
ismeretét - másról, lovakról meg az emberekről se beszéljünk most, csak egy fáról -, ha
ehhez nincsenek meg az eszközei, ha nem tudja mivel, hogyan jöjjön rá, ha nem épült ki
benne semmi, ha a mindenre rácsodálkozó kisdedet nem alakították ki benne, ha az a
belső fény nem jött létre benne, ha ez a misztikus test nincs meg benne, akkor hogyan
kapcsolódhatna az egyházhoz mint Krisztus misztikus testéhez. Hogyan hozhatná
magában létre azt a fogalmat, amely nem pusztán fogalom, érzelem, akarat, hanem ezek
egysége: a nemzet! A nemzet belőle jön, és ha belőle nem jöhet, az mind csakvágy és mind
agresszió. Az én számomra tehát az egyház tulajdonképpen se konstrukcionálísan, se
eszmeileg a nemzethez nem köthető,csak az emberen keresztül, ha ott funkcióját nyerte
az, amit egyháznak neveznek, vagyis ha a tanításából fölépítettem magam. Ha nem épültem
föl, nem tudom, hogy vagyok-e. Ezt pedig szörnyü kimondanom, de ezt még a 19.
században tudták, hogy minek nevezzék: koboldnak!

A megtestesülés csak ez lehet, s a megváltás csak a megtestesülés után következhet. A
kétségbeesés bennem ebből a jelenlétvesztésből származik. Az egyéni jelenlétvesztésből,
amelyet tapasztalnom kell akár önmagamon. akár másokon. A nemzeti jelenlétvesztésből.
A kettő egymással szorosan összefügg, és elválaszthatatlan, mert egy belső konstrukció
tartja fönn és épül egyik a másikára. Iszonyatos, ha e koboldban ugyanúgy lezajlik az a
dramaturgia, hogy "nem én, hanem a Krisztus énbennem", csak éppen a fordítottja. Mert a
megváltás mindenképpen létrejön. Afordított drámák is zajlanak. Magamat, a fajzatomat, a
nemzetemet ettől a fordított drámától féltem. Ezért nem véletlen, ha az ember azt mondja,
hogy a gondolkodásában a kétségbeesésből kell kiindulnia.

Andrdsfaltry: Egy közösségbe való tartozás nem azt jelenti, hogy én a közösséghez
hasonulok. Azt jelenti, hogy megkeresem a szerepemet. A legnagyobb közösség a
házasság, benne a két legellentétesebb ember lép közösségre. Ez minden közösségre így
áll, az európai közösségre meg a keresztények közösségére is. Nem kell áthasonulnom
hozzájuk. Az kell legyek, ami lettem, amit kaptam. Akkor leszek ennek a közösségnek
hasznos tagja. Ez az új és rettenetes métely, hogy az ember legyen szürke, legyen a
többiekhez hasonló, olvadjon bele a másikba, így kényelmesebb is, veszélytelenebb is 
ezt kellett tanulnunk az elmúlt években, évtizedekben. Nem! Az embemek van
egyénisége, és ez az egyénisége kaphat közösséget. és minél inkább az, annál szorosabb és
nagyobb a közösség, Ezt értem a nemzetek közösségére is.

Még valamit. Az ember csak azt szeretheti, amit ismer. A szeretetnek a föltétele az
ismeret. Akit nem ismerek, azt nem tudom szeretní, A nemzetet sem tudom szeretni, ha
nem ismerem. Ha nem ismerem földrajzat. történelmet, embereit. A szeretet föltétele az
ismeret. Ám az ismeretre el kell jutni. Az ismerethez pedig nem úgy jut el igazán az ember,
hogy egyszeruen csak tanítják a gyereket, mert az falra hányt borsó is lehet. A
pedagógiának az lenne a feladata, hogy vágyat ébresszen arra, amit tanítani akar, hogy a
gyermek tanulni akarjon. Itt látom a magyar pedagógiának, egyáltalán a nevelésnek az
óriási hiányosságát, hogy sok ismeretet akarunk tanítani, természettudományos ismerete
ket különösen, Ipari iskolákban hetente egy óra a történelem, a magyar és minden, ami a
művészetekre vonatkozik. Atöbbi mind szaktárgy, természettudományi ismeret. Holott az
ember mindent képes megtanulni, amit meg akar tanulni, ha van benne - így mondják 
motiváció. Hogyan jut el ide? Az érzelmi nevelés a fontosabb! Nem az érzelgősség, nyilván
nem. A tanítást én nem az ismeretekkel kezdeném. hanem a művészetekkel, a játékkal, a
táncoktatással, mindazzal, amit manapság nem kap meg a gyerek. Mert megkapja a
víllanyvasutat, ám az nem játék. A játék az, amit ő csinál, ő teremt. Apedagógiának tehát az
lenne az egyetlen feladata, hogy az effajta művészi élmények során az embereket
megnyissa a tanulás vágyafelé. Ha pedig müvészetekröl beszélünk, megint csak nemzeti
formákról van szö. Csak magyarul tudunk megtanítani egy éneket egy gyereknek,
valamilyen rendszerben taníthatunk magyar táncot, magyar történelmet, magyar írodal-
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mat stb. Ezeket tudjuk neki adni, ami ahhoz a belső késztetéshez kell, hogy én majd
tanuljak, ismereteket szerezzek Így ez körforgássá válik, ismeretek nélkül nincs kötődés,

nincs szeretet. Itt látom megint nagyon fontosnak, hogy az emberséghez is kellenek
ismeretek. Az emberséghez való ismeretek megszerzéséhez újra a nemzeti formáknak van
nagy feladata, hogy egyáltalán az igény föltámadjon.

