
Természet és társadalom1 

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt jelenlévők! Kedves Hallgatóim! 

Itt, éppen Győrben nem tehetem meg, hogy elhallgassam: ennek a tájnak a szülötte vagyok 
én magam is. Családom sorsa úgy hozta, hogy négy és fél éves koromban elkerültem innét, 
ezért az hihetné valaki, hogy olyan mély nyomokat nem hagyhatott ez a táj az életemben, én 
mégis az ellenkezőjét állítom. Van ennek valami sajátos lélektana, hagyományozó hangulata, 
így meg tudom érteni a XX. század egyik nagy magyar géniuszát, Kodály Zoltánt, aki a 
kecskeméti vasútállomás főnöki lakásában jött a világra, de a szolgálat sora úgy hozta, hogy 
már kéthónapos korában más vidékre vitték. Ennek ellenére egész életében büszkén 
Kecskemétet tartotta szülőföldjének, olyan tájnak, amely életére meghatározó jelentőségű 
volt. Én ilyen kolosszusokhoz természetesen nem hasonlíthatom magam, csak szerényen 
szerettem volna megemlíteni, hogy itt a Rábaközben, a néprajzi tréfálkozások egyik nevezetes 
központjában, Kónyban születtem. Olyan tájon, amely sokak számára talán unalmas, és 
érdektelen, de ha közel hajol hozzá az ember, akkor látja, hogy az égeres, füves, pagonyos, 
ligetes és itt-ott mocsarakkal tarkított táj milyen különös és éppen nekünk való embereket 
termett. Ezért megismétlem, hogy ha itt vagyok Győrben, az innét talán 15 km-re lévő falum 
is eszembe jut. 

Számomra szívmelengető, hogy 25. alkalommal tartja összejövetelét a Honismereti 
Akadémia, és jó szívvel gondolok rá, hogy én is résztvevője lehettem az Akadémia 
alakulásának, és örülök, hogy résztvevője lehetek a mai találkozónak. 

Természet és társadalom címmel vállaltam előadást a Honismereti Akadémián, de ne 
lepődjenek meg, ha az alkalmazott megközelítési mód, amelyet alkalmazni fogok, nagyrészt 
politikai természetű. Ez következik abból, ami a dolgom, de ígérem, nem pártpolitikai alapon, 
hanem nemzetpolitikai szempontból próbálom megfogalmazni a természet és társadalom 
kapcsolatára vonatkozó véleményemet. 

Messziről kell kezdeni, bár meggyőződésem, hogy a világhoz a családon, a közösségeken, a 
nemzet lépcsőin át lehet felemelkedni, én mégis most a nagyvilágból próbálok visszatérni a 
hazai környezetbe az ember-természet kapcsolatának elemzésére. Úgy hiszem, mindenki így 
van vele, naponta elég sok riasztó információt hallhatunk az ember és természet 
kapcsolatáról, fölbukkannak a katasztrófa-jóslatok. Nem hiszem, hogy a pásztorgyerek rossz 
története kell, hogy eszünkbe jusson erről, valóban katasztrófa előérzetben élünk, még akkor 
is, ha nemzedékünk számára talán nem lesz élmény. De az utánunk jövők számára ott van a 
katasztrofális lehetőség, hogy oly végletesen szétszakad ember és természet, társadalom és 
természet kapcsolata és oly mértékben szembekerül e kettő egymással, hogy akár az 
emberiséget - legalábbis eddig kialakult életformáját - fenyegeti itt a Földön. 

