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lehetett arra gondolni, hogy romjain egy másfajta civili-
záció fog kialakulni.

Kálmán István: Az angolszász impérium ugyanígy 
össze fog omlani, csakhogy ez az európai birodalom az 
amerikai impérium egy tartománya. Ez is össze fog omlani, 
de az európai uniós folyamattal, ha az a jelenlegi tendenci-
ák szellemében merevedik meg, az európai kultúrhordozó 
népesség, egész Európát beleértve, megbukott.

Gerle János: Mi a teendõnk?
Kálmán István: Az elsõ világháború európai kataszt-

rófája után létrejött az úgynevezett hármas tagozódású 
organizmus mozgalma, amelyet Rudolf Steiner kezdemé-
nyezett. Ez a hármas tagozódásra való törekvés a mai napig 
idõszerû, és valójában ez jelent meg Magyarországon az 
56-os forradalomban, Prágában a 68-as forradalomban is. 
Ennek a felismerésével volna lehetõség olyan egységes 
társadalmi megújulásra, amely valódi integrációhoz is 
vezethet. 

Gerle János: Honnan indulhat ki egy ilyen integráció? 
Az adott világhelyzetben hogyan tud ez a gondolat teret 
nyerni a globalizációval szemben? 

Kálmán István: Azt a kérdést kellene föltennünk: mit 
fogunk még lenyelni? Mit tudunk még eltûrni? 

Gerle János: Alapproblémának nevezted a közönyösséget. 
Kálmán István: Nem az emberekkel van a probléma, 

hanem a politikai vezetéssel, legyen az kormánypárti vagy 
ellenzéki, amely – nyilván észreveszed –, semmi másról 
nem beszél, mint a pénzrõl. Az elõnyökrõl, a hátrányok-
ról, de mindig a pénz szempontjából. Az embereket föl 
kell világosítani arról, hogy mi történt velünk – ahogy 
Nemeskürty tanár úr megírta –, és arról, hogy mi történik 
velünk ma, és mi fog történni a jövõben, ha belépünk az 
Európai Unióba. Hogy hová lépünk be, és ki lép be valójá-
ban? Ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy a pénzrõl 
beszélnek, ami semmi másra nem való, mint hogy elterelje 
az emberek figyelmét arról, hogy valójában mi is történik 
velük. Megtörténhet az is, hogy a népszavazás úgy dönt, 
hogy nem lépünk be. Mi történne akkor, ha nemet mon-
danánk az Unióra? Vissza lehet menni a történelemben 
az úgynevezett rendszerváltáshoz; mi történt volna, ha 
akkor azt mondják a magyarok és a térség többi országa 
– mert a rendszerváltás egy kelet-közép-európai esély volt, 
a szovjet hatalom alól fölszabaduló országok esélye –, hogy 
nem fizetjük vissza a kommunisták által fölvett kölcsönt, 
hanem a hitelezõknek tudomásul kell venniük, hogy rossz 
helyre tették a pénzüket, és le kell nyelniük az állítólagos 
veszteséget? Mi történt volna, ha nem hallgattunk volna 
Soros Györgyre (Budapest díszpolgára lett a rendszervál-
tozás körül kifejtett érdemeiért 2003-ban – szerk.) az általa 
javasolt és levezényelt sokkterápiás privatizációban, hanem 
megpróbáljuk a gazdaságunkat magunk szanálni? Akkor 
olyan rémképek merültek fel az emberekben, hogy nem 
kapunk többé hitelt, éhezni fogunk, tönkre fognak tenni 
bennünket, de ez mind csak rémkép volt. Az történt, hogy 
a külföldi tõke felvásárolta ezt az országot, fölvásárolta az 
iparunkat, az energiatermelõ kapacitást, és föl fogja vásárol-
ni természetesen a földet is, és ezt nem tudjuk megakadá-
lyozni. Tehát ez már megtörtént folyamat. Most mindezzel 
együtt belépünk az Európai Unióba, és most arról beszél-
nek, hogy nekünk, közép-kelet-európai államoknak föl kell 
zárkóznunk az Unióhoz. Hogy tudunk mi fölzárkózni? Ki 
zárkózik föl? Az a gazdasági potenciál, amely nem magyar 
kézben van? Most is fenyegetni lehet azzal a rémképpel, 
hogy ha nem lépünk be, akkor ki leszünk rekesztve. Hon-
nan? A fejlõdésbõl? A jólétbõl? Mibõl? 

A gazdaságnak nem az a lényege, hogy profitot termel-
jen, hanem, hogy az emberi szükségleteket kielégítse. Az, 
hogy ebben a tõkeérdek érvényesül, és nem az érvényesül, 
ami a termelés valódi indítéka, ez a probléma. A gazdaság 
nem egészségesen mûködik, mert a gazdaságban a tõke 
uralkodik.

