogy a tanár és diákjai gyakorolhassanak egy bonyolult feladatot: a kételkedést, a 
szerénységet és a toleranciát:”27 (Kiemelés tőlem – K. S.) A szerző kezdeményezése né-
mi fellángolást váltott ki, még a hazai szakmában is. Azzal a felismerésével pedig csak 
egyetérteni lehet, hogy az európaiság mibenlétét leginkább értékalapon vizsgálhatjuk, 
továbbá a konkrét, neveléssel kapcsolatos értékeket mindenképp szükséges és kívánatos 
beépíteni az oktatás és nevelés minden színterébe. Más kérdés, hogy a kezdeti lendület – 
sajnos – hamarosan alábbhagy, és lényegében – megítélésem szerint – mindmáig hiányzik 
az európaiság mint meghatározott értékrend problematikájának önálló, közvetlen és szisz-
tematikus szintű közoktatási és felsőoktatási feldolgozása. 2. Anélkül, hogy külön vizs-
gálhatnám itt a mai hazai oktatáspolitika és pedagógiatudomány helyzetét (az egy másik 
önálló tanulmányként adódhatna), csak röviden utalnék két friss publikációra. Mindkettő 
azt valószínűsíti, hogy milyen komoly kihívások előtt áll oktatási és nevelési rendszerünk, 
illetőleg gyakorlatunk. Radó Péter, az iskola jövőjéről gondolkodva, arra hívja fel figyel-
münket, hogy „az állampolgári nevelés nem szorítható be egy állampolgári ismeretek […] 
tantárgy gettójába, […] az autokratikus rendszerek elbutulnak, […] ha elbutul az állam, 
elbutul a közpolitikai diskurzus is.”28 A kemény kritika mintha csak folytatódna Szüdi 
János könyvében: a „mindent megoldó állam eszméje része a közgondolkodásnak. Miért 
gondolná ezt másképpen az egyszerű pedagógus, amikor hallgatóként nem tanulta […] a 
demokratikus jogállam lényegét, az alapvető emberi jogokat, az európai értékrendet.”29 
(Kiemelés tőlem – K. S.) Talán túlzás, és ezért vitatható az utóbbi két negatív megálla-
pítás, viszont az is látható, akad még bőven tennivaló annak a kérdésnek a tisztázásában, 
hogy a jelenlegi iskolarendszer, közoktatási és felsőoktatási működés hogyan segíti elő, 
vagy éppenséggel hátráltatja az iskolai autonómia, a diák és hallgatói, valamint a pe-
dagógusi önállóság gyakorlását? Egyáltalában miként valósulhat meg az oktatói és 
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nevelői munkálatokban az egyes egyén (diák, pedagógus) önálló gondolkodási készsége 
és képessége? Mert azt aligha tudnánk elvitatni, hogy az autonómiára való felkészítés, 
nevelés az egyén tiszteletének és méltóságának fontos, ha nem a legfontosabb feladata. 
S egyúttal – felfogásom szerint – legszebb, leginkább magával ragadó küldetése.

Térjünk még vissza az individuum tisztelete és méltósága általános (nem csupán a 
pedagógiát érintő) kérdéséhez! Pontosabban arra a dilemmára, hogy ez a pozitív európai 
érték egyúttal milyen negatív mozzanatokkal terhelt. Sokféle és egyaránt súlyos problémát 
lehetne taglalni ezzel kapcsolatban, ám két olyan kérdést muszáj kiemelnem, amely az eu-
rópaiság értékvilágán is messze túlmutat: az egyik a világgazdasági, -politikai és ökológiai 
válság folyamatából, a másik a digitális társadalom kialakulásából eredő negatív hatásokra 
vonatkozik. Az előbbivel kapcsolatban mindenképp indokolt felfigyelnünk Szabó Tibor, a 
magyarországi alkalmazott filozófia jeles képviselőjének alábbi soraira: „Olyan veszélyek 
fenyegetik az emberiség létét a Földön, […] amelyek egyre intenzívebben figyelmeztetnek 
arra, hogy a véges bolygót nem lehet végtelen módon kihasználni, […] állandósult az in-
stabilitás, […] a globális gazdasági és ökológiai világválság korában a kiszámíthatatlanság 
uralta (és uralja) a nemzetközi viszonyokat és egyúttal az emberek mindennapi életét is.”30 
Látható tehát, olyan súlyú világproblémával állunk szemben, amelynek következtében 
maga az instabilitás nem pusztán a korszakunk egyik jellemzője, hanem fő és mindent 
meghatározó, abszolút vonásává válik. Egy új korszakba lépünk be, tudniillik az instabili-
tás korszakába, ahol kemény és mind ádázabb harc folyik mindenért: az olajért, a vízért, a 
tisztább levegőért, az élhetőbb földért, a vallási hitért, a nyugati (és európai) értékek meg-
tartásáért, vagy éppen a lerombolásáért. És nem vitás, ilyen politikai, gazdasági, környeze-
ti (ráadásul a vírus-kiváltotta) körülmények között az egyén helyzete és biztonságtudata jól 
érzékelhető módon megrendül, az individuum különféle traumákba zuhanhat, nem ritkán 
egzisztenciális léte válik bizonytalanná. Témánkra vonatkoztatva: a mindennapi életben 
mind kevésbé válik átélhetővé és átérezhetővé az individuum tiszteletének, méltóságának 
szép elve, szívet-lelket üdvözítő erénye, magasztos és magasrendű értéke.

