
Valószínű, hogy azt a bosnyák asszonyt sem érdekli, 
M A K aJ V I lC Z ,  I M K L  akj szerb fiacskát szül és megfojtja.

MAGYARORSZÁG EURÓPÁBAN Tőlünk kétszáz kilométerre.

Az a feladatom, hogy M agyarország és Európa kapcsolatá
ról beszéljek. Tekintettel arra, hogy nem csak magyarok 
vannak itt, ez nem könnyű dolog.

Szeretném a mondanivalómat nagyon rövidre fogni és 
az lenne a jó , ha beszélgetés alakulna ki.

Nem biztos, hogy egy ilyen bevezető beszélgetés túl 
sok értelmes mondatot hoz a felszínre, de engem az értel
mes mondatok nem nagyon érdekelnek.

Én a létet fontosabbnak tartom, és ezen belül a kapcso
latot. És aztán majd meglátjuk.

A mai napból indulnék el ahelyett, hogy egy ideális 
történelmi panorámát állítanék fel.

Azok az em berek akik Magyarországon élnek, ma álta
lában nem gondolnak arra, hogy van-e Európa. Nem nagyon 
gondolnak arra, hogy ők magyarok. Nem nagyon tudják azt, 
hogy öt évvel ezelőtt mi volt. És nem tudják, hogy mi lesz 
holnap. Nézik a tv-t, hallgatják a rádiót, számolják a pénzü
ket, és azt mondják, hogy nagyon kevés.

N em  nagyon születnek gyermekek Magyarországon. A 
házasságok nem tartósak. Nagyon sok 30 éves, 20 éves, 15 
éves em ber elvált szülők gyermeke.

A jelenlegi politikai határokon belül körülbelül 10 mil
lió ember él. Ebből 9 m illió magyar, de ezeket a magyaro
kat úgy hívják, hogy Makovecz, és úgy hívják, hogy 
Schneider, és így tovább, és egymillió cigány él itt,

A jelenlegi kormány az 1919-es és 1947-es kommunis
ta terroristák ivadéka. Ezeket választották meg a szabad vá
lasztásokon Magyarországon.

És most nyár van, és jó  meleg. Ebben a nyárban az 
amnézia ragyog. Félünk az ukrán maffiától, és nem vesszük 
észre egy hatalmas kultúra és civilizáció jelenlétét ami ben
nünk és a környezetünkben benne van. Gondolok az alma
fákra, körtefákra, búzára és a rozsra, a megszelídített álla
tokra, a lovakra, tehenekre, juhokra.

És nem vesszük észre saját magunkat, mint egy hatal
mas kultúra és civilizáció termékét.

Mondom: nem tudjuk, hogy mi lesz.
Azt tudjuk, hogy ideologikus gondolatokra nincs szük

ségünk. Nincs szükségünk XIX. századi retorikára, sem ké
retlen megváltókra.

Szép nőkre és szép férfiakra van szükségünk. Gyönyö
rű gyermekekre, barátokra, őszinte szóra.

Nekünk az a m ondat nem jelent semmit, hogy a Pepsi 
egy érzés. Nekünk nem je len t semmit, hogy Világbank. Ne
künk nem je len t sem m it az, hogy Magyarország 30 milliárd 
dollárral tartozik valakiknek, akiket nem is ismerünk.

De szeretnénk tudni, hogy mi lesz velünk ha megha
lunk. Szeretnénk tudni, hogy a cselekedeteinknek tényleg 
van-e következménye. Szeretnénk tudni, hogy a gonoszok 
elnyerik-e m éltó büntetésüket.

Vagy ha ez nem így van, azt is szeretnénk tudni.
így állunk.
Én nem igyekszem Európába. Nem tudom, hogy az 

micsoda, és nem is érdekel.

Én 1957-ben ismerkedtem meg az a ntropozó fiával és 
hosszú évekig jártam kis csoportokban különféle lakásokba, 
ahol tanultam az antropozófiát. A tanulás és a tanítás stílu
sának következtében azt hittem, hogy különb em ber lettem 
mint a többiek.

Csaknem minden fontos információt, ami engem az 
életben a saját utamon elindított, az antropozófiától tanul
tam. Többek között erre építettem fel az életemet.

És ma azt mondom, hogy engem nem érdekel az antro- 
pozófia. Az antropozófia csak az életemnek egyik szakaszá
ban volt érdekes. Ahogy az em ber a jó  ételt megeszi, s ab
ból energiát nyer, amit beépít a szervezetébe, így jártam  én 
az antropozófiával. Ha ez nem így volna, ahogy most fogal
maztam, akkor valami másról beszélnék. De megjárva egy 
spirituális jegyben fogant életet azt mondom, hogy ahhoz, 
hogy Magyarország, vagy a magyarság Európához való vi
szonyát megismerjük ahhoz első lépésben nézzünk szembe 
azzal, hogyan állunk.

