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Fricz Tamás

Európa megosztottsága, 
az Unió válsága és a civil társadalom

Winston Churchill 1946. március 5-én az Egyesült Államok-beli Fultonban 
tartott híres beszédében hangzott el a következő: „A baltikumi Stettintől az Ad-
riánál levő Triesztig vasfüggöny ereszkedett le, a kontinens teljes szélességében. 
E vonal mögött van Közép- és Kelet-Európa ősi államainak összes fővárosa.”

Churchill beszéde akkor még megdöbbentően hatott, mert a kortársak 
szemében még a második világháború utáni folyamatok iránya még nem volt 
egyértelmű, ám a brit államférfi jóslata igaznak bizonyult. A vasfüggöny a hi-
degháborús korszak szimbóluma lett, Európa politikai megosztottságának 
elvont és valóságos kifejezése. Európa politikai értelemben kettéoszlott, az 
Egyesült Államok által támogatott nyugati fele elindult a demokrácia, a piac-
gazdaság és a jóléti állam irányába, míg a keleti rész – vagy inkább közép- és 
keleti rész – a Szovjetunió fennhatósága alá került, ahol a szovjet birodalom 
a közép- és kelet-európai államokra kényszerítette a szocialista-kommunista 
„tervgazdaságot”, az egyéni érdekeket alárendelve a kommunista közérdeknek.

Ez a végletes kettéosztottság azonban döntően és elsősorban politikailag, 
katonailag, illetve gazdaságilag vágta két részre Európát. A vasfüggöny tehát lee-
reszkedett Európa közepe táján, Berlin szívében a Brandenburgi Kapunál, azon-
ban ez nem jelentette azt, hogy kulturálisan is szétszakadt volna a kontinens. 

Ugyanis: egyfelől tény, hogy Nyugat-Európa tovább őrizte azokat a ha-
gyományait, amelyek az antik, görög és római tudományban és kultúrában, a 
jogrendszerben, a keresztény erkölcsi tanokban és az emberek közötti egyen-
lőség eszméjében, valamint, a 17.-18. századtól kezdődő polgárosodásban, a 
nemzeti önállóságban, a demokratikus jogállamban és az emberi és állampol-
gári jogokban testesültek meg. A két háború ugyan törést okozott, a fasizmus 
és a nácizmus kihúzta a talajt a nyugati rendszer alól, ám a második világhá-
ború után – a történelem kegyének megfelelően – újrarendezték soraikat ezek 
az országok, s visszatértek klasszikus, illetve modern polgári és demokratikus 
hagyományaikhoz. Hogy ezt megtehették, abban nagy szerepet játszott a há-
ború legnagyobb győztese, az Egyesült Államok, amelynek akkor és ott nagy 
szüksége volt egy jól, sikeresen, demokratikusan működő Nyugat-Európára, 
hiszen ellensúlyoznia és ellenpontoznia kellett a szovjet birodalom modelljét, 
mutatva, hogy a Nyugat mindenféle szempontból a Kelet fölött áll. Mindez 
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tény, de ettől függetlenül igaz, hogy Nyugat-Európa – amelybe persze beleér-
tendő volt akkor Észak- és Dél-Európa is – olyan jóléti államokat hozott lét-
re, amelyek e térség virágkorát hozták el az ötvenes évektől nagyjából az ez-
redfordulóig.

Másfelől viszont az is tény, hogy a vasfüggöny keleti oldalára szorult, a bol-
sevik típusú kommunizmusba belekényszerített közép- és kelet-európai or-
szágok soha nem felejtették el, soha nem mondtak le végleg az európai hagyo-
mányokról, sőt, titokban, a magánlét köreiben, bújtatottan, elrejtve, de mindig 
is a nyugat-európai modell után vágyakoztak, amelyről tudták, hogy létezik, 
még ha saját szemükkel csak a legritkább esetben láthatták. Mivel a kommu-
nista-szocialista diktatúra lényegében véve megszüntette az egyéni szabadsá-
got és az annak terepet adó civil társadalmat, ezért az európai hagyományok 
őrzése a családokon belülre szorult, de ott valamilyen mértékben megmaradt, 
őrizve a reményt, hogy egyszer véget ér a kommunizmus korszaka és vissza-
térhetünk az európai gyökerekhez. Az lehet, hogy Prága, Varsó és Budapest 
élénkebben őrizte a hagyományokat, mint mondjuk Bukarest, Szófia vagy 
Tirana, hiszen a közép-európaiság minőségileg mindig is mást jelentett, mint 
a kelet-európaiság, vagy a balkáni szellem, de a diktatúrából való kitörés vágya 
az egész régióban jelen maradt – ezt bizonyította ékesen mindaz, ami 1989 
után történt ezekben az országokban.

