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A görögök és a
barbárok

Atossza királynő álma
Aiszkülosz Perzsák c ím ű tragédiájában Atossza királynő álmot lát.
A balsejtelemtől megigézett királynő (akinek fia, Xerxész, hadban
áll a görögökkel, lerombolja Athént, s Szalamisznál végzetes vere
séget szenved) álmában két ifjú nőt lát. Szép s előkelő mindkettő;

egyik "perzsa fátyolokkal ékesen", a másik dór ruhában. Atossza
egy család két gyermekének látja a tragédia jelenetében a két ifjú
nőt. Csak éppen: "Kockán a sors ennek Hellaszt vetette ki hazául,
/ annak a barbárok földelt". (Jánosy István fordítása) Két egymással
ellenséges nép jelenik meg tehát két egymással rokon, azonos vértől

származó nővér képében Atossza álmában. Aiszkülosz tragédiájá
nak e jelenetét szokás hivatkozásul is idézni, hogy a "barbaros"
eredendően semmiképp sem negatív jelentésű volt, csupán valaki
más, olyan valaki, aki a többiek számára nem-érthetőnyelven nyi
latkozik meg. Mint ahogyan az ismeretlen görög szobrász, gyönyö
rű művének az Egy barbár arcképe címet kölcsön özve. sem keveseb
bet kívánt, mint Krisztus arcát, talán intelmül, korának megjelení
teni. Atossza királynő álma azzal végződik, hogy látnia kell, a két
idézett nővér civódásban tör ki egymással, s végig kell néznie, hogy
fia, Xerxész, békéltetés helyett más bölcsességre jut, a két nőt iga alá,
a maga igája alá veti végül. Innen Atossza balsejtelme - érezni
véli, jóvátehetetlen indul meg, amely Xerxész bukásával végződik.
Vajon Aiszkülosz az álom megjelenítésével figyelmeztetni akar, a
különbözés okozta feszültség semmiképp sem azzal oldható föl,
hogy más-más hazájú, származású népeket, egyéneket azonos kény
szernek vessünk alá, egy igába nyomorítsunk? Mai tapasztalatával az
álmot miképpen idézhetné s interpretálhatná másképp a világ.

Ne kerülje el figyelmünket, hogy Aiszkülosz alig egy évtized
del a perzsák veresége után azt a népet, amely tömérdek háború
zása következtében még csak barbárabbá válhatott, nem gyűlölet

tel, a győztes fölényével s megvetésével ábrázolja; inkább meg
rendülten, iránta való szánalommal abban a nyomorúságában,
amelyet ez a nép királya gőgjének, korlátolt önhittségének kö
szönhetett. Aiszkülosz arra int, a civilizációk kezdetén az idegen
tisztelete s a vele való bánás a rangos emberi alkalmak egyike,
akkor is, ha közben a kor újra s újra kétfelé, "görögökre és barbá
rokra" szakítja az emberiséget. Az idegenek, bárhonnan érkeztek
is, nem csak nyelvüket, szokásaikat hozták, más istenségek szár
nya alá is húzódtak. A poliszokban külön idegenjog létezett, az
aszülia, kivált a másutt üldözöttek s ezért menedéket kérők élvez-
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Elkülönülés és
önmeghatározás

"Szellemi anyanyelv"

tek, mint tudjuk, védelmet. Csak később, minthogy egyre több
idegen érkezett, érvényesült a joggyakorlat, amely a polgárt s
nem polgárt egymástól jobban megkülönböztette. S ezt is, azt is a
maga jogaival ruházta föl. Az idegen nem tehetett szert például
földtulajdonra, s külön adó terhelte. A régi Athén tehát már olyan
immigráns-, emigránsproblémákra keresett megnyugtató megol
dást, amelyek igazán napjainkban foglalkoztatják a világot.

