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Címlapon: „Sakkjátszma”. Karikatúra korabeli képeslapon

Európa hanyatlása, lehetséges újraemelkedése

Európa visszamaradásának a 20. században alapvetõen két oka
volt: az egyik a nemzetgazdasági széttagoltság, a másik a két világ-
háború.

Széttagoltság: kis területigazgatási adminisztrációkra, bonyolult helyi
vámrendszerekre a munkaerõ szabad vándorlásának korlátozásával.
Éppen akkor, amikor az újabb és újabb ipari-technikai forradalmak, a
tömegtermelés a nagy térséget igényelték volna: a befektetés, a szakér-
telem szabad mozgását.

Két világháború: két generáción belül elpusztított mintegy 80 millió
embert, többnyire életereje, munkaképessége teljében. Elpusztult a
termelés eszközkészletének nagy része. Az emberek érzelemvilága tor-
zult: a nemzeti-faji uszítások, a modern tömegközlési technikával erõ-
sített egymás elleni heccelések gyûlöletet, gyanakvást ültettek belénk,
fogékonyságot neveltek az egymást pusztító új barbarizmusokra.

1992 óta ismételjük: az uniónak legalább két elõnye lesz: kizárja a
háborúkat a kontinensen és megszünteti a nemzetállami széttagoltságot...

De mi vezetett a két egymást követõ háborúhoz? Kilencven esz-
tendeje vitatják történészek, politológusok. No és „mindenki”,
akinek elvesztek hozzátartozói, elpusztultak anyagi javai a

rombolások, az üldözések, a kiûzetések következtében.
A legelfogadottabb felfogás: a nagy állami összecsapásnak kiváltó

oka az érdekütközés volt az Európán kívüli érdekszférák, gyarmatok
feletti uralomért. Afrika, Ázsia olcsó munkaerõpiacot, nyersanyagot és
nagy felvevõpiacot biztosított a fejlettebb Európa számára. A „hibás”
természetesen Németország, aki az ipari-technikai forradalom nyerte-
seként a 19. század második felében megerõsödött, és a régi nagy rab-
lók között (Anglia, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Portu-
gália) vadászterületet követelt magának...

Fiatal kutató korunk óta olvassuk, halljuk ezt a felfogást. Kutatá-
saink nyomán – éppen a szellemi élet, a technika területén – kevésnek
tartjuk ezt a merõben gazdasági érdekkel érvelõ nézetet. Érdekellentét
ugyanis korábban, késõbb is található, mégsem lett belõlük nagy hábo-
rú. Mi az „imperializmus” tényének elismerése mellett hangsúlyosab-
ban szubjektív, tudati jelenségekkel magyarázzuk a háború okait.

Kértük az egyes nemzeti történelmek specialistáit: röviden vázolják,
melyik államnak, milyen háborús céljai voltak. (Mert a szerkesztés nem
a kéziratok sajtó alá rendezése, hanem a „kérdezés” mûvészete.) Amit
feltételeztünk, az az egyes kéziratok összehasonlító olvasása után be-
igazolódott: a háború kitörése elsõsorban a korabeli európai politikai
elit elégtelen felkészültségének, így a véletlenek sorozatának, másodsor-
ban a nemzetállami értelmiség túlhatalmának volt köszönhetõ. A politi-
kai elit csak érezte, de nem látta át azt a modern, glóbuszméretûvé szé-
lesedõ politikai hatalmi rendszert, amit a kortárs technika fejlesztett
ki... A nemzetállami értelmiség pedig óriási társadalmi szolgálata mellett
(nemzeti nyelvek, szakigazgatás kifejlesztése) túlságosan is önzõ, loká-
lis érdekeit követve izgatta egymás ellen a kor politikusait, a már írás-
ra-olvasásra fogott európai milliókat. 1914 nyarán – mint a rekonstruk-
ciókból kiderül – olyan férfiak sodorták Európát az elsõ világégésbe,
akiket indulatok hajtottak, elégtelen ismeretük volt a külvilágról, tet-
tük lehetséges következményeirõl. Még a hadicélokat is csak 1914
õszére voltak képesek megfogalmazni...

Vajon nem tanulság mindez a mát, a jövõt alakító nemzedékek-
nek? Figyelmeztet a döntéshozók, az értelmiség felelõsségére,
az egyén felkészültségének, tájékozottságának fontosságára.
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