S valójában mit őriztek féltve a közép- és kelet-európai országok elnyo-
mott lakói magánköreikben? Nemzettudatot, kereszténységet vagy legalább-
is keresztényi erkölcsöket, szabadságvágyat, polgári jólétet és polgári család-
modellt, spontán és alulról szerveződő társasági létet, a „szabadság kis kö-
rei” (Bibó) iránti vágyat. Létmódot, szokásokat, normákat, viselkedésmódot. 
Vagyis: kultúrát, civil kurázsit, civil szuverenitást.

És ez a kapcsolat, összekötő erő tört meg az ezredforduló után.
Nyugat-Európában és a tágan vett Nyugaton a hatvanas-hetvenes évektől 

kezdve egy új világmegváltó, neoliberális szellemiség jelent meg, amelyik azt 
mondta: azok az értékek, hagyományok és szokások, amelyek eddig a Nyuga-
tot Nyugattá tették, immáron értéktelenek, haszontalanok, mert gátolják az 
egyén totális szabadságának kiteljesedését. Az individuumot mentesíteni kell 
minden örökölt kötöttségtől, szokástól, intézménytől, hogy teljesen szabadon 
döntse el, ki és mi akar lenni. Ezért nem kell a kereszténység, nem kell a nem-
zettudat, ezért nem kell az állam, ezért nem kellenek az évszázados tradíciók, 
ezért nem kell a család sem. A cél immáron ezek dekonstruálása, vagyis lebon-
tása, hogy az egyén szabadsága elől minden akadály elháruljon. Ennek az el-
méleti alapjait szolgáltatta a Frankfurti Iskola által kidolgozott kulturális mar-
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xizmus, amely először az ún. 68-as generációra hatott, akik később már ott ül-
tek és mai is ott ülnek az Európai Unió és a tagállamok politikai elitjében és 
alakítják Európa sorsát – gondoljunk Joschka Fischerre, Barrosóra, Guy Ver-
hofstadtra, Daniel Cohn-Benditre és a többiekre.

Azok a globális – pénzügyi és politikai – körök, amelyek ezt az új világlá-
tást, létszemléletet fokozatosan, majd egyre intenzívebben és erőszakosabban 
elterjesztették az euroatlanti világban – s elnevezték ezt neoliberalizmusnak, 
szabadpiacnak, globalizmusnak stb. –, abban érdekeltek, hogy egy olyan koz-
mopolita világtársadalom jöjjön létre, amelyben az egyének elveszítik azokat 
a hagyományos közösségi identitásaikat, amelyek mindig is megvédték őket 
attól, hogy teljesen alávessék magukat bármilyen birodalmi akaratnak. E glo-
bális köröknek ugyanis az a meggyőződése, hogy a világ válságai csak úgy old-
hatók meg, ha az emberek változó identitások között hánykolódnak, s így a 
globális akaratnak is sokkal könnyebben alávetik magukat – hiszen valójában 
nincs mibe, kibe kapaszkodjanak.

Az eredmény pedig itt van előttünk: Nyugat-Európa sajnos valóban elve-
szítette azt az arcát, amiért Közép- és Kelet-Európa vágyott rá. Számunkra 
mindez érthetetlen és elfogadhatatlan, számukra viszont az nem világos, hogy 
miért nem fogjuk fel a változásokat, miért nem vagyunk huszonegyedik szá-
zadiak és píszík, hogy hihetünk még olyasmiben, mint nemzet, család, vallás, 
hagyományos szexualitás, állam. Ők már valóban túl vannak ezen. 

Azt gondolom tehát, hogy egy hosszú és örömtelen folyamat végeredmé-
nyeként ismét vasfüggöny hullott le Európa közepén – Varsótól Ljubjanáig, 
Prágától Szófiáig, Vilniustól Belgrádig. Ezúttal azonban nem politikai és kato-
nai, hanem kulturális vasfüggöny. Olyan vasfüggöny, amely annak ellenére ki-
alakult, hogy közös államszövetség – az Európai Unió – tagjai vagyunk, hogy 
hasonló a politikai és gazdasági berendezkedésünk, hasonlóak az intézménye-
ink, és azonos katonai szövetséghez, a NATO-hoz kötődünk. Az új vasfüg-
göny nem az intézményekben és nemzetközi szövetségek szintjén jött létre, ha-
nem a szemléletben, a tudatszerkezetekben, a lelkekben. Azonban ezek sokkal 
fontosabbak, mint az intézmények. Az intézményeket mi, emberek hozzuk lét-
re és addig vannak életben, amíg mi, emberek hiszünk bennünk. Minden vál-
tozás először a lelkekben, a gondolatban, a tágabb értelemben vett kultúrában 
indul el. Nyugat-Európában ez a változás már bekövetkezett: Nyugat-Európa 
nem átalakul, hanem átalakult. Sajnos ki kell jelentenünk: a hagyományos ér-
telemben vett Európa megszűnt létezni. Európa megbomlott és kettéhasadt.

