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Magyarország választás elõtt áll. A szavazópolgároknak 
válaszolniuk kell rá, hogy csatlakozni kívánnak-e egy 
Európa gazdasági erejének többségét képviselõ biro-
dalomhoz, a remélt gazdasági elõnyök fejében lemond-
va a szuverenitás egy részérõl. Az önálló nemzeti állam 
bizonyos fokú vagy teljes hiánya nem újdonság, voltak 
már 40, 150 és 200 éves idõszakok is az újkori magyar 
történelemben, amelyeket a szuverenitás hiányában 
élt meg az ország – mindannyiszor a függetlenség 
utáni vágy kötõdött össze a nemzeti kultúrát fenntartó 
törekvésekkel. Az újdonság az, hogy ezúttal gondos 
mérlegeléssel és felelõsen kell kinek-kinek önmagában 
válaszolnia a kérdésre. A gondolkodó értelmiségben a 
csatlakozással kapcsolatos kételyek és a bizonytalanság 
igen erõs. A válaszadás gondját ez is súlyosbítja, mert 
nincs olyan vezetõ szellemi erõ, amelynek a szavát 
a szükséges ismeretekkel nem rendelkezõ, a sokféle 
szempontot mérlegelni nem képes tömegek hitelesnek 
és iránymutatónak tekinthetnék. A fenti hiányt a politikai 
szféra befolyásoló kampányai nem pótolhatják, csak elfed-
hetik. Ha a történelemben hosszú távra elõre gondolkodni 
merõben értelmetlen is, a csatlakozás most jog szerint örök 
és megbonthatatlan.

Az Országépítõ nem arra vállalkozik, hogy olvasóinak 
tanáccsal szolgáljon. Az interjúk készítõjének véleménye 
is folytonosan alakult a beszélgetések során, de nem 
is volt szándéka elérni, hogy igent vagy nemet tudjon 
javasolni a beszélgetések végén. Arra keresett választ, 
hogy a felelõs döntéshez milyen szempontokra érdemes 
figyelni, és hogy a végeredménytõl függetlenül milyen 
személyes, belsõ álláspontra érdemes helyezkedni. 

Az Országépítõ, mint a Kós Károly Egyesülés szemlélet-
módját képviselõ folyóirat az Ország építését elsõsorban a 
lélekben szeretné elõsegíteni. Ezért ugyan fontos dön-

ELÕSZÓ

teni a régi (ilyen formájában már csak a 30 év fölöttiek 
számára ismerõs, és azóta már alighanem eldõltnek 
tekinthetõ) kérdés: „pártonkívüli ellenzékként használ-
hatok-e többet, vagy belülrõl tudom megreformálni a 
pártot” analógiájaként a csatlakozásról, de fontosabb 
szembenézni a szereppel és feladattal, ami Magyaror-
szágra egy feltételezett Nemzetek Európájában vár. 

A beszélgetésekbõl kiviláglik az is, hogy milyen sok 
mindent nem tudunk a felelõs döntés vállalásához, bár 
igen lényeges tényekrõl tudhatunk (részben folyóira-
tunk dokumentumsorozatából), például arról, hogy az 
Európai Unió nem a testvériségen alapuló gazdaság, az 
egyenlõségen alapuló jog rendszerére épül, és emiatt a 
kultúra szabadsága sem lehet torzulásmentes. 

Az interjúalanyok felkérése során azt a célt követtem, 
hogy az olvasókat minél több új szemponttal és részben 
hiányzó ismeretekkel láthassam el. Ezek a beszélgetések a 
téma súlya és komolysága ellenére többnyire felemelõek 
voltak, a fenyegetõ veszélyek sorolása mellett a biza-
kodásnak is teret adtak. Ezért az elõszót legszívesebben 
Pap Gábor példabeszédével zárom, ami ráadásul össze 
is cseng az Európai Unió jelképe mélyén rejlõ apoka-
liptikus vízióval: a feje körül koronaként tizenkét arany 
csillagot viselõ, Napba öltözött asszonyt ugyanis a Sátán 
hétfejû sárkány képében fenyegeti. Tündérország kapu-
jában állunk, az út azonban a mostani, titkos hálózatok 
által irányított, gyarmatosításra törekvõ, gazdaságori-
entált Unión át vezet, legalábbis mi most kitátott szája 
elõtt találtuk magunkat. Oroszlánokkal, medvékkel 
a hátunk mögött, legyengülve, kifáradva, saját belsõ 
sárkányainkkal viaskodva és magunk által sem felbecsült 
tartalékokkal a tarsolyunkban. De – Pap Gábor szerint 
– János vitézt nem kell félteni!                        

           Gerle János

Az Országépítõ második, 1990 õszén megjelent 
számában kiemelhetõ mellékletként – mert lapzárta után 
jutottunk hozzá – közöltük a 13 évvel ezelõtt Bécsben 
tartott Kelet-Nyugat Fórum felhívását. Ez a dokumentum 
most különösen idõszerû, mert szembesít minket egy, a 
mostanitól gyökeresen eltérõ európai gondolattal, felvá-
zolja az európai struktúra átalakításának az 1989-90-es 
új történelmi helyzetbõl fakadó, a kelet-európai változá-
sok szellemét leginkább hordozó kerekasztal megbeszé-
lések és fórumok vitáiból megfogalmazódó igényeit. 
A találkozó résztvevõi Ausztriából, Csehszlovákiából, 
Hollandiából, Magyarországról, a két Németországból, 
Romániából és Svájcból érkeztek a szervezõk, Christoph 
Strawe (NSZK) és Udo Herrmannstorfer (Svájc) hívására. 
A felhívás szövegét Ertsey Attila fordította.

Az európai biztonság és együttmûködés megformálásáért:

FELHÍVÁS
több szabadságra, egyenlõségre és szociális igazságosságra

Áttörés Európában. Az idõ sürget.
Európa új formát keres magának. Kelet felkelése, amit a szabad-
ságért és az emberségért indított, mozgásba hozta azt, ami 
látszólag mozdíthatatlannak tûnt. Európa most esélyt kapott 
a világtörténelem alakítására. Az európaiak tudatosan és 
felelõsséggel kell, hogy megragadják ezt az esélyt, különben 
fennáll a veszély, hogy elvész a megformálás lehetõsége. Az 
idõ sürget.

Mégis: megfontoltságra van szükség! A mélyben az embe-
reket a „valóságos élet”-re (Vaclav Havel) való rátalálás vágya 
mozgatja. Csak akkor lehet útját állni olyan struktúráknak, 
melyeknek emberellenessége a totalitárius, bürokratikus-

FELHÍVÁS
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gyámkodó államrendek csõdjekor került napvilágra, ha 
az Európa-Ház alapjai ebbõl az impulzusból jönnek lé-
tre. Érdemes elgondolkozni azon, hogy emberséget csak 
az ember teremthet. Európa nyugati felére is ugyanúgy 
vonatkozik, hogy ideológiák, hatalomvágy avagy gazdasági 
mechanizmusok nem szolgálhatnak a társadalom szociális 
berendezkedésének alapjául.

Minden társadalmi rend kiindulópontja és léptéke az 
egyes ember. Az Európa-Ház architektúrájához a szabad 
felelõsségû individualitásra, demokratikus egyenlõségre 
és szolidáris együttmûködésre törekvõ embereknek kell 
adniuk a mértéket.

Minden újjáalakításnak arra kell irányulnia, hogy kereteket 
biztosítson e törekvések kibontakozásához, ahelyett, hogy 
névtelenség, külsõ beavatkozás és látszatmegoldások révén 
ürügyet találjunk a lelkiismeret és a felelõsség elhárítására.

E felfogás alapján kell új rendet szabnunk az Európa-
Háznak.

Demokratikus jogállamiság,
mint kötelezettség és követelmény

A gyámkodó állam megfosztotta jogaitól a szabad, öntudatos 
embert. Az állam hatalomvágya, amivel mindazt uralni akarta, 
amit csak az ember képes létrehozni – szellemet és kultúrát, 
személyes szükségleteket és gazdasági termelékenységet –, 
az ember számára elviselhetelen szabadsághiányt teremtett.

Az új Európának demokratikusabb jogállamiságra van 
szüksége. Minden államhatalom legmagasabbrendû köte-
lességévé kell váljon az emberi méltóság figyelembe vétele 
és védelme. Az államnak meg kell akadályoznia, hogy 
bármilyen állami jogtalanság, túlkapás, elvi kényszer és az 
emberek semmibe vétele elõfordulhasson.

A jogállamnak kell tehát garantálnia és továbbfejlesz-
tenie a személyes emberi jogokat, ahogy azok az ENSZ 
emberi jogi egyezményében és az emberi jogok európai 
konvenciójában rögzítve variak. Ezt követeljük jogi garan-
ciaként egész Európa számára.

Az egyén jogainak és a hatalommegosztásnak további 
kiépítésére van szükség. Ebbõl következõen nemcsak a 
durva túlkapásoknak kell gátat vetni, melyek a totalitárius 
rendszerekben mindennaposak, hanem érzékennyé kell 
válnunk számos, ezidáig észrevétlen gyámkodásra, mint 
például:

– a demokratikus akarat kialakulásának veszélyeztetése 
a valóban érintettek kizárásával mûködõ képviseleti szervek 
által,

– az információs önrendelkezés veszélyeztetése (személyi 
adatok állam általi nyilvántartása, érdekcsoportok hatalma 
a médiák fölött),

– beavatkozás a felsõoktatás autonómiájába állami 
engedélyezési feltételekkel és kikötésekkel,

– az iskola- és oktatásügy kibontakozásának korlátozása 
az állami tantervek és módszerek ái;al, valamint a képesítés-
nek megfelelõ alkalmazás kikényszerítése végrehajtási 
rendeletekkel, felügyeleti intézkedésekkel és jogosítványok 
kiadásával (képesítõ vizsgák),

– az önálló kibontakozás és önrendelkezés akadályozása 
a minden részletre kiterjedõ bürokrácia által még ott is, ahol 
a szabadságjogokat szavatolják,

– a gyógykezelés szabadságának nyílt vagy burkolt 
korlátozása,

– az igazságügy függetlenségének veszélyeztetése politi-
kai érdekcsoportoknak a bíróság összetételére gyakorolt 
befolyása által,

– bürokratikus beavatkozás a gazdasági folyamatokba 

és megfordítva: a gazdasági hatalom összefonódása a poli-
tikával, akár az oktatásügyig menõen,

– közhasznú tevékenységek korlátozása az ajándékozás 
megadóztatásával és egyéb adókkal,

– a kömyezetért érzett felelõsség kialakulásának megaka-
dályozása a károk következményeinek a közösségre való 
áthárításával.

A jogállamiság azon alapul, hogy az ember a szabad-
ság és felelõsség, az önállóság és kezdeményezõképesség 
hordozója. A jogállam az individualitás kibontakozásának 
elõsegítését tûzi ki feladatául. Korlátokat csupán ott szab, 
ahol az emberi viszonyok alakítása még nem jutott el az 
önigazgatás szintjéig, és az emberek vagy csoportjaik mások 
rovására vagy mások jogainak megsértésével érvényesítik a 
magukéit (az emberi munka védelme a kizsákmányolástól, 
a természeti létalapok megóvása, az egyenjogúság érvényre 
juttatása, szociális biztosítás). Társadalmi felelõsséget csak 
annyiban vállal magára az állam, amennyiben a szociális 
felelõsség erõi az egyénben még nem elegendõek. Az el-
sõbbség azonban az emberé e téren mind képességei, mind 
a felelõsségre és kezdeményezésre való készsége révén.

A tulajdonképpeni feladataira korlátozódó politikai 
államélet következetes demokratikus átalakítást igényel, 
hogy nagykorú polgárai egyenjogúakként szavazhassák 
meg a mindenkire érvényes törvényeket.

Túl kell lépni a puszta szemlélõk demokráciájának 
minden formáján, és ki kell fejleszteni a résztvevõk demokrá-
ciáját, melyben az utolsó szó az uralkodóé: a népé. A 
népképviseleteknek nyitva kell állniuk a polgárok javaslatai 
elõtt. Ehhez hozzá tartozik az is, hogy erõsödjék a polgárok 
befolyása a jelöltállításra, és hogy leépüljön a gyámkodás, 
ami túlzott pártbefolyás formájában is uralkodhat. Kétes 
esetekre pedig fenn kell tartani a lehetõséget, hogy a nép – a 
választások mellett – közvetlenül is részt vehessen a tárgyi 
döntésekben – népszavazás révén.

A demokratikus jogállamiság így az állami gyámkodás 
kiküszöböléséhez, az önrendelkezés és önigazgatás elisme-
réséhez és védelméhez vezet.

Kultúra és egyéni szabadság
Virágzó kulturális élethez egyéni szabadságra és pluralitásra van 
szükség. Csakis így bontakozhatnak ki az egyes emberi indivi-
dualitás képességei, amik újra és újra hasznára válnak a 
szociális egésznek – beleértve az államot és a gazdaságot is. 
Megbénítja a kulturális életet, ha jogszabályokkal vagy gazda-
sági érdekeknek alárendelve irányítják; a társadalmat pedig 
megfosztja mindez a szellemi alkotóképesség forrásaitól, 
ezáltal megújító erejétõl és jövõt alakító képességétõl. Így 
elfojtják a számtalan kulturális igény szabad kifejezõdésének 
lehetõségét is.

– A kultúra szabadsága a benne ténykedõk teljes felelõs-
ségvállalásában konkretizálódik.

– Korlátozás nélküli alapítási szabadság, valamint önigaz-
gatási jog szükséges a kulturális élet valamennyi intézményében: 
a tudomány, a mûvészetek, a vallás területén, különösképpen 
pedig a médiáknál, az egészségügyben és az oktatásügyben.

– Az oktatásügyben a szülõk joga a szabad iskolaválasztás. 
A képzéshez való egyenlõ jog anyagi alapját valamennyi iskola 
társadalmi finanszírozásával kell biztosítani abból a megfonto-
lásból, hogy ne a szülõk anyagi helyzete, avagy a gyermek 
társadalmi, faji, vagy etnikai hovatartozása határozza meg, 
melyik iskolát látogatja, hanem kizárólag képességei és 
hajlamai.- Az iskolafelügyelet kizárólag a gyermekek és ifjak 
személyiségének teljes kibontakozására való igény, valamint 
az emberi és szabadságjogok figyelembe vételének biz-
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tosítására vonatkozhat. A nevelés és oktatás szabadságának 
érintetlennek kell maradnia.

– Általános figyelmet érdemel a strasbourgi Európa-
Parlament 1984. III. 14-én kelt határozata, mely az 
Európai Közösségre vonatkozóan szólt a nevelés sza-
badságáért.

Kooperatív gazdaság
Az európai gazdasági élet újrarendezést kíván. Az 
európaiaknak nem szabad mások rovására valamiféle 
„gazdasági csodára” törekedniük. Áttekinthetõségnek és 
maguknak az emberi kapcsolatoknak kell a mások ma-
teriális ínsége iránti vakság ellen dolgozni, valamint útját 
állni a hatalmi struktúráknak és erõsíteni a Föld létéért 
érzett felelõsséget.

A gazdasági élet a vállalkozói kezdeményezés teljes 
szabadságát igényli; egyidejûleg azonban át kell vegye 
a teljes felelõsséget a gazdálkodás következményeiért 
is. A munkamegosztásban kialakult kölcsönös füg-
gõséget szolidáris partnerkapcsolatokká kell alakítani. 
Az összes érintett együttmûködésével (a termeléstõl a 
kereskedelmen és a bankokon át a fogyasztókig) van 
csak esély arra, hogy féken tartsuk az egyéni érdeket, 
és a természeti létalapok megóvása mellett megfelelõ 
anyagi gondoskodást nyújtsunk mindenkinek.

A gazdaság túllépte saját határait, mikor jogokat 
áruvá tett: szükségszerû következményként jelentkez-
tek a hatalmi és függõségi viszonyok, valamint a szo-
ciális és természeti kömyezet kizsákmányolása. Olyan 
kereseti és árviszonyokra van szükség, amelyek meg-
védik az embert és a természetet a kizsákmányolástól, 
valamint erõsítik a vállalkozói felelésséget és a teljesí-
tõképességet mindenkiben.

Ahol szükséges, a jogállamnak kell védelmezõen és 
korlátozóan beavatkoznia. Magukba a gazdasági folyama-
tokba való állami-bürokratikus beavatkozás azonban a 
vállalkozói kedv megbénulásához és a felhasználó feletti 
gyámkodáshoz vezet, aláássa a teljesítmények kiegyen-
lítõdését és az igazságos árak kialakulását. Az eredmény a 
gazdasági javak elvesztegetése.

– Következésképp olyan gazdaságra van szükség, amely 
a sokféle ágazaton és gazdasági területen belüli, illetve ezek 
közötti mûködésbõl, vagyis: önmagából fejleszti ki a szo-
ciális együttmûködés különbözõ formáit. Áttekinthetõ 
„társulások” révén, valamennyi gazdasági terület 
képviselõjének közös munkája nyomán létrejöhet a 
szociális bizalom és az ökológiai felelõsség, valamint 
kifejleszthetõ a felhasználóval való együttmûködés 
és együttes felelõsségvállalás. Az érdekek és élethely-
zetek észlelésébõl és kiegyensúlyozásából kiindulva 
lépéseket tehetünk egy tartósan egészséges árszerkezet 
kialakítása és a munkanélküliség leépítése felé. Egy ily-
en együttmûködésbõl azután impulzusok indulhatnak 
ki a pénzügyek önállósodási folyamata ellen.

Mindez javítja a kilátásokat annak az alapelvnek az érvé-
nyesítésére, hogy a tulajdon társadalmilag kötelez.

– A föld és telek jogát ki kell vonni a piac 
hatáskörébõl. A termelõeszközök fölötti rendelkezés 
az összérdekeknek megfelelõ, bizalmi alapon gyako-
rolt jog. Ez a jog csak a vállalkozói rátermettséghez 
köthetõ, és nem válhat spekuláció tárgyává. Mindezek 
a szempontok az ezidáig államszocialista tulajdonok 
átalakítása során gyümölcsöztethetõk.

A társadalmi élet hármas tagozódása,
mint a munka kiindulási alapja

Ebben a rendszerpolitikai perspektívában újjáélednek az 
1789-es forradalom eszményei: szabadság - egyenlõség 
- testvériség.

A szabadság a szellem és kultúra létfeltétele. A 
nagykorú emberek egyenlõsége teremti meg a jogál-
lamiság elvét. A közös társadalmi és ökológiai felelõsség 
révén konkretizálódik a gazdasági életben a testvériség. 
A szellemi és a gazdasági életnek a szabadság és 
testvériség erõibõl táplálkozva mindenkor önmagukat 
kell igazgatniuk, és ezért a felelõsséget is viselniük; a 
demokratikus állam dolga pedig az, hogy a jogéletben 
biztosítsa az esélyegyenlõséget. Csakis ezen életterületek 
tárgyszerû elhatárolódásával sikerülhet az emberekben 
rejlõ képességek teljes kibontakoztatása. Az egymással 
sokrétûen összefüggõ életterületek szakszerûtlen és rom-
boló összekeveredése helyébe differenciált és az ember 
tudatos akaratával irányított együttmûködés léphet.

Útban az Európa-Ház felé
Európa keleti felének 1989-es forradalma azt eredményez-
te, hogy 1789 eszményei ma gyakorlati-társadalmi 
valósággá változhatnak. Az ezen eszmékkel eljegyzett 
Európa-Házhoz vezetõ úton azonban még számos 
akadályt kell leküzdeni: a blokkok és a blokkokban való 
gondolkodás még egyáltalán nem tûntek el. Nem szûnt 
meg a szabadságellenes centralizmus veszélye sem. A 
szolidáris együttmu’ködést még fenyegeti a médréból 
kilépõ egoizmus. Az európai békét még ingataggá 
teszik a nemzeti konfliktusok és területi követelések. 
Aggodalmat kelt az is, hogy Németország, mely eddigi 
történetében ritka, nyílt jövõ-lehetõség elõtt áll, mégis 
visszaeshet európai szomszédai rovására a nemzetállam 
megrögzöttségébe.

Esélyt látunk arra, hogy a társadalmi élet területeinek 
sajátos törvényeit és az egyén autonómiáját tudatosan 
figyelembe véve elérhetõ az emberek békés együttélése 
a kulturális sokszínûség és az önállóság feladása nélkül. 
Arra számítunk, hogy ilymódon minden határ pusztán 
közigazgatási határrá változik, elválasztó jelentés nélkül, 
valamint hogy ezáltal sikerül lecsillapítani a nemzeti kon-
fliktusokat és kihúzni a talajt a határrevíziós törekvések 
alól. Azon a véleményen vagyunk, hogy ezen az úton 
létrejöhet a szövetségi Európa, mely a régióknak maximá-
lis autonómiát biztosít; egy Európa, melyben a nemzetek 
és a nemzeti kisebbségek szabadon, az önrendelkezés 
alapján fejleszthetik anyanyelvüket és kultúrájukat.

Ezen az úton akarunk támogatást és segítséget nyújtani 
az Európai Biztonság és Együttmûködés (KSZE) erõsödõ 
folyamatához - belülrõl. A belsõ hatalmi struktúrák 
leépítésében látjuk az elõfeltételét mind a leszerelésnek, 
mind pedig annak, hogy a blokkokat feloldja a megbízható 
partnerkapcsolatok új rendszere.

Felhívás a párbeszédre
Ezek a célok elkötelezett állampolgárok részvételével ér-
hetõk el. Felhívunk ezért minden európait, hogy ragadják 
meg a lehetõséget és kezdeményezzenek európaszerte 
minél több „kerekasztalt”, melyeknél a szabadság, 
egyenlõség, testvériség megvalósításának gyakorlati le-
hetõségeit keresve kialakulhat az együttmûködés a jövõ 
Európájáért.
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BESZÉLGETÉSEK EURÓPÁRÓL
KODOLÁNYI GYULA 

költõ, a Magyar Szemle fõszerkesztõje

Gerle János: Te Antall József tanácsadójaként jelen voltál 
az európai kapcsolatfelvétel kezdeténél. Érdekel, hogy ez 
milyen módon történt és mindjárt ehhez kapcsolódik az 
a kérdés is, hogy a köztudatban az MDF-SZDSZ paktum 
nyugati zsarolás terméke; vajon ez tekinthetõ-e akkor, a 
kapcsolat kezdetén, az elsõ gazdasági-politikai befolyáso-
lásnak?

Kodolányi Gyula: Az SZDSZ-MDF egyezségnek nyilván-
valóan voltak olyan körülményei is, amelyeket nyomásnak 
lehet tartani. Ezek között drámai volt a Nemzeti Bank hir-
telen kiürülése, mikor Magyarországról óriási pénzeket 
vontak ki nyugati bankok. De a belsõ politikai stabilitást 
is meg kellett teremteni a kormányzáshoz, hiszen az 
elõzõ parlament idõzített bombák tömegét hagyta ránk a 
kétharmados törvényekkel. Ennek megoldása elsõsorban 
magyar érdek volt.

Ami az európai integrációt illeti, az 1989-es ellenzék-
ben, amelybõl 1990-ben kormány és ellenzék lett, megvolt 
az egyetértés, és mi ezt vittük tovább, mint kormány. 1990 
júniusában és júliusában zajlottak le Antall József elsõ 
külföldi útjai. Elõször – ezt szimbolikusnak szántuk – egy 
német-francia hivatalos útra mentünk. Tárgyalásokat foly-
tattunk Münchenben, Stuttgartban, Bonnban és Párizsban, 
ez négy-öt nap volt különrepülõvel. Az út mögött Antallnak 
az a nagyon erõs meggyõzõdése munkált, hogy az európai 
integráció nemzetstratégiai érdek, másodszor az a felis-
merés, hogy az Európai Uniónak francia-német tengelye 
van, harmadszor pedig az a törekvés, hogy Magyarország 
jövõbeli kötõdése ne egypólusú legyen. Különösen a né-
met viszonylat fenyegetett ezzel gazdasági szempontból. 
Csehország a 90-es években nagyon erõsen Németország-
hoz fûzte a gazdaságát, mi viszont más, kiegyensúlyozott 
befektetésösztönzõ politikát követtünk: kezdettõl favori-
záltuk az amerikai és a francia befektetéseket is. 

Az elsõ utat követõ hetekben Antall József ellátogatott 
a NATO brüsszeli központjába, valamint részt vett a Varsói 
Szerzõdés híres moszkvai ülésén, ahol bejelentette, hogy 
Magyarország mindenképp kilép a Varsói Szerzõdésbõl, 
akkor is, ha azt megreformálják. 

Az európai integráció mint stratégiai cél nekünk 
nem jelentett kevesebbet, mint hogy Európának ahhoz a 
feléhez tartozunk, és ezt intézményesen és mindennapi 
kapcsolatainkban is érvényesíteni kell. Az hogy ez milyen 
áron történik és mennyi elõnnyel fog járni, fontos volt 
ugyan, de a jövõnk szempontjából másodlagos: egy nehéz 
feladatsorozat, amelyet lépésrõl lépésre kell majd megol-
dani. Abban persze bizonyosak voltunk, hogy a mérleg az 
elõnyök felé billen. 

Gerle János: Úgy tûnik ebbõl, amit elmondtál, hogy 
1990-ben ki kellett fejeznie a magyar kormánynak a hova-
tartozását és a jövõbeli stratégiáját. A probléma az, hogy 
a csatlakozás feltételei azóta fokozatosan romlottak. Nem 
ugyanolyan nyitottan fogadják ma Magyarországot, mint 
akkor. 

Kodolányi Gyula: A mi várakozásaink nagyon nagyok 

voltak. Bizonyos értelemben idealisták voltunk. Tény, 
hogy a fogadtatásunk nyugaton, mint a régió elsõ olyan 
országáé, ahol demokratikus választások révén jött létre új 
kormány, nagyon jó volt; rendkívüli kedvesség és nagyon 
meleg gesztusok fogadtak bennünket. Elég hamar kiderült 
azonban, hogy a Nyugatnak nincsen pénzügyi stratégiája 
a keleti csatlakozás költségeinek enyhítésére. Magyarán 
szólva, volt egy kimondatlan – majd pedig partnereink 
elõtt határozottan megfogalmazott – várakozás bennünk. 
Azt vártuk ebben a nagy történelmi pillanatban, amikor a 
Nyugat egyetlen puskalövés nélkül megnyerte a harma-
dik világháborút, ezzel pedig Európa újraegyesülése napi-
rendre került, hogy születik egy Marshall-tervhez hasonló 
távlatos elképzelés a keleti régió nyilvánvalóan költséges 
szerkezeti és gazdasági átállásának a finanszírozására. Ez 
azonban csak német-német relációban történt meg, csak 
Kohl érezte át a pillanat parancsát. Ahogy Antall mondta 
egyszer: sajnos Magyarországnak nincsen Nyugat-Ma-
gyarországa. Kelet-Németországnak volt, de ott sem ment 
zökkenõmentesen az átállás, bár hatalmas összegeket, évi 
százmilliárd márkát fordított Bonn a gyors, nagyon gyors 
felzárkóztatásra. 

Gerle János: Az elsõ tárgyalásokon már konkrétan föl-
merült az intézményes csatlakozás kérdése? Volt valamilyen 
ütemezési elképzelés?

Kodolányi Gyula: Igen, nyilvánvaló, hogy mi rögtön 
deklaráltuk nyugaton és itthoni tárgyalásainkon is, hogy 
természetesen az Unióhoz való csatlakozásban látjuk a 
jövõt. Kétségtelenül azt hittük, hogy ez gyorsabban fog 
menni, mint ahogy történt, bár emlékezetes marad nekem 
Gonzalez spanyol miniszterelnök figyelmeztetése, hogy 
Franco távozásától számítva az új Spanyolországnak is 12 
évébe telt, mire az Európai Unió befogadta. És bizony azt 
kell mondanom, hogy az ország teljes mértékben még most 
sem készült fel a csatlakozásra. Amirõl méltán esik szó: 
vannak olyan részei a magyar társadalomnak és a gazda-
ságnak, amelyeknek ez túlzott iramot, egy hatalmas ugrást 
tesz szükségessé. Másfelõl úgy is lehet fogalmazni, hogy 
az európai integráció nem egyéb, mint a rendszerváltozás 
folyamata. Ahhoz, hogy a rendszerváltozás beteljesedjék, 
lényegében ugyanazokat a társadalmi intézményeket és 
ösztönöket kell helyreállítanunk, mint amelyekre az integ-
rációban is szükségünk van. Nyilvánvaló, hogy egy közös-
ség, amelyik nem mûködik jól, nem ismeri a saját érdekeit, 
nincsen jövõképe, az nem tud jól csatlakozni az Európai 
Unióhoz, és azon belül sem fogja tudni jól képviselni a saját 
érdekeit. De a pozitívumok túlsúlyban vannak: azt hiszem, 
hogy az elmúlt tizenkét évben nagy lépéseket tettünk elõre. 
Tehát ez a két dolog nagyon erõsen összefügg. 

Gerle János: Ezzel kapcsolatban van két észrevételem. 
Az egyik, hogy ezalatt a 10-12 év alatt az amerikai befolyás 
nagyon erõssé és egyértelmûvé vált az Európai Unión be-
lül; a másik pedig az, hogy itt valóban a rendszerváltozás 
befejezéséhez szükséges lépésekrõl van-e szó; azok a fel-
tételek, amelyeket most kötelezõ érvénnyel a nyakunkba 
veszünk, egy természetes fejlõdés részeiként hatnak-e, 
vagy erõszakosan befolyásolják a magyar fejlõdés irányát 
és tempóját?
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Kodolányi Gyula: Biztos, hogy az EU-ban vannak 
szabályozások, amelyekhez alkalmazkodnunk kell, holott 
nem lett volna rá szükségünk. De én találónak tartom a 
hasonlatot, hogy ami történik, olyan, mint egy második 
államalapítás. Magyarország most majdnem egy Szent Ist-
ván korabeli megrázkódtatás elõtt áll, de ha nem vállalja 
ezt a történelmi utat, akkor – azt gondolom –, bizonyosan 
vesztes lesz, és el fog süllyedni. Egész egyszerûen nincs más 
út, mint vállalni ezt a kihívást minden súlyával, és a lehetõ 
legjobban oldani meg a feladatot. Hogy ezt sokfajta módon 
lehet elvégezni, erre látjuk a konkrét példákat, a hihetet-
lenül sikeres ír csatlakozást, a kevésbé sikeres görög vagy 
portugál csatlakozást. Mindenesetre ezek olyan országok, 
amelyek nálunk fejletlenebbek voltak a második világhábo-
rú elõtt. Az ír szegénység legendás volt, és Írország egy fõre 
esõ nemzeti jövedelme tavaly elérte a britekét. A kultúra 
lehetõségeire pedig az utal, hogy az európai filmmûvészet 
élvonalában megjelent az ír film, hogy olyan kis országok, 
amelyek az elmúlt 15 évben csatlakoztak az Unióhoz, Dá-
nia és Írország a filmmûvészetben nagyhatalommá váltak. 
Ebben az mutatkozik meg, hogy õk tudtak élni az Unión 
belüli kultúrafinanszírozási lehetõségekkel, de úgy, hogy 
az identitásukat is meg tudták erõsíteni. 

Egyébként a kérdés elvi síkján maradva Antall számára 
az integráció egyik legfontosabb aspektusa az volt, hogy az 
EU elõdszervezeteit megalapító államférfiak felismerték, 
hogy a világháborúknak nem szabad megismétlõdniük, 
és elsõsorban a francia-német ellenségeskedésnek kell 
megszûnnie. Azt lehet mondani, hogy ez bámulatosan 
sikerült. Ma sajnos – már céloztam rá – nincsen ilyen 
messzenézõ politikus-csapat az Európai Unió élén, de 
az alapító atyák jól végezték a dolgukat és ez a szervezet 
ilyen értelemben sínen van. Nyilvánvaló, hogy a csatlako-
zás nekünk is esélyt ad a szomszédokkal való együttélés 
rendezésére, és hogy a határokon túl élõ magyarságnak 
az az integrációs keret, amelyben az EU országai élnek, 
a legjobb esélyt adja meg arra, hogy a határok, ha nem 
tûnnek is el, de átlátszóak legyenek. 

Nekünk ilyen szempontból is történelmi alkalom az 
integráció, és természetesen az árát meg kell fizetni. Sokan 
vannak köztünk, akik a politikai kiskorúság áldozatai, amin 
a négy évtizedes kommunista diktatúra és a két háború 
közötti felemás demokrácia után nem lehet csodálkozni 
– hogy is lehetne jó a magyarság politikai iskolázottsága? 
Ennek a gyermetegségnek jellegzetes vonása, hogy azt 
képzeljük, vannak az életben olyan helyzetek, amikor 
csak nyerünk. Ilyen azonban nincs. Minden nyereség 
áldozatokkal jár, és ezt tudni kell; azt is, hogy elsõsorban 
lehetõségeket nyerünk, amelyekkel meg kell próbálnunk 
élni, és velük járó korlátokat meg kell próbálnunk lebon-
tani vagy megkerülni. 

Gerle János: Két kérdés merült fel bennem megint. 
Az írekkel összehasonlítva: van-e a magyar társadalomban 
olyan kohézió, olyan önbizalom, olyan erõ, ami az íreket 
elõre lendítette – gondolok például az õket jellemzõ nép-
szaporulatra, mint tünetre. A másik kérdés, hogy az esélyek 
azonosak-e az írekével és más tagokéval? Itt kemény gazda-
sági feltételek vannak, ahogy mondtad, korábban sem volt 
pénzügyi stratégia a felzárkóztatásunkra, ami most konkrét 
számokban jelentkezik: nem kapjuk meg azt a támogatást, 
ami az átalakuláshoz szükséges.

Kodolányi Gyula: Sem mi, sem a többiek.
Gerle János: Igen, ez mind a tíz, most csatlakozó or-

szágra vonatkozik.
Kodolányi Gyula: Minden összehasonlítás sántít, más 

Írország és más Magyarország. Ha valami hasonlóság van 
a két nép közt – talán minden elfogultság nélkül mond-
hatom –, az a hallatlanul nagy kreativitás, amit mindenki 
megállapít az írekrõl és a magyarokról. Ezután szinte 
csak különbségek vannak, mert elõny az íreknek Anglia 
közelsége, bár ez nyilván árnyoldallal is jár. Aztán elõny 
az íreknek a hatalmas ír lobbi Amerikában, de megkérde-
zem, hogy van-e nekik vagy más hasonló országnak olyan 
fõvárosa, mint Budapest? Olyan mezõgazdasági, éghajlati 
adottságai? Vannak olyan értékeink, az államiságnak is, 
az anyagi kultúrának is – hadd utaljak az építészetre, a 
mérnöki kultúrára –, amelyeknek komoly hagyományai 
vannak, amelyek eredményei rossz állapotba kerültek 
a Kádár-korszak végére, de lehet rájuk anyagilag is meg 
spirituálisan is építeni.

Még az amerikai témára térnék vissza, ha már em-
lítetted. Az igazság az, hogy Amerika szerepe a csillogó 
látszatok ellenére Európában gazdaságilag csökkenõben 
van, és biztos, hogy ez a mostani ellentétben is szerepet 
játszik. Európa is, Amerika is felismeri és átérzi, hogy az 
Unió potenciálja nagyon komoly rivális az Egyesült Álla-
mok számára. 

Van itt azonban egy nagy stratégiai probléma. Az, hogy 
az EU mindmáig egyetlen krízishelyzetben sem tudott egy-
séges külpolitikát kidolgozni. Végig kellett szenvednünk, 
hogy az Európai Unió hogy tûrte tehetetlenül sok tízezer 
ember halálát a balkáni háborúban, és bizony az Egye-
sült Államok beavatkozása volt az – kétségtelenül Chirac 
elnök hirtelen támogatásával – ami a boszniai népirtást 
megállította. Koszovo esetében ugyanez történt, és ami-
kor mi kerültünk fenyegetett helyzetbe 1991-ben, akkor 
– meggyõzõdésem szerint, és ezt egy tanulmányban meg 
is írtam – a mi biztonságunkat az garantálta, hogy meg-
egyeztünk a NATO-val , hogy az AWACS gépek itt fognak 
cirkálni Magyarország légterében. A súlyos jugoszláv-szerb 
provokációk akkor szûntek meg. 

Tehát tetszik-e vagy sem, azt kell mondanom, hogy 
ma Európában nem jön létre egységes politikai akarat a 
krízishelyzetek megoldására, és az egyetlen ország, amely 
hajlandó ilyenkor fellépni, mégpedig többé-kevésbé azon 
is igyekezve, hogy cselekedetéhez erkölcsi indítékokat mu-
tasson fel – akár elfogadjuk ezeket, akár nem –, ez a NATO-t 
vezetõ Egyesült Államok. Attól tartok, hogy ez még egy 
darabig így is lesz, Európának ilyen értelemben szüksége 
van az Egyesült Államokra.

Gerle János: Ez azt jelenti, hogy a mostani iraki válság 
esetében is úgy ítéled meg, hogy az erkölcs Amerika oldalán 
áll, amikor az európai országok ellenzik ezt a háborút?

Kodolányi Gyula: Tudom, hogy a bírálók azt mondják, 
hogy itt csak az olajról van szó. De a kérdés sokkal bonyo-
lultabb. Nagyon nehéz áttekinteni ezt a helyzetet, mert 
az, aki nincs benne a külpolitikai döntéshozatal áramában 
– ezt most magamra értem –, annak nincsenek a kezében 
olyan bizalmas információk, amelyek a döntést befolyásol-
hatják. Ha feltételesen bizalmat szavazok Bush elnöknek 
– márpedig a jóhiszemûség ezt követeli –, akkor azt kell 
gondolnom, hogy nagyon komoly okai lehetnek az invá-
zióra. Sejteni is lehet ezek közül néhányat. Lehet, hogy itt 
most az a tét, hogy az iszlám fundamentalista terrorizmus 
lélektanilag megerõsödik-e, vagy kap egy nagyon komoly 
figyelmeztetést. Nem akarok a dolog egyéb bonyodalma-
iban hosszasan elmélyedni. Nyilvánvaló, hogy itt Európá-
ban a helyzetet részben másképp értékeljük, mert az is 
biztos, hogy Franciaországnak, Németországnak békében 
kell élnie a saját iszlám lakosságával. Az is biztos, hogy a 
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jövõ útja egészében csak ez lehet, az együttélés, a béke. 
Ennek a módozatait ki kell kísérletezni. Látva a francia 
helyzetet, ha errõl nem is beszélnek a francia politikusok 
– legalábbis ez nem tûnt fel –, egészen biztos, hogy az ál-
láspontjukat befolyásolja a hétmilliós arab népesség léte, 
s a német álláspontot aligha kevésbé, a török kisebbségé. 
Chirac mostani algériai útja látványos nyitás, és a felszínen 
sikeresnek látszik. 

Egész más témára keveredtünk át, de mivel Amerikáról 
beszéltél, ezt meg kellett említeni. Egyébként Amerika kér-
déséhez még hozzátartozik – ezt megírtam egy Mûvészet 
és globalizáció címû tanulmányban –, hogy az Egyesült 
Államok a globalizáló erõket képviseli a gazdaság és a 
kultúra terén, az európai integráció pedig nem. Ez tehát 
nagyon nagy különbség. 

Más a globalizáció – ezt nagyon fontos hangsúlyozni 
–, és más az európai integráció. A döntõ különbség az, 
hogy európai integrációban a helyi és nemzeti identitás-
nak nagyon nagy tere van, fõleg a kultúrában. Érdekes, 
hogy ez a legtöbb embernek elkerüli a figyelmét, pedig 
nekünk pontosan erre kellene odafigyelnünk, hogy itt 
nagyon komoly lehetõségek vannak. Azért is beszéltem 
az ír filmrõl, mert amennyiben globalizáló volna a kultu-
rális politika, akkor nem is volna ír film, akkor megette 
volna az olasz és a francia, vagy akadálytalanul érvényesült 
volna a hollywoodi beáramlás. A helyzet azonban az, hogy 
a hollywoodi nyomulás tekintetében Magyarországon a 
legrosszabb a helyzet, pontosan azért, mert nincsenek meg 
azok az eurokonform törvények, amelyek alternatívákhoz 
segítenének, támogatnák a magyar és az európai filmet. 
Gondoljunk arra, hogy Franciaországban az évi filmtermés 
ismét fölment kétszázra, holott tíz évvel ezelõtt válságban 
volt az egész szakma. Tehát az EU-nak van egy nagyon tu-
datos kulturális identitásvédõ politikája, amely az Unión 
belül, de azon kívül is akadályokat gördít az uniformizáció 
elé. Mégpedig pozitív diszkriminációval, támogatásokkal.

Gerle János: Ez ugyanígy vonatkozik a csatlakozó 
országokra?

Kodolányi Gyula: Természetesen. 
Gerle János: Nálunk a helyzet, úgy tudom, nagyrészt 

a tulajdonviszonyoktól függ, hogy a mozitulajdonos film-
forgalmazók milyen érdekeltségi viszonyban vannak a 
gyártókkal. 

Kodolányi Gyula: Az igazság az, hogy legalább öt-hat 
éve Magyarország közel milliárdos pénzt szerez európai 
forrásokból, most a filmrendezõkre gondolok. Már 1991-
92 során beléptünk azokba az európai programokba, 
amelyek támogatnak. Az egyikben sajnos elvesztettük a 
tagságunkat pontosan azért, mert a parlamenti patthelyzet 
megakadályozta a filmtörvény létrejöttét és a médiatörvény 
átalakítását. De intézményesen is, egyéni csatornákon is 
jelentõs európai pénzekhez jut a filmkészítés. 

Gerle János: Akár a filmekkel kapcsolatban is felvethetõ 
a kulturális szakadék kérdése. Lehet, hogy ez költõi kérdés: 
de te hogy látod, ad-e esélyt kiegyenlítõdésre a csatlako-
zás?

Kodolányi Gyula: Azt gondolom, hogy itt nekünk is 
sok tennivalónk van. A magyar mûvésztársadalom nagy 
része nem vetett számot azzal, hogy mi történt az utolsó 
15 évben, és azzal se, hogy elõtte mi történt. Hatalmasak 
az adósságai a magyar mûvészetnek, itt a leginkább a pró-
za és a film felelõsségére gondolok. Okolhatjuk ugyan a 
körülményeket, felhozhatjuk, hogy nincs meg a mûvészek 
anyagi biztonsága, nincsenek megfelelõ ösztöndíjak; nem 
tagadom, hogy itt nagy hiányosságok vannak, amiben a 

rendszerváltó elit a hibás. Azt is látom viszont, hogy a ma-
gyar mûvészet nem látja el azokat a feladatait, amelyeket 
el kell látnia. 

Amikor a magyar filmek újra olyanok lesznek, akkor 
majd el fog menni a közönség a mozikba. Ez szigorú 
minõsítés, nagyon sarkos, lehet finomítani, de a jogo-
sultságát mutatja, hogy van ellenpélda, van egy-két film, 
amelynek volt komoly közönségsikere, és azok jó filmek, 
szólnak valamirõl és jól meg is vannak csinálva. Engem 
például rendkívül meglep, hogy nem történik meg sem a 
prózában, sem a filmen a kommunista idõszak olyan mély-
ségben történõ feldolgozása, amilyennek most, a szólás-
szabadság idején és az idõtávlat birtokában nincs akadálya. 
Az más kérdés, hogy arra a támogatásra valóban szükség 
volna, amit említettem, ami valamennyire visszaszorítaná a 
hollywoodi nyomulást, másrészt olyan forrásokat juttatna 
a filmnek, amelybõl több és jobb kiállítású filmeket lehetne 
csinálni. Az irodalom helyzete más, még rosszabb, mert 
nem tudom, hogyan lehet ma belefogni egy regény meg-
írásába. Az legalább két évet visz el. Ahhoz az kellene, hogy 
valaki legalább havi százezer forintos ösztöndíjat kapjon 
két éven át. Alig van ilyen lehetõség, és ez nagyon nagy 
probléma. Biztos tehát, hogy a mostoha anyagi helyzet is 
oka, hogy alig születnek olyan mûvek, amelyek érdeklik 
az embereket. 

Gerle János: A szomszédos országokkal, a velünk 
együtt csatlakozókkal milyen kapcsolatfelvétel történt és 
mikor?

Kodolányi Gyula: Antall gondolata volt a visegrádi 
együttmûködés, aminek ebben a tekintetben óriási volt a 
hozadéka. 1990 novemberében ültünk le a párizsi EBEÉ 
konferencia során egy melléktárgyalásra a cseh és a lengyel 
küldöttséggel, Havellel és Walesával, hogy megbeszéljük az 
együttmûködés feltételeit. Antall ötlete nagyon jó fogad-
tatást kapott. 1991 februárjában nálunk volt az elsõ ülés, 
jelképesen Visegrádon, a régi közép-európai szövetkezés 
mintájára. Ehhez az együttmûködéshez szánt szándékkal 
nem rendeltünk formalizált intézményrendszert gazdasági 
vagy egyéb téren. Az igazi értelme az volt, hogy összehan-
goljuk a fellépésünket az integrációs témában, a NATO-ba 
való bejutás témájában, a keleti politikában, és természete-
sen az, hogy a folyamatos párbeszédben az egymáshoz való 
viszonyunkat hozzuk rendbe. Ez nagyon jól mûködött. 

Sajnos Horn Gyula és Kovács László azt gondolták, 
hogy nincs rá szükség, többé-kevésbé fel is függesztették 
egy idõre. Volt partnerük is ehhez: Vaclav Klaus, aki szin-
tén nem lelkesedett a közép-európai együttmûködésért. 
Klausnak rendkívül leegyszerûsített gondolkodása volt 
ebben a kérdésben – õ nem stratéga, hanem gazdasági, 
pénzügyi szakember. Nekem is kifejtette egyszer, hogy 
Csehország akadály nélkül tud kapcsolódni a Nyugathoz, 
ezt Magyarország is megteheti, Lengyelországra itt nincs 
szükség, az csak kolonc. A tények azt mutatják, hogy Cseh-
országnak óriási problémái támadtak a csatlakozás elõtti 
utolsó pillanatban a Benes-dekrétumok miatt; és igenis 
csak Lengyelországgal együtt tudunk belépni. Tehát Klaus 
alaposan félreismerte a történelmi helyzetet és a nyugati 
stratégiát. Nyugatnak kulcskérdés Lengyelország befoga-
dása az Európai Unióba. Ezt õ nem látta. 

Orbán miniszterelnöksége idején helyreállt ez az 
együttmûködés, és azt gondolom, hogy a belépés után 
is szükség lesz rá. Vannak itt közös körülmények, és nyil-
vánvaló, hogy egy országblokk sokkal hatékonyabban 
tud fellépni, mint egy ország egyedül. Az Európai Unión 
belül is létrejönnek ideiglenes meg állandó koalíciók, jól 
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kitapintható például a déli országok érdekszövetsége, 
ami Magyarország számára nem volt túlságosan kedvezõ 
az erõs mezõgazdaságunk miatt a belépési tárgyalásoknál. 
Spanyolország, Portugália és Görögország nem könnyítette 
meg a dolgunkat. Vannak másféle koalíciók, az integráció 
mértékének ügyében Anglia és Dánia rendszeresen hason-
lóképpen nyilatkozik, õk egy lazább integráció hívei. 

Bizonyos vagyok benne, hogy a közép-európai 
együttmûködés az EU-n belül is gyümölcsözõ lesz és 
nagyon jó, hogy ennek már megvannak a kialakult csa-
tornái. 

A magyar társadalomban meglévõ politikai megosz-
tottság viszont nehezíti a helyzetünket. Ilyen indulatos 
megosztottság Írországban, talán még Csehországban 
sincs. Vannak párhuzamai a nagy európai országokban, 
Franciországban vagy Németországban, ahol szenvedélyes 
a két oldal szembenállása, és emögött komoly ideológiai 
alap van, tehát nem pusztán egy hiszterizált konfliktus ez, 
bár hisztériakeltés is folyik. Észtországnak vannak problé-
mái a nagy orosz kisebbséggel, de maga a politikai osztály 
nem vitázik annyit a maga berkein belül. 

Egy belsõ konszenzusra képes országnak könnyebb a 
stratégiáját kidolgoznia, azt, hogy hogyan fogja képvisel-
ni a saját érdekeit az integrációban. Általában könnyebb 
azoknak az országoknak a helyzete, ahol a politikusok 
és az értelmiségiek szövetséget tudnak kötni. Ezt azért 
említem, mert Magyarországon megint felütötte a fejét 
az a típusú értelmiségi magatartás, amely a politikában 
mindig valami rosszat, de mindenképpen valami piszkosat 
lát, a politikusok viszont nem veszik észre, hogy õk nem 
képesek stratégiai gondolatok kidolgozására. Így sajnála-
tosan elkülönül egymástól a két szféra, ami azzal jár, hogy 
a politika intellektuális színvonala lezuhan, az értelmiség 
pedig forog a saját keserû levében, és nem termi meg 
azokat a gondolatokat, amelyek az egész ország számára 
fontosak volnának. 

Gerle János: A megosztottság különös, mert a csatla-
kozás kérdésében minden politikai erõ egyformán foglal 
állást… 

Kodolányi Gyula: Biztos, hogy ilyen értelemben ez jó 
pillanat, a politikusoknak ezt meg kellene ragadniuk, mint 
lehetõséget. Van egy kisebbség, amely tragédiának tartja az 
Unióba való belépést és a legapokaliptikusabb megfogal-
mazásokat halljuk ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy 
Koppány népe ma is itt él közöttünk. Ne felejtsük el, hogy 
az a bizonyos szentistváni fordulat rettenetes testvérviszály-
ok és vérontás nyomán, lényegében egy teljes évszázad 
alatt zajlott le, és az ilyen hagyományok egy nép történeté-
ben sajnos tovább élnek. Én irracionálisnak tartom ezeket 
a Koppány-féle félelmeket. Sokkal veszélyesebb volna, ha 
megmaradnánk különálló, portyázó népnek. Nekünk nin-
csen a Svájcéhoz hasonló különleges helyzetünk.

Gerle János: A kérdést úgy akartam folytatni, hogy a 
csatlakozással kapcsolatban egységes politikai álláspont 
van, bár a stratégia kérdésében lényegesek a különbsé-
gek. De a jelentõs, és úgy tûnik, hogy növekvõ társadalmi 
csoportnak – a közvéleménykutatások szerint legalább 30 
százalékról van szó –, a csatlakozás ellenzékének nincs 
politikailag szervezett vezetõ ereje, amely a kétségek ma-
nifesztálására alkalmas volna. Marad a Koppány-féle rossz 
lelkiállapot. 

Kodolányi Gyula: Pontosan, és az az érzés, hogy ne-
künk csak ellenségeink vannak, nincsenek barátaink. De 
senkinek sincsenek barátai ilyen értelemben. Ezt sajnos 
látni kell, a politika az érdekek világa. Azonban ezeknek az 

érdekeknek a világában igenis érvényesülnek messzelátó 
stratégiai felismerések, és úgy gondolom, hogy a magya-
rok csatlakozása is egy messzelátó felismerés gyümölcse 
mindkét oldalról. Amikor odaérünk a részletekhez, akkor 
már kétségtelenül mindenki keményen önérdeket kép-
visel. Az emelkedettségre ott kevés példa van, gondolok 
különösképpen a hivatalos uniós tárgyalópartnerekre. De 
a gondolat, azt gondolom, hogy korszerû: ez Európa útja, 
és ez Magyarországé. 

DR. DIENES-OEHM EGON
a Külügyminisztérium Integrációs és Külgazdasági 

Államtitkárságának fõcsoportfõnöke

Gerle János: Kérem, mondja el, hogyan alakult a csatlako-
zás folyamata, amióta Ön személyesen kapcsolatba került 
ezzel a témával.

Dienes-Oehm Egon: Az intézményesített európai integ-
rációval szerencsém és módom volt régóta foglalkozni. A 
hetvenes években a Külkereskedelmi Minisztériumban dol-
goztam, és akkor még mint ellenség jelent meg az Európai 
Gazdasági Közösség. Ugyanakkor partner is volt, mert a 
kereskedelem jó részét egyre inkább – már amennyire a 
Szovjetunió, a KGST megengedte –, velük bonyolítottuk 
le, és én ennek a kereskedelempolitikai, jogi problémáit 
kezeltem. 

Izgalmas jelenség volt a huszadik században egy olyan 
államközösség léte, amelynek születése, mûködése a jogon 
alapul, hiszen ezt az integrációt nem annyira természetes 
folyamatok hozták létre, mint a politikai akarat. Az más 
kérdés, hogy a gazdaságot találták alkalmasnak arra, 
hogy a francia-német ellenségeskedést megszüntetendõ, 
az ötvenes évek közepén fogjanak össze azok a nyugat-
európai országok, amelyek a háborúban egyébként is 
hatalmas károkat szenvedtek. Elsõsorban a német-francia 
ellenségeskedés megszüntetése, másodsorban a szovjet 
veszély elkerülése ösztönözte õket, hogy összefogjanak, 
hogy együtt virágoztassák fel a gazdaságot, hogy lebontsák 
azokat a nemzeti korlátokat, amelyek az évszázadok során 
épültek.

Körülbelül ezek a gondolatok járhattak Jean Monnet és 
a többiek fejében, akik létrehozták elõször az Európai Szén- 
és Acélközösséget, aztán az Európai Gazdasági Közösséget, 
amely utóbbi kivájta az egész integrációs folyamat medrét. 
Annyiban alulról építkeztek, amennyiben a gazdaság terü-
letén próbálták meg integrálni az országokat. A kereskedel-
mi kapcsolatokban egységként jelent meg hat állam, majd 
kilenc, aztán a bõvítések következtében tizenkettõ. Nem 
Franciaországgal kötöttek szerzõdést a kívülállók, nem Né-
metországgal, hanem az Európai Gazdasági Közösséggel.

Az EGK a hetvenes és a nyolcvanas években tehát rész-
ben politikai ellenfélként, részben gazdasági partnerként, 
de mindenképp szembenálló félként viszonyult Magyaror-
szághoz. A rendszerváltozás után megváltozott a politikai 
környezet Magyarországon és a többi közép-kelet-európai 
országban, és a korábbi ellenségbõl barát, társ, végül majd 
a közösség tagja lesz. A kilencvenes évek elején kötöttünk 
egy európai megállapodást, egy társulási szerzõdést, ami 
már közelebb vitt ahhoz a négy gazdasági szabadsághoz, 
amelyre maga az Európai Gazdasági közösség is épült, 
tehát az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tõke 
szabad áramlásának eszméjéhez. Amikor megkötöttük a 
megállapodást, a Közösség már azt is tudta, hogy mikor 
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kívánja létrehozni a gazdasági és monetáris uniót, ami a 
gazdaságot teljesen integrálja. Sõt, „kimerészkedett” a kül-
politikai együttmûködés porondjára, és elkötelezte magát 
Maastrichtban, amikor létrehozta az Európai Uniót, hogy 
nemcsak gazdasági, hanem egyfajta külpolitikai integráci-
óval is foglalkozzék, a bel- és igazságügy területén pedig 
szorosabban összehangolja a viszonyokat.

Ugyanakkor a bõvülési folyamat is folytatódott. Elõbb a 
korábban semleges országok (Svédország, Ausztria és Finn-
ország) költöztek be az európai házba, de „dörömbölni” 
kezdtek a közép- és kelet-európai térség országai is. 1994-
ben ezek az országok azt mondták, hogy nem elég már 
a társulás, a lazább szövetség az unióval, legyünk rendes 
tagok, vegyünk részt az intézményesített integrációban, 
amelyben olyan uniós intézmények vannak, amelyek úgy 
viselkednek, mint az államok legfõbb szervei: az uniónak 
van parlamentje, bizottsága, bírósága. A tagállamok kül-
dik ugyan a választott képviselõiket, küldenek bizottsági 
tagot, bírót? de ezek az önálló és független uniós szervek 
a tagállamok közös ügyeit intézik. Ezzel szemben a Tanács 
a nemzetállam fékje: a legfõbb döntéshozó hatáskört a 
tagállamok miniszteri szinten fenntartják magunknak és a 
Tanács intézménye révén közösen gyakorolják.

A nagyon hosszú integrációs folyamat végén – 1990-tõl 
számítva, elõbb a társulási szerzõdésen keresztül, miközben 
a konkrét csatlakozási tárgyalások is elkezdõdtek 1998-ban, 
2002 decemberében pedig véget értek –, 2004. május 1-
jére taggá válhatunk, hiszen a csatlakozási szerzõdés ez 
év áprilisi aláírása után csak az úgynevezett alkotmányos 
formaságok vannak hátra, a bõvítés melletti politikai aka-
ratot Koppenhágában kifejezték a tagállamok. A közép- és 
kelet-európai országokban népszavazás lesz, az Európai 
Unió tagállamaiban csak parlamenti megerõsítés szükséges, 
és ahogy a statisztikákat nézi az ember, a közép- és kelet-
európai országokban jobbára többségben vannak, akik hi-
szik, hogy az integráció tagsági minõségben való folytatása 
elkerülhetetlen, és a csatlakozás elmaradása aránytalanul 
káros következményekkel járna.

Gerle János: Nem volt világos, amit a Tanács szerepérõl 
mondott.

Dienes-Oehm Egon: Az a neve, hogy az Európai Unió 
Tanácsa. A Tanácsban az egyes ágazati miniszterek összeül-
nek, hol a gazdasági és pénzügyminiszterek, hol a külügy-
miniszterek, és így tovább, akik képviselik az országaikat. 
A Tanácsban hozzák meg az Unió legfontosabb döntéseit, 
ideértve a jogalkotási döntéseit is. Ugyan egyre inkább 
az Európai Parlamenttel közösen, de a végsõ szó azért a 
Tanácsé. A kormányok, illetve minisztereik tehát maguk 
vesznek részt a Tanácsban, a bel- és igazságügyi Tanácsban, 
a Környezetvédelmi Tanácsban és így tovább. Az Általános 
Ügyek Tanácsában a kormányaikat a külügyminiszterek 
képviselik.

Montesquieu annak idején a parlamentáris demokráciák 
számára felvázolta, hogy kell egy döntéshozó szerv, egy vég-
rehajtó szerv és egy bírói szerv, és ezek egymástól különülje-
nek el. A parlament a legfõbb döntéshozó szerv, az alkotja a 
törvényeket és hozza a legfontosabb döntéseket. A kormány 
kezdeményez, javaslatot tesz, végrehajt, ellenõriz és hozhat akár 
jogszabályokat is, ha a parlament ezzel megbízza. S van a bíró-
ság, hogy a jogvitákat elbírálja, ítélkezzék a jogértelmezési 
és jogsértési ügyekben.

Az Európai Unió, amely nem egy organikus állam – még 
nem dõlt el, hogy pontosan milyen utat választ: nemzetek 
feletti Európa lesz-e vagy a nemzetek Európája, mondhatom 
úgy, hogy föderatív Európa vagy konföderatív Európa (a kon-

föderáció valójában már megvalósult, mert vannak önálló 
hatáskörei az Uniónak) – azt mondta, hogy nem adom a 
parlamentnek a döntés jogát, hiszen nem tisztázta magával, 
hogy mennyiben akarja, hogy a küldõ államtól független 
akarata legyen. Az Európai Parlamentnek, az Európai Bi-
zottságnak, az Európai Bíróságnak az az érdeke, hogy a 
közös érdek, az európaiság jusson érvényre, a tagállamok 
kormányainak meg a saját választóikra kell gondolniuk, a 
saját politikai pártjaikra, a saját országukra, következéskép-
pen õk a helyi, ha úgy tetszik, nemzeti érdekeket képviselik. 
Az európai érdekben föl kell hogy oldódjanak a nemzetek 
néha egymással ellentétes érdekei is. Megfigyelhetõ, hogy 
mihelyt nincs külsõ ellenség, ezek az érdekellentétek föl-
nagyítódnak, és olyankor kerül látszólagos vákuumba az 
európai integráció. Amíg a Szovjetunió létezett, addig az 
integráció mélyítésére irányuló erõk erõsebben hatottak, az 
ellentéteket feloldotta egy nagyobb félelem. A Szovjetunió 
szétesésével megszûnt az ellenségkép, nem olyan fontosak 
már a közös érdekek, mindenki a parciális, helyi, szûk ér-
deket hangsúlyozza, az õsi elvet, a szubszidiaritást, hogy 
ami helyben elintézhetõ, azt helyben intézzük el.

Gerle János: Milyen kérdések maradnak tisztán a szu-
verén kormányok, a nemzetállamok kezében?

Dienes-Oehm Egon: Már nem nagyon szívesen haszná-
lom ezeket a fogalmakat, újra kellene értelmezni õket, mert 
még a XVII.-XVIII.-XIX. században jöttek létre. Mára egy má-
sik szörnyû szó, a globalizáció költözött be az otthonunkba, 
és ez nyilvánvalóan megváltoztatja a szuverenitás értelmét. 
De a szó hagyományos értelmében a nemzeti szuverenitás 
igen sok területen megmarad. Bár a közös kül- és bizton-
ságpolitika bekerül egy uniós ernyõ alá, az Uniónak nincs 
saját hadserege, az Uniónak nincs olyan külpolitikája, hogy 
egyedül, uniós név alatt döntene, hogy például elmegy 
és az Egyesült Államok mellett Irakban háborúzni fog. Az 
igazságügy és a belügy egyes kérdései, hogy hogy nézzen 
ki az igazságszolgáltatás, a rendõrség, a belügyi igazgatás, 
az önkormányzatok helyzete, ezek teljesen önálló nemzeti 
hatáskörben maradnak, nem beszélve az oktatási rendszer 
vagy a kultúra kérdéseirõl. A kultúrában még jogi harmo-
nizáció sem létezik, ami a gazdaság számos területén az 
Európai Közösség, majd az Unió sikereinek egyik kovácsa 
és alapvetõ eszköze volt, nevezetesen hogy belátták, hogy 
nem kell kizárólagos hatáskört adni az Uniónak, hanem 
elegendõ a nemzeti jogszabályokat harmonizálni. Olyan 
közösségi jogszabályokat kell alkotnunk, amelyek folytán 
a nemzetek jogszabályai összesimulnak, és akkor teljesen 
mindegy, hogy fennmarad-e a szuverenitás vagy sem. Ez 
kicsit olyan, mint a globalizáció, de azért nem keverném 
össze a két fogalmat.

Az ön szakmájában, az építészeknél is harmonizálták 
a képzés körülményeit, hogy ne legyenek túlzott különb-
ségek, és el lehessen ismerni az egyik országban szerzett 
diplomát a másikban. Miért? Mert valahol az eredeti cél 
az, hogy a munkaerõ, a munkavállaló is és a munkaadó 
is szabadon változtathassa a helyét egy kiterjedt Európai 
Unióban, ahol a belsõ határok gazdasági értelemben 
megszûntek.

Gerle János: Hadd vessem ez ellen, hogy ennek a sza-
bad mozgásnak nagyon nagy szellemi értéke volt, amíg egy 
sajátos nemzeti kultúra értékeit lehetett máshová elvinni. 
Ha többé-kevésbé azonos a képzés, azonosak a mûveltségi 
feltételek, akkor nem viszek már tovább olyasmit, ami ott 
újdonságnak számít.

Dienes-Oehm Egon: Ha oda akar eljutni a kérdésével 
– ezt nap mint nap különbözõ formában felteszik az em-
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berek –, hogy az európai identitás megfojtja-e a nemzeti 
identitást, akkor erre azt válaszolom, hogy nem, ez itt 
más történelem, mint az amerikai. Itt a kulturális és 
nyelvi különbségek jóval nagyobbak, és ezek történelmi 
eredete jóval régibb. Itt nem az történt, mint az Egye-
sült Államokban, ahol az eredeti lakosságot kiirtották 
vagy rezervátumba hajtották; Európában nem álltak 
hatalmas kincsek rendelkezésre, és nem utolsó sorban 
nem bizonyult egy nyelv, egy kultúra olvasztótégelynek 
a többiek számára. Európában a sokszínûség végig ural-
kodott, ma is jelen van, és egész biztos vagyok benne, 
hogy a mai helyzetben sem csak szlogen, hogy Európa a 
sokszínûségtõl az, ami. Tehát nem nagyon hiszek abban, 
hogy Európa olyan föderalisztikus utat választana rövid 
idõn belül, ami kikényszerítené az egyéni ízek feladását. 
Ennek nem lennék híve, ezt nem is akarja senki.

Az azonban kétségtelen, hogy az anyagi jellegû 
életviszonyok elõretörése, ami jórészt Európától füg-
getlenül és Európán kívülrõl indult, ezen a földrészen 
is lassan uralkodóvá válik. Ez a véleményem. Ez elke-
rülhetetlen, és erre csak a De Gaulle-i mondást tudom 
alkalmazni: Amit nem tudok elkerülni, annak az élére 
kell állni, nézzük meg, mit tudok hasznosítani ebbõl a 
dologból. Elkerülhetetlen, hogy a kis- és középméretû 
államok elfecséreljék az energiát, elkerülhetetlen, 
hogy a nemzeti piacok korlátozzák azt az árucserét, 
ami egyébként természetes. Tehát amikor kitalálták 
– mert ezt valahol kitalálták –, hogy hogyan épüljön föl 
az Európai Unió, akkor nem véletlenül ajánlották, hogy 
a termelési tényezõk mentén kezdjék el az integrációs 
medret ásni és a korlátokat megszüntetni.

Gerle János: Az árakban és bérekben meglévõ 
nagyon jelentõs különbségek nem okoznak komoly 
feszültséget?

Dienes-Oehm Egon: Az Európai Közösség korábbi 
bõvítései folyamán bebizonyosodott, hogy – és Európa 
ettõl Európa – az európai országok lakosságának na-
gyobb része egyszerûen nem mobil, és nem megy el 
más vidékre, fõleg más országba. A szabolcsi akkor is ott 
marad, ha nincs munkája három éve, az ózdi nem megy 
el Székesfehérvárra, pedig öt éve állásnélküli, ez nagyon 
sok emberrel így van. A munkaerõ árában, a szolgáltatá-
sok árában fennálló különbségek sokkal lassabban fog-
nak megszûnni. Kétségtelen, hogy a közös szabályok, 
az egységes döntéshozatali mechanizmus, az egységes 
piaci játékszabályok fölgyorsítják ezt a folyamatot, már 
lélektani alapon is. Mindenesetre a szolidaritási elv és az 
ennek alapján a strukturális alapokból való részesedés 
is segít a különbségek eltüntetésében, fölzárkóztatja a 
lemaradt régiókat, az infrastrukturális fejlesztésekhez 
pénzeket ad. Tehát pénzátcsoportosítás is történik az 
Unión belül, eddig errõl nem beszéltem. Ezek a szoli-
daritási elven mûködõ támogatások azon a belátáson 
alapulnak, hogy egy közösség fejlõdését gátolja, ha túl 
nagy a gazdasági szintkülönbség. Ez ugyanolyan, mint 
hogy az egyik testvér kölcsönt ad a másiknak, de ad neki 
adományt is, ha túl nagy közöttük a vagyoni különbség, 
és nem kéri vissza a pénzt. Mi egy család vagyunk, szép 
lassan kialakul a nemzeti mellett a nagyobb családhoz 
való tartozás érzése is.

Gerle János: Most egyszerre jelentõs számú szegény 
testvér jelent meg a családban.

Dienes-Oehm Egon: Igen, de ez politikai vállalkozás 
is. Ha szigorúan csak a gazdaság oldaláról nézzük, lehet, 
hogy a bõvítéssel egy-két évet várni kellett volna, vagy 

egyes országok esetében a bõvítésre már sor került vol-
na, hiszen két-három ország megemésztése kisebb erõt 
vesz igénybe. Voltak és vannak is, akik úgy látják, hogy 
ennek így is kellett volna történnie: például Magyaror-
szágot már öt évvel ezelõtt föl kellett volna vennie az 
Uniónak. De nem csak gazdasági szempontok vannak, 
hanem politikaiak is.

