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rópa és elvész a nemzeti identitás. Hát amit el lehetett 
veszteni, az már elveszett. Az elmúlt 13 évben a politikai 
harcokban több veszett el a valódi nemzeti identitásunk-
ból, és hamisabb lett a nemzeti identitásunk, mint elõtte 
száz év alatt, annyi hamis jelkép mozgott itt össze-vissza 
a politikában, és az embereket olyan primitív szintre 
alacsonyította le a politika. Ebben a legnagyobb hibákat 
a Wermer-féle Országimázs Központ követte el, amikor 
nempolitikai érdekbõl dobtak be nagyon fontos szimbólu-
mokat, gondolok például a koronára. Ugyanakkor a korona 
a legjobb helyen van a Parlamentben, nem sérti a magyar 
demokráciát, sõt, erõsíti. Mert a királyi túlhatalommal szem-
ben éppen a korona szimbolizálta mindig az össznemzetet. 
Ez tehát nem olyan korona, mint az összes többi európai 
királyi korona, mert ez éppen a nemzet szakrális képviselete 
a Parlamentben. Ez pozitív lépés volt, hogy odavitték, mert 
egy múzeumban valami lefokozott tárgy volt, függetlenül 
attól, hogy mennyi igaz a korona körüli mítoszokból, de va-
lami szellemileg biztosan vibrál a magyar koronában, mint 
szimbólumban. Ez egy olyan átgondoltan szerkesztett „kegy-
tárgy”, amely mögött legalábbis a szakrális geometria 
van, ami megjelenik például a piramisokban is. Mert ha 
az ember elkezd csinálni egy házat, akkor is átgondolja, 
hogy abba a saját tudásából mit építsen bele. Hát akkor 
hogy ne gondolná át, amikor egy ország koronáját vagy 
egy piramist épít? Ez teljesen természetes. De amikor ez 
napi pártpolitikai hivatkozássá válik, akkor megroppan 
a szimbólum, és veszít a szakralitásából. 

Egy pap ismerõsöm a misén politikáról beszélt a napi 
politika szintjén. Megkérdeztem tõle, atyám, nem gon-
dolod, hogy deszakralizáltad a misét azzal, amit tettél? 
Nem lehet a profánt és a szakrálist ennyire egy térbe 
hozni. Ha valaki ezt megteszi, deszakralizál, és roppantja 
az eucharisztiát.

Gerle János: Az európai bizonytalanság egy szellemi 
vákuum. Milyen pozitív szellemi töltet van, ami Magyar-
országról be tud kerülni Európába?

Zelnik József: Egy annyira racionális és a szó legszá-
razabb értelmében materialista koron vagyunk túl, hogy 
szerintem Európa nyitott lesz mindenre, ami szellemileg 
szervesen fölépített, izgalmas, tehát a szimbólumépítés 
és a szimbólum megfejtés irányában nagyon nyitott lesz 
az ifjúság. Sõt, a legéhesebb módon veti rá magát. Ez ve-
szélyes is, nekem nem nagyon tetszik például a távgyógy-
ászat. Jobban mondva, van aki távolból is tud gyógyítani, 
de hát az Jézus Krisztus. Ahogy az ember lát a TV-ben 
rosszarcú embereket távgyógyítani, az borzalom. 

De valami mûködik, valami föl akar jönni a felszínre. 
Ennek mindig van salakja. Az már föl is jött. Az igazi szel-
lemhez, hogy följöjjön, Dante kell vagy Leonardo da Vinci 
vagy Goethe, vagy más oldalról Szent Ferenc. Én azt mon-
danám, hogy nekünk ki kellene provokálnunk, hogy Eu-
rópában olyan szellemek teljesítményeit kezdjük megint 
átgondolni, mint Abelard és Clairvaux-i Szent Bernát. Az 
õ vitájukhoz vissza kellene térni. Ez volt Európa népi és 
urbánus vitájának a kezdete. Abelard-t nem véletlenül 
tartja a liberális gondolkodás a maga „szentjének”, Szent 
Bernátot pedig a konzervatívok. Õt szentté is avatták. És 
már a történet kezdetén meghamisítottak valamit, hogy 
Szent Bernát ki akarta nyírni Abelard-t, holott éppen õ 
mentette meg az életét. Nagyon komoly vitában voltak az 
európai gondolatról, mert Abelard egy liberális Európa 
felé indult el, Szent Bernát pedig ragaszkodott a krisztusi 
hagyományokhoz és a gyökerekhez. Ez a vita a mai napig 
nem dõlt el. Nem is szabad, hogy eldõljön; azt gondolom, 

mind a kettõnek jelen kell lennie, állandó dialógusban. 
Tulajdonképpen ez a hagyomány és az újítás kérdése, 
egyszerûen fogalmazva. A dolog persze nem ilyen egy-
szerû, mert két nagyon nagy gondolkodóról van szó. A 
kialakult európai gyakorlattal szemben én Clairvaux-i 
Szent Bernátot sokkal nagyobbnak tartom, de hát ez 
szövegelemzés kérdése. Meglehet, habitus kérdése is. 

Hogy a magyarok mit tudnának szellemileg… Itt 
csodák vannak! Ilyen csodának tartom az íráskutatási 
mûveket. Nagyon fontosnak tartom azokat a gondolato-
kat, amelyeket Varga Csaba mutat be a Jel, jel, jel címû 
könyvben. Már nem úgy veti fel a kérdést, hogy a magya-
rok voltak-e, akik feltalálták az írást, hanem egyszerûen 
vizsgálja, hogy mi egy betû, a betû merre mutat, és milyen 
nyelven lehet olvasni. Aztán hogy ha románul lehet ol-
vasni, akkor a románok találták ki, nem ez az érdekes. Az 
egész történetbõl az az érdekes, hogy kik tudnak koncent-
rált információt átadni a világnak egy információs korban, 
ami egyébként egy röhej, hogy ezt nevezik információs 
kornak; ennyire primitív szinten az információáramlás a 
világon még nem volt. Ez nem információs kor, hanem 
az információs technika kora. Nagyon nagy különbség. 
Ha ez információs kor, akkor mi volt a katedrálisok épí-
tésekor? Olyan számítástechnikai problémákat oldottak 
meg könnyedén, amiket mi számítógépekkel meggebed-
ve tudunk, ha meg tudunk oldani. 

