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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. 
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Gerle János: Hogyan lehet ezt megállapítani?
Bóna László: Érdemes lenne azon gondolkodni, hogy 

mi az a fõ lelki vagy mentális probléma, ami mentén el-
rendezõdik az európai tudat a réginek, vagyis történetileg 
Európának nevezett Európában? Ahogy Európát, úgy az 
egész világot és a teljes emberiséget is lehetne egy em-
berként nézni, és a jelenlegi világállapot géniuszát, közös 
lelkiségét, szellemiségét keresni. Lehetne olyan szellemi 
látással tekinteni a ma élõ emberiségre, mintha szellemi 
állapota egy közös tünethalmaz lenne, ilyenformán le-
hetne az emberiséget úgy szemlélni, mintha egy közös 
lélek fejlõdésének útját járná. És lehetne az egyes régiók 
sorstémájára úgy nézni, mintha az egy közös emberi 
lélekfejlõdésben képviselne valamilyen egyéni, saját di-
menziót. Ha az egész Föld népességét vesszük egy közös 
sorsnak, egy lélek fejlõdésének, akkor ebben, érzésem 
szerint, az európai ember a lelkiismeret feladatát hor-
dozza. A jelenlegi világhelyzetben Európa a lelkiismeret 
szerepét játssza. Mintha Európa mindig azon dolgozna 
szellemi úton, hogy hogyan tudja a világ egyéb pontjain 
felfedezett „árnyékot” – amit most az iszlám képében 
saját árnyékának vél –, integrálni. Integrálja-e egyáltalán 
a személyiségébe a saját árnyékát vagy ellenségesen 
lépjen fel vele szemben? Amerika egyértelmû választ ad 
arra, hogy ellenségnek kell tekinteni mindent, amit saját 
árnyékunknak tekintünk. Európa pedig olyan, mintha 
beteg, döntésképtelen helyzetben lenne, mert a lelkiis-
meret szerepét vállalja magára. Állandóan a lelkiismeret 
problémájával küszködik. 

Gerle János: Kinek a lelkiismeretével?
Bóna László: Az európai régióban élõ emberek 

személyes, egyéni lelkiismeretével, múltjának, családjának 
lelkiismeretével. Mindig ugyanazok a kérdések merül-
nek fel, mindig ugyanolyan szemszögbõl, a lelkiismeret 
szemszögébõl: mit szabad, mit nem, mit kell tenni, mit 
kötelesség megtenni, mibe nem szabad beavatkozni, mit 
kell hagyni, meddig terjed a szabadság, meddig az egyéni 
és meddig a csoport szabadsága? Ahogy Európa magára, 
mint felvilágosult tudatra néz, és büszke a polgári demo-
kratikus szabadságjogokra épülõ társadalomra, mint saját 
vívmányára, az most rendkívül bizonytalan állapotban van 
a lelkiismeret révén. Lehet-e ezzel élni? Hogy tudja ez az 
individuális szabadságon alapuló életszemlélet integrálni 
a személyiségnek azokat az árnyék részeit, amit, mondjuk, 
napjainkban az iszlám megtestesít? Azt gondolom, hogy a 
keresztény világ úgy tekint az iszlámra, mint ahogy Jung 
ír a személyiségben lévõ árnyék-személyrõl. És a kérdés 
az, hogy ha magamban fölismerem az árnyék-személyt, 
mit teszek vele? Elfojtom, vagy integrálom? És ebben a 
fõ kérdésben, hogy az árnyékot elnyomnom kell-e, vagy 
integrálom a személyiségembe, Európa a lelkiismeret 
problémájával néz szembe, azt vállalja fel. És jelenleg nem 
tud rá érvényes választ adni, döntésképtelen helyzetben 
van.