Az emberiség történetének tanulsága másfelől, hogy semmi
lyen nép nem létezhetett anélkül, hogy egyben el ne határolta
volna is magát másoktól. Amint az egyén elhatárolja magát, szük
ségszerűen-e mindig, mint amilyen következetesen, környezetétől

s a csoportos léttől? Anélkül gyakran, hogy közösséghez tartozá
sának vágyát ezzel sérülni érezné, A különféle népek sorsát, fejlő

désrajzát bemutató tanulmányok idézik, egy-egy nép, nemzet ala
kulásának folyama nem csak bonyolult volt s más-más mechaniz
musok szerint haladt, közben antropológiai sajátosság is, hogy
emberek csoportjai csak a másoktól való tudatos különválás által
találnak önnönmaguk megértésére. Iso Camartin, rétoromán szár
mazású svájci nyelvész, irodalomtörténész, kisebbségkutató saját
véleményéből ehhez annyit tesz hozzá: "Nem lehet azonban úgy,
hogy az egyén s a csoport egy kisebb illetőségre s egy nagyobb
idegen részre eleve kettészakítva legyen. Semmi sem kezdettől sa
ját vagy idegen. Előbb azzá kell változtatni." S továbbá erős ta
pasztalat, az egymás mellett való létezés a különbözőséget hama
rabb semlegesítheti, mint vélnénk, az úgynevezett szomszéd ide
gen, már rég a görög gyakorlatban is csak időre idegen. Ami leg
főképpen jelentheti, hogy alkalmazkodik, kíván alkalmazkodni, s
minél inkább képes új helyzetében, a ráható körűlményekközt az
alkalmazkodásra, annál valószínűbb, hogy egyszer hozzátartoz
zék a nagyobb részhez, a befogadás gesztusát azért váratlan hely
zetekben éreztetni is képes többséghez.

Az egyéni alkalmazkodás, a csoportos integrálódás készsége
(másutt kényszere) folyamatában leglényegesebb szerepet a nyelv,
s tegyük hozzá, a kultúra játssza. A nyelv akár kritikát már nem
is szenvedő elsajátítása a belesimulás legegyenesebb eszköze. En
nek is lehetnek gyötrelmesebb szakaszai. Gyermek esetében a mai
nyelv- és identitáskutatás szerint akár még anyanyelvcsere is le
hetséges. Magam ebben kételkednék, megfontolandó viszont az
úgynevezett szellemi anyanyelv fogalmának létjogosultsága. En
nek szituációja: a nyelv, amelyet szó szerint anyánktól tanultunk,
elődeinktől örököltünk, eszmélésünk pillanatától fokozatosan át
adja helyét annak a nyelvnek (s nem tagadhatjuk, minden önként
vállalt része dacára is kényszerfolyamat), amely szellemi inditta
tásunk, tájékozódásunk, pályánk föltételei szerint nekünk inkább
megfelel. Mondjuk ki nyíltan: ahhoz, hogy hivatásunk betöltésé
ben létezhessünk, csak ez felel meg.

Anyanyelvnek mondható-e, ami előbb szellemi, de végül bármi
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tevékenységünk kiszolgáló eszköze? Mindinkább otthonosnak
érezzük magunkat benne, s közben eredendő nyelvünk, annak
hangzása, szépsége, maradandó vonzása mankóként bennünk to
vább él. A szellemi anyanyelvet e kétségtelenül autentikusabb,
mélyebb anyanyelv, hacsak munkánk nem szorosan a nyelvhez
kötődik, nem sokban segítheti - legföljebb sugallatszerepe lehet.
Hatalmas, évezredes emberi tapasztalat gyűjtőedénye (képes nyel
ven szólva inkább kútja) a nyelv - ha beletekintünk, nem jó úgy
éreznünk, idegen arc tekint vissza ránk. Bizonyos, úgynevezett el
ső nemzedékek időnkénti megrendültsége, félelme, gyötrelme at
tól, minél tökéletesebben sajátította el választott országa (hazát
még a rákövetkező generáció sem igen mondhat) nyelvét, annál
inkább távolodik önmagától, veszti arculatát. Az identitásvesztés
rémlátása napjainkban is lelki betegségig juttathatja, parafréniáig
akár szenvedő alanyát. Az emigránslét olyan formái még igen
elevenek, ahol az idegenbe szorultak politikai erőszakból, etniku
mokat sértő, üldöző régiókból menekültek. Itt sem kaphat másod
szerepet a nyelv, de mindent befolyásol a félelem, meddig kívána
tos vendég valaki az őt befogadó ország számára.