Visszatérve az elõbbi kérdéshez, a magyarságnak igenis 
van érzékenysége a csodák iránt. Ez közhely, de azt hiszem, 
hogy van. Az érzékeny gondolkodás lehet sorozatos történel-
mi tragédia következménye; a képesség, az állandó vereségbõl 
talpra állni, nekünk állandóan a semmibõl kellett építkezni. 
Lehet, hogy ez történelmileg alakult ki. Még egyszer mondom, 
nem az a lényeges, hogy mi mit tudunk adni Európának, ha-
nem hogy Európával közösen rá tudunk-e mutatni azokra az 
értékekre, amikbõl Európa újra felépítkezhetne és fordulatot 
adhatna a világnak. Európát rádöbbenteni saját jelentõségére. 
„Ez a mi munkánk; és nem is kevés.” Ez biztos, hogy szebb 
szellemi feladat, mint azon nyafogni, hogy Magyarországon 
hogy vesznek el azok a hagyományok, amik ki tudja, hogy 
élnek-e még, és a mieink-e valójában? Európa erõsíthetné 
vissza a mi igazi hagyományainkat, mert Európa válogatna a 
mi általunk is felkínált dolgokból, és esetleg számunkra 
is kiderülne, hogy mik a tényleg fontos hagyományaink. 
Mert a hagyományból az tud igazán nagy hatóerõ lenni, 
ami másokat is megdöbbent, amitõl másoknak is eláll a 
lélegzetük. Természetesen a korona egyértelmûen ilyen, 
amit egész Európának föl kellene fedeznie. Abban biztos 
vagyok, hogy Európának föl kellene fedeznie a magyar 
Szent Koronát. Nekünk meg azokat az európai gyökere-
ket, amit Cluny jelent. 

PAP GÁBOR
mûvelõdéstörténész

Gerle János: Mi lehet a számunkra különösen fontos 
hagyomány szerepe, lehetõsége az új körülmények kö-
zött?

Pap Gábor: Egy kicsit ezzel a hagyománnyal úgy va-
gyunk, mint a Jóistennel, hogy a Jóisten attól a széktõl ed-
dig a fotelig terjed, én meg itt vagyok, milyen a viszonyom 
hozzá? A hagyomány sem úgy van, hogy attól a széktõl 
eddig a fotelig, én meg itt vagyok, a másik fotelben, és 
akkor tisztáznom kell a hozzá való viszonyomat, az ösz-
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szes többi meg nem hagyomány, és tisztázni kell annak az 
összefüggését a hagyománnyal; ez így teljesen rossz. Az 
Isten se csak ott van, hanem mindenütt és bennem is; és 
a hagyomány ugyanígy. Tehát itt nem valami minden más-
tól különbözõ dolog az, amit hagyományként vizsgálunk, 
megélünk és próbálunk továbbhagyományozni, hanem 
egy erkölcsi normatíva, hogy hogyan élünk a világban. 
Melyek azok az értékek, amelyeket mindenképpen, bár-
milyen gazdasági vagy politikai körülmények között õrizni 
kell, mert ha elveszítjük õket, akkor az emberségünket 
veszítjük el. 

Ez azt jelenti, hogy a hagyomány tágabb vagy szûkebb 
mértékben mindenkiben megvan, egy olyan politikusban 
is, aki nem ismer más szempontot, mint az egyéni és a 
csoportérdek érvényesítését. Mindenesetre benne is 
megvan, õbelõle is elõ lehet hívni ezt a hagyományt, és 
ez, ha szunnyadó állapotban is, de a világ minden táján, 
minden emberben benne van. Hogy kiben milyen mér-
tékig érvényesül, azt nagyon nagy mértékben az dönti el, 
hogy a tudatos viselkedés elindulása elõtti idõszakban, 
amikor még csak spontán módon követ mintázatokat, 
vagyis a gyerekkorban mennyire erõsõdik meg, illetve 
mennyire fojtódik el. Emiatt nagyon fontos hangsúlyoz-
ni, hogy minden gyerekkel újraszületik a teljesség. Ezt 
legszebben, legtisztábban Molnár V. József fejti ki írásaiban 
és elõadásaiban. Engem meggyõzött teljes mértékben a 
gyerekrajz elemzései során, meg én magam is foglalkoz-
tam gyerekrajzokkal, óvódáskorú gyerekekkel; van négy 
unokám is, tehát ezt teljesen tiszta ügynek érzem. Nincs 
az a századok óta a szerves mûveltségtõl elzárt, nagyváro-
si környezetben, többszörösen hátrányos környezetben 
felnövõ gyerek, aki születésekor ne a teljességet hozná 
magával. Ez tény, ezzel nincs értelme vitatkozni, úgy gon-
dolom; Molnár Jóska, Szántai, mindannyian, akik ezzel a 
hagyománnyal foglalkozunk, emiatt született optimisták 
vagyunk. Nem tud olyan szörnyû körülményeket hozni 
ránk a sors – készül rá, de ez abszolút érdektelen a jövõ 
szempontjából –, hogy ez a tény ne vigasztalna. Minden-
képpen lesz szükséglete ennek a fajta hagyománynak. 
Ezt ránk hagyták, egy bizonyos emberség-minimumról 
van itt szó. 

Amíg csak az egyéni vagy csoportérdek mozgatja a mûkö-
désemet – ezt nagyon kategorikusan szoktam fogalmazni –, 
addig én nem ember vagyok; ebben nem lehet megalkudni, 
addig ez állati viselkedés. Az önérdekérvényesítést, illetve 
csoportérdekérvényesítést az állat tökéletesen csinálja. 
Ahogyan ma a politikai élet, illetve a gazdaság mûködik, 
az állati viselkedésszint, itt nem lehet engedményeket 
tenni. Az ember ott kezdõdik, ahol az önérdekrõl le tud 
mondani azért, hogy a nála gyengébbeket segíthesse; 
mindenféle jutalom elvárása nélkül, még olyan jutalmat 
sem vár érte, hogy mondjuk a rádió vagy a televízió meg-
dicsérje. Semmi szinten nem vár érte jutalmat, ezt nevezik 
ingyen kegyelemnek, és ha ezt nem képes gyakorolni, az 
azt jelenti, hogy még állati szinten van, vagy már vissza-
csúszott oda. 

A kérdés számomra nem az, hogy a hagyomány fennma-
rad-e, hogyan marad fönn, hanem az, hogy ember marad-e 
az ember vagy nem. Ez kemény kérdés! A jelenleg a világ-
ban mutatkozó trendek, például ez az egész Európa Ház 
nevezetû – hogy nagyon finoman fogalmazzak – program 
tulajdonképpen az állatiasítás programja. Az érdekérvényesí-
tés finomabb módszereit kínálja – aki nagyon naiv, azt hiszi, 
hogy nekünk kínálja, pedig voltaképpen velünk szemben 
önmagának kínálja. Ez teljesen nyilvánvaló, a selejtjét 

akarja ide behozni, és az olcsó munkaerõt kihasználni, 
nem is titkolja. Szó sincs róla, hogy a mi érdekünkben 
buzgólkodik, hogy mi belépjünk Európába, az nem a 
magyarság, hanem Európa érdeke: újabb piacot, újabb 
munkaerõt akar szerezni és a selejtjét el akarja sózni. 
Ez tisztán látszik már az egész Pláza-, Tesco-, ilyen-olyan 
hálózat kiépítésénél, itt a bóvli, méghozzá olyan meny-
nyiségben és olyan áron, hogy megfojtson minden hazai 
kezdeményezést.