Dobszay: Igaz, hogy nem az ismeretek rnennyíségétöl függ a szeretet, amirőlbeszélünk,
de a szeretethez is az ismeret vezet: a kis ismeret a kis szeretethez, a kis szeretet a nagyobb
ismerethez, a nagyobb ismeret a nagyobb szeretethez, és így tovább. Persze az "ismeret"
nem puszta tananyag. A gyermekemberben föl tudom kelteni a szeretetet valami iránt, de
csak azzal, hogy megmutatom. Ez a megmutatás, amelyikben ő fölismeri a lehetőséget:

elmondok neki egy verset hároméves korában, ez nem "ismeret"? Ez nyelv-ismeret, ez
ritmus-ismeret, ez minden, ami már a magyarságához is kapcsolódik. Ez a pici ismeret, ez
az ismeret-mag, szeretet-rnag, képesség-mag arra, hogy megszülessen benne az, aki
észlelni és szeretni tud. Ennek viszont megint táplálékot kell adni további "ismeretekkel".
Még egy kiegészítésem lenne. Mi nemcsak azzal vagyunk magyarok, ami bennünket
másoktól elválaszt, hanem azzal is, ami velük összeköt. Magyarságunknak van egy
rendkívül fontos vonulata, az européer magyarok vonulata, a babitsi magyarság. Ez igenis
magáévá akarja asszimilálni Európát, otthon érzi magát Európában. Nekem kötelességből

is védenem kell a magyar népzenét, a magyar népzene jogait; én hálás vagyok a sorsnak,
hogy a világ legnagyobb zeneszerzői közül az egyik magyar. De azért nem mondanám,
hogy nekünk a nemzeti formákon keresztül kell az emberséget elsajátítanunk. Azért
Bachnak olyan mércének kell lennie mindannyiunkban, amely majd kiveti a selejtet, a
.Hmonádét". Egy magyarkodó szalonzenénél inkább táplálja bennünk Bach azt az
emberséget, mely magyarságunkban is meghálálja magát. A babitsi magyarság, amely
Dante felé, Shakespeare felé, Thomas Mann felé nyitja szemünket: ezt bizony én nem
hagynám ki a magyarság alkatából.

Andrásfatoy. Én sem hagynám ki. De az ilyen minőség ellen fellépnek, bármennyire
háládatlan is ez. A gyakorlatban a mínöség teszi tönkre a kultúrát. Ezen pedig azt értem,
hogy aki nem tud jól hegedülni, azt eltanácsolják a zeneískolából, aki nem tud jól úszni, az
nem mehet úszómedencébe.. Mert belőled úgysem lesz olimpikon, belőled nem lesz
Ojsztrah. És ma már senki sem énekel és senki sem vesz kezébe hangszert, mert a lemezen
meg a televízión keresztül tökéletesebbet fog hallani, mint amit ő tud produkálni. A mai
társadalmunkban tíz ezrelék, aki muzsikál, aki tud minőséget,aki el tudja játszani Bachot.
További két-három százalék. aki meg is hallgatja, a kilencvenhét százalék pedig nem
muzsikál s nem hallgat lélekcsiszoló muzsikát.

Czakó: Gyönyörű, amit Makovecz Imre a fákról mondott. Még emlékszem arra, hogy
valamikor a parasztok fákat ültettek a földjük végébe. Gyümölcsfákat, hogy az arra járó
ehessen. Ezeket a szántóföldi fákat azóta kiirtották, útjában álltak a praktikus, okos
gazdálkodónak, a profinak. Azt hiszem, hogy ennek az amatőr, faültető magatartásnak a
kíveszése súlyos veszély. Hogyan is mondtad, Imre?

Makovecz: Pilinszky kifejezése a jelenlétvesztés.

Czakó: Ezzel kapcsolatban jut eszembe, hogy a legvérengzőbb tigris is jámbor, ha teli a
hasa. Thlajdonképpen az ember az egyetlen lény, amelyik képtelen jóllakni. Nincs annyi
hús vagy hatalom, amennyire azt mondaná: elég ... Az ember csak szellemi szinten tud
jóllakni, mint ahogy Szent Péter mondja a színeváltozáskor, hogy jó nekünk itt. Vagyiselég,
ne menjünk tovább, Uram. A szeretetben és remekművek láttán érezzük, hogy elég. Úgy,
ahogy Csontváry írta egy levelében, hogy" ... a Teremtővel a kapcsolat megvan találva ... "
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