Gerle János: Az, hogy Európa a lelkiismeret sz-
erepében van, ezt az ember csak pozitívan tudja meg-
ítélni. De a mai világhelyzetben éppen a bizonytalanság 
miatt a lelkiismeret kérdése nem manifesztálódik. Vagyis 
amit mondtál, úgy értelmezem, hogy a bizonytalanság, a 
döntésképtelenség beteg állapot a szerephez képest.

Bóna László: Igen. A lelkiismeret csak akkor hoz 
döntésképtelen helyzetbe, ha bûntudattal terhelt. Azt 
gondolom, hogy a különbözõ európai nemzetek szellemi 
úton egyformán a lelkiismeret közös témáján dolgoznak, 
de különbözõ módon vannak bûntudattal terhelve, és 

különbözõ módon viszonyulnak a saját bûntudatukhoz. 
Ez határokat teremt egy határtalan Európában. Itt van a 
magyar sors problémája is, hogy talán a magyar nemzet 
áll a legrosszabbul ezzel a kérdéssel. Itt vannak a legnagy-
obb szélsõségek abban a kérdésben, hogy a bûntudattal 
mit kell kezdeni. Teljesen elnyomni, vagy gátlástalanul 
felszínre hozni? A múltat, a múlt bûneit, a múlt terheit 
szégyentelenül a felszínre kell-e hozni, vagy teljes mérték-
ben nem szabad velük szembenézni? Úgy értem, hogy a 
magyar közszellemben, a nyilvánosság elõtt zajló közgon-
dolkodásban ez nagyon ellentétesen jelenik meg.

Gerle János: Történelmi távlatban Európát tekinth-
etem minden baj forrásának, ami a földön létrejött. 
Európának van oka a saját lelkiismeretével nehéz helyzet-
ben lennie. A magyarságnak önmagával kapcsolatban van 
lelkiismereti problémája. Úgy érzem ez nagyon lényeges 
különbség, hogy míg az iszlámmal, és nem akarom 
sorolni, mindenütt elszámolnivalói vannak az európai 
nemzeteknek, a spanyoloknak, a portugáloknak, an-
goloknak, franciáknak, németeknek, addig a magyarok 
bûnei vagy mulasztásai a Kárpát-medencére vonatkoznak. 
Amit én nagyon komoly különbségnek látok. Bár lehet, 
hogy a probléma természete hasonló.

Bóna László: Komoly különbség van a feldolgozás 
módjában. Ahogy a bûntudatához viszonyul a magyar 
szellemiség, az egészen más, mint a közös európai bûn-
tudat-feldolgozás, ami a régi Európát egészen más módon 
tartotta össze. Az európai nemzeteknek ez a fajta lelkiis-
merete már az összeegyeztetett múltfeldolgozás talaján áll. 
De még nagyon bizonytalan állapotban van és mindenre 
lelkiismereti kérdésként tekint. Akármilyen problémára, 
amely a világban zajlik, mindig a lelkiismeret szemével néz 
és ez valahogy döntésképtelenné teszi. Annyiban, amen-
nyiben bûntudattal van terhelve a lelkiismerete. De úgy 
érzem, hogy sokkal szélsõségesebben dolgozza föl ezt a 
magyar nemzet, mint ahogy az európai nemzetek képesek 
rá, vagy ahogy elkezdték. 

Gerle János: Pontosabban meg kellene határozni a 
lelkiismeret fogalmát, hogy ne legyen félreérthetõ.

Bóna László: A lelkiismeret pozitív dolog, ha van 
valakinek. Ha bûntudattal terhes, az a lelkiismeretfurdalás. 
Valamiféle stabil, eddig tudott erkölcsi jó meghasonlott 
azzal, amit Európa tett. Tehát ami Európában történt, 
amit Európa végrehajtott, az homlokegyenest más, mint 
amit erkölcsileg helyesnek tart, morálisan elfogadhatónak 
ítél. Amit nem tud feldolgozni. És ez az Európa olyan 
hatalmi, erõnléti helyzetbe került, hogy ítélkezhetne a 
világ többi részén. Amerika lelkiismeretfurdalás nélkül 
ítélkezik. Magabiztosan, rámenõsen és határozottan, nem 
nézve szembe ugyanezzel a problémával. Pedig ugyanez 
a probléma nála is elõállt, de azzal nem számol. Magabiz-
tosan és határozottan ítélkezik és cselekszik azon szellemi 
vívmányok biztos talaján, amelyeket Európából integrált. 
Tehát a polgári demokrata hagyományok, az individuális 
személyi jogok vívmányának szellemében. 

