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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-
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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-
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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.