Eszembe jut az az eredménytelen konferencia, amelyet a II. Rióként szoktak emlegetni. Az 
ENSZ-közgyűlés legutóbbi ülésszakán történt, ahol a globális érdekek nevében léptek föl, s a 
globalizációt hirdető, azt ideológiává tévő nagyhatalmak és a hatalmat befolyásoló erők és 
eszközök néhány alapvető kérdésében nem tudtak dűlőre jutni. Mert a mához ragaszkodó és 
a 24 órás perspektívát szolgáló érdekek még mindig erősebbek, mint az ember hosszútávú, 
messzebb tekintő érdekei. Amikor katasztrófa-jóslatok kerülnek elő, nem arról van szó, hogy 
eltarthatja-e a földgolyó azt a 6 milliárd embert, amely most él rajta, hiszen józan számítások 
is kimutatják, ennél több ember, emberi mintájú életének adhat lehetőséget a Föld. Az 
életmódunkkal, termelő berendezéseinkkel a modernizációnak és növekedésnek nevezett 
emberi kezdeményezésekkel van a baj, ami abból adódik, hogy egy sajátos tőkekoncentrációs 
küzdelem révén a mindennapi érdekek lehúzó ereje nagyobb, mint a távlati érdekeké. Ebben 
az emberi intézmények közül a legdöbbenetesebb az állam sorsának alakulása. Az államé, 
amely - akár nemzeti keretek között, akár birodalmi formák között teremtette is meg az 
emberiség - mindenképpen arra fogadott intézmény volt, hogy a messze tekintő érdekek 
biztonságának megteremtője legyen. Ma ez az intézmény is alászállt a mindennapi 

1 A XXV. Honismereti Akadémián Győrben 1997. július 4-én elhangzott előadás szerkesztett szövege. 
(Szerk.) 
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érdekeltségű gondolkodás világába. Ez ma szinte egyetemes világtörténelmi jelenség, így az 
embernek előbb saját társadalmi intézményével kell megbirkóznia, hogy valóban ígéretet 
tehessen arra: a természet is megó'rzi abban a formában, amely még emberi életre ad 
lehetőséget. 

Hat milliárd embert említettem és gondolják meg: az öt milliárdot 1989. nyarán jelentette be 
az ENSZ. Hogy milyen népszámlálási adatokat használtak, ez legyen az ő dolguk, de jól 
emlékszem, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetsége bejelentette, hogy az emberiség 
lélekszáma a Földön elérte az öt milliárdot. Egyúttal jelentette azt is, hogy ebből az öt 
milliárdból mindössze egy-másfél milliárdnyi lélek az, amely elmondhatja magáról, hogy a 
XX. századi ember követelményei szerint élhet, a többi ez alatt a létforma alatt küzd a 
mindennapokkal. Gondolom ez az arány azóta sem javult. 

Az előbb a tőkekoncentráció irányáról beszéltem, mint egyik katasztrófát előidéző 
mozgásformáról. Ennek pedig az adatai nem túl biztatóak: az 1960-as években a világtőke 
2/3-a fölött rendelkezett az emberiség 1 /3-a, 1995-ben a világtőke 75 %-a fölött rendelkezik az 
emberiség 25 %-a. Mi következik ebből? Egyrészt, hogy nem csak az embert, hanem a 
természetet kizsákmányoló akciók is tovább folytatódnak. Másrészt az, hogy arányaiban még 
nagyobb lesz az a létminimum alatt élő tömeg, amely mindinkább egyfajta tenyészetre és nem 
társadalomra hasonlít. Véletlenül se gyanúsítson meg senki félreérthető és félreértelmezhető 
gondolattal, én az emberiséget természetesen egységes fajnak és egyedeiben egyazon 
képességű természeti és társadalmi jelenségnek tartom. A berendezkedésről beszélek amikor 
azt mondom, hogy ezek a viszonyok a századfordulóra, vagy az utána következő évtizedekre 
vegetációs tenyészeti szintre süllyesztik az embert. Hiszen akinek létéhez naponta kell 
megküzdenie olyan életben tartó eszközökkel, amilyeneket látunk az éhség- és a szegénységi 
zónákban, az elrugaszkodik még saját hagyományaitól is. Ezek azok a drámák, amelyek 
keretében nemzeti problémáinkat nézni kellene. 