Európa ugyanezen vívmányok szellemében bizonyta-
lan, mert közben lelkiismeretfurdalás gyötri. Mert tudja, 
hogy ezen vívmányok révén fölépített múltja ezzel gyök-
eresen ellenkezõ eredményekre vezetett. Ez érthetõ?

Gerle János: Érthetõ, de nem tudok egységesen 
ítélkezni. Mikor azt mondod, hogy Amerika cselekszik 
és hogy Európa hezitál, akkor óhatatlanul meg kívánom 
különböztetni az amerikai kormányt attól a sok amerikai-
tól, akiknek ez nem tetszik. Ugyanígy Európában is vannak 
nagyon erõs, talán kevésbé nyílt, de nagyon is céltudatos 
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erõk, amelyek nem különböznek az amerikaitól, csak jobb 
kulissza mögé rejtõznek. 

Bóna László: Abból indultunk ki, hogy van-e 
egységes szerep. Eljutottunk oda, hogy nincs. Tehát, 
hogy Európa is különbözõ, ellentétes erõk, irányzatok, 
mozgalmak, szellemiségek mozaikja. Mondhatjuk ezt 
is. De én azt a hipotézist tettem föl, hogy nézzünk rá 
úgy, ahogy homeopátiásan nézünk egy járványt, hogy 
minden apró jelenséget dobjunk össze. Azt gondolom, 
hogy akiket különbözõ szándékok vezérelnek, attól még 
ugyanaz a közös szellemi probléma munkálódhat ben-
nük, nevezetesen a lelkiismeretfurdalás kérdése. Ha azt 
gondolom, hogy Európának az emberiség lélekfejlõdési 
drámájában a lelkiismeret a szerepe, akkor szellemi úton 
a magyarságnak ezt a fajta lelkiismereti drámát kell határo-
zottan végigjárnia. 

Gerle János: Beszéltünk arról, hogy van egy történel-
mi és egy ma adott állapot, és a kettõ nem azonos. De a 
lelkiismeret kérdését folyamatos témának tekinted, ami 
a történelmi állapotra és a maira is jellemzõ. Az európai 
kultúra a történelem folyamán, minden történelmi mu-
lasztás ellenére, újra és újra vállalni tudta a lelkiismeret 
szerepét és szellemi nagyjai képviselni tudták ezt az 
álláspontot. A mai Európára szerintem inkább az jelle-
mzõ, hogy e tekintetben bizonytalanodott el, hogy a ma 
Európát képviselõ Unió vezérlõ csillagai nem azok a szel-
lemek, akik a lelkiismeretükkel valóban szembe tudnak 
és akarnak nézni. Vagyis a magyarok helyzete vizsgálható 
úgy, hogy miként viszonyul a történelmi, eszmei európai 
funkcióhoz, és hogy hogy viszonyul a mai állapothoz.

Bóna László: Így van, igen. És hogy a magyar szel-
lemiség képes-e a múlttal szembenézni, a múltat feltárni, 
a vezetõi képesek-e az Európával közös lelkiismereti sz-
erepet vinni. Már az eddig nem az európai közösséghez 
tartozó nemzetek bevétele is lelkiismereti kérdés volt. 
Hogy bevegyék-e a cseheket, lengyeleket, magyarokat 
– egy évtizede errõl folyik a vita. Bármilyen racionális 
érvrõl legyen is szó, hogy mikor, miért, pénzügyileg hogy 
állnak, infrastrukturálisan hogy állnak; minden mögött azt 
érzékelem, hogy van egy lelkiismereti dilemma. Kellenek-e 
õk nekünk, van-e felelõsségünk irántuk? 