Van azonban egy fontos különbség az első, a politikai és katonai, és a má-
sodik, a kulturális vasfüggöny között. Az mégpedig, hogy az első esetében mi, 
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közép- és kelet-európaiak a rossz oldalon rekedtünk. Most pedig a jó oldalt 
választottuk és választjuk.

Másfelől, létezik egy hasadás a nyugat-európai „főáramlatú” neoliberális 
elit és a nyugati állampolgárok, a civilek között is. Az ide vonatkozó hazai 
és nemzetközi, uniós közvélemény-kutatások ugyanis világosan bizonyítják, 
hogy nemcsak a közép- és kelet-európai, de a nyugat-európai társadalmak egy 
jelentős része is elutasítja a migrációt, a kultúrák keveredését, az iszlám eu-
rópai térnyerését, illetve a szuperföderális, birodalmi Európai Egyesült Álla-
moknak a főleg francia és német politikai elit által képviselt koncepcióját. A 
neoliberális, kozmopolita és globalista politikusokkal, kormányokkal szemben 
egyre gyakoribbak a látványos civil fellépések: tüntetések, tiltakozások, ellen-
álló civil szerveződések akciói – ennek egyik szembetűnő példája a Párizsban 
és más francia városokban lezajlott úgynevezett „sárgamellényes” demonstráci-
ók. Ez azt mutatja, hogy míg Közép- és Kelet-Európában nemcsak a civil tár-
sadalom, de legtöbb esetben az államok és a kormányok is szembeszállnak a 
globalista-liberális főáramlattal - melyet az Unió jelenlegi vezetői képviselnek 
a leghatározottabban-, addig Nyugat-Európában a civil társadalom egy jelen-
tős része fellép a liberális elitpolitikával szemben.

Ha nevén akarnánk nevezni ezt, az európai politikát kettészelő törésvo-
nalat, akkor mondhatnánk olyat, hogy Nyugat-Európa liberális és Közép- 
és Kelet-Európa konzervatív, vagy a nyugat baloldali, a „közép és kelet” pedig 
jobboldali, de ezek a megjelölések nem pontosak. Én inkább úgy fogalmaznék, 
hogy a nyugati oldalon állnak a globalista és kozmopolita politikai elitek, a kö-
zép- és keleti oldalon pedig a nemzeti identitásukat féltő és óvó szuverenisták, 
vagy másképp, az európai uniós birodalmat, az Európai Egyesült Államokat 
építők állnak szemben a tagállamok önállóságán alapuló, laza konföderáció-
ban gondolkodókkal.

A következő évek nem kevesebb a tétje, mint az, hogy fennmarad-e az 
ókori görög és római hagyományokból, illetve a keresztény vallásból táplálko-
zó hagyományos, klasszikus európai kultúra és civilizáció, vagy pedig fokoza-
tosan feloldódik a multikulturalizmusban és egy kevert fajú kontinenssé válik.

Másképpen fogalmazva úgy is feltehetjük a kérdést: a következő időszak-
ban dől el az, hogy vajon igaza volt-e Oswald Spenglernek abban, hogy való-
ban ez már a Nyugat alkonya?

Első pillantásra talán túlzónak tűnik ez a megállapítás. Ám ha jobban beleg-
ondolunk akkor Európa hosszú évtizedek óta nem volt olyan válságos állapot-
ban, mint most. Ezek a válságok egymásra torlódtak, egymás hatását erősítik, s 
összességében Európa jövőjét veszélyeztetik. Európa tehát válaszút elé érkezett. 
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Gyakran hajlandóak vagyunk csak a migrációról beszélni a válság kapcsán, 
holott többféle, bár egymással összefüggő válság van egyszerre jelen. Ha eze-
ket sorra vesszük, akkor legalább négy válságtípust különböztethetünk meg.