Mindez egyfajta modernizációs és globalizációs ideológiával összekötve jelenik meg az 
emberi kapcsolatok történetének világában, amellyel úgy érzem vitatkoznunk kell. Én 
mindenképpen vitathatónak tartom, hiszen csak azt az embert, embercsoportot, 
embertömeget lehet leválasztani saját történelméről, előtörténetéről, és hagyományáról, 
amelyiket egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetbe hoznak. Ebből következően életformája 
szervezésére minimális vagy semmi ideje és lehetősége nem marad . A globális világnál 
maradva, javított-e a helyzeten az elmúlt évtizedek politikai fordulata, különösen az utóbbi 
évtizedé, a rendszerváltásé, egy birodalom összeomlásáé. Olyan birodalom omlott össze, 
amelyik világmegváltó eszmékkel kezdte, egy messianisztikus ígérettel és világforradalmi 
perspektívával. Eleve kijelentette, ideológiai kiindulópontjaira hivatkozva, hogy ő lesz az a 
társadalom, amelyik a természettel való viszonyt is rendbe teszi, mégpedig oly mértékig, hogy 
a természetet teljes formájában leigázza és az ember szolgálatára kényszeríti. Ez a becsvágyó 
program, a sztálini nagy természetátalakító tervek képében jelent meg, ahol a vízió arról szólt, 
hogy a folyók folyási irányát megváltoztatják, pusztaságokat változtatnak virágzó földekké. 
Zsákutcás volt az egész kísérlet, emberellenes az egész vízió. Ennek a birodalomnak el kellett 
tűrnie, az utóbbi évtizedekben saját magát buktatta meg, végül le is váltotta önmagát. 

De a problémánkat illetően jobb helyzet következett-e? Ez a nagy kérdés. Egy pillanatra -
még ha botránykeltő is, amit mondok - el kell időznöm egy ténynél. A nyugat, a szabad világ, 
a demokrácia nem tudott mit kezdeni ezzel az átalakulással. Megnyert egy III. világháborút 
puskalövés nélkül és azokat az eszközöket, amelyeket sokmilliárdos tételekben háborús 
célokra kellett volna költenie, egyetlen krajcárt sem tudott a béka újjáépítésére fordítani. Sőt, 
mivel világgazdasági recesszió idején jött ez a nagy világtörténeti váltás, a megüresedett 
politikai-halmi vákuumba került Közép- és Kelet-Európára hárították át saját válságukat. 
Átgördítették és ennek következtében fellélegzett Nyugat-Európa, az Unió ismét növekedési 
lehetőségekhez jutott, miközben mi itt vergődünk. Nem abban a dilemmában, hogy 
tisztázzuk a viszonyunkat a természethez és a társadalomhoz, hanem abban a dilemmában, 
hogy 4 millió ember egy 10 milliós országban hogyan tud megélni? Tehát Közép-Európára is 
ráköszöntött a mindennapi élet gondjainak olyan problémája, amellyel eddig, ilyen formában 
nem kellett küzdeni. 
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Egy félmondat erejéig sem akarok félreértést hagyni magam mögött. Ez nem a 
rendszerváltás elleni beszéd. Én a rendszerváltás jelentőségét hangsúlyozom, aminek 
mindenképpen be kellett következnie, és - még ha TV-sorozatok most operettesíteni is akarják 
az egész átalakulást - , Magyarország elévülhetetlen történelmi érdeme, hogy elébe ment az 
elkerülhetetlennek, és segítette a változást. Nem erről beszélek, amikor a helyzetet jellemzem, 
hanem arról, hogy mi történt az előbb említett tőkekoncentráció révén, az emberiség 
történelmében. Az történt, hogy ezt mint egy - főleg munkaerő-gazdálkodási szempontból -
kihasználandó és kihasználható helyzetet megragadta a gazdag országok tőke-
kezdeményezése, és levetette azt a zablát, amelyet jóléti állam, szociális piacgazdaság 
formájában a háború után rávetettek. Hiszen megszűnt az a birodalmi fenyegetés, ami ezt a 
zablát - hogy úgy mondjam - elviselhetővé tette a tőke számára. Sőt önmérsékletet tanúsított, 
hiszen a kommunizmus rémképe végiilis nyugaton hozta meg a hasznát. Ez a rémkép elmúlt, 
és a munkaerő-gazdálkodásban a szociális piacgazdaság, a jóléti állam elvét föladva a termelő 
berendezések megújítását indították el az olcsó munkaerő irányába. Ezért lesz óriási 
fellendülési terület a mai Kína, 1 milliárd 200 millió lakosával. Tessék belegondolni, mit jelent 
majd, ha minden kínai fogat akar mosni. Hány fogkefe kell ahhoz? Ha csak ezt az egy tétel 
említem, látnivaló, hogy mire megy a játék. Ettől van az, hogy a pénzvilág valójában egy 
fölfújt luftballon. Ehhez értő emberektől hallom, hogy a mai világ pénzforgalma mögött, a 
reálteljesítmény nem éri el a 10 %-ot sem. A német márka azért lehet az euro alapja - ha 
egyáltalán az lesz - , mert ez még ezen fölüli teljesítményt tud tartalmazni. Nem lehet véletlen 
az a gondolat, amely II. János Pál pápa szociális enciklikájában, a Centézius Annus-ban 
fogalmazódott meg, amikor leírja, hogy a kommunizmus bukása nem igazolás a 
kapitalizmusra. Őt aztán nem lehet meggyanúsítani azzal, hogy valami kommunista 
vonzalom élne benne, mindannyiunknál többet tett azért, hogy ez a balsikerű kezdeményezés 
eltűnjék az emberiség életéből. De jelzi, hogy a probléma itt maradt közöttünk. 

