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Nyílt levél kontinensünk polgáraihoz 
 

Nagy változások vannak folyamatban földrészünkön, és minden bizonnyal még 

jelentősebbek vannak készülőben. Nyugaton az egyesülés kísérletének nagy startja közeledik, 

Közép-Európa keleti fele és Kelet-Európa pedig a felzárkózás felcsillanó lehetőségének a 

lázában él. 

Ez utóbbi megvalósulása legalább olyan fontos, mint az első. Sokan felismerték már, hogy 

a kontinens keleti fele nélkül Európa csak fél Európa. A régit igazítani pedig igencsak 

veszélyes dolog, mert új konfliktusok és esetleg új katasztrófák magvainak felszín alá 

boronálását jelentheti, mint az századunk történetében köztudottan már megesett. 

Valami újat létrehozni csak új megközelítés, új gondolatok alapján lehetséges. Ennek 

kezdeményei már felbukkantak, összefüggő körvonalai azonban még kevéssé bontakoznak. 

A pillanat szerencsére kényszerítő. Az események felpörgése folytán azt, amit az 

elkövetkező évtizedben elmulasztunk, talán sohasem tehetjük jóvá. 

Európa, annyi nép hazája és oly sok formában megjelenő közös kultúra bölcsője és tárháza, 

napjainkra összezsugorodott. Hatalmi befolyásának és gazdasági súlyának jelentős csökkenése 

reális földrajzi dimenzióira is rá kellett döbbentenie. 

Sokak számára az is világos immár, hogy más térségek gazdasági, valamint kultúraromboló 

behatásai kihívásainak egy hagyományosan megosztott, önmaga ellen acsarkodó, saját 

eszmény nélküli Európa nem fog megfelelni. 

Európa természetes eszménye csakis sokszínű, de mégis összetéveszthetetlenül sajátos 

kulturális örökségén alapulhat, amit, ha nem is töretlenül, de mégis folyamatosságában 

sikerült mindmáig megőriznie, s melynek egyik kitüntető jegye a szellemi értékek haszonelvi 

szempontoktól független megbecsülése. Ezek az értékek határozzák meg a környezeten és az 

emberi magatartáson keresztül azt a társadalmi miliőt, amely Európa minden mástól 

különböző egyéniségét adja. 

Mind az individuum, mind valamely közösség egyéniségének kibontakozása a szabadság 

függvénye, melynek modern eszménye is földrészünk szellemiségében fogant. 

A szabadság – bár értelmezése nem mentes fogalmi zavaroktól – természeténél fogva nem 

szűkíthető le csupán az individuumra, és semmiképpen nem öncél. Éppen napjaink történései 

szolgáltatják a legbőségesebb bizonyítékot arra, hogy hiánya gazdasági szempontból is 

életképtelenné teszi a társadalmakat. 

Az új Európa csakis a szabadság Európája lehet. 

 

A lehetséges szabadságról 

Ma a szabadság mintája és eszményképe a szűkebb értelemben vett demokráciát és a 

liberalizmust ötvöző polgári demokrácia. 

A demokrácia mint népuralom elvben a hatalom társadalmasítását jelenti; benne a többség 

akarata érvényesül a kisebbségével szemben. Jellege alapvetően közösségi, szabadságot 

azonban csak az egyetértő többség számára ad. A kisebbség érdekeinek figyelembe nem 

vételével egy valóban működő demokrácia is lehet despotikus, mert mechanizmusainak 

következetes alkalmazásával meg lehet fosztani egy kisebbség tagjait például anyanyelvük 

használatának, vallásuk gyakorlásának, kultúrájuk ápolásának a jogától. 

