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Európai Unió, Európa-történet

Ösztönzõ kérdések

Magyarország 2004. május 1-jétõl az Európai Unió tagja lesz. Félek: az
emberek nem érzik, hogy nemcsak a magyar állam lett a huszonötök
tagja, hanem õk maguk is az EU 430 milliós közösségének egyenjogú

polgárai lettek.

A polgárok uniója

Az unió ugyanis nem egyszerûen államok szövetsége (államszövetség), hanem
önálló területigazgatási egység, amely fokozatosan átveszi a nemzetállami jogosítvá-
nyok jelentõs részét (védelemügy, külügy, pénzügy, sõt meghatározza a jogalkotás
egyes szféráit, az emberi jogok, a termelés és a kereskedelem normatíváit). Két-
ségtelen: az Európai Unió új területigazgatási egység, amely új állampolgári kö-
zösséget és új állampolgári (európai uniós) tudatot is teremthet... Igaz, az egyenes
adózás, a közbiztonsági-bíráskodási, a szociális, a kulturális szolgáltatás nemzetál-
lami szinten marad. Kétségtelen ellentmondás: az EU a polgárok intézménye kíván
lenni, de polgára mégsem lehet valaki egyéni úton, csak állampolgári közössége tag-
jaként. A norvég, a svájci állam például kimarad az unióból, tehát egy svájci vagy
norvég állampolgár nem veheti fel az „EU-polgár”-ságot...

Azaz lehet valaki „európai” az Európai Unión kívül is. Az Európai Unió tehát
több, mint államközösség, kevesebb, mint egy állam (pl. az USA). Egyébként is az
Európai Unió elõreláthatóan nem fog kiterjedni a földrajzi értelemben vett Euró-
pára. A földrajzi Európa a Brit-szigetektõl az Urálig terjed, de nem valószínû,
hogy Oroszország tagja lesz az Európai Uniónak, mert akkor ez már Eurázsiai
Unió lenne...

Feltételezhetõ, hogy az EU-polgár és az unió között sohasem lesz olyan közvetlen
kapcsolat, mint volt a nemzetállamok korában az állam és polgára között. Már csak
azért sem, mert az unióban nincs egyenes adó, amit a polgár az uniónak közvetle-
nül fizet. A kétszintû területigazgatási rendszert (önkormányzat, állam) felváltja
egy háromszintû (önkormányzat, állam, Európai Unió). Talán ezért sem érzi az
unió polgára olyan „közelinek” magához az unió intézményeit, mint évszázados
nemzetállamát. Ezért is gyenge még az európai összetartozás-tudat (identitás), és
erõsebb a nemzetállami önazonosság-tudat. Ezért is alacsony a részvétel az uniós
parlamenti választásokon, és alacsony lesz feltehetõen 2004-ben is...

Unió és európai értékrend

Pedig az uniónak az lesz az egyik történelmi küldetése, hogy képviselje a világpoli-
tikában az európai értékeket. De vannak ilyen összeurópai értékek? Szerintünk
igen. 2000. januárban tettünk kísérletet arra, hogy az európai értékeket felsoro-
lásszerûen összefoglaljuk. Ezek: szolidaritás, nyitottság, etnikai-vallási sokszínûség
(História, 2002/2. szám). S bizonygattuk, mennyire versenyképesek e tulajdonsá-
gok a 21. században, amikor az egyén egy világméretû versenyben-kihívásban él...

Az unió hasznáról

Az Európai Unió hasznáról naponta kell nyilatkoznunk immáron 1992 óta. Érveim
az unió hasznáról a következõk. 1. Békét teremt a kontinensen. Európa hanyatlásá-
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nak egyik oka a 20. században a két vi-
lágháború, melyek elpusztítottak több
mint 50 millió embert, a legfejlettebb
technikát és létesítményeket, szétzilál-
ták lelkileg az egymással szemben álló
és felheccelt lakosságot. 2. Az unió
megteremti a tõke, a munkaerõ és a szel-
lem nagypiacát. Európa 20. századi ha-
nyatlásának másik oka: amikor az ipa-
ri-technikai fejlõdés a sorozatgyártás, a
tömegcikktermelés korába lépett,
amely igényelte a munkaerõ és fogyasz-
tói nagytérséget, Európában éppen ak-
kor erõsödött meg az állami és vámha-
tárokkal szabdalt nemzetállami rend-
szer (1920 után emelve is drasztikusan
a vámokat). 3. Az Európai Unió megte-
remti a természetvédelem és termé-
szetgazdálkodás új rendjét. Az ipar-
cikk- és élelemtermelés új eszköztára
lehetõvé teszi a bioszféra természeti
egyensúlyának megbontását. Az új je-
lenségek uralása (ózonréteg sérülése, a
növény- és állattakaró pusztulása, víz,
talaj szennyezése stb.) kontinentális,
sõt interkontinentális akcióprogramo-
kat kívánna. 4. Mindezek alapján az
unió növeli a területén élõ polgárok ver-
senyképességét a világszintû versenyben.

Európai identitás – Európa-történet

Európai identitás nélkül nincs hatékony
Európai Unió – mondogatjuk öt eszten-
deje. Európa-történet nélkül pedig nincs
európai identitás. (Sohasem uniós iden-
titásról beszéltünk, hanem „európai
identitás”-ról.) Sokan érezzük, hogy
meg kell tanulni európai keretekben
történelmünkrõl kutatni és írni...