Az első a gazdasági és pénzügyi válság. Ennek egyik oka, hogy a közép- és 
keleti-európai új tagállamokat korántsem sikerült felzárkóztatni a fejlett nyu-
gat-európai országokhoz, nem történt meg a gazdasági kiegyenlítődés, helyette 
immáron kétsebességes Európáról beszélnek Brüsszelben, amelynek alapján lét-
rejön egy első osztályú és egy másodosztályú Európa. A másik ok, hogy a glo-
bális pénzügyi tőke, illetve a nagy nemzetközi pénzintézetek, hitelminősítők stb. 
unióra gyakorolt befolyása olyan mértéket öltött, hogy a nemzetállamok kormá-
nyai elveszítik önálló döntési jogköreiket. Elrettentő példa volt erre korábban 
Olaszország, illetve Görögország. Mindezek következtében az unió gazdasági-
lag nemhogy egységesülne és stabilizálódna, hanem a szétszakadás irányába tart.

A második a legitimációs válság. Az egyes európai országoknak még van 
sajátos identitása, azonban az uniónak nincs. Az elmúlt évtizedekben az Eu-
rópai Uniónak nem sikerült egy kifejezetten uniós ethoszt, összetartás- és 
identitástudatot kialakítania az európai polgárokban, sem a maastrichti szer-
ződéssel, sem a kudarcba fulladt alkotmányozási kísérlettel, sem a lisszaboni 
szerződéssel. Az unió ma már nem értékközösség, pusztán egy tökéletlen ér-
dekközösség. Az összes, idevonatkozó felmérés feketén-fehéren mutatja, hogy 
az európai polgárok nem érzik magukénak az uniós intézményeket, s továbbra 
is a nemzeti identitás számukra a meghatározó. Ennélfogva és ebből kiindulva 
brüsszeli elit, illetve a magországok – Franciaország, Németország – terve egy 
szuperföderális, birodalmi jellegű Európai Egyesült Államokról merő ábrán-
dozás, illetve másfelől nézve erőszakos oktrojáció lenne, amit rákényszerítenek 
az európai emberekre. A realitás tehát a nemzeti szuverenitás megőrzése, az 
erős tagállamokból álló lazább szövetségi rendszer működtetése!

A harmadik a demokratikus válság. Kulcsmozzanat, hogy éppen az bi-
zottság vette át az irányítást az unión belül az utóbbi években, amelynek a 
legkisebb demokratikus felhatalmazása van, szemben a tanáccsal és a parla-
menttel. A bizottság pedig, élén Jean-Claude Junckerrel, a globális elit, illetve a 
főáramlatú  neoliberális politikai és médiahatalmak kezében van, s utóbbinak 
az akaratát hajtja végre. Elég itt Soros György már-már heti szintű uniós lá-
togatásaira és Junckerrel való csókos találkozóira gondolnunk, de ennél is fon-
tosabb, hogy például a Soros György által 2007-ben alapított Külkapcsolatok 
Európai Tanácsa nevű szervezet tagjai között az Unió, a Bizottság számos ve-
zetője megtalálható, s ez által egyfajta „párhuzamos” hatalom alakult ki az EU 
mellett, vagy inkább fölötte. 
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A brüsszeli elit döntéseinél gyakran nem veszi figyelembe sem a tagor-
szágok kormányainak, sem pedig az európai állampolgároknak, a civileknek 
a véleményét, sőt, ezek a döntések éppen az állampolgárok elvárásaival men-
nek élesen szembe, különös tekintettel a migrációra, vagy a föderális Európa 
erőltetésére. A Civil Összefogás Fórum (CÖF) számtalan javaslattal és petíci-
óval próbálkozott a bizottság irányában, ám jószerével mindegyiket lesöpör-
ték az asztalról, vagy semmitmondó válaszokat adtak, mutatva ezzel is, hogy 
számukra egyes civil szervezetek véleménye nem jelent semmit. Egészen pon-
tosan: a brüsszeli és a nyugat-európai (főleg német, francia, svéd, finn, nor-
vég, holland, belga és luxemburgi) neoliberális politikai elit számára csak azok 
a civil szervezetek számítanak, amelyek tevékenységükkel alátámasztják az 
általuk képviselt globalista irányvonalat, különös tekintettel a migrációt tá-
mogató, a migrációt emberi jognak tekintő, a migránsok Európába áramlását 
minden eszközzel támogató és elősegítő NGO-kra. Ebbe a körbe beletartoz-
nak a Földközi Tengeren cirkáló migránsmentő civil hajók (melyek gyakran 
együttműködnek az embercsempész szervezetekkel), a jogvédő és a migrán-
sokat segélyező szervezetek. Hangsúlyozandó, hogy ezeknek az NGO-knak 
a többségét az a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatja, amely mögött a glo-
bális pénzügyi elit egyik meghatározó személyisége, Soros György áll. Soros 
György lobbicsoportjaival, a Külkapcsolatok Európai Tanácsával, (ál)civil-
szervezeteivel, átfogó globális hálózatával döntő befolyást gyakorol az Unió, 
de különösen az Európai Bizottság és a Parlament működésére. 