                                                
1
 A címben található kifejezés két módon írható helyesen: vagy hova tovább, mely esetben az elmozdulás 

irányára, céljának kívánatos helyére vonatkozik, vagy pedig hovatovább, amelynek jelentése kb. rövidesen vagy 

nemsokára. A kötőjel használatával mindkét jelentésre szerettem volna utalni egyidejűleg. 
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Az ilyen lehetőséget (részben) kivédi a liberalizmus, mely az egyén emberi jogait a többség 

akaratával szemben is védelmébe veszi, és elvben biztosítja azt. A közösséggel szemben a 

személyiség méltóságát hangsúlyozza, s a társadalmat individuumok halmazának tekinti. 

A polgári demokrácia a képviseleti elv és a többpártrendszer révén a többség kinyilvánított 

közösségi érdekei alapján működik. Egyéni jogvédelme ugyanakkor – az egyenlőség 

fogalmának egysíkú és ezért téves értelmezésével – homogén tömegnek tételezi a társadalmat. 

E szemlélet alapján lényegében egyenértékűnek tekinti a legeltérőbb közösségi csoportokat, 

azok értékhordozó jellegének különbségeitől függetlenül. 

A polgári demokráciában bármely kisebbség tagjai számára adott az egyesülés joga, az 

általuk létrehozott bármilyen jellegű szervezet azonban törekvéseit csak a társadalom többségi 

elv alapján működő mechanizmusain keresztül kísérelheti meg érvényre juttatni, így valós 

esélyei korlátozottak. Ez a tény földrészünk népességének változatos etnikai összetétele, a 

nem diktatórikus rendszerekben is érvényesülő nacionalisztikus asszimilációs nyomás, 

valamint közösségi egyenjogúsításuk krónikus rendezetlensége következtében a nemzeti-

etnikai kisebbségeket érinti a legsúlyosabban. Ezek minden tagja számára a polgári 

demokrácia szabadsága is szükségszerűen kevesebbet jelent, mint a többségiek számára. 

Ennek a kérdésnek a megoldása vagy megoldatlansága döntő lehet Európa jövőjére nézve, 

melynek gyakorlatilag valamennyi állama többnemzetiségű. Az etnikai feszültségek 

változatlan formában történő őrizgetése további viszályok és konfliktusok lehetőségének a 

fenntartását jelentené. Különösen égető ez a probléma földrészünk keleti felén, ahol az etnikai 

keveredettség a legnagyobb fokú. 

Amennyiben elismerjük azt, hogy minden nemzeti kisebbség sajátos kultúrát hordozó és 

teremtő csoport, továbbá hogy minden kultúra értéktartalmából eredően az ilyen csoportok 

hozzájárulnak az általuk lakott ország étékeinek gazdagításához, a kisebbségvédelemnek a 

szabadság szempontjain túl axiológiai indokai is vannak. A kultúra természeténél fogva 

csoporttermék, így a kisebbségek által létrehozott és létrehozandó értékek védelme 

csoportvédelmet igényel, ezért az kizárólag liberális elvek érvényesítésével nem 

megvalósítható. 

Mindebből következik, hogy a polgári demokrácia gyakorlata ki kell egészüljön a 

közösségi önrendelkezés egy nem is olyan új, de csak helyenként és részlegesen működő 

mechanizmusával, amit pluralisztikus autonómiának nevezhetnénk. Ez a többségi elv és az 

emberi jogok mellett a méltányosság elvének érvényesítésén alapulna, ezen elvnek a 

jogrendszerbe történő integrálása által. 

A homogenizáló tendenciák kivédése érdekében az autonómiák rendszere a társadalmakat 

a jövőben minden jelenleginél tagoltabb módon kell majd átfogja, a legnagyobb jelentősége 

azonban az autonóm kultúrákat hordozó közösségek közötti egyenlőtlenségek csökkentésében 

van. A méltányosság érvényesítése ez esetben annak elismerésén alapul, hogy nagyságától 

függetlenül egyetlen népnek, egyetlen kultúrának sincs több joga az élethez, a 

fennmaradáshoz, mint bármely másiknak. A kis népek, a mások közé beékelt vagy azokkal 

elkeveredett etnikai csoportok létkérdéseit az egyéni jogegyenlőség elve alapján megoldani 

nem lehet, hanem csakis a közösségi esélyegyenlőség biztosítása által. Ez a kisebbség számára 

szükségszerűen több jog megfogalmazását hozza magával, olyanokét, amelyek a többség 

számára – előnyösebb helyzetük folytán – megfogalmazatlanul is természetszerűen 

érvényesülnek. Az egyenlő esély – a többségnek túlsúlyából eredő természetes nyomatéka és a 

többségi elvnek minden valódi demokráciában szükségszerű érvényesülése következtében – 

még így is megközelítő lehet csupán. 