Olyan gazdasági világuralomról van szó, amelyet 
profitérdekeltség mozgat, nem pedig a gazdaság termé-
szetes célja. Ahol a tõke áru és a munkaerõ áru és ennek 
következtében az egész gazdaság megbetegszik.

ZELNIK JÓZSEF
a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány

kuratóriumának elnöke

Gerle János: Elsõsorban arra vagyok kíváncsi, véleményed 
szerint mik a kultura feladatai ma Magyarországon a csatla-
kozás fényében, és hogy a megvalósításnak milyen esélyei 
vannak a belépés, vagy a kívül maradás esetén.

Zelnik József: A kérdés politikai részérõl, hogy be 
kell-e lépni, vagy nem, arról már nem érdemes beszél-
getni, nincsen alternatívája a tagságnak. Ráadásul Európa 
összes hátrányát már megkaptuk, egy kis elõny az len-
ne, hogy egy határon belül vagyunk, a fészekmelegben. 
Amibõl azért adódik elõny, még akkor is, ha egy nagyon 
veszélyes probléma is fölvetõdik. Ez pedig a föld elvesz-
tése. De Európában azért ezt a kérdést tudják kezelni a 
tisztességes nemzeti kormányok. Nálunk ez a legnagyobb 
félelem – rátérek majd a kultúrára is, csak érdemes elõbb 
a földrõl egy-két szót szólni. Tehát az, hogy bárki idejön, 
itt letelepszik és földet vesz, ez nem probléma. Akkor van 
baj, ha olyan külsõ erõ jelenik meg, amely csak az ökológiai 
kizsákmányolásban érdekelt, például megveszi a földet és 
lehordatja az országról. Nem tudom, láttad-e, Spanyolor-
szágban Malagától egészen föl Barcelonáig a tengerpart egy 
folyamatos üvegház. Ott termelik ezt az ehetetlen, nitrátos 
paprikát, paradicsomot, vackokat. Abban az üvegházban 
évente-kétévente le kell cserélni a talajt, mert évente 
kétszer szüretelnek. Ezeknek megéri, hogy kamionszám 
hordják oda a földet. Nyugodtan megtehetik, hogy idejön-
nek egy vállalkozással, és azt mondják például, hogy ez 
egy humuszkészítõ vállalkozás és kamionokkal lehordják 
innen a földet. Ez a veszélyes, ez a teljesen szervetlen 
termelés, és ez a világfölfogás, hogy minden energia- és 
nyersanyagforrás az õ számukra áll rendelkezésre. 

Ezt meg lehet csinálni. És ha a tiéd a föld, akkor az 
alatta lévõ víz is a tiéd, úgy bánsz vele, ahogy akarsz. A víz 
hamarosan arany értékû lesz, és a belföldiek nem kap-
nak vizet, ha nem tudják megfizetni, miért adnák nekik 
olcsón? 

Hogy a tisztességes kormányok mit csinálnak ilyen 
esetben, láttam már rá példát. Franciaország a nyolcva-
nas években, amikor elárasztotta az amerikai meg a japán 
elektronika, valahol fönn a Pireneusokban nyitott egyet-
lenegy erre szolgáló vámirodát, ahol hetente két órát volt 
egy öreg vámos. Aki oda fölment, kivárta a sorát… na ez 
lefékezte az árudömpinget. De ez ugyanakkor öngyilkos 
dolog volt, mert a Secam rendszerüket, ezt a televíziós 
rendszert akarták megvédeni, aminek technikailag nem 
volt értelme. 