Ha viszont tartósan kimaradunk a fejlõdés fõ 
áramlatából, az azzal a következménnyel jár, hogy még 
szélesebbre nyílik a szakadék, és ez egyik félnek sem 
érdeke. A szakadék, amely elválasztotta egymástól a 
kontinens két felét, fokozatosan nõtt negyven év alatt, 
és ez a különbség csak tovább növekedne, amit nem 
lehetne fenntartani hosszú idõn keresztül. A dolog 
lényege az, hogy a kontinens egyesítse az erejét, ha ez 
– megint így mondom –, elkerülhetetlen, akkor az élére 
kell állni; nem csak szimpátia meg történelem meg jó-
akarat van a jelenség mögött, hanem jól felfogott érdek 
is: a szomszédainkra az integrációt ki kell terjeszteni. 
Mást mondok: elöregedés nem csak Magyarországon 
van, munkaerõ se lesz és egy ilyenfajta belátás is 
eredményeztheti, hogy a térségben együtt gondolkoz-
zunk. De az érdekek kölcsönösek; gazdaságilag, szoci-
álisan, politikailag, lélektanilag. Fogalmazhatok úgy is, 
hogy ez érdekházasság. Vannak, akik ezt érzelmileg élik 
meg, de az érzelmekre hallgatva könnyen csalódik az 
ember. Érzelmileg különösen akkor tekintettünk Euró-
pára melegen és pozitívan, amikor be voltunk zárva a 
falanszterbe, 1990 elõtt. Akkor minden szép volt, jó volt, 
ami nyugaton volt, az emberek többségének legalábbis, 
mert volt, aki már akkor látta, hogy a fogyasztói társa-
dalomnak is megvannak a maga problémái.

Gerle János: Igen, de Európa lényegesen megvál-
tozott azóta.

Dienes-Oehm Egon: Meg, teljesen megváltozott; 
hangsúlyozom, az ellenség eltûnése döntõ ebben, a 
globalizáció is döntõ, és a történelemnek nem lett 
vége úgy, ahogy azt Fukuyama jósolta. Egyébként az 
én személyes meglátásom szerint nem pozitív irányba 
változott.

Gerle János: Ez elég nyilvánvaló. Mi az, amit a 
folyamatban leginkább negatívnak, amit rossz irányú 
fejlõdésnek tart?

Dienes-Oehm Egon: Ez nem az európai folyamatra 
igaz, hanem a civilizált emberre. A materiális megköze-
lítés, ami amerikai eredetû. Ez az, ami engem zavar.

Gerle János: Európának az volt a szerepe, hogy 
ezzel szemben fenntartson egy szellemi ellensúlyt, egy 
kulturális megközelítést.

Dienes-Oehm Egon: Ezt a szerepét nem játssza el. Ha 
így kérdezi, hogy mi a legnegatívabb – de mégegyszer 
mondom, hogy ez világfolyamat –, az, hogy Európa nem 
az eszmei, a szellemi arculatát próbálta mergerõsíteni, 
hanem az emberek anyagi jóléte volt a döntõ. Lehet, 
hogy az embernek szembe kell fordulnia saját magával 
és a természetével, mert végül is ez az egész történet, 
azt kell mondjam, az emberi természetnek megfelelõen 
alakult.

Gerle János: De hiszen köztudott tények, hogy mi 
volt Jean Monnet kapcsolata az amerikaiakkal, és milyen 
konkrét küldetést teljesített…

Dienes-Oehm Egon: Nem szeretném, ha az embe-
reknek egy újabb háború után kellene ráébredniük 
arra, hogy mik az igazi értékek, és hogy elvesztettük 
a szemünk elõl az emberi értékeket. Ez nem Európa 
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problémája csak, de Európa felelõssége nagy benne. Azt 
is mondanám, hogy az amerikai áramlatokat egy nem 
hatékony védekezés mellett beengedtük, Európa nem 
tudta megszûrni, hogy mi a jó és mi a rossz.

Gerle János: A kérdés most, amikor Magyarország 
a csatlakozás elõtt áll, úgy vetõdik fel, hogy tudunk-e 
olyan szellemi értéket közvetíteni, magunkkal vinni 
ebbe a közösségbe, ha tetszik, testvéri közösségbe, a 
nagyobb és erõsebb családba, amely segíti azt, hogy 
erre az értékvesztésre ráébredjen.

Dienes-Oehm Egon: Biztos tud, azt mondják, hogy 
a magyar ember innovatív, hát majd meglátjuk. De még 
egyszer mondom, ez nem szellemi közösség, az Európai 
Unió nem eszmei, szellemi közösség, hanem elsõsorban 
gazdasági. Igaz ez akkor is, ha az elmúlt évtizedben egyre 
fokozottabban nyilvánult meg a gazdaságon kívüli di-
menziókban, köztük a politikában, a szociális világban, 
a kultúrában. Jövõbeli feladat, hogy a közös európai 
történelmi értékeknek a kontinens lakóinak többsége 
a tudatára ébredjen. Ezen kellene valamennyiünknek 
munkálkodnunk.

DR. NEMES CSABA
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Stratégiai 
Tervezési és Együttmûködési Fõosztályának vezetõje

Gerle János: Kérem, mondja el, mivel foglalkozik és ez 
hogyan kapcsolódik a csatlakozás kérdéséhez.

Nemes Csaba: A Stratégiai Fõosztály vezetõje vagyok 
és már jó tíz éve foglalkozom ilyen témákkal különbözõ 
beosztásban. Két nagy fontosságú üggyel foglalkozom 
most is, amelyeknek nyilván vannak az európai uniós 
csatlakozáshoz kapcsolódó pontjai. Az egyik a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program, a másik, ami ennél is szoro-
sabban összefügg a 2004 utáni európai uniós létünkkel, az 
a Nemzeti Fejlesztési Terv, amelynek a környezetvédelmi 
ügyeit készítjük elõ.

Elõször az EU-csatlakozás és a környezetvédelmi 
program kapcsolatáról: a csatlakozási tárgyalások témája 
elsõsorban a jogharmonizáció volt, hogy milyen joganyaga 
van az Európai Uniónak, ami érinti a környezetvédelmet 
– több, mint 300 irányelv és rendelet közvetlenül, és 
sokkal több, ami nem közvetlenül erre vonatkozik –, és 
hogy ezeket milyen módon vesszük át, és helyezzük be 
a magyar jogrendszerbe. Ezek a tárgyalások zárultak le 
tavaly júniusban, ideiglenesen. Mert addig ideiglenes 
minden ilyen megállapodás, amíg minden EU tagállam 
nem ratifikálta hazánk csatlakozási kérelmét. 

A tárgyalásokon kapott az ország néhány úgynevezett 
derogációs tételt, amely ideiglenes eltérést jelent az euró-
pai uniós szabályoktól. Mi sokkal többet kértünk volna, de 
a tárgyalások végeredménye az lett, hogy négy fõ területen 
kaptunk enyhítést. Az egyik a csomagolóanyagok kezelé-
sére vonatkozó különbözõ elõírások teljesítése; a másik 
az úgynevezett nagy tüzelõ berendezésekre, leginkább az 
erõmûvekre vonatkozó szennyezõanyag-kibocsátási téte-
lek; harmadik a veszélyes hulladékok kezelésével kapcso-
latos irányelvek honosítása és a negyedik, önmagában is 
óriási és költséges tétel, a szennyvízkezelésre vonatkozó 
szabályok betartása. 

Ebben a négy fõ tételben kaptunk néhány éves, a 
szennyvíz esetében sokkal hosszabb határidõ haladékot. 

Ezekkel szorosan összefügg – amivel én személyesen 
foglalkozom – a környezetvédelmi program, tudniillik ez 
határozza meg az ország középtávú környezetpolitikáját és 
az azzal kapcsolatos feladatokat; kinek mit kell csinálnia, 
kik a felelõsök kormányzati és önkormányzati oldalról, 
meghatározza, hogy milyen forrásokra van szükség, és 
feltárja, hogy milyen források vannak. Itt már figyelembe 
kell venni, hogy mire várható hazai pénz, mire uniós pénz. 
Gondjaink is lehetnek majd, mert elõzetes számításaink 
szerint sokkal több pénzre lenne szükségünk ahhoz, hogy 
teljesítsük az uniós elvárásokat, mint amirõl tudjuk, hogy 
meglesz. Ugyanakkor a program elkészítése és végrehaj-
tása nemcsak hazai érdek és EU-s elvárás, hanem törvényi 
elõírás is.

Az elsõ környezetvédelmi programot 1997-ben fo-
gadta el a Parlament, ez a hatéves program most zárul le, 
illetve kicsit csúszik; de a második programnak már idén 
hatályosnak kell lennie, hiszen a 2003 és 2008 közötti 
idõszakra szól. A programra vonatkozóan még az elõzõ 
kormány elfogadott egy koncepciót, mi most készítjük 
magát a részletes programot, amely az Országgyûlés elé 
kerül még ebben a félévben. 

Ennek a programnak kilenc akcióprogramja lesz. Gya-
korlatilag majdnem mindegyik érinti a különbözõ típusú 
európai uniós elvárásokat, és hasonló szemléletû, mint az 
Európai Unió hatodik, tavaly elkészült környezetvédelmi 
akcióprogramja, amely 2010-ig szól. Azt is figyelembe vet-
tük és jónéhány más nemzetközi dokumentumot is. 

Az elsõ és talán legfontosabb pont a szemléletformá-
lásra vonatkozik, a második a klímavédelemmel, az éghaj-
latváltozással foglalkozik. Elsõ megközelítésben azt gon-
dolnánk, hogy ez a kérdés számunkra nem olyan fontos, 
azt hihetnénk hogy ha az éghajlatváltozás bekövetkezik, az 
nem lesz ránk olyan nagy hatással, pedig maga akcióprog-
ram is több területet érint, az energetikát, a közlekedést és 
a mezõgazdaságban végbemenõ folyamatokat. Tekintettel 
kell lennünk azokra a kibocsátott szennyezõanyagokra, 
amelyek az üvegházhatást kiváltják, de hatásal lesz életünk 
olyan fontos környezeti elemeire, mint a víz és a talaj is. 
Ha ez az éghajlatváltozással foglalkozó program sikeres, 
akkor minden más, környezeti szempontból fontos elem-
re is pozitív hatással lesz. 

Harmadik a környezetegészségügy és az élelmiszer-
biztonság területe. Itt is nagyon fontos a talajszennyezés 
kérdése és a különbözõ genetikailag módosított szerve-
zetek is, amelyek egyre inkább bekerülnek majd – sajnos 
– a mi élelmiszerforgalmunkba is. Ezzel kapcsolatban 
az Európai Uniónak az USÁ-hoz képest még viszonylag 
szigorú az elõírása. Nálunk született egy törvény, ami 
a genetikailag módosított szervezetekre vonatkozik, az 
szigorúbb, mint az Unióé, és reméljük, hogy szigorúbb 
is marad. Fontos, hogy ebben a programban is megemlít-
sük, hogy mi a szabályozásunkat jobbnak tartjuk, mint az 
Unióét. És ez is segítség, hogy megmutassuk, hogy mi az, 
ami nekünk fontos. Nagyon sok termék, ami az Egyesült 
Államokból érkezik, szóját tartalmaz, és a szójának 70-80 
százaléka genetikailag módosított. Nem igazán ismerik a 
szakemberek, hogy milyen lehetséges káros hatása van, de 
ha nem ismerjük, legalább azt az érvet használjuk – ami 
egyébként ENSZ alapelv –, hogy legyünk elõvigyázattal, és 
ne használjuk azt, amirõl nem tudjuk, milyen veszélyeket 
rejt. Érdekellentétek persze vannak kis hazánkban is, más 
országokon belül is, hogy mit mikor használjunk, óriási 
viták vannak, bár a génkezelésnek vannak elõnyei is, mert 
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elõ lehet állítani aszálytûrõ vagy betegségtûrõ fajtákat, de 
vannak veszélyei is, amikrõl jobb, ha beszélünk, mint ha 
nem, mert akkor nem tudunk védekezni sem. 

A negyedik akcióprogram a hazai biodiverzitás 
megõrzésével foglalkozik. Tudni kell, hogy szerencsé-
re Magyarország, meg jó néhány más társult ország 
biodiverzitása sokkal gazdagabb, mint a jelenlegi európai 
uniós országoké; az egyik célunk, hogy ezt õrizzük meg. 
Õrizzük meg, amink van. Ezért is fontos, hogy legyünk 
erõsebbek, mint az Európai Unióban fellelhetõ szabá-
lyozás. Ez vonatkozik a kulturális örökségre is, de most 
maradjunk a környezetnél. 

A következõ terület a városi életminõség – az elõzõ 
hatéves programban csak településrõl beszéltünk –, most 
ezt kettébontjuk; köztudott, hogy több mint 300 város 
van az országban, de ennek nagyjából csak 10 százaléka 
városias település, mégis a lakosságnak több mint a fele 
ezekben lakik. Másfajta problémákkal szembesül kör-
nyezeti szempontból, szociális szempontból is, mint a 
vidéken, a kisebb településeken élõk. Ezt követi a vidéki 
környezetfejlesztési és területhasználati program, ami 
különbözõ problémákat fogalmaz meg a földhasználat-
ban, a mezõgazdaságban, a kistelepülések kapcsán.

A víz minõségével kapcsolatos akcióprogramot is 
megfogalmaztuk, ez a fenntartható édesvízhasználattal 
foglalkozik. Régen az ország viszonylag gazdag volt vízben, 
a jelenlegi területen a felszíni vizeink több mint kilencven 
százaléka kívülrõl érkezik. Emiatt is fontos, hogy ami itt van, 
azt megvédjük. A felszín alatti vizeink jó része is veszélyez-
tetett, tehát gyakorlatilag ez a program arra fog fókuszálni, 
hogy a bejövõ felszíni vizeinket minél elõbb tisztítsuk meg, 
és a távlati ivóvízkészleteinket védjük meg. 

Az utolsó két terület az úgynevezett hulladékgazdál-
kodással és a környezetbiztonsággal foglalkozó program. 
Az utóbbiban részben kármentesítési elemek is vannak, 
olyan kérdésekkel is foglalkozunk, amelyek hosszabb táv-
ra, akár 20-30 évre érvényesek. Próbáltunk egy kis magot 
elvetni, hogy a környezetpolitika, a környezetvédelem 
majd úgy 10 év múlva a természeti erõforrásvédelemmel 
foglalkozzon, a természeti erõforrások bölcs, fenntartható 
használatával, ezt próbáltuk elõre megfogalmazni.

Ezek az elemek jórészt szereplenek az EU különbözõ 
környezetpolitikai dokumentumaiban is, ugyanakkor 
szeretnénk, hogy a jelenlegi természetvédelmi, környe-
zetvédelmi szabályozásunk pozitívumai megmaradjanak. 
Részben persze szigorítunk is. Indikátorokat fogalmaz-
tunk meg minden feladathoz – több mint háromszáz fel-
adatot terveztünk meg –, minden feladathoz rendeltünk 
valamilyen mutatót, hogy mérni tudjuk az elõrehaladást 
és elmaradást egyaránt. Ez persze nem mindig probléma-
mentes, de ezt szeretnénk a gyakorlatba bevezetni.

A másik fontos téma a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT). 
Ez arról szól, hogy milyen módon használjuk majd fel az 
Európai Unió úgynevezett strukturális alapjait. Gyakorlati-
lag az Európai Unióból beérkezõ pénzekre, támogatásokra 
kell programot, kerettervet készíteni úgy, hogy el tudjuk 
fogadtatni az Unióval, hogy nekünk ezekre a programokra 
szükségünk van. 

Ahogy most állnak az egyeztetések a Miniszterelnöki 
Hivatallal, négy olyan intézkedése lesz az NFT környezet-
védelmi prioritásának, amelyek alapján kell majd kiírni 
jövõre a pályázatokat, amikre természetesen az egész or-
szágból lehet pályázni. Mi ez a négy intézkedés? Az elsõ a 
települési környezetvédelem és fejlesztés ügye, a második 
a természetvédelmi ügyekkel kapcsolatos intézkedés, a 

harmadik a megújuló energiaforrások fejlesztése és az 
energiatakarékosság, és a negyedik a környezetbiztonság, 
ideértve olyan árvízvédelmi fejlesztéseket, amelyeknek 
van környezetvédelmi szerepük is. 

Azért fontos az NFT-t már most ismerni – máris 
elérhetõ szabadon az interneten (www.euforium.hu) 
–, mert ha tagok leszünk, 2004 májusától elvileg már 
várják a projekteket. Arra is gondolni kell, hogy hosszú a 
brüsszeli adminisztrációs idõ is, ezért ha idõben nincse-
nek kész projektek, akkor óriási késés lesz. Jó idõben fel 
kell készíteni az embereket, hogy megfelelõ keretekben, 
programokban gondolkodjanak. Persze segítünk mi is, 
segít az Európai Unió is, de azt is biztosítani kell, hogy 
minél átláthatóbb legyen a rendszer.

Gerle János: az EU-ban van egy kialakult szabályozási 
rendszer, és mi most a saját jogrendszerünket alkalmazzuk 
ehhez. Milyen mértékig van lehetõség a fordított irányra, 
hogy a nálunk kialakult rendszert meg tudjuk tartani az 
EU szabványok ellenében, vagy esetleg befolyásoljuk az 
EU elõírásait? Említette például a mienkénél puhább 
szabályozást a genetikailag kezelt élelmiszerekkel kap-
csolatban. 

Nemes Csaba: Egyelõre erre nincs lehetõségünk. 
Ha majd tagok leszünk, akkor, és akkor is csak úgy, ha 
találunk partnereket. Egy ország az nem ország, még 
négy-öt sem, ha kicsik. Tehát amennyire a nemzetközi 
együttmûködések gyakorlatát ismerem, számunkra nagy 
lehetõség a visegrádi négyek csapata, mert Lengyelor-
szág már nem kicsi. Akkora, mint a többi társult ország 
együtt. Tehát ha a visegrádi négyeket használjuk majd 
lobbi-csapatnak, akkor lehet lehetõségünk akár ilyen kér-
désekben is érvényesíteni az érdekeinket. Most az nyújt 
némi lehetõséget, hogy úgynevezett irányelveket is kell 
harmonizálnunk, mert az irányelvet nem kell pontosan 
betartani, csak a céljait megvalósítani. Vannak rendelet 
tipusú elõírások, ott már nincs mese. De ha már tagok 
leszünk, akkor picit még azt is tudjuk alakítani. 

Gerle János: Mennyire vannak vagy voltak konzul-
tációk a társulásra váró országok között, például éppen 
ilyen kérdésekben volt-e valamilyen egyeztetés, hogy a 
jogharmonizáció során közös álláspont alakuljon ki? 

Nemes Csaba: Közös álláspont kialakításáról nem 
volt szó, mert mindenki taktikázott, de környezetvédelmi 
szempontból a visegrádi négyek, akik vezetõ országok a 
csatlakozó országok között, 1998 óta félévente egyeztet-
tek egymással miniszteri és szakértõi szinten is. Közös 
álláspontot néhány részletkérdésben azért ki lehetett 
alakítani. Fontos volt például az ISPA kérdése, ez egy 
EU-elõcsatlakozási alap, ami a környezetvédelmi és köz-
lekedési fejlesztéseket támogatja, és ezzel kapcsolatban a 
visegrádi négyeknek az volt a közös álláspontja, hogy túl 
magas a határérték és nagyon merev a rendszer, nem akart 
befogadni például olyan projekteket, amelyek több kisebb 
részbõl tevõdtek össze; ha például több kis önkormány-
zat adta össze a pénzét, mert csak így tudta meghaladni 
az ötmillió eurós határt. Ebben közös álláspont alakult 
ki, azt eljuttattuk a külügyminisztereknek és ebbõl több 
sikeres akció történt. De a partnerkeresést tovább kell 
folytatnunk, hogy ne csak a visegrádi négyekkel, ne csak a 
szomszédainkkal, ne csak Ausztriával tudjunk összefogni. 
Ausztria olyan szempontból jó példa, hogy õk ki tudtak 
maguknak harcolni jó néhány, az EU normánál szigorúbb 
eltérést pl. a természetvédelmi szabályozásban. Itt most 
ebben a házban nekem ezt kell elõnyösnek tekintenem, 
de ha átmennénk a Gazdasági Minisztériumba vagy a 
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Földmûvelési Minisztériumba, azt hallanánk, hogy nem 
mindig jó a gazdaság és a társadalom számára, ha szigo-
rú környezetvédelmi szabályozás van. Én úgy gondolom, 
középtávon és hosszú távon biztos hogy jó, rövid távon 
mondhatják gazdasági szakemberek, hogy a versenyképes-
séget csökkentõ hatású, de ez rövidlátó szemlélet. 

Gerle János: Az egyeztetések az egyes szakminiszté-
riumok között hogy történtek? Ha itt Nemzeti Fejlesztési 
Tervrõl van szó, akkor a gazdasági és a környezetvédelmi 
érdekeket nyilván össze kell hangolni. 

Nemes Csaba: Ez mindig a legnehezebb. Megvoltak 
már az elmúlt négy évben is a formalizált bizottságok. 
Gyakorlatilag minden európai uniós fejezetnek volt tárca-
közi bizottsága. Hozzánk is meg voltak híva a különbözõ 
minisztériumok képviselõi, azaz mi tudtunk egymásról 
és tudtunk a más ágazati tárcaérdekek mentén kialakult 
politikáról. 

A környezetvédelmi tárgyalások lezárása sikeres volt. 
Amikor mi derogációt kérünk, azaz átmeneti mentességet 
egy-egy környezetvédelmi rendelet vagy irányelv alól, az 
azt jelenti, hogy mi azt késõbb szeretnénk megvalósítani. 
9 vagy 10 ilyen kérdés volt, ami aztán lecsökkent, de zöld 
szempontból a lezárás éppen így lett szebb. Így viszont 
sokkal több pénzre lesz szükségünk, aminek én most nem 
látom teljesen a realitását. Nem látszik ma még, hogy amit 
elvállaltunk, azokhoz a következõ években honnan lesz 
elegendõ forrás.

BÓNA LÁSZLÓ
író, homeopata

Bóna László: Európához való csatlakozásunk számomra 
szellemi, mentális kérdéseket vet fel. Nekem, mint ho-
meopátiás gyógyítással foglalkozó író embernek a csatla-
kozásról való gondolkodás a szellem egészségének vagy 
betegségének a kérdése. Arra a kérdésedre készültem 
ugyanis, hogy milyen szellemi állapotban kellene csatla-
koznunk Európához. Ez a kérdés ugyanúgy jogos, mint az, 
hogy milyen gazdasági növekedésre kell szert tenni, vagy 
milyen szociálpolitikát kell folytatni, hogy kell a jogrendsz-
ert átalakítani, vagy például milyen infrastrukturális szintet 
kell elérni. Ugyanennyire alapvetõnek érzem azt a kérdést, 
hogy milyen mentális, milyen lelki állapotban kell lennie a 
magyar népességnek, hogy integrált része legyen Európának. 
És hogy egyáltalán Európa milyen mentális egészségi állapot-
ban van? Hogy egy egészséges közösséghez csatlakozunk-e 
vagy beteghez? 

Nem csak az a kérdés, hogy egy közösséghez való 
csatlakozás milyen anyagi áldozatokkal és elõnyökkel 
jár, hanem hogy szolgálja-e a benne élõk lelki egészségét 
a közösséghez tartozás. Hogy építi-e õket lelkileg vagy 
sem? Hogy a közösség keretet ad-e, lehetõséget ad-e 
az egyén szabad kreativitásának, ilyenformán mentális 
egészségének, vagy korlátozza, rombolja? Lehetnek-e a 
csatlakozó nemzetek szerves részei egy közös európai 
sorstudatnak, ha van egyáltalán ilyen? Lehetséges-e hogy 
ne a befogadott, megsajnált, kihasznált szegény rokon, ne 
az állandóan betörekvõ, küszöbön kolduló, nemkívánatos 
vendég szerepét töltsék be, hanem tényleg az európai 
szellemiség részei legyenek? Ebbõl a szempontból fontos 
lenne megértenünk, hogy Európának az emberiség léle-
kfejlõdési drámájában milyen szerepe van.

Samuel Hahnemann, aki kétszáz éve a homeopátiát, 

mint az akadémikus orvoslással szembenálló alternatív 
gyógymódot kidolgozta, a homeopátiával egy individuális 
terápiát talált ki, ezzel hozott a gyógyászatban radikálisan 
újat. A betegségeket személyre szabottan, az egyéni sor-
shoz mérve nézte. Az egyéni sors teljességét és individu-
alitását figyelte meg ahhoz, hogy gyógyítson. Egyetlen 
esetben tett kivételt: a járványoknál. Akkor úgy gyógyí-
totta a járványban megbetegedett, tehát nem individuális 
tüneteket mutató betegeket, hogy összeírta az összes 
beteg ember összes tünetét, amelyeket egy járványban 
tapasztalt, és azt egy ember tüneteként értelmezte. Tehát 
úgy vette, mintha egyetlen egy emberrõl volna szó. Ilyen-
formán az egyes betegek egyforma és közös betegsége a 
járvány géniuszára, egy közös lelkiségre, egy közös lelki, 
szellemi állapotra mutatott, azt fejezte ki. 

Gerle János: Mintha egy közös sorsról volna szó.
Bóna László: Igen, és amikor azt mondtad, hogy 

Európáról beszélgessünk, és engem, mint home-
opátiával foglalkozó embert kérdezel, eszembe jutott, 
hogy Európára vonatkoztatva lehet-e közös sorsot nézni. 
Ha összeírnánk a különbözõ népek, nemzetek, emberek, 
individuumok „tüneteit”, egyéni sajátosságait és szimbo-
likusan egy embernek vennénk Európát, akkor lenne-e 
látható közös európai géniusz? Mondhatjuk-e hogy van 
egy európai sors? Lehet-e úgy beszélni az európai ember-
rõl, mint európai emberrõl? Meghatározza-e egyáltalán 
az individuumot, hogy õ európai? Tehát az európaiság 
tudata az sorstudat-e? Benne van-e az emberben, hogy ha 
európai tudata van, akkor összeköti a saját egyéni sorsával 
ezt a kérdést? Mi a meghatározóbb, az európaisághoz való 
tartozás tudata, vagy az egyén sorsa, ami teljen független 
ettõl a kérdéstõl? Az a kérdés tehát, hogy van-e közös 
téma, ami összetartja az ebben a régióban élõ embereket? 
Lehet-e azt mondani, hogy az európaiságnak van egy 
közös témája? Egészség-e az európai tudat vagy betegség? 
Összetarthatja-e valami Európát, van-e közös téma, ami 
köré rendezõdik az európai emberek sorsa, tudata? És 
akkor oda tartozunk-e? A magyar ezt a fajta közös témát 
hordozza-e magában? Létezik-e egy saját témája, és van-e 
egy európai téma is a sorsában? Ez fontos szellemi kérdés 
a számomra, ha a csatlakozásról beszélünk.

Gerle János: A kérdéseket úgy sorolod, mintha a 
sorstéma egy betegség-karakterhez tartozó dolog volna. 
És azt kérdezed, hogy az európai lét betegség-e, vagy nem. 
De ez olyan állapot, amit nem tudok sem egészségnek, 
sem betegségnek felfogni. Lehet az európaiságnak egy 
beteg, torz változata, de az európaiságot magát nem tu-
dom így felfogni.

Bóna László: Ezt a homeopátiában úgy mondják, 
hogy ha van egy fõ sorstéma, annak vannak kompenzált 
és dekompenzált állapotai. Egy ember egy fõ sorstémát jár 
körbe az életében. Ennek lehetnek egészséges állapotai, 
akkor ez kompenzált módon van jelen, tehát a szélsõségek 
harmonikus egyensúlyban vannak, vagy az egyensúly el-
tolódik valamilyen irányba, és akkor dekompenzált álla-
potba kerül. Tehát az a kérdés, hogy összetartja-e valami 
közös sorstéma ezeket a nemzeteket, és ha igen, akkor 
mi ez? És ez egészséges vagy beteg állapotban van-e? Azt 
hiszem, ez a világ minden régiójában alapkérdés. Érdekes 
lenne megvizsgálni az amerikai tudatra vagy az iszlám világ 
tudatára vonatkozóan is. Az a sorskérdés, ami összetartja 
például az iszlám nemzeteket, mitõl dekompenzálódik, 
vagy mitõl kerülhet kompenzált állapotba? Azért kérdés 
ez, mert tudnunk kellene, hogy mihez csatlakozunk, egy 
egészséges vagy egy beteg európai tudathoz. 
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Gerle János: Hogyan lehet ezt megállapítani?
Bóna László: Érdemes lenne azon gondolkodni, hogy 

mi az a fõ lelki vagy mentális probléma, ami mentén el-
rendezõdik az európai tudat a réginek, vagyis történetileg 
Európának nevezett Európában? Ahogy Európát, úgy az 
egész világot és a teljes emberiséget is lehetne egy em-
berként nézni, és a jelenlegi világállapot géniuszát, közös 
lelkiségét, szellemiségét keresni. Lehetne olyan szellemi 
látással tekinteni a ma élõ emberiségre, mintha szellemi 
állapota egy közös tünethalmaz lenne, ilyenformán le-
hetne az emberiséget úgy szemlélni, mintha egy közös 
lélek fejlõdésének útját járná. És lehetne az egyes régiók 
sorstémájára úgy nézni, mintha az egy közös emberi 
lélekfejlõdésben képviselne valamilyen egyéni, saját di-
menziót. Ha az egész Föld népességét vesszük egy közös 
sorsnak, egy lélek fejlõdésének, akkor ebben, érzésem 
szerint, az európai ember a lelkiismeret feladatát hor-
dozza. A jelenlegi világhelyzetben Európa a lelkiismeret 
szerepét játssza. Mintha Európa mindig azon dolgozna 
szellemi úton, hogy hogyan tudja a világ egyéb pontjain 
felfedezett „árnyékot” – amit most az iszlám képében 
saját árnyékának vél –, integrálni. Integrálja-e egyáltalán 
a személyiségébe a saját árnyékát vagy ellenségesen 
lépjen fel vele szemben? Amerika egyértelmû választ ad 
arra, hogy ellenségnek kell tekinteni mindent, amit saját 
árnyékunknak tekintünk. Európa pedig olyan, mintha 
beteg, döntésképtelen helyzetben lenne, mert a lelkiis-
meret szerepét vállalja magára. Állandóan a lelkiismeret 
problémájával küszködik. 

Gerle János: Kinek a lelkiismeretével?
Bóna László: Az európai régióban élõ emberek 

személyes, egyéni lelkiismeretével, múltjának, családjának 
lelkiismeretével. Mindig ugyanazok a kérdések merül-
nek fel, mindig ugyanolyan szemszögbõl, a lelkiismeret 
szemszögébõl: mit szabad, mit nem, mit kell tenni, mit 
kötelesség megtenni, mibe nem szabad beavatkozni, mit 
kell hagyni, meddig terjed a szabadság, meddig az egyéni 
és meddig a csoport szabadsága? Ahogy Európa magára, 
mint felvilágosult tudatra néz, és büszke a polgári demo-
kratikus szabadságjogokra épülõ társadalomra, mint saját 
vívmányára, az most rendkívül bizonytalan állapotban van 
a lelkiismeret révén. Lehet-e ezzel élni? Hogy tudja ez az 
individuális szabadságon alapuló életszemlélet integrálni 
a személyiségnek azokat az árnyék részeit, amit, mondjuk, 
napjainkban az iszlám megtestesít? Azt gondolom, hogy a 
keresztény világ úgy tekint az iszlámra, mint ahogy Jung 
ír a személyiségben lévõ árnyék-személyrõl. És a kérdés 
az, hogy ha magamban fölismerem az árnyék-személyt, 
mit teszek vele? Elfojtom, vagy integrálom? És ebben a 
fõ kérdésben, hogy az árnyékot elnyomnom kell-e, vagy 
integrálom a személyiségembe, Európa a lelkiismeret 
problémájával néz szembe, azt vállalja fel. És jelenleg nem 
tud rá érvényes választ adni, döntésképtelen helyzetben 
van.

Gerle János: Az, hogy Európa a lelkiismeret sz-
erepében van, ezt az ember csak pozitívan tudja meg-
ítélni. De a mai világhelyzetben éppen a bizonytalanság 
miatt a lelkiismeret kérdése nem manifesztálódik. Vagyis 
amit mondtál, úgy értelmezem, hogy a bizonytalanság, a 
döntésképtelenség beteg állapot a szerephez képest.

Bóna László: Igen. A lelkiismeret csak akkor hoz 
döntésképtelen helyzetbe, ha bûntudattal terhelt. Azt 
gondolom, hogy a különbözõ európai nemzetek szellemi 
úton egyformán a lelkiismeret közös témáján dolgoznak, 
de különbözõ módon vannak bûntudattal terhelve, és 

különbözõ módon viszonyulnak a saját bûntudatukhoz. 
Ez határokat teremt egy határtalan Európában. Itt van a 
magyar sors problémája is, hogy talán a magyar nemzet 
áll a legrosszabbul ezzel a kérdéssel. Itt vannak a legnagy-
obb szélsõségek abban a kérdésben, hogy a bûntudattal 
mit kell kezdeni. Teljesen elnyomni, vagy gátlástalanul 
felszínre hozni? A múltat, a múlt bûneit, a múlt terheit 
szégyentelenül a felszínre kell-e hozni, vagy teljes mérték-
ben nem szabad velük szembenézni? Úgy értem, hogy a 
magyar közszellemben, a nyilvánosság elõtt zajló közgon-
dolkodásban ez nagyon ellentétesen jelenik meg.

Gerle János: Történelmi távlatban Európát tekinth-
etem minden baj forrásának, ami a földön létrejött. 
Európának van oka a saját lelkiismeretével nehéz helyzet-
ben lennie. A magyarságnak önmagával kapcsolatban van 
lelkiismereti problémája. Úgy érzem ez nagyon lényeges 
különbség, hogy míg az iszlámmal, és nem akarom 
sorolni, mindenütt elszámolnivalói vannak az európai 
nemzeteknek, a spanyoloknak, a portugáloknak, an-
goloknak, franciáknak, németeknek, addig a magyarok 
bûnei vagy mulasztásai a Kárpát-medencére vonatkoznak. 
Amit én nagyon komoly különbségnek látok. Bár lehet, 
hogy a probléma természete hasonló.

Bóna László: Komoly különbség van a feldolgozás 
módjában. Ahogy a bûntudatához viszonyul a magyar 
szellemiség, az egészen más, mint a közös európai bûn-
tudat-feldolgozás, ami a régi Európát egészen más módon 
tartotta össze. Az európai nemzeteknek ez a fajta lelkiis-
merete már az összeegyeztetett múltfeldolgozás talaján áll. 
De még nagyon bizonytalan állapotban van és mindenre 
lelkiismereti kérdésként tekint. Akármilyen problémára, 
amely a világban zajlik, mindig a lelkiismeret szemével néz 
és ez valahogy döntésképtelenné teszi. Annyiban, amen-
nyiben bûntudattal van terhelve a lelkiismerete. De úgy 
érzem, hogy sokkal szélsõségesebben dolgozza föl ezt a 
magyar nemzet, mint ahogy az európai nemzetek képesek 
rá, vagy ahogy elkezdték. 

Gerle János: Pontosabban meg kellene határozni a 
lelkiismeret fogalmát, hogy ne legyen félreérthetõ.

Bóna László: A lelkiismeret pozitív dolog, ha van 
valakinek. Ha bûntudattal terhes, az a lelkiismeretfurdalás. 
Valamiféle stabil, eddig tudott erkölcsi jó meghasonlott 
azzal, amit Európa tett. Tehát ami Európában történt, 
amit Európa végrehajtott, az homlokegyenest más, mint 
amit erkölcsileg helyesnek tart, morálisan elfogadhatónak 
ítél. Amit nem tud feldolgozni. És ez az Európa olyan 
hatalmi, erõnléti helyzetbe került, hogy ítélkezhetne a 
világ többi részén. Amerika lelkiismeretfurdalás nélkül 
ítélkezik. Magabiztosan, rámenõsen és határozottan, nem 
nézve szembe ugyanezzel a problémával. Pedig ugyanez 
a probléma nála is elõállt, de azzal nem számol. Magabiz-
tosan és határozottan ítélkezik és cselekszik azon szellemi 
vívmányok biztos talaján, amelyeket Európából integrált. 
Tehát a polgári demokrata hagyományok, az individuális 
személyi jogok vívmányának szellemében. 

Európa ugyanezen vívmányok szellemében bizonyta-
lan, mert közben lelkiismeretfurdalás gyötri. Mert tudja, 
hogy ezen vívmányok révén fölépített múltja ezzel gyök-
eresen ellenkezõ eredményekre vezetett. Ez érthetõ?

Gerle János: Érthetõ, de nem tudok egységesen 
ítélkezni. Mikor azt mondod, hogy Amerika cselekszik 
és hogy Európa hezitál, akkor óhatatlanul meg kívánom 
különböztetni az amerikai kormányt attól a sok amerikai-
tól, akiknek ez nem tetszik. Ugyanígy Európában is vannak 
nagyon erõs, talán kevésbé nyílt, de nagyon is céltudatos 
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erõk, amelyek nem különböznek az amerikaitól, csak jobb 
kulissza mögé rejtõznek. 

Bóna László: Abból indultunk ki, hogy van-e 
egységes szerep. Eljutottunk oda, hogy nincs. Tehát, 
hogy Európa is különbözõ, ellentétes erõk, irányzatok, 
mozgalmak, szellemiségek mozaikja. Mondhatjuk ezt 
is. De én azt a hipotézist tettem föl, hogy nézzünk rá 
úgy, ahogy homeopátiásan nézünk egy járványt, hogy 
minden apró jelenséget dobjunk össze. Azt gondolom, 
hogy akiket különbözõ szándékok vezérelnek, attól még 
ugyanaz a közös szellemi probléma munkálódhat ben-
nük, nevezetesen a lelkiismeretfurdalás kérdése. Ha azt 
gondolom, hogy Európának az emberiség lélekfejlõdési 
drámájában a lelkiismeret a szerepe, akkor szellemi úton 
a magyarságnak ezt a fajta lelkiismereti drámát kell határo-
zottan végigjárnia. 

Gerle János: Beszéltünk arról, hogy van egy történel-
mi és egy ma adott állapot, és a kettõ nem azonos. De a 
lelkiismeret kérdését folyamatos témának tekinted, ami 
a történelmi állapotra és a maira is jellemzõ. Az európai 
kultúra a történelem folyamán, minden történelmi mu-
lasztás ellenére, újra és újra vállalni tudta a lelkiismeret 
szerepét és szellemi nagyjai képviselni tudták ezt az 
álláspontot. A mai Európára szerintem inkább az jelle-
mzõ, hogy e tekintetben bizonytalanodott el, hogy a ma 
Európát képviselõ Unió vezérlõ csillagai nem azok a szel-
lemek, akik a lelkiismeretükkel valóban szembe tudnak 
és akarnak nézni. Vagyis a magyarok helyzete vizsgálható 
úgy, hogy miként viszonyul a történelmi, eszmei európai 
funkcióhoz, és hogy hogy viszonyul a mai állapothoz.

Bóna László: Így van, igen. És hogy a magyar szel-
lemiség képes-e a múlttal szembenézni, a múltat feltárni, 
a vezetõi képesek-e az Európával közös lelkiismereti sz-
erepet vinni. Már az eddig nem az európai közösséghez 
tartozó nemzetek bevétele is lelkiismereti kérdés volt. 
Hogy bevegyék-e a cseheket, lengyeleket, magyarokat 
– egy évtizede errõl folyik a vita. Bármilyen racionális 
érvrõl legyen is szó, hogy mikor, miért, pénzügyileg hogy 
állnak, infrastrukturálisan hogy állnak; minden mögött azt 
érzékelem, hogy van egy lelkiismereti dilemma. Kellenek-e 
õk nekünk, van-e felelõsségünk irántuk? 

Európa akár a perifériáról gondolkodik, akár 
világkérdésekrõl gondolkodik, mindig lelkiismereti 
drámáról van szó. Aztán megpróbálja megmagyarázni a 
döntéseit különbözõ reáliákkal. Ha a lélekfejlõdés felõl 
nézzük, akkor a lelkiismeret, a lelkiismeretfurdalás, a bûn-
tudat a téma, amit Európa megtestesít. Az a kérdés, hogy 
a magyar szellemiségnek ez a lelkiismereti része érett-e 
arra, hogy a közös európai témában részt vegyen? Mi hogy 
tudunk felelõsen gondolkodni, ha nekünk kell dönteni 
például arról, hogy legyen-e nálunk egy katonai repülõtér? 
A lelkiismeret nem az, hogy kinek feleljek meg, kihez 
alkalmazkodjam. Belsõ lelkiismeretrõl beszélek, ahol 
valahol mélyen tudom, hogy mit lenne jó cselekedni. Ezt 
nevezhetjük a lélekfejlõdésben a lelkiismerethez való fel-
növésnek. Ha Európa a lelkiségben a lelkiismeret kérdését 
viszi a világban, akkor a beleintegrálódott nemzeteknek 
is ezt a fajta felelõs lelkiismeretet kell képviselniük, ez 
egy belsõ morál, szilárd belsõ értékrend. Ami esetleg 
bûntudattal terhelt, és amivel esetleg nem néz szembe, 
vagy rosszul néz szembe, vagy szélsõséges módon néz 
szembe. 

Gerle János: Európa ezt az eszmei szerepet viszi 
a világban? Vagy ez beteg állapotban van most? Ahová 
emelkednie kellene a magyarságnak, az egy eszmei 

Európa. Ha õk bûntudattal viszonyulnak a magyarokhoz, 
az jogos, hiszen konkrét bûnöket követtek el, amiknek 
töredékét tennék jóvá. De messze vannak attól, hogy ez 
azon a morális szinten történjék, amirõl te beszélsz. A 
magyar alkalmazkodás, abban a képben, amit lerajzoltál, 
az eszményi Európához történik.

Bóna László: Igen, de azt a kérdést is feltettem, 
hogy egy beteg európai tudathoz fogunk-e csatlakozni, 
vagy egy egészségeshez? Ez is kulcskérdés. Itt nagyon 
súlyos tünetek vannak, amelyeket gyógyítani kell. És 
ez mindenütt megnyilvánul, ahol az emberi lét alap-
kérdései fölbukkannak: az eutanáziától az abortuszig, 
a határok teremtésétõl a határok megszüntetéséig, a 
közös pénztõl a nemzeti valutáig, akár gazdasági, akár 
morális, akár kulturális kérdésrõl van szó: Európa próbál 
lelkiismereti választ adni és döntésképtelen. Mert úgy 
érzem, hogy beteg a lelkiismerete a bûntudattól, amit 
elkezd földolgozni, de nem tudom mennyire mélyen és 
sikeresen-e. De ebben a gyógyulási folyamatban, ahogy 
mondtad, Európának egy eszményi lelkiismerethez kell 
visszanyúlnia. És a magyarságnak is, ha Európához akar 
csatlakozni. Egyenlõre nem a lelkiismeretet útját látom, 
hanem az alkalmazkodást. Tehát arról van szó, hogy ott 
a helyem, ahol befogadnak. Mondják meg nekem, mit 
hogy jó csinálni. Így éppen nem a lelkiismeret vezérel. 
A lelkiismeret útján nem az jár, aki úgy cselekszik, ahogy 
neki mondják. Látom hogy õ jól tudja, és azért én is úgy 
csinálom, mint õ, mert õ jól tudja: ez nem a lelkiismeret 
vezérlõ hangja.

Gerle János: De hát maga a folyamat, ami egy 
kompenzációs folyamat, ahogy mondod, nem errõl szól. 
Nem arról szól, hogy az eszményi Európa fölemeli Mag-
yarországot, hanem hogy egy eszmény alatti Európa a saját 
üzletpolitikájába vonja be Magyarországot.

Bóna László: Tehát egy beteg állapothoz való 
csatlakozásról van szó és az a kérdés, hogy gyógyító 
folyamatot tud-e Magyarország ebbe bevinni, vagy nem? 
Ez nagyon nagy kérdés. Magyarországnak is és a többi 
csatlakozó országnak is kulcsszerepe lehet ebben. Mert 
létezik egy „vén Európa”- kép is, hogy ez egy elöregedett, 
lehasznált lelkiismeret. Európa már annyi mindenen át-
ment. Ez is egy mítosz: a „vén Európa”. Európa annyi 
mindenen átment, annyi bûnt követett el, annyi titkos 
bûnös üzlete volt már. Legjobb lenne az egészet nem 
feldolgozni, hanem elfelejteni és valami új és friss életet 
kezdeni. És ha ennek felelnek meg a csatlakozó országok 
egy egészségesebb lelkiállapottal, akkor a csatlakozás 
gyógyító folyamat. De ha nem így történik, vagyis ha 
a csatlakozók nem tudnak ebbe a szellemi állapotba 
kerülni, és nem visznek spirituális többletet az európai 
lelkiismeretbe, nem visznek valami emberi pluszt, friss 
morált, erkölcsi stabilitást, határozottabb állásfoglalást, 
akkor az nem gyógyító folyamat. Akkor úgy van, ahogy 
mondtad, hogy egy beteg, piszkos és bûnös ügyletekben 
megcsömörlött rossz lelkiismerethez kapcsolódik egy 
újabb rész, amelyiknek még lelkiismerete sincs.

Ha arról beszélünk, hogy szellemi síkon minek kell 
történnie, ez nagyon fontos kérdéseket vet föl. Ha arról 
szavazunk, hogy tartozzunk, vagy ne tartozzunk az Un-
ióhoz, hogy kell-e ez nekünk, vagy nem, akkor tisztán és 
világosan kellene ennek a szellemi részét is látni.

És sehol nem hallom ezt a kérdést. Csak azt, hogy 
jó-e ez nekünk? Sehol nem hallom azt a kérdést, hogy mit 
teszünk ebbe bele mi? Ez nem hangzik el soha. A csatla-
kozás jelenthet egy gyógyító folyamatot, amelyben nekünk 
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kulcsszerepünk van, de bele is lehet oltódni egy beteg 
testbe. Ennek tétje van, és ha az ember igennel vagy nem-
mel válaszol, akkor ne úgy mérlegeljen, hogy mit kapok, 
hanemúgy, hogy mi dolgom van ezzel nekem. Hogy az én 
individuális sorsomban van-e szerepe egy közös európai 
sorsnak? Van-e egy közös szellemiség, és az mi? És hol van 
nekem ebben dolgom, felelõsségem, szerepem? És az én 
lelkiismeretem hol van ebben? Ezek alapkérdések.

Gerle János: Azt mondod, hogy Magyarországon ez 
a lelkiismereti probléma nemcsak hogy megvan, hanem 
nagyon súlyos. Egy elnyomott kérdéskörrõl van szó, ami 
szélsõségekben tör a felszínre. Akkor az a probléma, 
hogy nagyon ki van szolgáltatva az erõs elvárásoknak, azt 
mondhatnám kényszereknek, és nincs amit adjon, hiszen 
az nincs készen, az még kiforratlan állapotban van. Tehát 
azzal kellene folytatnunk, hogy ezt a beteg állapotot, ami 
itt van, ami nehezíti, hogy Magyarország az eszmei lelkiis-
meretet képviselje, azt hogyan lehet gyógyítani?

Bóna László: Ez egy valódi kérdés. Hogy hogyan lehet 
gyógyítani a szélsõséges jelenségeket, amik vannak, milyen 
formában kezeli azokat a társadalom? Hogy hozza felszínre 
a múltat? Nem véletlen, hogy mint egy elnyomott jelenség, 
egy-egy ponton hihetetlen erõvel tör a felszínre. 

Gerle János: Ha most itt valóban Magyarországot 
nézzük mint beteget, akkor terápiás szempontból az a 
kérdés, hogy be kell-e õt abba a szanatóriumba utalni, ahol 
sok súlyos beteg van, akikhez neki kellene a friss levegõt 
bevinnie, és nagyon nagy az esély, hogy ehelyett még job-
ban megbetegítik – vagy inkább zárjuk karanténba? 

Bóna László: Nagyon plasztikus ez a kép. Errõl beszélek, 
igen. Kaptunk a régi Európától egy kis karantén-idõt. 

Gerle János: Az már lejárt.
Bóna László: Hát egyre jobban jár le. De mire használ-

tuk ezt a karantén idõt? Erre kaptuk és még egy kicsi van. 
Lehet olyan szintre hozni magunkat, hogy tényleg friss 
levegõt vigyünk be a többiekhez. És ebben a szellem 
embereinek van határozott és konkrét felelõsségük. A 
politikusoknak, a médiának, a mûvészeknek, a szellem 
embereinek. És ha ehelyett más dolgokkal szórakoznak, 
jelképeken, megosztottságon, faji hovatartozásokon vi-
tatkoznak, tehát ha ennek teljes mértékben ellene tesznek, 
akkor súlyos felelõsség terheli õket, hogy elvesztegették 
ezt a karantén idõt is, és tényleg betegebb állapotba hoz-
zák a magyar szellemiséget. Akkor a csatlakozás csupán 
egy beteg testbe való integrálódás lesz. 

Tehát arra a kérdésre, hogy mi dolgunk van még 
csatlakozásig és körülötte, arra én azt mondom, hogy a 
magyar szellemi élet felelõsen gondolkodó nagyjainak 
– legyenek ezek gazdasági szakemberek, mérnökök, 
politikusok, mûvészek – kell azzal foglalkozniuk, hogy a 
lehetõséggel, ami létrejön, hogyan lehet élni, és benne 
mi a feladata, dolga a magyar szellemnek. És a szellem 
emberei ebben a bonyolult folyamatban mit tesznek nap 
mint nap.

Gerle János: A szellemi életnek milyen lehetõségeit 
látod, hogy a magyarok lelkiállapota, erkölcsi állapota 
javuljon? Mik azok a pontok, ahova a betegség a legjob-
ban befészkelte magát?

Bóna László: Már az egészség szóból származik a válas-
zom. Az, hogy nem egész. Hogy meg van osztva. Hogy 
magát mindig részként képzeli el az egyén, és sosem az 
egészben helyezi el magát. Szerintem ez a legbetegebb 
terület. Mert nem egészség. 

Azt gondolom, hogy a toleráns közbeszéd mindig gyó-
gyító. Az egymást toleráló, különbözõ véleményekre odafi-

gyelõ, elfogadó, vitatkozó, kompromisszumra, de ugyana-
kkor konfrontálódásra is kész közbeszéd. Ami egységet 
teremt. Az egységen belül persze szabad különbségeket 
létrehozni. Nézetkülönbségeket, szemléletkülönbségeket, 
de egy elfogadó, magunkat egésznek tekintõ, egymás iránt 
toleráns közbeszéd hiányzik. A politikában, a médiában, 
kultúrában. Az a hozzáállás hiányzik, hogy mi most itt 
egyet képviselünk, legfeljebb nekem ebbõl vagy abból a 
szempontból más a véleményem. De attól még egy dolgon 
munkálkodunk.

Gerle János: Próbálok visszamenni idõben, és sehol 
nem találom az elejét, hogy mióta… Trianon? Vagy a 
három részre osztott ország? Talán Mátyás király óta ez a 
probléma állandóan, akut módon jelen van. Hogy kuruc 
vagyok, vagy labanc. Holott csak békében szeretnék élni. 
És úgy tûnik, hogy nem tudok egy egész magyarságban 
gondolkodni, mert hát az ellenség, az is magyar? Ez bor-
zasztó régi probléma, és nem valószínû, hogy két év alatt 
sikerülne vele dûlõre jutni. 

Bóna László: Valószínûleg nem, ugyanakkor mégis 
létezik egy mitikus kép az Európai Unióhoz való cs-
atlakozásról, tudniillik, hogy ez egy ezer éves magyar 
történelem határ pillanata. Lehet, hogy nem így van, de 
ez a mítosz létezik. Ebben a mítoszban az a közös, hogy 
ez szabad csatlakozás. Eddig megkurtítva voltunk és föl-
szabdalva. Eddig uralva voltunk részenként, egységként, 
beolvasztva, leválasztva. Most elkezdõdik valami, ahol 
szabad módon integrálódni lehet egy nagyobba. Most 
nem szétszabdalt részekként kellene csatlakozni, hanem 
mint egység. Soha nem volt fontosabb az egységtudat, 
mint most, mert most nem valami ellen kell egységbe 
forrni, hanem szabad döntést kell hozni. Igaz, hogy 
mindig töredékes létben tudta a magyarság értelmezni 
magát, és mindig volt egy széttördeltség tudata. Ha ezt 
világosan látjuk, akkor akár lehet ez egy olyan közös mag-
yarság- sorstéma, aminek a gyógyulására törekedni kell, 
vagyis nem eltörölni vagy megoldani kell ezt a problémát, 
hiszen ez egy sorstéma, hanem kompenzált állapotba, 
egyensúlyi helyzetbe kellene hozni. Ha értelme csak az 
egységként való csatlakozásnak van, akkor az egységtudat 
létrehozása a cél, és nem a széttördeltségé. Aki ebben a 
tudatállapotban azon munkálkodik, hogy a magyarság 
széttördelt tudata, történelmileg kialakult súlyos rész-
tudata még mélyebb árkokat törjön, az a beteg állapot 
stabilizálásán fáradozik.

Gerle János: Értem, hogy a csatlakozás esélye lehet 
ösztönzõje az egységben való gondolkodásnak. De milyen 
bázisa lehet ennek az egységnek? Mert meg kellene találni 
a közös gyógyító pontokat, ahol össze tudok borulni a 
másikkal. 

Bóna László: Én csak azt mondom, hogy lehet ez 
a szellemi élet fõ kérdése. Én csak azt tudom, hogy kell 
és lehet ezen kell munkálkodni. És mindenkinek a saját 
felelõssége és illetékessége területén valami maradandót, 
valami értékeset kellene létrehoznia. Erre kellene válaszol-
nia mindenkinek, annak is aki tévémûsort csinál, annak 
is, aki újságot ír, aki gyógyít vagy aki politizál, aki prédikál 
és aki tanít. Hogy egy toleráns közbeszéd, egymás megis-
merése, megértése felé haladjon a közélet. Kinek-kinek 
a saját szakmája, kompetenciája, illetékességi területén 
ezzel a kérdéssel kellene foglalkoznia, ha ezt a mentális 
állapotot szeretné egészségesebbé tenni. Ez arra tenné 
képessé a magyar szellemiséget, hogy hozzáadjon valamit 
Európához, és a közös európai tudatot egészségesebbé 
tegye.
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EKLER DEZSÕ
építész

Gerle János: Sokat dolgoztál európai uniós beruházókkal 
Magyarországon, és közvetlen képet tudtál alkotni az épí-
tész-sztárok világáról. Néhány évvel megelõzted a hazai 
építészek jó részét, akiknek ezután lesznek ilyen tapasz-
talataik. Milyennek látod a kiinduló helyzetet, amelybõl a 
csatlakozás bekövetkezhet?

Ekler Dezsõ: A Disznókõ borászat létesítésekor, 10 
évvel ezelõtt szerzett tapasztalataim, illetve most az Alessi 
céghez fûzõdõ kapcsolataim azt mutatják, hogy ma nyuga-
ton jóval nagyobb az építészet és az építészek megbecsü-
lése. Pontosabban és tisztábban körülhatárolt a szerepük. 
A legtragikusabb fejlemény Magyarországon az elmúlt tíz 
évben ilyen szempontból a számomra az volt, hogy ennek 
az ellenkezõje alakul nálunk, holott az építészet ügye na-
gyobb közfigyelmet kellene keltsen. Az építészet egészen 
radikálisan devalválódott, éles szakadék tátong az európai 
és az itteni gyakorlat között. Ez a jövõre nézve mit jelent? 
Óvni kellene az építészeket, hogy hozzászokjanak ehhez 
a balkáni állapothoz, mert a nyugati építészek tízszerte 
öntudatosabbak. Hasonlítsd össze a magyart az osztrák 
építészeti kultúrával, az új bécsi építészeti központtal vagy 
a grazi építészeti közélettel. Ott nemzetileg és uniósan is 
keményen menedzselt építészeti kultúrával találkozol. 

Gerle János: Mit nevezel balkáni állapotnak?
Ekler Dezsõ: Például azt, hogy tíz évvel ezelõtt bármi-

lyen házat meg tudtam építeni Magyarországon, Nagykálló, 
Disznókõ a példa. Ma gyakorlatilag képtelenség megépí-
teni normálisan egy házat, olyan a tulajdonosi, beruházói, 
kivitelezõi szemlélet és az általános közszemlélet is. 

Gerle János: Ez nagyon meglep. Nem csak arról van 
szó, hogy a jónevû építészek vannak nyugaton sokkal jobb 
helyzetben? Ez a mindennapi gyakorlat?

Ekler Dezsõ: Úgy van. Nyugaton föl nem merülne, 
hogy egy kivitelezõ vagy egy beruházó beleszóljon épí-
tészeti kérdésekbe. Hogy milyen burkolata legyen egy 
lépcsõnek, vagy egy korlát milyen anyagból legyen, s 
hogy nézzen ki. 

Gerle János: Hogy van ez a külföldi cégek beruházá-
sai esetén? Nem a nyugati cég szemléletén múlik, hogy 
az építész akarata nem érvényesül, vagyis nem a nyugati 
beruházó erõszakossága a probléma?

Ekler Dezsõ: Másokkal is megosztottam ezt a tapasz-
talatomat és úgy tûnik, hogy általános tendenciáról van 
szó. Ez az ország szellemi állapotának pontos tükre. Bele-
játszik a fogyasztói elkényeztetettség és a kontraszelekció, 
belejátszik a strukturális, tehát intézményes felelõtlenség. 
Bár van egy szorgalmas és ügyes úgynevezett alvállalkozói 
kivitelezõi réteg, akik megcsinálják a munkát bármilyen 
kívánt minõségben, mégis kialakult az a fõvállalkozói, me-
nedzseri kör, amely a munkát leosztja, de felelõsséget való-
jában nem vállal, viszont mindenbe beleszól. Mindenkinek 
parancsolni akar, miközben a folyamatok egészéhez, annak 
hierarchiájához nem ért. Ez kelet-európai jelenség, ezek 
afféle szpáhik, akik gyarmatosítóként viselkednek a saját 
országukban, és rabszolgának tekintik az építészt is.

Gerle János: Az építészek oldaláról mi az a képesség, 
ami itt hiányzik, mert ez nagyon nagy mértékben pszicho-
lógiai kérdés: az építészek lehangoló képe önmagukról.

Ekler Dezsõ: Ez általános társadalmi kérdés, ez az 
ország így néz ki. Nézz körül, mi épült itt az elmúlt tíz 
évben? Nagyon csúnya ez az ország. Ami épült az csúnya, 
nemhogy nem javított, inkább rontott a meglévõ képen, 

fõleg, ahol tömegesen építkeztek. Mitõl várnánk válto-
zást? Mi változna az európai uniós csatlakozással? Az az 
érzésem, hogy semmi nem várható, hacsak nem leszünk 
egy kicsit pedánsabbak és a tanító bácsi leosztott pénze 
nem hat majd fegyelmezõen. Belülrõl megújulás, úgy 
vélem, nem várható. Engedd meg, hogy visszakérdezzek, 
ha majd becsatolnak bennünket, attól a TV2 talán Duna 
TV-vé változik? 

Gerle János: Nem, de a TV2 pontosan olyan most is, 
mint a nyugati tévécsatornák.

Ekler Dezsõ: Igazad van, nyilván egyetlen teendõnk 
van, hogy az építészek a minõségre koncentráljanak. 

Gerle János: A kérdésnek az a része érdekel, hogy a 
magyar szellemi értéknek milyen esélye marad?

Ekler Dezsõ: Ha így nézed a magyar építészet esélyeit, 
és az építészetet a társadalom tükrének tekinted, akkor az, 
amit az új rendszer az elmúlt tíz-tizenkét évben létrehozott, 
mint építészetet, az bizony a társadalom lezüllésérõl és 
dekonstruálódásáról szól. Ha keresem azt az erõt vagy azt 
a képességet, amelyet a társadalom az építészekkel együtt 
fölhalmozott, hogy magát építészetileg megújítsa, bizony 
elég kevés energiát találok. 

Ma a legnagyobb bizsergés még az européer minima-
lizmus táján van. Az építészhallgatók leginkább Zumthort 
szeretik meg Herzogot és de Meuront. Õket falják, oda 
utazik a Mesteriskola, lehet tudni, hogy az a kultúrérték ma 
Pesten. Makovecz most kevésbé vonzza a fiatalokat, aminek 
ezer oka lehet, sorolhatnánk. Hazai szellemi nóvum nem 
igazán van a belvárosi piacon, de igazában már Bécsben 
sincs. Ha Bécsben most megnézed a két aktuális kiállítást, a 
9=12, meg a harmadik „kommende” kiállítást, ezek gyenge 
verziói csupán a tavasszal kiállított Steven Hollnak meg 
Zaha Hadidnak és a svájci minimalizmusnak. 

A köz nem hogy nem tud, nem is gondol semmit az épí-
tészet felõl; építészet és környezet dolgában gyakorlatilag 
öntudatlan massza. Az újkapitalizmus mai szocialista kléru-
sa gyakorlatilag azt tesz, amit akar az öntudatlan nívótlan-
ságban. Ezt teszi a lakóházépítésben, a középítkezéseiben 
– vesd össze Nemzeti Színház – és ezt teszi a legmagasabb 
politikai szinteken is. A legszélsõségesebb esetlegességgel 
építi ki magából öntudatlan kultúrmocskát. 

Gerle János: Az a lényeges kérdés, hogy ez változott-e 
az utolsó 12 évben? Mert korábban is jellemzõ volt ez a 
kulturálatlanság és mûveletlenség. Kétségtelen, hogy most 
egy olyan réteg került beruházói pozícióba, amelyikre ez 
jellemzõbb, mint az átlagra, de ez a köztudatra is vonat-
koztatható-e?

Ekler Dezsõ: A köztudatra szükségképp kellett vonat-
kozzon. Egy olyan generáció épített az elmúlt tíz évben 
magának családi házat, akiknek a szülei soha nem építet-
tek (mint ahogy nem jártak templomba sem). Tehát egy 
vagy két nemzedék kimaradt abból a folyamatból, ahol 
a házépítés egyáltalán megnevezõdik úgy mint a sütés-
fõzés, a borcsinálás vagy a gyereknevelés. Hasonló dolgok 
történtek az egészségügyben, ezért pusztítja magát a ma-
gyar, de a közéletbe is olyan politikus, bankár, közgazdász 
generációk nõttek bele, akiknek a szemében az építészet 
mint folyamat, mint létesülés ismeretlen volt. 

Mondd meg nekem, hogy történhetett meg, hogy 
a Schwajda György, aki olyan jó dolgokat rendezett, 
mint például a Lúdas Matyi rádiójátéka Garas Dezsõvel, 
Törõcsik Marival, Kállaival, hogy a Schwajda válassza ki a 
padlószõnyegeket és a burkolatokat, amiket egy londoni 
cég szállított Budapestre. Ez olyan ország, ahol a Nem-
zeti Színházba a szõnyeget nem a belsõépítész, hanem a 
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színházi rendezõ válogatja. Ez olyan generáció, amelynek 
életében soha nem volt alkalma, hogy megtudja, hogy az 
építész tervezi a házat, és a rendezõ rendezi a színdarabot. 
Kimaradt a kultúrának nemegy komplett része. Olyan ve-
zetõ garnitúra nõtt fel, amely azt hiszi, hogy a Buckingham 
palota magától épült olyanra, ahogy a mesekönyvben le-
rajzolták. 

Gerle János: Ebbõl az következik, hogy van egy építé-
szeti szempontból rendkívül alacsony színvonalú közélet, 
amely most bekerül egy iskolába, amelyben magasabbak a 
követelmények, és remélni lehet, hogy fel tud nõni ezek-
hez a követelményekhez, és remélni lehet, hogy akkor 
magasabb osztályba is léphet. Csak ebbõl éppen arra nem 
derül fény, amire kíváncsi vagyok, hogy nekünk valóban 
az jelenti-e a magasabb osztályzatot, ha az adott európai 
normákhoz közelítünk?

Ekler Dezsõ: Nézd, nem tudhatom kikerülni azt a 
tényt, amit szociológus korom óta tudatosítok magamban, 
hogy a társadalom az építészetben elég pontosan fejezi 
ki önmagát. Tehát a rossz osztályzatot nem elsõsorban az 
építészet érdemelte ki, hanem az feltehetõen a társada-
lom összmûködésére vonatkoztatandó. Vagyis ha a saját 
építészetünk megújuló intenciójával akarjuk magunkat a 
bajból kihúzni, akkor Münchhausen báró módjára a saját 
hajunknál fogva rántjuk ki magunkat a mocsárból, vagyis 
egy megújuló építészettel kellene magunkat magasabb 
szociális kategóriába emelnünk. Nem több és nem keve-
sebb a feladat. 

Gerle János: Bár most meglepve veszem tudomásul, 
de egyetértek vele, hogy az építészet pontosabb tükre a 
társadalmi állapotoknak, mint más mûfajok.

Ekler Dezsõ: Az építészet nem hazudik. Túl nyersen 
hangzik, de így van. Ráadásul Lukács György fogalmazta ezt 
így, egész pontosan azt írta: az építészet nem tud negállni, 
ez így van leírva Lukács esztétikájában. Ez nem azt kellene 
jelentse, hogy nem tud negatív érzelmeket közvetíteni, 
hanem hogy nem tud hazudni, olyannyira azonos önma-
gával. Goethe mondja, hogy az építészet nem mimetikus 
mûfaj. Nem utánzó mûfaj, hanem önmagát megmutató 
mûfaj. Bármilyen trükk ellenére sem tud sem több, sem 
kevesebb lenni önmagánál. Ezért bármit vajúdik, izzad, 
köpül ki magából a társadalom, az az lesz, ami. 

Gerle János: Ez fölveti azt a kérdést, hogy egy építész 
tud-e olyasmit produkálni, ami fölülmúlja a környezete 
állapotát? A társadalmi közege állapotát? Erre azért a válasz 
nyilvánvalóan igen, még ha az ilyen eset nem is tud általá-
nosan jellemzõ lenni, mert akkor már más közállapotról 
volna szó. 

Ekler Dezsõ: Kukorelly Endre mondta talán, de lehet, 
hogy Györe Balázs, hogy a nyelv, amellyel az írók dolgoz-
nak, az számukra olyasmi, mint egy nagy elefánt, és õk 
olyasmik rajta, mint egy bolha. Ez így lehet az építészetben 
is. Egy nyelvi forradalmat végrehajtó Esterházy Péter vagy 
egy nyelvmegújító Nádas Péter valójában a köznyelvvel dol-
gozik. Esterházy a köznyelvet emelte be a posztmodernbe, 
a magas irodalomba, és egy építész sem tehet többet ennél. 
Amit most a svájci építészet produkál, vagy az angol, a 
David Chipperfieldekkel és Will Alsopokkal, vagy a belgák, 
az egy ezt megelõzõ két-három évtizednyi felkészülést tud 
maga mögött a társadalomban is és a kultúrában is. 

Gerle János: Ha a nyelv példájánál maradunk, egy-
részt ezek a bolhák, akiket említettél, a méretükhöz képest 
rendkívül jelentõs teljesítményt nyújtottak; másrészt ha 
az építészetet nyelvként fogom fel, amit nagyon szívesen 
megteszek, akkor sokkal nehezebb a magyar építészek 

feladata a következõ években a mostaninál, hiszen nekik 
az általános építészeti nyelvvel kell foglalkozniuk egyszer, 
ez sokkal nagyobb elefánt, ha pedig a magyar építészeti 
nyelv közegében maradunk, akkor a bolha mégis méretes 
az elefánthoz képest, illetve olyan házi bolháról van szó, 
akit az elefánttal õsi, tudatalatti kapcsolat is összeköt. 
Egyébként a svájciak és az angolok példája is azt mutatja, 
hogy õk sem közvetlenül a nemzetközi nyelv megújításával 
foglalkoznak.