Az autonómia fogalmához általában a területiség képzete kapcsolódik, s a kisebbségi 

kérdés megoldatlansága mellett érvelők példatárában az erősen kevert lakosságú vidékek 

önkormányzatának megvalósíthatatlansága szokott szerepelni. A pluralizmust alapelvként 
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magáénak valló társadalom azonban el kell jusson annak a felismeréséig, hogy valóságos 

összetettsége számára a jelenleg elfogadott reprezentációs rendszer nem biztosít teljes körű 

funkcionalitást. Így elképzelhető, hogy egy kisebbség, területi megoszlásától függetlenül, 

olyan intézményes autonómiát (is) nyerjen, mely lehetővé teszi számára, hogy az életét érintő 

alapvető kérdésekben – akárcsak a többségnek – döntési joga legyen. Amennyiben egy 

kisebbség valóban egyenjogú része egy társadalomnak, méltán tarthat számot arra, hogy 

legalább megvétózhassa a fennmaradását veszélyeztető vagy megnehezítő többségi 

döntéseket. 

A méltányosság elvének érvényesítése megköveteli a hagyományos intézményrendszer 

kiegészítését. Minden jelenlegi demokráciában a pártok képviselik a csoportérdekeket, és 

többségi elv játékszabályai szerint érvényesítik azokat. Ez a lehetőség egy nemzeti kisebbség 

számára számarányából következően sem adott, de azért sem, mert tagjai – természetszerűen 

különböző politikai nézeteik következtében – pártállásukban sem lehetnek egységesek. 

Közösségi érdekeik képviseletét ezért csak egy nem pártjellegű kisebbségi jogvédő szervezet 

láthatja el, mely intézményes beleszólási és bizonyos kérdésekben vétójoggal bír. 

A kisebbségekkel szembeni méltányosság konkrét jogi tartalommal megtöltendő fogalom. 

Mivel nemzeti kisebbség és nemzeti többség viszonyának szabályozására hivatott, mind a 

belőle eredő alapvető jogszabályok megfogalmazása, mind azok érvényesítésének ellenőrzése 

nem nemzeti, hanem nemzetközi szervek feladata kell legyen. 

A természetes személyek és hagyományos intézmények (mint jogi személyek) közötti vitás 

kérdések esetében demokratikus társadalmakban pártatlan bíróság illetékes dönteni, biztosítva 

ezáltal az igazság érvényesülését és a társadalom lehetőleg zökkenőmentes működését. A 

nemzeti kisebbség és többség pörös ügyei esetében egy olyan nemzetközi bíróság lenne 

illetékes, mely nem politikusokból és nem kizárólag jogászokból, hanem mindenekelőtt a 

vitatott kérdésekben érdemben illetékes szakemberekből állna. 

A társadalomnak ez a – jelenleginél nyilvánvalóan sokkal bonyolultabb – működési 

rendszere a jelenlegi demokráciákban is jelentkező homogenizáló tendenciák kivédésével 

közelebb vinne az emberi szabadságeszmény megvalósításához, ugyanakkor jogilag is 

számolva a társadalom valós differenciáltságával, teret nyitna ennek funkcionálisabb és 

szervesebb működése számára. 

 

A kétséges együttműködésről 

Igazi demokrácia, igazi szabadság csak ott lehet, ahol a többségi elvet és az egyéni emberi 

jogokat a közösségekre vonatkozó méltányosság elvével képesek ötvözni. 