Nem tudjuk, hogy a magyarság pontosan mióta él a 
Kárpát-medencében. Egyes tudósok szerint Kr. u. 600-as 
években történtek az első letelepedések. Mások szerint az 
európai és a római civilizációt m egelőző időben. Minden
esetre a történelemből azt tudjuk, hogy az első keresztény 
király 1000-ben hozta létre a magyar államot.

A magyarság történetét azonban a XVII. sz óta a ger
mánok írták. Pontosabban a Habsburg ház és alattvalói.

És a törökök alóli felszabadulás, az 1600-as évek vé
gétől egészen 1920-ig Magyarország nem volt önálló. Az 
önállóságnak nagy ára volt, mert az első világháború béke- 
szerződése értelmében M agyarország területének 2/3-át és 
magyar lakosságának 1/3-át elvesztette.

A magyarság nem tudja, hogy mi az önálló polgári 
élet. Vegyünk egy példát: Amikor a Falkland szigeteket -  
ahol 200 brit juhokat legeltetett -  az argentinok elfoglalták, 
akkor elindult az angol armada, felszabadítani a szigeteket, 
és megleckéztetni az argentin hadsereget. És ezt meg is tet
ték.

Képzeljük el hogyha ez nem így történik, hanem az 
argentinok elfoglalják a Falkland szigeteket és Londonban 
ettől kezdve a kocsmában angol férfiak és asszonyok a falk- 
landi himnuszt éneklik keserédesen. Gondolom, érzik, hogy 
ez a kép lehetetlen.

De Magyarországon a férfiak, ha a kocsmában berúg
nak, előbb-utóbb a székely himnuszt éneklik. Ez jellem ző 
ránk, és nem az, hogy a magyar hadsereg elindul és visz- 
szafoglalja Erdélyt.

Amikor a Dunát, a Trianoni határfolyót elterelik és a 
Duna megszűnik nemzetközi folyó lenni és szlovák folyó 
lesz, akkor a magyarok nemzetközi törvényekre és nem zet
közi bíróságra hagyatkoznak. Azokhoz a  bíróságokhoz 
fordulunk, amelyeknek elődei az  I. Világháború után a 
trianoni békeszerződést írták.

El tetszenek tudni képzelni, hogy az angolok hasonló 
helyzetben hogyan reagálnának?
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Miután eleget mondtam olyat, aminek következtében 
azt lehet rám mondani, hogy nacionalista, és soviniszta va
gyok, könnyű szívvel folytatom. Igen kérem, nacionalista 
vagyok és soviniszta vagyok. Nem is lehetek más. Ha egy 
legyőzött, vesztes nép tagja úgy viselkedik, mintha neki is 
járna a győztesek természetes joga, az nacionalista. A győz
tesnél ez természetes.

Egy intelligens hallgató m ost megkérdezhetné, hogy 
játékból vagy igaziból vagyok-e nacionalista és soviniszta. 
Azt válaszolnám, hogy játékból. Mert itt Ke let-Európában a 
normál dramaturgia ezt kívánja. M ert Kelet-Európában a 
valódi, természetes, jó l bevált dramaturgia nem engedi meg 
a következőket:

Nem rég Hannoverben voltam, ahol világkiállítást fog
nak rendezni 2000-ben. Azért hívtak meg, hogy javaslatot 
tegyek, hogy a m eglévő vásárvárost hogy lehet alkalmassá 
tenni a világkiállítás befogadására.

A vásárváros egy hatalm as város, minden ház szürkére 
van festve, minden ház acéllem ezzel van borítva. Egy szá
mítógépstruktúrára van építve az egész város, tehát ha vala
hol kilazul egy csavar, egy piros lámpa megjelenik a képer
nyőn. A fű tökéletes állapotban van, locsolnak, tisztaság 
van, rend van.

Odafelé m ár az autóban elhatároztam, hogy amint 
megérkezünk, a város történetével kezdem, legalább képek
ben. Úgyhogy am ikor odaértünk, könyveket kértem, hogy 
lássam, hogy a XVII., XVIII., XIX. XX. században hogyan 
nézett ki ez a város. Nos, Hannover egy nagymúltú, gyö
nyörű város volt, középkori utcavezetéssel. És 1945 elején 
angol-amerikai bombázók egy hétig bombázták a várost. 
Nem maradt ép épület.

A lakosság nagy része elpusztult vagy elmenekült; egy 
töredéke ott maradt. Azon gondolkodtak, elmenjenek-e 
vagy maradjanak. Úgy döntöttek, hogy maradnak, mert az 
utak többé-kevésbé megmaradtak és a csatornák is az utak 
alatt, így a régi utcákat m eghagyva újjépítették az egész vá
rost.