Emigránslét Minden félelem mindig indokolt - az úgynevezett szociális,
gazdasági emigrációban inkább, vagy a politikai üldözöttek me
nekülésében? Ma már a politikai üldözött sem föltétlenül addig
veszi igénybe a fölajánlott vendégjogot, amíg rákényszerül. Azok
az országok, államok, amelyek tömegeket vonzanak mindenfelől,

belefáradnak, s beleunnak is, a minden égtáj ról áradók szociális,
de nyugodtam mondhatjuk, mentális terheit rendre vállalni 
parlamentáris szinten próbálnak egyszerre gátat vetni s humán
megoldásra jutni. A sejthető ingerültség következtében aztán vá
ratlanul kiemelnek társadalmukból olyan több évtizede (húsz esz
tendeje) ott levőket, akik szakmai téren például nem csak előnyé

re váltak az országnak, szintjükkel a befogadó tekintélyét öregbí
tik. S a kiemeltek gyermekei tökéletes "honi" nyelven nyilatkoznak
kétségbeesetten a médiáknak - mindebből kétségtelenül kiderül,
az érintettek már rég nem itt idegenek, ahol vannak, hanem ott
lesznek azok, ahova visszamenni kényszerítenék őket. Mondhat
juk akkor még úgy, hogya hazájukban? Nyilvánvalóan igen 
de épp a közelmúlt efféle példáit számbavéve fontos megemlíteni,
a szolidaritás e sértettekkel szemben (bizonyos mértékben s érte
lemben mindenképp azok) a befogadó országban mindinkább fo
kozódik, rokonszenv-nyilvánító aláírásgyűjtések, helyi tüntetések
jelzik, s van olyan példa, hogy a kiutasítottak a lakosság közre
működésével a templom érintethetetlenségében keresnek menedé
ket. Végig se gondoljuk, néha mekkora ereje lehet mindennek, s
annak, hogy az egyénnek más egyénnel való szembenézésében, a
közösségek egymásba vagy egymásra épülésében (aztán egymás
fölé s alá rendeltségében) ilyenformán is közvetíthet a nyelv.

Aaron Gurjewitsch, 1982-ben Münchenben megjelent kitűnő
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könyvében, amely A középkori ember világképe címet viseli, a
Nyelvi hierarchiák "hierarchikus bilingvizmus" fogalmával találkozhatunk. Bár első

ellenvetésünk - ha hierarchikus, mitől bilingvis - nyomán be
látjuk, a fogalom ilyenképp nem hárítható el, s ha körültekintünk
a világban, a különböző hierarchiák tobzódásában nyelvi hierar
chiákkal is szembenézhetünk bőven. S épp a nyelvi hierarchiák
késztethetnek aztán embereket, hogy más színhelyet keressenek
nyelvüknek - ahol legalább semleges érzülettel viseltetnek an
nak akusztikája, léte iránt. Aaron Gurjewitsch valójában a közép
kor kétnyelvűségéről beszél. Példázatát a póri emberről -, akit
megszállt az ördög, s a barát úgy vélné lépre csalni az ördögöt,
ha a parasztot csalja lépre (a paraszt ugyan megszólal latinul,
csakhát hibásan, s az ördög megússza a kiűzetést) - példázat
ként ma legföljebb úgy használhatnánk, hogy az önvédelem mó
dozataiból, ravaszságaiból vonjunk le tanulságot. S hogy kétnyel
vűség-e még a fölé- s alárendeltségben, hiszen hierarchiában egy
mással viszonyuló nyelvállapot? De hisz nem két nyelv viszo
nyul, hanem két közösség, s ebben a kettő közül valamelyik nyel
ve időnként botránykő, a két nép egymással való viszonyának
következményeként. Nyilvánvaló,hogy az alárendeltségi szerepbe
szorult rész, a kisebbség nyelve fokozottan válik a védekezés esz
közévé is, hiszen már nem a kifejezés napi eszköze, de kultúrát
hordoz, őriz s ezáltal identitást. A nyelv használati jogának védel
me, e jogért való szerveződés aztán már a politika terepén zajlik.
Bármilyen furcsa is első pillanatra, úgy vélhetjük, a két nyelv itt,
ezen a ponton találkozik leginkább egymással, s vesz át óhatatlanul
egymás szókészletéből, ha úgy tetszik, mindkét nyelvtől valójában
idegen terminusaiból, szemléletéből. S a kisebbség végül is ezen a
nyelven kényszerül akaratát manifesztálni, hogy a ránehezedő nyo
másnak ellenáll.

