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problémája csak, de Európa felelõssége nagy benne. Azt 
is mondanám, hogy az amerikai áramlatokat egy nem 
hatékony védekezés mellett beengedtük, Európa nem 
tudta megszûrni, hogy mi a jó és mi a rossz.

Gerle János: A kérdés most, amikor Magyarország 
a csatlakozás elõtt áll, úgy vetõdik fel, hogy tudunk-e 
olyan szellemi értéket közvetíteni, magunkkal vinni 
ebbe a közösségbe, ha tetszik, testvéri közösségbe, a 
nagyobb és erõsebb családba, amely segíti azt, hogy 
erre az értékvesztésre ráébredjen.

Dienes-Oehm Egon: Biztos tud, azt mondják, hogy 
a magyar ember innovatív, hát majd meglátjuk. De még 
egyszer mondom, ez nem szellemi közösség, az Európai 
Unió nem eszmei, szellemi közösség, hanem elsõsorban 
gazdasági. Igaz ez akkor is, ha az elmúlt évtizedben egyre 
fokozottabban nyilvánult meg a gazdaságon kívüli di-
menziókban, köztük a politikában, a szociális világban, 
a kultúrában. Jövõbeli feladat, hogy a közös európai 
történelmi értékeknek a kontinens lakóinak többsége 
a tudatára ébredjen. Ezen kellene valamennyiünknek 
munkálkodnunk.

DR. NEMES CSABA
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Stratégiai 
Tervezési és Együttmûködési Fõosztályának vezetõje

Gerle János: Kérem, mondja el, mivel foglalkozik és ez 
hogyan kapcsolódik a csatlakozás kérdéséhez.

Nemes Csaba: A Stratégiai Fõosztály vezetõje vagyok 
és már jó tíz éve foglalkozom ilyen témákkal különbözõ 
beosztásban. Két nagy fontosságú üggyel foglalkozom 
most is, amelyeknek nyilván vannak az európai uniós 
csatlakozáshoz kapcsolódó pontjai. Az egyik a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program, a másik, ami ennél is szoro-
sabban összefügg a 2004 utáni európai uniós létünkkel, az 
a Nemzeti Fejlesztési Terv, amelynek a környezetvédelmi 
ügyeit készítjük elõ.

Elõször az EU-csatlakozás és a környezetvédelmi 
program kapcsolatáról: a csatlakozási tárgyalások témája 
elsõsorban a jogharmonizáció volt, hogy milyen joganyaga 
van az Európai Uniónak, ami érinti a környezetvédelmet 
– több, mint 300 irányelv és rendelet közvetlenül, és 
sokkal több, ami nem közvetlenül erre vonatkozik –, és 
hogy ezeket milyen módon vesszük át, és helyezzük be 
a magyar jogrendszerbe. Ezek a tárgyalások zárultak le 
tavaly júniusban, ideiglenesen. Mert addig ideiglenes 
minden ilyen megállapodás, amíg minden EU tagállam 
nem ratifikálta hazánk csatlakozási kérelmét. 

A tárgyalásokon kapott az ország néhány úgynevezett 
derogációs tételt, amely ideiglenes eltérést jelent az euró-
pai uniós szabályoktól. Mi sokkal többet kértünk volna, de 
a tárgyalások végeredménye az lett, hogy négy fõ területen 
kaptunk enyhítést. Az egyik a csomagolóanyagok kezelé-
sére vonatkozó különbözõ elõírások teljesítése; a másik 
az úgynevezett nagy tüzelõ berendezésekre, leginkább az 
erõmûvekre vonatkozó szennyezõanyag-kibocsátási téte-
lek; harmadik a veszélyes hulladékok kezelésével kapcso-
latos irányelvek honosítása és a negyedik, önmagában is 
óriási és költséges tétel, a szennyvízkezelésre vonatkozó 
szabályok betartása. 

Ebben a négy fõ tételben kaptunk néhány éves, a 
szennyvíz esetében sokkal hosszabb határidõ haladékot. 