Ennek feltételeit egy olyan Európa nyújthatja, amely a nemzeti kereteket meghaladó 

egységes szerveződéssel a korlátozott szuverenitású területek és autonómiák összetett 

rendszerében biztosítani igyekszik azt, ami ma alapvetően hiányzik: minden nemzet, minden 

etnikum számára az egyenlő esélyt a fennmaradásra és gyarapodásra. Amelyik a nemzeti-

etnikai azonossághoz való ragaszkodást úgy egyezteti össze az európaiság eszméjével, hogy 

egyiket sem rendeli alá a másiknak. Amely megteremti a sokféleség konvergens működéséhez 

szükséges nemzetközi jogrendszert s az ennek megfelelő intézményeket. 

Egy ilyen Európa létrejöttének számtalan akadálya van. 

Egyik legfontosabb közöttük a nemzetállam eszméjének és hagyományainak ma is virulens 

léte, mely többé vagy kevésbé leplezetten, a polgári demokráciákban mindenképpen 

közvetettebb eszközökkel, homogenizálni igyekszik az államhatárokon belül élő lakosságot. 

Az államnemzet koncepciója a nemzet fogalmának területi és hatalmi vonatkozásait emeli 

ki, háttérbe szorítva annak kulturális meghatározóit. A nyelv, mely társadalmi szempontból a 

kultúra tartozéka és eszköze, a hatalmi szféra által kisajátítva annak eszközévé válik. 
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Egy megosztott, a hatalmi vetélkedés hagyományos formáival és tartalmával megvert 

Európában ez nem is lehet másként. Ott, ahol a méltányos közös szabályozás teljes hiányában 

mindig az erősebbnek van igaza, ott a hatalmi pozíció bármi áron és módon való erősítése 

valós nemzeti érdek, mert az igaz nemzeti érdekek érvényesítése is ennek függvénye lehet 

csupán. 

Így jöhetett létre számtalan nép másod-, harmad- vagy sokadrangúként való kezelésének a 

gyakorlata; így válhatott Európa keleti fele – korántsem szükségszerűen, hanem széleskörű 

nemzetközi segédlettel – a világtörténelem talán legsötétebb erői egymást váltó hullámainak 

prédájává. 

A következetesen végiggondolt, a birodalmi szemléletet is magában őrző nemzetállam-

koncepció agresszív gyakorlatba ültetésének kísérletei sokak szemében – furcsa módon – nem 

annyira a nemzetállam eszméjét, mint inkább magát a nemzetfogalmat járatták le. Nem a 

valóban pusztulásra méltó, latensen is agresszív ideológiát, hanem csupán annak nyíltan színre 

lépő változatát, valamint – és ez a különös – egy szervesen létező természetes képződményt, a 

nemzetet tartják elvetendőnek egy egyetemes emberiség sokkal elvontabb és mindenképpen 

utópisztikus tartalmú képzetei alapján. 

Többek között ez a felfogás az, amelyben a bűnös nemzetek képtelen fogalma gyökeret 

verhetett, mintha lenne a világon olyan nép, amelynek nagy részét megfelelő feltételek között, 

valamilyen tetszetős ideológiával és az ehhez társult „helyesen” kiépített terrorral nem lehetne 

egy totalitárius rendszer részben valódi, részben kényszerű bár többségében inkább csak 

látszólagos hívévé tenni. 

A nemzetek fölötti vagy nemzetek nélküli emberiség gondolata a történelmi események 

mögött jobbára láthatatlanul megbúvó pénz világa számára is kétségtelenül rokonszenves. A 

kommersz és az egy típusú életforma kifizetődő terjesztése az ember külső és belső világának 

uniformizálására utazva valóban egy jelleg és egyéniség nélküli társadalom létrehozására 

irányul. 

Ez korántsem csupán a „zsidó tőke” jellegzetessége (mint sokan vallják), hanem általában 

a tőkéé, mert a pénz természeténél fogva nemzetközömbös. 