Tehát az ember és a természet, a társadalom és a természet viszonyában csak akkor lehetünk 
eredményesek, ha újra napirendre tűzzük intézményeink átalakítását. Az emberi 
intézmények segítenek a világban olyan termelő-elosztási viszonyokat létrehozni, hogy ne 
kelljen 4-5 milliárd embernek tenyészet-szinten élnie, és ne lehessen egy szűkebb 
embercsoportnak a világ egy főre jutó energiaellátásának 20-szorosát felhasználni, mint 
például az Egyesült Államok lakossága. 

Véletlenül sem a kilátástalanság érzését akartam ezzel a vázlatosan rajzolt ábrával kelteni, 
inkább csak azt, hogy milyen világtörténelmi folyamatok közepette kell nekünk itthon 
nemzeti létformát szervezni, Magyarország és a Kárpát-medence népeinek kapcsolatát -
egyebek között a természettel is - rendbe tenni. 

Időről-időre, néha még a valósághoz közel álló emberek ajkáról is különös kijelentéseket 
hallok: Magyarország ismét Szent István-i jelentőségű döntés előtt áll. Van aki ezt 
jóhiszeműen mondja, van aki blöfföl. De a tény maga blöff. Nincs itt Szent István-i döntési 
lehetőség. Más döntés volt az akkor, az európai hatalmi és civilizációs kulturális viszonyok 
között, valódi döntés, amelynek során a magyarság sorsa szempontjából, viszontagságok 
létünk ellenére, csoda történt. Itt most csodákról nincs szó, kijelölt pályákon vagyunk, 
alapszabállyal működő klubok tagjai lehetünk, mint kérelmezők. Tárgyalási pozíciónk azon 
múlik, mennyire tudjuk felismerni saját érdekeinket, és mennyire tudjuk a bennünket majdan 
befogadókat meggyőzni arról, hogy szükségük van ránk. Érzékelhető tehát, hogy nem Géza 
fejedelem és Szent István dilemmái előtt állunk, hanem hogy ezen a kijelölt pályán nemzeti 
érdekeink szerint tudunk-e mozogni, és nemzeti érdekeinket képesek vagyunk-e 
érvényesíteni. Gondolják meg: ha jön a brüsszelesített, bürokratikus Európa, a szubvenciók 
rendszerétől a természettel való viszony rendezéséig közös intézményrendszer fogja kiszabni 
a pályát. Aggasztó, hogy ez a közös intézményrendszer ma még nem érzékeli a fenyegetést, a 
katasztrófát, ezért a természet kihasználásának és nem a természet megvédésének és 
fenntartásának a programja az erősebb. Mit jelent ez? Hogy bár jelszavakkal szépen 
beburkolják, de terjed a „fenntartható fejlődés" kifejezés. De még nem látszik az a koncepció, 
amelyik a fenntartható fejlődést össze tudná egyeztetni az emberiséggel. Hiszen az amerikai 
állampolgár tékozló fogyasztása és embert becsmérlő életformája ugyanolyan életidegen, 
mint az, ami Afrika közepén bekövetkezett éhezés. Ezt a kiegyezést én egy kicsit távolinak 
látom, ezért a nagy globalizációról és modernizációról füstölgő és pöfögő ilyen-olyan 
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gondolatok mögött azt nézem, hogy Magyarország mit tehet és mit kellene tennie ebben a 
helyzetben. 

