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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 