Minden, ami homogenizálásra tör, szabadság- és kultúraellenes. Ezért az új Európa 

létrehozásának másik akadálya a nemzetközi pénzvilág lehet. Hacsak be nem bizonyosodik, 

hogy ez is jövedelmező. 

Az európai társadalom szerves működéséhez szükségképpen fel kell oldani néhány tabut. 

Ilyenek a be nem avatkozás elvének és a szuverenitásnak a tabui, melyek kinyilvánított 

tartalmukban sohasem működtek, mindig hatalmi vetélkedések függvényei és eszközei voltak, 

és gyakran diktatúrák és diktátorok fennmaradását szolgálták és szolgálják ma is. Ez a két elv, 

melyekre mindig mint a népek közötti egyenlőség érvényesítésének és a béke megőrzésének 

biztosítékaira hivatkoztak, valamint a mögöttük megbúvó szemlélet és a hozzájuk kapcsolódó 

gyakorlat torz módon egyenlőségjelet tesz a kormány és a nép közé, kiszolgáltatva ez utóbbit 

mindenkori urainak, a kisebbségeket pedig a többség nyílt vagy burkolt önkényének. 

A jelenlegi állapot, amit az európai és világhatalmi egyensúly indokával hoztak létre, és 

tartanak fenn, a kiváltságos nemzetek kiváltságos helyzetéből származik, és azt erősíti meg. 

És miközben az ENSZ Alapokmánya az emberi méltóságot nevezi meg az egyenlő jogok 

alapjaként, s az alapvető emberi jogok mindig kitüntetett politikai jelszóként tündököltek a két 

világrendszer közötti ideológiai harc zászlaján, a nemzetközi gyakorlatban mindmáig vannak 

megalázott és megalázható, sőt megalázottságban tartandó népek, nemzetek és csoportok. 

Vajon beszélhetünk-e hamisság nélkül egy megalázott csoport vagy nép tagjainak 

méltóságáról és valós emberi jogairól? 

A mai hatalmi és nemzetállami mechanizmusok fennmaradása esetén érdembeli változást 

nem remélhetünk. 
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Ahogy a bűnözést sem lehet kiirtani semmilyen társadalomból, éppúgy nem szüntethetők 

meg a mások rovására terjeszkedni kívánó hatalmi törekvések és az agresszív nacionalista 

indulatok sem. Az azonban teljesen valószínűtlen, hogy ne lehetne találni eszközöket többé-

kevésbé biztonságos fékentartásukra. 

Az egyéni emberi jogok és a különböző népek és nemzetek élethez való egyenlő joga 

elválaszthatatlanságának, valamint Európa összetartozásának és közös hatalmi érdekeinek 

felismerése reális elvi alap egy új szerkezeti felépítés és működési mód létrehozásának 

kísérletéhez. 

A megoldás útja csak egy olyan szövetség lehet, amelynek tagjai a népek egyenértékűségét 

elismerve az egyéni és közösségi szabadság, az európai kultúra védelme, valamint az egységes 

hatalmi fellépés érdekében, önkéntesen és közös megegyezéssel, a szükséges mértékig 

korlátozzák önnön szuverenitásukat. A korlátozott szuverenitású területeken – mindenekelőtt 

az etnikai kisebbségekre kiterjedő – összetett területi és intézményi autonómia biztosítaná a 

szabadságnak és a társadalmi működés hatékonyságának egy mainál magasabb szintjét. Ennek 

szabályozására és ellenőrzésére megalkothatók a már említett – szövetségi szintű – 

kisebbségvédelmi döntőbíráskodási szervek, melyekhez hasonlók egyeztethetnék a nemzeti 

szintű érdekellentéteket is. Ezek lehetséges jelentőségének megítélésekor nem szolgálhatnak 

ellenérvként a Népszövetség eleve hatástalannak, mert nem méltányossági, hanem hatalmi 

szempontok érvényesítésére megalkotott hasonló intézményei. 