Etekintetben már az értékek világába kell menni, és nem az ember-természet kapcsolata az 
egyetlen mérvadó, hanem az emberi értékrend szabályainak tiszteletben tartása. 

Az ajánlott globalitással és globazilációval szemben - amit sajnos a Nemzeti Alap-
tantervnek nevezett elaborátum is tartalmaz - , én a nemzeti kiindulású világba tartást 
tekintem főiránynak. Ez megfelel egyrészt az ember történelmének, de megfelel természetes 
kiindulópontjainak is. Hisz a család az, ahol ez a kettő a legelevenebben találkozik, hiszen 
valahol létrejön az ember. Az ember újratermelése - bocsánat a triviális kifejezésért - a 
családban kezdődik. Tehát ez a közösségi kiindulópont, és ennél emelkedettebb közösségbe 
úgy tud eljutni, ha maga a család elég emelkedett ahhoz, hogy belássa: nemzedékeinek, 
kitermelt utódainak iskolára, nemzeti kapcsolatra, együttműködésre, társadalmi 
kooperációra van szüksége. Itt vannak a bajaink saját természetünkkel, lehetőségeinkkel, 
hogy miközben a világ egy valóban aránytalan méretű demográfiai robbanással küszködik, a 
magyar nemzet súlyos demográfiai deficittel küzd. Ha erről beszélünk, és a demográfia, mint 
társadalmi mozgásokat jelző információ itt áll előttünk, akkor azt kell mondani, hogy 
Magyarország problémája nem azonos az emberiség globális problémájával. 

A másik, amit ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy a demográfiai deficit mögött még 
egy külön társadalmi probléma húzódik meg, mégpedig az, hogy fő iránnyá vált az 
elszegényesedés a társadalomban. Ez pedig olyan emberi élmény, amelynek ha drámáját meg 
is éljük, lényegét nem mindig értjük. Éppen az értékrend rombolása, roncsolása 
szempontjából a mai magyar társadalom legdrámaibb jelensége ez az elszegényesedési irány, 
hiszen milyen morális és értékrendbeli tartás éljen egy társadalomban, amelyben egyetlen 
biztos pálya van, a lecsúszás. A fölemelkedés véletlen és szerencse dolga, márpedig ennek 
morális következményeit azt hiszem nem kell külön mérlegelni. A római katolikus egyház 
tavaly augusztus 20-ára kiadott egy szociális enciklikához hasonló körlevelet, amely szerint 
1996-ban 4 millió ember élt létminimum alatt. 

Értesülünk bíztatónak látszó adatokról is, ezek között szerepel egyebek között az, hogy az 
utóbbi 6-7 esztendőben Magyarországon javultak a természeti-környezeti viszonyok. Minden 
bizonnyal így van, csakhogy ez nem tudatos társadalomszervező, országépítő és újjáépítő 
program keretében történt, hanem a magyar nemzetgazdaság összeomlása miatt egyszerűen 
30-33 %-al csökkent a bruttó nemzeti termék. Nekünk előbb magunkat , életlehetőségeinket 
kell újjáépíteni, nemzeti elkötelezettségünket, identitásunkat rendbe tenni, és akkor majd a 
természettel való viszonyunkat is rendbe tudjuk tenni. Akkor majd nem válság hozza a 
természeti környezet javulását, amiért nincs gyomirtóra, műtrágyára pénze a mai gazdának, 
amiért be kell zárni az ózdi meg a miskolci üzemet, amiért Várpalotán kevesebb gyárkémény 
füstöl, és Peremartonban meg Fűzfőn, vagy éppen Győr környékén kevesebb széndioxidot 
okádnak az üzemek. Ez még nem azt jelenti, hogy itt megoldották ezt a problémát, hanem 
éppen ellenkezőjét, hogy még mindig nincs terv arra, hogy ha a növekedés elindul, ne térjen 
vissza ez a probléma. Ez az igazi nagy kérdése a magyar nemzetgazdaságnak és 
társadalomnak, ha már a társadalom és természet, ember és természet viszonyát firtatjuk. 