Ekler Dezsõ: Úgy van, a svájciaké nemzeti építészet. 
Rossi építészete nemzeti építészetbe torkollott, hiszen 
a Rossi féle avantgard klasszicizmus össznemzeti olasz 
stílussá vált a kilencvenes évek végére. Ugyanúgy, ahogy 
Asplundék klasszicizmusa is rendes skandináv stílus lett. 
Zumthorék minimalizmusa nagy kulturális robbanás, de 
svájci: azokban a hegyekben, azokból a kövekbõl, azokból 
a fákból, abból az infrastruktúrából így nagyítani, ahogy 
Zumthorék csinálják, az egy csoda. Az az igazság, hogy az 
angoloké éppen ilyen autentikus, amit Fosterék, Alsopék, 
Chipperfield-ék technológiailag csinálnak, ugyanolyan 
erõs, innovatív ügy – merem a franciákat is velük együtt 
említeni –, ami erõs nemzeti felfogást hozott. Szóval, 
amit Perrault, amit Jean Nouvel visznek, az kulturálisan 
és lokálisan behatárolható ügy, bár õk személy szerint 
nemzetközi sztárok is. Nyilvánvaló, hogy nekünk itt azzal 
a szókinccsel és azzal a grammatikával kell bíbelõdnünk, 
ami nekünk anyanyelvileg adva van, és ha van rá esély, nyil-
vánvalóan olyan formaproblémák erednek ebbõl, amelyek 
az egyetemesbe is beleszólhatnak. Vagyis az a kérdés, hogy 
hogyan illeszkedik bele például a Makovecz-életmû az õ 
generációját követõ, a Venturik, Frank O’Gehry-k generá-
cióját követõ nagy tehetségek formakincsébe? A következõ 
mûvészettörténeti feladat leírni, hogy miként jön át az 
organikus felfogás és a makoveczi antropomorfizmus 
térformálásban és szerkezetformálásban Steven Hollon 
kezdve Chipperfielden és Aretsen át egészen a Zaha Ha-
didig. Fantasztikusan érdekes kérdés! És a többi társutas-
nál. Mert Toyo Ito és Fuksas is ugyanezt nyomják. Fuksas 
minimalizmusa, ahogy a niaux-i barlangmúzeum kilátóját 
megfogalmazza, teljesen biomorf vagy antropomorf ügylet, 
és látni kell, hogy hol van az elõzõ lépés, például Makovecz 
szárnyaival. Biztos, hogy ez így van, a nemzetközi szellemi 
piacon ezek nagyon erõs és érvényesülõ hatások. Hogy a 
magyar építészeti formaproblémákból következik-e még 
egy hasonló lépés, ez komoly kérdés. 

Gerle János: Mikor azt mondtad, hogy az építészeknek 
az a dolguk, hogy a minõségre figyeljenek, az valójában ezt 
jelenti, hogy ezzel a kérdéssel tudnak-e mit kezdeni.

Ekler Dezsõ: Ezt jelenti. Hogy az éppen egy rajz, egy 
kiállítás, könyv vagy megépült munka, az majdhogynem 
mindegy.

NEMESKÜRTY ISTVÁN
történész, író

Gerle János: Ahogy Tanár Úr többször említette már, a nyel-
ven kívül jelenleg alig van olyan terület, amelyen a nemzet 
léte egyáltalán érzékelhetõ. A nyelv tartja fenn a nemzeti 
létet most is, nem elõször a történelemben. 

Nemeskürty István: Kezdjük azzal, hogy 1541-ben a 
Szent István által alapított magyar állam megszünt létezni. 
Ne keressük most ennek az okait, ez megtörtént. Maga a 
nemzet azonban – mai, pesti szóval élve, az ország lakossága 
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–, még élt, és az összetartozás ereje is élt. Ezért mindenféle 
országgyûlési határozat nélkül – ami nem is lehetett, mert 
megszünt az ország, az állam – a nyelv vette át a nem-
zetfenntartó szerepet. Csudálatos, hogy az úgynevezett 
török hódoltság területén is, a földesuraik által magukra 
hagyott falvak, mezõvárosok – mert a földsesurak nagyrészt 
vagy elmenekültek vagy elestek a csatákban – önmaguk 
összefogva megalakították a saját – mai kifejezéssel élve 
– önkormányzatukat, megválasztották tisztségviselõiket, 
sõt, a tanítókat és a lelkészeket is a község vagy kisváros 
lakossága nevezte ki. 

Ezek magyarul beszéltek, annál is inkább, mert ilyen 
szempontból nagyon fontos volt – számunkra, magyarok 
számára különösen – a reformáció hatása, a reformáció 
ugyanis megkívánta, elvárta az ige anyanyelvû hirdetését. 
Így megõrzõdött a magyar nyelv, sõt, már közhely – re-
mélem, még egyelõre közhely –, hogy Balassitól Zrínyiig, 
Heltaitól Bornemisszáig egy jelentõs magyar irodalom 
virágzott fel, mely nem ismert megszállási határokat. Hó-
doltság, Habsburgok, a hódoltsághoz tartozó, de bizonyos 
belsõ függetlenséget kivívott Erdély és így tovább. Ez a nyelv 
az oka, hogy megmaradt bennünk a nemzeti lét tudata, a 
történelmi folyamatoság tudata, és ezért is nem számolunk 
azzal, amit én olyan kegyetlenül fogalmaztam meg, hogy a 
szentistváni magyar állam megszûnt létezni. 

Mi ezt nem így éljük át, mert tovább élt a nemzeti nyelv 
és a történelmi folyamatosság érzése. 

A negyvennyolcas szabadságharc leverése, tehát Világos 
után a Habsburg kormányzat rendkívül erélyesen kezdte 
irtani a nyelvet (és jellemzõ, hogy hová züllött az ország, 
ha a mostani kormány Habsburg intézetet létesített egy 
elkötelezetten marxista-leninista kutató irányításával), 
mert tudták, már akkor felismerték, hogy ezt kell legin-
kább megszüntetni. 

Közismert, hogy ez nem sikerült. Igaz, hogy miután az 
európai hatalomra törekvõ porosz király 1866-ban porrá 
zúzta a császári hadsereget Königgrätznél, kénytelenek 
voltak Magyarországnak bizonyos belsõ önállóságot en-
gedélyezni. Tehát a nyelv megint élt, kivirágzott, olyany-
nyira kivirágzott, hogy még az ideszivárgott nem magyar 
etnikumú lakosság is szívesen vált, legalábbis nyelvén ke-
resztül magyarrá. Gondoljunk például a múlt század végén 
pályájukat kezdõ zsidó írókra, mint Molnár Ferenc, Bródy 
Sándor, és százakat mondhatnék, akik kiválóan és nagy 
érzelmi telítettséggel mûvelték a magyar nyelvet. 

Tehát megint léteztünk. Jött az elsõ világháború tragi-
kus vége, amikor Magyarország államisága már végleg porrá 
zúzódott, mert az ország képtelen volt arra is, hogy a saját 
területét nemcsak hogy megvédje, hanem hogy kísérletet 
tegyen a megvédésére. Mégis változatlanul élt a nyelvi ön-
érzet, a nyelv révén a nemzeti összetartozás önérzete, és 
egy másodszor és immár végleg megszüntnek képzelt állam 
újra megszületett 1920-ban: a Magyar Királyság. 

Ez nagy dolog volt, de errõl nem beszélnek ma; ha 
egyáltalán emlegetik a két háború közötti korszakot, úgy 
nevezik, hogy Horthy korszak, és a – ténylegesen létezett 
– hibáit emlegetik folyton, de azt, hogy 1541 után végre 
megszületett egy magyar állam, arról alig esik szó, pedig az 
úgynevezett trianoni béke egyik oka az volt, hogy Magyar-
ország mint állam a nagyvilág szemében nem létezett, mert 
nem volt külképviseletünk. Bécsbõl irányították a külügye-
ket, a hadügyeket és a pénzügyeket. Nem léteztünk tehát 
a nagyvilág számára. A nyelv viszont létezett. 

Tehát ha mi itt most, 2003-ban örömmel mûvelnénk a 
nyelvet, az irodalmat és a kultúra egyéb vonatkozásaiban 

is aktívan mûködnénk, tudatosan, akkor megmaradnánk, 
mint egy sokak számára furcsa nyelvet beszélõ, önérzetes 
közösség. Ha enélkül csöppenünk bele ebbe a furcsa üzleti 
vállalkozásba, amelyet most Európának neveznek, akkor 
nagy veszély fenyeget, hogy szõröstül-bõröstül fölfalnak 
minket, vagy megemészt a gyomruk. Én katasztrofálisnak 
látom ilyen szempontból az ország helyzetét. Jellemzõ, 
hogy évek óta mondogatják a különbözõ kormányok, 
politikai különbség nélkül, hogy milyen fontos bekerülni 
Európába, de a mai napig nekem nem magyarázták el annak 
a hátrányait és az elõnyeit. Nem is fogják. 

Ha bele fogunk csöppenni ebbe a nagyon ravaszul 
kitervelt korlátolt felelõsségû társaságba, ami önmagát el-
nevezte Európának, akkor is lehetnének esélyeink, mert 
a középkorban, amelyrõl annyi ostobaságot fecsegnek 
meg írnak össze-vissza, már tulajdonképpen létezett egy 
egyesült Európa. Volt egy, azaz egy császár. Elvileg ennek a 
császárnak a joghatósága alá tartoztak Európa államai – két 
állam vonta ki magát ez alól sikerrel, az egyik volt Francia-
ország, a másik Magyarország. De Franciaország is Angliával 
mûködött együtt, mert arról se beszélnek ma már, hogy a 
normann hódítás által a középkori Anglia franciává lett. És 
volt egy közös európai nyelv: a latin. Ez óriási elõnyökkel 
járt, mert ha valaki Balmazújvárosból a Sorbonne-ra került, 
akkor nem kellett nyelvet tanulva egy új kultúrközösségben 
gondolkoznia, a latin nyelv ugyanazt fejezte ki ott, mint itt-
hon. Az együttmûködés vonatkozik a pénzgazdálkodásra és 
egyebekre is. Tehát ez egyszer mûködött, de úgy mûködött, 
hogy kísérlet se történt a pedig katonailag is meghódított 
részek vagy országok vagy területek belsõ kultúrájának ki-
irtására. Ez nagyon nagy dolog volt, szerintem a honfoglaló 
magyarságnak is az volt az óriási államalkotó érdeme, hogy 
a meghódított területen zavartalanul mûködött tovább a 
meghódított nép kultúrája. 

Persze volt egy közös kultúra, a kereszténység, amit 
azonban – megint a közhittel ellentétben – a különbözõ 
nemzetek, így a magyar nemzet is szívesen fogadtak, mert 
a korábbi vallásokhoz képest hihetetlenül sok elõnnyel járt. 
Hát csak egyet mondok, amit nem tudom, miért nem mon-
danak el minden nap, hogy a keresztény felfogás szerint 
Isten elõtt minden ember egyenlõ. Ez elképesztõ dolog, 
még akkor is, ha gyakorlatilag még nem valósították meg. 
Tudniillik a tudat maga, az, hogy az Isten épp úgy szeret 
engem, mint a királyt és így tovább. 

Tehát, ha fenntartjuk a nyelvet továbbra is, ami a 
kultúrát is jelenti, akkor tovább fogunk élni, de akkor se 
valószínû, hogy állami önállóságban. Hiszen még azt is meg-
szabják nekünk, hogy hány centiméteres lehet egy krumpli. 
Ha most már a nyelvtõl elszakadva magát a csatlakozást 
nézem, akkor azt kell tapasztalnom, hogy áttekinthetet-
len, államhatároktól független, rendkívül nagy politikai 
erõk arra látszanak törekedni, hogy ennek az országnak 
a lakosságát rabszolgává silányítsák, és még csak termelni 
se tudjon – lásd az üzemek megszüntetését –, hanem csak 
hogy fogyasztó legyen, aki a ki tudja hol gyártott cikkeket 
megvásárolja. Minden tekintetben egy rabszolga-társada-
lom felé terelgetnek bennünket. Én még azt is elfogadom, 
hogy a jelenlegi vagy bármikori kormány ezzel nincs is tisz-
tában, hiszen ennek áttekintéséhez megfelelõ intelligencia 
és mûveltség is kell. 

Gerle János: Azt mondta Tanár Úr, hogy az utóbbi évek-
ben az ország vezetõi pártállástól függetlenül támogatták 
és a legfontosabb célnak tekintették az uniós csatlakozást. 
Ezt nem lehet csak az általános mûveletlenségnek tulaj-
donítani.
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Nemeskürty István: Persze. Van, akit megfizettek. Hát 
a pénz ma az Isten. Valószínûleg mindig is az volt, de 
most különösen az. 

Gerle János: Az európai szellemiség lényege 
éppen a nemzeti kultúrák együttélése, a nemzetek 
együttmûködése, egymás melletti virágzása…

Nemeskürty István: Ezt mondják, az igaz, ez nagyon 
szépen hangzik.

Gerle János: Vajon a többi európai kultúra ugyanilyen 
veszélyben van?

Nemeskürty István: Kétségtelenül. Jól tudok néme-
tül és olaszul. (Más nyelveken is tudok, de most ezt a 
kettõt említem.) Ha ezeket az irodalmakat figyelem, azt 
veszem észre, hogy az utóbbi évtizedekben, mondjuk 
úgy a hetvenes évektõl kezdve ennek a két országnak az 
irodalma ijesztõen hanyatlik. A kultúrája is, ezt nagyon 
komoly példákkal tudom bizonyítani. Sokszor jártam 
mindkét megnevezett országban. Ha 1962-ben, mond-
juk, megszólítottam vagy megszólított engem egy vasúti 
kalauz vagy egy szicíliai paraszt, aki magát nem is tekinti 
egyébként olasznak, vagy mindegy, akárki, bennük élt a 
saját kultúrájuk öntudata. Nemcsak azt tudták, hogy ki az, 
hogy Dante, hanem ismerték a maguk kora íróit, költõit, 
mûvészeit; szidták vagy dícsérték õket, de ismerték. Né-
metországban ugyanezt figyeltem meg. Ma viszont szinte 
szégyen Németországban az 1945 elõtti német irodalmat 
ismerni. Ezt komolyan mondom, ezt tapasztalom. Tehát 
pusztulnak a kultúrák. Leghatásosabban a franciák véde-
keznek ellene, óriási nemzeti önérzettel. 

Gerle János: De Gaulle próbálta a legerõteljesebben 
megállítani az európai uniós folyamatot.

Nemeskürty István: Nem az a baj, hogy Európa; ezért 
ravasz az a kérdés is, amit majd a szavazáskor föl fognak 
tenni: hogy akarunk-e Európához tartozni? Nevetséges, 
hát persze, hogy akarunk, ott vagyunk. Nem errõl van szó. 
Úgy vélem látni, hogy határoktól független, igen gazdag 
pénzszerzõ körök ügyeskedésérõl vagy kényszerítésérõl 
van szó. 

Gerle János: Ha Magyarország kívül maradna ezen 
a szervezeten, akkor az több esélyt jelentene-e – bár ezt 
nagyon nehéz megítélni – egy komoly erkölcsi válsággal 
küszködõ országnak? Történtek itt már csodák, talán 
volna lehetõség egy unión kívüli összefogásra is – bár 
lehet, hogy ez csak eszmei lehetõség –, amely legalább 
egy fennmaradó szellemi bázist jelentene Európában.

Nemeskürty István: Ne beszéljünk egyelõre a szerve-
zeten kívül levõségrõl. A mostani beszélgetésünkbõl is 
mintha az derülne ki, hogy két esély van, vagy belépünk, 
vagy nem lépünk be. Tárgyalni kell! Alkudozni, ahogy 
ezt egy igazi kereskedõ, vagy politikus kellene, hogy 
tegye! Nekem van egy halvány gyanúm, amit persze 
nem tudok bizonyítani, hogy Orbán Viktor miniszter-
elnök valószínûleg azért bukott meg, mert keményen 
és okvetetlenkedve tárgyalt a brüsszeli meg strasbourgi 
nagyurakkal, akiknek itthoni hívei azt mondhatták: jöj-
jenek az alkalmazkodóbbak, az alázatosabbak. Persze 
szabad választások voltak, de hogy a közvéleménynek a 
szavazatok összeszámlálásáról mi volt a véleménye, ezt 
most tegyük félre. Tehát lehetne keményen alkudozni, 
lehetne feltételeket kivívni, tekintélyt szerezni, be lehetne 
ebbe az üzleti vállalkozásba lépni megfelelõen kimunkált 
feltételekkel, ebbe a korlátolt felelõsségû, nagyon korlá-
tolt felelõsségû társaságba. De én nem látom ennek az 
alkunak semmi jelét.

Gerle János: Megdöbbentett az a tény, amit egy 

másik beszélgetésben hallottam, hogy az Unió jogrend-
szere lehetetlenné teszi, hogy egy tagállam kilépjen a 
szervezetbõl. Tehát most örök idõkre kell szerzõdést 
kötnünk.

Nemeskürty István: Na de hát ez természetes, hát 
ezek a legõsibb maffiaszabályok. Ezen egyáltalán nem 
csodálkozom. Ilyeneket nem kell elfogadni. A legna-
gyobb baj, mondom, hogy minket elõ sem készítettek 
erre, itt ülünk most, január közepén, és én még min-
dig nem tudom, hogy mi a helyzet. Senki sem tudja. 
Nem is akarják hogy tudjuk. Nélkülünk döntenek, itt 
van például ez az úgynevezett taszári ügy. Vagy itt van 
az az érdekes eset, hogy katonákat küldünk – állítólag 
egyelõre keveset –Afganisztánba. És kik lesznek annak 
az egységnek a parancsnokai? Németek. Pontosan úgy, 
mint 1944-ben. De nem is gondolkoznak el ezen azok, 
akik most ez ügyben döntenek. Vagy ha elgondolkoznak, 
annál nagyobb bûn. 

Gerle János: A napi tapasztalat szerint az erkölcs te-
rületén van a legsúlyosabb romlás. Az erkölcsi normák 
kerültek egy felfoghatatlanul mély pontra. Ez összefüg-
gésben van a pénz társadalmi szerepével, a pénznek 
érdeke az erkölcsi gyengeség. 

Nemeskürty István: Ez tudatos, ez tudatosan irányí-
tott cselekvés. 

Gerle János: Ugyanakkor Tanár Úr korábban emlí-
tette, hogy a millenniumi ünnepségsorozatnak milyen 
felemelõ pillanatai voltak. Furcsa kettõsségrõl van tehát 
szó, egyik oldalon az emberekben meglévõ nemes érzé-
seket tapasztalom, másik oldalon azt, hogy beleesnek a 
manipuláció alantas csapdáiba.

Nemeskürty István: Csak nincs rá módjuk, hogy 
cselekedjenek. A számomra is meglepõ millenniumi 
élményeken gondolkozva a következõkre jutottam. Az 
a közösség, amely közösség a Millenniumot ünnepelte, 
önként, kényszer nélkül, szívesen áldozatokat vállalt, 
örömmel. Az valóban egy magyar nemzet. Etnikumok-
tól, felekezeti különbségektõl függetlenül. De amikor 
eljött a választás ideje, sokan megzavarodtak. Bedõltek 
a felelõtlen ígérgetésnek.

A magyar keleti nép. Keleti szokásait mindmáig 
megõrizte. Mindig választott. Lelkészt, tanítót, kisbírót, 
csak egyet nem választott: pártot. Amikor 1458-ban vá-
lasztani kellett, nem a Hunyadi-pártra adta a szavazatát. 
Megmondták, hogy a nagy Hunyadi meghalt, egyik fiát 
lefejezték, a másik Prágában van, úri fogságban a cseh 
király mellett. Nincs más lehetõség, és megválasztották. 
Jól választottak.

Most úgynevezett demokrácia van. De az emberek szá-
mára az a fontos, hogy õk mindig személyre szavaznak. 

Churchill szavait sokszor idézik, hogy a demokrácia 
rossz, de nem találtak ki megfelelõbbet. Azt ritkán szokták 
hozzátenni, hogy alighogy elhangzottak ezek a szavai, õt, 
aki megnyerte Angliának a második világháborút, meg-
buktatták és helyette jött a Munkáspárt. Az a Munkáspárt 
– ez ma már történelmi tényként kezelhetõ –, amelynek 
hatalomra kerülését Moszkva beépített ügynökei szer-
vezték meg. 

A magyarok mindig személyt választottak. Ez kis te-
lepülésen természetes és egyszerû, a nagyobb városban 
bonyolultabb. Ha bementek a kocsmába és ott ült X bácsi 
vagy Y elvtárs, akit már megszoktak, aki intézte az ügyei-
ket évek óta, akkor hozzájuk fordultak a gondjukkal, hogy 
X bátyám, Y elvtárs, mi legyen a fiammal, aki ezt vagy azt 
szeretné, vagy mit csináljak a földemmel. És személyes 
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választ kaptak. 1945 óta a vezetésbe nagyon okosan és 
ravaszan mindig bizonyos fajta embereket neveztek ki. Az 
emberek hozzászoktak ezekhez. És most csodálkoznak, 
hogy ha arra szavaztak, akit ismernek, akit tisztelnek, aki 
elöl vitte a zászlót a millenniumi menetben, az bekerülve 
a Parlamentbe egészen mást csinál, és úgy szavaz, ahogy 
azt a pártja elõírja neki. Ez tragédia.

Meg kellett volna találni azokat a formákat, amelyek 
az emberek szokásainak megfelelnek. Újra és újra han-
goztatom, hogy a legnagyobb tragédia, ami az utóbbi 
években történt, az az, hogy elmaradt az alkotmányozás 
folyamata. 1989-ben az okosok, az ügyesek, a fürkészek 
felkeresték a Magyar Szocialista Munkáspártot és enge-
délyt kértek a rendszerváltásra. Ezt nevezték Ellenzéki 
Kerekasztalnak.

És máig ez az a csoport, amelynek a tagjai irányítják az 
országot. Akkor kellett volna összehívni az alkotmányozó 
nemzetgyûlést minden engedély nélkül és megalkotni a 
nemzet új alkotmányát, amely a szokásainak, elvárásainak 
megfelel. Ez mostanáig nem történt meg és most már 
nem is beszélnek róla. Például: nem lenne-e helyesebb 
a képviselõk egyéni megmérettetése a listás szavazás 
helyett? Nem segítene-e a problémák megoldásában egy 
kétkamarás országgyûlés alsó- és felsõházzal? Nem kel-
lene-e kötelezni a miniszterelnököt, hogy rendszeresen 
beszámoljon a tetteirõl az országgyûlésnek? Miért csak 
az országgyûlés választhatja-szavazhatja meg az államel-
nököt? Miért nem a nép?

Mindezeket és ezer mást egy alkotmányozó gyûlésnek 
kellett volna szabályoznia.

MAKOVECZ IMRE
építész

Gerle János: A csatlakozás küszöbén milyennek látod a kü-
lönbséget Magyarország és Európa nyugati része között?

Makovecz Imre: A XIX–XX. század fordulóján két 
nagyon komoly, és Európa sorsát befolyásoló esemény 
zajlott le, az egyik a két orosz forradalom, amelyek a re-
formjait elõkészítõ és a polgári és gazdasági átalakulásban 
már mélyen benne járó Oroszországot változtatták meg 
egycsapásra, 1917-ben az elsõ világháború vége felé. A 
másik pedig az Osztrák-Magyar Monarchiának a háborús 
vereséget követõ szétesése. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
erõs közép-európai gazdasági és szellemi egységként van 
rajta a szellemi térképen, és ha visszanézünk, erõteljes 
szellemi forradalom zajlik le a szónak nem a kommunista 
szóhasználat szerinti értelmében: mindaz, amit a XIX. 
század mintegy összetúrt egy kupacba a historizmussal, a 
romlás virágaival, a klasszikus kapitalizmus átalakulásával, 
a nemzetiségekkel kapcsolatos szemlélet alapvetõ változá-
saival, mindaz együtt van – magyarul ez azt jelenti, hogy a 
monarchia konkrét, kialakult kezdeménye volt az egyesült 
Európának. És ezt a kezdeményt sikerült szétrobbantani a 
nemzeti önrendelkezés elvére hivatkozva olyan életképte-
len utódállamokra, amelyekrõl már régen kiderült, hogy 
önálló gazdasági egységként nem tudnak mûködni, hogy 
hamis történelem írásával foglalkoznak, valódi értékeiket 
nem tudják fölmutatni, nem tudják a korszerû, a valóban a 
korszellemmel együttmûködõ szellemiséget a legmagasabb 
polcra helyezni. Provinciálissá, mellékessé váltak ezek az 
országok, köztük Magyarország is, talán a legkevésbé, de 
mégis. 

A határok eltolása, akár Lengyelországra gondolok, 
akár egyéb helyekre – még a Németország és Franciaország 
közötti határra is –, állandó, megoldhatatlan feszültséget 
jelentettek Európában, mintegy elõkészítve, de a perifériára 
kihelyezve az úgynevezett szocialista világrendszer fenye-
getettségének problémáját. Ennek következtében a közép 
elvesztette a közép szerepét, peremterületté, gyepûvé vál-
tozott a szocialista világrendszer és egy különös, új han-
gulattal megjelenõ, multikulturális stílusban fokozatosan 
a pénz uralmát megjelenítõ atlanti világ között. 

Ebben a folyamatban Magyarország a szocialista világrend-
szer része lett, kisérleti alany, ugyanúgy, mint Oroszország 
és késõbb a Szovjetunió népei és a többi, most már kelet-
európainak nevezett Lengyelország, Csehszlovákia és így to-
vább. A magyarok részérõl elvesztett második világháborút 
követõen a nagy kísérlet folyamata itt is beindult, amelynek 
lényege mostani beszélgetésünk szempontjából az, hogy 
a történelmi társadalmat, mint szellemi, jogi és gazdasági 
struktúrát teljes mértékben fölszámolták. A felszámolás 
emberek és társadalmi rétegek likvidálását jelenti. Tehát 
emberek elpusztítását, a vagyonuktól történõ megfosztást 
és egy új helyzetet, amelyben a korábban évszázadokon 
keresztül kialakult magántulajdon megszûnik, és ebben 
az új helyzetben az úgynevezett közösségi tulajdon a 
szocialista embertípus kialkításának céljából átmegy az 
állam, illetve a csak nevében szövetkezetnek nevezett, de 
valójában állami szféra területére. 1945-ben a B-listázások 
után, a kitelepítések után, az arisztokrácia és a nagypolgár-
ság likvidálása után – akik részben elpusztultak, részben 
elmenekültek, részben eltûntek a társadalom új mocsará-
ban –, több lépcsõben fölszámolták a paraszti osztályt. A 
háború után elõször – történelmi igazságtétel formájában 
– földet osztottak, azok a kisparasztok, akik a századforduló 
tájékán a jelzáloghitelek bevezetése következtében váltak 
nincstelenné, földet kaptak, és két-három év alatt a jól gaz-
dálkodó emberek fölemelkedtek a szegény sorból. Viszont 
két év után megalakították az elsõ, második és harmadik 
típusú téeszcséket, termelõszövetkezeti csoportokat, és aki 
nem lépett be, azokat a kíméletlen és rendkívüli mértékû 
beszolgáltatásokkal próbálták meg bekényszeríteni a szö-
vetkezetbe. Ez a padlás lesöprések korszaka. 1957-ben a 
téeszek létrehozása totálissá vált, a fegyveres testületekben 
„kompromittálódott” katonatisztekbõl és másokból téeszel-
nököket csináltak, akik kemény, katonás kézzel regulázták 
meg a parasztokat és tették õket mezõgazdasági proletárrá. 
Elvesztették minden vagyonukat. 

A parasztság tönkretételével párhuzamosan a mun-
kásság korábbi szervezeteit fölszámolták és központilag 
irányított, a zsdánovi kultúrpolitika által megfogalmazott 
direktíváknak megfelelõ újakkal helyettesítették. A szak-
szervezeteket formailag meghagyták, de megszûnt az 
érdekképviseleti funkciójuk, hiszen „a hatalom a dolgozó 
népé” jelszó mellett a szakszervezetek eredeti, klasszikus 
feladatukat elvesztették. Fölszámolták, természetesen ezt 
már jóval megelõzõen, a pártokat; és az egyetlen párt, 
amely egyben a proletariátus szövetsége a szövetkezeti 
parasztsággal és a dolgozó értelmiséggel, az egyetlen igaz 
úton haladva egy össznemzeti hazugsággá változtatta a 
társadalom történelmi konstrukcióját. 

A centralizáció ezzel nem ért véget. A hetvenes években 
a VÁTI tudományos irodáján kidolgozták az ország új regi-
onális struktúráját, amelynek célja az volt, hogy a korábban 
még mûködõ járási és megyei szerkezet is megszûnjék. A 
járásit fel is számolták, a megyék megszüntetésére azonban 
már nem jutott elegendõ idejük, de arra még igen, hogy a 
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téeszeket egyesítsék, öt-hat, esetenként több falu téeszeit 
vonták össze egy központi egységgé, és ezzel párhuzamo-
san a 3300 magyar településbõl 1700-at szerep nélkülivé 
minõsítettek, a többibõl településközpontot vagy stagná-
lásra ítélt települést hoztak létre. A téeszek egyesítésével 
párhuzamosan az iskolák körzetesítésével megkezdték a 
települések közigazgatásának centralizációját is, ettõl kezd-
ve a gyerekek nem a saját falujukba jártak iskolába, hanem 
máshová. Ezt követte a közigazgatás és az egészségügy és 
így tovább. 

A nagy kísérlet oda vezetett, hogy az idõs emberek azt 
mondták a fiaiknak, menjetek el innen, mert ez nem az az 
élet, amelyben felemelkedhet az ember és megtalálhatja a 
maga céljait. Óriási tömeg indult a városokba, ahol átme-
netileg lakásínség jött létre; ez a munkásszállások korszaka, 
Cseh Tamásék dalainak világa, és a szocialista gondoskodás 
nevében behoztak 12 szovjet házgyárat és megszabták, hogy 
az új szocialista család négyszemélyes, az pedig 53, késõbb 
51 négyzetméteres lakásra való jogosultsággal egyenlõ. 

Erre az egész folyamatra az 1990-es évek elején az a 
Kapu-ban közölt dokumentum világít rá, amelyet Lengyel-
országban találtak meg, és amely a KGB által írt pontokat 
tartalmazza, hogy milyen módszereket kell alkalmazni a 
megszállt területek lakosságának az emberi méltóságától 
történõ megfosztására. Egyik pontja például az, hogy 
tartós élelmiszer tárolására alkalmas helyet a bennszülött 
lakosságnak nem szabad biztosítani. Így ezekbõl a házgyári 
lakásokból a kamra hiányzik. A lakótelepek arctalan, szür-
ke, tömeges jellege árulkodik arról, hogy a nagy kísérlet 
milyen embertípust: a profogyasztó ember típusát próbálta 
kialakítani. Így a 45 év alatt a magyarországi lakosság, ha-
sonlóan a szomszédos országok lakosságához – talán egye-
düli kivétel Lengyelország, valamint a nemzetközi politika 
következtében Jugoszlávia, illetve késõbbi utódállamai –, 
nincstelenné vált. 

Azt lehet mondani a magyar társadalomra, hogy 
legjellemzõbb tulajdonsága az általános nincstelenség, 
abból a szempontból, hogy van-e tõkéje vállalkozásra, 
van-e bázisa egy családnak arra, hogy utódairól gondos-
kodjon, hogy azokat pályakezdéskor megfelelõ helyzetbe 
hozza és a többi. Ezzel szemben a nyugat, amely tulajdon-
képpen ennek a folyamatnak az alteregoját hozta létre a 
fogyasztói embertípussal, a dezinformációs struktúrákkal, 
a televízióval, azzal az elmélettel, amely szerint nincs ide-
ológia, hanem az ideológia bent van a tárgyban, és így a 
hamburger valóban egy életszemléletet tartalmaz, ahogyan 
az öltözködés, a három évig használható autó, a fogyóesz-
közzé visszaminõsített építészet stb. 

Mindkettõ a korábbi társadalmak hagyományos struk-
túrájának felszámolását célozta, az úgynevezett szocialista 
is és az úgynevezett kapitalista is. A kettõ között mégis van 
alapvetõ különbség, mégpedig az, hogy az atlanti orszá-
gokban a nincstelenné válásnak ez a folyamata nem zajlott 
le. Ezekben az országokban a magántulajdon szentsége és 
a történelem során kialakult szelekció eredménye szinte 
kivétel nélkül érintetlenül maradt. Tehát ami fönt volt, az 
változatlanul fönt maradt a társadalomban, míg keleten 
ami fönt volt, az lekerült a társadalom aljára, és ami lent 
volt, az került föl. 

Amikor Magyarország most egy olyan Európához 
kapcsolódik, amelyikben nem a nincstelenség, hanem a 
családi és a magánvagyon biztonsága uralkodik, annak 
ellenére, hogy a pénz szerepe a társadalom mozgásaiban 
megváltozott a korábbi idõszakhoz képest, és a szellemi 
élet visszaszorult az információs struktúra hátsó szobáiba, 

ennek ellenére a magyarországi, szlovákiai és egyéb csatla-
kozni kívánó országok lakossága potenciális cselédként lép 
be ebbe az európai egyesülésbe, mert reménye sem lehet 
arra, hogy egyenlõ partnerként bekapcsolódjon azokba 
a gazdasági-szellemi folyamatokba, amelyek lényegében 
érintetlenül mûködnek a nyugati országokban. 

Ehhez a folyamathoz egy másik sajátos eseménysor 
is tartozik, a nyolcvanas évek magyarországi története, 
amikoris a hatalmi ágazat, az úgynevezett nomenklatura 
fokozatosan áttette ambícióinak helyét a gazdasági élet-
be. A gazdasági munkaközöségek és kisszövetkezetek 
világára gondolok, a butikok világára, amelyben a koráb-
ban államosított vagyon, amely természetesen történelmi 
magánvagyon volt eredetileg, a spontán privatizációnak 
nevezett folyamat során zömében kikerült az országból, 
és az országon kívül hatalmas vagyon jött létre, de a 
volt hatalmi nomenklatúra kezében. Információim 
szerint ez a vagyon kapcsolódott bankokon keresztül a 
nemzetközi tõkeáramláshoz, és visszatért az országba a 
multinacionális tõke részeként, amelyet Magyarországon 
az adózási rendszer rendkívüli kivételezéssel preferál. Ez 
azt jelenti, hogy a külföldrõl bejövõ tõke vállalkozása öt 
évig adómentes, nyereségadót nem fizet és a nyereséget 
az országból kiviheti. A magyar vállalkozások elsõ naptól 
kezdve adókötelesek és nyereségadót is fizetnek, aminek 
következtében a magyar vállalkozások költségeket ter-
melnek, hogy ne legyen nyereségük, vagy ha jól megy a 
vállalkozás, akkor több vállalkozásra bomlanak szét, hogy 
tõkekoncentráció ne jöjjön létre – ezt nevezik több lábon 
álló vállalkozásnak –, ami gazdasági szempontból azt 
jelenti, hogy nem fejlesztik a saját vállalkozásukat olyan 
szintre, hogy versenyképessé válhassanak a nemzetközi 
vállalkozási mérce szerint. 

Ezért a magyar vállalkozásoknak, illetve azok jelentõs 
részének reménye sincs arra, hogy az egyesült Európá-
ban képes legyen a versenyt fölvenni az azonos feltéte-
lek között mûködõ vállalkozásokkal. Ahhoz, hogy ez a 
jól elõkészített cselédsors teljes mértékben ne tudjon 
bekövetkezni, szükségünk lenne egy nagyon határozott 
jogi védelemre, mielõtt belépünk az egyesült Európába, 
amely megkülönböztetett jogokat biztosítana a magyar 
vállalkozók számára. Olyan árrendszer kialakítására len-
ne szükség, amely az egyelõre áthidalhatatlan árkülön-
bözetek kiegyenlítõdését megpróbálja hosszabb idõre 
kitolni, hogy az elviselhetõ legyen a magyar lakosságnak. 
Fel kell készülni arra is, hogy óriási migráció indul meg 
a világból, Magyarországon meg fognak jelenni emberek 
tömegei, a vállalkozásokat kísérõ munkaerõ, és ezért 
a magyar munkásságnak és az alkalmazotti rétegnek 
bizonyos védelemre, vagy legalábbis az azonos esélyek 
biztosítására volna szüksége. Egyelõre ez azonban lehe-
tetlen. A jogrendünk erre nincsen felkészülve. 

Vannak pozitív oldalai is a csatlakozásnak. Az, hogy 
Trianon sebei enyhülni fognak, az hogy a határokon túl 
élõ magyarság tagjai ne legyenek másodrendû állampol-
gárok, ahhoz ez a csatlakozás hozzásegíthet. A szabad 
vállalkozásoknak a határokon túlívelõ világa csökkenteni 
fogja a bozgor-létet Romániában és feltehetõleg megvál-
toztatja a Szlovákiában és másutt élõ magyarok helyzetét 
is, amennyiben a magyarok a vállalkozások világában 
aktívan részt akarnak és részt tudnak venni. 

Gerle János: Egyre nehezebben elviselhetõ, hogy 
milyen mértékben tették tönkre az emberek erkölcseit; 
hogy a szocializmus évei után a kapitalizmus manipulatív 
tendenciáinak kiszolgáltatott emberek milyen védtele-
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nek. Tehát hogy a cselédsorral együtt jár az emberek 
erkölcsi létének elvesztése is. Vajon van-e valamiféle 
fegyver ezzel szemben, hogyan lehet erre felkészülni, 
hogy az emberek belsõ tartása, önbizalma, az emberek 
hagyományos kapcsolatai megmaradjanak, mert a ha-
gyományok, úgy tûnik, elveszítik a jelentõségüket az 
egyéni élet számára. 

Makovecz Imre: Ez nagyon fontos kérdés. Nagyon 
nehéz rá válaszolni. Én csak a magam életébõl tudom 
venni a példát, hogy mindent megtettem azért, hogy 
az utánunk jövõ generáció tudjon arról, hogy egy épí-
tésznek mûveltnek kell lennie; hogy az építészet nem 
kizárólag szerkezetbõl vagy antiszerkezetbõl áll, tehát 
hogy vagy konstruktív vagy dekonstruktív; nem abból áll, 
hogy a hatalommal éppen milyen az alkalmazotti viszo-
nya, és ahhoz képest igazodik különféle elméletekhez, 
amelyeket nyugatról, mint provinciális elme ide behoz 
és azt viszont hozzáigazítja ahhoz a trendhez, amit tõle 
a kommunista diktatúra megkövetel, hanem egy önálló 
alternatívát dolgoz ki, amely nemcsak keleten állja meg 
a helyét, hanem nyugaton is. 

A jelenlegi súlyos és általános probléma a dolgok 
hamis vagy hamisított megítélése, amelybõl az igazi 
mûveltség hiányzik, amin én azt értem, hogy a felvett 
és átélt mûveltségi elemek, a megtanult mûveltségi ele-
mek nem állnak össze valakiben egy történelmi ember 
belsõ képévé, hanem az az egzisztenciáját nem is érinti, 
hogy engedményeket tesz a külsõ hatalomnak szemben 
a titokzatos belsõ hatalommal, amelyben meg tud jelenni 
a szellemi élet ereje. Csak azt az utat látom járhatónak 
– és ez nem mennyiségi kérdés –, ha továbbra is gondot 
fordítunk – most már nemcsak én, hanem az utánam 
jövõ, megöregedett volt növendékek –, hogy a fiatalok 
valami módon, a neveltetésük ellenére megszerezzék 
ezt a titokzatos képességet, amelyet mûveltségnek lehet 
nevezni. Olyan értelemben, ahogy én ezt az elõbb hasz-
náltam. Nincs más lehetõség. Ad abszurdum Bradbury 
képletét látom megvalósíthatónak, hogy egy pusztuló 
világban, egy apokliptikus, tehát ítélet alatt álló világban 
tizenkét ember elhúzódik egy erdõbe, az egyik kívülrõl 
tudja a Bibliát, a másik a Koránt, a harmadik a harma-
dik kultúrkör legszentebb szövegeit, és fenntartanak egy 
szubsztanciát, mert ez a szubsztancia, ez a láthatatlan 
szellemiség az, ami minket alkot, és ami nélkül csak 
zsákutca, tragédia lehet a sorsa az emberiségnek. 

A jelenlegi világ igyekszik fölszámolni a történelmi 
mûveltséget. Az úgynevezett trend ezt célozza. Mester-
ségesen hozza létre a szegények világát, mesterségesen 
hozza létre a szemem elõtt Magyarországon a homeless-
ek közegét, mesterségesen támogatva hozza létre a falfir-
kák világát, amelyben a magántulajdonban vagy közös-
ségi tulajdonban lévõ nagyértékû épületekkel szembeni 
pszichológiai kompenzációs játékokat lehet eljátszani 
és így tovább, mondhatnám sorra. Rombolás folyik egy 
valóban új világ megalkotása céljából, ahol azt a bizo-
nyos embert, akirõl én beszéltem, szeretnék fölváltani 
egy másikkal. Hogy ez a másik milyen, azt nem tudom, 
egyelõre csak a hiányokat látom rajta, mert én annyira 
benne vagyok a fehér ember európai mentalitásában, 
hogy nem látom ennek az új típusú embernek a karak-
terét, állandóan csak a hiányain keresztül ítélem meg, 
holott kell lennie valami új konstrukciónak, amelyet ez 
az új háló, amellyel beborítják az embereket, önmagában 
kell hogy tartalmazzon, de ezt nem tudom felismerni. 

Én változatlanul semmi másban nem bízhatok, mint 

hogy az embereken keresztül, amikor megszületnek, és 
újabb és újabb generációk születnek, a teremtõ Isten 
akarata nyilvánul meg, bennük olyan értékek kell, hogy 
megszülessenek, amelyek majd helyettem fognak vála-
szolni.

BÖRÖCZ JÓZSEF
szociológus, a Rutgers Egyetem tanára

Gerle János: Kérem, foglalja össze az EU keleti bõvítésének 
jellemzõit, az miben tér el a körábbi bõvítésektõl, miben 
érhetõ tetten a kolonialista felfogás. Mik ennek az ismér-
vei, mit jelent az EU összefüggésében a birodalomépítés 
fogalma?

Böröcz József: Kutatásunk során mi a „birodalom”, 
a „birodalmiság” és a „kolonialitás” fogalmait nem napi 
politikai, hanem szaktudományos értelemben használtuk. 
Birodalom igencsak sokféle volt az emberiség történetében, 
a majáktól a cári orosz birodalomig vagy a Habsburgoktól 
a Harmadik Birodalomig: ezek némelyike jóval élhetõbb, 
elfogadhatóbb volt, mint mások. Az állami szuverenitás 
ideáljából nézvést alkalmasak persze a „birodalom” és a 
„kolonialitás” fogalmai arra, hogy bizonyos negatív értékelõ 
mozzanatokat is hordozzanak, de nem valamiféle közvet-
len, nyersen a pártpolitikára fordítható értelemben, hiszen 
ennek az elemzési módszernek éppenséggel az egyik leg-
érdekesebb összefüggése, hogy általa felvethetõ: mi volna 
akkor, mi következne abból, ha az EU például valami újfaj-
ta, korábban nem látott birodalmi szerkezet volna. 

A birodalmiság általunk használt fogalma olyan 
szupranacionális uralmi rendszerek leírására szolgál, ame-
lyekben négy ismérv együttes jelenléte figyelhetõ meg. 
Ezek:
 •    Az egyenlõtlen csere, azaz a gazdasági értékek nettó 

centripetális áramlása. Az a folyamat, melynek so-
rán az egyenlõtlen viszonyok következtében a javak 
nagyjában-egészében a gyengébb (marginalizáltabb 
helyzetû), rosszabb erõforrásbázissal rendelkezõ 
területekrõl, röviden: a perifériákról a centrumba 
áramlanak.

 •    A kolonialitás, vagyis az a tudásszociológiai folyamat, 
melynek során az alávetett helyzetû régiók lakossá-
gát a centrumok társadalmainál adottságai folytán 
kisebb teljesítményre képes, lekicsinyelt, saját magá-
ért szót emelni, magát helyesen képviselni képtelen, 
egyszerûbb kulturális minták által leírható, röviden: 
alacsonyabbrendû populációként képzelik el. (A rassz-
logika, az állítólagos fizikai jegyeken alapuló megkü-
lönböztetés, lekezelés illetve kirekesztés ennek csak 
egyik, bár kétségkívül leggyakoribb változata.) Az ide 
vágó történeti tudásszociológiai kutatások jóvoltából 
atekintetben ma már semmi kétség, hogy Kelet-Európa 
a nyugat-európai nyilvánosság kollektív képzeletvilágá-
ban ilyen, hátrányosan megkülönböztetett helyet foglal 
el, legalább is a Felvilágosodás óta. (Az a tény, hogy 
ennek hatására a kelet-európai kulturális és politikai 
elitek szinte mást sem tesznek, mint saját európaisá-
gukat a lehetõ legemeltebb hangon bizonygatják, nem 
sokban segít e képzet eloszlatásában.)

 •    A kormányzatiság exportja, azaz a nyilvános hatalom 
struktúráinak a centrum igényei és elvárása szerinti 
átalakítása.  

 •    Végül pedig az a tény, hogy a fenti három kritérium 
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egyetlen átfogó, globális geopolitikai logikába illesz-
kedik, melynek lényege a centrumterületek érdekeinek 
védelme és szüntelen kiterjesztése.
A „keleti bõvítés” folyamatát áttekintve, megítélésem sze-

rint mindez pontosan alkalmazható az Európai Unióra. 
Mindebbõl következik azonban, hogy az EU-val nem az a 
legnagyobb baj, hogy Magyarországot vagy akár az egész 
régiót, amelyben Magyarország elhelyezkedik, nem veszi 
egyenrangú emberszámba, hogy a nyugat-európai társadal-
mak kollektív tudata nem ismeri, s emiatt nem ismeri el Ma-
gyarország (a régió, stb.) mély, esszenciális nyugatiságát, s 
emiatt minket nem tekint egyenrangú félnek. Tényszerûen 
ez mind igaz persze, de nem ez a fõbaj. 

A nagyobb bökkenõ az, hogy az EU a jelenleg létezõ 
tõkés világgazdaság egyik olyan globális intézménye, amely-
nek fõ (halkan mondom: talán egyetlen) feladata, hogy 
biztosítsa a világ gazdasági értékeinek folyamatos, szünte-
len, hosszú távon eltéríthetetlen áramlását a centrumok 
– az EU esetében Nyugat-Európa – felé, hogy a világot csak 
olyan kulturális tükörben láttassa, melyben az „európainak” 
nevezett nyugat-európai társadalmak (illetve esetenként 
ezek észak-amerikai unokaöccse) magasabbrendûnek tûnik 
föl, illetve hogy rákényszerítse a világ centrumországokon 
kívüli jó kilencven százalékára a közhatalom gyakorlásának 
saját, különös hagyományaiból kialakult, nagyon speciális 
és más kulturális alapokon jószerével megismételhetet-
len, mert értelmetlen módozatait. Az EU-val tehát akkor 
is nagyon komoly baj volna, ha hazánkat az elsõ adandó 
alkalommal, mondjuk 1989. október 24-én, a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának másnapján, közfelkiáltással el-
fogadták volna minden szempontból egyenlõ társként. 
Hogy nem így történt, az csak annyiban „érdekes”, hogy a 
keleti bõvítés tíz-tizenkét éves tapasztalatai alkalmasak arra, 
hogy megmutassák az EU lényegét a magyar (lengyel, stb.) 
közvélemény elõtt. 

Gerle János: Az Ön és tanítványai által készített tanul-
mányok 2001. novemberében jelentek meg a Repliká-ban, 
azóta kidolgozták az EU alkotmánytervezetét, konkrét 
megállapodások születtek a társult országokkal a belépés 
feltételeirõl, kiélezõdött a konfliktus Amerika és Irak között, 
ami az EU vezetõibõl igen különféle magatartást váltott 
ki. Ezek az események hogyan illeszkednek a korábban 
megrajzolt képbe, mennyiben tartja szükségesnek az Ön 
által akkor leírt jellemzés pontosítását?

Böröcz József: A lényeget tekintve nem tartom szük-
ségesnek. Ami a „keleti bõvítés” politikai történéseinek 
releváns elemeit illeti, hajszálpontosan az folytatódott, 
amit két évvel ezelõtt leírtunk, semmi érdemi változás 
nem állt be. 

Ha minden zökkenõmentesen halad, akkor jó tíz év 
múlva esetleg Magyarország is nagyjából egyenrangú tagja 
lehet majd az akkori Európai Uniónak, valahogy úgy, ahogy 
most Görögország vagy Portugália. Szegényebb és kulturá-
lisan lesajnált, de „európaiságában” nem megkérdõjelezett 
társadalom.  Ahhoz, hogy akár csak ez a nem túl ambiciózus 
vízió is megvalósuljon, nemcsak arra van szükség, hogy az 
EU mai tagállamainak társadalmai valami különös varázs-
ütésre feladják a régiónkra vonatkozó elõítéleteiket (ezzel 
kapcsolatban fölöttébb szkeptikus vagyok), hanem arra is, 
hogy a magyar gazdaság kisebbfajta gazdasági csodát való-
sítson meg, és közben eleget tegyen legalább a leglényege-
sebb Brüsszelbõl érkezõ politikai kívánalmaknak. Végezetül 
arra is szükség lesz, hogy a magyar társadalom, a magyar 
tõke, magyar politikai és kulturális élet, a tárgyi és szellemi 
kultúra, az oktatás, a mindennapok világa mind-mind gyö-

keres átalakuláson menjen keresztül. Finom eufemizmussal 
„eurocentrikussá” kell válnia, ugyanis ezt a kirekesztõ, a 
világ többi részével szemben elõítéletes mentalitást fogják 
elvárni tõle. A schengeni bevándorlási szabályok betartatása 
például azt igényli majd, hogy hamarosan nem az osztrák, 
olasz vagy német, hanem a szlovén, magyar, szlovák, len-
gyel, litván, lett és észt hatóságok fogják általános emberi 
jogaikban korlátozni a „harmadik világ” Nyugat-Európában 
szerencsét próbálni kívánó tízezreit.  A magyarországi köz-
vélemény és hivatalosság szegény külföldiekkel kapcsolatos 
magatartásából ítélve alaposan megvan erre a hajlandóság az 
államapparátusban.

Gerle János: Az Ön által leírt körülmények közötti tár-
sulás küszöbén mire irányítaná leginkább a véleményfor-
máló magyar értelmiség figyelmét? Melyek azok a nemzeti 
értékek, amelyeket különös figyelemmel kellene óvnunk, és 
van-e olyan impulzus, amelyet a saját szellemi missziójától 
elávolodott Európa számára használható formában vihetünk 
magunkkal, ami a globalizációs folyamatban kijózanító erõvel, 
gyógyító módon tud hatni?

Böröcz József: Jellemzõnek találom, hogy a „keleti 
bõvítés” utóbbi néhány hónapjában milyen különbözõ mó-
don reagáltak az érintettek: így például jól megfigyelhetõ 
volt a lengyel és magyar hivatalos reakciók közötti különb-
ség. Röviden és némileg leegyszerûsítve azt mondhatjuk: 
a birodalmi elnyomás és nyomásgyakorlás elszenvedése 
terén széles körû történelmi tapasztalatokkal rendelkezõ 
lengyel kollektív tudat különösen irritáltan reagált az EU 
szûkkeblû, helyenként kifejezetten megalázó lépéseire. 
Ezzel szemben a K und K birodalmi struktúrában végül is 
valamiféle közbülsõ helyet magának kikapart magyar törté-
nelmi identitás sokkal ellentmondásosabb, zavarodottabb 
– s így egyébként az EU számára jóval elfogadhatóbb – re-
akciókat termelt.

Ami a kérdés lényegét illeti, hadd válaszoljak egy anek-
dotával. Nemrég jó sorsom egy nagyon régi, az európait 
jópárezer évvel meghaladóan õsi kultúrájú, „harmadik 
világbeli” országba vetett.  Egy magasan képzett és joggal 
köztiszteletben álló, hivatalos kiküldetésben ott élõ magyar 
köztisztviselõ így foglalta össze, milyen koncepció révén 
próbálják ebben a közegben képviselni a magyar kultúrát: 
„Azt próbáljuk kihangsúlyozni, mennyire európai a magyar 
kultúra”, mondja, én pedig úgy érzem: ez a matthelyzet.

E képlet (a magyar kultúra, mint valamiféle idealizált 
európaiság megtestesítõje, hordozója, és semmi egyéb) 
egyfelõl pontosan képviseli a jelenlegi magyarországi 
nyilvánosság hibás helyzettudatból származó, leszûkített, 
félmûvelt, vagyis: téves magyarságképét, másfelõl kiáltóan 
érzéketlen aziránt a probléma iránt, hogy „Európa” fogal-
ma mennyire nem létezik a nemrég összeomlott gyarmati 
rendszer fogalmi keretein kívül, hogy „Európa”, különösen 
ez az idealizált „Európa” és a kolonialitás mily mértékben 
„jegyesek”. „Európaisággal” dicsekedni ott, ahol mindenki 
legnagyobb közösségi élménye az a megfakult filmfelvétel, 
melyen a brit (francia, belga, holland, spanyol, portugál, 
olasz, német) zászló végre lassan, de megállíthatatlanul le-
kúszik a zászlórúdon, hogy helyén megjelenjen a helybeliek 
különös, sokféle színbõl összeálmodott zászlaja, otromba-
ság és ostobaság egyszerre. Az „európaiság” nemcsak az 
indiai, dél-amerikai, maláj vagy elefántcsontparti értelmiség 
(hiszen ilyenek is vannak, kedves „mûvelt” európai kollé-
gák, méghozzá nem is akármilyenek!) nézõpontjából nem 
létezik a gyarmati múlttól függetlenül, hanem voltaképpen 
a nyugat-európai tudat számára sem létezik. Európa ilyen 
mértékû morális felértékelése, mindennemû, az „európai-
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ság” identitásfogalmával kapcsolatos kritika e hiánya, meg-
kockáztatom, csak a mi régiónkban tapasztalható. Mondom 
ezt annak ellenére, hogy meggyõzõdésem: a gyarmati múlt 
hiánya miatt e mentalitás jórészt import, történeti dimen-
zióban tökéletesen idegen a kelet-közép-európai kultúrák-
tól.  Különösen vicces, amikor az uráli-altáji nyelvcsaládba 
tartozó magyar kultúra (legközelebbi nyelvrokonok: a pár 
ezres nomád vogulok és osztjákok a nem kimondottan 
európai Szibériában) képviselõje terjeszti az „Európa: jóság, 
Magyarország: Európa” eszméjét, amely, mondanom sem 
kell ezek után: hibás mind morális, mind történelmi, mind 
pedig napi politikai szempontból.

 

DR. TANKA ENDRE
a Károli Gáspár Református Egyetem tanára

Tanka Endre: Az alapkérdés az, hogy az Európai Unió 
értékközösség, vagy egy hatalmi szerkezet? És a legfõbb 
gond, hogy nincsenek hiteles információink. A nagykö-
zönség találgat, a politika pedig, miután érdekei kötik, a 
legitim erõszak érvényesítésének állami monopóliuma. 
Magyarán: politikai érdekkötöttségek diktálják, hogy a 
társadalom milyen képet alakít ki az Unióról. Én társa-
dalomkutatóként – pontosabban mint az agrárviszonyok 
kutatója –, az utóbbi tízegynéhány évben olyan intézmé-
nyeket tudtam megismerni, amelyeknek már több közük 
van a valósághoz. Az EU erõforrás piacán és ennek néhány 
összefüggésében végig tudtam követni, hogy milyen kö-
vetelményrendszer van a mostani leakeni tizekkel, a csat-
lakozásra váró társult országokkal kapcsolatban, tehát, 
hogy milyen tartalmú a megállapodás. Amit mondok, az 
annyiból hiteles, hogy nem napi politikai elkötelezettsé-
gen, hanem szervezet-, intézmény- és történetszociológiai 
kutatások eredményein alapul. 

Elõször azt kell leszögeznem, hogy az merõ politikai szó-
lam, hogy nemzetek Európája. Az egész hatalmi szerkezet 
lényege az, hogy a nemzetállamokat felszámolja. Ezt a 
folyamatot az intézményrendszer igazolja. A maastrichti 
egyezmény, tehát 1992 óta gyorsult fel ez a folyamat, 
miután a gazdasági integráció nagyon erõsen átalakult 
politikai szerkezetté. Ez pedig a nemzetállamokat maga 
alá gyûri. Most csak utalok azokra a tudományos alapos-
sággal végzett kutatásokra, amelyek ezt az egész hatalmi 
szerkezetet úgy tüntetik fel, mint ami a népek leigázására 
irányul. Tehát birodalom. Böröcz József, a kiváló szoci-
ológus, amerikai professzor ezt a hatalmi szerkezetet 
a birodalom fogalmából vezeti le. Azt állítja, hogy a bi-
rodalomra jellemzõ az erõforrások olyan kihasználása, 
hogy a gazdasági értékek a perifériák felõl a központ 
felé áramlanak. Ezért eleve megtévesztõ a tõke szabad 
áramlásáról beszélni, amelyrõl azt gondolja a laikus, hogy 
az teljes szektoregyenlõséget, versenysemlegességet, pi-
aci szabadságot jelent. Szó nincs errõl. Pontosan a piaci 
diszkrimináció, az egyenlõtlen feltételeknek a partnerek-
re történõ rákényszerítése az, amit a földpiacon teljesen 
egyértelmûen látunk, és ami mutatja, hogy kizsákmányoló 
szerkezetrõl van szó. 

Én nem ezzel foglalkozom, hanem azzal, hogy a földpi-
acon és az agrárviszonyokban ez a hatalmi szerkezet, amely 
mögött a tõkeerõ munkál, hogyan intézményesül. Errõl nem 
az EU tehet, hanem az elmúlt évtizedek globalizációja, amely 
a világgazdasági szerkezetet olyan mértékben átalakította: 

repülõ pénzpiac, turbókapitalizmus, transznacionalizáció, 
ezek a közhelyek jellemzik. A globalizáció feltörte 
az Unió közösségi döntéshozatali rendszerét is, és a 
tõkehasznosítás érdekérvényesítõjévé tette. 

Azt se felejtsük el, hogy a klasszikus értelemben vett 
gyarmatosítási tendenciák nyomai is jelen vannak, hiszen a 
mai tagok közül kilenc az 1945 elõtti legnagyobb gyarmat-
tartók közé tartozik. Magyarán a terjeszkedési törekvések 
nem idegenek az ottani közvélemény számára. A föld- és 
az agrárviszonyok rendszerével – Ludvig von Bertalanffy 
klasszikus meghatározását követve – mint egymással 
kölcsönhatásban álló elemek együttesével érdemes fog-
lalkozni, amelyek új integratív minõséget tartalmaznak, 
tehát egy koherenciát jelenítenek meg. Hogy ez a rendszer 
milyen lényeges elemekbõl áll, és hogy mit vezényel, ezt jó 
tíz évnyi kutatás során lépésrõl lépésre megismertem. Öt 
ilyen tényezõt tudok meghatározni, amelyek megszabják 
a leakeni tizek helyzetét, tehát az egész keleti bõvítést. 

Az elsõ ilyen elem az EU mezõgazdasági jövõképe. 
Errõl senki nem beszél. Még a legszûkebb szakmai körök-
ben is elõfordul, hogy tabuként kezelik, holott megjelent 
már különféle publikációkban. A lényeg az, hogy az 1999-
ben szakértõi tanulmányként az Európai Bizottság által 
megrendelt és megvitatott hosszútávú EU program, egy 
mezõgazdasági jövõkép – amellyel aztán magyar kutatók 
is foglalkoztak, tehát dokumentálható dologról van szó –, 
Kelet-Európának nagybirtokrendszert szán. Ez a szándék 
egyértelmû, a különféle dokumentumok mozaikkockáit 
egymás mellé illesztve világossá válik a rejtett, lopakodó, 
alattomos terv, amellyel az erõforráspiacon már színt 
kell vallani; ott nem lehet ideológiákat gyártani és azt 
hajtogatni, hogy itt tényleg szabadság, demokrácia és 
egyenjogúság van. Volt ennek a gazdasági elõretekintési 
programnak egy szabályzata, amelybõl kiderült a lényeg, 
hogy észszerû szakosodás címén a kibõvített, tehát már 
25 tagból álló Uniót három jól elkülönített régióra kell 
felosztani, pontosabban így kell kezelni. 

Nyugat-Európa északi részén tájfenntartás, turizmus 
dominál, miután mezõgazdasági termesztésre alapvetõen 
alkalmatlan ez a térség, tehát ott nem kell törekedni az 
árutermelés fenntartására vagy fokozására. Persze ebben a 
régióban is vannak agrártérségek, de nem ez a jellemzõ. A 
mediterrán övezetekben (Spanyolország, Portugália, Gö-
rögország, Dél-Olaszország) fenntartják a hagyományos 
termesztési kultúrát. Kelet-Európában viszont az olcsó 
munkaerõvel elõállított alapanyag- és tömegárutermelést 
kell intézményesíteni. Ami azt jelenti – ez minden köz-
gazdásznak közhely –, hogy a hozzáadott értéket mások 
fölözik le. Magyarán így lehetett elfogadtatni a jelenlegi 
tagokkal a bõvítést, hogy a kelet-európai agrárpiac nem 
lehet versenytársa a nyugatnak. 

Novemberben részt vettem egy prágai konferencián, 
amelyet Franz Fischler úr, a mezõgazdasági fõbiztos hívott 
össze. Fischler is hangsúlyozta, hogy ezzel kellett leszerel-
ni a nyugati ellenállást, mert a tagok féltek attól, hogy a 
bõvítés után megjelennek az olcsó keleti agrártermékek. 
Köztudott, hogy a világpiaci árakhoz képest mi is jóval 
olcsóbban – és megfelelõ minõségben – vagyunk képesek 
elõállítani a keresett élelmiszereket. Ezt a félelmet szünteti 
meg a nagybirtokrendszer, amely Kelet-Európában a Nyu-
gat számára alapanyagot termel. Így járulhatunk hozzá az 
EU világpiaci versenyképességéhez, figyelemmel a WTO 
nyomására is, amely az exporttámogatást megszünteti, az 
importkorlátozást fölszámolja. 

Ez biztosítja a jelenlegi uniós agrártermelõket, hogy 
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õk olcsó alapanyaghoz juthatnak, de a hozzáadott értéket, 
ami a piacképességet és a profitot jelenti, õk fölözhetik 
le. Tehát ez az elsõ elem, a nagybirtokrendszer, amely-
nek messzenyúló következményei vannak a közvetlen 
agráriumon túl is. Rögtön újabb félmillió ember lehet 
földönfutó nálunk is. Ez a forgatókönyv már 1989 elõtt 
elkészült, de csak fokozatosan adagolták a kelet-európai 
térségnek a következményeket. 1988 és 1993 között az 1 
080 000 magyar mezõgazdasági fõfoglalkozású emberbõl 
730 000 kényszerült a mezõgazdaság elhagyására, ami 
azt jelentette, hogy 10 év alatt a korábban a földdel fog-
lalkozóknak csak 15 %-a maradt meg az agráriumban, 
aztán még tovább csökkent a számuk. Arról van szó, hogy 
még az ott foglalkoztatottak sem élhetnek meg majd a 
mezõgazdaságból, legfeljebb bérrabszolgák lehetnek. Ez 
súlyos társadalmi konfliktusokat jelent; meg lehet nézni 
bármelyik országot, amelyik a modern nagybirtokrendszer 
útjára lépett. 

A második elem: a földpiac nyitási kényszer. A közös-
ségi jog korábban, amikor az Uniót alapították, azt garan-
tálta, hogy a közösség nem szólhat bele a tulajdonviszony-
okba, többek között a földhasználat szabályozásába sem, 
mert nem vonhatja el a tagállamok szuverenitását. Ezt 
akkor a Római Szerzõdés 222. cikkelye szabályozta, amely 
szó szerint kimondja, hogy a Római Szerzõdés nem érinti 
a tagállamokban fennálló tulajdonrendszert. Az megma-
rad nemzeti hatáskörben. Erre teljesen rosszhiszemûen 
hivatkozott mindvégig a Világbank, ami ugyancsak doku-
mentálható, hogy még 1999-ben is, amikor már folytak a 
konkrét csatlakozási tárgyalások, tekintélyes nemzetközi 
jogászok és a Világbank szakemberei is hangsúlyozták, 
hogy nem kell mást teljesíteni, csak a nemzeti elbánást. 
Ezzel eleget teszünk az aquis comunautaire-nek, átvesszük 
a közösségi jogot, és egyébként a tagállam rendelkezhet 
teljesen szabadon, hogy kinek, milyen feltételek mellett 
ad földtulajdont. 

Most ennek az ellenkezõje derült ki, pontosabban az, 
hogy megváltozott a jogalap, miután az Európai Bizottság 
a tárgyalások során már eleve kivette a mezõgazdasági 
csomagból a földet, és a Római Szerzõdés 4. fejezetének 
56. cikke (2) bekezdése szerint – tehát ugyanabban a 
körben, ahol a devizaliberalizáció vagy bankrendszer 
átalakításának szabályozása történik –, jogilag tõkének 
minõsítette. Az a lényeg, hogy a föld innen kezdve a tõke 
jogi sorsát osztja. Márpedig miután a tõke a négy szaba-
don mobilizálható tényezõ egyike, és a szabad mozgása 
alapvetõ vívmány; szabad áramlásának bármely korláto-
zása tilos mind a tagállamok, mind pedig a tagállamok és 
harmadik országok viszonylatában, ennek megfelelõen 
egy külön értelmezés hozzáteszi, hogy nem elég a nem-
zeti elbánás biztosítása, mert még annak a megadása is 
a Római Szerzõdésbe ütközik, hogy ha nem tesz eleget a 
szabad tõkemozgás igényeinek. 

Borzasztóan fontos, amit most mondok, és szinte 
senki nem foglalkozik vele, pedig ebbõl meg lehet ítélni, 
hogy mit jelent az Unió egész alkotmányos jogrendszere. 
Tudniillik az államfõk tanácsának, amikor eljár a tõke sza-
bad áramlásának a lehetõ legnagyobb körû kiterjesztése 
körében, akkor a Római Szerzõdés egyéb fejezeteiben 
foglaltakat nem lehet figyelembe vennie. Ez azt jelenti, 
mind alkotmányos, mind gyakorlati értelemben, hogy 
ha arról van szó, hogy a tõkemozgásnak milyen igényei 
vannak, akkor annak mindenféle más igény: környezet-
védelem, agrárpolitika stb., alá van rendelve. Például a 
környezetjogban ez úgy csapódik le, hogy a környezet-

védelem szempontjait a tõkeigényekkel kell egyeztetni. 
Ez csak arányos lehet, azaz ha a tõkével elfogadtatható, 
akkor van környezetvédelem, ha nem, akkor nincsen. Te-
hát el lehet felejteni, hogy a Római Szerzõdés valamikor 
szavatolta az állami önrendelkezést, mert azt nem kell 
többé figyelembe venni. 

Ugyanígy azt is el lehet felejteni, hogy a közös agrár-
politika milyen fékeket épített be a földtulajdon szerzé-
sébe. Ott csak a vállalkozás és a letelepedés szabadsága 
körében rendelkezik a földrõl a Római Szerzõdés második 
fejezetének 43. és 44. cikkelye, amelyek kimondják, hogy 
minden uniós állampolgárt és vállalkozást megillet az a 
jog, hogy ha bármely tagállamban letelepedik és vállal-
kozásba fog, ahhoz építményeket és földeket szerezzen 
annak az országnak a jogrendje szerint; és amely jogokat 
a tagállam a saját állampolgárainak biztosít a nemzeti elbá-
nás szerint, az õt is megillesse. Ezt most el lehet felejteni, 
mert a nemzetközi elbánás ezeken túlmenõ nemzetközi 
kiváltságokat követel a tõkének. 

Ez volt tehát a második szerkezeti elem. Zárójelben azt 
kell még elmondani, hogy miért volt ez lopakodó, rejtett 
és alattomos dolog. Azért, mert az Európai Unió az elsõ 
perctõl kezdve nem akart családi gazdaságot a volt szovjet 
térségnek, mégis ez volt a politikai mézesmadzag, hogy 
a csatlakozás óriási haladást hoz, polgári modernizációt. 
Hát valóban azt hozna, ha olyan irányban mozdulhatna 
el a társadalom. De el kellett rejteni, hogy nem ez a va-
lós szándék, és amikor elõször nyilvánosan felbukkant 
egy, a korábbi szavakkal ellentétes törekvés 1995-ben, az 
Európai Bizottságnak a madridi csúcsra készíttetett mezõ-
gazdasági stratégiai tanulmányában, ott már az a javaslat 
szerepelt, hogy ha a földprivatizáció befejezõdik, akkor 
földtulajdonjogot kell biztosítani a jogi személyeknek és 
a külföldi beruházásokat, befektetéseket jogilag szavatolni 
kell. Tehát még burkoltan jelenik meg az igény, még nem 
mondják ki, hogy tessék tulajdonjogot adni a külföldi 
tõkének, de a beruházók számára ezt már biztosítják. 