Európa akár a perifériáról gondolkodik, akár 
világkérdésekrõl gondolkodik, mindig lelkiismereti 
drámáról van szó. Aztán megpróbálja megmagyarázni a 
döntéseit különbözõ reáliákkal. Ha a lélekfejlõdés felõl 
nézzük, akkor a lelkiismeret, a lelkiismeretfurdalás, a bûn-
tudat a téma, amit Európa megtestesít. Az a kérdés, hogy 
a magyar szellemiségnek ez a lelkiismereti része érett-e 
arra, hogy a közös európai témában részt vegyen? Mi hogy 
tudunk felelõsen gondolkodni, ha nekünk kell dönteni 
például arról, hogy legyen-e nálunk egy katonai repülõtér? 
A lelkiismeret nem az, hogy kinek feleljek meg, kihez 
alkalmazkodjam. Belsõ lelkiismeretrõl beszélek, ahol 
valahol mélyen tudom, hogy mit lenne jó cselekedni. Ezt 
nevezhetjük a lélekfejlõdésben a lelkiismerethez való fel-
növésnek. Ha Európa a lelkiségben a lelkiismeret kérdését 
viszi a világban, akkor a beleintegrálódott nemzeteknek 
is ezt a fajta felelõs lelkiismeretet kell képviselniük, ez 
egy belsõ morál, szilárd belsõ értékrend. Ami esetleg 
bûntudattal terhelt, és amivel esetleg nem néz szembe, 
vagy rosszul néz szembe, vagy szélsõséges módon néz 
szembe. 

Gerle János: Európa ezt az eszmei szerepet viszi 
a világban? Vagy ez beteg állapotban van most? Ahová 
emelkednie kellene a magyarságnak, az egy eszmei 

Európa. Ha õk bûntudattal viszonyulnak a magyarokhoz, 
az jogos, hiszen konkrét bûnöket követtek el, amiknek 
töredékét tennék jóvá. De messze vannak attól, hogy ez 
azon a morális szinten történjék, amirõl te beszélsz. A 
magyar alkalmazkodás, abban a képben, amit lerajzoltál, 
az eszményi Európához történik.

Bóna László: Igen, de azt a kérdést is feltettem, 
hogy egy beteg európai tudathoz fogunk-e csatlakozni, 
vagy egy egészségeshez? Ez is kulcskérdés. Itt nagyon 
súlyos tünetek vannak, amelyeket gyógyítani kell. És 
ez mindenütt megnyilvánul, ahol az emberi lét alap-
kérdései fölbukkannak: az eutanáziától az abortuszig, 
a határok teremtésétõl a határok megszüntetéséig, a 
közös pénztõl a nemzeti valutáig, akár gazdasági, akár 
morális, akár kulturális kérdésrõl van szó: Európa próbál 
lelkiismereti választ adni és döntésképtelen. Mert úgy 
érzem, hogy beteg a lelkiismerete a bûntudattól, amit 
elkezd földolgozni, de nem tudom mennyire mélyen és 
sikeresen-e. De ebben a gyógyulási folyamatban, ahogy 
mondtad, Európának egy eszményi lelkiismerethez kell 
visszanyúlnia. És a magyarságnak is, ha Európához akar 
csatlakozni. Egyenlõre nem a lelkiismeretet útját látom, 
hanem az alkalmazkodást. Tehát arról van szó, hogy ott 
a helyem, ahol befogadnak. Mondják meg nekem, mit 
hogy jó csinálni. Így éppen nem a lelkiismeret vezérel. 
A lelkiismeret útján nem az jár, aki úgy cselekszik, ahogy 
neki mondják. Látom hogy õ jól tudja, és azért én is úgy 
csinálom, mint õ, mert õ jól tudja: ez nem a lelkiismeret 
vezérlõ hangja.