Itt kell fölpattannom a vesszőparipámra: az oktatás, a képzés és a tudományos kutatás 
jelentősége felbecsülhetetlen, pedig olyan korszakban élünk, amikor ezeket lebecsülik. Hiszen 
a bruttó nemzeti termék zuhanása mellett a csökkenő társadalmi teljesítmény és az ebből 
eredő csökkenő jövedelmem belül is tovább zsugorodott az oktatásra, kutatásra fordítandó 
eszközök aránya. Márpedig egy társadalom, amely emelkedni akar, még válság idején is tudja, 
hogy milyen eszközök állnak rendelkezésére. Csakhogy egy csődbe ment állam nem képes 
válságkezelő programot tervezni, hiszen ragaszkodnia kell ahhoz a rögeszméhez, hogy előbb 
az államháztartás rendbetétele a fontos, és az államháztartási egyensúlyon keresztül vezet az 
út az emberi teljesítmény újra tervezéséhez és a felemelkedéshez. Ezt a babonát nem sikerült a 
magyar gazdaságpolitikából, így az ember és természet viszonyából sem kikapcsolni. Pedig 
ha meggondolom, hogy még a nálunk ma is sokkal szegényebb országok nagyobb erőket 
fordítanak oktatásra, képzésre, pontosan azért, mert a távlataikat szeretnék megtervezni. Nem 
arisztokratizmusa, hanem előrelátó képessége miatt szeretném megemlíteni gróf Klebersberg 
Kúnót, aki az 1920-as években - volt-e annál nehezebb helyzetben valaha is az ország -
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erőteljes iskola- és egyetemfejlesztési programot tudott megvalósítani. Amikor elvesztvén az 
I. világháborút, elbukván két forradalom, megtizedelve spanyol-járványtól, s megsarabolva 
Trianontól, ezer tanyai iskolát lehetett építeni, három egyetemet elindítani. Ebben van valami 
üzenet a mai kormányok és mai politikai eró1< számára, hogy egy méltósággal és előrelátó 
módon gondolkodó nemzet még válság idején is tudja, mi az, amit nem szabad martalékul 
dobni. Restrikcióval, megtakarítási intézkedésekkel csak roncsolni lehet. 

Bizonyos mérések szerint a most megszületett gyerekek - iskolakorúvá válva - 60 %-a olyan 
környezetből jön, amelyik iskolaellenes. Ezt mutatja a szegénység katasztrófaképző és 
értékrend-romboló hatását. Hiszen ezeknek a családoknak egy iskolatáska összeállítása, egy 
cipő megvásárlása, a taneszközök birtoklása nem perspektívaépítő beruházás, hanem 
elviselhetetlen teher. Ráadásul amúgy is nyilván olyan civilizációs és kulturális környezetben 
élnek, hogy az iskolára legfeljebb köpni tudnak, gyermekmegőrzőnek tudják esetleg 
elfogadni, ahová még a felelősség, a nevelési felelősség is áthárítható. Hát ebben a helyzetben 
kell nekünk, hogy úgy mondjam újjáépítési programot megvalósítanunk, és ebben az 
újjáépítési programban a társadalom és a természet kapcsolatát rendezni. 