További új és markáns veszélyforrással nézhetünk szembe akkor is, amikor az úgy-
nevezett digitális társadalom egyetemleges uralmát vizsgáljuk. A digitális eszközök és 
azok alkalmazása nyilvánvalóan egy sor újdonságot hoz az élet úgyszólván valamennyi 
területén, melyek jótékony hatása mindenki számára nap mint nap érződik, különösen a 
fiatalok körében. Azonban általános történelmi tapasztalat, hogy minden korszakos je-
lentőségű tudományos és technikai vívmány terjedése számos, előre nem látott konflik-
tusokat, ellentmondásokat is kivált, és a negatív következmények feldolgozása alaposan 
hátráltatja, olykor lehetetlenné is teszi az emberi alkalmazkodás normális és természetes 
kialakulását. Tapasztalhatunk különféle aggasztó folyamatokat. A digitalizált világ még 
a lélek állapotára is erőteljesen kihat, veti fel például a filozófus Almási Miklós, majd 
összefoglalja a legfontosabb problémát: a digitalizált világban a „másik mint személy 
eltűnőben van. A Facebook-on, twitteren tele vagyok followerekkel (követőkkel), vagyis 
számomra ismeretlen figurákkal, akik körülöttem vannak, de mivel nem személyek, nem 
tudnak tükröt tartani elém, nem tudnak beépülni az egyéniségembe. […] mennél több 
(követője) van (valakinek), annál kevésbé alakul egyénisége társadalmi egyénné. Kiesik 
a világból, és egy párhuzamos valóság polgára lesz. Az egyén társadalmisága megren-
dült. Nem tűnt el, persze, hogy nem, de gyengültek azok a szálak, melyek a Másik-tól 
az Én-hez vezetnek.”31 A közösségi média, az okostelefonok és egyéb kütyük a köve-
tőkben nem individuumokat, hanem puszta adatokat látnak. Szellemileg és érzelmileg 
lecsupaszított lényekkel számolnak, akik mintha nem is a tényleges valóságban, hanem 
egy párhuzamos – virtuális – világban, az online mindenhatóságában élnének. S ha arra 
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gondolunk, hogy a digitalizált társadalom gépezete még az intimszférába is behatol, 
teret nyitva zavaros üzleti, szexuális vagy éppen erőszakos jellegű kívánalmaknak – 
akkor már fölösleges is bizonygatni, hogy – sajnálatosan – szemlátomást távolodunk az 
individuum tisztelete, méltósága és autonómiája értékétől.

(Egy hamis szembeállítás: Európa kontra nemzetek?) A fentiekben Európát mint az eu-
rópaiság megnyilvánulását próbáltam értelmezni. Három markáns értéket emeltem ki, 
és noha mindhárom ellentmondásos folyamattal is jár, azt aligha tudnánk elvitatni, hogy 
történelmileg és összességében progresszív szerepet töltenek be az európai társadalmak 
életében. Itt nem indokolt belemenni olyan kérdésbe, hogy az európaiság működésében 
mennyi a pozitív érték és mennyi a negatív hatás. Mindenesetre az európaiságot – vég-
ső állításom szerint – nemcsak lehet, hanem szükséges és kívánatos is értékrendként 
megközelíteni, amely értékvilágból jogos (bár nem kizárólagos jelleggel) kiemelni a 
keresztény vallás és hit, a tőke dinamikája, valamint az individuum tisztelete és méltó-
sága jelzésű értékek pozitív történelmi szerepét. És ha e három érték tartamát el tudjuk 
fogadni, akkor az alapján már érthető, miért nem szerencsés az Európa (európaiság) és 
a nemzet „pólusainak” ellentétként való felfogása. Számomra nyilvánvaló, a nemzet 
„tartományában” is működhetnek a fenti pozitív értékek, amelyek az európaiságot feje-
zik ki. Egyfelől a nemzet világa nagyságrenddel kitágul, hatásfoka megsokszorozódik. 
Másfelől pedig maga az európaiság a nemzeti kultúrákból, sajátosságokból táplálkozik, 
és azok válnak az európai közösség megújuló forrásaivá.