Ezekkel szorosan összefügg – amivel én személyesen 
foglalkozom – a környezetvédelmi program, tudniillik ez 
határozza meg az ország középtávú környezetpolitikáját és 
az azzal kapcsolatos feladatokat; kinek mit kell csinálnia, 
kik a felelõsök kormányzati és önkormányzati oldalról, 
meghatározza, hogy milyen forrásokra van szükség, és 
feltárja, hogy milyen források vannak. Itt már figyelembe 
kell venni, hogy mire várható hazai pénz, mire uniós pénz. 
Gondjaink is lehetnek majd, mert elõzetes számításaink 
szerint sokkal több pénzre lenne szükségünk ahhoz, hogy 
teljesítsük az uniós elvárásokat, mint amirõl tudjuk, hogy 
meglesz. Ugyanakkor a program elkészítése és végrehaj-
tása nemcsak hazai érdek és EU-s elvárás, hanem törvényi 
elõírás is.

Az elsõ környezetvédelmi programot 1997-ben fo-
gadta el a Parlament, ez a hatéves program most zárul le, 
illetve kicsit csúszik; de a második programnak már idén 
hatályosnak kell lennie, hiszen a 2003 és 2008 közötti 
idõszakra szól. A programra vonatkozóan még az elõzõ 
kormány elfogadott egy koncepciót, mi most készítjük 
magát a részletes programot, amely az Országgyûlés elé 
kerül még ebben a félévben. 

Ennek a programnak kilenc akcióprogramja lesz. Gya-
korlatilag majdnem mindegyik érinti a különbözõ típusú 
európai uniós elvárásokat, és hasonló szemléletû, mint az 
Európai Unió hatodik, tavaly elkészült környezetvédelmi 
akcióprogramja, amely 2010-ig szól. Azt is figyelembe vet-
tük és jónéhány más nemzetközi dokumentumot is. 

Az elsõ és talán legfontosabb pont a szemléletformá-
lásra vonatkozik, a második a klímavédelemmel, az éghaj-
latváltozással foglalkozik. Elsõ megközelítésben azt gon-
dolnánk, hogy ez a kérdés számunkra nem olyan fontos, 
azt hihetnénk hogy ha az éghajlatváltozás bekövetkezik, az 
nem lesz ránk olyan nagy hatással, pedig maga akcióprog-
ram is több területet érint, az energetikát, a közlekedést és 
a mezõgazdaságban végbemenõ folyamatokat. Tekintettel 
kell lennünk azokra a kibocsátott szennyezõanyagokra, 
amelyek az üvegházhatást kiváltják, de hatásal lesz életünk 
olyan fontos környezeti elemeire, mint a víz és a talaj is. 
Ha ez az éghajlatváltozással foglalkozó program sikeres, 
akkor minden más, környezeti szempontból fontos elem-
re is pozitív hatással lesz. 

Harmadik a környezetegészségügy és az élelmiszer-
biztonság területe. Itt is nagyon fontos a talajszennyezés 
kérdése és a különbözõ genetikailag módosított szerve-
zetek is, amelyek egyre inkább bekerülnek majd – sajnos 
– a mi élelmiszerforgalmunkba is. Ezzel kapcsolatban 
az Európai Uniónak az USÁ-hoz képest még viszonylag 
szigorú az elõírása. Nálunk született egy törvény, ami 
a genetikailag módosított szervezetekre vonatkozik, az 
szigorúbb, mint az Unióé, és reméljük, hogy szigorúbb 
is marad. Fontos, hogy ebben a programban is megemlít-
sük, hogy mi a szabályozásunkat jobbnak tartjuk, mint az 
Unióét. És ez is segítség, hogy megmutassuk, hogy mi az, 
ami nekünk fontos. Nagyon sok termék, ami az Egyesült 
Államokból érkezik, szóját tartalmaz, és a szójának 70-80 
százaléka genetikailag módosított. Nem igazán ismerik a 
szakemberek, hogy milyen lehetséges káros hatása van, de 
ha nem ismerjük, legalább azt az érvet használjuk – ami 
egyébként ENSZ alapelv –, hogy legyünk elõvigyázattal, és 
ne használjuk azt, amirõl nem tudjuk, milyen veszélyeket 
rejt. Érdekellentétek persze vannak kis hazánkban is, más 
országokon belül is, hogy mit mikor használjunk, óriási 
viták vannak, bár a génkezelésnek vannak elõnyei is, mert 
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elõ lehet állítani aszálytûrõ vagy betegségtûrõ fajtákat, de 
vannak veszélyei is, amikrõl jobb, ha beszélünk, mint ha 
nem, mert akkor nem tudunk védekezni sem. 