És amikor 1999-ben a Világbank készített egy forga-
tókönyvet az ECA Region (Eastern Europe and Central 
Asia), magyarán az egész volt szovjet tömb részére, eb-
ben például Magyarországnak azt írják elõ az uniós tag-
ság feltételeként, hogy földtulajdonjogot kell biztosítani 
a gazdasági társaságoknak és a szövetkezeteknek; hogy el 
kell törölni a birtokszerzésnek bármilyen maximumát és 
földtulajdonjogot kell biztosítani a külföldieknek. Tehát 
ez már kifejezetten elõírja azt is, hogy a meglévõ állami 
tulajdont fel kell számolni. 

Tényleg ez is történt. Ha megnézzük az ezt követõ, a 
2000-es évvégi költségvetési törvényt, ott már az Orbán 
kabinet rendelkezik arról, hogy a maradék állami föld-
tulajdont – ami a teljes földtulajdon 17 %-át jelentette 
–, tehát a volt állami gazdaságok jogutódjait privatizálni 
kell. Ez a folyamat is megtörtént. A második elem tehát 
a közösségi jog ilyen fordulatáról szólt. Miután a Római 
Szerzõdés korábban garantálta, hogy egy tagállam a saját 
területét alkotó föld felett – ami a szuverenitásának egy 
tárgyi eleme –, gazdasági, politikai önrendelkezést gya-
korolhat; most azt garantálja a Római Szerzõdés, hogy 
egy tagállam a saját területét alkotó föld felett nem gya-
korolhat politikai és gazdasági önrendelkezést, mert ez 
a tõke szabad áramlását, mint a legfontosabb közösségi 
vívmányt akadályozná, és ezen a címen elsõbbséget kell 
adni a tõkehasznosítás érdekeinek. 

A rendszer harmadik eleme az egyenlõ elbánás, az 
esélyegyenlõség durva és cinikus intézményi megsértése: 
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a diszkrimináció. Miközben az egész rendszer – szavakban, 
elméletben – arra épül, hogy azért van egységes piac, 
hogy az abban résztvevõk egyenlõ feltételekkel és egyenlõ 
elbánás szerint vegyenek részt. Ez nagyon fontos kérdés, 
mert az erõforrások felett való rendelkezésre és az egész 
termelési folyamat piaci érvényesítésére vonatkozik, hogy 
hogyan tudom a saját termelõimet támogatni. Csakhogy 
a megállapodás az uniós agrártámogatásnak mindösssze 
egynegyedét nyújtja a most csatlakozó tizeknek. A vidék-
fejlesztési, regionális támogatásoknak pedig 50 %-át, és 
csak tíz év alatt érhetik el az EU jelenlegi tizenöt tagjának a 
támogatottsági szintjét. Az agrártámogatás területén 2013-
ig, az újabb költségvetési ciklusig a berlini csúcs döntése 
befagyasztotta az EU költségvetését. Ez azt jelenti, hogy 
infláció címén is legfeljebb évi 1 %-kal lehet azt növelni, 
többet az EU nem adhat, és nem is lehet tõle kikénysze-
ríteni. Ugyanebbe az idõszakba esik a WTO kötelezett-
ségek teljesítése, és körülbelül 20 %-kal csökkenni fog 
az EU tizentötök saját agrártámogatása is, de a jelenlegi 
támogatási szint 80 %-át garantálja saját haszonélvezõinek 
2013-ig. Ezzel újabb biztosítékot nyújt arra, hogy a kelet-
európai térség nem lehet versenytárs az agrárpiacon, mert 
ilyen szintû támogatást semmiképpen nem kaphat. 

Ezzel párhuzamosan nyílik meg az államtalanított, 
korlátlanul szabad földpiac. Ehhez ismerni kellene a 
mezõgazdasági üzemszabályozást, amivel az EU tagálla-
mai a tõkeerõ ellen sikeresen védekeznek. Ez a módszer 
lehetõvé teszi, hogy ha a termelést a túltermelési válság 
címén kénytelenek visszafogni és kvótarendszert bevezet-
ni, akkor a termelési mennyiség leosztását ne a tõkeerõ 
alapján szabják meg. A mezõgazdasági üzemszabályozás 
azt jelenti, hogy a tõkeerõtõl függetlenül egyetlen cégnek 
csak egy üzeme lehet, és ezt ez egy üzemet is korlátozza a 
birtoknagyság. Nyolc ilyen ország van az EU tagok között, 
például a franciák vagy a dánok. A gabonatermesztésnél 
a minimális üzemterület 40 hektár, a maximum 150 
hektár. Az ezt a mértéket meghaladó birtokrészt egy, a 
Nemzeti Földalaphoz hasonló közhasznú társaság elveszi 
és odaadja egy magángazdának. Nálunk viszont korlátlan 
a mezõgazdasági üzemméret, és a többi laekeni országgal 
összehasonlítva a családi gazdaság kialakulását a támoga-
tás hiánya is akadályozza. Éppen az derült ki a prágai kon-
ferencián, hogy a társult országok a csatlakozást követõen 
egyfelõl a földjüket kénytelenek átengedni a tõkeerõnek, 
másfelõl nem lehetnek képesek a saját nemzeti termelõik 
támogatására, akik versenytársak lehetnének, vagy egyál-
talán sikeresen bekapcsolódhatnának az agrártermelés-
be. Tehát a mezõgazdaság csak másodrendû, alávetett és 
nyersanyagtermelõ ágazat lehet.

A negyedik elem azért különösen jelentõs, mert ez 
szabja meg a jövõbeli lehtõségeket. Ez nem más, mint 
a Genti Alkotmányhozó Konvent által most megalko-
tott alkotmánytervezet, amelyet már majdnem egy éve 
elkezdtek összeállítani. A konvent ez év elsõ félévéig ezt 
az új alkotmányt a közösségi döntéshozatali szervek, a 
Tanács, a Parlament és egyéb intézmények elé terjeszti. 
Ez az új alkotmány szabja meg a kibõvített Európai Unió 
népeinek együttmûködési rendjét. Szerepel benne az 
agrárpolitika és a földkérdés is. Annyi már a köztudatba 
is átkerült belõle, hogy az elfogadott változat szerint fö-
deratív szövetségi államról, tehát egy Európai Egyesült 
Államokról van szó. 

Döntõ kérdés azonban, hogy ki hozza létre az Európai 
Uniót. Tudniillik a tervezet szerint a szövetségi államot 
egyrészt a tagállamok, másrészt az Európai Unió állampol-

gárai hozzák létre. Tehát nem a tagországok állampolgárai, 
hanem az Európai Unió állampolgárai. Miért fontos ez a 
megkülönböztetés? 

A szakirodalom hangsúlyozza, hogy az EU állampol-
gárainak olyan önazonossági tudattal kell rendelkezniük, 
ami egy európai uniós értékrenden alapul; magyarán, 
hogy elszakadjon a saját nemzeti önazonosság-tudatától. 
Ez még csak ideológia, az intézményesített gyakorlat ott 
jelenik meg, hogy miután az EU állampolgárai hozzák 
létre a szövetséget, az Unió állampolgárainak jogait és 
kötelezettségeit maga az Unió és annak alkotmánya 
mondja ki, és nem a tagállamok! A másik kulcsprobléma, 
hogy a tagállamok jogilag feltétlenül alávetik magukat az 
uniós közösségi jognak, vagyis azzal szemben a nemzeti 
jog semmiképpen nem érvényesülhet. Tehát lehet itt 
mindenfélét ígérni, a tagállamok alkothatnak nagyon 
szép alkotmányokat, bármit megfogalmazhatnak benne 
kívánságuk szerint, csak éppen nem érvényesíthetik az EU 
alkotmánya ellenében, mert az fölötte áll. Tulajdonképpen 
még az állampolgári jogokat sem a tagállam mondja meg 
a saját polgárainak, hanem az Unió. 

A tervezet egyik szakasza, amely ugyanezt a alá-föléren-
deltséget szabályozza, azt tartalmazza, hogy a tagországok 
kötelezik magukat, hogy az uniós alkotmánnyal szemben 
soha semmilyen fórum elõtt semmilyen jogértelmezést 
vagy vitát nem kezdeményeznek. Vagyis örökre lemonda-
nak errõl a jogukról. Kizárólag az Európai Bíróság hivatott 
az Unió alkotmányát és a közösségi jogot értelmezni, én, 
mint tagállam viszont kötelezem magam, hogy ennek 
feltétlen alávetem magam. Mit jelent ez? Nincs többé 
Alkotmánybíróság, mert annak az a feladata, hogy értel-
mezze a hazai jogot. Ezt nem teheti meg, mert ahhoz, hogy 
értelmezze azt a magyar jogszabályt, amelyik végrehajtja 
az uniós közösségi jogot, ahhoz neki az EU jogát is értel-
meznie kellene. Azt pedig már nem teheti meg. A tagálla-
mok szuverenitása nem jut el abba a szerepkörbe, hogy 
a közösségi jogot bármilyen vonatkozásban értelmezze. 
Még a végrehajtás szempontjából sem értelmezheti, mert 
erre egyedül az Európai Bíróság jogosult. 

Ráadásul van egy olyan alkotmányi kitétel a 71. 
cikkelyben, ez az úgynevezett rugalmassági záradék 
(Flexibility Clause), ami arról szól, hogy mi a teendõ, ha 
az alkotmány nem szabályoz valamit, amire az EU részérõl 
szükség lenne. Ha tehát felmerül egy kérdés, amelyre az 
alkotmány hatásköre nem terjed ki, de mégis intézkedni 
kell, mert az EU érdeke így kívánja, akkor az Európai 
Bizottság javaslatára a Parlament és a Tanács közös dön-
tést hoznak a megfelelõ intézkedésrõl. Magyarán õk az 
alkotmány fölé helyezik magukat. Tehát ha kifelejtettünk 
valamit, akkor azt csinálunk, amit akarunk. Ehhez már 
nem kell semmiféle jóváhagyás, hanem itt vagyunk mi, 
közösségi döntéshozatali szervek. 

Arra is érdemes kitérni, hogy az EU döntéshozatali 
rendszerében egyedül a Parlament választott, az összes 
többi testület tagja kinevezett, vagyis nem ellenõrizhetõ, 
felelõsségre nem vonható, vissza nem hívható. Erre még a 
legliberálisabb alkotmányjogászok is azt mondják, hogy ez 
egy demokratikus deficit. Tehát ez egy igen sajátos intéz-
ményrendszer, ami folyamatosan fejlõdik, és nem tudunk 
mit csinálni, csak remélni, hogy majd jobb lesz. Egyébként 
azt tapasztaljuk, hogy egyelõre sokkal rosszabb lesz, mert a 
tíz új tagállammal még annyira demokratikusan sem lehet 
lejátszani a döntéshozatali játékot, mint eddig. Semmi 
érdemi beleszólásra nincsen lehetõség. A rugalmassági 
záradék szerint csak a Tanácsnak kell egyhangú döntéssel 
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hozzájárulnia egy rendelkezés meghozatalához, egyéb-
ként errõl egyszerû többséggel szavaznak a Bizottságban 
és a Parlamentben. 

Természetesen a földkérdés liberalizálása a tõke 
szabad áramlásáról szóló fejezetben úgy szerepel, mint 
közösségi vívmány, a közös politika része. Egy gondo-
latot még az egész rendszerhez hozzá kell tenni, ami az 
egész piacszabályzáson túl is mutat. Arról van szó, hogy 
ez a piacszabályozás egy neo-liberális modell, amely a 
fenntartható fejlõdés indokával, tulajdonképpen a fenn-
tartható profit mellett hoz létre intézményrendszert. Ha 
a túltermelési válságot meg kell oldania – mert az Unió 
már a nyolcvanas években elérte az alapítási célt –, hogy az 
önellátást megteremtse. Nem akarok kitérni arra, hogy az 
európai agrármodell miben tér el az amerikai és tengeren 
túli országok versenyképes modelljétõl. Tudniillik ez egy 
ökoszociális modell és ez most is értéket jelent. Nemcsak 
a gazdasági haszonelvûséget, a gazdasági teljesítményt 
kéri számon, hanem társadalmi igényeket is kell, hogy ér-
vényesítsen, mint a foglalkoztatottság, kulturális értékek, 
településszerkezet. Ide tartozik a környezet fenntartása és 
megóvása is. Ez az értékalapú birtokpolitika érvényesül 
a tagállamokban. 

A gond csak az, hogy Kelet-Európának nem ezt a 
modellt szánják. Az egész piacgazdaság a túltermelés 
visszafogására épül. Tulajdonképpen teljes értékrombo-
lást jelent ez befele is és kifele is. A termelési kapacitást 
egy központi diktatúra segítségével fogja vissza, hogy 
az Euro megtartsa a saját értékét, ne legyen infláció, és 
legyen egy olyan réteg, amelyet ebbõl fenn tud tartani. 
A mezõgazdaságról beszélek. Arról van szó, hogy az EU 
visszafogja, töredékére csökkenti a termelési támogatást, 
és így csak a leginkább versenyképes termelõknek tudja 
garantálni, hogy piacra juttatja õket. 

Mit jelent ez befelé egy tagállamnál, például Magyar-
országon? A termelési kapacitását mesterségesen annyira 
visszafogják, hogy nagyon sok területen még az önellátá-
sát sem tudja megoldani. Annak ellenére, hogy az ország 
agráriuma nem 10, hanem 30 millió ember eltartására képes, 
mert ez az ököpotenciálja; a természetföldrajzi, ökológiai, 
mezõgazdasági és egyéb adottságai ezt teszik lehetõvé. Így a 
szántóföldi növénytermesztésünk (vagyis a gabona, az olaj- és 
fehérjenövények) kvótája alapján a támogatott bázisterület 
a kötelezõ 10 % ugaroltatással együtt 1 millió 360 ezer 
hektár kivonását jelenti a világviszonylatban is kiemelkedõ 
minõségû, jelenleg mûvelés alatt álló szántóföldjeinkbõl, 
azaz a legértékesebb mûvelési ágat 30 %-kal csökkenti. 

Hogy mennyire durva a beavatkozás a tagállamok, de 
fõleg a kelet-európaiak életébe, arra egy másik konkrét 
példát is mondanék. Prágában azzal érvelt az egyik cseh 
szakember, hogy õk úgy fejlesztették a tejipart, hogy ter-
melésük 97 %-a világpiaci színvonalon áll. Ennek ellenére 
az EU olyan alacsonyan szabta meg a termelési kvótájukat, 
hogy az önellátásukat sem biztosíthatják, és arra szorul-
nak, hogy hozzanak be francia tejport, és abból csinálják 
a kotyvalékot. Tehát ez súlyosan visszaveti a tagállamot, 
a fogyasztókat, az egész társadalmat. 

De gondoljuk végig, hogy ez az egész világ sorsára 
hogyan hat! Tudnék erre is adatokat mondani. Meg kell 
nézni, hány millióan halnak éhen alultápláltság miatt. 
Tudniillik ez a fajta fenntartható fejlõdés csak egy szûk 
réteg profitját szolgálja. Tehát nem életet teremt a föld, ha-
nem csak pénzt! Ezzel válik mélységesen emberellenessé, 
hogy nem képes olyan piacszabályozást kicsikarni a multi 
tõkeerõvel szemben, amely lehetõvé tenné, hogy kihasz-

nálja saját erõforrásait, és megszüntesse a szegénységet, 
a pusztulást, a világélelmezési válságot. Sajnos az Európai 
Unió ebbe az embertelen csatornába ment be. 

Most arról kellene még beszélnem, hogy történik a 
piacszabályozás Amerikában, hogy a WTO milyen harcok 
árán kényszeríti rá az egész világra ezt a termeléskorlátozó 
politikát, ami csak emberiség elleni bûntettnek nevezhetõ. 
Ez a gyökere annak, hogy ilyen mértékû egyensúlytalanság 
alakult ki a világban, a tömegek fokozódó elszegényese-
dése és egyes haszonélvezõ rétegek gyarapodása között. 
A fenntartható profit is csak ideig-óráig tartható fenn, 
azután felrobban. 

Befejezésül mondok egy pozitív dolgot, mert idáig 
csak negatív dolgokat tudtam mondani az Európai Uni-
óról. Az egyetlen önvédelmi eszköz, ami a belépõ orszá-
gok számára megoldást kínál, ha kiharcolja magának azt 
a modellt, amit történelmileg megteremtettek az EU leg-
fejlettebb agrártérségeiben, és jelenleg is fenntartanak, 
mert azt parancsuralommal nem lehet eltörölni. Ez a 
már említett mezõgazdasági üzemszabályozás. Az üzem-
szabályozási rendszer a tõkeuralomnak úgy állja útját, 
hogy állami beavatkozással leszûkíti a földhasznosítás és 
a földtulajdonszerzés nagybirtokot szolgáló lehetõségeit. 
Nem arról van szó, hogy megtiltja a tulajdonszerzést, de a 
mûködtetésénél belépnek olyan szabályok, hogy az állam 
maga mondja meg, hogy ki lehet termelõ, és milyen felté-
telek szerint. Tehát az alanyi és tárgyi feltételeket õ szabja 
meg, mint amilyen a letelepedettség, a mezõgazdasági 
szakképesítés, állandó ott lakás. 

A dánoknál például egy mezõgazdasági üzem 
mûködtetésének feltétele akkor is legalább 8 évi 
helybenlakás, ha nem a tulajdonos maga mûveli a földet, 
hanem bérlõvel mûvelteti. Ehhez tartozik, hogy nem adja 
át a termelési kvótaszabályozást a tõkeuralomnak, hanem 
azt mondja: ha már egyszer korlátozni kell a termelést, 
akkor korlátozzuk az üzemméretet is. Ezért tudja fenn-
tartani azt a magángazdaságot, a családgazdasági modellt, 
amihez kultúra, foglalkoztatottság és alkupozíció stb. já-
rul, ami mûködtethetõ tulajdont jelent a gazdának, és 
nem nagybirtokrendszert. Magyarországon ez csak elvi 
lehetõség, mert a politikai hatalom teljesen ezzel ellenté-
tesen alakult, hiszen a mai berendezkedés egyértelmûen 
a nagybirtokrendszert intézményesíti, ezt fejleszti tovább, 
ennek rendel alá mindent. Ezért ilyen feltételekkel az uni-
ós csatlakozás zsákutca.  

Gerle János: Milyen lehetõségei lennének Magyaror-
szágnak, ha nem lép be az Európai Unióba? 

Tanka Endre: Ezt az Unió nemegyszer felveti, Fischler 
is utalt arra, hogy ez nem kényszer, döntse el minden 
ország maga, hogy ez jó-e neki vagy nem. Azzal érvel, 
hogy aki belép, még mindig több támogatást kap, mint 
aki nem. De aki kívül marad, az a világpiacon sokkal 
kedvezõtlenebb helyzetbe kerül, mert a világkereske-
delmi szervezet nyomása, a teljes liberalizáció akkor is 
kényszerként hat rá, ezt viszont semmiféle támogatás nem 
ellensúlyozza – mondja Fischler úr. 

A kívülmaradáshoz teljesen más gazdasági stratégia 
kellene, ami a valódi fenntartható fejlõdést jelentené. De 
errõl már beszélni is csupán vágyálmok kergetése. Nin-
csen rá politikai fogadókészség. Ez az euro-atlanti csõlátás 
már annyira intézményesült, hogy 1992. január 1. óta, 
mikor a társulási szerzõdés hatályba lépett, Magyarország 
tulajdonképpen mást sem tesz, mint arra készül, hogy 
teljesítse az uniós csatlakozás feltételeit. Minden erre lett 
ráállítva, hogy ezeket teljesíteni kell, mert ez nekünk jó. 
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Ez nekünk egyáltalán nem jó. Csakhogy 1992-ben kellett 
volna megmondani, hogy arról van szó, hogy a szocialista 
nagyüzemet és a tulajdonnélküliséget felváltja egy kapita-
lista nagybirtokrendszer, amelyik ugyancsak a bérmunkát 
zsákmányolja ki és szûk haszonélvezõ réteget szolgál, és 
hogy ezért nem lehet földreform Magyarországon, ezért 
nem lehet, hogy a földtulajdon és a földhasználat végre 
egybeessék, hogy a gazda önmaga tulajdonos legyen és 
a gazdálkodásban érdekelt legyen. Vidékfejlesztésrõl és 
egyebekrõl nem is beszélve. 

Ha a regionális politikára gondolunk, az szétszabdalja 
a nemzeti önrendelkezésnek még azt a maradék foszlányát 
is, amibõl egy kevés megmaradt. A régióhatárokat és kap-
csolódási pontokat úgy állapítják meg, hogy nem veszik 
figyelembe a jelenlegi magyarországi hét régiót, hanem, 
mondjuk az északi hegyvidéket Szlovákiához kapcsolják 
úgy, hogy nehogy véletlenül a hazai lakosság igényeit 
lehessen érvényesíteni. Mindezt egy távoli központból, 
idegen érdekek szerint diktálják, amelynek semmi köze 
a mi érdekeinkhez. Errõl van szó. 

Gerle János: A mezõgazdasági üzemszabályozással 
kapcsolatban felvetett stratégia ellentmond annak a 
jogrendszernek, amit korábban vázolt. Akkor hogyan 
érvényesíthetõ? 

Tanka Endre: Ebben teljesen igaza van, olyan értelem-
ben ellentmond, hogy jogi szempontból egy szûk és alig 
járható út, de a módszereit ki lehet dolgozni, ezzel egy 
most belépõ tagállam is élhetne. Hogy ezt mikor söpörné 
el az a fajta jogrend, ami azt mondja, hogy ha valamit nem 
szabályoztunk, akkor azt teszünk, amit akarunk, az egy 
más dolog. Nyilván nincs igazi alkotmányos biztosíték és 
fogódzó. A fogódzó mégis az, hogy Nyugaton ez a szabá-
lyozási forma tényleg él, és ott nem tudják felszámolni 
egyik pillanatról a másikra. Ott megvan az a gazdasági stra-
tégia is, hogy a farmrendszert, ami igazi magántulajdonra 
és családi gazdaságra épül, meghagyják. Keleten ellenben 
kialakítják a nagybirtokrendszert. Ez az egyensúlytalanság 
biztosítja a gazdasági értékeknek a perifériáról a centrum 
felé áramlását. Amirõl Böröcz professzor beszél társadalmi 
képletében, azt itt az erõforrás piacon, mint amilyen a 
föld is, és az intézményekben lehet látni megvalósulni. 
Egyébként miféle rendszer az, ami teljesen más feltétele-
ket diktál az egyik térségnek, mint a másiknak? 

Gerle János: A nemzetközi találkozókon hogyan regált 
erre a többi társult ország?

Tanka Endre: A lengyelek, ahogy a második világhá-
borúban könnyûlovassággal támadták a német tankokat, 
most is elszántan harcoltak, megmondták nyíltan, hogy 
a tagoknak áldozatot kellene hozniuk a belépõk javára: 
ti megkaptátok a Marshall segélyt, mi meg megkaptuk 
Jaltát! És ez igaz. Az õ tárgyalási pozíciójuk sokkal erõsebb 
volt. Köztudott, hogy õk a költségvetéstõl függetlenül és 
nem pályázatra és nem utólag felhasználható módon 
olyan összegeket kaptak, ami két Bokros csomaggal fel-
ér. Õk legalább abban bízhatnak, hogy megpróbálják új 
beruházásokkal fejleszteni a családi gazdaságaikat, hogy 
valamilyen esélyük legyen ebben a rendszerben. Õk kihar-
colták, kizsarolták maguknak a lehetõ legtöbbet. Ennyiben 
persze megosztottak voltunk, mert más alkupozícióban 
van az, aki eleve úgy megy tárgyalni, hogy igazából nem is 
akar semmit, csak úgy tesz, mintha akarna, lásd a magyar 
kormányt.

Gerle János: Ez az elmúlt 10 évre egyformán vonat-
kozik?

Tanka Endre: Igen, ez független a kormánytól. Egyéb-

ként tudni kell, hogy az észteknél is nagyon kevés a tá-
mogatottsága a csatlakozásnak. A lengyelek azt mondják, 
hogy csak azt tudják mondani a saját parasztságuknak, 
hogy ilyen körülmények között nem lehet belépni az EU-
ba. Nagy az ellenállás. Evidencia, hogy az egyenlõtlenséget 
senki nem tudja lenyelni. Ezt úgy feltûntetni, mint de-
mokrácia, és azt állítani, hogy újabb szuverenitást kapunk, 
mert most majd Európa ügyeiben is döntünk… hát a sa-
ját ügyeinkben sem dönthetünk. Ott kezdõdne a dolog, 
hogy a saját önrendelkezésünket gyakorolhatnánk a mi 
kis szemétdombunkon. 

Eddig csak a gazdasági kérdésekrõl beszéltem. De 
éppen a földdel kapcsolatban belép az ökológia kérdés-
köre. Az a helyzet, hogy a tengerszint 15 éven belül fél 
méterrel emelkedik. A mexikói öbölben, Houston köze-
lében évente 70 centimétert emelkedik a víz, az ottani 
luxusvillákat már nem tudják megmenteni. A globális ég-
hajlatváltozás a kutatások szerint Európa népességének 
egyharmadát, mintegy 200 millió embert 15 éven belül 
elvándorlásra kényszerít. Kénytelen új életteret találni 
magának. Ez független a politikától, független a gazda-
ságtól. Az biztos, hogy a Kárpát-medence földkészlete és 
vízkészlete rendkívüli módon fölértékelõdik. Nem kell 
ötven év, ahogy Balogh János mondta, aki pedig teljesen 
tárgyilagos ember, hogy a víz nagyobb kincs legyen, mint 
az arany. Ilyen szempontból kedvezõ helyzetben vagyunk 
Ukrajnához hasonlóan. Ez a helyzet a mindenkori magyar 
kormányt óriási nemzetközi hatalmi nyomásnak teszi ki, 
hogy befogadja a betelepülõk milliós tömegeit. 

Amikor a Világbank olyan politikát hirdetett meg – ezt 
közzé is tette egy tanulmányban –, hogy 2050-ben 7 mil-
lió magyar lesz itt legfeljebb, de nem is kell több, mert 
szerinte az eltartóképesség éppen így kerül egyensúlyba; 
akkor éppen annak az országnak, amelyik már bizonyí-
totta az elmúlt száz év során, hogy nem képes megvédeni 
a saját területi integritását, olyan politikát kell folytatnia 
a földkérdésben, hogy noli me tangere!, tehát ne nyúlj 
hozzám! – engem már szétszakítottak, elvittek mindent, 
ami megmaradt, azt most már megvédem! Erre mit tesz? 
A tõke szabad áramlása az úr, vigye, aki akarja, akinek kell. 
Ezt nem lehet nemzeti érdeknek feltüntetni! Ennek súlyos 
geopolitikai, stratégiai következményei vannak, amelyek 
messze túlmutatnak azon, hogy itt mi készül. Persze 
hogy nem jó a nagybirtokrendszer, mert elsivárosodik 
minden. Korten példáiból nagyon jól tudjuk, aki leírja 
ezeket a modelleket, hogy milyen volt Costa Rica, ahol 
virágzó kisbirtokos rendszer volt, amelyet átalakítottak 
export vezérelte nagybirtoknak. Az emberek a városokba 
menekültek, öngyilkosságba, a rend felborult, meg kellett 
erõsíteni a rendõrséget. Mindezt azért csinálták, hogy az 
ország az adóságát vissza tudja fizetni; most kétszer annyi 
adóssága van. Szóval ez katasztrófa. 

Az a baj, hogy nem tudják az emberek, hogy milyen az 
Európai Unió. De a tudományos kutatás egy-egy területen 
belelát az intézményrendszerbe. A föld- és az agrárügyek 
szabályozása pont ilyen, és akkor kiderül az alattomosság, 
hogy udvariasan fogalmazzak, hogy nem is mondják meg, 
mi várható. A Világbank publikált anyagaiból tudom idézni 
(a közeljövõben megjelenõ könyvemben – Magyar birtok-
politika az Európai Unió kapujában – benne lesznek ezek 
az idézetek), hogy még 1999-ben is azt írták, hogy ezt a 
térséget nem fenyegeti sem a nagybirtok veszélye, sem a 
földspekuláció, és arra biztatják a világbanki tudósok ezt a 
térséget, hogy ugyanúgy legyen korlátlan a birtokszerzés, 
mint Kanadában meg az Egyesült Államokban. 
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Ugyanabban az évben tették közzé azt a jövõstratégiát, 
hogy itt nagybirtokrendszert kell kiépíteni. De már 1989 
elõtt az egész diktátum erre ment ki, hogy azért nem lehet 
egy polgári demokratikus földreform, ami visszaadta volna 
a parasztság személyi tulajdonába a földet. A szocializ-
musban egyedül Magyarország hozta létre a szövetkezeti 
földtulajdon jogát, mégpedig alkotmánytiprással hozta 
létre. A földet anélkül vette el a parasztoktól, hogy azt az 
alkotmány lehetõvé tette volna. Még a sztálini alkotmány, 
az 1949. évi XX. törvényünk is biztosítja a dolgozó pa-
rasztok földhöz való jogát, a munkával szerzett tulajdont 
és az öröklési jogot. Ha szövetkezeti használatba került a 
föld, márpedig oda került erõszakkal, akkor szövetkezeti 
tulajdonba is került. Aki nem lépett be tagként, annak a 
földje automatikusan a szövetkezeté lett. Ez a szövetkezeti 
földtulajdon a teljes földalap 70 %-át tette ki, ezt termé-
szetben vissza kellett volna adni az eredeti tulajdonosai-
nak. Az összes többi KGST tagtársunk ezt megtette, annak 
ellenére, hogy náluk csak földhasználati jog volt! 

Nálunk nem tették meg. Még azt a földet sem adták visz-
sza, amelyrõl teljesen egyértelmûen bizonyított, hogy magán-
tulajdon, csak mint részarány tulajdon áll a téesz haszná-
latában. Tehát akinek megmaradt a tulajdona jogilag is, és 
nem vitatható, hogy az övé, az sem kapta vissza, és ez maga 
2 860 000 hektár, óriási terület, nagyobb mint az egész 
kárpótlási földalap! A mai napig nem adták vissza, hanem 
befagyasztották. Miért? Hogy elvigye a hatalmi elit. Olyan 
adatok vannak, hogy Zalában 10 ezer hektárt volt kény-
telen bejegyezni a megyei földhivatal egy külföldi javára, 
holott tudják, hogy az szövetkezeti részarány volt, tehát 
teljesen jogellenes a mûvelet, de nem tudnak mit tenni, 
és bejegyzik. Itt földrablás van, eredeti tõkefelhalmozás 
folyik, és azért nem lehetett Magyarországon földreform, 
hogy ne a dolgozó magyar paraszté legyen a föld, hanem 
a tõke szabad áramlása vigye el. Itt tartunk. 

Oroszországban, Üzbegisztánban, és a majdnem 
Közép-Ázsiába esõ területeken is a családi gazdaság lét-
rehozására, az egyéni földtulajdon létrehozására tesznek 
lépéseket. Minden ország többet tett ezért, Bulgária, min-
denki. Egyedül Magyarországon van ilyen óriási arányú 
nagybirtok. Dobos Károly professzor, aki egy évvel ezelõtt 
hunyt el, kimutatta, hogy az 1947 elõtti birtokszerkezet-
hez képest is óriási arányú a nagybirtok és nemzetközi 
összehasonlításban is csak a gyarmati országokhoz ha-
sonlítható. Most ennek a jogi megerõsítése folyik, hogy 
az elit most már földtulajdonossá is válhasson. Hiszen 
arról szólt a luxemburgi megállapodásunk, a csatlakozási 
szerzõdésünk, amit 2001. június 12-én az Orbán kormány 
kötött meg – de minden kormány vitte ezt a vonalat –, 
hogy azon a címen, hogy a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmába ütközik, ha a természetes és jogi személyek tu-
lajdonszerzési képességét megkülönböztetjük, ezt a tõke 
szabad áramlása nem tûri, tehát ezen a jogcímen akár 
külföldi, akár belföldi jogi személynek földtulajdonjogot 
kell biztosítanunk, ha letelik a 7 év átmeneti idõ. De ez 
semmiben nem zavarja a földbirtoklási monopóliumok 
a kialakulását, mert most ráadásul 20 évre fölemelték a 
haszonbérleti szerzõdés idõhatárát. Tehát legrosszabb 
esetben addig haszonbérletben tartja a multicég a földet, 
és a tulajdonjogot majd csak 7 év elteltével jegyzi be. De 
ha magánszemélyrõl van szó, akkor erre sem kell várnia, 
mert olyan jó megállapodásunk van, hogy 2004. május 
1-tõl a tulajdonjogot be kell részére jegyezni, ha a külföldi 
magánszemély bizonyítja, hogy itt három éve letelepedett 
és földmûveléssel foglalkozik. 

A természetvédelmi területeknél nincs átmeneti mentes-
ség, vagy kedvezmény. A csatlakozás idõpontjától kezdve a 
természetvédelem alá esõ terület tulajdonjogát akár belföldi, 
akár külföldi, akár magán- vagy jogi személy megszerezheti. 
Ez azt jelenti, hogy a magyar törvény szerint kizárólag a bar-
lang az, ami állami tulajdonban áll, az összes többit, nemzeti 
parkokat stb. megveheti az a multi, aki idejön, és azt mondja, 
hogy nekem kell a Hortobágy. Erre a magyar kormány azt 
mondja, hogy igen, meg tudnánk oldani, hogy ezt a kb. 350 
000 hektárnyi területet felvásároljuk és legyen állami tulaj-
donban, de most nincs annyi pénzünk. Errõl szól a történet. 
Nincs olyan jogállam, ahol ne közvagyon, ne köztulajdon 
lennének a nemzeti parkok, a leglényegesebb természet-
védelmi területek. Itt van az uniós jog, ami fölöttünk áll, 
ami elõírja, hogy attól a perctõl, hogy tagok vagytok, az 
viszi, akinek kell. 

Nagyon kevés az a terület, ahol tényleg a saját érdekein-
ket tudjuk érvényesíteni. Én csak az üzemszabályozást talál-
tam ilyennek, ami EU konform, amiben nem mondhatja az 
Unió, hogy üti a közösségi jogot, mert nem üti. Ráadásul az 
üzemszabályozás nem csak a családi gazdálkodók és a kö-
zépüzemek létérdeke, hanem a hazai nagyüzem is ennek 
a védelmére szorul. Uniós tagságunkkal ugyanis a föld- és 
agrárvagyon eredeti tõkefelhalmozása új minõségû sza-
kaszába lép. Az intézményi kényszermechanizmusokat 
kihasználva a nemzetközi tõkeerõ nagybirtokrendszerré 
szervezõdik, földtulajdoni monopóliumhoz jut, a terme-
lési és támogatási kvóták megszerzésével – mivel ezek 
az értékpapírhoz hasonló módon forgalomképesek 
– gazdálkodói kizárólagosságra tehet szert. Miután a 
versenybõl a hazai termelõket, sõt a nagyüzemi elitet is 
kiszorítja, elsajátítási uralmával a társadalom fölé nõhet. 
Ezért ennek a megelõzése valóban közügy, a nemzeti 
önvédelem intézményeinek kiépítésében minden ma-
gyar érdekelt. Az öszefogáshoz viszont szembe kell néz-
nünk a valósággal, mindenkiben tudatosítva az uniós 
integráció veszélyeit és a leküzdésük esélyeit, a föld- és 
agrárviszonyokban pedig az értékalapú birtokpolitika 
kiharcolásának az igényét.

LÁNSZKI IMRE
ökológus

Gerle János: Te hogyan ítéled meg az uniós csatlakozás 
kérdését?

Lánszki Imre: Nagyon komoly kifogásaim vannak, 
mert ez a csatlakozási periódus már nem olyan, mint a 
korábbi országok esetében volt. Ausztriának, a skandináv 
államoknak, Portugáliának, Spanyolországnak valóban 
jó lehetõségeket kínált az Unió. Úgy gondolom, hogy 
az, hogy most egyszerre tíz államot integrálnak, ez nem 
egyszerûen csatlakozás, hanem egyfajta annektálás. Tíz 
olyan ország, amelyek gazdaságilag még nem erõsödtek 
meg, a rendszerváltozás vagy rendszerváltoztatás eredmé-
nyeképpen éppen most kezdenek kilábalni a gazdasági 
hullámvölgybõl, hiszen az egész gazdasági struktúrájukat 
át kellett alakítaniuk. A mostani EU tagok nem élték át a 
kommunisztikus idõszakot, nem rombolták le az ipari, 
gazdasági, mezõgazdasági struktúrájukat és a kultúráju-
kat, ahogy az nálunk történt. Sokkal hoszabb nyugalmas 
idõre volna szükség, mint amilyet ez a tizenkét esztendõ 
nekünk nyújtott. Végtelenül érzékeny, sérülékeny életünk 
minden területe, sehol sem alakult ki az a rend, hogy stabil 
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országként léphetnénk be az Unióba. 
Én ott voltam 1993-ban egy várbeli fogadáson, ami-

kor Antall Józseftõl megkérdezte, azt hiszem a Frankfurter 
Allgemeine Zeitung újságírónõje, hogy mikor leszünk túl 
a válságon. Antall kissé szarkasztikusan visszakérdezett: 
milyen válságra gondol? Az újságírónõ zavartan válaszolta, 
hogy gazdasági, politikai meg erkölcsi válságra. Antall azt 
felelte, hogy a gazdasági válságból való kilábaláshoz hét 
szerencsés esztendõre lenne szükségünk – itt megszakítom, 
mert milyen jól látta: ha 1990-tõl számolunk, az 1990-es 
GDP szintet éppen hét év alatt, 1997-ben értük el, pedig 
nem is volt szerencsés az az idõszak gazdasági értelemben. 
De 1993-94 tájékán voltunk a mélyponton. Az erkölcsi, 
morális válságból kikerülni – folytatta Antall –, ahhoz vi-
szont két generációnak ki kell halnia. Úgy mondta, hogy az 
enyémnek és a fiaiménak. Én egyidõs vagyok nagyjából az 
õ fiaival, tehát az én generációmnak is ki kell halnia, és ez 
ugyanazt jelenti, mint ahogy Mózes is negyven évig gyalo-
goltatta az övéit Egyiptomból vissza a Kánaán földjére, hogy 
a rabszolga mentalitást, ami bennük volt, az új földre már 
ne vigyék be magukkal. Azért húztam ezt a párhuzamot, 
mert a kommunisztikus idõszak alatt – akár azonosult vele 
az ember, akár nem –, a gondolkodásmódba óhatatlanul 
beleépültek reflexek. Ez a baja a mostani kormánynak is 
egyébként. Hogy a korábbi reflexek elõjönnek, és azokat 
alkalmazzák. Ami szokatlan Európában. 

Tehát túl hamar történtek változások, a NATO csatla-
kozást is túl gyorsnak tartom, ahhoz képest hogy éppen 
kimentek az orosz csizmák, már jöttek is be az amerikaiak 
– ahogy mondotta volt éppen egy rádióhallgató a napok-
ban. Tehát még nem tisztultak le a folyamatok, még nem 
alakult át a gondolkodásmód, és máris teljesen másképp 
kell a dolgokat csinálni. Ha csak a saját szakterületemet 
nézem, a mezõgazdaságot: a kárpótlás nem rendezõdött le, 
nem alakultak ki a termelési struktúrák, hiszen párhuzamo-
san három-négy féle termelési mód fut egyszerre, egymás 
mellett, és egyikük sem stabilizálódott. Megmaradtak  a 
téeszmaradványok, tehát a nagyüzemi gazdálkodás; azt 
mondhatjuk, hogy magántulajdonban, mert ugye azok a 
vezetõk azért elég okosan, idõben léptek és szereztek olyan 
nagy léptékben földet, hogy õk ma már nagybirtokosok. 
A kisbirtokosok viszont nem tudtak megerõsödni, hiszen 
egyik kormánynak sem volt olyan hatékony politikája, 
ami stabilizálta volna a kistermelõi réteget. Nincs tõkeerõ, 
bankszolgáltatás az országban. Fõleg a vidéki kis- és közép-
vállalkozások esetében. 

És akkor belépünk az EU-ba, az EU összes jogszabálya, 
összes direktívája rendelkezik fölöttünk, és nem is tudjuk, 
hogy minek kell megfelelnünk. Nagyon kevés információ 
jutott el a lakossághoz, itt-ott egy-egy elhullajtott morzsa, 
amit a politika a saját szempontjából érdekesnek tart, de 
a tartalmat tekintve az emberek nincsenek kellõképpen 
felvilágosítva. Mondok egy példát, én az Info Rádióban 
hallottam tegnap, hogy az állategészségügyi jogszabály-
ok átvétele lesz az egyik legnagyobb gond, mert ott igen 
szigorú rendelkezések vannak, amelyeket be kell tartani, 
egyébként nagyon kemény következményekkel kell szá-
molnunk.

A magyar falu számára ennek egyik legérzékenyebb 
pontja a házi disznóvágás tilalma. Nemcsak arról van szó, 
hogy a háztartásban keletkezõ hulladékot tudják a hizla-
lással jól felhasználni és olcsóbb húst elõállítani, hanem ez 
egy ünnepi alkalom. Képzeld el, hogy egy falusi paraszt-
embernek megtiltják, hogy disznót vágjon, s a családban, 
baráti, ismeretségi körben kóstolót ajándékozzon. Nem 

az értékesítésre gondolok. Káosz lesz. Mert ha rajtakapják, 
lefoglalják a húst, mert az állathigiénés feltételeket nem 
tartotta be. 

De aki baromfitartással foglalkozik, és van neki egy 
KGST-szabvány szerint felépített bábolnai rendszere, hogy 
kis ketrecekbe teszik be a tyúkokat, hogy minél kevesebbet 
mozogjanak, és minél több tojást tojjanak, annak gyakorlati-
lag le kell cserélnie az egészet, mert az állatvédelmi törvény 
az EU-ban nem engedélyezi ezt a szûkített mozgásteret. Ezt 
nem merik elmondani, mert akkor óhatatlanul kockára 
teszik a népszavazás eredményét. És ilyen aprónak látszó 
ügy számtalan van. 

Amikor Ausztria csatlakozott, valószínûleg ott is elhallgattak 
dolgokat, mert nem lehet mindent elmondani. Van egy cél, a 
csatlakozás, és ennek érdekében a politika nem mindent úgy tá-
lal, ahogy az a valóságnak megfelel. A fenntartásaim inkább az 
idõre vonatkoznak; ez a tizenkét év arra sem volt elég, hogy 
a társadalom megnyugodjék. A társadalom épp azért van 
megosztott állapotban – fele-fele, a választási eredmények 
ezt mutatták –, mert a társadalom egyik fele még nem állt át. 
Ez a fele szavazta meg – gondolom – a mostani kormányko-
alíciót. Azért nem állt át, mert még mindig a megszokottság, 
a múltban átélt élmények a jobbak a számára. Ez a tizenkét 
év egyeseknek szenvedés volt és nem úgy élték meg, hogy 
azért kell a szenvedés, hogy utána megtisztulva ki tudjunk 
mászni abból a világból, ami zsákutcának bizonyult. Azok, 
akik a zsákutcába vezettek, most átalakulva ragyogóan 
tudják, hogy mit nem szabad megismételni. 

Gerle János: Részletezd tovább, hogy miért vagyunk 
más helyzetben, mint a korábbi csatlakozók. 

Lánszki Imre: A közép-kelet-európai országok 
erõforrás-rendszere lényegesen különbözik a fejlett nyu-
gat-európai országokétól. Nyugat-Európában nagyon sok 
olyan erõforrást feléltek már, ami nálunk még ragyogó 
kondícióban van. Pontosan azért, mert az elõzõ rendszer-
ben nem figyeltek rá, hogy az is érték, egészen mást tekin-
tettek értéknek, mint a nyugatiak, ezért volt a gazdasági 
különbség is. 

Megint a saját szakterületemhez nyúlok vissza. Gon-
dolj bele, hogy a természetvédelmi területek és a védett 
természeti értékek aránya milyen egyes országokban! Egy 
nagyon szép országot mondok: az Egyesült Királyságban 
az összterületnek alig több, mint egy százaléka van termé-
szetvédelmi oltalom alatt, mert már nincs olyan terület, 
ami védhetõ volna! Az erdõmûvelés, az agrárium és az 
ipar biodiverzitás szempontjából a szigetállamot teljesen 
leszegényítették. Ezt zöld sivatagosodásnak lehet nevezni, 
mert a biodiverzitás adja az élet fejlõdési lehetõségét. Ha 
szûkül a fajszám, nincs versengés, monopolhelyzetek ala-
kulnak ki, és jön a leromlás. A családon belüli házasságok 
egy darabig hozzák az elõnyöket; a növénytermesztésben, 
az állattenyésztésben ez a hibridhatás, utána a leromlás 
tendenciája törvényszerûen sokkal erõsebb. 

Nálunk a természetvédelmi területek aránya tíz száza-
lék. Még talán két százalékot hozzá lehet tenni, ilyen po-
tenciális értékek még vannak. Ezen a leszûkített, kis magyar 
területen. Tízszer annyi, mint az Egyesült Királyságban. A 
német adatok se sokkal jobbak, ott ez három százalék körül 
van, pedig Németország tájesztétikai szempontból nagyon 
gazdag. Ugyanakkor biodiverzitás szempontjából rendkívül 
sok gonddal küszködik. Itt vannak az olasz madárvadászok. 
Olaszországban madárfüty-työt alig hallasz, pontosan ami-
att, mert szó szerint felélték a madárállományukat. Bennem 
az a félelem van, hogy taggá válva ez a megmaradt érték 
szabad prédává válik. 
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Gerle János: Milyen a jogi helyzetük a természetvédelmi 
területeknek? Hogy fognak alakulni a tulajdonviszonyok?

Lánszki Imre: Vegyes a kép, mert korábban állami tu-
lajdonban, nagyrészt állami gazdaságok, erdõgazdaságok 
tulajdonában voltak. Az elmúlt években a nemzeti parkok 
körüli különbözõ csetepaték éppen amiatt alakultak ki, 
hogy felvásárolják a védett természeti értékeket a korábbi 
tulajdonosoktól. Téeszektõl, magánszemélyektõl. Aradi 
Csaba meghurcolása mögött is az van, hogy nem volt tel-
jesen tiszta a jogszabály, aminek az alapján vásároltak, és 
nem volt tiszta a tulajdon sem, ahonnan vettek. Sokszor be 
sem volt jegyezve a téesz tulajdonába a föld. Rendezetlenek 
az állapotok, jelen pillanatban sem tiszta még a kép, hiszen 
a jövõ természetvédelmi politikájának a vagyongazdálkodás 
az egyik sarkalatos pontja. A kormányzat most megint ko-
moly erõfesztéseket tesz, hogy a védett területek tulajdoni 
helyzetét tisztázza, és minél hamarabb normális állapotot 
hozzon létre. 

Gerle János: Tudomásom szerint az EU jogrendjébe 
nem illeszthetõ be a föld állami tulajdona. A nemzeti parkok 
védelme tulajdonjogilag hogy oldható meg?

Lánszki Imre: Nem igazán állami tulajdonról van szó, 
mert a nemzeti parkoknál nem az állam a tulajdonos, 
hanem a park maga, mint önálló jogi személy. A nemzeti 
park önálló jogi személyként gazdálkodik a területével, az 
anyagiakkal és az élõvilággal is. A világon mindenütt ez a 
rendszer mûködik. A Yellowstone Nemzeti Parknak is saját 
maga a tulajdonosa, és nem Montana állam. 

Gerle János: A védett értékeket, például a madarakat 
milyen hatékonyan tudjuk majd védeni? 

Lánszki Imre: Azt kell mondanom, hogy elvileg elég 
hatékonyan, de akkora létszáma nem lehet egy természetvé-
delmi területnek, hogy rendõri szintû védelmet biztosítson. 
Itt a mentális válság a probléma, a pénz felé orientálódott 
világban minden üzletté tehetõ – akár legálisan, akár 
illegálisan –, és erre rájöttek az emberek. Voltak madár-
lövöldözések korábban is, hiszen a pártállami vezetõk 
gátlástalanul lõtték a védett állatokat is, ez köztudott; én 
magam is voltam vadászni, és azért tettem le a fegyvert, 
mert hányingert kaptam attól, amit ott láttam. De ez egy 
nagyon szûk kör privilégiuma volt. 

Nem ismerem az EU jogszabályokat, csak remélem azt, 
hogy szigorúbbak, mint a mostani magyar rendszabályok, 
mert akkor van esély, hogy egy természetvédelmi szolgál-
tatási rendszerrel, hatósági jogkörrel jobb védelmet lehet 
biztosítani. 

Gerle János: A készülõben lévõ Vásárhelyi-terv, ami 
jelentõs területeken visszaállítana a hagyományos vízgaz-
dálkodási elemeket, belefér az uniós keretekbe?

Lánszki Imre: Ez a fajta fejlesztési terv tökéletesen 
beleillik az Unió elképzeléseibe. Ez nem politika-függõ, 
hanem szakmai munka, de hadd említsem meg, hogy a 
korábbi kultuszminiszternek, a néprajzkutató Andrásfalvy 
Bertalannak gyönyörû dolgozata van a foki gazdálkodás-
ról. Ez a természethez való viszonyulás kérdése, és itt a 
Kárpát-medencében más megoldás nincs. Nem magyar 
problémáról van szó, mert ez egyformán érinti a szétszab-
dalt Kárpát-medencében élõ népeket. A vízmozgást úgy kell 
átalakítani, hogy az árvíz ne a lehetõ leggyorsabban távoz-
zon, hanem vissza kell tartani minél szélesebb területen, 
ami az aszályosodás veszélye miatt is nagyon fontos. Ez az 
EU irányelvekkel összhangban van; én 1992-ben voltam 
kint elõször az Európai Közösségben, akkor már jelezték, 
hogy Magyarországon a 4,7 millió hektárnyi szántóföldi 
mûvelésbõl durván egymillió hektárt  ki kell vonni. Egyrészt 

a mezõgazdasági piacszabályozás miatt, hogy a termelési 
kvótarendszert biztosítani lehessen, másrészt ez a kényszer-
pálya kifejezetten jó lehetõséget kínál a rossz termõhelyi 
adottságú területek más irányú hasznosítására. 

Mondok egy példát. Az elsõ világháború után 
beszûkültek az erdõterületeink, kezdtük kitermelni a 
Szatmár-Beregi síkon a gyönyörû tölgyeseinket. Kevés 
maradt. Jött a természetellenes Rákosi-rendszer, amikor 
direkt az erdõk és gyepterületek szántóföldi mûvelésbe 
vonásával növelték a mennyiségi termelési mutatókat. 
Azért hozom példának a Felsõ-Tisza vidéket, mert 4-5 
pH-s talajon, 70-90-es kötöttségi számmal szántóföldi 
mûvelést végezni értelmetlen, csak agresszió az ottani 
ökológiai adottságokkal szemben. Ezeken a fölszabaduló 
területeken más irányú foglalkoztatást kell kezdeményez-
ni. Ha a ramsari egyezményt és az árvizek problémáját 
összekapcsolom, akkor nyilvánvaló, hogy a Tisza felsõ 
szakaszán azokon a mélyfekvésû helyeken, ahol szán-
tóföldi mûvelést nem lehet csinálni, olyan öblözeteket, 
olyan tározókat kell kialakítani, ahol árvíz idején a vizet 
vissza lehet tartani. Ez az alsóbb folyószakaszok terhelé-
sét csökkenti, ugyanakkor a vizes élõhelyek rehabilitáci-
ójával a ramsari egyezményt tudjuk kiszélesíteni. 

Ez az egyezmény a vizes élõhelyek védelmérõl szóló 
nemzetközi megállapodás. Ilyen terület Európában rend-
kívül kevés van a lecsapolások miatt. Lengyelországban 
vannak még jó vizes élõhelyek, a kis balti államokban és 
nálunk, a Kárpát-medencében. Ezek kiterjesztése nem-
zetközi támogatásra is számot tarthat. De a mocsaras vagy 
idõszakosan víz alatt álló területeken el lehet kezdeni 
a tölgyerdõk rehabilitációját, amelyeket az ötvenes-hat-
vanas években végleg eltüntettek. Kocsányos tölgyek és 
más fafajok telepítésében lehet gondolkodni. Ezzel pró-
báltam érzékeltetni, hogy a csatlakozás lehetõségeket is 
kínál a korlátozások mellett. Ha kezdetben költeni kell 
is rá és a haszon is csak jóval késõbb jelentkezik majd, 
hosszú távon nemcsak természetvédelmi, környezetvé-
delmi kérdéseket oldunk meg, hanem gazdasági-szociális 
gondokat is tudunk orvosolni. 

Gerle János: Ez nagyon pozitív gondolat, de feltéte-
lezi, hogy rendelkezésre állnak azok a források, amelyek 
szükségesek a környezet átalakításhoz, és azt, hogy ezek 
a helyes szándékok jogilag érvényesíthetõk. Azért vetem 
ezt fel, mert hallottam olyan véleményt is, hogy a csatla-
kozásra váró országok ökopotenciálját olyan termelési 
célokra kívánja az EU igénybe venni, amelyek nem ter-
mészeti paradicsomot fognak eredményezni, hanem a 
monokultúrák következtében kialakuló sivatagodást. 

Lánszki Imre: Erre utaltam a beszélgetés elején, 
az expanziós politikára. Az, hogy tíz tagot vesznek be 
egyszerre, az EU belsõ gyengeségét mutatja; gyakorla-
tilag felélték saját erõforrásaikat, és most ezeket a terü-
leteket próbálják kiaknázni. Ennek a kivédéséhez erõs 
kormányzatra van szükség, önálló politikai akaratra. Ez 
a kérdés, hogy az adott kormányzat mennyire akarja és 
tudja megvédeni a saját országa értékeit. 

Gerle János: Milyen mozgástere van ilyen szempont-
ból egy nemzeti kormánynak?

Lánszki Imre: Ebben nem vagyok elég tájéko-
zott, nem tudom, hogy ez részleteit tekintve hogyan 
mûködik. 

Gerle János: Pedig ezek fontos kérdések olyan kicsi-
nek tûnõ ügyhöz képest, mint a disznóvágás. Az például 
minden tagországban tilos?

Lánszki Imre: Igen, és azért hoztam fel példának, 
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mert a tilalma nem minden országban okoz gondot, de 
nálunk a hagyomány miatt konfliktushelyzetet fog okoz-
ni. Az ötvenes évek vágási tilalma és az, hogy a háztáji 
disznótartást még a téeszek mellett is megengedték a 
parasztoknak, ez különös súlyt ad a problémának. Aki 
nem vághat disznót, nem is számít parasztnak. A társadal-
mi zúgolódás mindig apró dolgokon szokott kipattanni. 
Nem olyan nagy dolog, hogy elviszik a disznót a községi 
vágóhídra és aztán visszaviszik a húst a házhoz, de a 
disznóvágás rituális esemény annak minden részletével 
együtt. A lényeg a népi kultúrában rejlõ gyökerek, az 
egész ügynek nem az élelmiszerfeldolgozás szempont-
jából van jelentõsége.  

Gerle János: Ez a már az amúgyis csökevényesen 
meglévõ hagyományos életmód része, és miért állítjuk 
vissza a vizes élõhelyeket, ha közben az életmód hagyo-
mányos elemeit megszüntetjük? Ha eltûnik az életmód-
ból az, amit a természetben helyreállítunk?

Lánszki Imre: Ez nagyon jó megfogalmazás, benne 
van az a kétely, ami bennem is megvan. Mit ér az a vizes 
élõhely, ha az ember lelke már nem lesz benne, mert 
az addig mûködött jól, amíg a hagyományos paraszti 
mentalitás tartotta fenn. A paraszt abszolut ökológikusan 
gondolkodott, a természetbõl csak annyit vett ki, ameny-
nyit a természet rendelkezésére bocsátott. Tudta, hogy 
létkérdés, hogy a következõ nemzedéknek lesz-e meg-
élhetése azon a földön, és nem rontottak a saját gazdál-
kodási feltételeiken. 

A téesz-idõszakban és most az EU-nál is a cél az em-
ber nélküli társadalom, vagyis az ember lelke nélküli 
társadalom. A felelõsség nélküli, falanszter-szerû világ 
felé tolódunk el; azt mondjuk, hogy vissza kell tartani a 
vizet, és közben az ember viszonya a természettel borzal-
mas módon eltorzult. Egy szörnyû virtuális világot hoztak 
létre és erõltettek ránk, és ebben a virtuális világban 
fölnevelkedett ember képtelen úgy cselekedni, hogy ne 
okozzon kárt a környezetében. Fogyasztóvá válik és attól 
kezdve nem is érdekli ez a szféra. 

Gerle János: Van valami elképzelésed arról, hogy mi-
lyen következményekkel járna, ha a csatlakozás valami 
miatt meghiúsulna?

Lánszki Imre: Csak azt mondhatom, hogy nyilván 
van élet az Unión kivül is. Nyilvánvaló, hogy kezdetben 
komoly nehézségek támadnának, hiszen a hosszú pro-
cedúra után mind a két fél elvárja, hogy áldás kerüljön 
a frigyre. De Norvégia az ellenpélda, bár sokkal nagyobb 
GDP-vel rendelkezõ ország, mint mi vagyunk. Magyar-
ország is lehet független, csak adminisztratív gondokkal 
kellene küszködni egy darabig. Nem hiszem, hogy abba 
belehal egy társadalom, ha nem az EU tagja. Egyébként 
tizenegynéhány éve még nem is álmodtunk róla, hogy 
ma az EU csatlakozásért fogunk küzdeni. Gondoljunk 
a NATO csatlakozásra, ugyanazok a politikai vezetõk, 
akik most regnálnak, gondoltak-e arra 1988-ban, hogy 
tíz éven belül NATO tagok leszünk? A történelmi táv-
latokban gondolkodva ezek az évek másodperceknek 
számítanak. 

Én nem esnék kétségbe, ha nem lépnénk be, tovább-
ra is azt tartom, hogy nem érett a gazdaság és a társada-
lom arra, hogy megfelelõen erõs feltételekkel kerüljünk 
be az EU-ba. Pedig nekünk az az érdekünk, hogy nagyon 
erõs kondíciók között vegyenek fel, stabilak legyünk; 
az EU-nak meg az az érdeke, hogy még ne legyünk túl 
erõsek, mert akkor könnyebben lehet a saját érdekeiket 
érvényesíteni.

MIKLÓSSY ENDRE
építész, regionális tervezõ

Gerle János: A csatlakozás mezõgazdaságot érintõ 
következményeirõl szeretném hallani a véleményedet. 

Miklóssy Endre: Éppen itt van nálam a Magyar 
Földbirtokosok Országos Szövetsége uniós felzárkóztatási 
programja, amit oda is adok neked. Várhatólag elõbb-
utóbb a sajtóban is meg fog jelenni.

A válaszomban abból indulnék ki, hogy tegyük föl, az 
Európai Unió nem rablógyilkosok gyülekezete, amelyik 
tönkre akarja tenni a tagjait, hanem olyan szervezõdés, 
aminek a célja a tagok támogatása. Lehet, hogy pillanat-
nyilag nem így látszik, de azért nem, mert még kívül 
vagyunk.

Gerle János: Az uniós alkotmánytervezet és az egész 
megállapodás nem táplálja ezt az illúziót. 

Miklóssy Endre: Már a régi görögök megmondták, 
hogy nem lépünk kétszer ugyanabba az Unióba. Ez az Unió 
meglehetõsen messze távolodott az 1957-es közösségi el-
vek végrehajtásától, és számomra a legmeghökkentõbb és 
legmegrázóbb, hogy az Unió a tíz évvel ezelõtti állapothoz 
képest is sokat romlott. A kommunizmus összeomlása az 
EU-n belül negatív folyamatokat indított el, ez nem valami 
szívderítõ dolog, arról nem is beszélve, hogy az új csatla-
kozókkal hogyan bánnak, vagy hogy mi vár rájuk. Az Unió 
azonban még így is egy javítható struktúra – rontható is 
természetesen –, én abban bízom, hogy a folyamatokat 
jó irányba lehet terelni. 

Hogy milyen problémákra gondolok, hadd mondjak 
egy példát. Néhány éve részt vettem egy uniós fejtágítón, 
ahol az Unió mûködését, jogrendjét és ehhez hasonlókat 
magyaráztak. Az elõadó elmondta azt a történetet, hogy 
Írországban volt egy nagy kampány, hogy vásárolj ír árut, 
ezt rendesen reklámozták is, és emiatt a luxemburgi bíró-
ságtól nagyon kemény büntetést kaptak, mert az Unióban 
az esélyegyenlõséget nem szabad sérteni. Tûnõdtem egy 
kicsit a dolgon, aztán megkérdeztem az elõadótól, hogy 
az Opel gépkocsit lehet-e reklámozni? Hát már miért ne 
lehetne? –kérdezte vissza. Nem értem – mondtam –, én 
eddig úgy tudtam, hogy az EU az európai népek szövet-
sége, és nem az európai nagyvállalatoké, kicsit furcsa, 
hogy a multi reklámozhat, az ország pedig nem. Itt valami 
ellentmondás van. Az elõadó bánatosan vonogatta a vállát, 
azt mondta, hogy igazam van, de hát mit csináljunk. 

Csak azt akartam szemléltetni, hogy ilyen irányba 
tolódott el az EU, holott az együttmûködés lényege az, 
hogy erõsítsük az emberek és más szerepõk piacra lépé-
si lehetõségét. Hogy én piacra tudjak lépni, pénzre van 
szükségem; ahhoz hogy pénzem legyen, valamit áruba kell 
bocsátanom. Az erõforrás többféle lehet, mindenekelõtt a 
munkaerõ, vagy a földem, amin termelek és így tovább, a 
lényeg az, hogy ezeknek a dolgoknak az értéke úgy emel-
kedjék, hogy növekedjen az adott helyen a fizetõképes 
kereslet is, tudniillik az egy az egyben jó az Uniónak. De 
ha ezt az egész folyamatot kiszolgáltatjuk a multinacio-
nális monopóliumoknak, és ha az az eredménye, hogy 
a máshonnan érkezõk nagyobb vásárlóerejük révén fel 
tudják vásárolni az erõforrásokat, akkor a helybeliek pi-
acra lépési lehetõsége csökken. Ilyen egyszerû a dolog, 
és ez a legszikárabban vett gazdasági szempontból is 
diszfunkcionális. 

Nem tudom pontosan, hogy milyen fékek vannak ma 
még az Unióban, de a tagállamoknak bizonyos védeke-
zési lehetõségeik vannak, és csupán az illetõ kormány-
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zatokon múlik, az illetõ kormányok hozzáállásán, hogy 
milyen mértékben élnek velük. Erre csak azt hozom fel 
példának, hogy a dán parlament leszavazta az Euró-zó-
nába való csatlakozást, de attól még tagjai maradtak az 
Uniónak. Valószínûnek tartom, hogy számunkra ugyan-
ez a lehetõség már nincs megadva, mert alá kell írnunk, 
hogy ezzel nem akarunk élni. Ha a kormány határozottan 
képviseli a saját érdekeket, akkor az Unió hasznos oldala 
erõsödhet meg a belépõk számára. Bár itt a nagy kérdés 
természetesen az, hogy vannak-e ilyen koncepciók és 
van-e komoly elhatározás a kormányzat részérõl, hogy 
valóban képviseljen engem. 

Gerle János: Visszatérve az agrárprogramhoz: a 
Földbirtokosok Országos Szövetsége összefogja a nagy-
birtokosokat is, vagy ez a családi gazdaságok szervezete?

Miklóssy Endre: Válasszuk ketté a dolgot. A rövideb-
ben Földszövetségnek nevezett társaság a kis- és középtu-
lajdonosok érdekvédelmi egyesülete. A koncepció viszont 
nem csak ezekrõl szól. A koncepció lényege az, hogy 
tudomásul kell vennünk, a magyar agrárstruktúra lénye-
gében beállt. Amirõl beszélnek, hogy birtokkoncentráció, 
bérleteztetés, zsebszerzõdés, ezek az igazi problémákhoz 
képest aránylag periférikus témák; a magyar földtulajdon 
és területi struktúra rögzõdött, és csak igen-igen erõszakos 
beavatkozással lehet rajta változtatni. A helyzet pedig a 
következõ: az agrártermelés három, egymástól nagyon 
különbözõ szegmensben zajlik, és a magyar agrárpolitika 
célja, hogy a lehetõ leghatékonyabban, de a szegmensek-
nek megfelelõ módszerekkel segítse mindhármat. Tehát 
nem arról van szó, hogy az egyiket meg kell fojtani a másik 
javára – amit természetesen meg lehet tenni, már láttunk 
ilyet Magyarországon. Ebben a kis programfüzetben en-
nek a struktúrának megfelelõen próbáltuk meghatározni, 
hogy az egyes szegmenseknek mire van szükségük.

Gerle János: Mi ez a három szegmens?
Miklóssy Endre: Az egyik a nagybirtok – mert a 

birtokszerkezetbõl kell kiindulni –, ez 3-500 hektár fölötti 
területet jelent, és bizonyos értelemben ide sorolhatóak 
azok a föld nélküli, de nagy mûködõ tõkekapacitással 
rendelkezõ egységek – továbbélõ téeszek és ehhez hason-
lók –, amelyek ilyen kiterjedésû birtokon gazdálkodnak. 
Ezeket agyonverni nem lehet, de ki kell találni, hogy 
miképpen lehet segíteni õket. A következõ a középbir-
tok, ami 30-40 hektárnál kezdõdik, tulajdonképpen ez 
az igazi gazdálkodó paraszti réteg. A középbirtok az EU 
szíve csücske, az uniós országok döntõ többségére az ezen 
alapuló agrárstruktura jellemzõ. Ez alatt van a kisbirtok, 
tehát a 30 hektár alatti földön gazdálkodók, és ez lemegy 
egészen két-három hektárig. Ezek az emberek nem sok 
földet birtokolnak, viszont meglehetõsen erõteljesen ra-
gaszkodnak hozzá. Van még egy negyedik szegmens is, 
amit csak zárójelben érdemes itt említeni, ez az úgyneve-
zett szociális agrártermelés. Nagyon sok falusi ember van, 
aki igen kis, hektárnyi méretû birtokon valamit termelget 
évrõl évre, ezek a gazdák valójában a saját erõforrásuk 
újratermelésére sem képesek, folyamatos támogatást kell 
nekik nyújtani. Ez igen hosszú idõn keresztül meg fog 
maradni, mert az alternatívája a szociális segély, hadd ne 
magyarázzam, hogy az mennyivel rosszabb megoldás. 

Gerle János: A három szegmens hogy oszlik meg a 
földterület egészének arányában?

Miklóssy Endre: Csak nagyjából tudom a számokat: a 
bérelt földön gazdálkodó nagyüzemek a földterület egy-
harmadát teszik ki, a földterület 40-50 százaléka lehet 
a középbirtokos réteg tulajdona, és mintegy tíz-tizenöt 

százalékon gazdálkodnak a kisbirtokosok. A gazdálkodók 
számaránya persze egészen más, mert a kisbirtokosi lét-
szám meglehetõsen magas. 

Gerle János: A nagyüzemek nem saját földön gazdál-
kodnak?

Miklóssy Endre: A jelenlegi szabályozás szerint földet 
csak természetes személyek birtokolhatnak, a szövetkeze-
tek pedig nem természetes személyek. Ha a szövetkezet 
tagjainak van földje, akkor azt természetesen odaadhatják 
a szövetkezetnek, de nem ez a jellemzõ, hanem az, hogy 
a kárpótlás során földeket nem mûvelõ emberek birto-
kait bérlik a szövetkezetek, és azon gazdálkodnak. Hogy 
ez hogyan fog megváltozni, ha jogi személyek is szerez-
hetnek földet, ez a nagy kérdõjel és az irtózatos rizikó 
Magyarország számára. Elméletileg fönnáll a lehetõsége, 
hogy néhány multinacionális vállalat kifizeti zsebbõl az 
egész országot. Ennek aligha lesz jogi akadálya. De meg 
kell hogy mondjam, ez a lehetõség ebben a pillanatban 
inkább elméleti, mert a ténylegesen gazdálkodókban igen 
kevés a hajlam arra, hogy a földjüket eladják. Azok, akik 
csak bérbeadják a kárpótlás során nyert földet, bizonyára 
hajlamosak rá, de azok, akik nekiálltak túrni a földjüket, 
most már ragaszkodni fognak hozzá. Attól még agyon 
lehet csapni õket, ez Rákosi Mátyásnak sikerült is, de csak 
ilyen módszerekkel lehet õket elkergetni a földjükrõl. Van 
egy másik mód is – gyakorlatilag így vesztették el hajdan 
a nagybirtokosok a földjeiket – ez a hitelfelvétel és a jel-
zálog. Viszont a kis paraszti földbirtokok nem kerültek 
jelzálog alá, mert valamilyen õsi ösztönbõl – amit nagyon 
sokat szidtak, hogy butaság és primitívség, de akármi is 
–, a magyar paraszt ódzkodott attól, hogy papírokat írjon 
alá, vagy hiteleket vegyen föl. Ennek a negatív hatása az 
volt, hogy a termelési struktúrája, eszközei nem voltak 
valami korszerûek, a pozitív viszont az, hogy tehermentes 
maradt a földje. 