Ha most tud valamiben segíteni az írott vagy ábrázo-
lásokban föllelhetõ magyar hagyomány, akkor az nagyon 
szépen meg tudja mondani, hogy ilyen esetben mi a 
teendõ. Gondoljunk a legismertebb mûre, amit tényleg 
minden gyerek ismer, ez a János vitéz. Egyébként maga 
a történet rendkívül archaikus mítoszi anyag, a kukorica 
istenség Európában másutt meg se jelenik, csak a tenge-
ren túl, Mexikóban. Kukorica Jancsi a kukorica istenség 
egészen sajátos megfogalmazása Európában, a XIX. szá-
zad közepén. Ezt csak azért mondom, mert ha Petõfire 
hivatkozom és a János vitézre, akkor egy rendkívül mély 
gyökerû hagyományra hivatkozom. Ebben a mûben 
teljesen egyértelmûen megfogalmazódik a tennivalónk. 
Tündérország kapujában János vitéz a hétköznapi nehéz-
ségeket, tehát a fenevadakat – medvét, oroszlánt, amelyek 
bár tényleg veszélyesek és erõsek, de hétköznapi fegyve-
rekkel legyõzhetõk –, karddal végül le is gyõzte. Igen ám, 
de ezután elõáll a sárkány. És a sárkányban pontosan az a 
fenyegetõ, hogy kiszámíthatatlan. És hatalmas, nem abban 
a nagyságrendben jelentkezik, ahogyan a mi erõink moz-
gósíthatók és mûködni tudnak. Ilyenkor csak egy módszer 
van, és ezt János vitéz csodálatosan szépen megmutatja: 
be kell ugrani a torkán. 

Na most János vitéz meglehetõsen radikálisan intézi 
el a kérdést: el kell jutni a sárkány szívéig, és azt keresztül-
szúrni. Ez teljesen tiszta sor, ugyanis õ tátotta ki a száját, 
nem én akartam bemenni, de ha már benn vagyok, bizony 
megtalálom a szívét. Mondjuk így: vannak esetek, amikor 
a sárkányt belülrõl köny-nyebb legyõzni, mint kívülrõl. Ha 
én a magyarságnak egyáltalán mondhatnék valamit – hát 
az persze nagy naivitás, hogy én a magyarságnak mint 
olyannak mondok valamit, de ha megkérdeznek, akkor 
iksznek és ipszilonnak elmondom, és rajtuk keresztül ez 
köztudottá válhat –, akkor azt mondom, hogy miután itt 
egyértelmûen sárkánnyal állunk szemben – nagyságrendi-
leg, mennyiségi tekintetben, a hétköznapi erõviszonyokat 
mérlegelve; nem erkölcsi, hanem fizikai értelemben bi-
zony jóval erõsebb nálunk –, ilyenkor ez a módszer válik 
be: beugrik az ember a torkán, úgyse tud mást csinálni, 
és megkeresi a szívét. 

Na most itt jön a nagy kérdés! Hogy amikor meg-
találtuk a szívét, mit csináljunk vele. Bármilyen furcsán 
hangzik, én nem javasolnám, hogy szúrjuk keresztül. Ha 
a szívéig el tudunk jutni, kiderülhet, hogy a sárkány meg-
gyógyítható. A magyar népmesék jelentõs csoportjában 
a sárkány pozitív szereplõ, segíti a hõst. Sárkánysógorok 
vannak, ez külön mesetípus. És ha az ember a saját hagyo-
mányát ismeri, akkor az élet nem tud olyan nehézséget tá-
masztani, hogy meg ne találná a megfelelõ orvosságot. Én 
például azt mondom, hogy igenis keressük meg a szívét, 
az értelmével úgyse nagyon tudunk mit kezdeni. Az értel-
mét teljesen áthatja a megszállott önérdekérvényesítés, 
egyszerûen nem lehet vele tárgyalni. Nem is ért meg más 
érvet. De a szívét még meg tudjuk találni, arra még talán 
lehet hatni. 

A szívét egyébként nagyon rejti a sárkány. Ha az ember 
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a lélekre hivatkozik elõtte, vagy akár csak egy fél lépést 
is eltér a legmocskosabb érdekérvényesítéstõl, abban a 
pillanatban a leggyilkosabb kifiguráztatásnak teszi ki ma-
gát. Nem baj, õ ezzel a fegyverrel él, mi meg azzal, hogy 
mégis keressük a szívet. Végül is én ebben látom a jövõt, 
meggyõzõdésem, hogy meg tudjuk találni ezt a szívét, 
és ott fog eldõlni, hogy mindenáron át akarjuk-e szúrni, 
mert egyáltalán nem biztos, hogy akkor ki tudjuk vágni 
magunkat ebbõl a dögbõl. Ha viszont meg tudjuk nyerni, 
és sárkánysógorrá tudjuk változtatni, akkor továbbmehe-
tünk Tündérország felé. 

Ez korántsem lehetetlen, azt azért észre kell venni, 
hogy nem csak mi tudjuk, hogy a féktelen önérdek- és 
csoportérdekérvényesítés útján az emberiséget a leg-
mocskosabb pusztulás fenyegeti; úgy fog megdögleni 
megalázva, mint egy féreg, nem is emberhez méltó mó-
don. Ezt elõre lehet látni, még talán az õ értelmükkel is fel 
lehet fogni. Persze akkor sem látnak tovább az orruknál, 
innentõl már megint csak a saját érdeküket nézik, magya-
rán hogy milyen bunkert kell építeni, hogy én, legfeljebb 
én és kis családom, vagy én és a maffia, amelyhez tarto-
zom, mégis túlélje. Eddig tudnak gondolkozni. Így viszont 
nem lehet megmenekülni. 

Ennyit tudok mondani arra a kérdésre, hogy a ha-
gyomány mit tud adni. A hagyomány magja szerintem 
mindannyiunkban benne van, ez tényleg szívügy, a szó 
legszorosabb értelmében. Ez az én magánvéleményem, 
nem arról van szó, hogy ez szentírás, vagy hogy pragma-
tista módon föl lehetne használni így, ahogy elmondom, 
de talán érdemes volt meghallgatni.

Gerle János: Visszatérek a szív gondolatához. Ha 
minket most fenyegetõ öleléssel várnak is, bennem ak-
kor is felmerül a kérdés, hogy mi mit viszünk ajándékba, 
hiszen folyton arról beszélünk, hogy mit fogunk kapni. 
Úgy érzem, meg kellene fogalmazunk, hogy mit viszünk 
magunkkal ebbe a kényszerházasságba, mert Európa 
híján van nem csak a nálunk megõrzött fizikai javaknak, 
hanem éppen a szív minõségének. Mit adunk mi a fizikai 
értékeinken túl?