A negyedik akcióprogram a hazai biodiverzitás 
megõrzésével foglalkozik. Tudni kell, hogy szerencsé-
re Magyarország, meg jó néhány más társult ország 
biodiverzitása sokkal gazdagabb, mint a jelenlegi európai 
uniós országoké; az egyik célunk, hogy ezt õrizzük meg. 
Õrizzük meg, amink van. Ezért is fontos, hogy legyünk 
erõsebbek, mint az Európai Unióban fellelhetõ szabá-
lyozás. Ez vonatkozik a kulturális örökségre is, de most 
maradjunk a környezetnél. 

A következõ terület a városi életminõség – az elõzõ 
hatéves programban csak településrõl beszéltünk –, most 
ezt kettébontjuk; köztudott, hogy több mint 300 város 
van az országban, de ennek nagyjából csak 10 százaléka 
városias település, mégis a lakosságnak több mint a fele 
ezekben lakik. Másfajta problémákkal szembesül kör-
nyezeti szempontból, szociális szempontból is, mint a 
vidéken, a kisebb településeken élõk. Ezt követi a vidéki 
környezetfejlesztési és területhasználati program, ami 
különbözõ problémákat fogalmaz meg a földhasználat-
ban, a mezõgazdaságban, a kistelepülések kapcsán.

A víz minõségével kapcsolatos akcióprogramot is 
megfogalmaztuk, ez a fenntartható édesvízhasználattal 
foglalkozik. Régen az ország viszonylag gazdag volt vízben, 
a jelenlegi területen a felszíni vizeink több mint kilencven 
százaléka kívülrõl érkezik. Emiatt is fontos, hogy ami itt van, 
azt megvédjük. A felszín alatti vizeink jó része is veszélyez-
tetett, tehát gyakorlatilag ez a program arra fog fókuszálni, 
hogy a bejövõ felszíni vizeinket minél elõbb tisztítsuk meg, 
és a távlati ivóvízkészleteinket védjük meg. 

Az utolsó két terület az úgynevezett hulladékgazdál-
kodással és a környezetbiztonsággal foglalkozó program. 
Az utóbbiban részben kármentesítési elemek is vannak, 
olyan kérdésekkel is foglalkozunk, amelyek hosszabb táv-
ra, akár 20-30 évre érvényesek. Próbáltunk egy kis magot 
elvetni, hogy a környezetpolitika, a környezetvédelem 
majd úgy 10 év múlva a természeti erõforrásvédelemmel 
foglalkozzon, a természeti erõforrások bölcs, fenntartható 
használatával, ezt próbáltuk elõre megfogalmazni.

Ezek az elemek jórészt szereplenek az EU különbözõ 
környezetpolitikai dokumentumaiban is, ugyanakkor 
szeretnénk, hogy a jelenlegi természetvédelmi, környe-
zetvédelmi szabályozásunk pozitívumai megmaradjanak. 
Részben persze szigorítunk is. Indikátorokat fogalmaz-
tunk meg minden feladathoz – több mint háromszáz fel-
adatot terveztünk meg –, minden feladathoz rendeltünk 
valamilyen mutatót, hogy mérni tudjuk az elõrehaladást 
és elmaradást egyaránt. Ez persze nem mindig probléma-
mentes, de ezt szeretnénk a gyakorlatba bevezetni.

A másik fontos téma a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT). 
Ez arról szól, hogy milyen módon használjuk majd fel az 
Európai Unió úgynevezett strukturális alapjait. Gyakorlati-
lag az Európai Unióból beérkezõ pénzekre, támogatásokra 
kell programot, kerettervet készíteni úgy, hogy el tudjuk 
fogadtatni az Unióval, hogy nekünk ezekre a programokra 
szükségünk van. 

Ahogy most állnak az egyeztetések a Miniszterelnöki 
Hivatallal, négy olyan intézkedése lesz az NFT környezet-
védelmi prioritásának, amelyek alapján kell majd kiírni 
jövõre a pályázatokat, amikre természetesen az egész or-
szágból lehet pályázni. Mi ez a négy intézkedés? Az elsõ a 
települési környezetvédelem és fejlesztés ügye, a második 
a természetvédelmi ügyekkel kapcsolatos intézkedés, a 

harmadik a megújuló energiaforrások fejlesztése és az 
energiatakarékosság, és a negyedik a környezetbiztonság, 
ideértve olyan árvízvédelmi fejlesztéseket, amelyeknek 
van környezetvédelmi szerepük is. 

