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Glatz Ferenc

A PLANÉTA EGYIK ÉLÕHELYE. Az európai kontinens
planétánk kicsiny darabja. De eddigi törté-
nelme során talán a leggazdagabb múlttal
rendelkezik. Áll ez mind a növény-, az állat-
világ és az embertakaró történelmére. Az af-
rikai és az eurázsiai földlemez egymásra
csúszása egy különlegesen tagolt földkéregda-
rabot alakított ki. A folyamat a mától
visszafelé számolt 15-10 millió évig tartha-
tott. A földtörténelem „mai” korában – az
utolsó földtörténeti szakaszt, a holocént Kr.
e. 10 400-tól számítjuk – azután az európai
földfelszín elnyerte a most látható-fejlõdõ
tájképét: sajátosan tagolt tenger–szárazföld,
sík-, hegyvidék tagoltságát, különlegesen
gazdag édesvízi – ivóvíznyerõ és -tároló bel-
sõ tavi és folyóvízi – szerkezetét. Amely pá-
rosult egy különlegesen kedvezõ – mármint az
állat-, a növény- és emberi élõvilág számára
páratlanul kedvezõ – éghajlati környezettel.
(Okairól és fenntarthatásuk további életesé-
lyeirõl máig vitatkozunk.) Az ember számára –
ez itteni szaporodásának, fejlõdésének törté-
nelmi alapja – máig a planéta egyik legelõ-
nyösebb élethelye. Már a fejlettebb kõesz-
köz-, majd korai fémeszköz-készítõ, földmûve-
lõ társadalmak kiváló élelemtermelési és víz-
nyerõ térsége. Emellett a tagolt tengerpartok
és folyóvölgy-rendszerek elõnyös terepfelté-
teleket képeztek a közlekedésre az épített
utak elõtti helyváltoztatás korában. Majd az
utóbbi ötezer esztendõben a fõként a földfel-
szín közelében elhelyezkedõ érc- és fosszilis
energiahordozó-tartalékok kínáltak nyersanya-
gokat az eszközkészítés, majd az ipari terme-
lés, a környezet-átépítés számára. (Ami a
18–20. századi ipari forradalmak korában kü-
lön elõnyös adottság.) Kérdés: a kontinens
természeti adottságai a következõ évszázadok-
ban milyen életlehetõségeket biztosítanak az
embernek? Talán nem tévedünk: Európa a jövõ-
ben is, édesvíz- és élelemnyerõ adottságai,
földfelszíni közlekedési folyosói no és ég-
hajlata alapján továbbra is a planéta egyik
legjobb adottságú élõhelye lesz. Ha… ha… Ha
az itt élõ ember képes lesz kontinentális mé-
retekben elképzelni, tervezni és szabályozni
is saját napi tevékenységének kihatását a
természetre – benne saját életjövõjére.

Figyeljük, mi történik máris napjaink pla-
netáris szintû vándorlási-migrációs mozgásá-
ban: az öreg kontinens továbbra is célállo-
mása a mind nagyobb létszámú emberközösségek

vándorlásának. (A Földön hamarosan majd’ 10
milliárd embernek vízre, élelemre, energiára
van szüksége.) Amely „nagy létszám” élelem-
és vízkészletekben, energiahordozókban gaz-
dag térségeket keres. Elõttük Európa az em-
beri életlehetõségek egyik központi térsége
marad. És vonzerejét csak növeli máris ki-
válóan kiépített lakhatási-termelési infra-
struktúrája. Minden európai életegyüttesnek
érdeke a kontinentális méretû élethelyfej-
lesztés.

TERMELÉSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGEK LAKHELYE. Az eu-
rópai kontinensen kialakult emberi életkö-
zösségek történelmét írjuk. Természethaszná-
ló, magát alakító, közösségi egységeinket
alakító aktivitásunk történetét. Ezek során
– kétségtelennek tûnik – egyik „csúcstelje-
sítményünk” a nyelvi-kulturális alapon szer-
vezõdõ nemzeti közösség. Mert: az érintkezé-
si kultúra legmagasabb szintjét – a nyelvi-
fogalmi kifejezéskultúrát – teszi meg a kö-
zösség összetartó erejének. Az európai tár-
sadalmakat is ez a nemzeti közösségteremtõ
periódus „demokratizálta”, vagyis tette min-
den itt élõ ember számára elérhetõvé a tech-
nikai-termelési ismereteket, és teremtett
közösségképzõ érzelmi-szokásrendi normákat.
Ezek a nemzeti – nyelvi-kulturális – közös-
ségek az elmúlt kétszáz esztendõben azután
megteremtették a maguk igazgatási intézmé-
nyeit, az ún. nemzetállamokat. Ismét Európa
állt az emberiség fejlõdésének e szakaszában
az élen. Egyedülálló, hogy ekkora térségben
több mint két tucat azonos szintû, fejlett
nyelvi és szokásrendi kultúra alakuljon ki…
De… De: az is kétségtelennek tûnik, hogy Eu-
rópában – ahogy a világ minden lakott térsé-
gében – az emberi közösségek intézménykere-
teiben az utóbbi másfélszáz esztendõben más
erõk is szüntelen jelen voltak, mindenek-
elõtt az életfenntartás egyéb tényezõinek
szervezõerõi. Így az anyagi életfeltételeket
biztosító gazdálkodás (termelés, kereskedés)
és az ahhoz szükséges közösségképzés (szak-
mai tudás, település-szervezés). Vagy immá-
ron az erõforrásokkal való okos-hasznos ter-
mészetgazdálkodás igénye. Amely aktivitások
áthágják a nemzeti alapon kijelölt igazgatá-
si határokat, sõt, azokat gátaknak tekintik.
És mindig jelen volt egy eddig nem eléggé
méltatott emberi sajátosság: a kíváncsiság.
Amely nem tûr semmilyen merev, más közössé-
gektõl elválasztó adminisztratív határt.



szövetségi alkotmány azonban nem írta elõ kötelezõ erõvel
a tagállamok számára a restauráció végrehajtását, s ez az
uralmi rendszerek sokféleségének kialakulását tette lehetõvé.
A porosz és osztrák abszolutizmussal ellentétben a napóleo-
ni örökségre támaszkodó délnémet közép- és kisállamok a
képviseleti alkotmányosság irányába fejlõdtek tovább.

Liszt megérkezése Európa mûvésztársadalmának központ-
jába, Párizsba, világlátása kitágulásának lehetõségét kínálta,
amikor a bécsi klasszika élményeit követõen a romantika
hatása alá került.

Franciaország korabeli szellemiségét messzemenõen
meghatározta az a körülmény, hogy bár Napóleon bukását
követõen végbement a forradalom eszmei hatásainak felszá-
molása, mindez nem vezetett esztelen restaurációhoz: az új,
polgári jogviszonyokat rögzítõ Code Napóleon érvényben
maradt, akárcsak Belgiumban és a Rajna-vidéken. Az 1814-
ben bevezetett Alkotmányos Charta az alkotmányos monar-
chia alapelveit érvényesítve megvalósította a népképviseleti
kormányzást és biztosította a törvény elõtti egyenlõséget.
XVIII. Lajos megbékélésre törekvõ politikájának köszönhe-
tõen Franciaországot a politikai elgondolások sokszínûsége
jellemezte. Az iparosodás elõtti társadalmi elit megõrizte
befolyásos szerepét, miközben a jövõt megjelenítõ értelmi-
ség és vállalkozók aktivitása erõsödött. A politikai hatalom-
hoz és a társadalmi befolyáshoz azonban továbbra is a
vagyon jelentette a belépõt, s az országos politikát és a tár-
sadalmi viselkedést változatlanul a régi elõkelõ rétegek ha-
tározták meg.