Bizonyára sokat fogunk még gondolkodni és vitatkozni az európaiság mibenlétéről. 
Magam úgy vélem, a továbblépés érdekében gondoljuk át, szükségünk van-e változatla-
nul az eddigi európai pozitív értékekre, vagy keressünk helyettük gyökerében más és új 
iránytűt? Ám akárhogy alakul is a közös gondolkodás, azt célszerű megfontolnunk, amit 
Ulrich Beck és Edgar Grande szerzőpáros ajánl nekünk. Szerintük sokáig az úgynevezett 
univerzalista (csakis Európa „egész”-ére tekintő) és a nacionalista (itt: csak a nemzeti 
szempontot valló) felfogás ellentétében éltünk. Azonban a szembeállítás nem visz előre. 
Meg kell tanulnunk az együttélés (együtt gondolkodás és együtt cselekvés) új történeti for-
máját, amelyet a szerzők a „kozmopolita Európának” neveztek el. (Természetesen nem az 
elnevezés a döntő, hanem a mögöttes tartalom!) „Amíg az univerzalizmus és a nacionaliz-
mus […] a »vagy-vagy« elven nyugszik, addig a kozmopolitizmus az »is-is« elvet követi, 
[…] amely az együttélést támogatja anélkül, hogy az egyediséget és a különbözőséget 
feláldozná a feltételezett hasonlóság oltárán, […] lehet valaki európai anélkül, hogy meg-
szűnne németnek, töröknek, török-németnek lenni. […] Az Európa népei közötti gyűlölet 
és ellenségesség végső soron illúzió, és téved, aki azt hiszi, hogy az egymással hadakozó 
és egymást marcangoló nemzetek, etnikumok és vallások harciasságukkal eredményesen 
tudnak küzdeni világuk, a világ megújításán, […] egy társadalom kozmopolita-európai 
jellege abban áll, hogy senki nem írja elő kötelező érvénnyel, hogy mi a helyes és a jó, és 
senki nem szabja meg, hogyan éljen valaki mindaddig, amíg nincs embertársai kárára.”32 
Világos beszéd. Jó lenne, ha ez a felfogás általános elfogadást nyerne a nemzeten belül, 
illetőleg a nemzetek egymás közti kapcsolatában egyaránt! Az így felfogott európaizáció, 
saját megjelölésemmel: európaiság – joggal feltételezhetjük – minden bizonnyal, már jobb 
jövőt és békét teremt az európaiaknak, mint amilyenre a nemzetek önmagukban képesek 
lennének.

Tapasztalhatjuk, az Európai Unió, az európaiság, valamint a tagországok, az egyes 
nemzetek közötti szerves viszony gyakorlati megvalósítása ma (is) sokféle feszültség-
gel, kínnal jár, melyek megoldása – könnyen beláthatjuk – nagyfokú felkészültséget, 
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differenciált szemléletmódot, végtelen türelmet, nem utolsósorban érzékeny kompromisz-
szumkészséget tételez fel minden részvevőtől: az európai közösség intézményeitől (veze-
tőitől, képviselőitől) éppen úgy, mint a tagállamoktól. Ha ez a követelmény teljesül, akkor 
már nem tűnik eleve lehetetlen feladatnak és erőszakolt programnak sem, az Európa, az 
Unió, az európaiság, valamint a nemzetállamok közötti, kölcsönösen gazdagító viszony 
tartós megalapozása. Ha szabad egy szépirodalmi példával zárnom írásomat, szeretnék 
József Attila, talán nem mindenki által ismert állásfoglalására emlékeztetnem. A Viszem 
a földem című versében oly érzékletesen és pontosan írja le a Nyugathoz való viszonyát: 
„Magyar vagyok, de európai […] / Párizs, szeress, és én földemet hozom / és csókjaidat 
néki viszem el.”33 Ám egy pillanatra sem lehet kétségünk a költő magyarság-elkötelezett-
sége iránt. Ugyanis ő az, aki egyúttal azt is hangsúlyozza a Hazám című költeményében 
(és ez már fölöttébb ismert): „édes Hazám, fogadj szívedbe, / hadd legyek hűséges fiad!” 
S ő az, aki a nemzet fontosságáról értekezik, amelyben felismeri, a nemzet valójában közös 
ihletet foglal magában. Vagyis összekovácsoló szellemet, hitet, identitást adó mozgósító 
erőt. Tudjuk, a fenti gondolatok megszületése óta közel száz esztendő telt el, azonban a 
József Attila-i útmutatást és mondanivalót – azt hiszem – ma is bátran felvállalhatjuk.

Bizonyára sokat és hosszan kell még fáradoznunk a téma kapcsán szükségképpen felme-
rülő problémák konkrét megoldása érdekében. (Azonban ennek a küzdelemnek a részletes 
és mélyre hatoló taglalása, már egy másik tanulmány feladataként adódhatna, a fenti vizsgá-
lódást elsősorban nem ez a cél mozgatta.) Viszont – hadd hangsúlyozzam ismételten és befe-
jezésül – akárhogy alakul az európaisággal kapcsolatos helyzet a közeljövőben, a szükséges 
és kívánatos együttműködés, sokunk szerint, csak közös értékek alapján valósítható meg.
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