1989-ben a História programot indí-
tott: „Magyarok Európában” címmel
elkészíteni új történelmi összefoglalón-
kat (Magyarok Európában I–III. köt.
Bp., 1990). Hasznosíthattuk az elõzmé-
nyeket: a francia Seignobos, az angol
Fisher, a német Hans Freyer Euró-
pa-történeteit. Õk is keresték már a
kérdésre a választ: mi is a tárgya egy
Európa-történetnek? Létezik-e Európa
mint kulturális-társadalmi egység, le-
het-e ennek történetét megírni? Vagy
csak a kontinensen élõ nemzetek törté-
nelme létezett, és akkor ezek egymás-
hoz illesztett történelme „teszi ki” az

Európa-történetet? (Ahogy a több kö-
tetes angol és német Európa-történeti
kézikönyv-sorozatok ezt példázzák.)

1989, az európai politikai integráció
felgyorsulása óta azután egymást kö-
vették az Európa-történeti összefogla-
lók. A magyar történetírás jól vizsgá-
zott: a debreceni egyetem oktatói által
írott, Gunst Péter szerkesztésében
megjelent (1993) „Európa-történet”
minden nemzetközi összehasonlítást
kiáll. Norman Davies színvonalas en-
ciklopédikus munkáját (1994) tucatnyi
„európai szempontú” kronológia, adat-
tár (közöttük ismét egy magyar, Hor-
váth Jenõ: Az Európai Unió kronológi-
ája) követte, majd ismét egy nagy terje-
delmû monográfia-kísérlet: a német
Michael Salewski Európa-története
(2000).

Vagyis a szakma is érzi a kihívást.
Mi is tehát az Európa-történet tárgya?

Az Európa-történet a félszigeten élt em-
beri közösségek, a természeti együttesek
(talaj, víz, növény, állat) történelme.

Melyek az Európa-történet megalko-
tásának feltételei?

Meg kell kísérelni mindenekelõtt a
kontinens kiterjedésû folyamatokat re-
konstruálni, elemezni: mind a termé-
szeti, mind az embertörténelmi folya-
matokat. Az Európa-történet nem le-
het egyszerûen a lokális (nemzeti, álla-
mi) történetek egymáshoz illesztése.

És melyek azok a kontinens méretû
folyamatok, amelyek kiemelték az Eu-
rópában élõ társadalmakat a világ élére
a 16–20. század között? Mi – 15 éve
elõadásainkban, írásainkban – a követ-
kezõ öt tényezõt emeljük ki: 1. Az eu-
rópai kontinens kedvezõ éghajlati, talaj,
vízrajzi, növénytakaró adottságai. 2. A
vasmûvesség, az ehhez kapcsolódó fel-
használási technológiák korai kialakulá-
sa és fejlesztése. 3. A zsidó-keresztény
erkölcsi normák (tízparancsolat). 4. A
magántulajdon és az ezen alapuló tár-
sadalomszerkezet. 5. Az egyszerû – 32
jellel építkezõ – betûírás és az erre épü-
lõ közkulturális fejlõdés, amely a széles
tömegek átlagmûveltsége és a tudomá-
nyos elit között állandó kapcsolatot te-
remtett...

Nemzeti történet és Európa-történet

A lokális történetet továbbra is kutatni
fogják. Mind az Európa-történeti, mind

a világtörténeti szintézisek a nemzeti,
regionális feltárásokon, ezek összeha-
sonlításán alapulhatnak. De nem lehet
többé egy nemzet vagy állam, község
történelmét megírni a világ- vagy Euró-
pa-történeti összefüggések megvilágítá-
sa nélkül. S hogy következtetéseinkben
ne jussunk vissza az „egyetemes” (a na-
gyobb keretek) tárgyalásához.

A világtörténelem kutatása kiemelt
fontosságot kap. Hiszen Európa törté-
nelmét csakis világtörténelmi összeha-
sonlításban lehet bemutatni. Egyálta-
lán: azok a bizonyos „európai értékek” –
amelyekrõl fentebb szóltunk – csakis az
ázsiai, afrikai, amerikai kultúrákkal
összehasonlításban mutatkoznak meg...

A történetírás módszertani megújulása

A történettudomány eszköztárát is szük-
ségszerûen frissíti az új igény. Javaslatok.
1. A dolgozatok, az oktatás, a folyóirat-
ok tematikájában a kontinentális és vi-
lágtörténelmi keretek feltárásának és
ismertetésének nagyobb helyet adjunk.
2. Nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a
gazdálkodás, a napi szokásrend és a ter-
mészeti környezet történelme bemutatá-
sának. A történelem ezen – természe-
ti-társadalmi – folyamatainak összeha-
sonlításai teszik igazán lehetõvé a kon-
tinentális és világméretû folyamatok
felismerését. 3. A történészi felkészült-
ségben az eddigieknél nagyobb szerepet
kell kapnia az idegen nyelv ismereté-
nek. 4. Olvassuk újra az 1920 elõtti eu-
rópai történetírás klasszikusait: a fran-
ciákat, akik már a századelõn világtör-
téneti folyóiratot indítottak, s a termé-
szeti-társadalmi összehasonlítást sür-
gették; a németeket, akik az Európán
kívüli kultúrák mikroszociológiai elem-
zésével megalapozták a századfordulón
egy új európai társadalomtörténeti ér-
tékrend felállítását. 5. És kezdjük fir-
tatni: az elsõ és második világháború, a
nemzetállami összeütközések hatására
miként uralta el a történetírást a nem-
zeti szempont és a hatalmi állam egyol-
dalú tematikai kultusza.

*
Kezdjük tehát újragondolni az euró-

pai népek történelmét, köztük a mién-
ket.

2004. április 29.

GLATZ FERENC

Európai Unió, Európa-történet
folytatás a 2. oldalról