Gerle János: De hát maga a folyamat, ami egy 
kompenzációs folyamat, ahogy mondod, nem errõl szól. 
Nem arról szól, hogy az eszményi Európa fölemeli Mag-
yarországot, hanem hogy egy eszmény alatti Európa a saját 
üzletpolitikájába vonja be Magyarországot.

Bóna László: Tehát egy beteg állapothoz való 
csatlakozásról van szó és az a kérdés, hogy gyógyító 
folyamatot tud-e Magyarország ebbe bevinni, vagy nem? 
Ez nagyon nagy kérdés. Magyarországnak is és a többi 
csatlakozó országnak is kulcsszerepe lehet ebben. Mert 
létezik egy „vén Európa”- kép is, hogy ez egy elöregedett, 
lehasznált lelkiismeret. Európa már annyi mindenen át-
ment. Ez is egy mítosz: a „vén Európa”. Európa annyi 
mindenen átment, annyi bûnt követett el, annyi titkos 
bûnös üzlete volt már. Legjobb lenne az egészet nem 
feldolgozni, hanem elfelejteni és valami új és friss életet 
kezdeni. És ha ennek felelnek meg a csatlakozó országok 
egy egészségesebb lelkiállapottal, akkor a csatlakozás 
gyógyító folyamat. De ha nem így történik, vagyis ha 
a csatlakozók nem tudnak ebbe a szellemi állapotba 
kerülni, és nem visznek spirituális többletet az európai 
lelkiismeretbe, nem visznek valami emberi pluszt, friss 
morált, erkölcsi stabilitást, határozottabb állásfoglalást, 
akkor az nem gyógyító folyamat. Akkor úgy van, ahogy 
mondtad, hogy egy beteg, piszkos és bûnös ügyletekben 
megcsömörlött rossz lelkiismerethez kapcsolódik egy 
újabb rész, amelyiknek még lelkiismerete sincs.

Ha arról beszélünk, hogy szellemi síkon minek kell 
történnie, ez nagyon fontos kérdéseket vet föl. Ha arról 
szavazunk, hogy tartozzunk, vagy ne tartozzunk az Un-
ióhoz, hogy kell-e ez nekünk, vagy nem, akkor tisztán és 
világosan kellene ennek a szellemi részét is látni.

És sehol nem hallom ezt a kérdést. Csak azt, hogy 
jó-e ez nekünk? Sehol nem hallom azt a kérdést, hogy mit 
teszünk ebbe bele mi? Ez nem hangzik el soha. A csatla-
kozás jelenthet egy gyógyító folyamatot, amelyben nekünk 
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kulcsszerepünk van, de bele is lehet oltódni egy beteg 
testbe. Ennek tétje van, és ha az ember igennel vagy nem-
mel válaszol, akkor ne úgy mérlegeljen, hogy mit kapok, 
hanemúgy, hogy mi dolgom van ezzel nekem. Hogy az én 
individuális sorsomban van-e szerepe egy közös európai 
sorsnak? Van-e egy közös szellemiség, és az mi? És hol van 
nekem ebben dolgom, felelõsségem, szerepem? És az én 
lelkiismeretem hol van ebben? Ezek alapkérdések.

Gerle János: Azt mondod, hogy Magyarországon ez 
a lelkiismereti probléma nemcsak hogy megvan, hanem 
nagyon súlyos. Egy elnyomott kérdéskörrõl van szó, ami 
szélsõségekben tör a felszínre. Akkor az a probléma, 
hogy nagyon ki van szolgáltatva az erõs elvárásoknak, azt 
mondhatnám kényszereknek, és nincs amit adjon, hiszen 
az nincs készen, az még kiforratlan állapotban van. Tehát 
azzal kellene folytatnunk, hogy ezt a beteg állapotot, ami 
itt van, ami nehezíti, hogy Magyarország az eszmei lelkiis-
meretet képviselje, azt hogyan lehet gyógyítani?