Kisebbségek Ha kisebbségről beszélünk, s nem csak a mi közép-kelet-euró-
pai régiónkban, különbséget kell tennünk - legalábbis kétféle ki
sebbségi helyzetet megkülönböztetnünk. Egyik, amelyik valaha
valahonnan érkezett abba az országba, nagyobb közösségbe, ahol
azóta él - okát, indítékát, miért jött, már boncoini nemigen érde
mes. Emelkedett szóval úgy fogalmazza meg jöttét, hogy hazát
keresett. A másik kisebbség, főképpen csak imént búcsúztatott
huszadik századunkban, politikai diktátumra máról holnapra ke
rült egy államhatár innenső oldaláról a túloldalára. el sem moz
dult helyéről közben. Közhely volna csak kimondani is, vagy
mégsem, hogya nyelv, az anyanyelv, durvább helyzetben a ho
zott nyelv, egyik esetben is, a másikban is előbb-utóbb az Aaron
Gurjewitsch aposztrofálta hierarchikus bilingvizmus állapotába
csúszik. S ha nem kényszerülne fölé- meg alárendeltség vesztesé
vé válni, könnyen peremnyelv lehet. Ebből önmagában még nem
következnék, hogy nem fejlődhetnék azután kellően, de tudjuk,
az anyaországgal való nyelvi kapcsolat fokozatosan lazul, s a
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Peremkultúrák

A nyelvi határok
átjárhatósága

nyelv szellemi létre alkalmas szintje, karaktere sérül, jobb esetben
archaizálódik - van rá elég példa, miképpen jelent megrekedést,
a tenyészet nyelvére való süllyedést. A dialektus a tájnyelv szép
sége, archaikus jellege a gondolkodás szintjének is korlátot szab,
a zártabb önkifejezés pedig eredményezheti, hogya kisebbségnek
egy úgynevezett belső dialógusban sikerült akaratát kellően érvé

nyesítenie. A perenmyelv és peremkultúra könnyen amolyan "re
zervátummentalitást" fejleszthet.

A peremkultúrák szemügyre vételében félve hivatkoznék egy
egy kisebbség írásbeliségének, irodalmi műveinek sajátosságára
- hogy szinte mindig megmarad a legközvetlenebb realitásoknál,
önmaga tapasztalatainak körén belül, s ezt persze a nyelv leg
meghittebb formáiban igyekszik közvetíteni. Az alkotói magatar
tás pedig rendszerint a fordított sorrendet demonstrálja - előbb

kell tisztáznom, ki vagyok, s ennek függvényében művet hoznom
létre, s nem a keletkezésének folyamatában törekednem afelé,
hogy hovatartozásom tisztázódjék. Így az is céllá válik persze,
hogy a nemzedékről nemzedékre tovább adott, őrzött értékek ele
vensége megmutatkozzék, s hogy érvényük a mában épp olyan
eleven - csak minden valahogy azon a szinten van érvényben,
amint "az élet diktálja". Nem mondhatjuk, mindez öncsalás, be
szűkíti viszont mindenképp a szemhatárt, s el kell gondolkod
nunk, egy zárt társadalom világában a művészet mennyire tarthat
igényt saját életre, mi segítheti föl egyetemes szerep betöltésére.

Összetettebb jelenség ez is annál, hogy könnyedén az őnkorlá

tozás körébe utaljuk. Nietzsche mindebben még a jellem erejét is
látja. "Ha valaki mindig kevés, de ugyanazon motívum következ
tében cselekszik, cselekvése nagy energiára tesz szert", írja Emberi,
nagyonis emberi című művében. Nietzsche még arra az állapotra
hivatkozik, amelyben a közösségeken belül alig van súrlódás, s
szellemi téren nem folyamatos vita s fölülvizsgálat szükséges, a
hagyományra való hivatkozás elég, hogy kétségeinket elhárítsuk.
Korábban Johann Peter Hebel, a kitűnő német író, úgy tartotta:
"Kellően kis népünk karakterében és szemhatárában megmarad
nunk." Hebelt tehetsége nem óvta meg ettől a tévedéstől, korlá
tozta, hogya "kis népünk" lokális pallérozása helyett a körülöt
tünk zajló világ árnyaltabb, árnyékát tragikusan ránk vető világ
esztétikai fejtésére vállalkozzék.