Pap Gábor: Hát ez, hogy mi mit adunk, meg mit aján-
dékozunk, ez számomra azért – bocsánat –, humoros egy 
kicsit. Úgy tünteti föl a dolgot, mintha mi akarnánk menni 
Európába. Elõször is, ha valaki egyáltalán benn van Euró-
pában, az a magyarság. A kellõs közepén van, tehát nem 
tudunk egy lépést se moccani, hogy ne kifelé menjünk a 
közepébõl, mi csak kimehetünk Európából, nem be. Eu-
rópa tud ide bejönni – ezt rögtön az elején tisztázni kell, 
mert az egész fogalmazásmód, ahogyan ezt a csatlakozást 
megpróbálják megetetni velünk, merõben megtévesztõ. 
Úgy tesznek, mintha nekünk létérdekünk volna valahová 
bemenni, holott ha valaki be akar jönni Európába, az nem 
mi vagyunk, hanem õk. A héjszerkezetnek, amely minket 
körülvesz, mi vagyunk a közepén: hozzánk képest Párizs, 
London, Moszkva, vagy Róma, mind periféria. A középhez 
képest a héjszerkezet. 

Ezt azért kell állandóan hangsúlyozni, mert errõl egy 
kukkot nem hall az a magyar honpolgár, akinek most 
esélyt kínálnak arra, hogy beleszóljon a saját sorsába. 
Minekünk nem hogy ajándékot nem kell vinnünk, de 
nekik kellene fölmutatniuk, hogy miért érdemes nekünk 
a periféria felé jobban tájékozódnunk. Mert ebbõl sok 
hasznunk nem lesz. Nincs mit ellensúlyoznunk valami 
ajándékkal, inkább nekik kellene valamelyest vonzóbbá 
tennük ezt a dolgot, hogy egyáltalán érdemes legyen 
nekünk ezt a kapcsolatot szorosabbra vonni, mert nem a 

vonzó ajánlatok határozzák meg következõ lépésünket, 
hogy az Európa Házhoz csatlakozunk-e, hanem bizonyos 
fenyegetettség. 

Azzal tisztában kell lennünk, hogy velünk csiki-csuki 
játékot játszanak: ha nem léptek be – már maga ez is hibás 
fogalmazás, de tartsuk meg az õ kifejezéseiket –, ha nem 
léptek be az Európa Házba, akkor majd a titeket környezõ 
kisantant országokat fogjuk beléptetni. Ha ti beléptek most, 
akkor viszont azokat nem fogjuk beengedni. A cél ugyanis 
nem más, mint hogy a magyar és magyar közé keményebb 
határok kerüljenek, mint amilyenek most vannak, mert egy 
kicsit túlságosan egymásra találtak a magyarok. 

Az, hogy most aránylag szabadabban tudnak egymással 
közlekedni, hatalmas erõt adott a külsõ Magyarországnak. 
Ugye, van egy belsõ Magyarország, a trianoni Magyarország, 
és van egy külsõ. Közismert, hogy Magyarország körben csak 
saját magával határos. Ez nem trianoni társaságbeli szleng, 
ezt gyakorlatilag mindenki tudja az országban, csak nem 
nagyon meri megfogalmazni. Arról van itt szó, hogy a 
magyarság egyik részét kiszakítsák a másikból, kemény 
határokat vonjanak közéjük, tehát hogy megint útlevéllel 
lehessen csak közlekedni, méghozzá olyannal, amelyet 
szigorúan ellenõriznek. 

Na most erre rá lehet kérdezni, miért olyan fontos 
érdeke Nyugat-Európának, hogy magyar a magyarral ne 
tudjon érintkezni? Mert bizony létérdeke. Ha a Kárpát-
medence megint önmagára talál, itt a bóvlijaikkal egy 
percig nem tudnak operálni. Az a sok szemét, amivel ide 
bejönnek, csak egy szétszaggatott Kárpát-medencében 
adható el – ott is csak idõlegesen, de hát ezt mi tudjuk, 
õk még nem. A világnak ez az egyetlen olyan tája, ami 
maximálisan önellátó. Ha én a Kárpát-medencét vissza-
állítanám egységes országgá, ahogyan az legalább ezer 
évig mûködött, akkor innen kitakarodhat mindenki, aki 
olcsó, sõt, emberellenes, leépítõ jellegû árujával – akár 
gyermekjátékról van szó, akár mérgezõ tartósítószerek-
kel teli élelmiszerrõl –, akar itt érvényesülni. Mert a 
Kárpát-medence minden tekintetben önellátó. Semmit 
nem kellene ide importálni, az égvilágon semmit, szel-
lemi értékek tekintetében is tökéletesen önellátó. Tehát 
nyilván létérdekük, hogy szétszaggassanak bennünket, 
megfigyelhetõ az igyekezetük, számtalan jele van. Igenis 
keresi a magyar a magyart, nem igaz, hogy megfeledkez-
tünk a külsõ magyarországbeli magyarokról; az se igaz, 
hogy õket sikerült tõlünk elidegeníteni, ezek mind-mind 
leépítõ dumák; itt arról van szó, hogy egy teljesen meg-
vadult kereskedõ és bankár világ minden áron meg akar 
szabadulni a bóvlijától. Ha fegyver, akkor a fegyvertõl; ha 
szárnyas betét, a szárnyas betéttõl.

Azért mesélem ezt ilyen hosszan, mert különben 
nem érti az ember, hogy miért kell ennyi nyilvánvalóan 
ostoba és hamis adatot naponta belénkpumpálni, mintha 
nekünk volna szükségünk arra, hogy Európa befogadjon, 
és hogy most rögtön kezdjük keresni azt a virágcsokrot, 
amivel ezt megköszönhetjük. Szó sincs errõl. És ehhez 
azért hozzátartozik még néhány gondolat. Természetesen 
megint a szubjektív véleményemrõl van szó – azért ezek a 
szubjektív vélemények tényekre alapozódnak –, azt azért 
jó tudni, hogy itt nem lesz népszavazás. Ha valaki azt 
gondolja, hogy az urnákhoz önként járulók véleményének 
összegezése adja majd a meghirdetett végeredményt, az 
borzalmasan nagyot téved. Abban a fajta demokráciában, 
amibe bennünket beterelgettek kilencven táján, köztu-
dott, hogy nem a népakarat összegezõdik a választások 
végeredményében, akármi legyen is a tétje a választásnak. 
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A demokráciának ezt a típusát csendben, egymás között, 
régesrégen kompjuterdemokráciának nevezzük. Az ered-
mény nem az urnákban dõl el, hanem a kompjuterben, 
és tökéletes programok vannak. 