Azért fontos az NFT-t már most ismerni – máris 
elérhetõ szabadon az interneten (www.euforium.hu) 
–, mert ha tagok leszünk, 2004 májusától elvileg már 
várják a projekteket. Arra is gondolni kell, hogy hosszú a 
brüsszeli adminisztrációs idõ is, ezért ha idõben nincse-
nek kész projektek, akkor óriási késés lesz. Jó idõben fel 
kell készíteni az embereket, hogy megfelelõ keretekben, 
programokban gondolkodjanak. Persze segítünk mi is, 
segít az Európai Unió is, de azt is biztosítani kell, hogy 
minél átláthatóbb legyen a rendszer.

Gerle János: az EU-ban van egy kialakult szabályozási 
rendszer, és mi most a saját jogrendszerünket alkalmazzuk 
ehhez. Milyen mértékig van lehetõség a fordított irányra, 
hogy a nálunk kialakult rendszert meg tudjuk tartani az 
EU szabványok ellenében, vagy esetleg befolyásoljuk az 
EU elõírásait? Említette például a mienkénél puhább 
szabályozást a genetikailag kezelt élelmiszerekkel kap-
csolatban. 

Nemes Csaba: Egyelõre erre nincs lehetõségünk. 
Ha majd tagok leszünk, akkor, és akkor is csak úgy, ha 
találunk partnereket. Egy ország az nem ország, még 
négy-öt sem, ha kicsik. Tehát amennyire a nemzetközi 
együttmûködések gyakorlatát ismerem, számunkra nagy 
lehetõség a visegrádi négyek csapata, mert Lengyelor-
szág már nem kicsi. Akkora, mint a többi társult ország 
együtt. Tehát ha a visegrádi négyeket használjuk majd 
lobbi-csapatnak, akkor lehet lehetõségünk akár ilyen kér-
désekben is érvényesíteni az érdekeinket. Most az nyújt 
némi lehetõséget, hogy úgynevezett irányelveket is kell 
harmonizálnunk, mert az irányelvet nem kell pontosan 
betartani, csak a céljait megvalósítani. Vannak rendelet 
tipusú elõírások, ott már nincs mese. De ha már tagok 
leszünk, akkor picit még azt is tudjuk alakítani. 

Gerle János: Mennyire vannak vagy voltak konzul-
tációk a társulásra váró országok között, például éppen 
ilyen kérdésekben volt-e valamilyen egyeztetés, hogy a 
jogharmonizáció során közös álláspont alakuljon ki? 

Nemes Csaba: Közös álláspont kialakításáról nem 
volt szó, mert mindenki taktikázott, de környezetvédelmi 
szempontból a visegrádi négyek, akik vezetõ országok a 
csatlakozó országok között, 1998 óta félévente egyeztet-
tek egymással miniszteri és szakértõi szinten is. Közös 
álláspontot néhány részletkérdésben azért ki lehetett 
alakítani. Fontos volt például az ISPA kérdése, ez egy 
EU-elõcsatlakozási alap, ami a környezetvédelmi és köz-
lekedési fejlesztéseket támogatja, és ezzel kapcsolatban a 
visegrádi négyeknek az volt a közös álláspontja, hogy túl 
magas a határérték és nagyon merev a rendszer, nem akart 
befogadni például olyan projekteket, amelyek több kisebb 
részbõl tevõdtek össze; ha például több kis önkormány-
zat adta össze a pénzét, mert csak így tudta meghaladni 
az ötmillió eurós határt. Ebben közös álláspont alakult 
ki, azt eljuttattuk a külügyminisztereknek és ebbõl több 
sikeres akció történt. De a partnerkeresést tovább kell 
folytatnunk, hogy ne csak a visegrádi négyekkel, ne csak a 
szomszédainkkal, ne csak Ausztriával tudjunk összefogni. 
Ausztria olyan szempontból jó példa, hogy õk ki tudtak 
maguknak harcolni jó néhány, az EU normánál szigorúbb 
eltérést pl. a természetvédelmi szabályozásban. Itt most 
ebben a házban nekem ezt kell elõnyösnek tekintenem, 
de ha átmennénk a Gazdasági Minisztériumba vagy a 
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Földmûvelési Minisztériumba, azt hallanánk, hogy nem 
mindig jó a gazdaság és a társadalom számára, ha szigo-
rú környezetvédelmi szabályozás van. Én úgy gondolom, 
középtávon és hosszú távon biztos hogy jó, rövid távon 
mondhatják gazdasági szakemberek, hogy a versenyképes-
séget csökkentõ hatású, de ez rövidlátó szemlélet. 