De térjünk vissza mindennapi létünk nyelvi viszonylataira, vo
natkozásaira, arra a tapasztalatra is: anyelvhatárok átjárhatósága,
egymás nyelvén, nyelvében való közlekedésünk, amilyen termé
szetes lehetne, a magunk emelte gátak miatt néha olyan valósze
rűtlen, fáradságos, körülményes. Egy eszményi két- vagy több
nyelvűség pedig, ha eredeti jelentéséig vissza se megyünk, mégis
csak azt sugallaná, én beszélem a te nyelvedet, te az enyémet. S
ilyen értelmezés körülményében ezt még az sem zavarhatná, a jö
vőben, konkrétan s képletesen szólva, ki az egyik, a nagyobb
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Népvándorlás,
integráció

rész, a befogadó, ki a másik, a kisebb, az érkező, miféle hazakere
sést kellene idéznünk; félő azonban, megreked nyelvi, szocioló
giai korlátozottságában egy-egy kisebbség. Egyikünk-másikunk
emlékezetében ennek szinte idillikus változata hiába él - a ma
gaméban a nyelvhasználat, egymás nyelvébe való átjárásunk,
szellemi értelemben is, erősen regionális szinten zajlott. Ügyefo
gyott emlékek gyerekkomnkból is, persze bizonyos konstelláció
ban, a példázat szintjére emelhetők, ha mai lelkületünk szerint
kétséges is, vajon még annak hagyományos erejével hat? Annyi
csupán, hogy a helyi, aleman emlékű nyelvjárásnak volt a házon
túli kertre, szérűre egy használatos szava, a Hofstell. A Bukoviná
ból érkezett székelyek valamiért épp ezt a szót építették be gyö
nyörű archaikus nyelvükbe, s nyertek végül kifejezésrendjükbe il
lő, akusztikájában teljesen azonosuló szót: hostély. Az az igazság,
ha végiggondoljuk a nyelvi fölé- és alárendeltség változatait, az a
keserű öröm is elénk képződik, hogy ahol a hierarchia ragaszko
dóan érvényesül, s torzul ettől is az egymással való viszony, az alá
rendeltségi helyzetbe jutott nyelv annál inkább védekezik, nekem
csak az idilli állapot szűntéhez kapcsolva válhatott élményemmé.

Hans Magnus Enzensberger kötetnyi terjedelmű esszében tárja
elénk egy világot átfogó új népvándorlás vízióját, s figyelmeztet
az ebből következő kötelességre s a veszélyekre. Úgy népcsopor
tok, ahogyan valamikor, már nyilvánvalóan sehova se érkeznek,
nem tudjuk, határmódosítások másokat kisebbséggé tehetnek-e
még - határokon átjutni, tudjuk, egyének, szervezett csoportok
bújtatva vagy legálisan naponta igyekeznek. Keltve többek között
az egyensúly teljes fölbomlásának balsejteimét is gazdaságban,
politikában, közéletben. kultúrában. Bármiképp alakul az érkezők

sorsa, ők maguk szorongva is úgy érzik, előnyükre van, ha elfog
lalt helyükön inkább integrálódásra, mint szembeszegülésre ser
kenti minden őket. Nyelvhasználatukra sem kényszerként hat,
hogy a befogadók nyelve mindenben legkézenfoghatóbb, nélkü
lözhetetlen segítségük. Így keletkeznek mára, nemzedékek fölnő

vése után olyan példák, hogy az évtizedekkel korábban vendég
munkásként az országba hívott török apa, még akcentussal nyi
latkozva, büszkélkedhetik, fia a szövetségi parlament képviselője,

az egyik párt kisebbségi, bevándorlási szóvivője. Cem Özdemir
mint német politikus tudatosan a befogadó ország egészét képvi
seli, benne azt az etnikumot, amelyből származik, a kétnyelvűség

gyakorlata otthonában, övéi közösségében okkal akár éles viták
ban is zajlik nyilvánvalóan. Enzensberger víziójának van óhatatla
nul olyan része is, amely Atossza királynő hajdani balsejtelmére
emlékeztet, az ő félelmével telített. Itt nem annyira anyelvről,

vagy ha igen, mint az egyéni szabadság védőeszközérőlvan szó.
Ami a politikai pályafutásban még inkább ritkaságszámba

megy, a kultúrában, művészetben már szinte természetes - s a
gazdaságban a különféle intézetek kutatóprogramjában egy ideje
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úgyszintén. Zene, irodalom, képzőművészet, színház, film az el-
írói nyelvváltás múlt időben sorra mutatta föl a második generációs tehetségeket,

s valójában már csak a más hangzású név, egy-egy életrajzi utalás
figyelmeztet a származásra, a beszélt nyelv, a gondolkodás nem.
Az irodalom művelői rendszerint még anyanyelven indulnak, s a
két nyelven való írás rövid átmenete után a befogadó ország
nyelvére térnek át. Ennek oka gyakorlati is, a szakirodalom azon
ban alkotáslélektanilag vizsgálva érdekes megfejtésekre jut. Ezek
a fiatal alkotók már inkább csak tiszteletre méltó magatartásként
regisztrálják, mondjuk, Czeslaw Milosz Nobel-díjas lengyel költő