Errõl csak Milosevics esetében mertek adatokat közzéten-
ni, mondjuk Horn esetében már csak egyetlen lapban lehe-
tett errõl olvasni – azt a lapot azóta már megszüntették –, de 
hát magyar nyelven megjelent. Lehetett még értesülni arról, 
hogy Iliescut is kompjuterprogram tette megint államfõvé, és 
megint nem esett szó arról, hogy talán a legutóbbi választás 
eredménye is ilyen volt, pedig eléggé lehetett érzékelni az egy-
mástól független elõrejelzések és a választási eredmény közötti 
kemény tíz százaléknyi különbséget. Ekkorát tudományos 
elõrejelzés nem tévedhet. Ezen nincs mit vitatkozni, az 
elõrejelzések képviselõi részérõl is megfogalmazódott, 
hogy itt valami gubanc van, ekkorát nem lehet tévedni; 
egy-két százalékot lehet, de tíz-tizenhat százalékot nem. 
Ezt azért mondom, hogy senki ne vessen magára: ha 
történetesen a magyar nemzet úgy fog dönteni, hogy be-
lép Európába, akkor nem a magyar nemzet döntött úgy, 
hanem a kompjuter. Ezt nem azt jelenti, hogy teljesen 
felelõtlenül bármit tehetünk, a felelõsséggel saját magunk-
nak tartozunk, csak senki ne kezdje el majd a nemzetet 
simpfelni azért, ha önérdekével mereven ellenkezve belép 
az Európa Házba. És ezt is azért kell idejében közölni, 
mert az emberek legalább fél évszázada módszeresen 
önlebecsülésre vannak szoktatva. 

Ha viszont én tényleg a szívéig akarok hatni ennek a 
bizonyos sárkánynak, akkor valóban fontos mérlegelnem, 
hogy mit tudok adni neki, mert szívre nem lehet úgy hatni, 
hogy én várok tõle valamit, csak úgy, hogy én adok önként, 
mégpedig olyasmit, amirõl tudom, hogy érték. Lehet, hogy 
õ nem tudja értékelni, amikor kapja, de énnekem tisztá-
ban kell lennem az értékével. Ezt tényleg jó volna tisztázni 
magunkban, mert ha azt szeretnénk, hogy mint nemzet 
fönnmaradjunk, sõt nem csak hogy fönnmaradjunk, ha-
nem erkölcsi értelemben magasabb szintre is emelked-
jünk – ettõl még emelkedhetünk gazdasági értelemben is 
–, akkor nem indulhatunk ki abból, hogy mit kell ehhez 
tõlük elvennünk. Mindenki így gondolkozik, ez hihetetlen 
ócska, elavult és öngyilkos gondolkodásmód. Persze ez 
a vezetõi szintre jellemzõ. Hála Istennek, a nemzet mint 
olyan – és beszélhetünk nemzetrõl, ez létezõ kategória! 
–, nem egészen így gondolkozik. 

Tehát ha valóban emelkedni akarunk minden tekintet-
ben, akkor azt kell nézni, hogy mi mit adhatunk. Ezen már 
sokat gondolkoztam, a nehézséget az okozza, hogy csak 
olyan dolgokat tudunk adni, amikrõl biztosan nem fogják 
elsõre elismerni, hogy ezek értékek. Nem az a baj, hogy 
nincs mit adnunk, hanem hogy olyan hatalmas értékeink 
vannak, amelyeknek nem olyan köny-nyû a felismerése, 
ha valaki egy másik értékrendszerben nõtt föl. 

Három dolgot mondok: az elsõ a nyelvünk. Ha a világ 
egyáltalán emberi szinten akar továbbmûködni, akkor 
ezen a nyelven kell modelleznie a világot, másképp na-
gyon nehezen fogja tudni. Ez rögtön olyan kérdés, ahol 
mindenki begörcsöl. Tehát ezt ilyen módon még csak föl 
se lehet ajánlani. Azok a nyelvek, melyeken ma a világot 
irányítják – indoeurópai és kisebb mértékben szemita 
nyelvek, és harmadikként a kínai – alapvetõen szervet-
len karakterûek. Szemitán ne zsidóra gondoljunk, hanem 
arabra, az is szemita nyelv, és az arab világ nagyon jelentõs 
tényezõ. Ma szemitáról mindenkinek azonnal a zsidó jut 
eszébe, de ennek a szemita nyelvek kategóriájában nincs 
nagy jelentõsége; ha zsidók világpolitikát csinálnak, azt 

általában angol nyelven teszik, az arabok viszont a saját 
nyelvükön. Egymást ezen a nyelven találják meg, és így 
irányítgatják elég kiterjedt manõvereiket. 

Mindezek a nyelvek szervetlen karakterûek, magával 
az élettel nem tudnak sokat kezdeni. Csak mindenkori 
eredményeivel. Mindig csak az állapotszerûségrõl tud-
nak nyelvileg hiteles képet adni, a világot hitelesen csak 
állapotszerûségében jelenítik meg. Ami az indoeurópai 
nyelvekben igeragozás címen megy, annak semmi köze a 
valódi igeragozáshoz. Egyszerûen nem is értik, hogy mit 
jelent a magyar nyelvben az igeragozás. Nem tudnak a 
folyamatszerûséggel mit kezdeni, helyette a változó álla-
potokat írja le a nyelvük nagy részletességgel, és ezeket 
tudja egymással összekötni, ami gyakorlatilag semmit nem 
mond magáról a folyamatról. Csak felgyorsított állóképe-
ket tudnak nyelvileg modellálni. Ez döntõen fontos dolog, 
mert az élet nem állapotszerûségek gyors egymásutánja, 
hanem folyamat, és ha az nem tud megjelenni a nyelvi 
modellrendszerben, akkor a gondolkodásban sem tud 
megjelenni. A valódi teremtési folyamatok szekvenciákká 
fognak széthullani, és ez rendkívül veszélyes tendencia, 
hiszen tudjuk, hogy a nyelvet nem lehet elszakítani a 
gondolkodástól. Téves képzetet alkot a világról, aki 
nem tanulja meg folyamatban és állapotban egyszerre és 
szintetikusan, a világ kétféle viselkedésmódját mintegy 
lebegtetve érzékeltetni a nyelvben. 

Nagyon nehéz ezt röviden elmondani, mert a nyelv 
mûködését is indoeurópai kategóriákban írjuk le, így taní-
tottak bennünket. Tehát lassan a magyar is csak indoeurópai 
értékek közvetítésével tudja megérteni a magyart, mert a világ 
racionális megközelítését annyira túlhajtottuk, hogy a közvet-
lenül megélhetõ, érzékelhetõ dolgokat is magyarázni akarjuk, 
ahelyett, hogy ráismernénk. Gondolom, legalább érzékeltetni 
tudtam, hogy óriásiak a nehézségek. Ezek nem bennünk 
vannak, hanem õbennük. 

