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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:
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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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