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EURÓPA SZíVE

"Európa" nem csupán földrajzi kifejezés. Az európaiaknak - legyenek akár nyu
gat-, kelet- vagy közép-európaiak - otthon és eszmény egyszerre. A múltban igen
sokszor csatatér is volt; de a földrészünket ma is szétdaraboló nézeteltérések és
megosztottságok ellenére léteznek a hagyománynak és a történelemnek olyan
elemei, amelyekre támaszkodva egyesíteni lehetne.

Az "Európa" szó először a görög mitológiában bukkan elő - személynévként.
Európát, Tyrus (Libanon) királyának leányát a bikának álcázott Zeusz Kréta szi
getére vitte. A görögben Európa nevének jelentése "széles", "tágas", "széles ar
cú" vagy "messzire tekintő". Földrajzi szempontból ezt az elnevezést alkalmaz
ták a görög szárazföldre, hogy megkülönböztessék a szigetektől. A britek néha
még ma is hasonló módon használják a szót, hogy jelezzék a ,;kontinens" és a
brit szigetek különbözóségét.

A megkülönböztetésnek vagyellentétnek ez a fogalma Hérodotosznál is meg
jelenik. A szó eredetéről ő sem tudott többet, mint mi: csak annyit tudott, hogy
ez ~z elnevezés különbözteti meg Európát - szerinte .következetlenül - Afrikától
és Azsiától. Ma Európa keleti határait nem kevésbé bizonytalanul vonjuk meg, s
mivel sok amerikai eredetileg Európából jött, sokkal kevésbé válik el az Egyesült
Allamoktól is, mint látszik. Az "európaiakra" - akik "barbároknak" tűntek, ami
kor először elérték Japánt - hosszú ideig úgy gondoltak Afrikában és Azsiában,
mint fehérbőrű utazókra, telepesekre és hódítókra.

A klasszikus ókorban az "Európa" kifejezést alig használták. A Földközi-ten
ger a görög-római civilizáció központja és fókusza volt, nem pedig déli és keleti
határa. De mind Görögország, mind Róma rajta hagyta azokat a kitörölhetetlen
vonásokat, melyeket Európa a mai napig visel. Maga a "demokrácia" szó is görög
eredetű: nem kell semmit hozzáilleszteni, mivel a "demos" népet jelent. Az
"igazság" (justitia) szó pedig a latinból származik, éppúgy mint a többi római
erény: a jámborság, az emberség, a szabadság, fl tekintély, a hit, a fegyelem, cr
higgadtság és az állhatatosság. A latin adta nekünk a "communitas" (közösség)
fogalmát is - a törzsi, nemzeti vagy faji határokat átlépő lét fogalmát.

A római birodalom lelki megfelelője a kereszténység volt, amikor hivatalos
vallássá vált. Az egyháznak éppúgy egyetemes igényei voltak, mint a császárnak;
hasonlóképpen mutattak rá az ellentétre Európa és a nem keresztény területek
között, amelyek kívül estek a szűkös középkori világon. Az "európaiak" - "Euro
peenses" - szó először egy nyolcadik századi krónikában jelenik meg: a Tours-i
csatát írja le, melyben Martel Károly legyőzte a mohamedánokat. Szükség volt az
új szóra, hiszen Károly seregében egyaránt voltak római gallok és "barbárok". A
következő évszázadban az Európa-eszme további formát öltött, amikor Nagy Ká
roly császár mint "Európa atyja" és "Európa csúcsa" vált ismertté.

A Róma és Konstantinápoly közti egyházszakadás, amely sokak szerint
lü54-ben vált véglegessé, megosztotta a kereszténységet, és ezzel együtt Európát
is. A pápák azonban soha nem adták fel egyetemes igényeiket. Az 1054-ben le
folyt vitát vezető Humbert római bíboros egyszerűen csak mint - más vélemé-
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nyen levő - püspököt kezelte Kerullariost, a konstantinápolyi pátriarkát. VII.
Gergely pápa néhány évvel később nagyon nyomatékosan jegyzi meg, hogy "a
pápák törvénye nagyobb területet fog át, mint a császári törvény". A lelki élet
nem ismert nemzeti határokat sem akkor, sem ma.