A második dolog az úgynevezett Szent Korona tan. Hogy 
itt mekkora az ellenkezés, azt viszont a napi sajtóból lehet 
érzékelni. Amikor a Magyar Hírlapban ilyen címen vezércikk 
jelenhet meg, hogy Szent Korona tan vagy Európa. Az illetõ 
vagy nem tudja, hogy mit ír, vagy – ezért fizetik. Ezt ki 
kell mondani. Bizonyos érdekcsoport nagyon el akarja 
velünk feledtetni, hogy a legfejlettebb jogrendszer, amit 
az emberiség eddig kitalált, az pontosan a Szent Korona 
tan. Ha mi egyáltalán emelni szeretnénk Európában a 
jogrendszer jövõbeli szintjét, nem tehetünk mást, mint 
hogy megismertetjük és megtapasztaltatjuk velük, hogy az 
egyetlen olyan uralmi forma, amelyik a világ mûködését, 
a nagyvilágét, az univerzumét kicsiben tökéletesen mo-
dellezte, az a Szent Korona tan. Elõször is a lényege sze-
rint hierarchikus és nem demokratikus. A világ ugyanis 
nem demokratikusan mûködik, ez köztudott dolog, bár 
el szoktuk felejteni. Az esélyek nem egyformák, hanem 
személyre szabottan az adottságoknak megfelelõek. Min-
denki a helyén van, de nem akárhol. 

Az a rendszer, ami demokrácia néven mûködik, szük-
ségmegoldásnak idõlegesen elfogadható, de egyértelmû, 
hogy nem jó, ráadásul nem is úgy használják, ahogy ere-
detileg megfogalmazták. Demokrácia népuralmat jelent, 
Magyarországon mindenki uralkodik, csak a nép nem. 
De akkor is így volt, amikor népi demokráciának nevez-
ték, tehát ez nyilvánvaló hazugság. De ha tökéletesen, 
rendeltetésszerûen mûködne, akkor sem válhatna hosz-
szú életûvé, mert a világ nem így mûködik. Tehát nem 
azt képezné le a társadalom a maga kisebb egységében, 
ami a nagy mindenség megtartó, éltetõ sajátossága, a 
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hierarchikus rendet. Márpedig a társadalom, mint kis-
mindenség inherens, befoglalt egysége a nagynak. Vagy 
ahhoz alkalmazkodik, vagy elõbb-utóbb a nagy mindenség 
le fogja selejtezni. Vagy hierarchikus rend tud kialakulni, 
vagy tényleg le fogunk selejtezõdni. 

A hierarchikus rendnek viszont nagy problémája, 
hogy zsarnoksággá tud fajulni. Ez az a kérdés, amit 
példaszerûen szépen old meg a Szent Korona tan, ezt 
kellene megértetnünk az Európa Ház lakóival. Magyarul: 
hogy nem a király uralkodik, hanem a Szent Korona. És 
abban a pillanatban, ahogy a király vissza akart élni a tény-
legesen nagy hatalmával, a Szent Korona nevében lefog-
ták és figyelmeztették. Zsigmond király esete példaszerû. 
Általában erre is szoktak hivatkozni, akik a Szent Korona 
tannak a magasrendûségét bizonyítják történeti tényekkel, 
például Kocsis István vagy Zétényi Zsolt. 

A Habsburgok pontosan ezzel éltek vissza, a mai napig 
nem értik – tényleg nem értik –, hogy nem õk uralkodtak. 
A Szent Korona uralkodott, de a mai napig õk akarnak 
uralkodni. Nem is tudtak uralkodni, csak a magyarság 
ellenében. Minden alkalommal, amikor egy Habsburgot 
megkoronáztak, újra figyelmeztetni kellett õket, de soha 
nem értették. Úgy tettek, mintha az ország az õ birtokuk 
lenne. 

Ez egészen különleges dolog, ezt tényleg meg kell 
ismernie az Európa Háznak; ennél tökéletesebb jogrend-
szert még nem tudtak kitalálni, ami kiszûri a zsarnoki 
hajlandóságokat, meggátolja, hogy a hatalom birtokában 
valaki azzal vissza tudjon élni. Ez a jogrendszer mindig 
vállalta önmagát. Nem az volt, hogy meghirdeti a demok-
ráciát, és közben zsarnok uralmat érvényesít. Mert ma ez 
történik. Hirdetek népfelséget, választási szabadságot, 
közben meg mûködik a kompjuter; ez nyilvánvaló hazug-
ság. Minden esetre a Szent Korona tant tényleg meg kell 
ismertetni velük, mégpedig tisztességesen, úgy, ahogy ezt 
Kocsis István, Zétényi Zsolt csinálja, pontosan, higgadtan, 
se nem hõbörögve, se nem jajgatva. 

A harmadik viszont olyan ajándék, amit hamarabb 
megérthetnek. Ez pedig az, hogy ennek a nemzetnek egé-
szen kivételes gyógyító ereje van. Ez a gyógyító erõ kör-
nyezetében és személyi adottságaiban is tettenérhetõ. Ez 
azt jelenti, hogy ha csinálnánk egy reprezentatív felmérést 
– minden megkötés nélkül magyarnak tekintve azt, aki itt 
él –, megnézve, hogy közülük hány tud gyógyítani, talán 
csak az indiánoknál találnánk hasonló arányban gyógyító 
képességekkel megáldott embereket. Esetleg még észak-
szibériai kis maradványnépeknél. Teljesen döbbenetes, 
hogy milyen az aránya a gyógyító képességûeknek – nagy 
részük lehet, nem is tudja magáról, hogy ez a képesség 
kiváltható belõle. A tanfolyamok, amelyeket tartanak je-
lenleg az országban – hát sok kóklerséggel együtt, mert ez 
vele jár –, rendkívül sok gyógyító erõt szabadítottak fel. Az 
ember csak néz, hogy ez a szerencsétlen, ez fog gyógyítani? 
Igen, ez. Rengeteg élet állt helyre a segítségükkel. 

Ezekrõl nem adnak hírt se újságok, se rádió, se televí-
zió, úgy tûnik, mintha ilyenek nem is volnának. Vannak. Ha 
személyesen nem tapasztalom, én se tudnám. Ugyanakkor 
a környezeti feltételek is segítik ezt. Lefúrok a földbe, hogy 
fölszabadítsak egy sötét, föld alatti erõt, és mi jön föl az 
olaj helyett? Gyógyvíz. Ennél jobban nem figyelmeztetheti 
– elnézést, hogy ilyen nagy szavakat használok –, a Jóisten 
a magyarságot, hogy figyelj, itt van a te erõd! Neked nem 
abban van az erõd, hogy jobban fogsz kereskedni, mint 
a német vagy az angol, dehogy fogsz, azt mindig õ fogja 
jobban csinálni. Gyógyíts, ez a feladatod. 