Elsõ angliai turnéjáról visszatérve Liszt 1824 szeptembe-
rében negatív változással szembesült: az ultrarojalista elve-
ket képviselõ X. Károly királlyá koronázásával az ancien
régime-hez történõ visszatérésre irányuló fordulat követke-
zett be. A szabad szellemiség szárnyalását megfojtó, a kato-
likus egyházon belüli ultramontán (Róma feltétlen elsõbb-
ségét hirdetõ) politika hatására az 1820-as évek végére fel-

4

Európa – úgy tûnik legalábbis számunkra –
ebben is élen jár. Európa a világ törté-
nelmében elõször tesz kísérletet arra:
olyan területigazgatási szervezetet hozzon
létre, amelynek keretében a sokféle nemze-
ti kultúrközösség megtartható, de amelyben
egyidejûleg a tájgazdálkodás és termelési
aktivitás szabadon terjeszkedik, és amely-
ben szabad az emberi kíváncsiság – tehát a
személyek és gondolatok – mozgása. Ez az
Európai Unió.

AZ EURÓPAI UNIÓ: VÉDELEM ÉS KÉNYSZERMODERNIZÁ-
CIÓ. Ez az új típusú területigazgatási
szervezet ráadásul célul tûzte ki: olyan
közösségi rendszert hozzon létre, amely a
területén élõ polgárok munkaerejének, mû-
veltségének világverseny-képességét elõse-
gíti. (Mert a világversenyben – az ameri-
kai, távol-keleti, ázsiai, s majd az afri-
kai társadalmak emelkedésének korában – a
nemzetállam másfélszáz éves szervezete már
nem elég hatékony.) Amely Európai Unió cé-
lul tûzte ki: a területén élõ emberek –
nemzeti, állampolgári vagy hivatásbeli-
szakmai közösségek – a világversenyt sza-
bályozottan éljék meg. Szabályozza az új
világkihívások hatását a kontinensen, ne
engedje, hogy a nyers piaci érdekek akár
egy emberi élethossz során is tönkretegyék
az egyén vagy a versenyben gyengébb szak-
mai csoportok életlehetõségeit. Az Európai
Unió tehát a gyengék védõhálója: a gyen-
gébb adófizetõi közösségek védõhálója. (A
magyar adófizetõi közösség 1992–2010 között
– közgazdászprofesszor számításai szerint –
négy és félszer több, államilag felhasz-
nálható pénzeszköz-támogatást nyert az Eu-
rópai Uniótól, mint amennyit befizetett.)

KÖLCSÖNÖS MÉLTÁNYOSSÁG AZ ÚJ HAZÁBAN. Az Euró-
pai Unió jelenleg 27 állampolgári – és még
több nemzeti – közösség új hazája. (Így a
miénk is.) Ezek – sokszor ellentétes – ér-
dekei között kell összhangot vagy egyezsé-
get teremteni a mai politikai és értelmi-
ségi elitnek. (Netán harmóniát?) Nagy kor-
feladat. Nincs a megoldásához történelmi
recept. Kétségtelen: az új harmóniához az
elsõ és legfontosabb feltétel: az Európa-
ismeret. A másokat méltányolni képes szem-
lélet kialakítása. És a magunk érdek-kife-
jezési kultúrájának megtalálása. Azt is
mondanánk: az érdekkifejezés és érdek-
egyeztetés új európai kultúrája. Európai
magatartáskultúra? Igen: nyitottság, önis-
meretre készség, szolidaritás.

CÉLUNK: EURÓPA-ISMERET ÉS MAGATARTÁSKULTÚRA. Az
új Európa-ismeret és magatartáskultúra ki-
fejlõdését kívánja elõsegíteni az új füzet-
sorozat. Mert: Európa-ismeret nélkül nincs
Európa-tudat, Európa-tudat nélkül nincs
erõs Európa, és erõs Európa nélkül nincs
erõs állampolgári és nemzeti közösség. A
Kárpát-medencében sem.

A német területi széttagoltság az uralmi rendszerek sokféleségével járt.
Piac Münchenben. Domenico Quaglio olajfestménye, 1824


