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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 



48 49

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 