Visszamennék itt a magyar Szent Koronához, mert arra 
a magyar királynak egy nagyon világos program íródott 
föl. A legszemélyesebb részén, hátul, ami már nem a kö-
zönségnek szól, csak neki, két orvos szent van: Kozma és 
Damián. Ez a két szent arról volt nevezetes, hogy ingyen 
gyógyított. A szentségüknek semmi más alapja nem volt. 
Tehát a királynak ez a feladata. Miután király jelenleg 
nem uralkodik, a magyar Szent Korona jogait teljes egé-
szében a nemzet gyakorolja. Egyébként a Szent Korona 
tan értelmében a Szent Korona jogait a nemzetnek és a 
királynak egyenlõ arányban kell érvényesítenie. Érdemes 
a sorrendet megfigyelni: a nemzet van elõbb, és õ választ-
ja a királyt. Nem a király választ magának nemzetet. Na 
most ha király nincsen, akkor a nemzetnek kell a teljes 
jogot gyakorolnia, amíg nem lesz személy olyan, aki ezt 
méltóképpen tudná gyakorolni; lehet, több évszázadig 
várni kell. Ennek semmi elvi megkötése nincs, nem kell 
sürgetni, ha egyszer nincs ilyen személy. De az biztos, hogy 
akkor viszont a nemzetnek kell gyógyítania. 

A király beavatásakor, koronázásakor lép életbe a 
koronába írt program: nem az a feladatod, hogy hódíts, 
hanem az, hogy gyógyíts. Most ez nem a királynak szól, 
hanem a nemzetnek. Ehelyett mit csinálsz? Piacokat 
keresel. Neked az a feladatod, hogy gyógyíts. Miután az 
emberiség nagyon, nagyon beteg, minden szinten, szel-
lemi, lelki és testi szinten, a gyógyításra soha nagyobb 
szükség nem volt.

Ezt talán tudjuk úgy adni, hogy meg is értsék. És akkor 
talán azt is jobban megértik, hogy a Szent Korona miért 
olyan rettentõen fontos. Mert soha mást nem mondott 
magyar királynak, mint azt, hogy gyógyíts. A magyarságnak 
az a tulajdonsága, amit annyiszor mulyaságnak, tehetet-
lenségnek látnak, hogy akkor sem terjeszti ki a határait, 
amikor volna rá lehetõsége, az ebbõl fakad. Mert nem ez 
a feladata. És amikor a királyok méltók voltak a magyar 
királyságra, ezt megértették. És voltak ellenpéldák is, mint 
amikor Könyves Kálmán ki akarta terjeszteni a hatalmát, 
és nagy pofont kapott a kicsi ellenféltõl; a Képes Krónika 
megírja szépen: vigyázzatok, nem ez a feladatotok. Ugyan-
ezt megcsinálja Károly Róbert, kis híján otthagyja a fogát. 
Kicsi semmi kis államocskákkal szemben, mint Moldva; 
nem is államok voltak ezek, hol voltak még államok. 
De jogtalan, indokolatlan, megalázó volt a viselkedése, 
megérdemelte. Magyar király ne akarjon megalázni, ne 
akarjon hódítani. Nem ez a feladata. 

Ezt a hármat érzem olyan ajándéknak, amit viszon-
zást nem várva adhatunk, lelkileg felkészülve arra, hogy 
nagyon nehéz lesz az értéket fölismertetni ezekben az 
ajándékokban. A legnehezebb a nyelvben rejlõt. A Szent 
Koronával szemben egyfolytában szítják a gyûlölködést, 
ezek után már nem kommentálom, hogy miért. 

Gerle János: Nemeskürty István említette, hogy 1849 
után a Habsburgok legfontosabb törekvése volt, hogy a 
magyar nyelvet próbálják megszüntetni, kiiktatni nemzet-
fenntartó mivoltából. 

Pap Gábor: II. József ezt már nagyon komolyan 
elkezdte, tehát 1849-ben ennek már volt múltja a Habs-
burg uralomban. A folyamat a vesztes szabadságharc után 
gyorsult föl, és kapott olyan irányt, amely gyakorlatilag 
ma is létezik. Az, hogy olyan területrõl származtassák 
a magyarságot – nyelvi alapon –, amely területen soha 
nem jöhetett létre. Sõt, ha oda fölsodródik egy nép, az 
szétszóródik. Az egész úgynevezett finn-ugor származási 
elmélet módszertani képtelenségre épül, egyszerûen 
egy nyelvet vándoroltatnak a térképen, holott pontosan 
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tudjuk, hogy ennek nincs genetikai alapja. De hogyan 
vándorolt a nyelv nép nélkül? Ha nem a nép vándorol, 
és hozza a nyelvet magával, akkor ki hozza a nyelvet? Itt 
ugye azt szokták mondani, a népazonosság nem azonos 
a nyelvazonossággal, de akkor ki vándorol? Ki jön? 

Ezt csak azért kell elmondanom, mert ennek az 
elõkészítése már megtörtént Mária Terézia korában II. 
József korában aztán fölerõsödött és arcátlanná vált. Õ 
próbálta meg elõször a teljes beolvasztást. Ez nem sikerült 
neki. Éppen a Szent Koronán bukott el egyébként, de kis 
híján azt is sikerült kivonnia a forgalomból, hiszen ki is 
vitette az országból. Akkor történt az átprogramozás, ezt 
99 százalék biztonsággal meg tudjuk mondani. Az, hogy 
a csereképeket föltették a koronára, az egyszerûen nem 
történhetett máskor. Nem volt más olyan eset, amikor 
kivitték a koronát az országból, és 1613-ban még bizo-
nyítottan a Szent Szûzanya képe volt rajta. Nem volt más 
lehetõség, csak 1784 és 1790 között. 

Tehát frontális támadást kapott a magyarság; az én 
megítélésem szerint 1541 és 1790 között volt a legrosz-
szabb helyzetben, de ezt II. József véglegesíteni akarta az-
zal, hogy a magyarság mint olyan egyszerûen ki van törölve 
a történelembõl. Nyelvileg német, öltözékében német, a 
vármegyerendszer teljesen szét volt zúzva. Hivatalos nyelv-
ként a magyar már egyáltalán nem létezett. És magyar 
ország sem volt abban az új konstrukcióban, amelyet az új 
bizánci birodalom és Európa konstrukciójáként terveztek 
meg II. Katalinnal. Addig nyúlnak ennek a problémának a 
gyökerei, odáig kell a dolgokat visszamenõleg tisztázni, és 
megértetni a bennünket körülvevõ, tehát periférikus Eu-
rópával, hogy vigyázzanak, mert olyan értéket herdálnak 
el, amit nem tudnak újraalkotni. És nem tudnak nélküle 
létezni! Ez nem olyasmi, amit ha most kiiktatnak, akkor 
belátható idõn belül helyre lehet állítani, vagy újat lehet 
helyette alkotni. Nem lehet! 