Úgy tûnik, hogy a gazdálkodóknak ez az õsi ösztöne 
nem változott, nagyon félnek a hitelfelvételtõl. Csak azért 
mondom, mert voltaképpen a hitel az egyetlen civilizált-
nak tekintett eszköz ebben a pillanatban, amelyik alkalmas 
lehet arra, hogy agyoncsapja a ténylegesen gazdálkodókat. 
Elképzelhetõ, hogy egyszer ilyen stratégiát fog bevetni 
ellenük valaki, de nem lesz könnyû dolga, mert ezek az 
emberek gyanakszanak.

Gerle János: Azt szerettem volna megtudni, hogy a 
földnek hány százaléka van a saját földjén gazdálkodó 
parasztok kezében, és hány százaléka a hajdani téesz el-
nökök és egyéb funkcionáriusok kezében, akik azt bérbe 
adják vagy parlagon hevertetik.

Miklóssy Endre: Ezt mondtam el az elõbb, hogy durván 
egy harmadrész a nagyüzem aránya. Azt hiszem egyébként, 
hogy a szövetkezeti föld is elég stabil marad. Elképzelhetõ, 
hogy egyes szövetkezeteket átjátszanak külföldi érdek-
csoportok kezére, voltaképpen így tûnt el a magyar ipar 
is a szemünk elõl a semmibe. A földnek ez a harmada is 
eltûnhet így, de nekem az a benyomásom, hogy az úgyne-
vezett zöld bárók tényleg gazdálkodni akarnak, tehát más 
a helyzet, mint az ipari bárók esetében. A hozzáértésük 
is jóval nagyobb. Azok, akik a magyar ipart tönkretették, 
kétségkívül nem is értettek az iparhoz.

Gerle János: A jelenlegi környezetvédelmi területek, 
nemzeti parkok tulajdonviszonyai milyen biztonságot je-
lentenek a tartós védelmükre? Az uniós normákkal nem 
egyezik a föld állami tulajdonlása.

Miklóssy Endre: Azt hiszem, hogy ez egyike azoknak az 
uniós problémáknak, ahol nem tudja a jobb kéz, hogy mit 
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csinál a bal. Az Unióban tudnillik nagyon komoly irányel-
vek és megállapodások vannak a környezet és a természet 
védelmére és az ehhez szükséges eszközök biztosítására, 
amiben a természetvédelmi területek és nemzeti parkok 
fenntartása vastagon benne foglaltatik. Nem tudom, hogy 
az uniós országok milyen tulajdonosi szerkezettel védik 
ezeket a parkokat, de az biztos, hogy ezen a területen mi 
az uniós viszonyoknál lényegesen kedvezõbb helyzetnek 
örvendhetünk. A magyarázata az, hogy a nyugati orszá-
gokban az iparfejlesztés során egyszerûen áthárították 
a környezetre a terhelést. Ennek aztán hosszabb távon 
meg is itták a levét. „Kevésbé fejlett” keleti térségeink 
lényegesen kedvezõbb természeti állapotát õrizni kell. 
Ami ehhez szükséges, például a nemzeti parkok közösségi 
tulajdonának a biztosítása, azt egy jó szándékú és elszánt 
kormány az Unión belül meg tudja védeni. Kérdés persze, 
hogy lesz-e ilyen kormányunk. De ez már nem az Unió 
kérdése, hanem a saját magunk feladata. 

Gerle János: A Földszövetség agrárprogramja milyen 
lényeges elemeket tartalmaz? 

Miklóssy Endre: Azzal kezdtük, hogy három 
különbözõ problémát kell megoldani és mind a három 
egyformán fontos. Öt kérdést vizsgáltunk: a birtokszer-
kezetet, az agrárfinanszírozást, a piaci értékesítést, a 
termékfeldolgozást és az uniós harmonizációt. A három 
kategóriában a megoldások egészen mások, tehát mind a 
háromban külön-külön meg kellett vizsgálni a sajátos fel-
tételeket. Mindegyik kérdéssel kapcsolatban három dolgot 
próbáltunk tisztázni: azt, hogy mi a helyzet, azt, hogy mik 
a célok és azt, hogy miképpen lehet a célokat elérni. Azt 
szeretnénk, hogy az agrártársadalom alulról, saját igényei 
szerint fogalmazza meg a szükséges tennivalókat. Igazából 
attól a kommunista agyrémtõl, hogy nekünk vezetõknek, 
kutatóknak, tudósoknak ki kell találnunk, hogy mi a jó az 
embereknek, még nem nagyon tudott megszabadulni az 
ország. Továbbra is megpróbáljuk kitalálni, hogy mi a jó 
nekik, mert nyilván mi vagyunk az okosabbak. Ez a dolog 
a demokráciával akkor sem egyeztethetõ össze, ha tényleg 
mi vagyunk az okosabbak. Arról nem is beszélve, hogy 
távolról sem vagyok arról meggyõzõdve, hogy mi jobban 
tudjuk a választ. Ez a program egy elgondolás, amit meg-
próbáltunk az élet igényeibõl összeállítani, lehet, hogy 
sok minden rossz, téves vagy hiányzik, de szívesekedjenek 
megtenni a megjegyzéseket, hogy mi legyen másképpen, 
és akkor ez az anyag ennek megfelelõen megváltozik. Átír-
juk, átszövegezzük és úgy keletkezik belõle egy valóságos 
agrárprogram.

Gerle János: Az a cél, hogy a felsõszintû intézkedése-
ket, a támogatási struktúrát egy alulról kezdeményezett 
és kialakított programhoz lehessen igazítani?

Miklóssy Endre: Pontosan errõl van szó.
Visszatérve az eredeti témánkhoz: az Európai Uniót 

utolérte az a probléma, amivel minden nagy szervezet 
elõbb-utóbb szembenéz, hogy eszméletlen módon köz-
pontosodni kezd és hihetetlenül megerõsödik a bürokrá-
cia. Nyolc évvel ezelõtt volt itt egy Phare munkacsoport, 
amelyik segített az új tervezési-fejlesztési rendszerek 
honosításában. Õk mondták, hogy most, ebben a pilla-
natban – nyolc évvel ezelõtt! – a legfõbb probléma az, 
hogy miképpen lehetne a brüsszeli monstre bürokráciát 
és annak hatalmát csökkenteni. Ehhez képest döbbenten 
látjuk, hogy a bürokrácia mérete és hatalma tovább nõtt, 
növögetett, és ma már akkora, hogy a reálfolyamatokat 
fojtogatja. Hogy a csatlakozókkal hogyan bántak, hadd ne 
beszéljek róla – rendkívül nagy pofátlansággal egyébként 

–, ez a bürokrácia önteltségére jellemzõ. A lényeg az, hogy 
senki sem tudja, hogyan lehet megrendszabályozni Brüsz-
szelt, az én magánvéleményem az, hogy erre nincs más 
mód, mint hogy keményen a strasbourgi Európa Parla-
ment ellenõrzése alá kellene helyezni. Ez most is megvan, 
hiszen a felügyelõ bizottságot a Parlament nevezi ki és 
hívja vissza, és lényeges kérdésekben a jelenlegi jogrend 
szerint már a Parlamentnek vétójoga van, de úgy tûnik, 
hogy ez kevés. Tízezernyi ember dolgozik a brüsszeli 
fõigazgatóságokon, és egy ismerõsöm, akinek KGST-ta-
pasztalatai is vannak, azt mondta, hogy Moszkva kutyafüle 
volt Brüsszelhez képest. Ami azért nem semmi.

Ennél is nagyobb baj, hogy van egy életveszélyes 
recept, ami a bürokrácia velejárója. Ha száz egységet 
akarunk elkölteni, akkor nekem mint hivatalnak az a 
legegyszerûbb megoldás, ha odaadom egyvalakinek a 
száz egységet, és a probléma megoldódott. Ha jönnek 
százan, és mindenki egy-egy egységet akar, akkor százszor 
annyi munkám van, és az én szempontomból ugyanany-
nyi az eredmény; a száz egység így is, úgy is elment. A 
társadalom szempontjából viszont óriási a különbség a 
száz kicsi javára. Ilyen rendszertechnikai okai is vannak, 
hogy a multik elõretörtek. Jön a multi, azt mondja, én 
úgy elköltök egymilliárd eurót, hogy csuhaj. Semmi gond, 
aláírjuk a papírt és már költöm is. Csakhogy az egymilliárd 
ilyen módon kikerült a demokratikus kontroll és a társa-
dalmi-gazdasági igények körébõl. A belsõ ellentmondás a 
dologban az, hogy a támogatási rendszer célja az egyszerû 
közember piacra lépési lehetõségeit erõsíteni. A multinak 
viszont az a célja, hogy a saját eladási struktúráját bõvíteni 
tudja. A multit az, hogy te tudsz-e vásárolni, nem érdekli. 
Az más kérdés, hogy ez öngyilkos stratégia, mert ha így 
folytatjuk, akkor a multi sem fog tudni eladni, mert nem 
lesz kinek. 

Gerle János: Említetted a felvételi eljárásokkal kap-
csolatos pofátlan magatartást. Az egész csatlakozással 
kapcsolatban gond a diszkrimináció, hogy az új tagok 
elõnytelenebb feltételek közé kerülnek, mint a jelenlegi 
tagok.

Miklóssy Endre: Az eddigi felvételeknél ez nem volt 
szokás, éppen ellenkezõleg, tekintettel arra, hogy az Unió-
ba fölvett országok mindig alacsonyabban fejlettek voltak, 
mint a már bent lévõ törzsgárda, pozitív diszkriminációt 
kapott Portugália, Spanyolország, Írország, Görögország 
stb. Ez így is volt jó, hiszen a cél az azonos feltételek 
biztosítása. A nagyon jól bevált aranyszabályt a mostani 
felvételnél radikálisan félredobták, és ez a tíz ország, amely 
most várhatóan csatlakozni fog, sokkal rosszabb kondíciók 
mellett lép be, mint amilyen helyzetben a tagok vannak. 
Ilyen még nem történt az Unió bõvítése során. A dolog 
számomra nagyon megdöbbentõ, és a kimenetelével sem 
vagyok tisztában, erre szokták mondani, hogy az Unió ezt 
a tíz országot a saját belsõ gyarmatának tekinti. A felvetés 
jogos, úgy gondolom, hogy valóban így van, tehát súlyos 
hendikeppel indulunk az uniós versenyben. De bent le-
szünk, és hogy mit tudunk ebbõl a hendikepbõl kihozni, 
az már a mi ügyességünkön fog múlni. Nagy kérdés, hogy 
ez a tíz ország az óriási hendikepet képes-e közös erõvel 
elvinni valamilyen irányba. Ha erre nem leszünk képesek, 
akkor mind a tizünket megette a fene.

Gerle János: A kétségeket az táplálja, hogy a nemzeti 
fellépés lehetõségei igen szûkösek.

Miklóssy Endre: Most kültagként úgy bántak velünk, 
ahogy akartak; egy közönséges brüszeli hivatalnok egy 
választott, legitim kormánymegbízottal úgy beszélt, mint 
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a kapcaronggyal. Most megteheti, de abban a percben, 
mihelyt uniós tagok leszünk, már nem, mert egyenjogúak 
leszünk. Más kérdés, hogy milyen koloncokat akasztot-
tak a nyakunkba a futóversenyen, ahol egyeseknek rakéta 
van a fenekükben, de legalább ott leszünk, ugyanazon a 
versenypályán. 

Gerle János: Ha ez a tíz ország a legteljesebb egység-
ben összefog, akkor is többségi döntések érvényesülnek 
az Unióban. 

Miklóssy Endre: A többségi elv az Unióban nagyon 
árnyalt és komplex módon jött létre. A probléma lé-
nyege az, hogy az Unió országai nagyon egyenlõtlenek, 
vegyük Luxemburgot és Németországot. Ha abból 
indulunk ki, hogy darab-darab, hogy Luxemburgnak 
ugyanannyi szava van, mint Németországnak, akkor a 
többségi elv sérül meg, Luxemburgnak félmillió lakosa 
van, Németországnak hetvenmillió. Ez nyilván lehe-
tetlen. Abból sem indulhatunk ki, hogy Németország 
szava száznegyvenszer annyi érjen, mint Luxemburgé, 
mert akkor hol van Luxemburg rendelkezési joga. A 
szervezõk kialakítottak egy rafinált számítást, ahol a 
nagyság számít ugyan, de degresszív módon. A szava-
zati arányokat súlyozzák az ország népessége szerint, a 
német képviselõ szavazatánál figyelembe veszik, hogy 
õ hetvenmillió embert képvisel, de nem ér annyival 
többet a szava, mint egy pici ország vezetõjéé. Ez azt 
jelenti, hogy a kicsik együttes fellépése nagyon komoly 
befolyási lehetõséget biztosít. Az az érzésem, hogy az 
Unió kis államainak, függetlenül attól, hogy gazdagok 
vagy szegények, léteznek bizonyos közös érdekeik a 
nagyokkal szemben, és együttes fellépésnél ezeket az 
érdekeket érvényesíteni tudják. 

A gazdag tagországok valóban gyarmatosítani akarnak 
bennünket, de ezzel kapcsolatban van egy meglepõ fel-
vetésem, amin már sokan megütköztek. India egészen a 
rettenetes emberveszteséggel járó sepoy-lázadásig a Kelet-
Indiai Társaság magánbirtoka volt. Akkor került törvényes 
gyarmati függõségbe és kapott brit gyarmati közigazgatást. 
Ez teremtette meg az ország fejlõdésének lehetõségét, és 
végül önálló köztársasággá válhatott. A gyarmati helyzet 
óriási elõrelépés volt India számára a XIX. század elejének 
helyzetéhez képest… Ki merem jelenteni, hogy Magyar-
ország számára is elõrelépés, hogy az Európai Unió gyar-
matává válhat. Ebben az országban e pillanatban minden 
kontroll nélkül bármi megtörténhet. A mi számunkra az, 
hogy kapunk egy jogrendet – még ha gyarmati jogrendet is 
–, elõrelépés lesz. És hogy ilyen helyzetbe kerültünk, azért 
kizárólag magunkat hibáztathatjuk. Nem az EU csinálta 
ezt velünk, mi csináltuk magunknak. Ahhoz a helyzethez 
képest, ahová leküzdöttük magunkat, elõrelépés, hogy 
az Unió gyarmatává válunk. 

Persze kétségtelen, hogy a kelet-európai országok 
gazdasági-társadalmi válságában vastagon benne van a 
nyugatiak indolenciája, nemtörõdömsége is, de most 
nem errõl beszélünk, csak az utolsó tíz évrõl. Kaptunk 
egy hatalmas történelmi esélyt, amit eljátszottunk. Ezt 
egészen másképp kellett és lehetett volna csinálni, most 
már magunkra vessünk. 

Gerle János: Számomra kérdéses, hogy milyen mér-
tékben voltunk ezalatt is kiszolgáltatva a hálózat ügykö-
désének, amely most gyarmati sorba taszítana.

Miklóssy Endre: Ezeknek az erõknek kisebb a 
puvoárja, mint azt a babonás félelem mutatja. Nálunk 
kisebb és gyengébb országok ki tudták védeni. Nem aka-
rok belemenni az elmúlt tíz év katasztrófapolitikájának 

elemzésébe, hosszú volna, csak leszögezem, hogy ezért a 
szarért, amibe belekeveredtünk, igen nagy részben saját 
magunk vagyunk felelõsek. 

Gerle János: Persze, csak ugyanezzel az önveszé-
lyes politikával ugrunk fejest az Unióba. Ugyanezek a 
vezetõk állapodnak meg a feltételekrõl, nincs semmi ok 
azt feltételeznünk, hogy brüsszeli bürokrataként fognak 
hazafiakká válni. 

Miklóssy Endre: Sajnos ebben tökéletesen igazad 
van, ezért mondtam, hogy az Unió egyvalamit jelenthet 
nekünk, nem vagyok biztos benne, hogy gazdaságilag 
bármiféle elõnyt is hozhat, de egyvalamit azért biz-
tos: jogrendet. Olyan valamit, ami Magyarországon 
elveszõfélben van. Keserû lesz a dolog, nagyon keserû, 
mert az Unió kemény. Ezek azt hiszik, hogy ez a kupleráj, 
ami itt kialakult, ez folytatható. Hát nem folytatható, és 
nagyon komolyan rá fogunk faragni arra, pénzügyileg is, 
hogy annyira felkészületlenek vagyunk. Ez egyszerûen 
hihetetlen, sírnivaló. Jövõre uniós tagok leszünk és most 
áll minden. Az egész államigazgatás leállt, szinte senki 
nem csinál semmit. Most, amikor lázasan kellene dol-
gozni… Õrült káosz lesz itt! Az én fölvetésem az, hogy 
jó, lesz egy átmeneti év, de 2005-tõl irtózatos csöröm-
pölés lesz ebben az országban. Nem tudom, hogy mi 
lesz a dolog vége, de ezt a falmelléki stílust bizonyára 
nem lehet tovább folytatni. Lehet, hogy pont erre volt 
szükség; lehet, hogy már 15 évvel ezelõtt is ezt kellett 
volna csinálni. Emlékszel: Tetszettek volna forradalmat 
csinálni! – mondta Antall József miniszterelnökünk. Én 
pedig tavaly, tehát 2002-ben beszéltem olyan emberrel 
Magyarországon, akinek nem volt tudomása arról, hogy 
itt rendszerváltozás történt. 

Gerle János: Ez nem is teljesen irreális.
Miklóssy Endre: Hát most lesz változás! Lehet, hogy 

arról koldulunk, de változás az lesz.

DR. CSOMA ZSIGMOND
agrártörténész, etnográfus,

a Károli Gáspár Református Egyetem tanára

Gerle János: Mi az, hogy hungarikum, mitõl válik vala-
mi azzá? És mi a hungarikumok jövõje az Unióban, ha 
– ahogy sokan tartanak tõle – Magyarország csak döm-
pingárut fog tudni termelni?

Csoma Zsigmond: Elõször a fogalmat kell tisztázni, 
hogy mit tekintünk hungarikumnak. Ez egyrészt ér-
zelmi, másrészt történelmi kategória. Mindent, ami a 
magyarsággal, Magyarországgal, annak történelmével, 
gyûjteményeivel kapcsolatos, hungarikának szoktak 
nevezni. Ez elsõsorban a tárasadalomtudományok, a 
mûvészetek területén elõforduló fogalom. A gazdaság 
területén elõször a polgári kormány Földmûvelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériuma fogalmazott így. Eszerint 
a hungarikum a magyar agrártermékeknek egy olyan 
speciális csoportja, amelyek történeti hagyományokkal 
rendelkeznek és amelyekhez egyfajta magyarságtudat 
kapcsolódik, amelyeket a fogyasztó Magyarország fogal-
mával társít. Hungarikumnak vehetõk azok a különbözõ 
agrártermékek, amelyeket Magyarországon fejlesztettek 
ki száz éve, százötven éve, vagy korábban, így például az 
édesipari termékek példatárából a dobostorta, a rigójan-
csi vagy a zserbószelet, amely a XIX. század végén indult 
el a Gerbeaud cukrászdából. A lényeg az, hogy a vele ta-
lálkozó személy képzetében a magyarsággal kötõdik össze 
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a termék, a termény. Hungarikumnak tekintjük ezeket a 
termékeket akkor is, ha nem magyar termékként, hanem 
külföldi gyártótól kerülnek a világpiacra. A szlovák tokaji 
aszú is a hungarikumok körébe tartozik. 

Vannak olyan hungarikumok is, amelyek ugyan 
Magyarországon futottak ki és váltak híressé, de nem a 
magyar termelõkultúra hagyományait hordozzák. Ilyen 
például a Pick szalámi, amely a Szegedre betelepült Pick 
és az oda telepített olasz vendégmunkások és olasz 
technológia révén vált híressé. A híres cukrász Dobos J. 
József Franciaországból hazatérve alkotta meg és indítot-
ta útjára a találmányát, tehát nem kimondottan a helyi 
hagyományokra építve. De a termék végeredményben 
Magyarországhoz kötõdik, a köztudatban magyar ter-
mékként terjedt el.

Vannak olyanok, amelyeket már a középkor óta ter-
melnek vagy tenyésztenek, mint a szürke marha vagy a 
racka juh, de ilyen a mangalica is, amelyet ugyan csak a 
XIX. században hoztak létre többféle sertésfajta kereszte-
zésével, de leginkább a Kárpát-medencében terjedt el és 
itt vált belõle egyeduralkodó fajta. A mangalica tokasza-
lonnája abszolút koleszterinmentes, a szürke marha húsa 
is különleges, korunkban ismét felértékelõdõ értékekkel 
rendelkeznek, ami miatt a velük való foglalkozásnak egy-
re nagyobb gazdasági jelentõsége is van. A Kreuzfeld-
Jakobs kór miatt Nyugat-Európában megtizedelõdött a 
szarvasmarha-állomány, viszont a szürke magyar marha, 
mivel mindig természetes körülmények között tartották, 
nagyon ellenállóvá vált; a szélsõséges idõjárást jól tûrõ, 
rendkívül egészséges, táplálkozási szempontból nagyon 
jó paraméterekkel rendelkezõ állat, ami iránt jelentõsen 
meg is nõtt az érdeklõdés, miközben mint hungarikum 
tartják számon egész Európában.

Az osztrákoknál például a Mozart golyó az 
egyik jellemzõ ausztriakum, de ugyanígy vannak 
britannikumok, frannikumok is, a különbözõ uniós 
országok egyaránt becsben tartják saját termékeiket, 
amelyeket úgy tartanak számon, hogy õk azzal gazda-
gították az európai élemiszerkincset. Nálunk viszonylag 
késõn kezdtek el foglalkozni a számba vételükkel, holott 
a hungarikumok különleges ízeik, nagy történeti múltjuk 
révén a homogenizálódó ízvilágban sajátos piaci értéket 
képviselhetnek. 

A nagy probléma viszont az, hogy az európai piacon 
való jelenléthez állandó minõséget kell nagy mennyiség-
ben szállítani, vagyis egy meghatározott árukészlettel kell 
folymatosan rendelkezni. A hungarikumok között sok 
olyan érték van, amelyek termelése nehezen egyeztethetõ 
ezzel a feltétellel. 

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Európai Integrációs Fõcsoportfõnöksége – nagyon he-
lyesen – tavaly összállított egy Hagyományok, Ízek, Ré-
giók címû kétkötetes munkát, amely tájegységek szerint 
tartalamazza valamennyi hungarikumnak minõsíthetõ 
termékünket. Ebben megtalálható a termékek részletes 
ismertetése, sajátos jellemzõi, története, készítési módja. 
Ezen kívül azok az adatok is, amelyekbõl egy érdeklõdõ 
kereskedõ megtudhatja, hogy abból a termékbõl kitõl, 
hol és mennyit rendelhet, és hogy milyen mennyiségben 
készül egyáltalán. 

A jelenlegi agrárkormányzat is fontosnak tartja a 
hungarikumok kérdését, most ennek a könyvnek az 
idegennyelvû változatán dolgozik a minisztérium, illetve 
az FVM Agrármarketing Centrum. Magyarul CD formá-
jában is hozzáférhetõ: Magyarország hagyományos és 

tájjellegû mezõgazdasági és élelmiszeripari termékei-
nek gyûjteménye. Ehhez hasonló kötet megjelent már 
Angliában, Németországban, Portugáliában, Spanyolor-
szágban, Olaszországban és Franciaországban is, ezeknek 
a gyûjteményeknek a kiadása francia kezdeményezésre 
indult el.

Ez egyrészt nagyszerû eredmény. Így már teljeskörû 
áttekintésünk van róla, milyen hagyományos és tájjellegû 
sajátos termékeink vannak, tudjuk a történetüket, tud-
juk, hogy hol és mennyi áll rendelkezésre, és a sokéves 
gyûjtõmunka során felszínre kerültek olyan ismeretek is, 
amelyek már ismeretlenségbe merültek, amelyeket már 
nem tartottunk számon. Felfedeztünk olyan termékeket, 
amelyekrõl nem is tudtuk, hogy egyáltalán foglalkoznak 
még valahol az elõállításukkal. Az oktatói munkába is 
bekapcsoltuk ezeket a történeti-élemiszertörténeti is-
mereteket, például a Károli Gáspár Református Egyetem 
Gazdaság- és Mûvelõdéstörténeti tanszékén. Ugyanakkor 
most, az európai csatlakozással fölmerül az a reális féle-
lem, hogy egyfajta „gyarmatosítás” indul meg, vagyis a 
monokultúrás termesztés lesz az általános, és itt csak a 
különbözõ nagy világfajtákat fogják termeszteni, mint arra 
nagyon sok példa van sajnos a világban. Valószínû, hogy 
megismerve és kihasználva a magyar ökológiai adottságo-
kat, itt fognak termeltetni olyan világfajtákat, amelyek már 
amúgyis homogenizálták a világkereskedelmet és ebbõl 
kifolyólag az EU gasztronómiai kínálatát is. Valószínû, 
hogy ez tette idõszerûvé, hogy több EU tagországban 
összegyûjtsék a saját nemzeti élelmiszerkincsüket. 

Néhány éve írtam egy cikket arról, hogy a régi tájfaj-
tákat hogyan kellene megõriznünk, és akkor figyeltem föl 
arra, hogy a magyar vetõmag- és szaporítóanyag törvény, 
amelyet 1997-ben adtak ki, szinte állami szintre emelte 
a külföldi fajták meghonosítását. A régi tájfajtákat, ame-
lyek jól bírták a Kárpát-medence ökológiai adottságait, 
nagyrészt sztornírozták, alig maradt bent egy-két fajta. Ez 
különösen a gyümölcsökre és a zöldségekre vonatkozik, 
tehát miközben a külföldiek és a külföldi kereskedõk az 
ízes, zamatos magyar paradicsomot, zöldpaprikát keresik 
és nem a felfújt és biológiailag kevésbé értékes, kevésbé 
ízes termékeket, akkor a hagyományos magyar terméket, 
amivel ezt az igényt ki lehetne elégíteni, adminisztratív 
eszközökkel mi magunk háttérbe szorítjuk. 

Gerle János: Milyen lehetõségek vannak a 
hungarikumok védelmére, vegyük például az említett 
szlovákiai tokaji aszút.

Csoma Zsigmond: Hogy egy hungarikumot külföldön 
gyártsanak, ennek nincs jogi akadálya. A tokaji aszút nem 
mint hungarikumot lehet megvédeni, hanem földrajzi 
árujelzõ segítségével. Ez a borfajta csak Tokajhegyalján 
állítható elõ, és sem Észak-Olaszországban, sem Kínában 
– mert ott is készül tokaji –, mindenhol a világon, Dél-
Afrikában is használják ezt a nevet. A földrajzi jellemzõk 
alapján az Európai Unióban védelmet biztosító szabály-
zatra lehet támaszkodni. Az Unión belül 2007-tõl csak 
Magyarország használhatja a tokaji jelzõt, mert az csak 
Magyarországhoz tartozik – nem véletlen, hogy Hegyalja 
a Világörökség része. Egy másik dolog, hogy itt is vannak 
kibúvók, a trianoni határok meghúzásakor a történelmi 
hegyaljai borvidékbõl ugyanis két és fél település Szlová-
kiához került, és ezen az alapon a szlovákok irgalmatlan 
mennyiségû tokaji aszút készítenek és megpróbálják úgy 
eladni, mint magyar tokaji aszút. A két és fél település 
révén jogot formálnak arra, hogy õk ugyanolyan aszút 
árusíthassanak a világpiacon. Az EU megállapodás alapján 
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errõl a két félnek, Magyarországnak és Szlovákiának kell 
most már megegyeznie, ezt az Unió csak távolról figyeli, 
hogy ez hogy sikerül. A szlovákoknak nem érdekük az 
európai módon történõ megegyezés, ezek ma még nyitott 
kérdések, amelyek azonban már nem a hungarikumok 
tudományos témáját érintik…

Gerle János: Mi a helyzet a földrajzilag nem megha-
tározható termékek esetében? Éppen a szaloncukornál 
és a Tibi csokinál ütöttem fel ezt a kötetet. A szaloncu-
kornak nyilván van egy története, ami hungarikummá 
teszi, de az, amit ma Magyarországon szaloncukorként 
elõállítanak, annak ahhoz csak eszmei köze van. A cso-
magolás, a használat emlékeztet az eredetire, de a tar-
talom teljesen megváltozott, ahogy a Tibi csokit is egy 
bizonyos recept tette sajátossá, de most már csak a neve 
azonos: egy külföldi gyártó a saját receptje szerint készíti, 
vagy Magyarországon, vagy egészen másutt, miközben 
hungarikumként reklámozza. Ráadásul a tapasztalatom 
szerint ezek minõségileg erõsen lerontott termékek.

Csoma Zsigmond: Igen, ez sajnos sokszor elõfordul, 
de ez megint nem a hungarikum és a hungarikum vé-
delmének a kérdése. Itt a név és a kialakult fogalom a 
hungarikumhoz tartozik, és az, hogy azt aztán milyen 
beltartalommal töltik meg, az már a gyártmányfejlesz-
tésen, az új technológián, a mai gyártón múlik. Sokszor 
olyan gyártmányfejlesztést hajtanak végre, hogy végül 
egészen más anyagokból készül a termék, más ízesítéssel. 
Lehet, hogy egyszer eljutunk oda, hogy a hungarikumokat 
is jogilag deklarálva, összetétel, gyártástechnológia sze-
rint védeni lehet, mint egy szabadalmat. Pillanatnyilag 
még nem tartunk itt.

A hungarikum most kereskedelempolitikai reklámszlo-
genné vált, az a célja, hogy a figyelmet ráirányítsa más 
reklámozott termékek között egyes hazai gyártmányok-
ra, amelyekkel Magyarország többek közt a nemzetközi 
kiállításokon jelentkezik. 

Gerle János: Lehet-e egyáltalán védeni a 
hungarikumokat? A tokajinál a név levédhetõ, de má-
sutt…

Csoma Zsigmond: Ott sem ilyen egyszerû, mert 
Hegyalján már spanyol, francia, japán, német, osztrák 
cégeknek van szõlõjük és õk állítják elõ a magyar tokaji 
aszú egy részét is. Õk a saját üzleti szempontjaik alapján 
nem feltétlenül ragaszkodnak a hagyományos aszú-
készítési technológiához, nem tartják be azt a hosszú 
érlelési idõt, ami régen jellemzõ volt – általában ahány 
puttonyos volt az aszú, arra még két évet rászámoltak, 
és csak utána hozták forgalomba. A legújabb bortörvény 
most már beszorította a külföldi befektetõket, de még 
mindig megpróbálnak viszonylag rövid idõ alatt forgalomba 
hozható aszúkat készíteni. A közelmúltban ilyen botrányok a 
közvélemény elõtt is ismertté váltak. Ez azért nehéz ügy, mert 
most itt például egy francia cég gyártja a hungarikumot, ami 
lehet, hogy messze nem olyan ízû, zamatú, mint az eredeti; õ 
egy reduktív, fiatalos, a mai nyugat-európai ízlésnek megfelelõ 
tokaji aszút akar gyorsan piacra dobni. Kellett neki a földrajzi 
árujelzõ, hogy tokajhegyaljai, kellett a márkanév, hogy nem 
akármilyen, hanem éppen tokaji aszú, ez érdekelte õt, ezért 
hajtott végre a profit reményében nagy tõkebefektetést; de 
az a tokaji aszú, már nem olyan tokaji aszú, még ha a nevét 
hordozza is – és jogosan –, mint amilyen az régen volt. 

Gerle János: Van másutt példa arra Európában, 
hogy ezeket a nemzeti termékeket szigorúbban, 
szabadalomszerûen védik?

Csoma Zsigmond: Nem, errõl nem tudok.

Gerle János: Ha egy bordeaux-i hegyoldalt megven-
ne egy magyar gazda és ott elkezdene újfajta borokkal 
kísérletezni, mi történne?

Csoma Zsigmond: Én azt hiszem, hogy igen érdekes 
helyzet alakulna ki. Ha elég nagy területet és gazdasági 
hasznot hasítana ki (a bordeaux-i borvidék igen hatal-
mas, de játsszunk el a gondolattal, hogy számottevõ 
szõlõterületrõl van szó), akkor az óriási fölháboro-
dást keltene. Pedig ez volna a természetes, hogy ez 
is megtörténhessen, ha egyszer európaizálódásról és 
globalizációról beszélünk, ezek a folyamatok kölcsö-
nösek. Azt hiszem, nagyon nagy megdöbbenést váltana 
ki, ha egy magyar szõlõsgazda kezdene Bordeaux-ban a 
keleti ízlésvilág szerint újfajta bordóit elõállítani, nem 
tisztelve a helyi termelési-technológiai hagyományokat, 
és mondjuk Oroszországba szállítana nagy mennyiséget 
kedvezõbb áron, olcsóbb technológiával, mint amit a 
helyiek a bordeaux-i vörösbor értékének tartanak. A 
helyi bortermelõ érdekvédelmi szervezetek tiltakozná-
nak legelõször – természetesen jogosan –, mert ez az õ 
érdekeiket sértené.

Gerle János: A zöldség vetõmagokkal kapcsolatban 
említette az eltolódást a világfajták irányába. Ezzel pár-
huzamosan alakul át a gyümölcsök termékszerkezete 
is, a magyar fajtákat fokozatosan váltják fel az uniós 
elvárások szerint exportképes termékek. A kötetben 
számtalan hungarikumnak nevezett gyümölcsfajtát lá-
tok, amelyekkel a piacokon már soha nem találkozom. 
Vannak olyan programok, amelyek a hagyományosan 
sokféle gyümölcsfajta megõrzését szolgálják? Amelyek 
minõségi termények, csak éppen nem felelnek meg a 
jelenlegi exportelvárásoknak.

Csoma Zsigmond: Az a baj, hogy a hungarikumoknak 
vilászínvonalon kellene megjelenniük. De nagy részük 
nem tud, mert nem foglalkoztak velük. Adaptáltak he-
lyettük világfajtákat, amelyeket kisebb-nagyobb üzemben 
termesztenek, és ezek teljesen kiszorítják a régi fajtákat. 
Egy terméknél a külcsín nagyon fontos. Nagyon sok 
hungarikum külcsínben nem üti meg azt a mértéket, 
ami Nyugat-Európában vagy a világpiacon eladható, a 
többsége nem. Általában nem az íz alapján választanak a 
piacon, hanem az elsõ benyomás alapján, tehát itt megint 
háttérbe kerül a hungarikum, akkor is, ha kíváló az íze. 

A nagyon finom íz és zamat nemcsak a fajta tulajdon-
sága, hanem abból a mikrokörnyezetbõl, annak a tájnak 
a természeti adottságaiból is származik, ahol termesztik. 
Ez is veszély, hogy ezekbe a körzetekbe behozzák azokat a 
külföldi fajtákat, amelyek piacosabbak, nagyobbak, muta-
tósabbak, ellenállóbbak. Itt az a probléma, hogy holland 
vetõmagokat, fajtákat, ki tudja, milyen szaporítóanyago-
kat használnak, milyen gyümölcs- és szõlõfajtákat, virá-
gokat kezdenek termeszteni a gazdák, mert pillanatnyilag 
csak addig látnak, az orruk hegyéig, hogy egy valamilyen 
világfajtát sokkal hamarabb el tudnak adni, mert ismert 
a neve külföldön is, belföldön is. Viszont egy kisebb 
tájfajtát, amit ismerünk, de lassan már visszaszorul, alig 
termesztenek, azt sokkal nehezebben tudják értékesí-
teni. Nem véletlen, hogy egyes világfajtákkal szemben 
már olyan mozgalmak indultak el, hogy ne fogyasszuk 
az egyhangú, unalmas ízeket. 

Az a gondolat, ami most nagyon divatos, a 
biodiverzitás, a sokféleség fenntartása, ez az, ahová be 
lehetne a hungarikumokat csoportosítani, hogy fennma-
radjanak. De abban a pillanatban, ha már csak génrezer-
vátumokban maradnak fenn, teljesen elvész a gazdasági-
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kereskedelmi jelentõségük. Tudományos jelentõségük 
ugyan még lehet, de más nem. Az üzleti stratégia az 
lehetne, hogy kiválasztjuk azt a néhány hungarikumot, 
amelyek valóban jók, ezeket nagy mennyiségben el kelle-
ne szaporítani, és utána beindítani egy nagy marketing-
lobbit és reklámkampányt, hogy elõször a környezõ, aztán 
a távolabbi országokban is fölfigyeljenek rá, hogy ez a 
termék mennyivel gazdagabb beltartalmi értékû, ízlete-
sebb, szebb, olcsóbb, ellenállóbb, mennyivel jobban szál-
lítható, eltartható, feldolgozható stb. Ugyanis a fogyasztót 
mi érdekli? Az ár, és ha nincs a hungarikumból elég nagy 
mennyiség, akkor csak drágán lehet adni; a minõségnek 
pedig tényleg jobbnak kell lennie. Mindehhez sok gaz-
dálkodó családnak kell komoly rizikót vállalnia. 

Olyan lépéselõnyben vannak a világcégek, árleszo-
rítással, a szaporítóanyagok olcsó elterjesztésével stb., 
hogy nem véletlen, hogy igazán piacképes hungarikum 
legfeljebb 8-10 van, holott legalább ötven potenciálisan 
versenyképes termék lehetne az, csak ezek nincsenek 
azon a szinten, hogy velük meg lehessen jelenni a világ-
piacon. A hagyományos borok is kezdenek kiszorulni, 
mert a nyugati piacon nincs elég érdeklõdés az ízgazdag 
furmint vagy a hárslevelû iránt, mindig csak az éppen 
divatos fajták borai versenyképesek unalomig.

Egy szó mint száz, a hungarikumok akkor lesznek 
sikeresek, akkor fog velük mindenki foglalkozni, akkor 
lesznek köztudatban, ha azok valamiben a világszínvo-
nalat elérik, vagy verik a világfajtákat, amelyek pillanat-
nyilag hódítanak. Mondhatjuk persze, hogy a multicégek 
bejönnek, terjeszkednek, silányabb fajtákat termesztenek, 
ez így is igaz részben, de amíg mi magyarok, vagy mi 
európaiak, nem a valami miatt különlegesebbet, jobbat, 
hazait vesszük meg – és itt most nem arról a szûk kis 
rétegrõl van szó, amely jól tudja, hogy miért érdemes 
valami különlegeset megvenni –, addig a hungarikumok 
kuriózumok maradnak. Ennek a másik oldala, hogy ha 
bármelyik szupermarketbe bemegyek, ott csak a világ-
fajtákat találom meg, a kaliforniai paprikát és az ízetlen 
paradicsomot, a közönség egyszerûen nem is találkozik 
a magyar fajtákkal. Hiába szeretne mást, ki van szolgál-
tatva a kereskedelem kínálati egyoldalúságának. Persze 
a sznobéria nem is akar találkozni vele. 

A régi, hagyományos fajták különösen háttérbe szo-
rultak. Az õsi tájfajták érdekében próbáltam szervezkedni, 
de volt olyan kormányzati szintû vezetõ, aki leintett. Ezek-
nek a kipróbálása a világpiacon nem csak a gazdák saját 
kockázatával képzelhetõ el. Sõt. A jól szervezett közösségi 
agrármarketinggel, a piacra jutási támogatásokkal lehet-
ne ezen segíteni. De itt vannak például a híres magyar 
agrártájak egykor híres terményei is, amelyek valójában 
már lassan csak a nevüket õrzik. Makói hagyma – ilyen 
például a régi értelemben már nincs is, mert ott külföldi 
fajtákat termesztenek, Makón a közel háromszáz év alatt 
kiakult imázs már csak fedõnév, más terméket takar, mint 
ami ezen a néven híressé vált valamikor. 

A legtöbb agrárrégióban, tájtermesztési körzetben 
szabályozva van, hogy ott milyen fajtát lehet engedéllyel 
telepíteni. Hiába akar valaki például vörös aszút készíte-
ni Tokajban, azt nem lehet, mert tilos kékszõlõt ültetni. 
Márpedig a XVIII. században még volt Tokajban vörös 
aszúbor. Milyen nagy érdekesség és különlegesség volna 
pedig, ha csak néhány ezer palacknyit is lehetne kapni 
belõle. De emlékezzünk, húsz-huszonöt évvel ezelõtt a 
somlói juhfark nevû fajtát és bort sem lehetett kapni, ma 
pedig az ínyencek kedvelt itala…

VEKERDY TAMÁS
pszichológus, a Pedagógus-továbbképzõ és Módszer-

tani és Információs Központ alternatív továbbképzési 
igazgatója

Gerle János: Az alternatív iskolák és a szabad iskolaválasz-
tás hogyan mûködnek, milyen irányba haladnak Európá-
ban? Mi várható nálunk?

Vekerdy Tamás: Talán ott kellene kezdeni, hogy ami-
kor a 80-as évek elején Spanyolország és Portugália várt a 
belépésre, akkor az Európa Parlament elfogadta az egyik 
legélesebb hangú határozatát (1984. március 14-én) az-
zal a címmel, hogy Határozat az iskolázás szabadságáról 
az Európai Közösségben. Benne volt, hogy azért hozzák 
ezt a határozatot, mert két új ország áll belépés elõtt, és 
ezek csak akkor léphetnek be, ha az oktatás területén is 
követik az európai elveket. Mert ezek az államok, bár más 
színezettel, de ugyanúgy centralizált, monopolisztikus, 
ideologikus iskolarendszereket mozgattak, mint példá-
ul a kelet-európai „csatlós” államok. Ez a határozat a 
preambulumában 13 nemzetközi jogi megállapodásra 
hivatkozott – olyanokra, mint például az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata –, amely kimondja, hogy egyedül 
a szülõ joga megszabni, hogy milyen nevelést óhajt adni 
és adatni a gyermekének, nem az államé, nem az egyházé, 
senki másé. 

Ez a határozat azt mondja, hogy aki az Európai Közös-
ségbe belép – nevesíti is a belépés elõtt álló Portugáliát 
és Spanyolországot –, annak tudomásul kell vennie, hogy 
Európa közoktatási szempontból a kimunkált pluraliz-
mus hazája. Rendkívül fontos kitétel, azt jelenti – ezt ki 
is mondja a szöveg –, hogy a legkedvezõbb helyzet az, 
amikor állampolgárok maguk hoznak létre iskolákat, 
olyanokat, amilyeneket saját gyerekeiknek akarnak. És az 
államnak semmi beleszólása nincs, hogy ezek milyen elv 
szerint mûködnek. Oda kell adni egyformán a pénzt – ami 
nem az állam pénze, hanem az adófizetõktõl származik, 
ezt én teszem hozzá, – fenntartóra való tekintet nélkül. 
Tehát az állami, önkormányzati, egyházi, magán, alapítvá-
nyi, egyesületi iskola egyformán meg kell, hogy kapja ezt 
a támogatást. Az államnak kizárólag törvényes ellenõrzési 
joga van: megnézheti, hogy van-e elég vécé, nem végez-
tetnek-e gyerekmunkát, nem nevelnek-e gyûlöletre, mert 
ez az emberi jogokba ütközik. De hogy beleszóljon az 
oktatás tartalmába, azaz szakmai ellenõrzésre nincs jo-
gosultsága. 

Nagyon szép és fontos dokumentum, igyekeztek is 
eleget tenni ennek a belépõ államok. Tudni kell azt is, 
hogy az iskolarendszer az egyik legnehezebben mozduló 
társadalmi képlet. Mindig ugyanoda visszacsúszik, nagy a 
tehetetlenségi nyomatéka. 

Ezt láthattuk nálunk a rendszerváltáskor, amikor min-
denütt nagy volt a felszabadulás, aztán visszacsusszant az 
oktatás a centralizálásba megint, bár természetesen sok 
minden kedvezõen változott. Például nem csak az állam 
vagy önkormányzat indíthatott általános iskolát, hanem 
egyházak is és állampolgárok is. 

Meg kell jegyezni, hogy nálunk1990-tõl tulajdonképpen 
egészen 1996-ig az egyházi, alapítványi, egyesületi, magán- 
stb. iskolák egyformán diszkrimináltak voltak atekintetben, 
hogy csak a normatív támogatást kapták meg, ami körülbe-
lül 60 %-a az iskola fenntartási költségeinek, és a további 
40 %-ot, amit az önkormányzati iskolák megkaptak az 
önkormányzattól kiegészítõ támogatásként, azt õk nem 
kapták meg. Kuriózus módon a Horn-kormány megadta 
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az egyházi iskoláknak ezt a kiegészítõ támogatást, de 
változatlanul nem adta meg az állampolgári alapítású, 
egyesületi vagy alapítványi magániskoláknak. A mai na-
pig ez a helyzet. 

Visszatérve Európára, létezik egy nagyon jó alapelv, 
ugyanakkor például Svájc azt mondja – igaz, hogy nem az 
európai közösség tagja egyenlõre –, hogy kérem, nálunk 
vannak a világ legjobb iskolái, akinek ezek nem elég jók, 
az fizessen, és én mint svájci állam, én ezeket nem támoga-
tom. Ebbõl eredõen nagyon drágák a svájci magániskolák. 
(Persze ott könnyebben fizetnek, nagyobb a fizetõképes 
kereslet.) De például a berni kanton közel 100 kantonális 
iskolája arra a belátásra jutott, hogy Waldorf-pedagógiát 
fog alkalmazni. Tehát a Waldorf-pedagógia Svájcban – ami 
nem ad állami támogatást a Waldorf-iskoláknak –, ebben 
a kantonban mégis teljes állami-kantonális támogatással 
mûködik. 

Szóval a helyzet igen tarka. Még egy dolgot mondanék 
el, ami fontos. A franciák az akkori szocialista kormányzat 
iniciatívájára nagyon kardoskodtak amellett, hogy persze, 
persze, mindenfajta iskolát lehet alapítani, de azt látni 
kell, hogy az egységes iskolarendszer biztosítja a gyere-
kek számára az esélyegyenlõséget. Tehát az egységes és 
centralizált… A francia iskolarendszer eleve a leginkább 
központosított volt. Az Európa Tanács a 90-es évek ele-
jén elrendelt egy vizsgálatot: nézzük meg, hogy alakul a 
gyerekek sorsa Franciaországban, és hogyan Dániában, 
ahol viszont 170 éve úgyszólván csak alternatív iskolák 
vannak. (A dán iskolarendszer úgy mûködött – botrányok 
nélkül –, hogy ahol 12 beiratkozott hallgató volt, az már 
iskolának számított. Még azt se nézték meg egy idõben, 
hogy van-e diplomája a tanárnak, csak azt, hogy van-e 
elég légköbméter és illemhely. És mégsem volt semmi baj. 
Miért? Mert nincs 12 egyformán hülye család, aki olyan 
helyre adja a gyerekét, ami nem megfelelõ a számára.) 
A vizsgálatból a következõ derült ki: Franciaországban a 
gyerekek 15-17 %-a kiesik az iskolarendszerbõl, eltûnik, 
túlkoros lesz, nem kell már iskolába járnia, bár azt nem 
fejezte be. Dániában ugyanez 3-4 %, vagyis ebben a na-
gyon tarka iskolarendszerben minden gyerek megtalálja 
a neki való iskolát. És azt elvégzi, és jól végzi el. Svédor-
szágban egy centralizáltabb, szocialista jellegû (ma már a 
szocialisták se centralizálnak) iskolarendszert alakították 
át plurálisabbá. Ott, amíg centralizált volt, 13-14 % körül 
estek ki a gyerekek, mikor decentralizálták, ez a szám 
leesett 7-9 %-ra. 

Mindezt arra mondom, hogy Európa folyamatosan 
foglalkozik evvel a problémakörrel, miközben az is igaz, 
hogy Európának és Brüsszelnek van egy bürokráciája, 
amely egységesít, amely általánosan érvényesít érettségit, 
aminek egyébként szintén számtalan elõnye van. 

De az alapelv az, hogy az oktatás a nemzeti prioritások 
közé tartozik. Ez egy kimondott alapelv. Az oktatás nem 
szabványosodik azzal együtt, hogy mód van az érettségik, 
diplomák kölcsönös elismerésére, ekvivalencia eljárások-
ra. (És nem úgy van, hogy elkezdesz egy egyetemet és 
feltétlenül ott kell végigmenned. Ha lezártad az elsõ két 
évet, teljes érvénnyel mehetsz át másik egyetemre, vagy 
egy másik szakra.) 

Az megint érdekesség Waldorf szempontból, hogy 
Angliában, Plymuthban van egy Waldorf tagozat. Állami 
egyetemen! Waldorf-tanár képzõ tagozat. Ez a tagozat az 
Európa Tanács felszólítására kidolgozta, hogy hogy lehet 
gyakorlati Master of Arts fokozatot adni. Tehát hogy va-
laki a tanítási gyakorlatból meríti az anyagát. A plymuthi 

egyetem koncepciója hihetetlen sikert aratott az Euró-
pa Tanácsnál. Az angol pályázatok közül ezt tartották a 
legjobbnak, és ez óriási mértékben növelte a plymuthi 
egyetemen belül a Waldorf-tagozat presztízsét. Ez a tagozat 
most az Európa Tanács és az egyetem teljes támogatásával 
egész Európára: Hollandiára, Németországra, Svédország-
ra és Magyarországra is kiterjedõen kidolgozza ezt az MA 
rendszert. Ugyanakkor az UNESCO volt az, amelyik a nagy 
Waldorf-kiállítást rendezte jó néhány éve egy vaskos kata-
lógussal. Azt kell mondjam, hogy ez a dolog nem áll rosz-
szul, ha Európa felé tekintünk. Az Európa Tanács mellett 
van egy Szabad Iskolák Konzíliuma nevû szervezet, tehát 
fontosnak tartják a szabad iskolák támogatását. 

Gerle János: A rendszerváltás utáni kezdeti fellendülés 
visszazuhant a tehetetlenség miatt. Ez a tehetetlenség az 
iskolák, vagy a központi irányítás szintjén létezik? 

Vekerdy Tamás: Az irányításban van egy centralizáló 
hajlandóság. Nagyon érdekes. Gazsó Ferenc 1985-ben, aki 
akkor miniszterhelyettes volt és az oktatással foglalkozott, 
új oktatási törvényt csinált. De nem tudta megtörni az álta-
lános iskolák állami monopóliumát. Rengeteg szabadságot 
hozott be. Eltörölte a szakfelügyeletet. Rájött arra, hogy 
az országban a Mûvelõdési Minisztérium részérõl szét 
van szórva egy 300 millió körüli – ami akkor nagy pénz 
volt –, összeg kulturális célokra. Ebbõl például az egyik 
megye párttitkára bársonyba-bõrbe köttette és rézveretes 
sarkokkal láttatta el a saját önéletrajzát. Gazsó bevonta ezt 
a pénzt, visszavette az összes helyrõl, és megcsinálta belõle 
a KÖFÁ-t, a Közoktatás Fejlesztési Alapot. Lehetett pályázni 
a minisztériumhoz – ez nagyon fontos – egyéni kezdemé-
nyezésekkel, az egyes pedagógusoknak. Ez azt jelentette, 
hogy Gazsó szembeszegült a középkáder réteggel, ame-
lyik ezt gyûlölte. Igazgatók, mûvelõdési osztályvezetõk, 
a mûvelõdési osztályok teljes stábja õrületnek tartotta. 
De nagyszerû mozgalom volt, mert igenis a tehetséges, 
bár nagy mértékben kontraszelektált, de még mindig sok 
tehetséget õrzõ magyar pedagógusgárda jobbjai tudtak pá-
lyázni viszonylag tetemes összegekre, akár az igazgatójuk 
megkerülésével. És általában megindult egy mozgás. 

Gazsó volt az, aki annak idején megsúgta a Török 
Sándor Alapítványnak, hogy nektek ugyan nem lehet 
általános iskolát indítani, de ha beléptetitek a solymári 
önkormányzatot az Alapítványba, akkor csinálhattok ala-
pítványi iskolát, mert akkor az tulajdonképpen önkor-
mányzati iskola. Így jött létre Hegyeshalom és Vlagyivosz-
tok vagy Saigon között az elsõ nem állami általános iskola. 
A solymári – most már pesthidegkúti – Waldorf-iskola. Õ 
maga pedig – azzal, hogy támogatta Horn Györgyöt és 
kollégáit – létrehozta a Minisztérium szervezésében az 
elsõ alapítványi középiskolát, ez az Alternatív Közgazda-
sági Gimnázium. 

Mi, akik mindig is szemben álltunk az akkori isko-
larendszerrel, azt gondoltuk, ha ilyen nagyszerûen dol-
goznak Gazsó, Kelemen Elemér és mások, mi lesz itt, ha 
tényleg bejön a rendszerváltás? Még sokkal szabadabbak 
leszünk, még sokkal nagyobb támogatásban részesülünk. 
Sajnos nem ez következett be. Valami egészen különös 
mechanizmus mûködött az egymás utáni kormányokban, 
mindegyik „kézbe akarta venni”, „rendbe akarta tenni” 
az oktatást. Voltak oktatáskutató szakemberek, akik azt 
mondták, hogy Gazsó szétverte a magyar iskolát. Hát egy-
részt, amit szétvert, azt szét kellett verni, mert borzalmas 
volt, és nem verte eléggé szét, máig itt van nyomaiban ez 
az intézményközpontú, tehát nem gyerekközpontú ma-
gyar iskola. Az MDF-kormány is elkezdett centralizálni, 
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Nemzeti Alaptantervet csinálni; a Horn-kormány csak 
egy kicsi és vékony alaptantervet akart, de nagy telefon-
könyv lett belõle, mert a szakmai lobbik belenyomták az 
anyagot. Átadta az iskoláknak a lehetõséget, hogy helyi 
tantervet csináljanak, viszont annak a túlméretezett alap-
tantervhez kellett igazodnia. Jött a Fidesz-kormány kitûnõ 
gyermekközpontú elvekkel, amelyeket Pokorni többször 
kifejtett, ugyanakkor egy meghökkentõ gyakorlattal, 
amelyik kidolgoztatott kerettanterveket és ezzel vissza-
tért a szocializmus tervutasításos rendszeréhez. Igaz, 
a minisztérium nagyon megrémült, amikor megjöttek 
ezek a vastag kerettantervek és kétségbeesetten kérte a 
szerzõket, hogy húzni, húzni, húzni. De ennek nem lett 
semmi eredménye. 

Mindenki fél az iskolarendszer szabadságától. A peda-
gógusok is. A pedagógusok 40 %-a örömmel üdvözli, hogy 
megmondják, hogy mit kell csinálnia. Közben szenved 
tõle iszonyatosan, és a dolog teljesíthetetlen. A felejtés 
számára tanítunk, az anyag 75 %-át az eminens is öt év 
alatt garantáltan elfelejti, ha nem használja minden nap, 
és közben gyötörjük magunkat és a gyerekeinket. Mondok 
egy extrém példát, amiért biztos mindenki meg fog rám 
haragudni, de nem baj. Eötvös József annak idején, amikor 
a nagyszerû magyar közoktatás alapjait lerakta, csináltatott 
egy tantervet. De eszébe nem jutott, hogy ezt törvénnyé 
tegye. Azt mondta, ez egy minta, ehhez lehet igazodni, de 
ezt nem szabad kötelezõvé tenni, mert a fontos dolog ott 
dõl el a tanító és a gyerek közt. És nem szabad megkötni a 
tanító kezét. Eötvös zseniálisan modern volt, tulajdonkép-
pen ez a szubszidiaritás alapelve, ami a középkorból jön, 
bizonyos szerzetes rendekbõl, az a lényege, hogy minden 
döntést a lehetõ legalacsonyabb szinten kell meghozni. 
Rákosi Mátyás ellentétes utat járt. Õ egy hihetetlenül pre-
cízen kidolgozott tantervet csináltatott, és akárhová ment, 
hogy pedagógusok között beszéljen, az elsõ mondata ez 
volt: a tanterv törvény. Így lehet jól ellenõrizni. Groteszk-
nek és tragikomikusnak tartom, hogy a rendszerváltás 
utáni kormányok színezetüktõl függetlenül nem mertek 
Eötvös József nyomdokaiba lépni, hanem inkább Rákosi 
Mátyás nyomdokaiba léptek: a tanterv törvény, mert ren-
det kell csinálni az iskolákban.

Gerle János: A visszacsúszások miatt tehát a magyar 
gyakorlat most ellentétben van az uniós alapfeltételek-
kel?

Vekerdy Tamás: Ezt így azért nem lehet mondani, 
mert ahogy említettem, már az elsõ rendszerváltás utáni 
kormány lehetõvé tette a szabad iskolaalapítást. Mára 
létrejött több mint 300 nem állami, nem önkormányzati, 
nem egyházi iskola is. Ez óriási lépés. Lehetõvé tette a 
normatív támogatás megadását, amely ugyan nem 100 
%, de 60, amibõl élni nem lehet, de meghalni sem. Ezek 
jelentõs elõrelépések.

Gerle János: Ehhez képest is van egy költségvetési 
probléma a most következõ évre.

Vekerdy Tamás: Most keresnek rá megoldást. Egyrészt 
az alternatív iskolák bizonyos köre, amelyik altruista vagy 
bizonyítottan értékes alternatív programmal dolgozik, 
az kvázi megkapja ezt a kimaradt támogatást valamilyen 
formában, a többiek pedig pályázhatnak egy alapra. Min-
denesetre van egy eszmei irány, amelyik szerint – és ez 
megjelenik az új közoktatási törvény tervezetében – át 
kell állítani az iskolát intézményközpontúból gyermek-
központúvá. Fel kell használni az alternatívák gyermek- és 
emberismeretbõl, szakmai, metodikai ismereteibõl fakadó 
eredményeit. Tehát itt reménykeltõ változások is történ-

nek, bár a nehézségek nagyok. 
Mérei Ferenc mondta, hogy egy iskolarendszer vagy 

intézményközpontú, vagy gyerekközpontú. Intézmény-
központú általában a kontinentális iskolarendszer, a 
porosz, a francia, amelyik kitûnõen alkalmassá válik 
minden diktatúra számára is. A lényeg az, hogy valahol 
fönt megmondják, hogy milyen tananyagot kell átpréselni 
a gyerekanyagon, milyen alattvalókra van szükség. Hátul 
betöltik a gyereket, elöl kijön a méretre vágott katona, 
pap, hivatalnok, jogász, mezõgazda. Az angolszász vagy 
demokratikus észak-európai iskolák nem ilyenek. Ott 
az a cél, hogy légy azzá, aki vagy, tehát az individuum 
lehetõ kibontakoztatása. Ezért mondták mindig az angol 
iskolára, hogy náluk nem tanulnak semmit. Mire az an-
golok azt válaszolták, hogy náluk jellemképzés folyik, és 
amit muszáj, majd azután megtanulják. Ma az amerikai 
iskolára mondják ugyanezt, hogy nem tanulnak semmit, 
barbárok, kimegyek a közepes gyerekemmel, matador 
lesz, mert a magyar iskola olyan jó stb. Nem igaz. Miért 
van akkor az, hogy „még a középiskolában sem tanul-
nak semmit”, de mire kijönnek az egyetemrõl, kenterbe 
vernek minket orientált tudásban, vállalkozókedvben, 
kreativitásban? Azért, amiért Winkler Márta gyerekei jók 
maradnak, mert tovább õrizték meg õket az életkoruknak 
megfelelõ viszonyok között, ahogy ezt a Waldorf-iskola is 
teszi. Nem kell sietni, nem kell rohanni, gróf Széchenyi 
István is megmondta, hogy a 18. életév elõtt nem kell 
túlzottan sok tudást a fejbe kelepcézni, mert az csak tu-
dós ostobákat nevel, nem pedig önállóan gondolkodó 
embereket. Amitõl egyébként minden diktatúra nagyon 
fél. Az egyik az állampolgár-nevelõ, a másik az alattvaló-
nevelõ szisztéma. Természetesen nehéz lesz a magyar 
iskolarendszert átépíteni; a jó és rossz hír egyben, hogy 
ez most már rajtunk is múlik, szülõkön, állampolgárokon, 
pedagógusokon. A demokrácia nem abban különbözik 
a diktatúrától, hogy a diktatúrában államapuka hülye és 
gonosz, a demokráciában jó és okos, hanem abban, hogy 
a demokráciában az állampolgár biztosított jogával élhet. 
Tehát ha 25 szülõ ír a miniszternek, azt nem lehet meg 
nem hallottá tenni. 

Gerle János: Az emberek egyre kevésbé képesek élni 
ezekkel a demokratikusnak tûnõ lehetõségekkel. Egyre 
jobban a csapdájába esnek olyan manipulációknak, ame-
lyek elterelik õket attól, hogy hogyan lehetnek szabad 
gondolkodású emberek, és megelégszenek egyfajta szel-
lemi alávetettséggel.

Vekerdy Tamás: Egyrészt az egész civilizált világ ebben 
a nem tudom miben, orsóban forog, de ez mégse haté-
kony teljesen; a legújabb hírek szerint a valóság show-k 
nézettsége hirtelen apadni kezdett. Ez mondjuk egy 
idõszerû példa itt Magyarországon. Amíg nincs fasizmus, 
amíg nincs bolsevizmus, és ennek különbözõ fajtái és ár-
nyalatai, addig is van emberi nyomorúság, és mi emberek 
tökéletlenek vagyunk, és eszerint élünk. Már Churchill is 
megmondta, nagyon tökéletlen rendszer a demokrácia, 
csak annál jobb nincs egyelõre. Ez a helyzet. Egy nagyon 
fontos: nem szabad akarni rendet csinálni. Nem szabad el-
szántan akarni létrehozni a tökéletes államot, iskolát stb., 
mert abban a pillanatban saját elõítéleteink, dogmatizmu-
sunk, bigottságunk rabjai leszünk. Önmagunkat netán 
tökéletesnek hisszük, ellenfeleinket tökéletlennek, jobb 
esetben az ördögtõl valónak, szóval ezek nagyon veszélyes 
utak. A bolsevizmus és a fasizmus felé vezetnek. 

Azt kell tudnunk, hogy tökéletlen, küzködõ emberek 
vagyunk, akik állandóan elbukunk különbözõ csábítások 



42 43

hatása alatt. Leülünk órákra egy idióta mûsor elé, de egy 
szabad társadalomban ugyanakkor állandóan mûködik 
ezer más dolog. Tegnap este el akartam menni Bozsik 
Yvette táncestjére a Trafóba és irtóztató tömeg volt. Egy 
táncest, ami fiatalokkal és enyhe középkorúakkal volt 
zsúfolva, azt mutatja, hogy mindennek, a jónak is van 
közönsége. Remek könyvek vannak Magyarországon és 
az emberek megveszik növekvõ mértékben, bár egyre 
drágábbak. Egyfelõl van a sok baromság, ugyanakkor 
hatalmas választék is van, amibõl te szelektálhatsz. És 
az emberek szelektálnak. Én abban nem hiszek, hogy 
az emberek egyre jobban elhülyülnek, egyre jobban 
manipulálódnak. Az emberekben mûködik valamiféle 
egészséges érzék. 

Az iskolára visszatérve, fontos dolog a PISA vizsgálat, 
amely nemzetközi viszonylatban mérte a gyerekek készsé-
geit. Ez egyszerûen azt bizonyította, hogy az olyan iskola 
mûködik jól, amilyennek az angolszász iskolát szidtuk, de 
amilyenné a finnek 20 év megfeszített, tervszerû munkájá-
val az iskolájukat alakították. Tehát egy képességfejlesztõ 
iskola, ahova a gyerek szeret járni, ahol jól érzi magát, ami 
az életkorának megfelelõ. Mondok egyetlen példát ebbõl 
a tesztbõl: a 15 éves gyereknek le van rajzolva Antarktisz, 
és oda van téve mellé egy mértékegység: x km. Kérdés, 
mekkora Antarktisz területe? A magyar gyerek, ha nem 
iskolai dolgokról van szó, tehetséges és leleményes, de 
ez egy iskolai feladat, amelyet õ nem tanult. Tanulta a 
téglalapot, a különbözõ síkidomokat, de ezt nem. A finn 
gyerek csinál az adott mértékegységgel kis négyzeteket, 
rárakja a térképre és megszámolja, hány van tele, hány van 
félig, és hány nagyjából-negyedéig Antarktisz körvonalán 
belül, és összeadva kijön valami. Az átlag magyar gyerek 
nem kezd hozzá. Nem jut eszébe, hogy mit csinálhat. 

Az megint egy másik kérdés, hogy a magyar populáció 
nem tud értõen olvasni. Nem érti, amit elolvas. Minden 
negyedik gyerek és felnõtt nem érti rendesen. Legyen az 
használati utasítás, regény, vagy bármi más. Különös adat, 
a svédeknél nagyon jól olvas az érettségizett, természe-
tesen még jobban olvas a diplomás. Magyarországon az 
érettségizett jobban olvas, mint a diplomás. Vagyis valamit 
elfelejt közben. Valami hülyítés történik az egyetemeken 
és a fõiskolákon. Ami egészen sajátosnak mondható. 

Miért nem olvas jól a magyar gyerek? Rosszul tanítják 
meg. Mert valami õrült kitalálta, hogy elsõ év karácsonyára 
mindenki ír és olvas. És jön a másik iskola, hogy nálunk 
már novemberre. A harmadik, hogy nálunk októberre. És 
a feladatlappal ki lehet mutatni, hogy ez igaz. A gyerek 
83%-ra kitölti, és csak harmadikban derül ki, hogy nem 
tud olvasni. Más a feladatlapot jól megoldani, és más úgy 
olvasni, hogy az tényleg készséggé érett. Készséggé nem 
lehet valamit gyorsan érlelni, csak sok alvással megszakí-
tott hosszú idõ alatt. Hosszú idõre van szükség, hogy a 
részmozzanatok a „feledésbe sûllyedjenek”, automatizá-
lódjanak. Aki tud olvasni, nem tudja, hogy milyen betût 
olvasott el, csak az értelmét tudja a szövegnek. 

Irtózatos szakmai züllés következett be a magyar isko-
lában. A tanítók elfelejtettek írni, olvasni tanítani, tisztelet 
a kivételnek. Ezt kell valahogy visszahozni. Nyugalmat 
kell teremteni az alsó tagozatban. A sok marhaságot ki 
kell onnan söpörni. Kell, hogy helye legyen az éneknek, 
zenének stb. Miért kell osztályozni a készség-tárgyakat? 
Teljes õrület. Elveszi a gyerekek kedvét. A nyárspolgár 
azt hiszi, hogy a mûvészet mûvelõdési anyag, mondja 
Márai. A normális ember tudja, hogy élmény, ami felveri 
az életörömet. Szóval ezek azok a problémák, amelyek 

súlyosan ülnek a magyar iskolarendszeren, és amelyeket 
feltétlenül meg kell oldani. 

Magyar Bálintnak az elõzõ ciklusában egyik utolsó 
intézkedése az volt, hogy a magyar iskolákban 6 éven át 
nem kell osztályozni, lehet szövegesen is értékelni. Ez 
törvénybe került. Senki nem élt vele.

Pokorni Zoltán elsõ tanévnyitó beszédében visszautalt 
erre, felhívta az iskolák figyelmét, hogy nem kell osztá-
lyozni az elsõ hat évfolyamban. De õ is hiába mondta el, 
tovább osztályoznak a magyar iskolákban, nem térnek 
át a szöveges értékelésre. Kivéve azokat természetesen, 
akik mindig is erre törekedtek, mint Winkler Márta, mint 
valamilyen formában az AKG – bár annak gimnáziumként 
nem is lenne szabad –, mint a Waldorf-iskolák. 