Nagyon nagy kérdésrõl van szó, mert föld nélkül és 
víz nélkül, anélkül, hogy ezek a Kárpát-medencében élõk 
rendelkezésére állnának, kultúráról beszélni nem lehet. 
Ha ezek idegen, kisajátító erõk kezébe kerülnek – ezen 
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olyan tõkét értek, ami csak manipulál itt, és nem itt lakik. 
Mert azt megakadályozni, hogy valaki ott vegyen földet, 
ahol akar, az egyesült Európában nem lehet. A magyarok 
is mehetnek bárhová. Hát nem egészen ugyanúgy, mert itt 
olcsóbb. A hollandok Simontornyán már az egész hegyol-
dalt elfoglalták. Engem meg is döbbentett, hogy Hollandia 
ellenünk szavaz, és a magyar kormánynak nem jut eszébe 
kijelenteni, hogy akkor innen kezdve itt egyetlen holland 
le nem telepedhet. Mert meg lehet kérdezni, hogy ha egy 
ország velünk szemben ellenséges, akkor miért vásárolják 
föl itt a földeket az állampolgárai? Ebbõl látszik, hogy az 
irányítás nem profi kormányok kezében van. Ez éppen a Fi-
desz-kormány idején volt, ez a hatalmas holland beáramlás, 
mármint hatalmas ahhoz képest, hogy milyen kis ország. 
De félnek a tengertõl és jönnek. Én úgy vettem észre, hogy 
befordultam a szõlõhegyre, és nézem: de furcsán van ez 
kiírva, nem németül, csak majdnem. Megkérdezem, hogy 
itt kik laknak, mondják, hogy az összes házat fölvásárolták 
a hollandok. És az utcákat is elnevezték. Gondold el, mi 
lenne, ha bemennénk Erdély román területére, és elhe-
lyeznénk ott magyar utcaneveket, mekkora verekedés 
lenne belõle. Még azt is nehéz megcsinálni Erdélyben, 
hogy a településnevek magyarul legyenek kiírva, nemhogy 
Romániában.

Tehát, hogy lesz-e tér? Persze sokkal fontosabb a 
szellemi tér. De hát mi Európának a szellemi tere? Ezt 
tartom fontos kérdésnek, jó lenne kikutatni, mihez is 
csatlakozunk. Európához csatlakozunk, de melyikhez? 
Fölvetõdik, Európa kultúrája a zsidó, görög, római, ke-
resztény hagyományokra épül, de sajnos, a mostani euró-
pai gondolatban azt szinte kizárólag Rómával, mármint a 
Vatikánnal teszik egylényegûvé. A Vatikánt pedig, a pápát 
és a pápai hatalmat Európában a liberális erõk okkal, ok 
nélkül támadják. Tehát elvetik ezt a gondolatot, ami két 
okból is furcsa. Tudod-e, mit jelent a tizenkét csillag az eu-
rópai lobogóban? A Jelenések Könyvében Mária feje körül 
lévõ 12 csillagról van szó. Ezt a 12 arany csillagot Arsene 
Hitz pályamûve ajánlotta jelképül, el is fogadták, tehát 
Európa központi szimbóluma keresztény szimbólum. A 
másik, hogy mondhatunk a pápákról nagyon sok rosszat, 
hogy testvérgyilkosok, vérfertõzõk akadtak közöttük – mint 
mindenütt az emberek között –, de a pápai hatalom, a 
Vatikán nélkül – ebben Várkonyi Nándornak több mint 
valószínû, igaza van – Európa Ázsia Balkánja volna csak. 
Egy ázsiai félsziget volna, egy nyúlvány. 

Európa nem lett volna Európa, ha nem lett volna 
más erõ, ami átmenti ezt a furcsa kicsi félszigetet, mert ha 
ránézel a térképre, a világ többi részéhez képest ez egy 

nevetségesen kicsi terület, szellemileg uralja, még ma is, 
az egész világot. Ettõl kisebbségi érzése van Amerikának, 
ettõl ambivalens. Amerika mind a mai napig nem döntötte 
el, hogy Európa neki szövetségese, vagy ellenfele. Ilyen am-
bivalensen lépked is. Hol védi Európát, hol meg a szívébe 
– Boszniánál – odahelyezi a mohamedán tõrt. Afganisztán 
elfoglalása is több értelmezés szerint inkább Európa beke-
rítését szolgálja, mint a megvédését. Mert Afganisztánban 
nem kell védeni Európát, de támadni lehet azzal, ha le-
kapcsoljuk róla az olajforrásokat és körbevesszük Európát 
úgy, hogy egy légüres térbe tereljük az energiapolitikáját. 
Akkor abszolút Amerikától fog függeni, ahogy most az iraki 
háború is. Az mirõl szól? Erre is érdemes visszatérni, de én 
szellemtörténetileg és kultúrtörténetileg akarom tovább 
vizsgálni ezt a kérdést. 