Nagyon hozzászoktunk ahhoz – engedtük, hogy hoz-
zászoktassanak –, hogy értéknek csak azt tekintsük, ami 
valamit hoz a konyhára. De szó szerint. Amitõl többet 
tudok holnap enni vagy díszesebb lesz a lakásom vagy 
több nõt tudok fogyasztani hetenként, vagy több férfit, 
ha nõ vagyok. Ugyanakkor állítom, hogy nagyon sok 
normálisan gondolkodó ember van közöttünk, tehát a 
pesszimizmus, amivel ma kezelik az egyszerû magyar 
embert, vagy akár a francia, a német, az amerikai em-
bert, teljesen indokolatlan. Az a baj, hogy soha nem az 
egyszerû és tiszta embereket halljuk, nem õket szólítják 
meg. A közszereplés szintjén nem ezeknek a hangja szólal 
meg, ami nem jelenti, hogy ilyenek nincsenek is. Amikor a 
Pannon Rádió elõször lehetõséget adott rá, hogy tényleg 
szót kapjon az egyszerû ember minden elõszûrés nélkül 
– rövid idõ volt egyébként, aztán ott is elkezdõdött egy 
szûrés –, teljesen megdöbbentem, hogy fiatal és öreg, 
vidéki és pesti, ismeretlen, egyszerû emberek – akiket le-
írtunk, hogy ezeket már agyonnyomorították –, kerekded, 
szép, okos mondatokban, távlatosan gondolkozva, milyen 
fontos dolgokat mondanak el. A legrosszabb mindig a 
mûsorvezetõ volt. Csak õ beszélt magyartalanul, csak õ 
dadogott, csak õ volt provokatív, csak õ volt távlattalan, 
a „ közönség” pedig… az ember föllélegzett: én ezeknek 
vagyok a honfitársa! Hú a betyárját, hát akkor itt nagyon 
föl kell kötni a gatyát! Tehát igenis van egy gondolkodó, 
tettrekész, nagyon magas erkölcsi mércéjû társaság, aki ezt 
elvárja magától és elvárja a vezetõitõl. Na most ez utóbbi 
jelenleg nem reális elvárás, de lehet, hogy õket is rá lehet 
szorítani elõbb-utóbb erre a viselkedésre.

Mindenesetre létezik egy ilyen Magyarország. Én eb-
ben bízom, és ha ezt bekebelezi a sárkány, a sárkányon fog 
múlni, hogy egy magasabbrendû, jó sógor lesz-e belõle, 
vagy bele fog halni. De János vitéz kijött belõle. János 
vitézt nem kell félteni!

Z. TÓTH CSABA

TÁJKÉP CSATA ELÕTT 
Párbeszédes gondolatok

Mit tartasz a manapság idõszerû „Quo vadis, Magyaror-
szág” kérdésrõl?

Mint ismeretes az evangéliumi kérdés eredetileg úgy 
hangzott: Quo vadis, Domine? – hová mégy, Uram? 
Péter kérdezte így Jézus Krisztust, és a válasz az volt, 
ahová én megyek, most én utánam nem jöhetsz. Péter 
erõsködésére, hogy õ az életét is odaadná, jövendölte 
meg Krisztus, hogy Péter háromszor fogja megtagadni 
õt. Bár az uniós csatlakozással nem ilyen típusú kérdések 
vannak terítéken, mégis aktuális ez a megközelítés. Azt 
fejezi ki a számomra, hogy hová megy az ország „jobbik 
énje”, vagy inkább hová viszik. Viszik, mert a huszadik 
században a „történelmi szükségszerûséget” sikerült a 
nemzetközi pénzhatalomnak alaposan meglovagolnia, 
és Magyarország számára most sem maradt sok válasz-
tási lehetõség. 

A Makovecz Imre és Kálmán István által többször felvetett 
Mi történt? és Mi történhetett volna? kérdésekhez jutunk 
ezzel a gondolattal. Mi lehetett volna, ha nem válunk az 
elsõ világháború szinte legjobban kizsigerelt áldozatává; 
mi lett volna, ha mi akartunk volna a szociális fejlõdés 
élvonalába tartozni Trianon után, kifogva a szelet a 
kívülrõl gerjesztett, baloldalinak aposztrofált 1919-es 
hisztéria vitorlájából? Ha még Trianon elõtt a politikai 
vezetõk odafigyeltek volna azokra az anglo-amerikaniz-
mus valódi arcára, nyilvánvaló hazugságainak társadalmi 
hatástalanítására vonatkozó eszmékre, melyeket a közpon-
ti hatalmak, a Monarchia és Németország elsõ emberei 
számára Rudolf Steiner igyekezett világossá tenni 1917-es 
Memorandumában? Akkor – bízvást mondhatjuk – nem 
lett volna második világháború és még sok minden más 
sem. Akkor nem kellene ide-oda csatlakoznunk, hiszen 
ténylegesen Európa közepéhez tartozunk. 

Elvileg 1989-90-ben is volt egy lehetõség, hogy valami 
gyökeresen újat kezdeményezzünk, ami inkább a társada-
lom valós igényeinek, mint a nemzetközi kívánalmaknak 
kedvezett volna. Persze ez a mi lett volna, ha így utólag 
mindig esõ után köpönyeg, de ha mégis elmélyedünk 
benne, megtalálhatjuk, merre lakik az Úristen, Magyar-
ország és a közép-európai történelem szelleme, amelyet, 
mondhatni, megint keresztre feszítenek. Úgy gondolom, 
hogy az Európai Unió keretei közé lépve, akárhogy is 
dobálózzanak ma a milliárdos támogatási összegek mé-
zesmadzagjával, alapvetõen még távolabb kerülünk attól, 
ahová az „Úrral” mehetnénk, messze kerülünk a polgári 
társadalom megerõsödésének, teljes öntudatra, önálló-
ságra ébredésének, szellemi feltámadásának történelmileg 
aktuális lehetõségétõl, és irdatlanul megnövekszik egy 
olyan centralista államfelfogás és -vezetés szerepe Brüsszel 
részérõl, amely tényleg a pénztõke érdekeit képviseli csu-
pán, s amelyet még csak leváltani, korrigálni sem nagyon 
tudunk. Ezt a vak is látja. 

Tehát pesszimista vagyok azzal kapcsolatban, hová 