Én a legteljesebb mértékben optimistán tekintek az 
európai csatlakozás elé. Megpróbálom ezt egy kicsit ár-
nyalni. Én azokkal a tökéletlenségekkel, nehézségekkel, 
súlyos gondokkal, katasztrofális problémákkal szeretnék 
szembesülni, amelyeket az Európai Közösséghez való 
csatlakozásunk jelent. Nem pedig azokkal a gondokkal, 
nehézségekkel, katasztrófális problémákkal, amelyeket 
az Európai Közösségen kívül maradás teremtene. Úgy 
gondolom, hogy amit emberek csinálnak, az óhatatlanul 
tökéletlen. Ezen belül mély meggyõzõdésem, hogy Euró-
pának ez az útja, miközben én is azt szeretném, hogy az 
angolok ne adnák fel az angol mértékegységeket, az angol 
pénzt. Nagyszerûnek találom, hogy ez Angliában ennyire 
különbözõ. Mulatságos, szórakoztató. De már egy csomó 
dolgot feladtak, sajnos. Szerintem nem kellett volna, de 
errõl lehet vitatkozni. 

Úgy gondolom, hogy az individuumok fogják egykor 
kiadni azt a szeráfi éneket, amirõl az Égi Körökben Dante 
is ír. Tehát az igazi összhang abból fog elõállni, hogy az in-
dividuum nem magát föladva belesimul egy kollektívába, 
ellenkezõleg, a legteljesebben kibontja magát, érvényre 
hozza és érvényesíti, és ez szüli ezt a bizonyos harmóniát. 
Ilyen értelemben Európa valódi létét a nemzeti individu-
alitások fogják megadni, ha ezek meg tudnak maradni 
nemzeti individualitásoknak. Közben természetesen 
európaiak, akár akarják, akár nem. Akkor is azok, ha 
kimaradnak Európából, már évszázadok óta.

Gerle János: A gazdaságorientált Európai Unió nem 
fogja támogatni, hogy a nemzeti individualitások megma-
radjanak. Azt az eszmét, amelyet elmondtál, senki nem 
vonja kétségbe, csak azt, hogy az Európai Unió jelenlegi 
politikája képes-e azt fenntartani?

Vekerdy Tamás: Az emberiség az Evangéliumok óta 
három kísértésnek van kitéve. Az egyik a pénz, a másik a 
hatalom, a harmadik egy spirituális természetû kísértés 
(„Vesd alá magadat e toronyból, mert parancsol az õ angya-
lainak felõled, és kézen hordoznak téged.”). Most kettõvel 
szembesülünk egyelõre nagyon élesen (a harmadik még 
majd jön): ez a pénz („Változtasd a köveket kenyérré, 
hiszen megvan rá a hatalmad”) és a hatalom („Imádj 
engem és én neked adom a föld valamennyi országát.”). 
Ez az, ami ma jelen van. A hatalmi õrület, megint nagyon 
sok féle módon a fasizmustól a bolsevizmusig és ezek 
különbözõ árnyalataiban, és a pénz, nálunk is, mindenütt 
baromi erõsen jelen van. A nyugat és Amerika inkább a 
gazdasági megkísértettségben él, nem a többi embert to-
tálisan elnyomó hatalmi õrületben. Saját állampolgárai-
nak individuális utazási, gondolkodási, véleményalkotási 
szabadságát bõségesen meghagyja (legalábbis látszólag). 
Természetesen azt látjuk, hogy a gazdasági megkísértés 
egy glasszékesztyûs ördög a másikhoz képest, aki egy az 
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egyben a karmaival tépi a húsunkat; és sokkal kelleme-
sebb. Lehet, hogy ezért sokkal veszélyesebb is, bár ugyan-
akkor, amennyiben ezt luciferinek tekintjük, ez az, ami a 
végén azért mégiscsak üdvözül, ellentétében az arimáni, 
hatalmi jellegû megkísértetéssel. Ez valódi probléma. Azt 
kell mondani, hogy az emberiség õrült, amikor állandóan 
arra gondol, hogyan termelhet még többet. Amikor már 
így is rengeteget termel, és ugyanakkor ezt rosszul osztja 
el. Neki túl sok van, amott meg éhen halnak. Itt van egy 
megoldatlan probléma, ez világos. Ennek a problémának 
a megoldásán kellene fáradozni. De ennek nem módja, 
hogy ebbõl eszmeileg kivonom magam. Nem vonom ki, 
soha nem is fogom tudni kivonni magam, akkor se ha 
kivonom. Ez van ma a világban, és itt kell szembesülni a 
problémákkal ebben a közegben.

Gerle János: Ez a szembesülés itt a csatlakozáskor 
milyen feladatot ró ránk? Hogy én a magam erényeit 
érvényre tudjam juttatni, hogy megtartsam magam szel-
lemileg és a magam kultúrájában. Ez individuális kérdés, 
de az országnak is szembe kell néznie vele. Mik azok a 
magyar értékek amiket beviszünk az Unióba?

Vekerdy Tamás: Azt mondja Tolsztoj, hogy óvakodja-
tok azoktól, akik a társadalmat, a nemzetet akarják megvál-
tani, ez csak tragédiához vezethet. Foglalkozzatok maga-
tokkal. Tehát ne kint akarjátok megoldani a problémákat, 
mert az nem fog sikerülni – ezt láttuk a XX. Században –, 
hanem bent. A megkísértettség is bent van. Ilyen értelem-
ben az lenne a tanács, hogy ki-ki önmagával szembesüljön 
ezekben a problémákban. A gyengeség arra visz, hogy 
kivetítsük a problémát, holott a baj nem kívül van, hanem 
bennünk. Mindenféle értelemben. Ha komolyan vetjük fel 
a kérdést, ebbe a tolsztojánus irányba kell haladnunk. Ha 
valaki sokat ad azért, hogy magába felszívja Berzsenyit és 
Arany Jánost, akkor nagyon helyesen teszi, és reménye van 
arra, hogy valamit bevisz oda, ahova ezzel belép. Ha valaki 
csak lobogtatja a zászlót, csak a társadalmi szervezõdéstõl 
reméli, hogy az intim értékeket meg tudja õrizni, az nem-
csak kevesebb, de veszélyes is és: pusztító. 

Ahogy Thomas Mann „egyedül” megõrizte a németség 
bizonyos értékeit, szembeszegülve a hitleri birodalommal, 
ahogy Szolzsenyicin „egyedül” leleplezte a Gulágot. És 
tényleg lavinaszerûen fölmorzsolta a francia kommunista 
pártot a Gulágról szóló mûvével. Az egyes ember szemé-
lyes helytállása a maga személyes életében és személyes 
felelõssége megkerülhetetlen. Ezzel szemben minden 
kollektívum, amely felment az Én felelõssége alól és 
szabadságot enged az Én iskolájából, mondván, hogy 
én elsõsorban katolikus vagyok, református vagyok, mo-
hamedán vagyok, magyar vagyok, német vagyok stb., ez 
mind tévútra vezet. Csak és kizárólag – gróf Széchenyi 
Istvánra hivatkozom és Bartók Bélára –, csak a szabadon 
kifejlett individuum az, akinek természetesen mélyre kell 
bocsátania gyökereit a maga tájába, hovatartozásába, kö-
zösségébe, de – Széchenyi szavaival –, a fák nem emelik 
ki gyökereiket az ég felé, nem az látszik belõlük. A gyökér 
a föld alatt van. A lombok susognak ott fent a magasban. 
És ezek a lombok az individuum énekét susogják, és 
megértést teremtenek az oly különbözõ individualitások 
között – ez már megint Széchenyi. 

KARÁTSON GÁBOR
festõmûvész, író, mûfordító

Karátson Gábor: Odaadok neked egy verset a Tao Te 
Kingbõl, ez tartalmazza a véleményemet:

(80)
kicsiny ország kicsi nép

s ha volnának is szerkezetek készülékek
tízszerte százszorta nagyobb hatásfokúak
ne használja föl senki õket
tanítsd a népet félni a halált
s hogy senki ne vándoroljon messzeségbe
ha van is már csónak kocsi
mért kéne
utazni
ha van is vértjük fegyverük
minek mutogatni
vezesd a népet vissza a csomóíráshoz
éljenek azzal

édes az étkük 
szép a ruhájuk
csupa béke a házuk
vidám minden szokásuk

egyik országból a másikba látni mindenki szomszéd  
 áthallatszik a kakaskukorékolás a kutyaugatás

de úgy száll le rájuk az öregség a halál hogy meg sem  
 látogatták soha egymást

(Karátson Gábor fordítása)

Ez az én politikai alapbeállítottságom földrészegyesítés 
ügyben. Idegenkedem minden egyesítéstõl. Hogy lehet-e 
ezt alkalmazni az Európai Unióhoz történõ csatlakozás-
ra, nem tudom; nem ismerem a szempontokat, amelyek 
állítólag arra kényszerítenek, hogy belépjünk egy ilyen 
nagy birodalomba. Ugye valamennyi hozzám mint úgy-
nevezett állampolgárhoz, elszivárog, de mondhatom, 
hogy soha nem volt bennem sürgetõ vágy, hogy egyszer 
Magyarország csatlakozzék egy államszövetséghez. Em-
lékszem, Lányi Andrással beszélgettünk néhány éve, hogy 
az, hogy a NATO-ba belépünk, az hagyján; lehet, hogy 
az biztonsági okokból kell, de mind a ketten úgy véltük, 
hogy az Unióhoz egyáltalán nem szeretnénk csatlakozni. 
(Hát most majd elválik az is, miféle NATO-ba léptünk be.) 
Lehet, hogy vannak olyan szempontok, amik miatt mu-
száj, én ezeket nem ismerem, nem értek hozzá, de ahogy 
hallgatom a beszámolókat, az derül ki, hogy olyan módon 
vagyunk járatlanok abban, hogy mi fog történni, hogy 
egyszerûen elképesztõ. Múltkor azt hallottam, az is lehet, 
hogy egymillió (vagy ötszázezer, egyremegy) földmûves fog 
munkanélkülivé válni. Na most, ha ez egyáltalán elhangoz-
hat – azt mondta az illetõ, lehet, hogy így lesz, lehet, hogy 
nem –, akkor is elképesztõ, hogy miért kell egy országnak 
ilyesmibe belemenni. 

Úgyhogy én nem érzek semmiféle lelkesedést, valószínû-
leg úgy van: ha csatlakozunk az is rossz, ha nem csatlako-
zunk, az is rossz. Tehát megint elõállt egy ilyen helyzet. 
Eszembe jutott Rudolf Steiner könyve, A szociális élet 
kérdései, ebben van a híressé vált nyilatkozata A német 
néphez és a kultúrvilághoz címmel (1919), szerintem ez 
az egész európai helyzetre érvényes, bár õ a németekrõl 
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írja: noha fél évszázaddal ezelõtt birodalmat alapított, 
mégis elmulasztotta azt, hogy e birodalomnak a német 
nép lényébõl fakadó feladatot adjon. (Hegedûs Miklós 
fordítása) Nem a németségrõl van szó, hanem egész Eu-
rópáról, egészen különösnek találom – ilyen még nem 
is volt, azt hiszem –, hogy ennyire mindenféle szellemi 
alapelképzelés nélkül történjék valami. Mondják, hogy 
amikor megalakult az Európai Unió, akkor még volt vala-
mi, akkor volt szellemi töltése, állítólag az volt a célja, hogy 
a németek és a franciák ne háborúskodjanak folyton, de 
már akkor is, a Montánunió idején visszaállt a gazdasági 
oldalra, és már azt volt a lényeg, hogy õk ketten lesznek 
az erõs kutyák. (Most viszont dühöng az USA, hogy ezek 
nem akarnak neki szót fogadni. Na, ez a helyzet se tet-
szik: nehogy azon az áron próbáljunk tõlük függetlenedni, 
hogy amerikai vazallusokká válunk.)

Egészen elképesztõnek érzem, hogy most azt mond-
ják, végre csatlakozunk Európához, és Szent István óta 
nem volt ilyen nagyszerû esemény; ezt nem is egészen érti 
az ember. Szent István biztos sok erõszakos tettet hajtott 
végre, de ott alapvetõen arról volt szó, hogy fölvesszük a 
kereszténységet és egy új korszak kezdõdik.

Gerle János: A rómait.
Karátson Gábor: A rómait, igen. Lehet ezen sok 

mindent kifogásolni, fõleg azon, hogy az akkor eléggé 
erõszakos módszerekkel történt – ezen azért vitatkoznak, 
hogy mennyire –, de mégis csak jött a romanika, egy nagy 
szellemi impulzushoz kezdtünk tartozni. Csak már akkor 
is volt egy hiba, ami a keresztény miszióval függött össze, 
hogy a régi isteneket, meg a régi világot egyszerûen ampu-
tálták. Ez a magyarságot azóta is sokkban tartja. Tulajdon-
képpen már akkor volt egy furcsa megalkuvás, igazából 
kérdés, hogy mennyire a kereszténység lényegével kerül-
tünk kapcsolatba és mennyire egy hatalmi gépezettel, de 
azért mégis csak kapcsolat volt, tehát nem olyan valami, 
mint a Szovjetunióhoz való csatlakozás. Aztán jöttek a 
Habsburgok, mert én a törököt nem számítanám ide, az 
nyíltan ellenség volt; nem szellemileg nyomorított, csak 
tönkretett.

Gerle János: Kevésbé nyomorított, mint a szövetsé-
gesek.

Karátson Gábor: Igen, a török megerõszakolta a nõket, 
elvitte õket rabszíjra fûzve, de nem kellett – ahogy mindig 
mondtuk –, nem kellett lelkesen kiáltozni, hogy éljen Szol-
imán! A vallásukat sem kellett fölvenni, õk nyíltan megszál-
lók voltak. Már az osztrákokkal ez nem volt ilyen jó, végül 
jött egy ilyen izé, a szovjetizmus, ami szerintem néhány 
évtized alatt nagyobb rombolást végzett, mint bármi ko-
rábban, és most jön valami, ami megkapóan hasonlít a 
szovjetizmusra, abban, hogy jönnek és megmondják, hogy 
mit kell csinálni. Én ezt méla ellenszenvvel nézem. 

Nem tudom, hogy miért kellene akarni; az ember nem 
vesz feleségül úgy egy nõt, hogy azt se tudja, hogy ki az; 
hát akkor azt mondja, hogy nem akarok a férje lenni. Lehet 
persze, hogy boldogan élnék vele, mert egy nagyszerû fe-
hérnép, de ha nem tudom, akkor nem fogom azt mondani, 
hogy: igen, akarom. Itt ugyanez a helyzet, nem tudjuk, hogy 
mennyire lesz ez a népek Európája, vagy pedig egy föderatív 
állam. Hát most nézd, bemegyek egy lakásba, és nem tu-
dom, hogy rámzárják-e az ajtót vagy nem. Viszont ami most 
történik, ezzel a kormánnyal, az egyszerûen rémületes. 
Máris kisütötték, hogy a magában véve is elég sovány 
státustörvényt le kell faragni, mert akkor az EU-ban már 
ez se érvényesül. Tehát azonnal olyan dolgok kezdõdnek 
el, amik nekem nem tetszenek vagy nem felelnek meg, és 

közben az Európai Unióra hivatkoznak. Egy olyan Unió, 
amelyik a benesi dekrétumokat nem tekinti akadálynak, 
de a magyar státustörvényt igen, nekem nem lehet kedves. 
Aztán úgy néz ki, hogy ez egy mélységesen erkölcstelen 
bagázs, nekem nem tetszik, ennyi az én magánemberi 
véleményem. 

Lao-ce versébõl látszik, hogy én is azt gondolom, az 
volna jó, ha kis egységekbõl állna a világ, amelyek laza 
hálózatban függenek össze egymással, de nem volnának 
felsõ direktívák, hogy milyen legyen a paradicsom meg a 
nemzeti himnusz. 

Olyan világtörténelmi erõvonalak telepszenek ránk 
megint, ez nemcsak az EU, ez valami más; itt van ez a 
tervezett iraki háború például – azt hiszem, ilyen még a 
földön nem volt, hogy megmondták elõre, hogy a háborút 
mikor fogják megrendezni. Ezt vizipóló-bajnokságokon 
meg táncdalfesztiválokon szokták. Lehet, hogy februárban 
tartjuk a háborút, lehet, hogy júliusban. Nekem a Szad-
dam Husszein se ingem, se gallérom, egy tömeggyilkos 
õ is, meg az állama is, de nekem személy szerint nem 
ellenségem, és nem tudom, hogy miért kell támogatnom 
egy ilyen háborút, nem is támogatom. Tibet miatt a kínai 
nagykövetség elõtt nem szabad tüntetni, Tibet elpusztítása 
az amikat nem zavarja. Így állunk. Mert Kína hatalmas ál-
lam és jelentõs kereskedelmi partner. Mint magyar állam-
polgár viszont már bele vagyok kalkulálva az iraki ügybe 
mint támogató, és ez nekem borzalmasan nem tetszik. 
Kiváltképpen azért nem, mert az iraki háború egykönnyen 
az egész iszlám elleni „keresztes háborúvá” terebélyesed-
het, amibõl Magyarország csak vesztesként kerülhet ki, és 
amelynek anakronisztikus voltát – a legmélyebb szellemi 
értelemben is – nem kell hosszasan bizonygatnom.

Gerle János: Hogy volt régen Kínában, amikor sok kis 
kultúra létezett különféle nyelvekkel, mennyire tudtak 
ezek egymással együttmûködni?

Karátson Gábor: Hát ezt egyesítették, C’in Si-huang-ti 
egyesítette õket, és attól fogva egy birodalom volt. Õelõtte, 
tehát még Lao-ce és Konfucius korában pici államokból 
állt Kína, és amikor egyesült az egységes birodalomban, az 
a legsötétebb jegyben történt. Ez a C’in ország félelmetes 
katonaország volt, olyan lehetett, mint ma a vietnamiak, 
és ez a C’in fokozatosan mindent leigázott. Jött az agyag-
hadsereges császár – akitõl az európaiak el vannak ájulva, 
látszik, hogy fogalmuk sincs a kínai mûvészetrõl ez a lábbal 
tiprása annak, ami a kínai szellem meg mûvészet volt, de 
hát nem értenek semmihez –, és õ egyesítette Kínát hi-
hetetlenül drasztikus módszerekkel, egy messzemenõen 
szellemellenes meg életellenes, borzasztó szabványos bi-
rodalom volt. Tényleg szabványosítottak, tudniillik régen 
minden országhatáron át kellett rakni az árut másik sze-
kerekre, mert a lösztalajba belevágódtak a kocsikerekek 
– olyan ez, mint az orosz határon a keskeny és a széles 
nyomtávú vasút –, mindenütt másféle szekerek voltak, na 
most a császár kimondta, hogy egy szekérnek ilyennek kell 
lennie, és attól fogva olyan volt a szekér. A régi írásokat, 
könyveket el kellett égetni, és aki ilyet rejtegetett, azt beás-
ták nyakig földbe és utána nem tudom mit csináltak vele, 
ráléptek a fejére. Tökéletesen megsemmisítette az elõzõ 
kultúrát, persze nem semmisült meg teljesen, mert voltak 
hõsies konfuciánus tudósok, akik eldugtak könyveket, és 
amikor – 24 évig tartott ez a parádé – megbukott, akkor 
elõjöttek. Jött a Han dinasztia, de Kína egyesítve maradt, 
azon már nem lehetett változtatni. 

Nagyon tanulságos, nem ismerik ezt a történetet, tulaj-
donképpen két államszövetség lázadt föl a C’in dinasztia 
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ellen, ezek azonnal egymásnak estek; az egyiket, amelybõl 
a Han dinasztia lett, egy paraszt származású vezér irá-
nyította, aki úgy gondolta, hogy jó, megbuktattuk õt, de 
most jövünk helyette mi, beleülünk a trónjába. A másik 
szövetség régi kínai arisztokrata családokból állt, akik 
szövetkeztek vele, de aztán szerették volna helyreállítani 
a régi rendet, tehát reakciósak voltak. Ezzel megbuktak, 
ez nem sikerült, de idõvel legalább a kultúra terén elõ 
lehetett jönni a régi dolgokkal. Egy régi anekdota szerint 
az elsõ Han császár megkérdezte a miniszterét, hogy 
miért bukott meg a C’in és az azt válaszolta, hogy azért, 
mert az õsi irodalmat betiltották. A császár mérges lett és 
kedvetlen, elfordult, aztán még egyszer megkérdezte, és 
amikor harmadszor is ugyanezt a választ kapta, akkor azt 
mondta, lehet, hogy ennek a miniszternek igaza van, és 
engedélyezték, hogy elõvegyék a régi könyveket. Az igazi 
nagyok, azok korábban éltek – természetesen utána is 
voltak nagy költõk, meg nagy festõk –, de ez a szellemi 
kreativitás, ez az egyesítés elõtti idõbõl való. 

A németeknél is lehet, hogy jó, hogy egyesítették azt a 
sok német fejedelemséget, de nekem visszamenõleg az se 
tetszik, mert ugye, szörnyû dolgok lettek utána, és elõtte 
mégis ott volt a weimari udvar, sok kicsinyes intrikával, 
de azért ott volt Goethe meg Schiller meg Beethoven és 
Németország nem támadta meg a világ többi részét. Én 
nem szeretem ezeket az egyesítéseket, borsódzik tõlük 
a hátam. 

Azt mondják, ez egy európai erõdítmény és védeke-
zünk a közeledõ barbár hordák ellen, hát nem tudom. 
Azt gondolom, védekezni tulajdonképpen sose lehet, 
másfelõl meg bennem van a bûntudat és bûnbánat a fe-
hér ember eddigi viselkedése miatt; Isten legyen nekünk 
irgalmas! 

Most hátra akarják kötni a Szaddam Husszein sarkát, 
ne érts félre, én utálom Szaddam Husszeint, de mit ke-
resnek ott az amerikaiak? Nekik is hátra kellene kötni a 
sarkukat, mert nem csatlakoztak a kyotói egyezményhez, 
teszik tönkre a Földet, és igazából õk is vannak olyan rosz-
szak, mint a Szaddam Husszein. A Föld gyilkosai, ahogy 
az iszlám hívei mondják; én nem szeretem a mullahokat, 
de ezt a vádat, sajnos, megcáfolni nem lehet.

A gyarmatosító világrend, amely 5-600 évig fönnállt, 
mindenhová elvitte ezt a meglehetõsen halálszagú civili-
zációt, és kinõttek mindenütt az általuk ültetett mérges 
gombák. A japánoknak is mindig a szemükre vetik Pearl 
Harbort. Ez azzal kezdõdött, hogy egy holland vagy milyen 
kereskedõ egy kocsmában elmondta egy japánnak, hogy 
mi így szoktuk csinálni: elõször jönnek a hittérítõk, aztán 
jönnek a kereskedõk, aztán az ágyúnaszádok. Ez a japán 
ezt elmondta a sogunnak vagy kinek, beköpte a dolgot, 
és akkor nyolcezer keresztényt keresztre feszítettek a ten-
gerparton, a japánokat, akik áttértek, ez nem volt szép 
dolog, és lezárták a kikötõket, mert úgy gondolták, hogy 
nem várják meg az ágyúnaszádokat. Késõbb mégis jöttek 
az amerikai hadihajók, fenyegetõen lõdörögtek, mint most 
is a tengeren, és akkor vállat vontak, azt mondták, oké, ak-
kor kereskedünk, és elküldték az értelmiség színe-virágát 
Németországba, meg máshova tanulni. Mindent megta-
nultak, és akkor odacsaptak az amik. Az a hihetetlen sér-
tettség, amit minden amerikai filmben érezhetünk, hogy 
hogy mertek minket a japánok megtámadni, elég álságos 
dolog, mert tényleg megtámadták õket Pearl Harbornál, 
és az se volt szép, de ezt megelõzte, hogy õk izolációban 
akartak létezni, és az USA rájuk kényszerítette ezt a civi-
lizációt, amit õk eltanultak. A japán militarizmus aztán 

szörnyeket szült, tombolva a nyugat által korábban ugyan-
csak százszor megalázott, békés Kína ellen. A modern 
világ és vele együtt Japán is mint modern állam mindent 
megtett azért, hogy C’in Si-huang-ti Mao elnök képében 
újjászülethessen. A modernitás terrorizálta a világ három-
negyedét, és ez most visszaüt, és egyre nagyobbakat fog 
ütni, meg vagyok róla gyõzõdve, mert nem lehet féken 
tartani ezt az erõt. Nem éppen bölcs politika, õket látni 
bûnösöknek, és megpróbálni õket megrendszabályozni, 
újból csak erõvel. 

Nagyon csodálkoznak ezen a szeptember 11-én, ez 
szerintem okkult esemény. Ha a Jelenések könyvében 
megnézi az ember, hogy a nagy Babilon egy óra alatt 
elpusztul, és az egész föld látja az égésének füstjét, a 
kalmárok siratják, hogy az õ áruikat immár senki nem 
veszi, ez egyszerûen kísérteties, a két torony tragádiájának 
ennél jobb leírását nem lehet találni. Szegény, szegény 
kereskedõk! Olvasom Rudolf Steinernél, a pusztulásuknak 
örülõ angyalok luciferi angyalok; de ez nem változtat azon, 
hogy Babilon ég. Ezért megint félek, hogy hozzákötjük a 
sorsunkat, vagyis odakötik a mi sorsunkat egy ilyen világ-
hoz, amely lehet, hogy a vesztébe rohan, de nekem nincs 
lehetõségem választani; ha én lennék a miniszterelnök és 
az államfõ, akkor lehet, hogy megpróbálnék ügyesked-
ni, de hát így az ember nem tud hozzászólni, vagy tud? 
Egyszerûen visznek bennünket.

Gerle János: Valószínû, hogy a pusztulás felé rohanást 
nem befolyásolja a mi csatlakozásunk, de a kérdés nem 
is ez, hanem hogy önmagunkon belül hogyan tudunk 
védekezni; a csatlakozással kapcsolatos állásfoglalás kény-
szere miatt különösképpen szembe kell néznünk a saját 
erkölcsi állapotunkkal.

Karátson Gábor: Számomra személyes katasztrófa, 
ami 1989-90-tõl történik, hogy az elõtte való undorító 
és rettenetes évtizedekrõl ne is beszéljünk. Én nem ezt 
képzeltem. Azt gondoltam, hogy nagyon sokan képzelik 
azt, amit én, de ma már néha azt gondolom, hogy csak én 
képzeltem úgy. Az úgynevezett szocializmus persze nem 
ért semmit, és valóban abban az illúzióban éltem, hogy 
Románia meg Csehszlovákia meg Magyarország meg fõleg 
Lengyelország, ezek a szerencsétlen és százszor megalá-
zott országok összefognak és csinálnak itt egy saját világot. 
Ez egyáltalán nem így történt, mindenki elkezdett rohanni 
az Európai Unió felé, hogy ki tud ügyesebben beugrani. 
Én tényleg azt gondoltam, hogy lehetséges egy újfajta 
elképzelés a gazdaságról meg a szellemi életrõl, és most 
már látom, hogy vészes öncsalásban éltem, mikor azt 
hittem, hogy erre az SZDSZ alkalmas lesz, mert bennük 
van erre valami tehetség. Hogy ennyire alkalmatlanok, 
azt nem gondoltam volna akkor, de kiderült, hogy így 
van, és ma már nem egészen értem, hogy miért voltam 
ennyire vak. 

Semmiképpen se gondoltam, hogy a kapitalizmust 
be kellene vezetni, hanem hogy egy organikus valamit 
létre kellene hozni abból a katasztrófából, amilyen a 
kommunizmus volt. Azt nagyon is utáltam mindig, de 
nem voltam antiszocialista, mert én szocializmuson mint 
ötvenhatos gyerek azt értettem, amit akkor mondtunk, 
mindenki azt mondta, hogy igazi szocializmust akarunk, 
nem reformszocializmust, most ezt állandóan összekeve-
rik; de mindenki azt mondta, hogy se nem kapitalizmust, 
se nem kommunizmust, hanem igazi szocializmust, ami 
munkásönigazgatáson meg forradalmi bizottságokon ala-
pul. Ezek minden faluban megalakultak, ez egy Szentlélek 
ihlette zseniális dolog volt, aminek – úgy tûnik – el kellett 
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pusztulnia, mert semmi nem támogatta az ég világon, 
nemcsak a szovjetek nem, de a nyugatnak se kellett. Ettõl 
függetlenül nekem ez az imprintingem, és ez is marad. 

Bizonyos fokig értem a tömegeket is, bár nem szim-
patikus nekem, ahogy szavaznak, de értem azt a fejetlen 
tanácstalanságot, ami az emberekben van. Annyi min-
dent prédikáltak nekünk, és akkor mindenrõl kiderül, 
hogy az nem igaz. Úgy gondoltam, hogy azért vannak a 
közgazdászok, a politikusok, hogy ezt kezdjék el, amit 
én képzeltem, de ebbõl nem lett semmi. Egyik napról a 
másikra kiderült, hogy a globalizációhoz kell csatlakoz-
nunk, és ezt szomorúan – nem megtörve, de szomorúan 
– nézem, hogy megint hosszú idõre nincs semmiféle esély 
arra, hogy ezt elkerüljük. 

Amit mondasz, azt úgy képzelem el, hogy végülis ilyen 
önképzõkör-szerûen kellene az országnak megpróbálnia 
azon gondolkozni, hogy mit akarjunk, mert tulajdonkép-
pen ez is olyan homályos. A pártküzdelmek elterelik egy 
csomó dologról a figyelmet, nincsenek például olyan 
szakszervezetek, amelyekben bízna az ember, és azt 
mondhatná, hogy ha tüntetésre szólítanak fel, akkor én 
elmegyek; hanem szakszervezeti funkcik vannak, és nincs 
semmiféle képviselete itt az emberiségnek, egyszerûen 
megtörténnek velünk a dolgok. 

Ha egyszer csak egy intenzív gondolat megjelenne, 
hogy hogyan formáljuk meg a saját életünket, annak 
egy gyakorlati dolognak kellene lennie, tehát nem 
elméletnek, hanem valamiféle tömegmozgalomnak, 
amely belülrõl kezdi átstrukturálni ezt a lehetetlennek 
tetszõ társadalmat. Én erre vágyom, és ennek nem látom 
egyelõre különösebb jelét. Nekem nagyon tetszettek a 
tavaszi tüntetések, nem okvetlenül a jelszavaik, de úgy 
éreztem, hogy a résztvevõkben egy ilyen dolog indul 
meg, de magyar szokás szerint elhalt, mert nem kapott 
táplálékot ez a tûz. Ott álltunk és tüntettünk, hogy legyen 
az Orbán! De aztán látszott, hogy nem lesz az Orbán, de 
szerintem a résztvevõk szívében van egy pozitív akarat 
vagy vágy, hogy mit szeretnének, de egyáltalán nem 
tudjuk megfogalmazni, ez a benyomásom. A polgári 
körösök – én is benne vagyok kettõben – érezni érzik, 
hogy mit akarnak, de nem tudják megmondani. Nem tud 
létrejönni bennünk a dolog tudása. Ez biztos hasonlít 
az elsõ világháború utáni idõszakra, amikor az európai 
népek irtózatosan csalódtak azokban a kormányokban 
és uralkodókban, akik õket egy szörnyû vérfürdõbe és 
mészárlásba belevitték, és senki nem mondott nekik 
semmit. És akkor jött Lenin bolseviki pártja, õk mond-
tak valamit, amit mondtak, az egy iszonyat volt, de õk 
mondtak valamit. És akkor az befészkelte magát. Most 
nem lett egy ilyen párt, hanem itt van ez a technikai világ, 
amely megfojtja a földi életet, vagy legalábbis nagyon 
fojtogatja. A kutyámat nem bíznám rájuk, de az életem 
van rájuk bízva. 

Néha sikerül valamit kiütni ennek a valaminek a 
kezébõl, de azonnal összezárul megint és folytatja. Ez nem 
teljesen az EU-ra vonatkozik, mert az EU-ra lehet azt is 
mondani, hogy a szabályai azok inkább környezetvédõk, 
ez lehetséges, csak én az egész installációval szemben 
vagyok ilyen bizalmatlan, mert mindig azt érzem, hogy 
csak olyasmit akarnak, ami nekem nem felel meg.

Gyimesközéplok, Setétpatak, ott szeretek igazán len-
ni, ami egy abszolút hagyományos kis völgy, nagyjából 
hagyományos gazdálkodás folyik, de már lehet látni, hogy 
hogy lesznek megfojtva. Juhok már nincsenek nagyon, 
mert nem tudják eladni a gyapjút, hovatovább a tejet 

se tudják eladni, mert az ott úgy megy, hogy megfejik a 
teheneket – azok boldog tehenek, mert reggel kicsapják, 
este vagy hazajön vagy nem, ha nem jön haza, akkor le-
het, hogy megette a medve, de még az is jobb, mintha 
egy istállóban állna egész életében –, és akkor egy bácsi 
a szekerecskéjével fölszekerezik a völgybe, leviszi a teli 
kannákat délutánra a megállóba, ahol aztán jön valami 
vonat, és beöntik a tejet, és ezért kapnak néhány lejt. 
Lehet látni, hogy ez nem versenyképes dolog, a holland 
vagy milyen tej már most is nagy konténerekben áramlik 
be Romániába, leradírozza õket; pedig hát az a jó élet. 

Én még most is azt látom, hogy azon az életformán 
csak rontani lehet. Az a maga nemében tökéletes, és bár-
mit belevisznek – például néhány helyen csinálnak angol 
vécét, annál a háznál is van, ahová mi járunk, lehúzom 
a szaromat, nem kell a budiba kimenni, viszont az hova 
megy, hát csak a patakba megy, a mi házunknál ugyan 
nem, de néhány helyen igen –, az csak látszólagos fejlõdés, 
igazából mérgezi a saját lakóhelyét. Az egy tökéletes világ. 
Attól félek, hogy elpusztul, mert jönnek a külsõ hatások, 
ezért fontos nekem ez a Lao-ce vers; nem hiszem, hogy 
annál jobban lehet élni, mint az a baromi nehéz élet. Nyá-
ron kaszálni kell, meg ezt kell csinálni, meg azt, de ezek 
teljesen szabad emberek, azt gondolnak, amit akarnak, 
oda mennek, ahová akarnak – jó sokat tudnak gyalogolni 
–, és ha nem városi ember volnék, legszívesebben ott 
élnék. A városi lét annyira törékeny valami, már maga 
ez egy borzalom, amibõl ki kellene keveredni, és nem 
látok erre tendenciákat, hanem csak ez az egységesítõ 
erõ mûködik.

Gerle János: A Duna elterelése elleni tiltakozása során 
nem alakultak ki szorosabb kapcsolatok a szomszédos 
országok környezetvédõivel?

Karátson Gábor: Volt valamennyi, de ez nem igazán 
segített. Egy-egy akción megjelentek szlovákok is, kiváló 
emberek, de Szlovákiában, vagyis még Csehszlovákiá-
ban nem alakult ki egy széles erõmûellenes mozgalom, 
szerintem ezen csúszott el minden. Ha Havel elnök 
akkor azt mondja, hogy inkább felakasztom magam, de 
itt nem lesz vízlépcsõépítés, akkor nagyon sok minden 
másképp alakult volna. Nem tudom, mi lehetett az a 
kényszerítõ erõ, ami ebben meggátolta. Lehet, hogy 
attól félt, hogy szétesik Csehszlovákia, de az így is 
szétesett. Biztos, hogy iszonyatos lobbik voltak ott, de 
akkor csúszott el az egész. Aztán elcsúszott a maros-
vásárhelyi pogrommal, mert itt azért látszott nálunk, 
amikor a román forradalom volt – amiben biztos volt 
valamennyi forradalom is, nemcsak a színjáték –, hogy 
rohantak sokan Magyarországról, taxisok, meghaltak 
értük, hogy volt itt a magyarságban együttérzés; ott 
tüntettünk a román követség elõtt, ami csak részben 
volt a falurombolás miatt, részben meg azért, hogy 
kiszabaduljanak abból a diktatúrából. 

Ezek a dolgok elcsúsztak, és szörnyû ezeket mondani, 
de egyszerûen azt érzem, hogy ez nem sikerült, pedig si-
kerülhetett volna. Talán ha ott is megjelenik nekik valami 
intuíció. De nem jelent meg. És akkor a magyar az megke-
seredik, begubózik, elhúzódik, a franc egye meg, és cini-
kussá válik; könnyen, hamar, mert volt egy nagy lehetõség 
a nagyvonalúságra, most meg mire föl is lenne.

Tényleg azt látom, hogy egyszer, aztán félszer hordo-
zói voltunk valaminek. Ami meg akart születni. Nagyon 
furcsa dolog. És ez aztán nem sikerült. De hogy mi az 
az erõ, ami a magyarságot egy ilyen dolog hordozójává 
tette? Jó, azt nem vethetem a szemére, hogy gyengének 
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bizonyult, de most hol van ez az egész dolog? Ez megvonta 
magát tõlünk. 

Az értelmiség ebben szerintem nagyon vétkes, mert 
ötvenhatban végülis, ugye, a prolik haltak meg rakásra, 
akikben volt valami tényleg, egy inspiráció, hogy mit akar-
nak, de hát nem biztos, hogy meg tudták fogalmazni, és 
elõször lövöldözés volt, aztán börtön, azonkívül ehhez 
nem is lett volna elég semmiféle közgazdaságtani ismeret, 
hogy ezt meg tudják fogalmazni, valami más kellett volna. 
Az értelmiség meg berendezkedett arra, hogy túlélje a 
dolgot, hogy megjelenhessenek a könyvei, nem is hogy 
túlélje – mert nem gondolták, hogy túl fogják élni –, csak 
hogy élhessen a Kádár-korszakban. Elárulták ezt a dolgot. 
Nem biztos, hogy ez olyan nagy bûn, nem akarom a sze-
mére vetni az értelmiségnek, de elárulta, ez biztos. Valami 
megmozdult, és baromi erõvel mozdult meg, ilyen nem 
szokott lenni – és akkor úgy elgurult. És most is, 1989-
ben volt valami ilyen a levegõben, és megint elgurult, és 
most attól félek, hogy ezzel az egész izével most nagyon 
elgurul, ez nem segíti ezt megtalálni, hanem még inkább 
elmismásolja. Ettõl tartok. Most annyi házi feladatot fo-
gunk kapni, hogy belevakulunk, és senkinek se lesz módja 
és ideje, hogy ilyen dolgokon gondolkozzék, mert majd a 
kérdõíveket fogja kitölteni. Ez egy negatív folyamat ilyen 
szempontból, ami most ránk erõlteti magát. 

Egy szó mint száz, én vallási szempontból mindenképpen 
a nemzeti autonómia híve vagyok, mert a teljesség – szemben 
az összetákolt Nagy egésszel – csak ebben jelenhet meg. Az 
autonóm országot nem az úgynevezett autonóm emberhez, 
hanem a házassághoz (a házasság szentségéhez) hasonlítom. 
Vannak persze rossz házasságok, de a jó házasság – mivel 
Istené – végtelenül többet ér a kollektív prostitúciónál. Nem 
is véletlen, hogy ennek és a fetisizált „csatlakozásnak” a kam-
pánya akkora erõvel és együtt folyik valamennyi televíziós 
csatornán. Szövetségekre szükség van a világban, de érvényes 
szövetségeket kötni csak ilyen autonóm „házasságok” képesek, 
nem tömegemberek.

KÁLMÁN ISTVÁN
vegyészmérnök

Gerle János: Úgy emlékszem, Rudolf Steiner Európa 
egészét összefogó jelképnek tekintette a tizenkét arany 
csillagot. Mindenesetre az Apokalipszisre való utalás révén 
keresztény alapszimbólumról van szó, a Nagy Károly biro-
dalmára való hivatkozás pedig birodalmi ambícióra utal. 

Kálmán István: A jelkép 1955-ben lett az Európa 
Tanács emblémája, 1986 óta az Európai Közösség szim-
bóluma. Ez a szimbolum 1956. október 21. óta díszíti 
a strasbourgi dóm egyik helyreállított üvegablakán lévõ 
Mária képet. 

Gerle János: Mi a viszony Európa és az Európai Unió 
történelmi szerepe között?

Kálmán István: Kezdjük a történelmi középkorból 
az újkorba való átlépéssel, Európában egy gazdasági kul-
túra jön létre, és ez a maga törvényei szerint integrációra 
törekszik. Kialakul egy munkamegosztásos világgazdaság, 
ami megköveteli az integrációt. 

Az önellátó feudális gazdaságból elõbb kialakultak a 
nemzetgazdaságok, abból létrejött a nemzetek közötti ke-
reskedelem, és abból a munkamegosztásos világgazdaság, 
amely az egész Földet átfogja. Tehát globális gazdaságról 
van szó. Csak ezen belül jöhet létre az, amire az embe-

rek a francia forradalom óta törekszenek; a szabadság 
és egyenlõség mellett a szociális igazságosság. Ehelyett 
ebben az organizációban, ezt a folyamatot felismerve, az 
angolszász tõke akarja az egész világra kiterjedõ uralmát 
megvalósítani. 

Gerle János: Mikor az ember a globalizáció egyes lé-
péseivel, szükségszerû következményeivel találkozik, óha-
tatlanul fölmerül az idilli gondolat, hogy miért ne lehetne 
akár egy kis országnak is önellátó módon gazdálkodnia, 
megszabadulva a globalizáció minden terhétõl, és például 
annyi tejet termelnie, amennyit a lakosai megisznak. 

Kálmán István: Minden nemzetgazdaságra való 
törekvés, a regionális önellátásra való törekvés ret-
rográd folyamat ebben a világhelyzetben. Ami az igazi 
globalizáció ellen dolgozik, az retrográd folyamat, mert 
meg akar õrizni egy korábbi, idejétmúlt állapotot, és az 
a történelemben lehetetlen. Ilyet csak akadályként lehet 
idõlegesen fenntartani. 

Gerle János: De a globalizációról mint torz folyamatról 
beszéltél, mint ami nem a gazdaság igazi természetébõl 
fakad. 

Kálmán István: Mert befolyásolják ezt a folyamatot, 
mégpedig gazdasági-hatalmi érdekek befolyásolják. Az 
emberekbõl hiányzik a felismerés, hogy hogyan kell a 
gazdaságnak valójában mûködnie, vagy hogyan kell a 
társadalomban a gazdasági, jogi tevékenységnek és a 
kultúrának mûködnie, és ennek következtében vannak, 
akik ezt a maguk javára ki tudják használni. 

Az az európai integráció, amely Európai Unió néven 
vált ismertté, tulajdonképpen egy amerikai projekt. 
Ezt elég nehéz bizonyítani, ehhez részleteiben ismerni 
kell az Európai Unió történetét. Abból világossá válik, 
hogy az európai gondolat fokozatosan tûnik el az egész 
történetbõl. 

Visszamehetünk a húszas évekig, amikor Coudenhof 
Calergi gróf a páneurópai eszmét megalkotta, és amelyet 
elsõsorban Aristid Brian francia miniszterelnök propagált. 
Már Calerginél sem egy nemzetek közötti egyesülésrõl, 
hanem egy nemzetek fölötti és elsõsorban gazdasági in-
tegrációról van szó. A történet lényege azonban a világ-
háborút követõen bontakozott ki, és végül a maastrichti 
szerzõdéssel létrehozta az Uniót. 

Ha ezt a világháború utáni folyamatot megnézzük, 
nagyon jellemzõek Churchill kijelentései. 1946-os híres 
zürichi beszédében úgy fogalmazott: nekünk egyfajta Eu-
rópai Egyesült Államokat kell létrehoznunk. Ebben fontos, 
hogy azt mondta: nekünk. Jóval ez elõtt, 1931-ben Lon-
donban, az Albert Hallban mondott beszédében mondta 
ki azt, hogy a világbéke és az emberiség érdekében egy 
világuralomnak, egy világkormányzatnak kell létrejön-
nie. És hogy ez a világkormányzás az európai egyesülés 
nélkül nem jöhet létre. Ez hangzott el Londonban, Zü-
richben ezt nem említette. Zürichben viszont találkozott 
Coudenhoffal, akitõl ez az egész páneurópai gondolat 
származik, és ezután Coudenhof aktívan részt vesz az 
európai uniós folyamatok létrehozásában, õ dolgozta ki 
az Európa Tanács egész struktúráját. 

Nem sokkal késõbb Churchill teremti meg az európai 
együttmûködés intézményét, amelynek csúcsszervét az 
õ veje irányítja, és az elnökségében helyet foglal Allen 
Dulles, a CIA vezetõje, valamint Georges Franklin, a 
Council of Foreign Relations igazgatója. Ez a nagyon 
fontos intézmény azután az amerikai külügyminisztéri-
umon keresztül, a külügyminisztérium titkos pénzalapjá-
ból finanszírozta a brüsszeli központot. Ezek a dolgok is 
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gyanúsak, de ha tovább keresünk, ott van Jean Monnet 
tevékenysége (a Szabad Gondolatban jelent meg errõl 
részletes ismertetés), õ befolyással volt az 1951-ben a 
Schumann-terv alapján létrehozott elsõ komoly integrá-
ciós szervezetre, az Európai Szén- és Acélközösségre. Õ 
lett a szervezetnek az elsõ elnöke is. Monnet egyedülál-
lóan szoros kapcsolatban állt a háború folyamán és azt 
követõen az amerikai kormánnyal. 

Jobban ismert, hogy a hatvanas években De Gaulle 
megvétózta az angolok belépését az Európai Közösségbe 
amiatt, hogy az angol belépéssel túlságosan megerõsödne 
az amerikai befolyás. Csak az õ lemondása után lépett be 
Nagy-Britannia az integrációba. 

Nem mindegy, hogy gazdasági integrációról, vagy 
globalizálásról van szó. A gazdasági integráció a gaz-
dálkodóknak a gazdaság törvényei által megkövetelt 
együttmûködése. A globalizáció viszont az amerikai 
tõke uralmát jelenti. Most az európai egyesülésben a 
globalizációs folyamat dominál, ami amerikai befolyás 
alatt áll. Az angolszász vezetõ szerep gyakorlatilag az 
amerikai dominanciát jelenti. 

Visszamennék oda, hogy az európai kultúra gazdasági 
kultúra. Ennek reprezentánsa a gazdasági embertípus: 
a kereskedõ, a bankár, a menedzser. Ehhez a tevékeny-
séghez elsõsorban az angolszász népeknek vannak meg 
a megfelelõ képességeik. Õk teremtették meg ezt a gaz-
dasági kultúrát. 

Ha a történelmet megnézzük, minden kultúrában 
létrejött egy birodalom. A teokratikus kultúrában is, a 
görög-latin kultúrkörben a római birodalom, és ebben 
a gazdasági kultúrában az angolszász népek törekszenek 
egy világbirodalom létrehozására. Ez annyiban különbözik 
a római császárságtól, amely egy hatalmas terület felett 
uralkodott, hogy ez a gazdasági impérium nem területet 
hódít meg, hanem az egész világra kiterjedõ hálózatot 
teremt, amely hálózaton belül informális szervezetek 
jönnek létre, ezeken keresztül pedig az egész világpiacot 
befolyásolni és ellenõrizni lehet. Ez a globalizáció lényege: 
az angolszász világbirodalom megteremtése. Hogy ez jó-e 
vagy rossz, ennek a kérdésnek nincs értelme, történelmi 
szükségszerûség vezetett ehhez a folyamathoz, és ennek 
egy lépése az európai integráció, az Európai Unió, amely 
nélkül ez a globalizációs folyamat nem tudna megvaló-
sulni. 

Világosan kell viszont látnunk, hogy tulajdonképpen 
hogyan mûködik a gazdaság, és akkor világossá válik, hogy 
a gazdaságot az állam befolyásától függetleníteni kell. Ma 
a helyzet azonban fordított, az állami politikai rendszer a 
gazdasági hatalmi törekvések érvényesítését szolgálja. 

Menjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy Magyaror-
szágon mindenki tud arról, hogy az ország a csatlakozás 
küszöbén áll, de az embereknek fogalmuk sincs arról, 
hogy mi is az Európai Unió. Vannak kiadványok, például 
Az Európai Unió kézikönyve, amelyet sokadszor adtak már 
ki, amely kifogástalan szerkesztésben pontos és világos 
áttekintést ad az Unió struktúrájáról – igaz, a története az 
nincs benne. Hiányzik azonban az emberek érdeklõdése. 
Ez volna az elsõ, hogy törõdjenek azzal, ami velük törté-
nik. Ne bízzák rá magukat olyanokra, akikrõl egyébként az 
a véleményük, hogy nem a helyes irányba vezetik õket. 

Ebbõl a kézikönyvbõl választ kaphatunk minden kér-
désre, kiderül, hogy hová, milyen intézménybe lépünk 
be. Hogy mit jelent a gazdasági integráció, mit jelent a 
jogharmonizáció, mit jelent az Unió kulturális politikája. 
A társadalmi élet hármassága megjelenik a szervezet föl-

építésében, de úgy, hogy elõször a gazdasági szervezõdés 
jön létre, késõbb – megtartva a gazdaság dominanciáját 
– létrehozza a maga politikai intézményrendszerét, ame-
lyen belül jogharmonizációra törekszik. A jogi intézmé-
nyekben azonban nincs demokratikus kontroll, hanem 
az Európai Unió brüsszeli bizottsága az igazi döntéshozó 
szerv, de még az Unió tagjai sincsenek tisztában azzal, hogy 
hogyan is mûködik ez az irányítás, viszont ebbe a politikai 
szervezetbe döntõen belejátszanak a gazdasági hatalmi 
érdekek. A gazdasági szervezetek ezen a jogi rendszeren 
keresztül tudják a saját érdekeiket érvényesíteni. A kultú-
ráról is szó van, ott, ahol a nemzeti érdekekrõl van szó, 
mert a kultúra mindig egy néphez tartozik. Mivel ezt nem 
lehet elhallgatni, ezért van az Európai Uniónak kulturális 
politikája. Ez a politika abból áll, hogy hatalmas pénzek-
kel finanszíroznak úgynevezett kulturális programokat. 
Ez azonban nem más, mint a szórakoztatóipar. A médiák, 
a televízió és a többi. Cirkusz. A tájékoztatóban egyetlen 
szó sincs a szabad szellemi élet támogatásáról. 

A folyamat úgy megy végbe, hogy az egyik lépés kikény-
szeríti a következõt. A gazdasági integráció kikényszeríti a 
jogharmonizációt, a konszenzus helyett a többségi demok-
ráciát. Nagyon érdekes, hogy ez hogy alakult ki. Amikor 
létrejöttek az egyes intézmények, kiderült, hogy az eredeti 
elképzelés – amely a nemzetek közötti együttmûködést 
jelentette volna, és amelyben a döntéseknek konszenzussal 
kellett volna létrejönniük, hogy egyetlen nemzet érdeke 
se legyen sértve – döntésképtelen. Ha pedig nem lehet 
dönteni, az arra kényszerít bennünket, hogy föladjuk a kon-
szenzust, és életbe léptessük a többségi döntést. Elõször 
úgy, hogy csak bizonyos területeken és esetekben legyen 
többségi döntés, utána az Európa Parlament kap meg egyre 
több jogot, és azt nagyon jól tudjuk, hogy a parlamenti 
döntések mögött milyen érdekek húzódnak meg. 

A jogharmonizáció még nem épült ki, de látszik, hogy 
szükségszerû, hogy teljeskörûen kiépüljön, másképp az a 
gazdasági integráció, ami már létrejött, nem tud mûködni. 
Meg kell fojtani a nemzeti érdekeket, nemcsak a magyart, 
hanem a franciát ugyanúgy, mint a németet. Egyébként 
nem tud mûködni az Európai Unió mint gazdasági in-
tegráció. A jogharmonizáció kikényszeríthetõ egységes 
jogszabályokkal, de csak olyan módon, hogy a nemze-
tek föladják a saját szuverenitásukat, állampolgáraiknak 
pedig az alapvetõ szabadságjogokról le kell mondaniuk. 
Az egységes jogrendszer nem arra való, hogy az alapvetõ 
emberi jogokat biztosítsa – ez világosan kiderül ebbõl 
a tájékoztatóból –, hanem hogy a gazdasági integrációs 
szervezet mûködõképességét biztosítsa. 

Ha a jogrendszer egyszer kialakul, akkor nincs vissza-
út. Kilépni nem lehet az Unióból, az intézményrendszer 
kialakulásával véleményem szerint az európai kultúrahor-
dozó népesség missziója befejezõdött. 

Gerle János: Elég sok minden történt már Európában, 
lehet végleges folyamatról beszélni?

Kálmán István: Az Unióban még nagyon sok minden 
történhet, például a nacionalizmus – amely nem is Ke-
let-Közép-Európában domináló, hanem a nyugat-európai 
nemzeteknél – befolyásolhatja a folyamatokat; jól látszik a 
feszültség, hogy az egyes nemzeti érdekek milyen akadá-
lyokat jelentenek az egységes Unió megteremtésében. De 
ha azok a tendenciák, amelyek értelmében ez a szervezet 
eddig felépült, azok fogják kialakítani az Unió végleges 
formáját, akkor nincs tovább. Erre mondom, hogy akkor 
az európai missziónak vége. 

Gerle János: A római birodalom kialakulásakor sem 
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lehetett arra gondolni, hogy romjain egy másfajta civili-
záció fog kialakulni.

Kálmán István: Az angolszász impérium ugyanígy 
össze fog omlani, csakhogy ez az európai birodalom az 
amerikai impérium egy tartománya. Ez is össze fog omlani, 
de az európai uniós folyamattal, ha az a jelenlegi tendenci-
ák szellemében merevedik meg, az európai kultúrhordozó 
népesség, egész Európát beleértve, megbukott.

Gerle János: Mi a teendõnk?
Kálmán István: Az elsõ világháború európai kataszt-

rófája után létrejött az úgynevezett hármas tagozódású 
organizmus mozgalma, amelyet Rudolf Steiner kezdemé-
nyezett. Ez a hármas tagozódásra való törekvés a mai napig 
idõszerû, és valójában ez jelent meg Magyarországon az 
56-os forradalomban, Prágában a 68-as forradalomban is. 
Ennek a felismerésével volna lehetõség olyan egységes 
társadalmi megújulásra, amely valódi integrációhoz is 
vezethet. 

Gerle János: Honnan indulhat ki egy ilyen integráció? 
Az adott világhelyzetben hogyan tud ez a gondolat teret 
nyerni a globalizációval szemben? 

Kálmán István: Azt a kérdést kellene föltennünk: mit 
fogunk még lenyelni? Mit tudunk még eltûrni? 

Gerle János: Alapproblémának nevezted a közönyösséget. 
Kálmán István: Nem az emberekkel van a probléma, 

hanem a politikai vezetéssel, legyen az kormánypárti vagy 
ellenzéki, amely – nyilván észreveszed –, semmi másról 
nem beszél, mint a pénzrõl. Az elõnyökrõl, a hátrányok-
ról, de mindig a pénz szempontjából. Az embereket föl 
kell világosítani arról, hogy mi történt velünk – ahogy 
Nemeskürty tanár úr megírta –, és arról, hogy mi történik 
velünk ma, és mi fog történni a jövõben, ha belépünk az 
Európai Unióba. Hogy hová lépünk be, és ki lép be valójá-
ban? Ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy a pénzrõl 
beszélnek, ami semmi másra nem való, mint hogy elterelje 
az emberek figyelmét arról, hogy valójában mi is történik 
velük. Megtörténhet az is, hogy a népszavazás úgy dönt, 
hogy nem lépünk be. Mi történne akkor, ha nemet mon-
danánk az Unióra? Vissza lehet menni a történelemben 
az úgynevezett rendszerváltáshoz; mi történt volna, ha 
akkor azt mondják a magyarok és a térség többi országa 
– mert a rendszerváltás egy kelet-közép-európai esély volt, 
a szovjet hatalom alól fölszabaduló országok esélye –, hogy 
nem fizetjük vissza a kommunisták által fölvett kölcsönt, 
hanem a hitelezõknek tudomásul kell venniük, hogy rossz 
helyre tették a pénzüket, és le kell nyelniük az állítólagos 
veszteséget? Mi történt volna, ha nem hallgattunk volna 
Soros Györgyre (Budapest díszpolgára lett a rendszervál-
tozás körül kifejtett érdemeiért 2003-ban – szerk.) az általa 
javasolt és levezényelt sokkterápiás privatizációban, hanem 
megpróbáljuk a gazdaságunkat magunk szanálni? Akkor 
olyan rémképek merültek fel az emberekben, hogy nem 
kapunk többé hitelt, éhezni fogunk, tönkre fognak tenni 
bennünket, de ez mind csak rémkép volt. Az történt, hogy 
a külföldi tõke felvásárolta ezt az országot, fölvásárolta az 
iparunkat, az energiatermelõ kapacitást, és föl fogja vásárol-
ni természetesen a földet is, és ezt nem tudjuk megakadá-
lyozni. Tehát ez már megtörtént folyamat. Most mindezzel 
együtt belépünk az Európai Unióba, és most arról beszél-
nek, hogy nekünk, közép-kelet-európai államoknak föl kell 
zárkóznunk az Unióhoz. Hogy tudunk mi fölzárkózni? Ki 
zárkózik föl? Az a gazdasági potenciál, amely nem magyar 
kézben van? Most is fenyegetni lehet azzal a rémképpel, 
hogy ha nem lépünk be, akkor ki leszünk rekesztve. Hon-
nan? A fejlõdésbõl? A jólétbõl? Mibõl? 

A gazdaságnak nem az a lényege, hogy profitot termel-
jen, hanem, hogy az emberi szükségleteket kielégítse. Az, 
hogy ebben a tõkeérdek érvényesül, és nem az érvényesül, 
ami a termelés valódi indítéka, ez a probléma. A gazdaság 
nem egészségesen mûködik, mert a gazdaságban a tõke 
uralkodik.

Olyan gazdasági világuralomról van szó, amelyet 
profitérdekeltség mozgat, nem pedig a gazdaság termé-
szetes célja. Ahol a tõke áru és a munkaerõ áru és ennek 
következtében az egész gazdaság megbetegszik.

ZELNIK JÓZSEF
a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány

kuratóriumának elnöke

Gerle János: Elsõsorban arra vagyok kíváncsi, véleményed 
szerint mik a kultura feladatai ma Magyarországon a csatla-
kozás fényében, és hogy a megvalósításnak milyen esélyei 
vannak a belépés, vagy a kívül maradás esetén.

Zelnik József: A kérdés politikai részérõl, hogy be 
kell-e lépni, vagy nem, arról már nem érdemes beszél-
getni, nincsen alternatívája a tagságnak. Ráadásul Európa 
összes hátrányát már megkaptuk, egy kis elõny az len-
ne, hogy egy határon belül vagyunk, a fészekmelegben. 
Amibõl azért adódik elõny, még akkor is, ha egy nagyon 
veszélyes probléma is fölvetõdik. Ez pedig a föld elvesz-
tése. De Európában azért ezt a kérdést tudják kezelni a 
tisztességes nemzeti kormányok. Nálunk ez a legnagyobb 
félelem – rátérek majd a kultúrára is, csak érdemes elõbb 
a földrõl egy-két szót szólni. Tehát az, hogy bárki idejön, 
itt letelepszik és földet vesz, ez nem probléma. Akkor van 
baj, ha olyan külsõ erõ jelenik meg, amely csak az ökológiai 
kizsákmányolásban érdekelt, például megveszi a földet és 
lehordatja az országról. Nem tudom, láttad-e, Spanyolor-
szágban Malagától egészen föl Barcelonáig a tengerpart egy 
folyamatos üvegház. Ott termelik ezt az ehetetlen, nitrátos 
paprikát, paradicsomot, vackokat. Abban az üvegházban 
évente-kétévente le kell cserélni a talajt, mert évente 
kétszer szüretelnek. Ezeknek megéri, hogy kamionszám 
hordják oda a földet. Nyugodtan megtehetik, hogy idejön-
nek egy vállalkozással, és azt mondják például, hogy ez 
egy humuszkészítõ vállalkozás és kamionokkal lehordják 
innen a földet. Ez a veszélyes, ez a teljesen szervetlen 
termelés, és ez a világfölfogás, hogy minden energia- és 
nyersanyagforrás az õ számukra áll rendelkezésre. 

Ezt meg lehet csinálni. És ha a tiéd a föld, akkor az 
alatta lévõ víz is a tiéd, úgy bánsz vele, ahogy akarsz. A víz 
hamarosan arany értékû lesz, és a belföldiek nem kap-
nak vizet, ha nem tudják megfizetni, miért adnák nekik 
olcsón? 

Hogy a tisztességes kormányok mit csinálnak ilyen 
esetben, láttam már rá példát. Franciaország a nyolcva-
nas években, amikor elárasztotta az amerikai meg a japán 
elektronika, valahol fönn a Pireneusokban nyitott egyet-
lenegy erre szolgáló vámirodát, ahol hetente két órát volt 
egy öreg vámos. Aki oda fölment, kivárta a sorát… na ez 
lefékezte az árudömpinget. De ez ugyanakkor öngyilkos 
dolog volt, mert a Secam rendszerüket, ezt a televíziós 
rendszert akarták megvédeni, aminek technikailag nem 
volt értelme. 

Nagyon nagy kérdésrõl van szó, mert föld nélkül és 
víz nélkül, anélkül, hogy ezek a Kárpát-medencében élõk 
rendelkezésére állnának, kultúráról beszélni nem lehet. 
Ha ezek idegen, kisajátító erõk kezébe kerülnek – ezen 
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olyan tõkét értek, ami csak manipulál itt, és nem itt lakik. 
Mert azt megakadályozni, hogy valaki ott vegyen földet, 
ahol akar, az egyesült Európában nem lehet. A magyarok 
is mehetnek bárhová. Hát nem egészen ugyanúgy, mert itt 
olcsóbb. A hollandok Simontornyán már az egész hegyol-
dalt elfoglalták. Engem meg is döbbentett, hogy Hollandia 
ellenünk szavaz, és a magyar kormánynak nem jut eszébe 
kijelenteni, hogy akkor innen kezdve itt egyetlen holland 
le nem telepedhet. Mert meg lehet kérdezni, hogy ha egy 
ország velünk szemben ellenséges, akkor miért vásárolják 
föl itt a földeket az állampolgárai? Ebbõl látszik, hogy az 
irányítás nem profi kormányok kezében van. Ez éppen a Fi-
desz-kormány idején volt, ez a hatalmas holland beáramlás, 
mármint hatalmas ahhoz képest, hogy milyen kis ország. 
De félnek a tengertõl és jönnek. Én úgy vettem észre, hogy 
befordultam a szõlõhegyre, és nézem: de furcsán van ez 
kiírva, nem németül, csak majdnem. Megkérdezem, hogy 
itt kik laknak, mondják, hogy az összes házat fölvásárolták 
a hollandok. És az utcákat is elnevezték. Gondold el, mi 
lenne, ha bemennénk Erdély román területére, és elhe-
lyeznénk ott magyar utcaneveket, mekkora verekedés 
lenne belõle. Még azt is nehéz megcsinálni Erdélyben, 
hogy a településnevek magyarul legyenek kiírva, nemhogy 
Romániában.

Tehát, hogy lesz-e tér? Persze sokkal fontosabb a 
szellemi tér. De hát mi Európának a szellemi tere? Ezt 
tartom fontos kérdésnek, jó lenne kikutatni, mihez is 
csatlakozunk. Európához csatlakozunk, de melyikhez? 
Fölvetõdik, Európa kultúrája a zsidó, görög, római, ke-
resztény hagyományokra épül, de sajnos, a mostani euró-
pai gondolatban azt szinte kizárólag Rómával, mármint a 
Vatikánnal teszik egylényegûvé. A Vatikánt pedig, a pápát 
és a pápai hatalmat Európában a liberális erõk okkal, ok 
nélkül támadják. Tehát elvetik ezt a gondolatot, ami két 
okból is furcsa. Tudod-e, mit jelent a tizenkét csillag az eu-
rópai lobogóban? A Jelenések Könyvében Mária feje körül 
lévõ 12 csillagról van szó. Ezt a 12 arany csillagot Arsene 
Hitz pályamûve ajánlotta jelképül, el is fogadták, tehát 
Európa központi szimbóluma keresztény szimbólum. A 
másik, hogy mondhatunk a pápákról nagyon sok rosszat, 
hogy testvérgyilkosok, vérfertõzõk akadtak közöttük – mint 
mindenütt az emberek között –, de a pápai hatalom, a 
Vatikán nélkül – ebben Várkonyi Nándornak több mint 
valószínû, igaza van – Európa Ázsia Balkánja volna csak. 
Egy ázsiai félsziget volna, egy nyúlvány. 

Európa nem lett volna Európa, ha nem lett volna 
más erõ, ami átmenti ezt a furcsa kicsi félszigetet, mert ha 
ránézel a térképre, a világ többi részéhez képest ez egy 

nevetségesen kicsi terület, szellemileg uralja, még ma is, 
az egész világot. Ettõl kisebbségi érzése van Amerikának, 
ettõl ambivalens. Amerika mind a mai napig nem döntötte 
el, hogy Európa neki szövetségese, vagy ellenfele. Ilyen am-
bivalensen lépked is. Hol védi Európát, hol meg a szívébe 
– Boszniánál – odahelyezi a mohamedán tõrt. Afganisztán 
elfoglalása is több értelmezés szerint inkább Európa beke-
rítését szolgálja, mint a megvédését. Mert Afganisztánban 
nem kell védeni Európát, de támadni lehet azzal, ha le-
kapcsoljuk róla az olajforrásokat és körbevesszük Európát 
úgy, hogy egy légüres térbe tereljük az energiapolitikáját. 
Akkor abszolút Amerikától fog függeni, ahogy most az iraki 
háború is. Az mirõl szól? Erre is érdemes visszatérni, de én 
szellemtörténetileg és kultúrtörténetileg akarom tovább 
vizsgálni ezt a kérdést. 

Nekünk azt mondják a keresztes háborúkról, hogy 
micsoda borzalom és a kereszt nevében elkövetett 
vérengzések… Persze, minden háborúban komoly 
vérengzések vannak, és hogy melyik vérengzõbb, az a 
történelemkönyvekbõl nem derül ki. Attól függ, ki írja. 
854-ben a szaracénok fölmentek Rómába és ott táncoltak 
Szent Péter sírján a Vatikánban. Ez annyit jelent, hogy Euró-
pa nagy részben már az övék volt, ezekben a századokban 
sokszor ott voltak Párizs alatt, tehát bármelyik pillanatban 
szó lehetett arról, hogy Európát elfoglalja a szaracén világ, 
a mórok, az arabok, a berberek. Európa a halálán van. 
150 év vajúdás, belsõ harcok, míg nem jön egy zseniális 
politikus, II. Orbán, aki kitalálja, hogy helyezzük ki Európa 
szívébõl a háborút. Hova? Hát a mohamedán világ szívébe. 
Hogyan lehet kihelyezni? A Szent Sírt elfoglalta az ellenfél, 
föl kell szabadítani a Szent Sírt. Megengedem magamnak 
azt a furcsa gondolatot, lehet, hogy õt valójában nem is 
érdekelte a Szent Sír felszabadítása, hanem csak rájött a 
zseniális ötletre, hogy hogy lehet Európát megvédeni. Két 
legyet ütött egy csapásra. 

Összehívja Európa érsekeit, püspökeit; 50 érseket és 
265 püspököt, és meghirdeti az elsõ keresztes hadjáratot. 
Ez egy csavargó rablóbanda volt. Egymást rabolták, gyil-
kolták, testvérháború volt. Ezeknek azt mondja, húzzatok 
ki innen, oda Jeruzsálembe, és szabadítsátok föl a Szent 
Sírt. Európát megszabadította a sok csavargótól, ráadásul 
sikerült kihelyezni Európából a háború központját egy 
elég jelentõs, majdnem száz éves idõszakra. Utána már 
csak a törökök tudtak visszajönni az 1400-1500-as években 
Európába. 

Tehát Európa ebben a pillanatban kezdett el virágozni 
és vált igazán Európává. De hát ki volt ez a II. Orbán? Tudni 
kell róla, hogy Cluny-i apát volt, és Cluny volt az akkori 

A harmadik, 1080 körül felszentelt, és 1810-ben lerombolt Cluny apátsági templom alaprajza
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Európa információs központja. Ki tette Európa információs 
központjává ezt a bencés apátságot? Szent István adta a 
kolostornak a legnagyobb adományt, erre bizonyítékok 
vannak. Bejött neki, mert jó néhány Árpád-házi szent lett, 
mondom én most cinikusan. Lényeg, hogy a pápacsináló 
Cluny a legtöbbet a magyar királyoktól, fõleg Szent István-
tól kapta anyagilag. 