Az Ulro országa című könyve elején található utalást: "Ki voltam?
Ki vagyok most, esztendők után, itt a Grizzly Peaken, a Csendes
óceán fölötti dolgozószobámban?" Milosz az ötvenes évek óta
tartó emigrációjában, Párizstól a kaliforniai Berkeleyegyetemig,
ahol nemrég még a kelet-európai irodalmak professzora volt, hur
colja magával a dilemmát, amely így fogalmazódik meg: "elfelej
teni, hogy a lengyeleken kívül is vannak olvasók, s csak lengyel
olvasóknak írni". Közelebb áll-e hozzájuk az ellenkező példa, a nép
szerű Milan Kunderáé, aki 1968-ban kényszerül emigrációba, ma Pá
rizsban francia nyelven ír, s épp utóbb tette témájául a szülőföldre s
az anyanyelvre való visszatérés nehézségét, lehetetlenségét.

A nyelv tematizálása Kettőjük példája közé sorakoztathatók azok a különféle nyuga-
ti országokban élő, nem második generációs, hanem gyerekkoruk
ban, felnőtt fiatalon más-más úton-módon érkezett alkotók - ők

a befogadók nyelvén tematizálják a nyelvet, a nyelvváltást, s eb
ben visszatérési szándék nincsen, időnként vágy vagy melankólia
az anyanyelv mint másutt jelenvaló otthon után. Katharina Raabe
német irodalomtörténész, szerkesztő, a kelet-európai költészet jó
ismerője épp egy ilyen értelemben magyar összefüggésű verscik
lus közlésével kapcsolatban írja: "A nyelvek közti átjárás a vesz
teség tudatát is élesíti, s a lehetőségekét is... Mit tehetünk egyik
nyelven s mit a másikon? Mindenekelőtt a képeknek sikerül leg
nehezebben átjutniuk. Ha mégis sikerül az átlépés, kitalálások,
cserék, egymást egyenlítő igazságok jönnek létre." A vizsgált
versből az nemigen idézhető itt magyarul, ami fájdalmas monda
nivaló - ha már a magyar kézfej lehet németül kéztorok, s épp
a belőle építhető képiségnek van meghatározó szerepe, egyik
nyelven így, a másikon más lehetőséggel. Fölfedezés viszont,
hogy ami egyik nyelven nagyonis köznapian, szinte utcaian
hangzik, a másik nyelven váratlanul már-már magasztos nyelv
környezetbe emelhető s fordítva. Ha magyarul így mondom, "be
adom a kulcsot", s németül .Jeadom a kanalat", tudom, miről be
szélek, a kettő azonban megfelelő lelki szituációban metaforikussá
lényegül: "Lass uns tauschen, gib mir den Löffel, nimm du den
Schlüssel". Esendőbben magyarul, mégiscsak: "Cseréljünk, add
nekem a kanalat, vedd el tőlem a kulcsot". Az igazi fájdalmat
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idézi ennek tengelyében alighanem a féllábon álló vadlúd, s a fe
jét a vadlúd nyakához hajtó kislány képe.

Nyelvhatáraink átjárhatósága, a két- vagy többnyelvűség

könnyedebb élése nem látszik mégsem elérhetetlen messzeségben.
Ami segíti, befolyásolja, időnként gátolja, értelmezzük bizakodva
úgy, mint Cees Nooteboom holland író: "Európa egysége és sok
félesége, megpróbáltam e két elvont fogalmat saját életemre átfor
dítani. Hiszen ha európai vagyok, s gondolom, most már szinte hat
van esztendő kemény munkája után mégiscsak az vagyok, s akkor
mindebből következik, hogy Európa sokoldalúsága az én németal
földi egyoldalúságornat befolyásolja s fordítva. Ha így van, s az én
esetemben bizonyosan így van, talán érdemes megnézni, kikövet
keztethető-e, miképpen mehet mind e folyamat végbe."
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