Gerle János: Az egyeztetések az egyes szakminiszté-
riumok között hogy történtek? Ha itt Nemzeti Fejlesztési 
Tervrõl van szó, akkor a gazdasági és a környezetvédelmi 
érdekeket nyilván össze kell hangolni. 

Nemes Csaba: Ez mindig a legnehezebb. Megvoltak 
már az elmúlt négy évben is a formalizált bizottságok. 
Gyakorlatilag minden európai uniós fejezetnek volt tárca-
közi bizottsága. Hozzánk is meg voltak híva a különbözõ 
minisztériumok képviselõi, azaz mi tudtunk egymásról 
és tudtunk a más ágazati tárcaérdekek mentén kialakult 
politikáról. 

A környezetvédelmi tárgyalások lezárása sikeres volt. 
Amikor mi derogációt kérünk, azaz átmeneti mentességet 
egy-egy környezetvédelmi rendelet vagy irányelv alól, az 
azt jelenti, hogy mi azt késõbb szeretnénk megvalósítani. 
9 vagy 10 ilyen kérdés volt, ami aztán lecsökkent, de zöld 
szempontból a lezárás éppen így lett szebb. Így viszont 
sokkal több pénzre lesz szükségünk, aminek én most nem 
látom teljesen a realitását. Nem látszik ma még, hogy amit 
elvállaltunk, azokhoz a következõ években honnan lesz 
elegendõ forrás.

BÓNA LÁSZLÓ
író, homeopata

Bóna László: Európához való csatlakozásunk számomra 
szellemi, mentális kérdéseket vet fel. Nekem, mint ho-
meopátiás gyógyítással foglalkozó író embernek a csatla-
kozásról való gondolkodás a szellem egészségének vagy 
betegségének a kérdése. Arra a kérdésedre készültem 
ugyanis, hogy milyen szellemi állapotban kellene csatla-
koznunk Európához. Ez a kérdés ugyanúgy jogos, mint az, 
hogy milyen gazdasági növekedésre kell szert tenni, vagy 
milyen szociálpolitikát kell folytatni, hogy kell a jogrendsz-
ert átalakítani, vagy például milyen infrastrukturális szintet 
kell elérni. Ugyanennyire alapvetõnek érzem azt a kérdést, 
hogy milyen mentális, milyen lelki állapotban kell lennie a 
magyar népességnek, hogy integrált része legyen Európának. 
És hogy egyáltalán Európa milyen mentális egészségi állapot-
ban van? Hogy egy egészséges közösséghez csatlakozunk-e 
vagy beteghez? 

Nem csak az a kérdés, hogy egy közösséghez való 
csatlakozás milyen anyagi áldozatokkal és elõnyökkel 
jár, hanem hogy szolgálja-e a benne élõk lelki egészségét 
a közösséghez tartozás. Hogy építi-e õket lelkileg vagy 
sem? Hogy a közösség keretet ad-e, lehetõséget ad-e 
az egyén szabad kreativitásának, ilyenformán mentális 
egészségének, vagy korlátozza, rombolja? Lehetnek-e a 
csatlakozó nemzetek szerves részei egy közös európai 
sorstudatnak, ha van egyáltalán ilyen? Lehetséges-e hogy 
ne a befogadott, megsajnált, kihasznált szegény rokon, ne 
az állandóan betörekvõ, küszöbön kolduló, nemkívánatos 
vendég szerepét töltsék be, hanem tényleg az európai 
szellemiség részei legyenek? Ebbõl a szempontból fontos 
lenne megértenünk, hogy Európának az emberiség léle-
kfejlõdési drámájában milyen szerepe van.