Visszatérve Európa és a magyarság viszonyára. Föl 
kellene tárnunk, hogy melyik Európához akarunk kap-
csolódni, annak az Európának mik az izgalmas szellemi 
gyökerei. Nem a Vatikán az érdekes, nem a pápai állam, 
hanem a krisztusi szeretetvallás, amely még ebben az Eu-
rópában is, ha elnyomva és megalázva is, de azért Szent 
Ferenceken keresztül, jelen van a mai napig. Rejtetten, a 
gazdaság központú világgal lenyomva, de mélyen ott van a 
másik Európa, aminek olyan kulturális teljesítménye van, 
mint a gregorián és a gótika. Ahhoz kellene visszatérni. 
Abban az Európában a magyarság jelen volt nagy királyai 
által, a Cluny-i kapcsolattal. 

De hát hol van most a magyarság Európában? Sehol. 
De azon nyafogni, hogy hogy fogja lenyomni a nemzeti 
kultúránkat, az etnikai kultúránkat ez az Európa, semmi 
értelme. Azt mondom, nincs más hátra, csak elõre. Nekünk 
kellene rádöbbentenünk Európát az õ eredeti értékeire. 
Provokációként kellene megjelennünk Európában, és vi-
lágosan kijelenteni, hogy nem arról szól a történet, hogy 
ti elfoglaltok bennünket. Már elfoglaltatok bennünket, itt 
vannak az áruházláncaitok, ami szemét van a világban, 
azt már mind megkaptuk. Most ha a fene fenét eszik is, 
rákérdezünk, hogy kik vagytok ti fiúk? Kik vagytok, mit 
õriztek ti még az eredeti európai gondolatból, amibõl Eu-
rópa született. Egyiptomból, a Bibliából, a görögségbõl és 
Rómából természetesen. Mit õriztek ti a gregoriánból és a 
gótikából? Hogy csak a két gé betûst használjam. Mert az 
mutat valamit, hogy az egyik Európa legmagasabb szintje 
a zenében és a másik az építészetben. Bár a gótika nem 
csak építészet volt, hanem sokkal több annál, az Európa 
gazdaságszervezése volt. 

És ez mindjárt fölveti azt a kérdést, hogy miért nem 
tárjuk föl, hogy mi van Európa titkos történelmével? Amit 
sajnos a divatok a felszínre dobnak, most is nagyon sokan 
foglalkoznak vele – a templomos lovagrenddel. Ez Euró-
pa legtitkosabb története. Tudjuk az alaptörténetet, hogy 
hogy szervezték meg 1118-ban, hogy elmennek néhányan 
Jeruzsálembe és ott ásnak a Sír körül. Ez idegesítõ dolog, 
a mai napig, a legutolsó háború azért tört ki, mert megint 
a zsidók ástak ott a Templomhegy környékén, és ettõl 
olyan idegesek lettek az arabok, hogy a zsidók megtalál-
ják a Frigyládát és szétlõnek köztük a Frigyládával, hogy 
az valami borzalom. Lehet viccelõdni a dologról. Lehet, 
hogy ez már nem is ezoterikus történet, de vélhetõ, hogy 
mûködik a valódi háború mögött egy okkult háború is. A 
történelem legalábbis nagyon sokszor ezt mutatja. 

Tehát ez a rejtett Európa a gótikában valami hatalmas 
gazdasági csodát hajtott végre. Ehhez kellett valamilyen 
gazdasági zsenialitás, amit a templomosokhoz kötnek. 
Vagy az övék volt, vagy nem. Azt mindenesetre tudjuk, 
hogy bevezették a számla használatát, amitõl Európában 
meg lehetett mozdítani bárkinek a pénzét Párizstól Mad-
ridig úgy, hogy közben nem rabolták ki. Kidolgoztak egy 
bankrendszert. Azt tudni véljük, hogy nem használtak 
kamatot, csak pénzkezelési költséget. Emögött fölsejlik 
egy morális gazdaság lehetõsége. Mi lett volna, ha Eu-
rópa ezen a morális gazdasági úton indul el, és nem az 
uzsoragazdaság útján, amin elindult, és ami megfertõzte 

az egész világot. Amitõl a világ körül most már irdatlan 
sebességgel kering egy termelés nélküli és érték nélküli 
pénzügyi ufó, ami bármelyik pillanatban fölrobbanthatja 
az egész világ gazdaságát. 

Mi lett volna, ha õket nem nyírják ki? Nem azért 
nyírták-e ki õket, mert Európa tett egy fordulatot elfele 
a morális gazdaságtól? Hogy volt egy pillanat, amikor 
Európa mehetett volna másfelé is, mint amerre megy, és 
ami nagyon sokaknak nem tetszett, mert azon nem tudtak 
volna a családok meggazdagodni. Hogy tudtak meggaz-
dagodni ennyire egyes családok? Olyanok, amelyeknek 
asszír kereskedõ hercegektõl napjainkig kimutatható az 
egyenes vérségi leszármazása? Van ilyen könyv, amiben ez 
mind benne van, a világ menedzsmentjének genealógiája, 
igen érdekes.

Ezeket a gondolatokat lesöpri a túlracionalizált gon-
dolkodásmód, hogy ezek kitalációk, lila ködök. Lehet az is, 
természetesen. De elértük azt, hogy a lényeges dolgokról 
soha sehol, lényeges fórumokon nem beszélnek. Ez egy 
alávetettség. Kétfajta szegénységet tekintek Európa csapdá-
jának: a túlságosan fölgyorsított idõt, mert a gyorsasággal 
is ki lehet zsákmányolni az embereket. Ugyanis ahhoz, 
hogy ebben a fölgyorsított gazdaságban, fölgyorsított 
döntési folyamatban részt vegyél, a rendelkezésedre kell 
hogy álljon minden információ és minden eszköz. Akinek 
nem áll mindez a rendelkezésére, az ebben a fölgyorsított 
világban nem marad meg. Mire kapcsol, addigra elment a 
gyorsvonat. Észre sem vette, hogy elhúz mellette, annyira 
felgyorsult a folyamat.

A másik a háborús fenyegetettség. Most rá kellene 
kérdezni, hogy mirõl szól ez a nagyon veszélyes háború? 
Minden háború nagyon veszélyes, de most olyan félelem 
van a világban, amilyen 1945 óta nem volt. Én legalábbis 
olyat még nem láttam, hogy a római pápa meg a canter-
buryi érsek meg a dél-afrikai békedíjas püspök egyszerre 
szóljon valami ellen, együtt és egy oldalon. Amerikát 
elítélve ilyen kemény szavakkal, hogy a világ csendõre. 
Ilyen kifejezéssel az elmúlt évszázadban a rosszakat illették, 
Amerika a béke, a demokrácia, a szabadság jelképe volt. 
Minden, ami pozitív. Ez érthetõ, a fasizmus leverése után 
kivívta magának ezt a glóriát. És napjainkra szép lassan ki-
derül, hogy Pearl Harbor milyen kínos. És egyre több kínos 
dolog kezd kiderülni. Amerika pozitív kép volt, most pedig 
a kép megváltozott. Azt hiszem a Time magazin csinált egy 
közvéleménykutatást a múlt héten, és a megkérdezettek 
50-60 %-a elítélte Amerikát. Ez érdekes dolog, mert az 
egyszerû olvasó nehezebben mozdul, mint az értelmiségi, 
aki gyorsabb és érzékenyebb, még ha sokszor butább is. 

Tehát mi történik itt? Van egy ezoterikus olvasat, asze-
rint Jeruzsálemrõl szól a történet, mert mindig is arról 
szólt. Hogy kié Jeruzsálem, és hogy újjá lehet-e építeni 
a templomot? Erre mások pragmatikusan azt mondják, 
kit érdekel ez a testvérháború két szemita nép között, 
az arabok és a zsidók között, nincs jelentõsége, ez csak 
az olajról szól. Iraknak irdatlan olajkészlete van, azt meg 
akarják kaparintani. Még el sem kezdõdött a háború, a nagy 
olajtársaságok már megállapodtak, ki mit fog privatizálni. 
Érdekes módon föl sem vetõdik, hogy nem lehetne-e, hogy 
maga az iraki nép, mint olyan? Az szóba nem kerülhet. 

Közben Európa teljes zavarban van. Tony Blairrõl 
megjelenik George Michaelnek az a klipje hogy a 
Good Puppy. George Michael eddig egy hiperliberális 
tábor embere volt, harcolt a homoszexuális szabad-
ságjogokért és most nekimegy az amerikai álomnak 
és az amerikai elnöknek; az a klip vége, hogy Blair 
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egy kis motort szerel Angliára és átviszi Amerikába az 
egészet és odaköti a szabadságszoborhoz. És közben 
Bush dobálja neki a csontot és a Good Puppy, Tony Blair 
visszahozza neki. Tehát polarizálódnak a világban az erõk. 
George Michaelt nyilván megvette valami arab erõcsoport 
és ezt legyártatták vele. De gondold meg, ezt a klipet nézi 
a világon egymilliárd ember. Michael nyíltan tud és mer 
amerikaellenes lenni Amerikában. Ez azért azt mutatja, 
hogy Amerika még mindig egy demokrácia. Ha valaki 
ugyanezt csinálná Bagdadban Szaddam Husszeinnel, az 
nem érné meg a másnapot. Ez szól Amerika mellett, más 
már nem nagyon. 

Tehát Európa teljes zavarban van. Ha olajról van szó, 
az minket is érdeket, Európa is meghal olaj nélkül. Ha 
Jeruzsálemrõl van szó, az egy okkult háború, hát hogyne 
érdekelne bennünket. Az európai kereszténység forrása 
Jeruzsálem, Krisztus sírja és a megváltás helye. Hát nekünk 
errõl semmi gondolatunk nincsen? Európa azt csinálja, 
hogy összeborulnak a franciák és a németek. Ki gondolta 
volna? Ha valaki száz évvel ezelõtt azt mondja, hogy ilyen 
szövetségek köttetnek, mint most a franciák és a németek 
között, akkor mindenki lehülyézte volna. De közben nincs 
gondolatunk, mert Európa nem tudta földolgozni azt, hogy 
a holocaustban igenis elrabolták Jeruzsálemet. Amerika 
elrabolta Európától Jeruzsálemet. Ebben a tragédiában 
eltûnt Európa magja, Jeruzsálem. Amerikai védnökség 
alá került. Európának nincsen gondolata Jeruzsálemrõl, 
pedig az európai kultúra magja Jeruzsálem. Jó, vannak 
kelta hagyományok is stb., de a keresztény kultúra annyira 
erõteljes lett, és a többi hagyományt is megkeresztelte és 
be is olvasztotta magába. 

Most, amikor nagy akar lenni, egy szava sincs ahhoz, 

hogy mi az, hogy Európa. Mert nem tud mit mondani, mert 
közben ott van az atlanti szerzõdés, amiben nem tudja 
kimondani, hogy mi az, ami Amerika, és mi az, ami mi 
vagyunk. Abban a pillanatban Amerika azt mondaná, hogy 
meri azt állítani Európa, hogy elraboltuk Jeruzsálemet? Hát 
nem szövetségesek vagyunk? Fiúk, hát nem loptuk el, ami 
a miénk, az a tiétek is.

Egy körülbelül XVI. századi térképet érdemes szem-
ügyre vanni, csak egíy rossz másolatom van róla, de az 
jól látszik, hogy Jeruzsálem van a közepén.  Európában 
rajzolták ezt a térképet, érzékeltetve, hogy a világ közepe 
Jeruzsálem, és minden itt találkozik.  Érthetõ módon 
Amerika ebben a történetben nincs jelen, de a történelmi 
átjárás most már kezd kiderülni. A kapcsolatot Amerika és 
Európa között meg is teremtették, amikor erre szükség 
volt, akár a vikingek, akár a templomosok mentek. Ennek 
régészeti nyomai is vannak. A Sinclairek átmentek Skóciá-
ból. A Rosslyn kápolnában az 1300-as években ábrázolnak 
a kukoricától kezdve a dohányig és az indiánokig mindent. 
Most megtalálták Új-Skóciában a templomosok által ala-
pított kolostor köveit, rajta a templomosok keresztjével. 
Bemérték, ezek XIII. századi anyagok.

1307-ben La Rochelle–bõl eltûnt a világ akkori legna-
gyobb tengeri flottája, a templomosoké, és azóta se került 
elõ. Azt sem lehet tudni, honnan volt a rengeteg pénz, 
amivel a gótikus katedrálisokat finanszírozták. Több mint 
valószínû, hogy Amerikából hoztak be ezüstöt, és mivel 
akkor még nem tudták, mi az az infláció, fizetni tudták ezt 
az irdatlan építkezéstömeget. Európában elõtte se, azóta 
se volt ekkora építkezés.

Tehát engem ez érdekelne Európában, és a nyafogást 
tényleg abba kell hagyni, hogy lerohanja az országot Eu-

XVI. századi német térkép az Európa, Ázsia és Afrika közé, a középpontba helyezett Jeruzsálemmel.
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rópa és elvész a nemzeti identitás. Hát amit el lehetett 
veszteni, az már elveszett. Az elmúlt 13 évben a politikai 
harcokban több veszett el a valódi nemzeti identitásunk-
ból, és hamisabb lett a nemzeti identitásunk, mint elõtte 
száz év alatt, annyi hamis jelkép mozgott itt össze-vissza 
a politikában, és az embereket olyan primitív szintre 
alacsonyította le a politika. Ebben a legnagyobb hibákat 
a Wermer-féle Országimázs Központ követte el, amikor 
nempolitikai érdekbõl dobtak be nagyon fontos szimbólu-
mokat, gondolok például a koronára. Ugyanakkor a korona 
a legjobb helyen van a Parlamentben, nem sérti a magyar 
demokráciát, sõt, erõsíti. Mert a királyi túlhatalommal szem-
ben éppen a korona szimbolizálta mindig az össznemzetet. 
Ez tehát nem olyan korona, mint az összes többi európai 
királyi korona, mert ez éppen a nemzet szakrális képviselete 
a Parlamentben. Ez pozitív lépés volt, hogy odavitték, mert 
egy múzeumban valami lefokozott tárgy volt, függetlenül 
attól, hogy mennyi igaz a korona körüli mítoszokból, de va-
lami szellemileg biztosan vibrál a magyar koronában, mint 
szimbólumban. Ez egy olyan átgondoltan szerkesztett „kegy-
tárgy”, amely mögött legalábbis a szakrális geometria 
van, ami megjelenik például a piramisokban is. Mert ha 
az ember elkezd csinálni egy házat, akkor is átgondolja, 
hogy abba a saját tudásából mit építsen bele. Hát akkor 
hogy ne gondolná át, amikor egy ország koronáját vagy 
egy piramist épít? Ez teljesen természetes. De amikor ez 
napi pártpolitikai hivatkozássá válik, akkor megroppan 
a szimbólum, és veszít a szakralitásából. 

Egy pap ismerõsöm a misén politikáról beszélt a napi 
politika szintjén. Megkérdeztem tõle, atyám, nem gon-
dolod, hogy deszakralizáltad a misét azzal, amit tettél? 
Nem lehet a profánt és a szakrálist ennyire egy térbe 
hozni. Ha valaki ezt megteszi, deszakralizál, és roppantja 
az eucharisztiát.

Gerle János: Az európai bizonytalanság egy szellemi 
vákuum. Milyen pozitív szellemi töltet van, ami Magyar-
országról be tud kerülni Európába?

Zelnik József: Egy annyira racionális és a szó legszá-
razabb értelmében materialista koron vagyunk túl, hogy 
szerintem Európa nyitott lesz mindenre, ami szellemileg 
szervesen fölépített, izgalmas, tehát a szimbólumépítés 
és a szimbólum megfejtés irányában nagyon nyitott lesz 
az ifjúság. Sõt, a legéhesebb módon veti rá magát. Ez ve-
szélyes is, nekem nem nagyon tetszik például a távgyógy-
ászat. Jobban mondva, van aki távolból is tud gyógyítani, 
de hát az Jézus Krisztus. Ahogy az ember lát a TV-ben 
rosszarcú embereket távgyógyítani, az borzalom. 

De valami mûködik, valami föl akar jönni a felszínre. 
Ennek mindig van salakja. Az már föl is jött. Az igazi szel-
lemhez, hogy följöjjön, Dante kell vagy Leonardo da Vinci 
vagy Goethe, vagy más oldalról Szent Ferenc. Én azt mon-
danám, hogy nekünk ki kellene provokálnunk, hogy Eu-
rópában olyan szellemek teljesítményeit kezdjük megint 
átgondolni, mint Abelard és Clairvaux-i Szent Bernát. Az 
õ vitájukhoz vissza kellene térni. Ez volt Európa népi és 
urbánus vitájának a kezdete. Abelard-t nem véletlenül 
tartja a liberális gondolkodás a maga „szentjének”, Szent 
Bernátot pedig a konzervatívok. Õt szentté is avatták. És 
már a történet kezdetén meghamisítottak valamit, hogy 
Szent Bernát ki akarta nyírni Abelard-t, holott éppen õ 
mentette meg az életét. Nagyon komoly vitában voltak az 
európai gondolatról, mert Abelard egy liberális Európa 
felé indult el, Szent Bernát pedig ragaszkodott a krisztusi 
hagyományokhoz és a gyökerekhez. Ez a vita a mai napig 
nem dõlt el. Nem is szabad, hogy eldõljön; azt gondolom, 

mind a kettõnek jelen kell lennie, állandó dialógusban. 
Tulajdonképpen ez a hagyomány és az újítás kérdése, 
egyszerûen fogalmazva. A dolog persze nem ilyen egy-
szerû, mert két nagyon nagy gondolkodóról van szó. A 
kialakult európai gyakorlattal szemben én Clairvaux-i 
Szent Bernátot sokkal nagyobbnak tartom, de hát ez 
szövegelemzés kérdése. Meglehet, habitus kérdése is. 

Hogy a magyarok mit tudnának szellemileg… Itt 
csodák vannak! Ilyen csodának tartom az íráskutatási 
mûveket. Nagyon fontosnak tartom azokat a gondolato-
kat, amelyeket Varga Csaba mutat be a Jel, jel, jel címû 
könyvben. Már nem úgy veti fel a kérdést, hogy a magya-
rok voltak-e, akik feltalálták az írást, hanem egyszerûen 
vizsgálja, hogy mi egy betû, a betû merre mutat, és milyen 
nyelven lehet olvasni. Aztán hogy ha románul lehet ol-
vasni, akkor a románok találták ki, nem ez az érdekes. Az 
egész történetbõl az az érdekes, hogy kik tudnak koncent-
rált információt átadni a világnak egy információs korban, 
ami egyébként egy röhej, hogy ezt nevezik információs 
kornak; ennyire primitív szinten az információáramlás a 
világon még nem volt. Ez nem információs kor, hanem 
az információs technika kora. Nagyon nagy különbség. 
Ha ez információs kor, akkor mi volt a katedrálisok épí-
tésekor? Olyan számítástechnikai problémákat oldottak 
meg könnyedén, amiket mi számítógépekkel meggebed-
ve tudunk, ha meg tudunk oldani. 

Visszatérve az elõbbi kérdéshez, a magyarságnak igenis 
van érzékenysége a csodák iránt. Ez közhely, de azt hiszem, 
hogy van. Az érzékeny gondolkodás lehet sorozatos történel-
mi tragédia következménye; a képesség, az állandó vereségbõl 
talpra állni, nekünk állandóan a semmibõl kellett építkezni. 
Lehet, hogy ez történelmileg alakult ki. Még egyszer mondom, 
nem az a lényeges, hogy mi mit tudunk adni Európának, ha-
nem hogy Európával közösen rá tudunk-e mutatni azokra az 
értékekre, amikbõl Európa újra felépítkezhetne és fordulatot 
adhatna a világnak. Európát rádöbbenteni saját jelentõségére. 
„Ez a mi munkánk; és nem is kevés.” Ez biztos, hogy szebb 
szellemi feladat, mint azon nyafogni, hogy Magyarországon 
hogy vesznek el azok a hagyományok, amik ki tudja, hogy 
élnek-e még, és a mieink-e valójában? Európa erõsíthetné 
vissza a mi igazi hagyományainkat, mert Európa válogatna a 
mi általunk is felkínált dolgokból, és esetleg számunkra 
is kiderülne, hogy mik a tényleg fontos hagyományaink. 
Mert a hagyományból az tud igazán nagy hatóerõ lenni, 
ami másokat is megdöbbent, amitõl másoknak is eláll a 
lélegzetük. Természetesen a korona egyértelmûen ilyen, 
amit egész Európának föl kellene fedeznie. Abban biztos 
vagyok, hogy Európának föl kellene fedeznie a magyar 
Szent Koronát. Nekünk meg azokat az európai gyökere-
ket, amit Cluny jelent. 

PAP GÁBOR
mûvelõdéstörténész

Gerle János: Mi lehet a számunkra különösen fontos 
hagyomány szerepe, lehetõsége az új körülmények kö-
zött?

Pap Gábor: Egy kicsit ezzel a hagyománnyal úgy va-
gyunk, mint a Jóistennel, hogy a Jóisten attól a széktõl ed-
dig a fotelig terjed, én meg itt vagyok, milyen a viszonyom 
hozzá? A hagyomány sem úgy van, hogy attól a széktõl 
eddig a fotelig, én meg itt vagyok, a másik fotelben, és 
akkor tisztáznom kell a hozzá való viszonyomat, az ösz-
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szes többi meg nem hagyomány, és tisztázni kell annak az 
összefüggését a hagyománnyal; ez így teljesen rossz. Az 
Isten se csak ott van, hanem mindenütt és bennem is; és 
a hagyomány ugyanígy. Tehát itt nem valami minden más-
tól különbözõ dolog az, amit hagyományként vizsgálunk, 
megélünk és próbálunk továbbhagyományozni, hanem 
egy erkölcsi normatíva, hogy hogyan élünk a világban. 
Melyek azok az értékek, amelyeket mindenképpen, bár-
milyen gazdasági vagy politikai körülmények között õrizni 
kell, mert ha elveszítjük õket, akkor az emberségünket 
veszítjük el. 

Ez azt jelenti, hogy a hagyomány tágabb vagy szûkebb 
mértékben mindenkiben megvan, egy olyan politikusban 
is, aki nem ismer más szempontot, mint az egyéni és a 
csoportérdek érvényesítését. Mindenesetre benne is 
megvan, õbelõle is elõ lehet hívni ezt a hagyományt, és 
ez, ha szunnyadó állapotban is, de a világ minden táján, 
minden emberben benne van. Hogy kiben milyen mér-
tékig érvényesül, azt nagyon nagy mértékben az dönti el, 
hogy a tudatos viselkedés elindulása elõtti idõszakban, 
amikor még csak spontán módon követ mintázatokat, 
vagyis a gyerekkorban mennyire erõsõdik meg, illetve 
mennyire fojtódik el. Emiatt nagyon fontos hangsúlyoz-
ni, hogy minden gyerekkel újraszületik a teljesség. Ezt 
legszebben, legtisztábban Molnár V. József fejti ki írásaiban 
és elõadásaiban. Engem meggyõzött teljes mértékben a 
gyerekrajz elemzései során, meg én magam is foglalkoz-
tam gyerekrajzokkal, óvódáskorú gyerekekkel; van négy 
unokám is, tehát ezt teljesen tiszta ügynek érzem. Nincs 
az a századok óta a szerves mûveltségtõl elzárt, nagyváro-
si környezetben, többszörösen hátrányos környezetben 
felnövõ gyerek, aki születésekor ne a teljességet hozná 
magával. Ez tény, ezzel nincs értelme vitatkozni, úgy gon-
dolom; Molnár Jóska, Szántai, mindannyian, akik ezzel a 
hagyománnyal foglalkozunk, emiatt született optimisták 
vagyunk. Nem tud olyan szörnyû körülményeket hozni 
ránk a sors – készül rá, de ez abszolút érdektelen a jövõ 
szempontjából –, hogy ez a tény ne vigasztalna. Minden-
képpen lesz szükséglete ennek a fajta hagyománynak. 
Ezt ránk hagyták, egy bizonyos emberség-minimumról 
van itt szó. 

Amíg csak az egyéni vagy csoportérdek mozgatja a mûkö-
désemet – ezt nagyon kategorikusan szoktam fogalmazni –, 
addig én nem ember vagyok; ebben nem lehet megalkudni, 
addig ez állati viselkedés. Az önérdekérvényesítést, illetve 
csoportérdekérvényesítést az állat tökéletesen csinálja. 
Ahogyan ma a politikai élet, illetve a gazdaság mûködik, 
az állati viselkedésszint, itt nem lehet engedményeket 
tenni. Az ember ott kezdõdik, ahol az önérdekrõl le tud 
mondani azért, hogy a nála gyengébbeket segíthesse; 
mindenféle jutalom elvárása nélkül, még olyan jutalmat 
sem vár érte, hogy mondjuk a rádió vagy a televízió meg-
dicsérje. Semmi szinten nem vár érte jutalmat, ezt nevezik 
ingyen kegyelemnek, és ha ezt nem képes gyakorolni, az 
azt jelenti, hogy még állati szinten van, vagy már vissza-
csúszott oda. 

A kérdés számomra nem az, hogy a hagyomány fennma-
rad-e, hogyan marad fönn, hanem az, hogy ember marad-e 
az ember vagy nem. Ez kemény kérdés! A jelenleg a világ-
ban mutatkozó trendek, például ez az egész Európa Ház 
nevezetû – hogy nagyon finoman fogalmazzak – program 
tulajdonképpen az állatiasítás programja. Az érdekérvényesí-
tés finomabb módszereit kínálja – aki nagyon naiv, azt hiszi, 
hogy nekünk kínálja, pedig voltaképpen velünk szemben 
önmagának kínálja. Ez teljesen nyilvánvaló, a selejtjét 

akarja ide behozni, és az olcsó munkaerõt kihasználni, 
nem is titkolja. Szó sincs róla, hogy a mi érdekünkben 
buzgólkodik, hogy mi belépjünk Európába, az nem a 
magyarság, hanem Európa érdeke: újabb piacot, újabb 
munkaerõt akar szerezni és a selejtjét el akarja sózni. 
Ez tisztán látszik már az egész Pláza-, Tesco-, ilyen-olyan 
hálózat kiépítésénél, itt a bóvli, méghozzá olyan meny-
nyiségben és olyan áron, hogy megfojtson minden hazai 
kezdeményezést.

Ha most tud valamiben segíteni az írott vagy ábrázo-
lásokban föllelhetõ magyar hagyomány, akkor az nagyon 
szépen meg tudja mondani, hogy ilyen esetben mi a 
teendõ. Gondoljunk a legismertebb mûre, amit tényleg 
minden gyerek ismer, ez a János vitéz. Egyébként maga 
a történet rendkívül archaikus mítoszi anyag, a kukorica 
istenség Európában másutt meg se jelenik, csak a tenge-
ren túl, Mexikóban. Kukorica Jancsi a kukorica istenség 
egészen sajátos megfogalmazása Európában, a XIX. szá-
zad közepén. Ezt csak azért mondom, mert ha Petõfire 
hivatkozom és a János vitézre, akkor egy rendkívül mély 
gyökerû hagyományra hivatkozom. Ebben a mûben 
teljesen egyértelmûen megfogalmazódik a tennivalónk. 
Tündérország kapujában János vitéz a hétköznapi nehéz-
ségeket, tehát a fenevadakat – medvét, oroszlánt, amelyek 
bár tényleg veszélyesek és erõsek, de hétköznapi fegyve-
rekkel legyõzhetõk –, karddal végül le is gyõzte. Igen ám, 
de ezután elõáll a sárkány. És a sárkányban pontosan az a 
fenyegetõ, hogy kiszámíthatatlan. És hatalmas, nem abban 
a nagyságrendben jelentkezik, ahogyan a mi erõink moz-
gósíthatók és mûködni tudnak. Ilyenkor csak egy módszer 
van, és ezt János vitéz csodálatosan szépen megmutatja: 
be kell ugrani a torkán. 

Na most János vitéz meglehetõsen radikálisan intézi 
el a kérdést: el kell jutni a sárkány szívéig, és azt keresztül-
szúrni. Ez teljesen tiszta sor, ugyanis õ tátotta ki a száját, 
nem én akartam bemenni, de ha már benn vagyok, bizony 
megtalálom a szívét. Mondjuk így: vannak esetek, amikor 
a sárkányt belülrõl köny-nyebb legyõzni, mint kívülrõl. Ha 
én a magyarságnak egyáltalán mondhatnék valamit – hát 
az persze nagy naivitás, hogy én a magyarságnak mint 
olyannak mondok valamit, de ha megkérdeznek, akkor 
iksznek és ipszilonnak elmondom, és rajtuk keresztül ez 
köztudottá válhat –, akkor azt mondom, hogy miután itt 
egyértelmûen sárkánnyal állunk szemben – nagyságrendi-
leg, mennyiségi tekintetben, a hétköznapi erõviszonyokat 
mérlegelve; nem erkölcsi, hanem fizikai értelemben bi-
zony jóval erõsebb nálunk –, ilyenkor ez a módszer válik 
be: beugrik az ember a torkán, úgyse tud mást csinálni, 
és megkeresi a szívét. 

Na most itt jön a nagy kérdés! Hogy amikor meg-
találtuk a szívét, mit csináljunk vele. Bármilyen furcsán 
hangzik, én nem javasolnám, hogy szúrjuk keresztül. Ha 
a szívéig el tudunk jutni, kiderülhet, hogy a sárkány meg-
gyógyítható. A magyar népmesék jelentõs csoportjában 
a sárkány pozitív szereplõ, segíti a hõst. Sárkánysógorok 
vannak, ez külön mesetípus. És ha az ember a saját hagyo-
mányát ismeri, akkor az élet nem tud olyan nehézséget tá-
masztani, hogy meg ne találná a megfelelõ orvosságot. Én 
például azt mondom, hogy igenis keressük meg a szívét, 
az értelmével úgyse nagyon tudunk mit kezdeni. Az értel-
mét teljesen áthatja a megszállott önérdekérvényesítés, 
egyszerûen nem lehet vele tárgyalni. Nem is ért meg más 
érvet. De a szívét még meg tudjuk találni, arra még talán 
lehet hatni. 

A szívét egyébként nagyon rejti a sárkány. Ha az ember 
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a lélekre hivatkozik elõtte, vagy akár csak egy fél lépést 
is eltér a legmocskosabb érdekérvényesítéstõl, abban a 
pillanatban a leggyilkosabb kifiguráztatásnak teszi ki ma-
gát. Nem baj, õ ezzel a fegyverrel él, mi meg azzal, hogy 
mégis keressük a szívet. Végül is én ebben látom a jövõt, 
meggyõzõdésem, hogy meg tudjuk találni ezt a szívét, 
és ott fog eldõlni, hogy mindenáron át akarjuk-e szúrni, 
mert egyáltalán nem biztos, hogy akkor ki tudjuk vágni 
magunkat ebbõl a dögbõl. Ha viszont meg tudjuk nyerni, 
és sárkánysógorrá tudjuk változtatni, akkor továbbmehe-
tünk Tündérország felé. 

Ez korántsem lehetetlen, azt azért észre kell venni, 
hogy nem csak mi tudjuk, hogy a féktelen önérdek- és 
csoportérdekérvényesítés útján az emberiséget a leg-
mocskosabb pusztulás fenyegeti; úgy fog megdögleni 
megalázva, mint egy féreg, nem is emberhez méltó mó-
don. Ezt elõre lehet látni, még talán az õ értelmükkel is fel 
lehet fogni. Persze akkor sem látnak tovább az orruknál, 
innentõl már megint csak a saját érdeküket nézik, magya-
rán hogy milyen bunkert kell építeni, hogy én, legfeljebb 
én és kis családom, vagy én és a maffia, amelyhez tarto-
zom, mégis túlélje. Eddig tudnak gondolkozni. Így viszont 
nem lehet megmenekülni. 

Ennyit tudok mondani arra a kérdésre, hogy a ha-
gyomány mit tud adni. A hagyomány magja szerintem 
mindannyiunkban benne van, ez tényleg szívügy, a szó 
legszorosabb értelmében. Ez az én magánvéleményem, 
nem arról van szó, hogy ez szentírás, vagy hogy pragma-
tista módon föl lehetne használni így, ahogy elmondom, 
de talán érdemes volt meghallgatni.

Gerle János: Visszatérek a szív gondolatához. Ha 
minket most fenyegetõ öleléssel várnak is, bennem ak-
kor is felmerül a kérdés, hogy mi mit viszünk ajándékba, 
hiszen folyton arról beszélünk, hogy mit fogunk kapni. 
Úgy érzem, meg kellene fogalmazunk, hogy mit viszünk 
magunkkal ebbe a kényszerházasságba, mert Európa 
híján van nem csak a nálunk megõrzött fizikai javaknak, 
hanem éppen a szív minõségének. Mit adunk mi a fizikai 
értékeinken túl?

Pap Gábor: Hát ez, hogy mi mit adunk, meg mit aján-
dékozunk, ez számomra azért – bocsánat –, humoros egy 
kicsit. Úgy tünteti föl a dolgot, mintha mi akarnánk menni 
Európába. Elõször is, ha valaki egyáltalán benn van Euró-
pában, az a magyarság. A kellõs közepén van, tehát nem 
tudunk egy lépést se moccani, hogy ne kifelé menjünk a 
közepébõl, mi csak kimehetünk Európából, nem be. Eu-
rópa tud ide bejönni – ezt rögtön az elején tisztázni kell, 
mert az egész fogalmazásmód, ahogyan ezt a csatlakozást 
megpróbálják megetetni velünk, merõben megtévesztõ. 
Úgy tesznek, mintha nekünk létérdekünk volna valahová 
bemenni, holott ha valaki be akar jönni Európába, az nem 
mi vagyunk, hanem õk. A héjszerkezetnek, amely minket 
körülvesz, mi vagyunk a közepén: hozzánk képest Párizs, 
London, Moszkva, vagy Róma, mind periféria. A középhez 
képest a héjszerkezet. 

Ezt azért kell állandóan hangsúlyozni, mert errõl egy 
kukkot nem hall az a magyar honpolgár, akinek most 
esélyt kínálnak arra, hogy beleszóljon a saját sorsába. 
Minekünk nem hogy ajándékot nem kell vinnünk, de 
nekik kellene fölmutatniuk, hogy miért érdemes nekünk 
a periféria felé jobban tájékozódnunk. Mert ebbõl sok 
hasznunk nem lesz. Nincs mit ellensúlyoznunk valami 
ajándékkal, inkább nekik kellene valamelyest vonzóbbá 
tennük ezt a dolgot, hogy egyáltalán érdemes legyen 
nekünk ezt a kapcsolatot szorosabbra vonni, mert nem a 

vonzó ajánlatok határozzák meg következõ lépésünket, 
hogy az Európa Házhoz csatlakozunk-e, hanem bizonyos 
fenyegetettség. 

Azzal tisztában kell lennünk, hogy velünk csiki-csuki 
játékot játszanak: ha nem léptek be – már maga ez is hibás 
fogalmazás, de tartsuk meg az õ kifejezéseiket –, ha nem 
léptek be az Európa Házba, akkor majd a titeket környezõ 
kisantant országokat fogjuk beléptetni. Ha ti beléptek most, 
akkor viszont azokat nem fogjuk beengedni. A cél ugyanis 
nem más, mint hogy a magyar és magyar közé keményebb 
határok kerüljenek, mint amilyenek most vannak, mert egy 
kicsit túlságosan egymásra találtak a magyarok. 

Az, hogy most aránylag szabadabban tudnak egymással 
közlekedni, hatalmas erõt adott a külsõ Magyarországnak. 
Ugye, van egy belsõ Magyarország, a trianoni Magyarország, 
és van egy külsõ. Közismert, hogy Magyarország körben csak 
saját magával határos. Ez nem trianoni társaságbeli szleng, 
ezt gyakorlatilag mindenki tudja az országban, csak nem 
nagyon meri megfogalmazni. Arról van itt szó, hogy a 
magyarság egyik részét kiszakítsák a másikból, kemény 
határokat vonjanak közéjük, tehát hogy megint útlevéllel 
lehessen csak közlekedni, méghozzá olyannal, amelyet 
szigorúan ellenõriznek. 

Na most erre rá lehet kérdezni, miért olyan fontos 
érdeke Nyugat-Európának, hogy magyar a magyarral ne 
tudjon érintkezni? Mert bizony létérdeke. Ha a Kárpát-
medence megint önmagára talál, itt a bóvlijaikkal egy 
percig nem tudnak operálni. Az a sok szemét, amivel ide 
bejönnek, csak egy szétszaggatott Kárpát-medencében 
adható el – ott is csak idõlegesen, de hát ezt mi tudjuk, 
õk még nem. A világnak ez az egyetlen olyan tája, ami 
maximálisan önellátó. Ha én a Kárpát-medencét vissza-
állítanám egységes országgá, ahogyan az legalább ezer 
évig mûködött, akkor innen kitakarodhat mindenki, aki 
olcsó, sõt, emberellenes, leépítõ jellegû árujával – akár 
gyermekjátékról van szó, akár mérgezõ tartósítószerek-
kel teli élelmiszerrõl –, akar itt érvényesülni. Mert a 
Kárpát-medence minden tekintetben önellátó. Semmit 
nem kellene ide importálni, az égvilágon semmit, szel-
lemi értékek tekintetében is tökéletesen önellátó. Tehát 
nyilván létérdekük, hogy szétszaggassanak bennünket, 
megfigyelhetõ az igyekezetük, számtalan jele van. Igenis 
keresi a magyar a magyart, nem igaz, hogy megfeledkez-
tünk a külsõ magyarországbeli magyarokról; az se igaz, 
hogy õket sikerült tõlünk elidegeníteni, ezek mind-mind 
leépítõ dumák; itt arról van szó, hogy egy teljesen meg-
vadult kereskedõ és bankár világ minden áron meg akar 
szabadulni a bóvlijától. Ha fegyver, akkor a fegyvertõl; ha 
szárnyas betét, a szárnyas betéttõl.

Azért mesélem ezt ilyen hosszan, mert különben 
nem érti az ember, hogy miért kell ennyi nyilvánvalóan 
ostoba és hamis adatot naponta belénkpumpálni, mintha 
nekünk volna szükségünk arra, hogy Európa befogadjon, 
és hogy most rögtön kezdjük keresni azt a virágcsokrot, 
amivel ezt megköszönhetjük. Szó sincs errõl. És ehhez 
azért hozzátartozik még néhány gondolat. Természetesen 
megint a szubjektív véleményemrõl van szó – azért ezek a 
szubjektív vélemények tényekre alapozódnak –, azt azért 
jó tudni, hogy itt nem lesz népszavazás. Ha valaki azt 
gondolja, hogy az urnákhoz önként járulók véleményének 
összegezése adja majd a meghirdetett végeredményt, az 
borzalmasan nagyot téved. Abban a fajta demokráciában, 
amibe bennünket beterelgettek kilencven táján, köztu-
dott, hogy nem a népakarat összegezõdik a választások 
végeredményében, akármi legyen is a tétje a választásnak. 
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A demokráciának ezt a típusát csendben, egymás között, 
régesrégen kompjuterdemokráciának nevezzük. Az ered-
mény nem az urnákban dõl el, hanem a kompjuterben, 
és tökéletes programok vannak. 

Errõl csak Milosevics esetében mertek adatokat közzéten-
ni, mondjuk Horn esetében már csak egyetlen lapban lehe-
tett errõl olvasni – azt a lapot azóta már megszüntették –, de 
hát magyar nyelven megjelent. Lehetett még értesülni arról, 
hogy Iliescut is kompjuterprogram tette megint államfõvé, és 
megint nem esett szó arról, hogy talán a legutóbbi választás 
eredménye is ilyen volt, pedig eléggé lehetett érzékelni az egy-
mástól független elõrejelzések és a választási eredmény közötti 
kemény tíz százaléknyi különbséget. Ekkorát tudományos 
elõrejelzés nem tévedhet. Ezen nincs mit vitatkozni, az 
elõrejelzések képviselõi részérõl is megfogalmazódott, 
hogy itt valami gubanc van, ekkorát nem lehet tévedni; 
egy-két százalékot lehet, de tíz-tizenhat százalékot nem. 
Ezt azért mondom, hogy senki ne vessen magára: ha 
történetesen a magyar nemzet úgy fog dönteni, hogy be-
lép Európába, akkor nem a magyar nemzet döntött úgy, 
hanem a kompjuter. Ezt nem azt jelenti, hogy teljesen 
felelõtlenül bármit tehetünk, a felelõsséggel saját magunk-
nak tartozunk, csak senki ne kezdje el majd a nemzetet 
simpfelni azért, ha önérdekével mereven ellenkezve belép 
az Európa Házba. És ezt is azért kell idejében közölni, 
mert az emberek legalább fél évszázada módszeresen 
önlebecsülésre vannak szoktatva. 

Ha viszont én tényleg a szívéig akarok hatni ennek a 
bizonyos sárkánynak, akkor valóban fontos mérlegelnem, 
hogy mit tudok adni neki, mert szívre nem lehet úgy hatni, 
hogy én várok tõle valamit, csak úgy, hogy én adok önként, 
mégpedig olyasmit, amirõl tudom, hogy érték. Lehet, hogy 
õ nem tudja értékelni, amikor kapja, de énnekem tisztá-
ban kell lennem az értékével. Ezt tényleg jó volna tisztázni 
magunkban, mert ha azt szeretnénk, hogy mint nemzet 
fönnmaradjunk, sõt nem csak hogy fönnmaradjunk, ha-
nem erkölcsi értelemben magasabb szintre is emelked-
jünk – ettõl még emelkedhetünk gazdasági értelemben is 
–, akkor nem indulhatunk ki abból, hogy mit kell ehhez 
tõlük elvennünk. Mindenki így gondolkozik, ez hihetetlen 
ócska, elavult és öngyilkos gondolkodásmód. Persze ez 
a vezetõi szintre jellemzõ. Hála Istennek, a nemzet mint 
olyan – és beszélhetünk nemzetrõl, ez létezõ kategória! 
–, nem egészen így gondolkozik. 

Tehát ha valóban emelkedni akarunk minden tekintet-
ben, akkor azt kell nézni, hogy mi mit adhatunk. Ezen már 
sokat gondolkoztam, a nehézséget az okozza, hogy csak 
olyan dolgokat tudunk adni, amikrõl biztosan nem fogják 
elsõre elismerni, hogy ezek értékek. Nem az a baj, hogy 
nincs mit adnunk, hanem hogy olyan hatalmas értékeink 
vannak, amelyeknek nem olyan köny-nyû a felismerése, 
ha valaki egy másik értékrendszerben nõtt föl. 

Három dolgot mondok: az elsõ a nyelvünk. Ha a világ 
egyáltalán emberi szinten akar továbbmûködni, akkor 
ezen a nyelven kell modelleznie a világot, másképp na-
gyon nehezen fogja tudni. Ez rögtön olyan kérdés, ahol 
mindenki begörcsöl. Tehát ezt ilyen módon még csak föl 
se lehet ajánlani. Azok a nyelvek, melyeken ma a világot 
irányítják – indoeurópai és kisebb mértékben szemita 
nyelvek, és harmadikként a kínai – alapvetõen szervet-
len karakterûek. Szemitán ne zsidóra gondoljunk, hanem 
arabra, az is szemita nyelv, és az arab világ nagyon jelentõs 
tényezõ. Ma szemitáról mindenkinek azonnal a zsidó jut 
eszébe, de ennek a szemita nyelvek kategóriájában nincs 
nagy jelentõsége; ha zsidók világpolitikát csinálnak, azt 

általában angol nyelven teszik, az arabok viszont a saját 
nyelvükön. Egymást ezen a nyelven találják meg, és így 
irányítgatják elég kiterjedt manõvereiket. 

Mindezek a nyelvek szervetlen karakterûek, magával 
az élettel nem tudnak sokat kezdeni. Csak mindenkori 
eredményeivel. Mindig csak az állapotszerûségrõl tud-
nak nyelvileg hiteles képet adni, a világot hitelesen csak 
állapotszerûségében jelenítik meg. Ami az indoeurópai 
nyelvekben igeragozás címen megy, annak semmi köze a 
valódi igeragozáshoz. Egyszerûen nem is értik, hogy mit 
jelent a magyar nyelvben az igeragozás. Nem tudnak a 
folyamatszerûséggel mit kezdeni, helyette a változó álla-
potokat írja le a nyelvük nagy részletességgel, és ezeket 
tudja egymással összekötni, ami gyakorlatilag semmit nem 
mond magáról a folyamatról. Csak felgyorsított állóképe-
ket tudnak nyelvileg modellálni. Ez döntõen fontos dolog, 
mert az élet nem állapotszerûségek gyors egymásutánja, 
hanem folyamat, és ha az nem tud megjelenni a nyelvi 
modellrendszerben, akkor a gondolkodásban sem tud 
megjelenni. A valódi teremtési folyamatok szekvenciákká 
fognak széthullani, és ez rendkívül veszélyes tendencia, 
hiszen tudjuk, hogy a nyelvet nem lehet elszakítani a 
gondolkodástól. Téves képzetet alkot a világról, aki 
nem tanulja meg folyamatban és állapotban egyszerre és 
szintetikusan, a világ kétféle viselkedésmódját mintegy 
lebegtetve érzékeltetni a nyelvben. 

Nagyon nehéz ezt röviden elmondani, mert a nyelv 
mûködését is indoeurópai kategóriákban írjuk le, így taní-
tottak bennünket. Tehát lassan a magyar is csak indoeurópai 
értékek közvetítésével tudja megérteni a magyart, mert a világ 
racionális megközelítését annyira túlhajtottuk, hogy a közvet-
lenül megélhetõ, érzékelhetõ dolgokat is magyarázni akarjuk, 
ahelyett, hogy ráismernénk. Gondolom, legalább érzékeltetni 
tudtam, hogy óriásiak a nehézségek. Ezek nem bennünk 
vannak, hanem õbennük. 

A második dolog az úgynevezett Szent Korona tan. Hogy 
itt mekkora az ellenkezés, azt viszont a napi sajtóból lehet 
érzékelni. Amikor a Magyar Hírlapban ilyen címen vezércikk 
jelenhet meg, hogy Szent Korona tan vagy Európa. Az illetõ 
vagy nem tudja, hogy mit ír, vagy – ezért fizetik. Ezt ki 
kell mondani. Bizonyos érdekcsoport nagyon el akarja 
velünk feledtetni, hogy a legfejlettebb jogrendszer, amit 
az emberiség eddig kitalált, az pontosan a Szent Korona 
tan. Ha mi egyáltalán emelni szeretnénk Európában a 
jogrendszer jövõbeli szintjét, nem tehetünk mást, mint 
hogy megismertetjük és megtapasztaltatjuk velük, hogy az 
egyetlen olyan uralmi forma, amelyik a világ mûködését, 
a nagyvilágét, az univerzumét kicsiben tökéletesen mo-
dellezte, az a Szent Korona tan. Elõször is a lényege sze-
rint hierarchikus és nem demokratikus. A világ ugyanis 
nem demokratikusan mûködik, ez köztudott dolog, bár 
el szoktuk felejteni. Az esélyek nem egyformák, hanem 
személyre szabottan az adottságoknak megfelelõek. Min-
denki a helyén van, de nem akárhol. 

Az a rendszer, ami demokrácia néven mûködik, szük-
ségmegoldásnak idõlegesen elfogadható, de egyértelmû, 
hogy nem jó, ráadásul nem is úgy használják, ahogy ere-
detileg megfogalmazták. Demokrácia népuralmat jelent, 
Magyarországon mindenki uralkodik, csak a nép nem. 
De akkor is így volt, amikor népi demokráciának nevez-
ték, tehát ez nyilvánvaló hazugság. De ha tökéletesen, 
rendeltetésszerûen mûködne, akkor sem válhatna hosz-
szú életûvé, mert a világ nem így mûködik. Tehát nem 
azt képezné le a társadalom a maga kisebb egységében, 
ami a nagy mindenség megtartó, éltetõ sajátossága, a 
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hierarchikus rendet. Márpedig a társadalom, mint kis-
mindenség inherens, befoglalt egysége a nagynak. Vagy 
ahhoz alkalmazkodik, vagy elõbb-utóbb a nagy mindenség 
le fogja selejtezni. Vagy hierarchikus rend tud kialakulni, 
vagy tényleg le fogunk selejtezõdni. 

A hierarchikus rendnek viszont nagy problémája, 
hogy zsarnoksággá tud fajulni. Ez az a kérdés, amit 
példaszerûen szépen old meg a Szent Korona tan, ezt 
kellene megértetnünk az Európa Ház lakóival. Magyarul: 
hogy nem a király uralkodik, hanem a Szent Korona. És 
abban a pillanatban, ahogy a király vissza akart élni a tény-
legesen nagy hatalmával, a Szent Korona nevében lefog-
ták és figyelmeztették. Zsigmond király esete példaszerû. 
Általában erre is szoktak hivatkozni, akik a Szent Korona 
tannak a magasrendûségét bizonyítják történeti tényekkel, 
például Kocsis István vagy Zétényi Zsolt. 

A Habsburgok pontosan ezzel éltek vissza, a mai napig 
nem értik – tényleg nem értik –, hogy nem õk uralkodtak. 
A Szent Korona uralkodott, de a mai napig õk akarnak 
uralkodni. Nem is tudtak uralkodni, csak a magyarság 
ellenében. Minden alkalommal, amikor egy Habsburgot 
megkoronáztak, újra figyelmeztetni kellett õket, de soha 
nem értették. Úgy tettek, mintha az ország az õ birtokuk 
lenne. 

Ez egészen különleges dolog, ezt tényleg meg kell 
ismernie az Európa Háznak; ennél tökéletesebb jogrend-
szert még nem tudtak kitalálni, ami kiszûri a zsarnoki 
hajlandóságokat, meggátolja, hogy a hatalom birtokában 
valaki azzal vissza tudjon élni. Ez a jogrendszer mindig 
vállalta önmagát. Nem az volt, hogy meghirdeti a demok-
ráciát, és közben zsarnok uralmat érvényesít. Mert ma ez 
történik. Hirdetek népfelséget, választási szabadságot, 
közben meg mûködik a kompjuter; ez nyilvánvaló hazug-
ság. Minden esetre a Szent Korona tant tényleg meg kell 
ismertetni velük, mégpedig tisztességesen, úgy, ahogy ezt 
Kocsis István, Zétényi Zsolt csinálja, pontosan, higgadtan, 
se nem hõbörögve, se nem jajgatva. 

A harmadik viszont olyan ajándék, amit hamarabb 
megérthetnek. Ez pedig az, hogy ennek a nemzetnek egé-
szen kivételes gyógyító ereje van. Ez a gyógyító erõ kör-
nyezetében és személyi adottságaiban is tettenérhetõ. Ez 
azt jelenti, hogy ha csinálnánk egy reprezentatív felmérést 
– minden megkötés nélkül magyarnak tekintve azt, aki itt 
él –, megnézve, hogy közülük hány tud gyógyítani, talán 
csak az indiánoknál találnánk hasonló arányban gyógyító 
képességekkel megáldott embereket. Esetleg még észak-
szibériai kis maradványnépeknél. Teljesen döbbenetes, 
hogy milyen az aránya a gyógyító képességûeknek – nagy 
részük lehet, nem is tudja magáról, hogy ez a képesség 
kiváltható belõle. A tanfolyamok, amelyeket tartanak je-
lenleg az országban – hát sok kóklerséggel együtt, mert ez 
vele jár –, rendkívül sok gyógyító erõt szabadítottak fel. Az 
ember csak néz, hogy ez a szerencsétlen, ez fog gyógyítani? 
Igen, ez. Rengeteg élet állt helyre a segítségükkel. 

Ezekrõl nem adnak hírt se újságok, se rádió, se televí-
zió, úgy tûnik, mintha ilyenek nem is volnának. Vannak. Ha 
személyesen nem tapasztalom, én se tudnám. Ugyanakkor 
a környezeti feltételek is segítik ezt. Lefúrok a földbe, hogy 
fölszabadítsak egy sötét, föld alatti erõt, és mi jön föl az 
olaj helyett? Gyógyvíz. Ennél jobban nem figyelmeztetheti 
– elnézést, hogy ilyen nagy szavakat használok –, a Jóisten 
a magyarságot, hogy figyelj, itt van a te erõd! Neked nem 
abban van az erõd, hogy jobban fogsz kereskedni, mint 
a német vagy az angol, dehogy fogsz, azt mindig õ fogja 
jobban csinálni. Gyógyíts, ez a feladatod. 

Visszamennék itt a magyar Szent Koronához, mert arra 
a magyar királynak egy nagyon világos program íródott 
föl. A legszemélyesebb részén, hátul, ami már nem a kö-
zönségnek szól, csak neki, két orvos szent van: Kozma és 
Damián. Ez a két szent arról volt nevezetes, hogy ingyen 
gyógyított. A szentségüknek semmi más alapja nem volt. 
Tehát a királynak ez a feladata. Miután király jelenleg 
nem uralkodik, a magyar Szent Korona jogait teljes egé-
szében a nemzet gyakorolja. Egyébként a Szent Korona 
tan értelmében a Szent Korona jogait a nemzetnek és a 
királynak egyenlõ arányban kell érvényesítenie. Érdemes 
a sorrendet megfigyelni: a nemzet van elõbb, és õ választ-
ja a királyt. Nem a király választ magának nemzetet. Na 
most ha király nincsen, akkor a nemzetnek kell a teljes 
jogot gyakorolnia, amíg nem lesz személy olyan, aki ezt 
méltóképpen tudná gyakorolni; lehet, több évszázadig 
várni kell. Ennek semmi elvi megkötése nincs, nem kell 
sürgetni, ha egyszer nincs ilyen személy. De az biztos, hogy 
akkor viszont a nemzetnek kell gyógyítania. 

A király beavatásakor, koronázásakor lép életbe a 
koronába írt program: nem az a feladatod, hogy hódíts, 
hanem az, hogy gyógyíts. Most ez nem a királynak szól, 
hanem a nemzetnek. Ehelyett mit csinálsz? Piacokat 
keresel. Neked az a feladatod, hogy gyógyíts. Miután az 
emberiség nagyon, nagyon beteg, minden szinten, szel-
lemi, lelki és testi szinten, a gyógyításra soha nagyobb 
szükség nem volt.

Ezt talán tudjuk úgy adni, hogy meg is értsék. És akkor 
talán azt is jobban megértik, hogy a Szent Korona miért 
olyan rettentõen fontos. Mert soha mást nem mondott 
magyar királynak, mint azt, hogy gyógyíts. A magyarságnak 
az a tulajdonsága, amit annyiszor mulyaságnak, tehetet-
lenségnek látnak, hogy akkor sem terjeszti ki a határait, 
amikor volna rá lehetõsége, az ebbõl fakad. Mert nem ez 
a feladata. És amikor a királyok méltók voltak a magyar 
királyságra, ezt megértették. És voltak ellenpéldák is, mint 
amikor Könyves Kálmán ki akarta terjeszteni a hatalmát, 
és nagy pofont kapott a kicsi ellenféltõl; a Képes Krónika 
megírja szépen: vigyázzatok, nem ez a feladatotok. Ugyan-
ezt megcsinálja Károly Róbert, kis híján otthagyja a fogát. 
Kicsi semmi kis államocskákkal szemben, mint Moldva; 
nem is államok voltak ezek, hol voltak még államok. 
De jogtalan, indokolatlan, megalázó volt a viselkedése, 
megérdemelte. Magyar király ne akarjon megalázni, ne 
akarjon hódítani. Nem ez a feladata. 

Ezt a hármat érzem olyan ajándéknak, amit viszon-
zást nem várva adhatunk, lelkileg felkészülve arra, hogy 
nagyon nehéz lesz az értéket fölismertetni ezekben az 
ajándékokban. A legnehezebb a nyelvben rejlõt. A Szent 
Koronával szemben egyfolytában szítják a gyûlölködést, 
ezek után már nem kommentálom, hogy miért. 

Gerle János: Nemeskürty István említette, hogy 1849 
után a Habsburgok legfontosabb törekvése volt, hogy a 
magyar nyelvet próbálják megszüntetni, kiiktatni nemzet-
fenntartó mivoltából. 

Pap Gábor: II. József ezt már nagyon komolyan 
elkezdte, tehát 1849-ben ennek már volt múltja a Habs-
burg uralomban. A folyamat a vesztes szabadságharc után 
gyorsult föl, és kapott olyan irányt, amely gyakorlatilag 
ma is létezik. Az, hogy olyan területrõl származtassák 
a magyarságot – nyelvi alapon –, amely területen soha 
nem jöhetett létre. Sõt, ha oda fölsodródik egy nép, az 
szétszóródik. Az egész úgynevezett finn-ugor származási 
elmélet módszertani képtelenségre épül, egyszerûen 
egy nyelvet vándoroltatnak a térképen, holott pontosan 
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tudjuk, hogy ennek nincs genetikai alapja. De hogyan 
vándorolt a nyelv nép nélkül? Ha nem a nép vándorol, 
és hozza a nyelvet magával, akkor ki hozza a nyelvet? Itt 
ugye azt szokták mondani, a népazonosság nem azonos 
a nyelvazonossággal, de akkor ki vándorol? Ki jön? 

Ezt csak azért kell elmondanom, mert ennek az 
elõkészítése már megtörtént Mária Terézia korában II. 
József korában aztán fölerõsödött és arcátlanná vált. Õ 
próbálta meg elõször a teljes beolvasztást. Ez nem sikerült 
neki. Éppen a Szent Koronán bukott el egyébként, de kis 
híján azt is sikerült kivonnia a forgalomból, hiszen ki is 
vitette az országból. Akkor történt az átprogramozás, ezt 
99 százalék biztonsággal meg tudjuk mondani. Az, hogy 
a csereképeket föltették a koronára, az egyszerûen nem 
történhetett máskor. Nem volt más olyan eset, amikor 
kivitték a koronát az országból, és 1613-ban még bizo-
nyítottan a Szent Szûzanya képe volt rajta. Nem volt más 
lehetõség, csak 1784 és 1790 között. 

Tehát frontális támadást kapott a magyarság; az én 
megítélésem szerint 1541 és 1790 között volt a legrosz-
szabb helyzetben, de ezt II. József véglegesíteni akarta az-
zal, hogy a magyarság mint olyan egyszerûen ki van törölve 
a történelembõl. Nyelvileg német, öltözékében német, a 
vármegyerendszer teljesen szét volt zúzva. Hivatalos nyelv-
ként a magyar már egyáltalán nem létezett. És magyar 
ország sem volt abban az új konstrukcióban, amelyet az új 
bizánci birodalom és Európa konstrukciójáként terveztek 
meg II. Katalinnal. Addig nyúlnak ennek a problémának a 
gyökerei, odáig kell a dolgokat visszamenõleg tisztázni, és 
megértetni a bennünket körülvevõ, tehát periférikus Eu-
rópával, hogy vigyázzanak, mert olyan értéket herdálnak 
el, amit nem tudnak újraalkotni. És nem tudnak nélküle 
létezni! Ez nem olyasmi, amit ha most kiiktatnak, akkor 
belátható idõn belül helyre lehet állítani, vagy újat lehet 
helyette alkotni. Nem lehet! 

Nagyon hozzászoktunk ahhoz – engedtük, hogy hoz-
zászoktassanak –, hogy értéknek csak azt tekintsük, ami 
valamit hoz a konyhára. De szó szerint. Amitõl többet 
tudok holnap enni vagy díszesebb lesz a lakásom vagy 
több nõt tudok fogyasztani hetenként, vagy több férfit, 
ha nõ vagyok. Ugyanakkor állítom, hogy nagyon sok 
normálisan gondolkodó ember van közöttünk, tehát a 
pesszimizmus, amivel ma kezelik az egyszerû magyar 
embert, vagy akár a francia, a német, az amerikai em-
bert, teljesen indokolatlan. Az a baj, hogy soha nem az 
egyszerû és tiszta embereket halljuk, nem õket szólítják 
meg. A közszereplés szintjén nem ezeknek a hangja szólal 
meg, ami nem jelenti, hogy ilyenek nincsenek is. Amikor a 
Pannon Rádió elõször lehetõséget adott rá, hogy tényleg 
szót kapjon az egyszerû ember minden elõszûrés nélkül 
– rövid idõ volt egyébként, aztán ott is elkezdõdött egy 
szûrés –, teljesen megdöbbentem, hogy fiatal és öreg, 
vidéki és pesti, ismeretlen, egyszerû emberek – akiket le-
írtunk, hogy ezeket már agyonnyomorították –, kerekded, 
szép, okos mondatokban, távlatosan gondolkozva, milyen 
fontos dolgokat mondanak el. A legrosszabb mindig a 
mûsorvezetõ volt. Csak õ beszélt magyartalanul, csak õ 
dadogott, csak õ volt provokatív, csak õ volt távlattalan, 
a „ közönség” pedig… az ember föllélegzett: én ezeknek 
vagyok a honfitársa! Hú a betyárját, hát akkor itt nagyon 
föl kell kötni a gatyát! Tehát igenis van egy gondolkodó, 
tettrekész, nagyon magas erkölcsi mércéjû társaság, aki ezt 
elvárja magától és elvárja a vezetõitõl. Na most ez utóbbi 
jelenleg nem reális elvárás, de lehet, hogy õket is rá lehet 
szorítani elõbb-utóbb erre a viselkedésre.

Mindenesetre létezik egy ilyen Magyarország. Én eb-
ben bízom, és ha ezt bekebelezi a sárkány, a sárkányon fog 
múlni, hogy egy magasabbrendû, jó sógor lesz-e belõle, 
vagy bele fog halni. De János vitéz kijött belõle. János 
vitézt nem kell félteni!

Z. TÓTH CSABA

TÁJKÉP CSATA ELÕTT 
Párbeszédes gondolatok

Mit tartasz a manapság idõszerû „Quo vadis, Magyaror-
szág” kérdésrõl?

Mint ismeretes az evangéliumi kérdés eredetileg úgy 
hangzott: Quo vadis, Domine? – hová mégy, Uram? 
Péter kérdezte így Jézus Krisztust, és a válasz az volt, 
ahová én megyek, most én utánam nem jöhetsz. Péter 
erõsködésére, hogy õ az életét is odaadná, jövendölte 
meg Krisztus, hogy Péter háromszor fogja megtagadni 
õt. Bár az uniós csatlakozással nem ilyen típusú kérdések 
vannak terítéken, mégis aktuális ez a megközelítés. Azt 
fejezi ki a számomra, hogy hová megy az ország „jobbik 
énje”, vagy inkább hová viszik. Viszik, mert a huszadik 
században a „történelmi szükségszerûséget” sikerült a 
nemzetközi pénzhatalomnak alaposan meglovagolnia, 
és Magyarország számára most sem maradt sok válasz-
tási lehetõség. 

A Makovecz Imre és Kálmán István által többször felvetett 
Mi történt? és Mi történhetett volna? kérdésekhez jutunk 
ezzel a gondolattal. Mi lehetett volna, ha nem válunk az 
elsõ világháború szinte legjobban kizsigerelt áldozatává; 
mi lett volna, ha mi akartunk volna a szociális fejlõdés 
élvonalába tartozni Trianon után, kifogva a szelet a 
kívülrõl gerjesztett, baloldalinak aposztrofált 1919-es 
hisztéria vitorlájából? Ha még Trianon elõtt a politikai 
vezetõk odafigyeltek volna azokra az anglo-amerikaniz-
mus valódi arcára, nyilvánvaló hazugságainak társadalmi 
hatástalanítására vonatkozó eszmékre, melyeket a közpon-
ti hatalmak, a Monarchia és Németország elsõ emberei 
számára Rudolf Steiner igyekezett világossá tenni 1917-es 
Memorandumában? Akkor – bízvást mondhatjuk – nem 
lett volna második világháború és még sok minden más 
sem. Akkor nem kellene ide-oda csatlakoznunk, hiszen 
ténylegesen Európa közepéhez tartozunk. 

Elvileg 1989-90-ben is volt egy lehetõség, hogy valami 
gyökeresen újat kezdeményezzünk, ami inkább a társada-
lom valós igényeinek, mint a nemzetközi kívánalmaknak 
kedvezett volna. Persze ez a mi lett volna, ha így utólag 
mindig esõ után köpönyeg, de ha mégis elmélyedünk 
benne, megtalálhatjuk, merre lakik az Úristen, Magyar-
ország és a közép-európai történelem szelleme, amelyet, 
mondhatni, megint keresztre feszítenek. Úgy gondolom, 
hogy az Európai Unió keretei közé lépve, akárhogy is 
dobálózzanak ma a milliárdos támogatási összegek mé-
zesmadzagjával, alapvetõen még távolabb kerülünk attól, 
ahová az „Úrral” mehetnénk, messze kerülünk a polgári 
társadalom megerõsödésének, teljes öntudatra, önálló-
ságra ébredésének, szellemi feltámadásának történelmileg 
aktuális lehetõségétõl, és irdatlanul megnövekszik egy 
olyan centralista államfelfogás és -vezetés szerepe Brüsszel 
részérõl, amely tényleg a pénztõke érdekeit képviseli csu-
pán, s amelyet még csak leváltani, korrigálni sem nagyon 
tudunk. Ezt a vak is látja. 

Tehát pesszimista vagyok azzal kapcsolatban, hová 
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megy pillanatnyilag Magyarország, sõt, Európa, és a vi-
lágtörténelmi létesülés jó szelleme. Úgy tûnik, ellenzékbe. 
De az ember minden végessége ellenére végtelen lény, 
és ebbõl a végtelenségbõl jöhetnek még jólesõ meglepe-
tések, akár pro vagy kontra, maguktól az EU-tagállamok 
egyre elégedetlenebbé váló lakosai részérõl is. A keresz-
ténység is katakombákban kezdte.

Úgy gondolod, hogy az, amit ma általában társadal-
mi fejlõdésnek, parlamentáris demokráciának, piacgaz-
daságnak neveznek, elõre megtervezett folyamat?

Néhány dolgot látni kell, annak ellenére, hogy 
én is egészségtelen dolognak tartom, ha mindenütt 
összeesküvõket szimatolva gyengítjük egymás önbizalmát. 
Ebben lélektanilag folytatódik az a félsz meg gyanakvás, 
amit az átkosban néha átéltünk a téglákkal kapcsolatban 
például a Fiatal Mûvészek Klubja környékén, vagy bárhol, 
ahol történt valami. Látni kell, hogy az emberi fejlõdés, 
bármilyen ellentmondásos is ez a fogalom, tényleg hozott 
gyökeresen új dolgokat az élet minden területén az elmúlt 
ötszáz év alatt. Látni kell, hogy az ember, különösen a 
nyugati emberiség, mintha újjá akarna születni igazság-
ban, szépségben, jóságban, és igyekszik áttörni azokon 
a falakon, amelyeket a külsõ élet, a múlt önmagát túlélt 
maradványai, sokszor épp az új ruhájába öltöztetve állí-
tanak elé. Az élet ebben az ellentmondásosságban alakul, 
a belsõ erõknek találkozniuk kell az élet ellenállásával, 
különben nem juthatnak igazán érvényre. 

Mármost vannak úgynevezett ezoterikus ismeretek, 
amelyek az újkori emberi fejlõdés titkaira vonatkoznak, 
melyek alapján bizonyos páholyok – valószínûleg a közép-
kori templomos lovagok és építõmesterek szellemi örö-
kösei –, kezdetben megtervezhették a jövõt. A templomos 
rend már virágkorában dolgozott a középkori társadalmi 
élet megreformálásán, a bankrendszer kezdetei köreikbe 
vezetnek. Valóban ki kellett keveredni a királyságból, a bi-
rodalmi és kaszt-rendszerekbõl, azonban a dolog valahol, 
rossz kezekben kisiklott, a valódi fejlõdés eszméit elárul-
ták, és a rombolás a kelleténél nagyobb méreteket öltött, 
pszichopata gyilkolászássá, minden érték meghamisításává 
fajult – például az 1789-et követõ években – és különbözõ 
politikai manipulációkba torkollt. A szabadelvûségbõl egy 
sajátos birodalmiság képzõdött.

Baloldali kilengések és etatista restaurációk malom-
kövei között õrlõdött a Quo vadis kérdése, mióta a Krisz-
tus-impulzus itt van, azaz mióta Krisztus természetfeletti 
ereje a mennybemenetelnek nevezett esemény után az 
emberiség szellemi-lelki szférájával konkrétan egyesült, és 
búvópatakként hol nyíltan, hol rejtetten hatott a történe-
lem alakítóinak lelkében – merthogy ezt az erõt nem lehet 
semmilyen egyház ketrecébe bezárni; a halál és az újabb 
születés között eltöltött idõben szinte mindannyian fel-
veszünk ebbõl az impulzusból valamit. Nem véletlenül és 
nem is csupán vallási egyoldalúságból számítjuk idõnket 
Krisztus születésétõl. 