Én a természetadta adományok közé sorolom azt is, hogy itt a Kárpátok övezete térségében, 
a Kárpát-medencének nevezett földrajzi és geopolitikai összefüggésrendszerben 13-14 
milliónyi magyarnak más népekkel együttműködve kell élnie. Egymásra vagyunk utalva. A 
sorsközösségről a természet fog üzenni. És attól a pillanattól kezdve, hogy ez az üzenet 
megérkezik, kényszerít majd bennünket emberibb formájú társadalom megteremtésére, 
benne a tőke újbóli megzabolázására, hogy az emberi biztonság is legyen akkora érték, mint a 
tőkehaszon. A magyar állam belső elosztási viszonyai azt mutatják, hogy egy spontán hatás a 
kiszolgáltatottság érzésével együtt működik. Megint csak száraz, elkedvetlenítő adatok: 
Százhalombattának 18 ezer lakosa van, és a város évi költségvetési főösszege: 18 milliárd 
forint. Hajdúnánásnak épp a duplája, 36 ezer lakosa van- és évi költségvetési főösszege: 3 
milliárd forint. Ez nem jövedelmi, forrásbeli aránytalanság, hanem egyszerűen annak 
köszönhető, hogy Százhalombattát még most is, mint egy kolóniát fogják fel, egy olyan 
munkástelepet, amely két nagy vállalat ölében van, és az el van látva eszközökkel, amit az 
ország más részétől vonnak el. Amíg egy állam nem tud magához térni olyan mértékig, hogy 
egy 93 ezer km2-es területen a régiók leszakadásával és a társadalmi szakadékokkal szemben 
valamiféle perspektivikus erőt jelentsen, addig azt az államot csődintézménynek kell 
tekinteni. Ez annál szomorúbb, mert magyarságunk történelmében, még a hódoltatások, még 
a Habsburg rezsimek, még az orosz elnyomás ellenére is az államiság és az államalkotó 
képesség volt egyik legnagyobb identitásforrásunk, s most itt állunk egy eszköztelen és 
kifosztott állammal, amelyik elhagyta szolgálati helyét és nem azt teszi, amit kellene, hanem 
valami mással foglalkozik. 

Furcsa és rossz kifejezés, hesegessük el, hogy megyünk Európába. Ott vagyunk, nélkülünk ez 
az Európa nem lenne és nem ilyen lenne, amilyen. Itt nem erről van szó, hanem hogy bizonyos 
európai intézményekre nekünk is szükségünk van. Mindenféle hitegetéssel szemben, hogy 
„ha ott leszünk, boldogok leszünk", szeretném hangsúlyozni, hogy akkor leszünk ott, amikor 
már boldogultunk. Nem valamiféle kegyosztó gyógyintézetről van tehát szó, amikor az 
Európai Uniót emlegetjük, hanem nagyon is kemény érdekek mozgatta szervezetről, 
amelynek csak olyan országok lehetnek a tagjai, akik meg tudják oldani problémájukat. Nem 
nyavalyás nemzetek gyógyítgatásával foglalkoznak, hanem problémáikat megoldani képes 
nemzetek felvételével. 

Az amszterdami gyürkőzés arra utal, hogy csak a nemzetek Európájának és nem a 
szupranacionális nemzetek fölötti Európának van perspektívája. Földcsuszamlásszerű 
változás volt a brittaniai választásokon, de európai dolgokban az új kormány sem mond mást, 
mint az elődje, hogy tudni illik csak a nemzetek Európájában vagyunk hajlandók részt venni. 

S közben nekünk azt sugallják, hogy adjuk föl magunkat, kényelmesebbek leszünk 
számukra, ha elvesztjük arcunkat, ha elmaszatoljuk magunkat. Tessék megjegyezni: csak 
önazonosságában, identitásában erős, nem megzavart és nem magukon kívül lévő nemzetek, 
hanem maguknál lévő nemzetek juthatnak be ebbe az európai intézményrendszerbe. Ha ez a 
perspektíva beválik, ha valóban kell nekünk, s kellünk nekik, akkor ezek az új viszonyok a 
természettel való pozitív viszonyainkat is kialakítják. 

Pozsgny Imre 
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