Bóna László: Ez egy valódi kérdés. Hogy hogyan lehet 
gyógyítani a szélsõséges jelenségeket, amik vannak, milyen 
formában kezeli azokat a társadalom? Hogy hozza felszínre 
a múltat? Nem véletlen, hogy mint egy elnyomott jelenség, 
egy-egy ponton hihetetlen erõvel tör a felszínre. 

Gerle János: Ha most itt valóban Magyarországot 
nézzük mint beteget, akkor terápiás szempontból az a 
kérdés, hogy be kell-e õt abba a szanatóriumba utalni, ahol 
sok súlyos beteg van, akikhez neki kellene a friss levegõt 
bevinnie, és nagyon nagy az esély, hogy ehelyett még job-
ban megbetegítik – vagy inkább zárjuk karanténba? 

Bóna László: Nagyon plasztikus ez a kép. Errõl beszélek, 
igen. Kaptunk a régi Európától egy kis karantén-idõt. 

Gerle János: Az már lejárt.
Bóna László: Hát egyre jobban jár le. De mire használ-

tuk ezt a karantén idõt? Erre kaptuk és még egy kicsi van. 
Lehet olyan szintre hozni magunkat, hogy tényleg friss 
levegõt vigyünk be a többiekhez. És ebben a szellem 
embereinek van határozott és konkrét felelõsségük. A 
politikusoknak, a médiának, a mûvészeknek, a szellem 
embereinek. És ha ehelyett más dolgokkal szórakoznak, 
jelképeken, megosztottságon, faji hovatartozásokon vi-
tatkoznak, tehát ha ennek teljes mértékben ellene tesznek, 
akkor súlyos felelõsség terheli õket, hogy elvesztegették 
ezt a karantén idõt is, és tényleg betegebb állapotba hoz-
zák a magyar szellemiséget. Akkor a csatlakozás csupán 
egy beteg testbe való integrálódás lesz. 

Tehát arra a kérdésre, hogy mi dolgunk van még 
csatlakozásig és körülötte, arra én azt mondom, hogy a 
magyar szellemi élet felelõsen gondolkodó nagyjainak 
– legyenek ezek gazdasági szakemberek, mérnökök, 
politikusok, mûvészek – kell azzal foglalkozniuk, hogy a 
lehetõséggel, ami létrejön, hogyan lehet élni, és benne 
mi a feladata, dolga a magyar szellemnek. És a szellem 
emberei ebben a bonyolult folyamatban mit tesznek nap 
mint nap.

Gerle János: A szellemi életnek milyen lehetõségeit 
látod, hogy a magyarok lelkiállapota, erkölcsi állapota 
javuljon? Mik azok a pontok, ahova a betegség a legjob-
ban befészkelte magát?

Bóna László: Már az egészség szóból származik a válas-
zom. Az, hogy nem egész. Hogy meg van osztva. Hogy 
magát mindig részként képzeli el az egyén, és sosem az 
egészben helyezi el magát. Szerintem ez a legbetegebb 
terület. Mert nem egészség. 

Azt gondolom, hogy a toleráns közbeszéd mindig gyó-
gyító. Az egymást toleráló, különbözõ véleményekre odafi-

gyelõ, elfogadó, vitatkozó, kompromisszumra, de ugyana-
kkor konfrontálódásra is kész közbeszéd. Ami egységet 
teremt. Az egységen belül persze szabad különbségeket 
létrehozni. Nézetkülönbségeket, szemléletkülönbségeket, 
de egy elfogadó, magunkat egésznek tekintõ, egymás iránt 
toleráns közbeszéd hiányzik. A politikában, a médiában, 
kultúrában. Az a hozzáállás hiányzik, hogy mi most itt 
egyet képviselünk, legfeljebb nekem ebbõl vagy abból a 
szempontból más a véleményem. De attól még egy dolgon 
munkálkodunk.