A Bizottság, a Parlament és a Soros-féle globális hálózat ideológiailag tel-
jesen egyoldalú támogatásai következtében az a látszat keletkezik a nyilvános-
ság, az európai közvélemény előtt, mintha az Unióban kizárólag neoliberá-
lis, globalista civil szervezetek léteznének és működnének. A következő idő-
szak nagy kihívása az, hogy a nemzeti szuverenitás, a demokrácia mellett és a 
korlátozatlan migrációval szemben fellépő, a hagyományos európai életformát 
és identitást védő civil szervezetek is megjelenjenek az európai színpadon és 
befolyásolják a következő évek folyamatait. Különös tekintettel arra, hogy – 
mint említettem – az európai civil szféra többsége korántsem osztja a brüsz-
szeli elit és a liberális civil NGO-hálózatok által terjesztett nézeteket. A CÖF 
ennek érdekében hozta létre az Európai Uniós Civil Együttműködési Tanács-
kozást (EUCET), hogy összefogja és intézményesítse az utóbbi irányultságú 
civil szervezetek tevékenységét.

Ezen túlmenően az is jól látszik, hogy a liberális főáramlatnak elkötelezett 
uniós elit egyre kevésbé tartja tiszteletben a demokrácia jogi és etikai normáit; 
erre jó példa a Magyarországot elítélő Sargentini-jelentés megszavazása, ami-
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kor is a tartózkodó szavazatokat egyszerűen nem vették figyelembe, s így „jött 
ki” az elfogadáshoz szükséges kétharmad. De vehetnénk példaként a könnyí-
tett migráns-vízumokról szóló szavazást szintén az Európai Parlamentben, ez 
esetben a szavazás során kisebbségben maradt balliberális képviselők egészen 
elképesztő módon elérték a szavazás megismétlését, ahol már a „várt” ered-
mény született meg.  A brüsszeli bürokrácia a „problémás” demokratikus el-
járások helyett egyre inkább alkalmazza a nyomásgyakorlás, a delegálás, az 
informális politizálás és döntéshozás módszereit, amelynek célja, hogy a libe-
rális vélemény akkor is győzedelmeskedjen, ha az akár az EU-ban, akár bár-
melyik tagországban kisebbségbe került.

Végül a negyedik a kulturális és migrációs válság. A két válság összefügg, 
ugyanis Nyugat-Európa és a brüsszeli vezetés azért nem lép fel a migrációval 
szemben, sőt támogatja és inspirálja azt, mert szakított saját, domináns kul-
turális hagyományaival, s helyette a másság, a kisebbségek, a más vallások és 
szubkultúrák felé fordult. Nyugat-Európa tehát nem hisz a saját kultúrájában, 
ennek helyébe állítja a multikulturalizmust, a nemzetek és határok nélküli vi-
lágpolgárságot, a kozmopolitizmust. Ennek következménye, hogy Brüsszel és 
a globális elitnek elkötelezett ENSZ az illegális migrációt is emberi jognak kí-
vánja elfogadtatni, s nem a migráció megállítását tűzi ki célul, hanem a migrá-
ció megszervezését és intézményesítését.

* * *

Összefoglalva: Európa, az Európai Unió válaszút elé érkezett, s ebben az 
útkeresésben meghatározó szerepet kell játszania azoknak a kormányoknak, 
pártoknak és civil szervezeteknek, amelyek meg kívánják védeni a kontinens 
hagyományos arculatát, létmódját, szokásait és erkölcsét, amellyel évszázado-
kon át példát és irányt mutatott az egésze világ felé.

Ha Európa és vele együtt a jézusi tanokra épülő kultúrája is elvész és Os-
wald Spenglernek lesz igaza, akkor az nem csak az európai népek bukását fog-
ja jelenteni, hanem kihat az egész emberiség jövőjére is. 

De a történelem szerencsére soha nem determinált, mindig van alternatí-
va és mozgástér a jövő alakításához. Ehhez kell a civilek függetlensége, bátor-
sága és cselekvése.
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