A népek egyenértékűsége korántsem jelenti a közösségben betöltött szerepük egyforma 

súlyát. Az egyenértékűség tényéből azonban a kis népek nyelvének, kultúrájának fokozottabb 

védelme, megmaradási törekvéseiknek nagyobb támogatása következik, ami lényegében a 

nagy népek zászlóhajtása lehetne értékeik előtt. A népek súlyát a jövőben is lélekszámuk, 

kulturális-tudományos teljesítményük, szervezőkészségük, de mindenekelőtt gazdasági 

teljesítő képességük fogja meghatározni. Az európai szövetkezés azonban kiiktathatja a 

fegyverek erejét a meghatározó tényezők közül, és a háborús veszélyt elkerülve védheti ki 

bármely súlynövekedés másokra káros hatásait. 

A be nem avatkozás elvén és a szuverenitás abszolutizálásán kívül még egy fontos kérdés 

vár revideálásra, éspedig a jelenlegi határok megváltoztathatatlanságának a kérdése. 

A mai helyzetet a két világháború békediktátumai hatalmi érdekek és a bosszú jegyében 

hozták létre a népekkel szembeni igazságosság és méltányosság legkisebb igénye nélkül. A 

büntetés jellegű, népeket megalázó békerendezés következményeit az új Európa nem 

örökölheti. A fennálló helyzet ilyenszerű rögzítése kívánatos célkitűzéseinek meglétét vonná 

kétségbe. A hatalmi játékok eredményeinek megtartása a hatalmi törekvések változatlan 

formában történő továbbélését bizonyítaná, s így kérdésessé tenné az új formáció tartós 

életképességét. 

A határok „szellemiesülése” a problémát nem oldja meg, a feszültségeket nem oldja fel, 

csak megkerüli azokat, és az igazságtalanul kisebbségbe került etnikai csoportok helyzete 

megoldásának hamis lehetőségét kínálja. Nem elsősorban azért, mert a hatalmi szempontok 

háttérbe szorulásával a kulturális hagyományok és velük kapcsolatban a történelmi régiók 

funkcionális egysége fokozottabb jelentőséget kell kapjanak, hanem mindenekelőtt azért, mert 

egy etnikum érdekei a „korlátozott szuverenitású” nemzeti területen belül másként 

érvényesülnek, mint azon kívül. Egy más nemzet területéhez csatolt kisebbség – éppen mert a 

többségi elv érvényessége továbbra is fennmarad, és fenn is kell maradnia – a legtökéletesebb 

kisebbségvédelem esetén is szükségszerűen hátrányosabb helyzetben van, mint a többség. 

Ezért az igazságtalan határok fenntartása még egyfajta „oldottabb” formában is a 

méltánytalanság tartósítását jelentené. 
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Márpedig a méltányosság közösségi elvének érvényesítése nélkül nem lesz új Európa. 

Alkalmazásának hiányában a régi mechanizmusok életveszélyes játéka folytatódik csupán, 

újfajta felállásokkal és újfajta katasztrófák csíráinak rejtett dédelgetésével. 

A méltányosság szempontját integráló nemzetközi jogrendszer s az erre épülő társadalmi 

berendezkedés természetesen nem szünteti meg a nemzeti-etnikai érdekellentéteket, de 

felszínre hozza, megfogalmazza, racionalizálja a társadalom „tudattalanját”, s így folyamatos 

közös erőfeszítéssel minden bizonnyal kezelhetővé teszi az ebből eredő problémákat. 

Az európai államok szövetségének új típusú rendszere kiküszöböli a nemzetközi 

jogrendszer fejlődésének legnagyobb akadályát: a jogsértőkkel szembeni szankciók 

alkalmazásának viszonylagos lehetetlenségét. A szövetségi kötelékek lazításának vagy abból 

való kizárásának a lehetősége, ami kilátásba helyezi az ebből eredő negatív politikai és 

gazdasági következményeket, elegendő nyomatéknak bizonyulhat a közösen alkotott 

jogszabályok valódi alkalmazásának kieszközlésére. 