A kereszteshadjáratok a maguk módján ugyanezt az igazságot szemléltetik és
erősítik meg. Történetük közelebbi tanulmányozása bárkiben kétségeket tá
maszthat: a .Jcereszteshadjárat" szót elismerő hangnemben használhatjuk-e.
Vakbuzgóság, kegyetlenség, önelégültség, kapzsiság, faji megkülönböztetés és
csalás mind tartozékai voltak a keresztesháborúk forrongó hangulatának. Ezek a
hadjáratok még jobban hangsúlyozták az ellentétet Európa és szomszédai között.
Ahogy a középkor a vége felé közeledett, egyre többször és egyre rendszereseb
ben használták az "Európa" szót a legkülönbözőbb írók, mint Dante, Matthew
Paris és Petrarca.

A reneszánsz és a humanizmus' továbbfejlesztette ezt a fogalmat. Előzőleg a
"Christianitas" - kereszténység - tulajdonképpen Európa szinonímája volt, a hu
manisták viszont tiltakoztak ellene. Egyesek jobban szerettek volna világi kifeje
zést; másoknak nem tetszett a latin szó, melynek nincs klasszikus eredete; me
gint másokat meg az zavart, hogy nem illeszthető hexameterbe, rnint az "Euró
pa" szó. A gyakorlatban pedig a reneszánsz kutatók felfedező útjai egyre tudato
sabban megerősítettékazt, hogy Európa nem az egész világ: körülötte ismeretlen
területek vannak, s ezek fölkeltették a legtöbb európai vágyakozását.

Ekkortájt bukkant föl a büszkeség az európaiakban közös anyaföldükkel kap
csolatban. 1530-ban egy földrajztudós egészen természetesen "nostra Europa"
ról, a "mi Európánk"-ról beszélt. Alig ötven évvel később egy térképen Európát
mint királynőt ábrázolták, keletfelől: az Ibér-félsziget a feje, Itália a jobb,Dánia
pedig a bal karja. A következő században az utazó-író Samuel Purehas kijelen
tette: "Európa minősége megelőzi terjedelmét - ebben a legkisebb, abban a leg-
jobb a világon". .

A nemzeti államok fejlődése és az örökösödési háborúk azonban hamarosan
összetörték ezt az önelégült képet. A középkor sem volt a császári egység és a
pápai hit zavartalan korszaka: de a nemzeti és gyarmati versengések századokra
megfertőzték az európaiak életét. Ennek ma sincs vége. A véres történettel pár
huzamosan azonban mindig megtalálhatunk egy másik gondolatot: is - törekvést
a károk elhárítására, a nagyobb megértésre, talán még a politikai egységre is.

A károkat hagyományos módon a diplomácia útján igyekeztek csökkenteni 
az "erőegyensúly", "Európa koncertje", "a szövetségek rendszere", vagy ma a
"nemzetközi együttműködés"és a kelet-nyugati tárgyalások útján. Ennek hátte
rében mindig ott élt a remény, hogy a közös emberség és a józan esz elháríthat
minden végső katasztrófát. A zene, a képzőművészet, sőt az irodalom is közös
európai örökséget alkotott; és ha ezek időnként politikai futballá is váltak - be
tiltva vagy kiközösítve soviniszta vagy ideológiai okokból - mindig is megvolt az
az értelmük, hogy inkább összekötik, mint megosztják az embereket. Bármilyen
nevetséges lehetett az ancien régime parókáival, áriáival, bájaival és az "Ész"-be
vetett rajongó hitével: mégis ez alakította ki az építészeti stílusokat, a zenei ha
gyományokat, az öltözködési mintákat; olyan festészetet és irodalmat alkotott
meg, amelyben Dublintól Szentpétervárig mindenki osztozott. Nézzük meg nap
jaink lemezkatalógusait, sztárparádéit és .butikjait, s ugyanolyan kulturális ha
sonlóságokat találunk nemcsak Európa-szerte, hanema világ nagy részén is. A
nagyobb megértés talán nem is olyan nehéz, mint hisszük. .
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Európa igazi próbája azonban abban áll, hogy polgárai képesek-e legyőzni fé
lelmeiket és vitáikat, s tudnak-e valamilyen politikai egységet létrehozni. A II.
világháború után mindenki nagy várakozással tekintett az Egyesült Nemzetekre,
s más, ígéretes törekvésekre: a Brit Nemzetközösségre, a Nemzetközi Valuta
alapra, a Világbankra, a Vám- és Kereskedelmi Egyezményre. A nagyhatalmak
szembenállása erősen csökkentette ezeket a reményeket. Ezután szűkebb terü
letre korlátozva keresték az egységet: Jean Monnet, 'Robert Schumann, Konrad
Adenauer, Alcide De Gasperi, Paul-Henri Spaak és az Európai Közösségek többi
alapítói megpróbáltak létrehozni ~gy olyan intézményes rendszert, amelyből ki
fejlődhetnék az Európai Egyesült Allamok. '