Samuel Hahnemann, aki kétszáz éve a homeopátiát, 

mint az akadémikus orvoslással szembenálló alternatív 
gyógymódot kidolgozta, a homeopátiával egy individuális 
terápiát talált ki, ezzel hozott a gyógyászatban radikálisan 
újat. A betegségeket személyre szabottan, az egyéni sor-
shoz mérve nézte. Az egyéni sors teljességét és individu-
alitását figyelte meg ahhoz, hogy gyógyítson. Egyetlen 
esetben tett kivételt: a járványoknál. Akkor úgy gyógyí-
totta a járványban megbetegedett, tehát nem individuális 
tüneteket mutató betegeket, hogy összeírta az összes 
beteg ember összes tünetét, amelyeket egy járványban 
tapasztalt, és azt egy ember tüneteként értelmezte. Tehát 
úgy vette, mintha egyetlen egy emberrõl volna szó. Ilyen-
formán az egyes betegek egyforma és közös betegsége a 
járvány géniuszára, egy közös lelkiségre, egy közös lelki, 
szellemi állapotra mutatott, azt fejezte ki. 

Gerle János: Mintha egy közös sorsról volna szó.
Bóna László: Igen, és amikor azt mondtad, hogy 

Európáról beszélgessünk, és engem, mint home-
opátiával foglalkozó embert kérdezel, eszembe jutott, 
hogy Európára vonatkoztatva lehet-e közös sorsot nézni. 
Ha összeírnánk a különbözõ népek, nemzetek, emberek, 
individuumok „tüneteit”, egyéni sajátosságait és szimbo-
likusan egy embernek vennénk Európát, akkor lenne-e 
látható közös európai géniusz? Mondhatjuk-e hogy van 
egy európai sors? Lehet-e úgy beszélni az európai ember-
rõl, mint európai emberrõl? Meghatározza-e egyáltalán 
az individuumot, hogy õ európai? Tehát az európaiság 
tudata az sorstudat-e? Benne van-e az emberben, hogy ha 
európai tudata van, akkor összeköti a saját egyéni sorsával 
ezt a kérdést? Mi a meghatározóbb, az európaisághoz való 
tartozás tudata, vagy az egyén sorsa, ami teljen független 
ettõl a kérdéstõl? Az a kérdés tehát, hogy van-e közös 
téma, ami összetartja az ebben a régióban élõ embereket? 
Lehet-e azt mondani, hogy az európaiságnak van egy 
közös témája? Egészség-e az európai tudat vagy betegség? 
Összetarthatja-e valami Európát, van-e közös téma, ami 
köré rendezõdik az európai emberek sorsa, tudata? És 
akkor oda tartozunk-e? A magyar ezt a fajta közös témát 
hordozza-e magában? Létezik-e egy saját témája, és van-e 
egy európai téma is a sorsában? Ez fontos szellemi kérdés 
a számomra, ha a csatlakozásról beszélünk.

Gerle János: A kérdéseket úgy sorolod, mintha a 
sorstéma egy betegség-karakterhez tartozó dolog volna. 
És azt kérdezed, hogy az európai lét betegség-e, vagy nem. 
De ez olyan állapot, amit nem tudok sem egészségnek, 
sem betegségnek felfogni. Lehet az európaiságnak egy 
beteg, torz változata, de az európaiságot magát nem tu-
dom így felfogni.

Bóna László: Ezt a homeopátiában úgy mondják, 
hogy ha van egy fõ sorstéma, annak vannak kompenzált 
és dekompenzált állapotai. Egy ember egy fõ sorstémát jár 
körbe az életében. Ennek lehetnek egészséges állapotai, 
akkor ez kompenzált módon van jelen, tehát a szélsõségek 
harmonikus egyensúlyban vannak, vagy az egyensúly el-
tolódik valamilyen irányba, és akkor dekompenzált álla-
potba kerül. Tehát az a kérdés, hogy összetartja-e valami 
közös sorstéma ezeket a nemzeteket, és ha igen, akkor 
mi ez? És ez egészséges vagy beteg állapotban van-e? Azt 
hiszem, ez a világ minden régiójában alapkérdés. Érdekes 
lenne megvizsgálni az amerikai tudatra vagy az iszlám világ 
tudatára vonatkozóan is. Az a sorskérdés, ami összetartja 
például az iszlám nemzeteket, mitõl dekompenzálódik, 
vagy mitõl kerülhet kompenzált állapotba? Azért kérdés 
ez, mert tudnunk kellene, hogy mihez csatlakozunk, egy 
egészséges vagy egy beteg európai tudathoz. 