Látva a régi fényképeket, a régi homlokzatokból a vá
sárváros területére, a főbejáratnál és másutt kulisszafalakat 
terveztünk, visszavarázsolva a látogatók számára a város 
hangulatát. És m egmozdítottuk a földet és hatalmas 35 és 
40 méteres ragasztott tartókkal a földet fölvittük a jelenlegi 
szürke 150x120 m -es pavilonok oldalára és tetejére, mert 
magukhoz a csarnokokhoz nem nyúlhattunk

Egy fiatal hannoveri építész, aki szervezője volt az 
egésznek, odajött és nézte a rajzokat. És azt kérdezte tőlem, 
hogy jártam -e Euro-Disneylandben Kérdeztem, hogy m i
ért?

Mert öt ez arra emlékezteti.
Válaszul elmeséltem neki a következőket:
Én 1945 februárjában Budapesten a Kis-Svábhegyen 

laktam. T íz éves voltam akkor. A ház lakóival és szüleim
mel álltunk a kerítés m ellett és néztük a királyi várat, amely 
akkor m ár lángolt. A győztesek felgyújtották Csattogva 
hasadtak szét a márványlapok, ami hozzánk is elhallatszott. 
Tudtuk, hogy a koronaőrök az utolsó emberig védik a várat 

Tudják, hogy mi az a Vécsey-gránát? Akkora, hogy el
fér az em ber tenyerében, a fején van egy U-szÖg. Ha azt az 
ember kihúzza, el kell hajítani a gránátot, mert robban. 
Amikor a koronaöröknek elfogyott a lőszerük, az utolsó grá

nátot kibiztosították és a szájukba vették.
Én ezt az élményt, míg élek, nem felejtem  el, és nem 

bocsájtom meg.
Ezt a fiatalember végighallgatta, és elment. És többé 

nem beszéltünk.
Nem lesz náci attól az ember, hogy a szíve szerint ítél.
Úgy gondolom, hogy ha nekünk, magyaroknak más 

célunk is van, mint az Európába való eljutás, akkor két kö
telességünk van. Nehéz szívvel ugyan, de kötelességünk 
emlékezni, és nehéz szívvel ugyan, de kötelességünk bol
dognak lenni.

Boldogan élni -  azt jelenti a számomra, hogy Magyar- 
országon, magyar emberként, szabadon akarok élni. S ebből 
a kettőből egy jottányit engedni nem lehet.

N em  kell törődni a Világbank Shylockjaival.
Nem kell törődni az oroszországi maffiával.
N em  kell törődni azzal, hogy m it hazudnak rólunk.
Mert nem vagyunk alábbvaíóak senkinél.

KÁLMÁN ISTVÁN 
TÁJ ÉS GAZDASÁG

A tájépítő kollégáktól megtanultam, hogy a term észet maga 
még nem táj, vagyis a táj a term észet és az ember kapcsola
tából keletkezik. A táj tehát olyan organizmus, melyben a 
természet és az ember fejlődése egymástól elválaszthatat
lan. A táj változásait, fejlődését, individualitását három té
nyező határozza meg:

-  a term észet (kultúra)
-  a természetet átalakító emberi munka (gazdaság)
-  a településeken az emberek szociális-antiszociális 

együttélése (jog-közigazgatás)
Ma a gazdaság és a gazdaságot kiszolgáló politika do

minál a táj alakításában.
Ha a tájat nem komplex, összefüggő rendszernek, ha

nem élő organizmusnak tekintjük, akkor megvizsgálhatjuk, 
hogy milyen befolyások tették beteggé ezt az organizmust, 
és milyen cselekedeteknek van gyógyító hatásuk.

Ha a Bakony -  m elynek a Dörögdi medence a közép
pontjában fekszik -  és a Balaton-felvidék történetét a hely- 
történeti leírásokban tanulmányozzuk, akkor sokkal konkré
tabb képet kaphatunk e táj biográfiájáról, m int a történel
münket átfogó könyvekből, melyek nagy része nem más, 
mint a mindenkori hatalom érdekeit szolgáló hamisítás.

Ebből a történetből most azt szeretném kiemelni, hogy 
milyen szerepe volt, és van ma is a földtulajdonnak, a föld 
birtoklásáért folytatott közdelemnek.

Ismernünk kell az Imperium Romanum társadalmi-ci
vilizációs befolyását Pannónia tájaira. Ebben a kultúrában 
született meg a privát tulajdon ideája (privare — /latin/ ra
bolni; a privát tulajdon eredendően rablott tulajdon volt), 
mellyel a mai napig nem tudtunk dűlőre jutni. A germán 
törzsek (gótok, longobárdok), akik a VI. században nyomul
tak be erre a területre, eredetileg nem ismerték a föld m a
gántulajdonát -  azaz a vagyonjogi tulajdont — és az ezzel 
összefüggő, vérségi kötelékeken alapuló uralmat. Választott 
fejedelmeik voltak, akiknek gondoskodniuk kellett a törzsi
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