A gazdasági élettel kezdték,abban a reményben, hogy ez folytatódhat a pol i
tikában is. Nyugaton kezdték, azokkal a nemzetekkel, akik csatlakoztak kezdemp,
nyezésükhöz. Kimaradt Nagy-Britannia s több más ország is, mivel - elsősorban

történelmi okokból- kevésbé élt bennük az egység igénye.
Négy célt tűztek maguk elé. Először, véget akartak vetni az évszázados hábo

rúknak, melyek szétszaggatták Európát. Másodszor, ráeszméltek arra, hogy az
európai népek túl kicsinyek, gyöngék és szegények ahhoz, hogy megbirkózzanak
a modern gazdasági élet és technológia hatalmas kihívásaival. Többé nem ele
gendő csupán elkerülni azt a gazdasági nacionalizmust, amely-a harmincas évek
válságához vezetett: az európaiaknak össze kell fogniuk ahhoz, hogy megfelelje
nek a modern gazdasági élet igényeinek. Harmadszor, csak egységesen válhattak
képessé arra, hogy egyenrangú félként tárgyalhassanak a nagyhatalmakkaL Vé
gül negyedszer - s ez a legfontosabb - az Európai Közösség megalapítói úgy te
kintették művüket, mint kísérletet arra, hogy milyen újfajta kapcsolatok jöhet
nek létre a nemzetek között. "Nem az államok szövetségét akarjuk megterem
teni" - moridta Jean Monnet -: "Az embereket egyesítjük". Másutt úgy beszél az
Európai Közösségről, mint kísérletről, mely a "civilizáció kovászát" jelenti - a
törvénynek, a demokratikus intézményeknek és a közös fegyelemnek ugyanazo
kat a törvényeit alkalmazza a népek között, melyek az egyének számára is lehe
tővé teszik, a békés együttélést az országhatárokon belül. Arra lenne szükség 
gondolta -, hogy ezeket az alapelveket kiterjesszék az országhatárokon túl is.
Kezet nyújtott, nem az öklét mutatta. '

Azok az országok, amelyek nem' vagy még nem találják magukat képesnek
vagy alkalmasnak arra, hogy csatlakozzanak Monnet törekvéséhez, az Európai
Közösséget gyakran korlátoltnak és szemellenzősnek tartják. Eljárásai bürokra
tikusnak tűnnek, gondjai provinciálisnak, fejlődése fájdalmasan lassúnak. Nem
kevésbé zavaró az a félig tudatos irányzat, hogy kisajátítják maguknak az "Euró
pa", "európai" szavakat. Alig van mentség erre a jelentéstani lopásra - legföl
jebb némi magyarázat. Az Európai Közösség valóban megpróbál megfelelni cél
jaival azoknak a hagyományoknak, melyeket az "Európa" szó gonddal.őriz; az
európaiakat pedig képessé teszi arra, hogy bárhol is vannak, tartsák meg azonos
ságukat és önbecsülésüket azon a világon, ahol állandó veszélyben élnek.

Következö számunkbók

Török József és 'Hargittay Emil tanulmánya Pázmány Péterről

Az élő Pilinszky (Tanulmányok, emlékezések)
Hazánk, Európa: Keresztury Dezső és Christopher Dawson írása
Szentmártoni Mihály: Vallásosság és lelki egészség
Jékely Zoltán: Bze (elbeszélés)
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