Gerle János: Próbálok visszamenni idõben, és sehol 
nem találom az elejét, hogy mióta… Trianon? Vagy a 
három részre osztott ország? Talán Mátyás király óta ez a 
probléma állandóan, akut módon jelen van. Hogy kuruc 
vagyok, vagy labanc. Holott csak békében szeretnék élni. 
És úgy tûnik, hogy nem tudok egy egész magyarságban 
gondolkodni, mert hát az ellenség, az is magyar? Ez bor-
zasztó régi probléma, és nem valószínû, hogy két év alatt 
sikerülne vele dûlõre jutni. 

Bóna László: Valószínûleg nem, ugyanakkor mégis 
létezik egy mitikus kép az Európai Unióhoz való cs-
atlakozásról, tudniillik, hogy ez egy ezer éves magyar 
történelem határ pillanata. Lehet, hogy nem így van, de 
ez a mítosz létezik. Ebben a mítoszban az a közös, hogy 
ez szabad csatlakozás. Eddig megkurtítva voltunk és föl-
szabdalva. Eddig uralva voltunk részenként, egységként, 
beolvasztva, leválasztva. Most elkezdõdik valami, ahol 
szabad módon integrálódni lehet egy nagyobba. Most 
nem szétszabdalt részekként kellene csatlakozni, hanem 
mint egység. Soha nem volt fontosabb az egységtudat, 
mint most, mert most nem valami ellen kell egységbe 
forrni, hanem szabad döntést kell hozni. Igaz, hogy 
mindig töredékes létben tudta a magyarság értelmezni 
magát, és mindig volt egy széttördeltség tudata. Ha ezt 
világosan látjuk, akkor akár lehet ez egy olyan közös mag-
yarság- sorstéma, aminek a gyógyulására törekedni kell, 
vagyis nem eltörölni vagy megoldani kell ezt a problémát, 
hiszen ez egy sorstéma, hanem kompenzált állapotba, 
egyensúlyi helyzetbe kellene hozni. Ha értelme csak az 
egységként való csatlakozásnak van, akkor az egységtudat 
létrehozása a cél, és nem a széttördeltségé. Aki ebben a 
tudatállapotban azon munkálkodik, hogy a magyarság 
széttördelt tudata, történelmileg kialakult súlyos rész-
tudata még mélyebb árkokat törjön, az a beteg állapot 
stabilizálásán fáradozik.

Gerle János: Értem, hogy a csatlakozás esélye lehet 
ösztönzõje az egységben való gondolkodásnak. De milyen 
bázisa lehet ennek az egységnek? Mert meg kellene találni 
a közös gyógyító pontokat, ahol össze tudok borulni a 
másikkal. 

Bóna László: Én csak azt mondom, hogy lehet ez 
a szellemi élet fõ kérdése. Én csak azt tudom, hogy kell 
és lehet ezen kell munkálkodni. És mindenkinek a saját 
felelõssége és illetékessége területén valami maradandót, 
valami értékeset kellene létrehoznia. Erre kellene válaszol-
nia mindenkinek, annak is aki tévémûsort csinál, annak 
is, aki újságot ír, aki gyógyít vagy aki politizál, aki prédikál 
és aki tanít. Hogy egy toleráns közbeszéd, egymás megis-
merése, megértése felé haladjon a közélet. Kinek-kinek 
a saját szakmája, kompetenciája, illetékességi területén 
ezzel a kérdéssel kellene foglalkoznia, ha ezt a mentális 
állapotot szeretné egészségesebbé tenni. Ez arra tenné 
képessé a magyar szellemiséget, hogy hozzáadjon valamit 
Európához, és a közös európai tudatot egészségesebbé 
tegye.