 

Az ignorálható aktualitásról 

A legújabb idők változásai talán nem várt lehetőségek előtt nyitogatják a kapukat. 

A két világháború után Európa két szuperhatalom közé törpülve azok konfliktusainak 

lehetséges játékterévé vált. Az ebből a helyzetből eredő felismeréseknek mindenképpen 

részük lehetett abban, hogy Nyugaton beindult az egyesülés bátortalan és embrionális, de 

újszerű kísérlete, s hogy Helsinki után tétova lépések történtek egy közös jogrendszer 

kidolgozása irányában. 

A szuperhatalmak közötti feszültség valószínűleg enyhülni fog, s nem csupán a felszínen, 

mint eddig történt. 

A Szovjetunió fegyveres ereje ugyan ma is és valószínűleg holnap is el tudja pusztítani a 

világot, a reális alternatívát azonban számára egy életképes Oroszország megteremtése képezi. 

A mostani hosszú történelmi pillanat esetleg soha vissza nem térő esélyt kínál arra, hogy 

Európa – egy új formában és egy új szinten – újra magára találjon. Hogy újból erő és példa 

lehessen – s ezúttal kihangsúlyozottan e szavak erkölcsi értelmében is. 

A nemzetközi pénzvilág érdeklődése – talán a harmadik világ nagy részében szerzett nem 

eléggé nyereséges tapasztalatok következtében is – kezd Európa keleti fele felé fordulni. Az 

utóbbi negyvenöt év által megtört hagyományokat tekintve, nem indokolatlanul. Ennek az 

érdeklődésnek az erősödése politikai kihatásaiban is elősegítheti, meggyorsíthatja e térség – 

vagy nagy részének – Európához való visszacsatolását. 

Az így létrejövő szabadabb mozgástér aktuálissá és lehetővé teszi századunk két, a békék 

korszakaiban is folytatódó világháborújának befejezését. A nacionalizmusok (elsősorban 

Európa keleti felén) újraéledő agresszivitása pedig halaszthatatlanul igényli a nemzetiségi 

kérdés mielőbbi nemzetközi megoldását. 

A jelen s a jövő kihívásainak – különösen egy hagyományos szembenállásokkal és 

funkcionálási móddal terhelt Európában – egyetlen ország sem fog tudni önmagában 

megfelelni. Kiegyensúlyozó mechanizmusokkal bíró összefogás nélkül még mások 

védőszárnya alá bújva is – vagy talán éppen azért – a pusztulás lehetőségének az árnyéka csak 

sűrűsödhet rajtunk. 

Számos tényező sürgeti tehát az új Európát, mely egy szabadabb társadalom létrehozásával 

egy időben elnyerheti azt a hatalmi súlyt is, amelynek birtokában igazi eséllyel védheti meg 

értékeit és jogos érdekeit. 

Az eddigiek során a békeszerződéseket diktáló hatalmak igyekeztek nem tudomást venni 

arról, hogy a béke mindig törékeny, s arra törekedtek, hogy elfogadtassák a világgal: ami 

éppen megköttetett, az – értékétől függetlenül – örök érvényű. Ezenközben az indokolatlan 

döntésekhez is mereven ragaszkodva, maguk is hozzájárultak a háborús veszély felidézéséhez. 
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A kívánatos európai szerződés a problémák nyitott és folyamatos jogszerű kezelésével a 

törékeny béke állapotának nyílt vállalását jelentheti, ami éppen ezért állandóbbnak 

bizonyulhat, mint az eddigiek. 

Mindnyájunk közreműködésével adja meg Isten számunkra ezt a békét. 

 

Göteborg, 1990 tavaszán 

 

(Megjelent: Európai Idő, 1990, 34. és 35. szám; Szabadelvű Unio 1990. Tél.) 