De ne menjünk túl messzire. A lényeg: az újkori em-
beriség elõmenetelére, önálló egyénként való újjászüle-
tésére vonatkozó eszméket egy bizonyos háttérhatalom a 
maga javára – vagy csak mert istent akar játszani a földön 
– ki akarja sajátítani. Ma ennek a törekvésnek egyik fontos 
szegmense az anglo-amerikanizmus egyre leplezetlenebb 
világuralmi törekvése, amelynek gyökereirõl, mérhetetlen 
befolyásáról Carroll Quigley, az újkori történelem profesz-
szora, és Antony C. Sutton, mérnök-gazdaságtörténész 
közölt megdöbbentõ információkat a hatvanas, hetvenes 

években az Egyesült Államokban. A Rhodes-Milner, vagy 
Round Table csoport a világ vezetõ befektetési bankáraival 
néhány száz évre elõre tervezett, úgy tûnik. Megtervez-
ték az 1989-es rendszerváltozásokat is, ahogy meg volt 
tervezve az 1991-es Öböl-háború, és az is, hogy ennek 
folytatásával essék egybe az európai egyesítés. Lényegében 
üres propagandával és ijesztgetéssel terelik be most a ke-
let-közép-európai országokat abba az akolba, amit idõsb 
George Bush az új világrendnek nevezett. Mert az EU ame-
rikai projekt, legutóbb a Council on Foreign Relations-
rõl szóló ismertetésemben írtam errõl. A leendõ EU-t 
kezdetben, a háború után Európai Egyesült Államoknak 
nevezték. 1990. szeptember elsejei számában a londoni 
The Economist az ominózus világtérkép mellett megje-
lentetett egy javaslatot az Európai Unió leendõ zászlajára 
vonatkozóan: a grafikán a csíkos amerikai lobogó tizenkét 
csillag kombinációjával látható. A mai világpolitikában a 
csúsztatás nyilvánvaló: a brit-amerikai háttérhatalom az 
emberiség üdvére, biztonságára hivatkozva kényszeríti 
ránk magát, egyedül üdvözítõnek állítva be rendszerét. 

Bajunk, hogy némileg rájuk vagyunk szorulva, mint 
hitelezõkre, és az emberek nagykanállal eszik azokat az 
ökörségeket, melyeket ez az álkultúra eléjük vet. Ba-
junk, hogy a pénzzel még mindig hatalom jár, amivel a 
politikusok és gazdasági szereplõk elõszeretettel élnek 
vissza. Amitõl Steiner féltette az embert, bekövetkezett: 
a tõke maga alá gyûrte a személyiséget. Bizalmat kellene 
ébreszteni egy szükséges és mélyreható társadalmi átala-
kulás iránt, mindenekelõtt azokban, akik hangadók a mai 
korban. Meg kellene fogadnunk Steiner tanácsait arra vo-
natkozóan, hogy a tõke tulajdonjogát meg kell változtatni 
abban a pillanatban, amikor jogosulatlan hatalmi törekvé-
sek eszközévé kezd válni: „A tulajdon fölötti rendelkezés 
jogát tehát nem lehet a közösség érdekeitõl elválasztva 
kezelni. Nem arra kell eszközt találnunk, miként lehet a 
tõkealap tulajdonát (magántulajdont) eltörölni, hanem 
arra, hogy ezt a tulajdont úgy lehessen igazgatni, hogy a 
lehetõ legjobban szolgálja a közösséget.” – írta 1919-ben 
(A szociális élet kérdései, Bp. 1990.). Ha megtervezték 
egyesek az ellenünkre, a nemzeti önrendelkezésünk ellen 
ható politikai-gazdasági folyamatokat, nekünk is meg kell 
terveznünk a kilábalás minden lehetséges forgatókönyvét. 
De lehet, hogy az átalakulás nem fog simán menni. Ez 
szinte törvényszerû.

Mi a véleményed ezzel összefüggésben a pénzrend-
szert illetõ mai kritikákról, jelenségekrõl?

A középpontba került most a Magyar Nemzeti Bank 
alapkamata körüli vita. Ebben a vitában a jegybank elnöke, 
Járai Zsigmond, mint ismeretes, a társadalom szélesebb 
rétegei érdekében a bank antiinflációs politikájával érvelve 
ellenállt a nyomásnak, hogy csökkentse a kamatot. Fontos 
azonban tudni, hogy az amerikai központi bank szerepét 
betöltõ New York-i Federal Reserve Bank 2001-ben 6,8 %-
ról 1,75-re csökkentette a kamatot és ez a részvényindex 
alsó határát nagyjából 2001. szeptember 11-e körül érte 
el, szinte egy megkomponált mélyponton. (A legutóbb no-
vemberben 1,75 %-ról 1,25-re csökkentették a kamatlábat 
– Financial Times Europe, 2002. november 6.) 

Ez a FED döntés áll tehát a pénzvilág mostani ese-
ményei mögött, mint ez köztudott; ám a magyarországi 
médiák ezt vagy nem említették, vagy nem elég hang-
súllyal. Az állítólag a J. P. Morgan & Co. által vezényelt 
forint-spekuláció is ezt az akaratot képviselte, hiszen a 
Morgan befektetési bank az egyik fõ részvénytulajdonosa a 
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New York-i FED-nek. Nem sokkal a csökkentést követõen 
a Bank of England és az Európai Központi Bank is alap-
kamatot csökkentett. A kamatcsökkentés tehát, melynek 
gazdaságélénkítõ, bár inflációgerjesztõ szerepet szántak, 
végiggyûrûzik a világon, mintha ez kényszer volna. A 
nyugati világ gazdasága, pénzpiaca keresi az egyensúlyt, 
és úgy gondolják, hogy mindenhol azonos gazdasági 
helyzetnek kell uralkodnia – bárcsak a fizetések emelé-
sével is ilyen következetesek lennének, mint a kamatláb 
csökkentésével. Az American Chamber of Commerce is 
próbált nyomást gyakorolni Járaira, kedvezve az állami 
beavatkozásnak, amely a jelenlegi kormány részérõl érte 
volna a jegybankot. A pénz urai ma, úgy tûnik, a szigorú 
állami beavatkozást akarják megvalósítani a társadalmi élet 
egyre szélesebb területein: bürokráciával alattomos mó-
don szabadságjogokat csorbítani, és még szélesebb teret 
biztosítani a nagytõke érdekeinek. Azt hiszem, a háborús 
célok mellett ez 2001. szeptember 11-e egyik értelme, ami 
egyelõre csak távolabb vet hullámokat, de ez a hullámve-
rés az EU-csatlakozással hamar ide fog érni. 

Mi következik ebbõl? Néhányan azt sugallják – mint 
már régen is –, hogy az a megoldás, hogy a magán 
pénztõke kezébõl ki kell venni az ellenõrzést, és ismét 
államosítani kell, parlamenti ellenõrzés alá vonni például 
a jegybankok, központi bankok irányítását; furcsa módon, 
ez Lyndon LaRouche nézete is. Mire vezetne azonban, ha 
a társadalomban a pénztõke uralma elleni orvosságként 
megint az államosítás után kiáltanának? Ez teljesen rossz 
irány. 

Úgy tûnik, hogy ezt végsõ soron épp a pénzoligarchia 
sugallja, amelynek odaátról semmi sem drága. De a cél 
nem ez! A cél az, hogy úgy gondolkozzunk el a tulajdon-
formák, a pénzügyek stb. kérdésén, hogy az az átfogó 
struktúrák és nem a hatalmi politika jegyében történõ át-
alakításnak kedvezzen. Érzelmeinknek strukturális alakot 
kell nyerniük. Nem egyik párttól a másikhoz kell dobni a 
labdát, hanem megszüntetni a pártrendszert, és kizárólag 
magukkal a felmerülõ problémákkal foglalkozni egy jogi, 
gazdasági, kulturális tagozódású parlamentben. Nem a 
magántulajdon szentségében kell hinni, hanem merni kell 
a természetszerûleg meglévõ magántulajdonlás mellett 
új tulajdonformákat is alkalmazni: használati tulajdont, 
dolgozói tulajdont, amelyekre már mind vannak – eddig 
elszigetelt – példák, javaslatok. A kamat és az államadósság 
elengedése csak egy dolog, igaz, nem csekély. Utalhatok 
a méltatlanul kevéssé komolyan vett Liska Tibor gondo-
lataira, törekvéseire.

A Szövetség címû hetilap egyik évvégi számában má-
sodik Trianonról beszéltél az EU-csatlakozás kapcsán. 
Tényleg ennyire sötét a helyzet?

Azt hiszem igen. 1920-ban területi, népességi, gaz-
dasági egységünket csonkították meg, ma a maradék 
javainkat, önrendelkezési jogainkat, szabadságunkat 
vonják ki a saját ellenõrzésünk alól. Emellett az akkori 
Trianon igazságtalanságával belenyomtak bennünket 
egy örökös nemzeti elégtétel- keresés ellenünk mindig 
kijátszható érzelmi reakciójába. Abba, hogy ne lássunk 
túl ezen a problémán, ne kereshessük együtt az átfogó 
szociális megoldásokat, minden kelet-közép-európai nép. 
A Trianon által elültetett gyûlölet-csíra azóta megakadá-
lyozza népeink egymásra találását, és úgy néz ki, hogy 
a magyar kisebbség ma sem szívügye a jeles brüsszeli 
antirasszistáknak. Különös látni, hogy a huszadik század 
elején elindított, támogatott folyamatokkal – rövid és hosz-

szú távon egyaránt – leginkább bennünket, magyarokat és 
a „krisztyány” oroszokat sújtották, ami arra vall, hogy az 
újkori történelem atlanti sakkjátékosai Európában mintha 
leginkább e két nemzetet tekintenék „veszélyesnek”, olyan 
magasabb értékek hordozójának, mely értékek kibonta-
kozása megakadályozhatja az öncélú pénzkapitalizmus 
hosszú távú terveit. 

Ez reménykeltõ is lehet számunkra, nevezetesen, hogy 
birtokolunk egy nekünk rendelt szellemi erõt, amelynek 
segítségével egyszer majd megújíthajuk magunkat és 
Európát egyaránt, a szellem eredeti kvalitásai szerint. 
Elsõként az antropozófia teljesebb világ- és emberszem-
léletének megalapítója, a misztikusságában is rendkívül 
higgadt és józan Rudolf Steiner utalt erre a szerepre 1905-
ben, persze nem az akkor már mozgolódó bolsevizmusra 
gondolt: „A jövõben rejlõ kultúra annak kibomlásában va-
lósul meg, ami most magállapotban van Kelet-Európa népi 
elemeiben… A rózsakeresztes iskolák mindig tanították, 
hogy Közép- és Nyugat-Európa csak elõörse annak, ami 
Kelet-Európában fog kifejlõdni, ami majd a népi elem és 
az európai megismerés gyümölcsözésébõl ered… nem a 
teljesen kifejlõdött növénybõl (Nyugat) lesz az új növény, 
hanem a magból.” (Grundelemente der Esoterik, Berlini 
elõadás, 1905). 

A „sikeres” háborús dramaturgiák következménye-
képpen, Kelet-Közép-Európa szétszabdalása után ma 
elérkezettnek látják az idõt, hogy „magasabb” egységbe 
foglalják népeinket, eszközölve ugyan bizonyos jóváté-
telt, „revíziót”, ám ez senkit ne tévesszen meg: jogilag 
még kevesebb lesz az önrendelkezés lehetõsége (és 
Románia, Szerbia, Horvátország, Ukrajna felvétele ko-
rántsem biztos). Amit megnyerünk a réven esetleg jobb 
életszínvonallal, azt elveszítjük a vámon a szabadság és a 
kultúra feláldozásával. De az életszínvonal sem garancia, 
hiszen az eddigi csatlakozási tárgyalások eredményei azt 
mutatják, hogy huszadrangú szerepet szánnak nekünk, 
kelet-közép-európai országoknak, s csak piacra, olcsó 
munkaerõre, termõföldre és még privatizálható javainkra 
van szükségük. Figyeljünk oda a svédekre, osztrákokra, 
dánokra is, akik már komolyan firtatják az EU-ból történõ 
kilépés lehetõségét, merthogy erre még nincs szabályozás, 
és jelentõs hátrányaik már származtak a tagságból. Ha 
õk erõsebb gazdasággal és nemzeti-történelmi folytonos-
ságtudattal, azaz önbizalommal váltak tagokká, és mégis 
kilépnének, akkor mi mit remélhetünk?

Európán ma a személytelen pénzhatalom és bürok-
rácia idegenségének, életellenes, filiszteri profizmusának 
szele söpör végig. Kérdés, hogy Európa vezetõ országa-
inak jelenlegi vétója az ENSZ-ben és a NATO-csúcson az 
Egyesült Államok Irak elleni készülõdésével kapcsolatban 
meddig lesz hatóképes? És a magyar kormányfõ miért 
nem Európa fontosabb szektoraival gondol egyet, miért 
Bush-sal? Gyaníthatóan még jobban amerikanizálódunk, 
ha kimaradunk az EU-ból. A „reálpolitika” szintjén mint-
ha csak két rossz közül választhatnánk. Idestova másfél 
évtized nem volt elég, hogy magunkra és körülöttünk élõ 
sorstársainkra találjunk, egybehangzóan elutasítva mind a 
megvalósult szocializmus maradékát, mind pedig a meg-
valósult kapitalizmus túlzásait, paktumos összefonódása-
ikat, világbanki recepteket. Úrrá lett rajtunk az általános 
kór, a tõke kegyeinek keresése. Ez oda vezetett, hogy 
akárcsak Trianonban, ahol Apponyinak szinte meg sem 
engedték, hogy iratok, térképek kötegeivel alátámasztott 
jóhiszemû érveit elmondja hazánk, tulajdonképpen az 
itt élõ kis nemzetek védelmére, a tõke vérszemet kapott, 
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és ma is ultimátum elé állítanak bennünket. Valójában 
az egyetlen megoldás „közül” választhatunk, de most 
„önként és dalolva” tehetjük. Micsoda boldogság! Már 
rég készültek erre, hogy egyszer – csettintésükre (Reagan 
és Gorbacsov máltai találkozója 1989-ben) – összeomlik 
a mesterségesen életben tartott Gólem, a Szovjetunió, 
és csatlósai és az internacionalizált, kiéheztetett agyak 
majd lelkesen bedõlnek az új „felszabadítóknak”, az új 
internacionalizmusnak. 

Nem véletlen, hogy a kommunizmus vírusát expor-
táló Nyugat ma jobban bízik a volt kommunistákban, 
meg a berkeikbõl indult, nyugatra bandzsító kádergye-
rekek pártjaiban. Szerencsére nálunk legutóbb csak a fél 
ország dõlt be, az is csak valami irdatlan hátszél miatt, 
amit az új „fölvilágosultak” kavartak a tömegmédiákban, 
meg egyebütt. Majd hanyattdõltünk az izzadtságszagtól, 
annyira akarták… Az úgynevezett „fejlettek” immoralitá-
sával szemben csak korunk valódi szükségleteinek mély 
ismerete és képviselete használhat, amit õk hirdetnek 
ugyan, mint „demokráciát”, „individualizmust” vagy 
„multikulturalizmust”, de nem teszik, cselekedeteikkel 
megtagadják, s a szép jelszavakat zûrzavarkeltésre és a 
többségi nemzetek ellen fordítják; a szabadságot kell 
számonkérni rajtuk, amit fennen hirdetnek: szabadságot 
liberalizmus helyett! 

A sors fintora, hogy nekünk ma, az egyre jobban 
amerikanizálódó Európai Unió küszöbén, hasonló kívá-
nalmakat kell – kellene – megfogalmaznunk az Unióval 
szemben, mint 1990-ben, amikor a bolsevik diktatúra 
maradékától akartunk szabadulni: kevesebb államot, 
kevesebb álságos szabályozást, melyek csak a monopóli-
umoknak kedveznek, több szabadságot, jogegyenlõséget, 
szociális igazságosságot! Megint marad a „manicheus út,” 
vagy mint a mesében, amikor a Szép az elfogadásával ala-
kítja vissza a Szörnyeteget eredeti, emberi formájára?

Milyen kiutat látsz az EU helyett?
Németh László figyelmeztetett: „A magyar sorskérdé-

sek olyan megoldhatatlanul nehezek, hogy az a mozgalom, 
amely megoldja õket, okvetlenül európai mozgalom is: a 
magyar reform vagy a környezõ népek számára is példa, 
vagy nem reform.” (A minõség forradalma) Azt hiszem 
nem valamilyen központi vezérlésû csúcsállamra gondolt. 
Aminek elõbb vagy utóbb meg kellene történnie, az az, 
hogy az EU-s igenek helyett létre kellene hoznunk az alter-
natív „hátországokból” kiindulóan egy új közép-európai 
belsõ tagozódást és integrációt, mi, magyarok, lengyelek, 
csehek, szlovákok, szlovének, szerbek, horvátok, romá-
nok, oroszok, baltiak, osztrákok, németek, skandinávok, 
és akik még jó szívvel az igazságot akarják; megalkotni egy 
új társadalmi megegyezést, amelynek révén kirekeszthet-
jük a társadalmainkra káros külsõ direktívákat. „Holnapra” 
virradóra vége lehetne a pártharcoknak, a médialihegés-
nek, a pénzpocsékolásnak, a sültgalambvárásnak. 1945 
után sem volt se pénz, se tömegmédia, még ennivaló is 
alig, nagyapáink, nagyanyáink mégis fölépítették az orszá-
got, amíg szükségbõl és önzetlenségbõl tehették, amíg a 
ránk engedett „népi demokratikus” demagógia el nem 
söpört minden valódi szociális megújulást. 

Én hiszek a magyar nemzet õsi méltóságában, mély-
séges kapcsolatában az elõrevivõ szellemi erõkkel, és a 
föld megtartó erõivel, amelyek lényegében mindig távol-
tartottak bennünket az indokolatlan szélsõségektõl, és 
hiszek abban, hogy a szomszéd nemzetek fiai, vagy akár 
az itthoni másként szavazók is egyre inkább látják, hogy 

szenvedéseink közös eredetûek, és nem hagyják magukat 
provokátorok által ellenünk hangolni. Nem kell történe-
lemhamisításokban hinni ahhoz, hogy boldoguljanak az 
életben, nem kell szégyenkezniök amiatt, hogy országuk, 
vagy országrészeik 1920. június 4-e elõtt nem a sajátjuk-
ként léteztek. 

Csendes és kitartó munkálkodás a világszerte minden 
oldalról meghazudtolt, de valódi elismerés után szomja-
zó eszmék jegyében, a Rudolf Steiner által felismert, de 
azóta elhallgatott, elárult igazi önkormányzati eszme, a 
hármas társadalmi tagozódás, a szellemi-kulturális sza-
badság, jogegyenlõség és gazdasági testvériség jegyében 
– ez az, ami kiveszi a hatalmat a méltatlan politika és a 
méltatlan gazdasági uralom kezébõl: ez az igazi fejlõdési 
cél. Megszüntetni a hatalmi politizálást, ami leginkább már 
csak visszaélni tud a lehetõségeivel. Ez nemcsak Steiner 
üzenete, aki egyszerûen csak meglátta, ami a valóságban 
összekeveredve már él, hiszen maga a társadalmi valóság 
kezdett szétválni erre a három életterületre a történelem 
során; de ez volt 1956 rejtett célja, ez a munkástanácsok 
üzenete, ez a Közép üzenete, ez a Szív-Magyarország üze-
nete. Ez ma Krisztus üzenete. Ezen kell mindannyiunk 
érdekében, mindannyiunknak munkálkodni.

SOMLÓSI LAJOS

EURO-GEO-BIO(lógia)

Földanyánk frekvenciaváltása folyamatban van. Korszak-
váltás elõtt (és alatt) vagyunk, és ne feledjük, a Halak 
világhónapjából kilépve a Kozmosz törvénye szerint a 
Vízöntõ hívásának kell megfeleljünk. Jelenleg két világ-
korszak hatásának átfedésében vagyunk, az egyiknek már 
vége van, de még hat, a másik még nem kezdõdött el, 
de már hat. Ezt az idõszakot a tradicionális szellemtu-
domány úgy nevezi: idõszakadék, Vízöntõ paradoxon, 
lerövidített idõ, figyelmeztetések kora vagy a Kali Yuga 
vége…

Az átmenet idejének hossza és intenzitása csak 
rajtunk, embereken múlik. Jelenlegi értetlenül éretlen 
(vagy értetlenül értetlen) természetünk a gyors és brutá-
lis változások lehetõségét vetíti elõre. Az európai ember 
a histórikus materializmusból hisztérikus materializmus-
ba esett. Ennek tobzódása szintén a gyors változások 
lehetõségét erõsíti.

Amikor Földünkön nagy változások zajlanak, akkor 
minden idõk örök üzenethordozója, Mária, minden 
népek Nagyasszonya óva int tévutainkon. Benne az Ég 
és a Föld találkozik; kozmikus valóság-világunk szellemi 
vezetõje, vagyis az evilági valónk szellemi rezgése (vibrá-
ciója), amely a „humán–humusz”1  megtermékenyítését 
és újjászületését szolgálja. Princípiumát minden nép, 
minden kultúra minden idõben ismerte, és Szófia, 
Kübelé, Diána, Szérész, Vénusz, Juno… stb. néven 
tisztelte. Amikor a szeretetet a földi világban hordozó 
õsanyag, az ember züllõ zûrzavarrá válik, akkor Mária 
az, aki megnyilatkozik: „Isten csak egy jelet ad ma a 
világnak, engem.” A Mária-jelenések lényegi sûrítését 
és kulcsát az európai ember számára az amszterda-
mi jelenések hordozzák. Az itt elhangzott üzenetek 
tömörsége egyedülálló az egész emberiség jövõjére 
nézve. Az amszeterdami 55 üzenet megértése jövõnk 
 1 Az alkímia nyelvén az ember megtermékenyíthetõ hármasságát 



62 63

záloga. Az „élõ nyelvek matematikáján”, a francia nyel-
ven Mária anagrammája egyenlõ a szeretet igéjével: 
MARIE = AIMER.

„Késõbb majd megértik szándékomat és tudni fogják, 
hogy miért itt, Amszterdamban tártam föl ezeket a dol-
gokat” – mondja 1951. március 4-én. Amszterdam neve 
tartalmazza a DAME (asszony), a MATER (anya) és az AMES 
(lelkek) minõségeket. Latin neve: Amsteldamum további 
kulcsokat ad a kezünkbe: AMS (géniusz) TEL (Föld) DAM 
(aszony, dáma) UM (ember).

Amszterdamtól délkeletre, 40!2  kilométerre fekszik 
Maastricht, körülölelve az angol, francia, német, belga 
és holland világgal. MAASTRICHT = CHRIST + MAAT. 
MAAT az Igazság erõt és harmóniát hordozó egyiptomi 
istennõje. A Nap leánya, az Élet fuvallata, nélküle semmi 
nem történhet. Ikertestvére SHOU, az Élet istene. Tehát 
Maastricht anagrammájába KRISZTUS IGAZSÁGA íródott. 
Ennek érvényre jutása minden népet érint, politikailag, 
szociálisan és hitében. Az Õ tanítása kétezer éve elfogad-
hatatlan még az Õ nevében fogant egyházakban is.

„Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek 
cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; 
mert ez a törvény és a próféták.” (Máté 7.12)

Az egyházakat dogmák választják el és az Isteni beszéd 
meg nem értése, alávetve az ember alkotta hierarchiáknak. 
Európa a jövõ záloga, áldása vagy csõdje – attól függõen, 
hogy a Maastricht és Amszterdam hordozta szándékot 
(predesztinációt) mivel tölti meg.

Vagyis a jóakaratú humán-humusz akár termõre is 
fordulhat.

Minden népek Nagyasszonya szakadatlanul adja a 
szeretet viatikumához a segítséget és fogódzkodókat a 
szavak és jelek megértéséhez.

Európa zászlaján égszínkék mezõben 12 csillag alkot 
teremtõ kört. Miért csak 12 csillagot hordoz az Unió 
zászlaja? 

„És láttaték nagy jel az égben,: egy asszony, aki a 
napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az õ 
fejében tizenkét csillagból korona;” (János jel. 12.1.)

A mi Babba Máriánk is évszázadok óta áll Csíksomlyón, 
Európa agyat formázó magjának egy akupunktúrás (EGO-
GRÁFIAI)3  pontján 12 csillaggal a fején: „Gyertek, látásom 
van!” – mondta és népek sereglenek hozzá nemzetiségtõl 
és vallástól függetlenül.

A naprendszerünk hét õsprincípiuma4  mellé meghatá-
rozott történelmi idõben felálló öt további principiumból 
három (Uránusz, Neptunusz, Pluto) már az emberiség 
tudatába került. Naprendszerünk tizedik, tizenegye-
dik és tizenkettedik bolygója mostanában születik és 
formálódik, hogy az emberiség új korszakához már itt 
ragyogjon mind a 12 csillag. A tizedik a szeretet-energiák 
felsõ foka, a tizenegyedik a számonkérés princípiuma és 
a tizenkettedik az anyaság, az anyai szeretet magasztos 
formája lesz, vagyis az anyaság szentségét helyreállító 
erõ és princípium.

Az asztro-logosz a humán-humuszt formáló erejével, 
ha kataklizmákkal is, de a Maastricht nevébe íródott krisz-
tusi üzenet felé segíti az embert. Földanyánk megszüli 
az új korszak emberét, de nagy a valószínûsége, hogy 
az érzéstelenítés nélküli császármetszéssel látja meg a 
napvilágot.

A Szent Erzsébet és Szent Ferenc archetípusai hordoz-
ta minõségeket, az Érdek Nélküli Szeretet energiáit kell 
az életbe illesztenünk ahhoz, hogy a három új planetáris 
princípium erejét megélhessük és a magyarság össze-
fogva engesztelõdjön. Ha a magyarság összefogna és 
engesztelõdne, a világot menthetné meg. Ennek tudatát 
a Szûzanya Medjugorjében így erõsíti meg: 

„Magyarország a világ engesztelõ országa, éljetek 
ennek állandó tudatában!”

A 12 csillag véletlenül ott van a párizsi (rue de Bac-i) 
Mária-jelenés csodás érme-rajzolatán. A kegytárgy-kereske-
delemben lesilányított változatból sokmillió darabot adtak 
el, így a 12 csillag képzete százötven éve a legkülönbözõbb 
tudatszinteken terjed. 

Európa, Egénor föníciai király lánya, akivel maga Ju-
piter esett szerelembe, tudsz-e hitvallást és tanítást önteni 
bõségszarudból? A tanítás legtisztább és többezer éven 
át bevált módszertanához, ahol a TANÍTÁS = OKTATÁS 
– SZOKTATÁS – PÉLDAMUTATÁS.5  

A homo economicus logikáját követõ európai ember 
ahhoz a hajóutashoz kezd hasonlítani, aki a süllyedõ ha-
jón a saját csomagjait menti. Egyszerûen komikus arra 
gondolni, hogy ebben a rettenetes gyorsasággal változó 
világban mindenki abban reménykedik, hogy minden meg 
fog változni, egyedül õ nem.

Európának meg kell értenie, hogy nem lehet népeket 
gazdasági alapon, az anyag legdurvább szintjén egyesíte-
ni. Földanyánk már benyújtja a számlát, vagyis nincs idõ 
már gazdasági alapokon történõ egyezkedésre. Elõbb vagy 
utóbb keményen fizetni kell. Az ember keze nem marko-
lásra való, hanem hogy adjon. Az ember vagy áldoz, vagy 
áldozattá válik. Ezt Európának meg kell tanulnia, ha vért 
izzad is. Európának az új világrend írányítójává és nem 
kiszolgálójává kellene válnia.

Nézzük meg az új világrend megálmodóinak pénzét, 
az egydolláros bankjegyet! Figyeljük meg a szimbólumo-
kat és a feliratokat! És az alábbi részletet George Bush 
beszédébõl: Az új világrend egy nagyszabású gondolat: 
ahol egy közös célért nemzetek egyesülnek ahhoz, hogy az 
emberiség elérje vágyait: békét, biztonságot, szabadságot 
és törvénytiszteletet… Ezek megvalósításához egyedül 
az Amerikai Egyesült Államok rendelkezik a szükséges 
erkölcsi és anyagi fedezettel. (Los Angeles Times, 1991. 
február 18.)

NOVUS ORDO SECULORUM. Új világrend, új társa-
dalom, új egyház! Kikbõl, kikkel, politikus urak? Önök 
nem ismerik az ember küldetésének univerzális alaptör-
vényeit, mert az Önök tudósai azt állítják, hogy az anyag 
és az ember a véletlen õskáosz eredménye. Így mit várnak 
kockázatos és kiszámíthatatlan törekvéseiktõl, ha nem a 
káoszt? 

Miben hisznek? IN GOD WE TRUST – biggyesztik szemér-
metlenül a pénzükre. Mit kezdenek ezzel a mindenféle valós 

 2 A 40-es szám minden szerves kultúrában a földi lét misztériumába 
való beavatás száma. Mózes 40 évig bolyongott a sivatagban, Jézus 40 
napig böjtölt a pusztában, Ali Babához 40 rabló tartozik.
 3 A GEO-GRÁFIA anagrammája, Földanyánk olyan kitüntetett pontjairól 
van szó, ahol a kozmikus és földerõk kivételes ereje az embert az 
önmegismerés útjára segítheti.
 4 Naprendszerünk klasszikus hat bolygója, a Nap, a Merkúr, a Vénusz, 
a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz, valamint Földünk Holdja hordozza 
a hét õsprincípiumot.

 5 Az európai ember tevékenysége révén megváltozott Földünk 
arculata (földrésznyi kultúrák és népek kiirtása, gyarmatosítás, 
rablógazdálkodás, erõszakos hittérítés stb.), így Földünk gyógyításának 
halasztást nem tûrõ szolgálata is az európai ember kötelessége. A 
gyógyítás módszertanának kidolgozása is!
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tudás nélkül a hatalmat gyakorló politikusaink? Legjobb 
esetben a megszerzett féltudást a hatalom biztosítására. 
Minden tudományos ismeret és politikum elvesztette a 
szakralitását. Minden eladó: vér, szervek, sperma…

A politikai demokrácia mögül elképesztõ csalás kezd 
elõbújni. Mindenki vezet, irányít és utasít, csak a népek 
nem. A valódi hatalom: a pénzmágnások, iparmágnások, 
bankok, tudományos társaságok és titkos társaságok… 
csakis a meg nem választottak!

Amíg az emberiség képes lesz a Földanyánkkal UNIÓ-ra 
lépni, addig nincs más út, mint az ökonómiamentes öko-
lógia, amelyet mindmáig visszautasítunk. Ezt az 1992-es 
riói csúcs illúziója kiválóan bizonyítja. 

Az ökológikus gazdaság és földmûvelés sem más, 
mint a materialista ember utolsó átmentési kísérlete, de 
egyelõre nincs más út, mint az ezekhez való megtérés. 
Minden gazda, aki visszatért a szerves gazdálkodáshoz, 
tudja, hogy milyen kínkeservesen és hány év után kezdi 
a föld visszanyerni az életerejét.

Földanyánk missziójához tartozik, hogy testünket szellemivé 
alakítható élõ anyaggal táplálja, nem pedig hogy élelmiszernek 
mondott, halott, vegyszerekkel degenerált anyagokkal töltse fel.

Földünk ajánlatából mintegy négyszáz növényt termesz-
tettünk, ma mindössze harminc féle növény adja a világ 
élelmiszerellátásának 90 %-át. A Kárpát-medencében 
és Franciországban a múlt század elején még sokszáz 
almafajta létezett, ma tizenegynéhány forog a piacokon. 
A természetadta sokféleség volt a természetes és magas 
intelligenciájú akadálya a járványoknak és más betegségek-
nek. Szegény agrármérnökök elfelejtették, hogy minden 
élõlény egyedi küldetéssel létezik a Földön.

A franciaországi La Salette hegyén Mária ezt hagyta 
az emberiségnek:

„Ha az ember visszafordulna a pusztulás útjáról, 
ahová elszegõdött, a kövek és a sziklák is búzává vál-
toznának, a krumplit maga a föld vetné el… ” 

Vagyis Földanyánk végtelen nagylelkûen és bõséget 
osztva reagálna arra, ha az ember belátná, hogy rossz 
útra tévedt. Abban a rövid idõben, amig még mód van az 
önként vállalt változásra, ébredni kellene az eszméletlen 
állapotból, és fékezni a magával sodró fizikai, lelki és 
szellemi szennyáradatot, hogy Földünk egy szusszanásnyi 
idõhöz jusson és visszanyerje lélegzetét.

Ami Európa gyönyörû földjét és népeit egybekötheti, 
az nem az illuminált elit diktálta konvent, hanem a FÖLD 
és a TEREMTÉS elõtti alázat.

Európa nem is tudja elképzelni azt az éhínséget, ami 
rá vár. A Rómában és Maastrichtban kötött szerzõdések 
eltépik és elidegenítik az utolsó parasztot is a földjétõl. 
Egy maroknyi hatalmi elit úgy döntött Maastrichtban, hogy 
tönkreteszi azokat, akik tudásukkal és szeretetükkel év-
századokon át gondozták a földet és eltartották Európát. 
Ez olyan gyors láncreakciót indít el, amely katasztrófához 
vezet az egészen közeli jövõben, magával rántva a harma-
dik világot is. A Föld technokrata pusztítása egyenlõ az 
ember pusztításával.

Ki látott már egészséges kábítószerfogyasztót? Az 
agro-kémia által kizsigerelt föld mennyiséget még te-
rem ideig-óráig, de a termény életereje elveszett. A ma 
mezõgazdaságnak nevezett rablógazdálkodás úgy fog 
összedõlni, mint a kártyavár. A földmûvelést a pénz 
erõszakával egy ipari rendszer alá rendelni, ez Európa 
legnagyobb tévedése. Azt a humuszt tesszük tönkre, 
amelyet évszázadokon át, nemzedékrõl nemzedékre 
éltettünk. Az emberiség léte a legbensõségesebb módon 
össze van kötve a Föld sorsával. A mezõk halála a népek 
és kultúrák halála is. Földünk és az emberiség dajkáját, a 
parasztembert föláldozzuk a finánctõke oltárán. A mezõk 
és a templomok egy idõben fognak kiürülni. A személyes 
megtapasztalás és a bizonyosság szintjérõl a tömegek a 
vakhit és a hitetlenség szintjére merültek.

II. János Pál fájdalmasan érzi, tudja, hogy õ az utolsó 
elõtti a pápák sorában, a DE LABORE SOLIS (a Nap mun-
kája). Szent Malakiás próféciája szerint ez a jelenlegi pápa 
címerfelirata6 , azután következik a DE GLORIAE OLIVAE 
(az Olajfa dicsõsége), és végül még egy pápa, aki csak 
egy napig fog uralkodni. Maastricht kódolt üzenete adva 
van, de hogyan tovább? Európának a zsidó-keresztény 
hagyományában kellene a válaszokat megtalálnia. De ho-
gyan? Utópista filozófusaival, akadémiai mámorban lévõ 
tudósaival, vak vezet világtalant játszó értelmiségijeivel és 

 6 Szent Malakiás Szent Bernárd barátja, az írek szent prófétája 111 egymást 
követõ pápa címzetét adta meg 1143-tól, II. Celestiustól kezdve. A címzetek 
vagy címerfeliratok pontossága megdöbbentõ, így vagy elfogadjuk, hogy a 111. 
pápa az utolsó, vagy fenntartjuk Szent Malakiásnak az – egy százaléknyinak 
bizonyult – tévedés jogát. Bízva abban, hogy szeretetteljessé válik a világ. 
Seregnyi prófécia szól a mi idõnkrõl, de mint minden prófécia ez is feltéte-
les módban értendõ. A számunkra kedvezõtlen jóslatok megvalósulásának 
lehetõsége úgy nõ, ahogy az ember tudatszintjébõl fakadó életvitele és 
Földanyánk tudata közötti minõségkülönbség növekszik. És ugyanígy 
csökken, ha ez a különbség harmóniává, UNIÓ-vá olvad. Felelõsségünk 
pedig pontosan akkora, amekkora a Földet elöntõ szenny maga.
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politikusaival, a társadalmi ranglétra legaljára, proletárrá 
züllesztett parasztjaival, az isteni intelligencia elképesztõ 
hiányát hordozó egyházaival…

A DE GLORIAE OLIVIAE II. János Pál halálával trónra 
lép. Az Olajfák hegyétõl az Olajfa dicsõségéig a kör bezá-
rul. A római kereszténység megszûnik. Pontosan tudja ezt 
Karol Wojtyla úr. Ahhoz, hogy Európa önámító világi és 
egyházi urai kijózanodjanak, vissza kell térni a keresztény-
ség eredeti üzenetéhez, az ember igazi UNIÓ-jához.

„Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belsõ szo-
bádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz…” 
(Máté 6.6)

„Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak min-
den helyen tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés 
nélkül.” (Pál 1. lev. Timótheushoz 2.8)

Ehhez nem kell sem Brüsszelben, sem Rómában, sem 
máshol székelõ konvent, öntelt megalománia, sokezer oldalas 
kacifántos, bikkfanyelven írt érthetetlen jogrend és szerzõdés. 

A világ nagy része nevetséggel fogadja az imát. A hitét 
vesztett materialista ember jó esetben elnézõ mosollyal 
nézi, és fölösleges cselekedetpótléknak gondolja. Az ima 
vagy a meditáció soha nem önzés és nem passzivitás. 
Imádkozni Földanyánkért, az emberiségért, másokért, 
végül önmagunkért messze túlnõ a személyiségen. Az 
ima a tudat megnyitása, kitágítása; hallgató és befogadó 
állapot. Kinyílás, átjárhatóvá válás és örömteli hódolat 
az isteni gondviselés bõkezûsége elõtt. Az imaállapot a 
valóság kiszélesítése és ennek felfogása. Annak megélése, 
hogy az élet öröm, hogy örömérzetünkbõl táplálkozik a 
felsõ világ. Vagyis minél többet adok, annál többet kapok. 
A hitének személyes megtapasztalása vagy a bizonyosság 
szintjén lévõ ember soha nem esik a miszticizmus vagy a 
passzivitás csapdájába.

Az ima a legközvetlenebb út annak, aki a Teremtõt ke-
resi. Az ima az iránytûhöz hasonlít, amely mindig északnak 
fordul; az út megtalálása bármilyen helyzetben, állapotban 
és körülmények közt. Az ima elképesztõ erejû, kitartott 
vibráció, amely képes a világot megváltoztatni.

Szûz Mária 1948-ban Európa csücskében, Bretagne-ban, a 
kerizineni jelenésben ezt hagyta ránk: „Nemsokára, amikor a 
történészek azt keresik, hogy mi volt az, ami a világ arculatát 
megváltoztatta, ami békét és felvirágzást hozott, fel fogják 
fedezni, hogy nem egy csata volt, hanem egy ima.”

Az imádkozni tudó ember tevékenysége is az ima-
állapot meghosszabbítása. A Teremtõ közelében van, 
amikor vet, arat, könyvet ír, épít vagy reggelit készít. A 
munka ugyanolyan értékû ima lehet, mint a csendes, belsõ 
megunkratalálás. Az ima meghosszabbított erõterében 
végzett munka az ima legmagasabb formája. Az ima egy-
szerre mozdulatlan aktivitás és aktív mozdulatlanság.

Ne feledjük, legfeljebb egy-két évtized alatt világkor-
szakot váltunk, és ez nem politikai program, hanem elke-
rülhetetlen folyamat az Univerzum rendje szerint. A Halak 
jogrendjének csuka fogta rókáját kiönti a korsóiba tiszta 
vizet töltõ Vízöntõ kötelességrendjének új embere. 

Minél kevésbé vagyunk hajlandók meghallani 
Földanyánk hívását a fizikai, lelki és szellemi szintek 
minõségének emelésére, a Természet válasza annál bru-
tálisabb lesz.

Minden népek Anyja 1948. március 28-án Amszter-
damban:

„A sötétség és a homály leszakad. Egy pallost látok, 
amely Európa és Kelet felett függ. Nyugatról egy kevés fény 
érkezik…”

aztán ugyanott egy más alkalommal:

„Figyelj jól, és hallgass. Kelet Nyugat ellen. Európa, védd 
magad!”

„Íme azoknak, akik jeleket akarnak: A jelek az én beszé-
demben vannak, azokat az én beszédem tartalmazza. Kishitû 
emberek, hasonlítotok a kisgyermekre, aki tüzijátékot rekla-
mál… A valódi fényt, az igazi tüzet nem láthatják.”

DR. DRÁBIK JÁNOS

AZ ÉREM MÁSIK OLDALA

Megjelent Drábik János Uzsoracivilizáció c. könyvének máso-
dik kötete. Ebbõl emeltük ki az európai uniós csatlakozás 

hátrányaival foglalkozó ócsai elõadásának szövegét.

1. Legfõbb kifogásom az Európai Unió ellen, hogy 
az 1957-ben megkötött Római Szerzõdéssel létrejött 
Európai Gazdasági Közösség az idõközben megkötött 
„Maastrichti I”, „Maastrichti II”, valamint az amszter-
dami és a nizzai megállapodással olyan bürokratikus 
államok feletti struktúrává alakult át, amelynek az 
alulról jövõ demokratikus ellenõrzése nem lehet-
séges. Ebben a legfontosabb kormányzati hatáskör, 
vagyis a pénzügyi hatalom az egyes nemzetállamok-
tól, valamint az EU brüsszeli központjától független 
frankfurti Európai Központi Bank kezébe ment át. Az 
Európai Unió ezáltal már nem hasonlít arra az Euró-
pai Gazdasági Közösségre, amely önrendelkezésüket 
megtartó, szociális piacgazdasággal rendelkezõ jóléti 
államok önkéntes társulása volt. Ebben még független 
államok társultak az egyenjogúság alapján bizonyos 
közös feladatok hatékonyabb ellátására. Ezzel szem-
ben a mai Európai Unió olyan, 180 000 oldalnyi jog-
szabály anyagot kényszerítene Magyarországra, amely 
gyakorlatilag felszámolná az önálló magyar jogalkotást, 
mert a közösségi jog elsõbbséget élvez a belsõ törvé-
nyekkel szemben. A magyar országgyûlést, valamint a 
kormányt csupán korlátozott hatáskörrel, lényegében 
a helyi autonómia és a kulturális önigazgatás szerve-
iként hagyná meg.

2. Az Európai Unió nem rendelkezik olyan államok 
feletti – a legalapvetõbb erkölcsi követelményeket rögzítõ 
– alkotmánnyal, amely biztosítaná, hogy az erõseknek 
és a vagyonosoknak kedvezõ szabadság ne bõvüljön 
a szabadsággal való visszaélés korlátlan szabadságáig, 
hanem nemzetközi kötelezettség legyen az egyenlõség 
és a testvériség követelményének érvényesítése is. A 
Gentben az EU-alaptörvényrõl tárgyaló konvent is csak 
a liberalizációt és az úgynevezett deregulációt kívánja 
növelni. Az egyenlõség és a testvériség erkölcsi köve-
telménye nem lenne kötelezõ érvényû, az államok 
felett álló és nem megváltoztatható jog. A hátrányos 
helyzetûek és a gyengék – a gyermekek, az öregek, a 
betegek, a munkanélküliek és a nyugdíjasok – fokozott 
védelemre szorulnak. Az õ védelmükre az erõsek sza-
badságát korlátozni kellene. A szabadság, egyenlõség, 
testvériség hármas, de felbonthatatlanul összetartozó 
követelményeit csak együttesen szabadna érvényesíteni. 
Csak a három együtt teszi lehetõvé erkölcsös, a polgá-
rok bizalmát élvezõ legitim rendszer létrehozását. Az 
Európai Unió azonban egyoldalúan az erõseknek és 
vagyonosoknak kedvezõ szabadságot növeli, és ezért 
alapvetõen erkölcstelen nemzetközi képzõdmény.
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3. Ebben az antidemokratikus és bürokratikus 
nemzetek feletti struktúrába – a KGST-hez és a Varsói 
Szerzõdéshez hasonlóan – csak belépni lehet, kilépni 
nem. Még kizárni sem lehet egy korábban belépett tagot. 
Ha a brüsszeli bürokráciának nem tetszik, amit az adott 
tagállam tesz, akkor önhatalmúlag felfüggeszti jogai gya-
korlását. Amíg egy tagállam jogai fel vannak függesztve, 
addig nem vehet részt semmilyen döntéshozó testület 
munkájában, és panasszal sem fordulhat az EU bírósá-
gához. Ugyanakkor valamennyi fizetési kötelezettségét 
teljesíteni köteles. Tehát az illetõ tagország úgy válik 
jogtalan páriává, hogy védekezni sem tud. Ez az Európai 
Unió ma már sokkal jobban hasonlít a felbomlott szovjet 
birodalomra, mint a korábbi és demokratikus Európai 
Gazdasági Közösségre. Egy nyugati kiadású Szovjetunió 
2-vé alakult át. Ezt bizonyítja az is, hogy az új tagokkal 
szemben nyíltan megtagadták a jogok és kötelezettségek 
összhangjának, az egyenlõ elbánásnak és a viszonosság-
nak a demokratikus elveit.

Tavaly õsszel egy brit szaklap nyíltan megírta, hogy 
az Európai Unió keleti bõvítése valójában az újgyar-
matosítás olcsó és korszerû formája, mert hadsereg és 
háború helyett Európa korábbi gyarmattartó hatalmai 
agymosással is elérhetik céljaikat. A gyarmatosítandó 
államok lakosságát a propaganda eszközeivel úgy kell 
manipulálni, hogy gyarmati függésbe kerülésüket õk 
maguk kérjék. A valóságban nem Magyarországnak 
van szüksége az EU-ra, hanem az EU-nak van szüksége 
a magyar termõföldre, az olcsó munkaerõre és a neki 
kiszolgáltatott piacra. A fõhatalmat gyakorló nemzetközi 
pénzügyi közösségnek pedig arra, hogy Magyarország ál-
landó adósa és kamatfizetõje maradjon. Az EU-tagság bebe-
tonozza az 1989 után Magyarországon is bevezetett pénz-
gazdasági rendszert, amely felváltotta a termelõgazdaságot. 
Az új rendszerben a pénz már nem a gazdasági folyamatok 
közvetítésére szolgáló jelrendszer, hanem egy szûk réteg 
gazdagodását és hatalmát szolgáló magánmonopólium.
A magyar állampolgárok tulajdonát állami segédlettel az 
elmúlt tíz év során magának kisajátító új tulajdonosi réteg 
csak Magyarországnak az EU-ba való kényszerítésével tudja 
megszerzett privilégiumait és a többi magyar állampolgártól 
elvett vagyonának a tulajdonjogát véglegessé tenni. Az EU-
tagság után már nem lesz jogi lehetõség a felülvizsgálatra, 
mert nem lesz többé szuverén magyar állam és törvényho-
zás, amely ezt – a rendszerváltás veszteseinek az érdekét is 
felvállaló – feladatot elvégezhetné.

4. Negyedik kifogásom az, hogy az EU jelenlegi, bü-
rokratikus változatában már nem termelõgazdaság, ha-
nem a forgalomra és spekulációra épülõ pénzgazdaság 
mûködik. A pénzgazdaság célja, hogy a pénzbõl még 
több pénzt állítsanak elõ a pénzvagyon tulajdonosai. A 
pénzvagyon növekedésének azonban nincs felsõ hatá-
ra, ugyanakkor a benne mûködõ kamatautomatizmus 
állandó növekedési kényszer alatt tartja a gazdaságot. 
A pénzgazdaságban tehát minden természeti és emberi 
erõforrást alá kell rendelni a pénzmennyiség növekedé-
sének és a profit-érdekeknek. Ez elpusztítja a természeti 
erõforrásokat, amelyek nagy része nem pótolható.

A pénzgazdaságban az eladósítás és a kamatfizetés 
következtében szükségszerûen a pénz tulajdonosaihoz 
kerül a termelõvagyon, s így az elsõsorban a beruházó 
bankárok tulajdonában halmozódik fel. Az Európai 
Unióban bevezetett pénzgazdaság szükségszerûen 
túlnépesedést idéz elõ, mert mindazok feleslegessé 
válnak, akiknek a munkáján nem lehet elõteremteni a 

magánpénz-monopólium tulajdonosainak a kamatot, 
az eladósított államnak a magas adókat (ezek mintegy 
felét szintén adósság- és kamatfizetésre fordítják), a 
nagytõkéseknek a globálisan versenyképes nyereséget és 
önköltséget. Ezért van az, hogy amióta az Európai Unió 
áttért a pénzgazdaságra, és államok feletti bürokratikus 
diktatúrává alakult át, azóta a bejegyzett munkanélküliek 
száma 20 millió körül mozog. A tényleges munkanél-
küliek száma ennek a kétszerese, mivel számos mun-
kanélküli látva reménytelen helyzetét, már nem keres 
tovább munkát magának, és kikerül a hivatalos nyilván-
tartásból. Az eladósított állam csak az adók növelésével 
és további hitelek felvételével juthat pénzhez. Ez nem 
teszi lehetõvé, hogy adósságszolgálati terheit és szociális 
kötelezettségeit is finanszírozni tudja. Ezért az Európai 
Unió tagállamaiban felgyorsult ütemben bontják le a 
szociális intézményrendszert, hogy a költségvetés mint-
egy felét adósságszolgálatra költhessék a kormányok. 
Ennek következtében az egészségügy nincs kielégítõen 
finanszírozva, mert a pénzoligarchia szemében, amely 
az Európai Uniót létrehozta, a nyugdíjasok milliói csak 
felesleges kiadást jelentenek, amitõl meg kell szabadítani 
az államot, hogy az még több kamatot fizethessen. Ezért 
vált a nemzetközi pénzoligarchia szemében az egészség-
ügy olyan kártékony tevékenységgé, amelyet jelentõsen 
csökkenteni kell, mivel meghosszabbítja a számára hasz-
not nem hozó idõsek és betegek életét.

Az értéket elõállító termelõgazdaság viszonyai kö-
zepette a pénz csupán a gazdasági folyamatok közvetí-
tésére szolgáló jelrendszer és nem a mások munkáján 
való élõsködés és spekulációs gazdagodás eszköze. Ezt 
a jelrendszert az állam ingyenes vagy olcsó közszol-
gáltatásként maga is elõállíthatná. Ehhez csupán arra 
lenne szükség, hogy a nemzetközi pénzügyi közösség 
ellenõrzése alatt álló központi bankoktól a demokrati-
kusan megválasztott parlamentek és kormányok hatás-
körébe kerüljön vissza a pénzkibocsátás, az árfolyam- és 
kamatszabályozás joga. Ma például Magyarországon az 
1991. évi LX. törvény értelmében az állam nem bocsáthat 
ki pénzt, hanem csak állami hitellevelet, vagyis államköt-
vényt, kincstárjegyet és ehhez hasonló értékpapírokat. 
Lényegében ez is pénz és ennek is az állam adóbevétele 
a fedezete. De a hitellevél után milliárdos kamatokat 
kell fizetnie. Ezeket az állami hitelleveleket a bankok 
abból a felesleges kamatjövedelmükbõl vásárolják fel, 
amelyet már biztosítékkal – azaz kockázatmentesen 
– nem tudnak kihelyezni a termelõgazdaságba. Ezért 
arra kényszerítették a magyar államot, hogy tiltsa meg 
saját magának pénz kibocsátását. Ha mégis pénzre van 
szüksége kiadásai fedezésére, akkor viszont tõlük vegyen 
fel hitelt adóslevelek kibocsátásával. Ezek az úgyneve-
zett nem-mûködõ-tõke, vagy portfólió befektetések ma 
Magyarországon 4500 milliárd forintot tesznek ki. Ez az 
élõsködõ tõke teljesen feleslegesen van az országban és 
csak arra jó, hogy az állam a költségvetésbõl 450 milliárd 
forintot odaajándékozzon minden évben a pénzvagyon 
tulajdonosainak kamat formájában.

A Nemzetközi Pénzügyi Közösség azért ragaszkodik 
Magyarország bekényszerítéséhez az Európai Unióba, mert 
ezáltal be tudja betonozni a jelenlegi pénzgazdaságot, amely-
nek alapja a magánpénz-monopólium és a társadalom kamat 
formájában történõ adóztatása. A pénzgazdaság feléli – vég-
legesen elpusztítja – a pótolhatatlan természeti és emberi 
erõforrásokat. A magyar népnek nem fenntartható növeke-
désnek nevezett állandó eladósításra és kamatfizetésre, 
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hanem az emberi élet lehetõségeit biztosító fenntartható 
természeti és humán erõforrásokra van szüksége. Semmi 
sem növekedhet végtelenül véges földünkön.

5. Nem felel meg a valóságnak, hogy a magyar tár-
sadalom akar belépni ebbe a nemzetek feletti bürokra-
tikus struktúrába. A jelenlegi pénzgazdasági rendszer 
haszonélvezõ rétege akar csatlakozni azért, hogy a kialakult 
és rendkívül igazságtalan vagyoni és pénzügyi viszonyokat 
véglegesítse a maga számára. A magyar lakosság 80 %-a a 
rendszerváltás vesztese. Ezeknek a veszteseknek a hely-
zetét tovább rontja az Európai Unióhoz való csatlakozás. 
Kizárólag a pénzvagyonos és korporációs elit, valamint 
az õket kiszolgáló politikai pártok gépezetének az érde-
ke a minden áron történõ csatlakozás a legmegalázóbb 
feltételekkel is. Nem felel meg a tényeknek, hogy Magyar-
ország hasonlóan fog profitálni a csatlakozásból, mint 
korábban Írország vagy Portugália, mert akkor a brüsszeli 
bürokrácia nem tagadta meg az egyenlõ elbánás és a 
viszonosság elvét és ezek az országok lényegesen jobb 
feltételekkel csatlakozhattak, mint most Magyarország.

Norvégia és Svájc határozottan elutasította a belépést 
és nem hajlandó alárendelni magát a brüsszeli bürokrácia 
diktatorikus uralmának. Ettõl még megmaradtak európai 
országnak. Elutasításukból semmilyen hátrányuk, ugyan-
akkor bizonyíthatóan sok elõnyük származott. Rasmussen 
dán miniszterelnök, aki az EU soros elnökeként Koppen-
hágában megkötötte az elõzetes megállapodást a most 
belépésre kiszemelt országokkal, nem járt el igazságos 
módon. Elhallgatta azt a tényt, hogy Dánia több népsza-
vazás ellenére is csak úgy volt hajlandó bent maradni a 
diktatúrává átalakuló Európai Unióban, hogy kikötötte:
a.) dán föld csak dán természetes személyek tulajdoná-

ban lehet;
b.) Dánia nem adja fel pénzügyi szuverenitását, és nem 

veti alá magát a frankfurti Európai Központi Bank 
monetáris hatalmának;

c.) Dánia nem vezeti be a puha és inflációs eurót, ha-
nem megtartja saját nemzeti valutáját, a szilárd dán 
koronát;

d.) a dán polgárok megtartják dán útlevelüket, és nem 
kérnek az Európai Unió útlevelébõl.

Mi nem Európához csatlakozunk, hiszen itt vagyunk 1100 
éve. Európa létezett a brüsszeli bürokrácia diktatórikus 
struktúrája elõtt, és létezni fog, amikor ez a bürokrácia 
már nem uralkodik az európai államok felett. Magyaror-
szág tekintélyét egyértelmûen megnövelné, ha megalázó 
feltételekkel nem csatlakozna ehhez antidemokratikussá 
vált nemzetközi intézményhez.

6. A nemzetközi pénzügyi közösségnek, amely létrehoz-
ta, majd antidemokratikussá átalakította az Európai Uniót, 
az egyes államokon belül a középosztály a legfõbb ellenfele, 
amely megáll anyagilag a saját lábán, és ezért önálló akarat-
képzésre és politikai döntéshozatalra képes. A nemzetközi 
pénzkartell két részbõl álló társadalmat akar. Az egyik rész 
az uralkodó elit, amelyben a hatalom a pénzarisztokrácia, 
valamint az általa pozícióba helyezett politikusok kezében 
van. A másik részt pedig a kiszolgáltatott helyzetû, bérbõl 
és fizetésbõl élõ alkalmazottak, és a segélyezésre szoruló 
eltartottak alkotják. Nemzetközi vonatkozásban a pénzügyi 
közösség legfõbb ellenfele a független nemzetállam, amely 
szuverenitása révén bármikor felmondhatja a kamatka-
pitalizmus rendszerét, és kiviheti az adott országot a 
pénzgazdaságból, és visszavezetheti az értékelõállító 
termelõgazdaság – a valódi közgazdaság – rendszeré-
be.

7. Ha nincs magyar nemzetállam, akkor nincs többé 
lehetõség arra, hogy a magyar föld a magyar földmûvelõk 
tulajdonában maradhasson. A csatlakozással a magyar 
parasztság szükségszerûen elveszíti életfontosságú tu-
lajdonát, a magyar földet. Ezt az okozza, hogy minden 
olyan gazdasági rendszerben, amelyben kamatszedõ 
pénzgazdaság mûködik, a parasztság a végletekig el-
adósodik, mert hitelek felvételére kényszerül, amiért 
elképesztõen magas kamatot kell fizetnie. Ennek követ-
keztében fizetésképtelenné válik és a hiteleket nyújtó 
bankok elárverezik a földjét, vagy maga kényszerül azt a 
bankoknak és korporációknak – azaz külföldi jogi szemé-
lyeknek – nyomott áron eladni. Az Európai Unió nem is 
titkolja, hogy Magyarország lakosságát 8 millióra akarja 
csökkenteni. Hosszú távú tervek készültek arra, hogy 
külföldi jogi személyek nagyméretû, óriás földbirtokokat 
szerezzenek, amelyeket a legmodernebb technológiával 
mûveltetnének, és amelyeken olcsó alapanyagokat ter-
mesztenének. Az EU-tagság következtében magyar falvak 
százai fognak elnéptelenedni, mert lakóikra már nem 
lesz szükség. Munkájukat az olcsó, modern technológia 
pótolja majd. Ezek a feleslegessé vált honfitársaink kény-
telenek lesznek szülõföldjükrõl elvándorolni.

8. Akik érteni szeretnék, mit jelent a kamatfüggés 
útján való rablás, azok számára álljon itt egy idézet a 
Magyar Nemzeti Bank Mûhelytanulmányok 2. címû 
füzetébõl, amely 1993. februárjában jelent meg. Az 56. 
oldalon ez olvasható: Az idõszak egészét tekintve (1973-
1989) mintegy 1 milliárd dollár erõforrásbevonás viszont 
az ezt többszörösen meghaladó, összesen 11 milliárd 
dollár halmozott kamatkiadással járt. Vagyis az ország 
kapott 1 milliárd dollárt és kifizetett érte 16 év alatt 
11 milliárd dollár kamatot. Mi ez, ha nem fosztogatás? 
Ugyanakkor 1989-ben még terhelte az országot 20 mil-
liárd dollár külföldi tartozás, amely részben az 1973-at 
követõ olajáremelés nyomán bekövetkezett cserearány-
romlás következményeinek a kivédésére felvett, mintegy 
7 milliárd dollár tartozást is tartalmazta. A magyar nép 
a Kádár-korszak második felében nem azért élt viszony-
lagosan jobban, mint a többi kelet-európai nép, mert 
ezt a Nyugat megfinanszírozta, hanem szerény jólétét 
pontosan a Nyugat tette tönkre az eladósítással. Ezt a 
jólétét pedig nem a Kádár-korszak gazdaságpolitikájának 
köszönhette, hanem annak, hogy a reálszocializmus 40 
éve alatt mintegy 7 millió abortuszra került sor a pártál-
lami vezetõ réteg támogatásával Magyarországon. Statis
ztikusok szerint egy gyerek felnevelése a társadalomnak 
2 millió forintjába került az 1980-as évek árfolyamán 
számítva. Ha ezt a 7 milliót és a 2 milliót összeszoroz-
zuk, akkor hatalmas összeg jön ki. Ez volt az a pénz, 
amibõl valamivel jobban élt a magyar, mint a lengyel 
vagy román társa. Lengyelországnak 1945-ben 17 millió 
lakosa volt, ma több mint 40 millió. A katolikus lengyelek 
nem kaparták el gyermekeiket, nem fogyasztották el a 
felnevelésükre fordítandó összeget úgy, mint ahogy saj-
nos a magyarok tették kommunista vezetõik áldásával.
A magyar állampolgárok vagyonát az állam, amely csak 
kezelõje volt ennek a vagyonnak, potom áron eladta és 
a mai napig nem számolt el vele jogos tulajdonosának: 
a magyar népnek. A befolyt összeget kizárólag adósság-
törlesztésre és kamatfizetésre fordította. Mégis, 1989-tól 
2003-ig a magyar társadalmat terhelõ összadósság – belsõ 
és külsõ, állami és nem állami, bruttó és nettó – 70 milli-
árd dollárra növekedett. Ez az adósság abban megegyezik, 
hogy adósságszolgálati terheit a magyar lakosság viseli.
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A belsõ adósság 1989 óta megtízszerezõdött, és megha-
ladja a 8 ezer milliárd forintot. Ez az adósság az adós-, 
hitel- és bankkonszolidációra elment ezermilliárdok-
ból halmozódott fel. A bankok a jó kapcsolatokkal 
rendelkezõ bennfenteseknek hatalmas összegeket 
kölcsönöztek, amelyek soha nem kerültek visszafize-
tésre. Ezért az állam pótolta a bankok sokmilliárdos 
veszteségeit, amelyek bankárbûnökbõl, hibákból és 
bûncselekményekbõl halmozódtak fel. Ma az így hatal-
masra duzzadt belsõ adósság kamataira minden évben 
800 milliárd forintot kell fordítani a költségvetésbõl, a 
magyar nép adójából.

A legutóbbi csaló pénzügyi mûveletre 1997-ben 
került sor. Medgyessy Péter (akkori pénzügyminiszter) 
és Surányi György (akkori MNB elnök) megegyeztek, 
hogy az úgynevezett deviza-árkülönbözetbõl létrejött 
veszteségeket visszamenõleg a költségvetésre terhelik. 
Ily módon 2023 milliárd forinttal és 6 évi kamatával 
megterhelték a költségvetést. Ezzel nõtt 8 ezer milliárd-
ra a belsõ adósság. A deviza-árkülönbözet azt jelenti, 
hogyha nagy az infláció, akkor a januárban hazánkba 
érkezõ dollár vagy euró kevesebbet ér forintban, mint 
amikor decemberben távozik. Az így keletkezett veszte-
séget az MNB egy nem kamatozó külön számlán vezette. 
Ez a könyvelésileg veszteségként nyilvántartott összeg 
nem volt igazi adósság, mert az állam saját magának 
tartozott. Ezért kamatot sem kellett saját magának 
fizetnie. Innen kapta azt a nevet, hogy nulla kamato-
zású vagy nullás-állomány. Ezt a fiktív, nem valóságos 
adósságot az állam minden év végén elengedte magá-
nak, és az MNB egyszerûen leírta. Így ment ez éveken 
át, és nem okozott semmilyen problémát. 1997-ben 
azonban az MNB-nek hatalmas veszteségei keletkeztek 
(vajon mibõl és miért?) és ezt kellett pótolnia ezzel az 
adósságcserének elnevezett bankári mûvelettel. Mivel 
ez a költségvetést 3500 milliárd forinttal terhelte meg 

(2023 milliárd + 6 évi kamata), az Állami Számvevõszék 
ki akarta vizsgáltatni, de ehhez a Horn kormány nem 
járult hozzá. Amikor 2001 õszén e sorok írója ebben a 
tárgyban kérdést intézett Medgyessy Péterhez, akkor azt 
válaszolta: Igen megtettük ezt a lépést, hogy az állam 
tanulja meg: a pénznek ára van. A nem állami tulajdon-
ban lévõ vállalatok adósságszolgálati terheit is a magyar 
polgárok viselik. Az állami adósság esetében az állam 
beszedi az adót, majd fizeti belõle a törlesztéseket és 
kamatokat. A nem állami szektor tulajdonosai pedig 
egyrészt adókedvezményeket kaptak és kapnak, s így 
nem veszik ki arányosan részüket a közteherviselésébõl. 
Másrészt kamatterheik egy részét költségként ráterhelik 
a termékeikre, azok ennyivel drágábbak. Harmadrészt a 
magyar munkavállalóknak még 13 évvel a rendszervál-
tás után is az 1/5–1/10-ét fizetik ki munkabérként, mint 
a hasonló munkát végzõ társaiknak az EU-ban.

Befejezésként ezt mondhatom: Ha Magyarország 
ilyen cselédfeltételekkel nem csatlakozna a brüsszeli 
bürokrácia uralmához, az nagymértékben megnövelné 
a magyar nép és állama tekintélyét. A brüsszeli dön-
téshozókat arra kényszerítené, hogy térjenek vissza az 
egyenlõ elbánás és a viszonosság demokratikus elvei-
hez. Ez nem változtatna azon, hogy Magyarországon 
jelenleg is már pénzgazdaság mûködik közgazdaság 
helyett. De ha sikerülne megtartani nemzetállamunkat, 
akkor megmaradna annak a jogi lehetõsége is, hogy egy 
kedvezõ idõpontban kiléphessünk a kamatkapitalizmus 
fosztogató rendszerébõl. Ezt tartom az érem másik ol-
dalának. Úgy gondolom, hogy egy demokratikus kor-
mányzatnak az érdemi döntést jelentõ népszavazás elõtt 
nemcsak a kormány álláspontjáról kellene tájékoztatnia 
a lakosságot. Az egyoldalú propaganda azt szuggerálja 
a lakosságnak, hogy az EU-tagság már befejezett ügy, és 
véglegesen el van döntve. De ha ez így van, akkor miért 
van egyáltalán szükség népszavazásra?
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Az európai uniós csatlakozással kapcsolatos hivatalos 
tájékoztató honlapja:

www.euro.hu 

A Külügyminisztérium honlapja a csatlakozási megál-
lapodáss angol nyelvû szövegével és magyar összefogla-

lókkal: www.kum.hu  

Az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány hon-
lapja:

www.magyarorszag.hu/eu

A csatlakozás hátrányait megfogalmazó csoportok, sz-
ervezetek honlapjai:

Lelkiismeret Csoport
http://groups.yahoo.com/group/

lelkiismeretcsoport 

Összefogás a fennmaradásért
www.fennmaradás.hu

Szabad Magyarországért Mozgalom
www.stana.hu/csillagosveny 

Böröcz József angol és magyar nyelvû tanulmányai:
http://borocz.net

*

A csatlakozás témáját érintõ, vagy azzal foglalkozó könyvek:

Nemeskürty István: Meddig várjunk?  Szabad Tér Kiadó
Nemeskürty István: Mi történt velünk?  Szabad Tér Kiadó

Csath Magdolna: Lenni vagy nem lenni  Kairosz Kiadó
Csath Magdolna: Kiút a globalizációs zsákutcából  Kairosz 
Kocsis István: A Szent Korona misztériuma  Püski Kiadó

Kocsis István: A Szent Korona tana  Püski Kiadó
Drábik János: Uzsoracivilizáció  Gold Book Kft.

Drábik János: Uzsoracivilizáció II.  Gold Book Kft.
Z. Kárpát Dániel: EU-tanázia  Kárpátia Mûhely

Böröcz József és munkatársai: EU-birodalom Replika2001/11

AZ EURÓPAI UNIÓS
CSATLAKOZÁSSAL FOGLALKOZÓ

HONLAPOK ÉS KIADVÁNYOK

A Kós Károly Egyesülés 2003. március 28-29-én tartja tavaszi 
konferenciáját. Témája e számunkéval azonos: az Európai Unió. 
A rendezvényre a Börzsönyben, Kóspallag fölött, a nagyirtás-
pusztai Szent Orbán fogadóban 28-án 17 órától, 29-én 17 óráig 
kerül sor. A programra – szállásbiztosítás nélkül – külsõ érdek-
lõdõket is szívesen lát az Egyesülés. Érdeklõdni Zsigmond 
Lászlónál (Kvadrum Kft., telefon: 388-1709) lehet.
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