Szakmai beszámoló
Papp Sándor: „Temetnünk kell-e Európát?”
című kötetének kiadásához
Pályázati azonosító: 203137/02199 (3437/02275)
A Pannon Egyetemi Kiadó a kötet megjelentetésével egy nagyon aktuális kérdés: a
jelenlegi Európa válsága és annak okai megválaszolásához szeretett volna hozzájárulni.
A szerző, Papp Sándor a Pannon Egyetem köztiszteletben álló professor emeritusa.
A kötet folytatása a szerző korábbi műveinek, a „Fagyöngy civilizáció” és a „Titanic
szindróma” gondolatvilágának. Nemcsak elemzi Európa jelenlegi helyzetét, de kimerítő
helyzetértékelést nyújt arról is, hogy hogyan került ebbe a helyzetbe. A könyvben
felvázolt elemzés szerint a megoldást az alulról építkező, azonos kultúrájú,
gondolkodásmódú kis csoportok képezhetik. Ezen csoportok megteremtik egymás közt a
hidakat, kapcsolódási pontokat, és ismét egy szilárd Európa jöhet létre.
A kötet 2016. február 23-i bemutatója jól jelezte, hogy mennyire aktuális témához
nyúlt a szerző. Rendkívül nagy, mintegy 120 fős közönség előtt került bemutatásra a
könyv. A szerzővel dr. Gelencsér András egyetemi tanár, a Pannon Egyetem rektora
beszélgetett. (1. számú mellékletek)
Tekintettel a szerző személyére nem meglepő, hogy az érdeklődők köre rendkívül
széles körből került ki, úgy életkor, mint iskolai végzettség tekintetében. A bemutatón
nemcsak a kollégák, tanítványok, ismerősök jelentek meg (már önmagában sem csekély
létszámban), de a Veszprémből és vonzáskörzetéből érkező érdeklődők is szép számú
közönséget alkottak. A bemutatót követően sok kérdés hangzott el a kötetre vonatkozóan,
amit Papp professzor úr egy igazi tanárhoz méltóan minden részletre kiterjedően
megválaszolt. Az eseményről felvételt készített az Egyetemi és Városi Televízió is, amely az
Interneten megtekinthető. A rendezvényről beszámolt a veszprémi VEHIR hírportál, (2.
számú melléklet) valamint az egyetem hivatalos lapja, az Egyetemünk újság (3. számú
melléklet) és a Veszprém megyei Napló is.
A kötetről könyvismertetés jelent meg a veszprémi kulturális folyóirat, a „Séd”
2016. nyári számában. (4. számú melléklet)
A megjelent könyv a nagy érdeklődésre való tekintettel rendkívül gyorsan
elfogyott.
A Könyvkiadási Kollégiumnak ezúton is köszönjük szépen a megítélt támogatást,
amellyel a könyv megjelentetését lehetővé tette.
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Temetnünk kell-e Európát?
Európa
2016.02.24
12:00
Ezzel a címmel jelent meg Papp Sándor legújabb kötete, melyet kedden
mutattak be a Pannon Egyetem B épületében. A vészjósló cím ellenére a
professzor nem látja olyan tragikusan Európa jövőjét.
Papp Sándor beszélgetőpartnere Gelencsér András, az egyetem rektora volt, aki
hallgatóként került kapcsolatba a professzor úrral, s elmondása szerint egy igazi
reneszánsz embert ismert meg személyében: rengeteg tudományterületen jártas,
többek között ő kezdeményezte azt a törekvést, amely a tudományterületek
közötti párbeszédet hivatott elősegíteni, továbbá ő honosította meg az
egyetemen a rendszerszemléletű tudományos megközelítést is.

Papp Sándor igazi polihisztor, munkássága országos szinten elismert, és ahogy
várható volt, az előadóterem ez alkalommal is zsúfolásig megtelt.
Műve megalkotása során a professzor úr igyekezett teljesen elhatárolódni
az aktuálpolitikai helyzettől, és inkább történelmi távlatokba helyezni
Európa sorsát.

A beszélgetés során a vitapartnerek olyan aktuális kérdéseket feszegettek, mint
hogy születésétől kezdve hogyan vívta ki magának a földrész a vezető szerepet,
és hogyan fenyegetik Európát most azok a gazdasági, társadalmi folyamatok,
amelyeket gyakorlatilag ő maga teremtett? Papp úgy véli, Európa történelmét
illetően nem beszélhetünk olyan erőszakos imperialista törekvésekről, amelyek
most erősen vissza tudnának ütni, mivel Európa nem csak fegyverrel, hanem
szavakkal is hódított: a gyarmatterületek be tudták fogadni az európaiak által
képviselt kultúrát és értékeket.
Napjainkban igencsak pesszimista a közvélemény Európa jövőjét illetően,
de a professzor úgy véli, felelőtlenség sírverseket gyártani, és sokkolónak
tartja az olyasfajta állításokat, miszerint hamarosan Európa lesz a világ
múzeuma.

Az Egyetem Kiadó gondozásában kiadott kötetben a szerző hitet tesz amellett,
hogy kontinensünk nem áll az összeomlás szélén. A múltból erőt lehet meríteni,
és ha kell, képesnek kell lennünk a változásra. A könyv borítóján látható –
művészi értéket képviselő – katedrális is omladozónak tűnik, jobban szemügyre
véve azonban láthatja az olvasó, hogy az oszlopok bordázata, az egyes idomok
és minták hibátlanok.
Papp véleménye szerint Európa kétezer éves keresztény múltja és az általa
fontosnak tartott értékek szem előtt tartása is hozzájárulhatna megújulásához. A
hatalom, a haszon és a gyilkolás iránti vágy ugyanis meghatározzák Európa
előremenetét, de nem szabad elfelejtenünk, hogy ha semmi nem áll útjukba,
akkor elkerülhetetlenül önmaguk ellen fordulnak.
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