Nekünk azt mondják a keresztes háborúkról, hogy 
micsoda borzalom és a kereszt nevében elkövetett 
vérengzések… Persze, minden háborúban komoly 
vérengzések vannak, és hogy melyik vérengzõbb, az a 
történelemkönyvekbõl nem derül ki. Attól függ, ki írja. 
854-ben a szaracénok fölmentek Rómába és ott táncoltak 
Szent Péter sírján a Vatikánban. Ez annyit jelent, hogy Euró-
pa nagy részben már az övék volt, ezekben a századokban 
sokszor ott voltak Párizs alatt, tehát bármelyik pillanatban 
szó lehetett arról, hogy Európát elfoglalja a szaracén világ, 
a mórok, az arabok, a berberek. Európa a halálán van. 
150 év vajúdás, belsõ harcok, míg nem jön egy zseniális 
politikus, II. Orbán, aki kitalálja, hogy helyezzük ki Európa 
szívébõl a háborút. Hova? Hát a mohamedán világ szívébe. 
Hogyan lehet kihelyezni? A Szent Sírt elfoglalta az ellenfél, 
föl kell szabadítani a Szent Sírt. Megengedem magamnak 
azt a furcsa gondolatot, lehet, hogy õt valójában nem is 
érdekelte a Szent Sír felszabadítása, hanem csak rájött a 
zseniális ötletre, hogy hogy lehet Európát megvédeni. Két 
legyet ütött egy csapásra. 

Összehívja Európa érsekeit, püspökeit; 50 érseket és 
265 püspököt, és meghirdeti az elsõ keresztes hadjáratot. 
Ez egy csavargó rablóbanda volt. Egymást rabolták, gyil-
kolták, testvérháború volt. Ezeknek azt mondja, húzzatok 
ki innen, oda Jeruzsálembe, és szabadítsátok föl a Szent 
Sírt. Európát megszabadította a sok csavargótól, ráadásul 
sikerült kihelyezni Európából a háború központját egy 
elég jelentõs, majdnem száz éves idõszakra. Utána már 
csak a törökök tudtak visszajönni az 1400-1500-as években 
Európába. 

Tehát Európa ebben a pillanatban kezdett el virágozni 
és vált igazán Európává. De hát ki volt ez a II. Orbán? Tudni 
kell róla, hogy Cluny-i apát volt, és Cluny volt az akkori 

A harmadik, 1080 körül felszentelt, és 1810-ben lerombolt Cluny apátsági templom alaprajza
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Európa információs központja. Ki tette Európa információs 
központjává ezt a bencés apátságot? Szent István adta a 
kolostornak a legnagyobb adományt, erre bizonyítékok 
vannak. Bejött neki, mert jó néhány Árpád-házi szent lett, 
mondom én most cinikusan. Lényeg, hogy a pápacsináló 
Cluny a legtöbbet a magyar királyoktól, fõleg Szent István-
tól kapta anyagilag. 

Visszatérve Európa és a magyarság viszonyára. Föl 
kellene tárnunk, hogy melyik Európához akarunk kap-
csolódni, annak az Európának mik az izgalmas szellemi 
gyökerei. Nem a Vatikán az érdekes, nem a pápai állam, 
hanem a krisztusi szeretetvallás, amely még ebben az Eu-
rópában is, ha elnyomva és megalázva is, de azért Szent 
Ferenceken keresztül, jelen van a mai napig. Rejtetten, a 
gazdaság központú világgal lenyomva, de mélyen ott van a 
másik Európa, aminek olyan kulturális teljesítménye van, 
mint a gregorián és a gótika. Ahhoz kellene visszatérni. 
Abban az Európában a magyarság jelen volt nagy királyai 
által, a Cluny-i kapcsolattal. 

De hát hol van most a magyarság Európában? Sehol. 
De azon nyafogni, hogy hogy fogja lenyomni a nemzeti 
kultúránkat, az etnikai kultúránkat ez az Európa, semmi 
értelme. Azt mondom, nincs más hátra, csak elõre. Nekünk 
kellene rádöbbentenünk Európát az õ eredeti értékeire. 
Provokációként kellene megjelennünk Európában, és vi-
lágosan kijelenteni, hogy nem arról szól a történet, hogy 
ti elfoglaltok bennünket. Már elfoglaltatok bennünket, itt 
vannak az áruházláncaitok, ami szemét van a világban, 
azt már mind megkaptuk. Most ha a fene fenét eszik is, 
rákérdezünk, hogy kik vagytok ti fiúk? Kik vagytok, mit 
õriztek ti még az eredeti európai gondolatból, amibõl Eu-
rópa született. Egyiptomból, a Bibliából, a görögségbõl és 
Rómából természetesen. Mit õriztek ti a gregoriánból és a 
gótikából? Hogy csak a két gé betûst használjam. Mert az 
mutat valamit, hogy az egyik Európa legmagasabb szintje 
a zenében és a másik az építészetben. Bár a gótika nem 
csak építészet volt, hanem sokkal több annál, az Európa 
gazdaságszervezése volt. 

És ez mindjárt fölveti azt a kérdést, hogy miért nem 
tárjuk föl, hogy mi van Európa titkos történelmével? Amit 
sajnos a divatok a felszínre dobnak, most is nagyon sokan 
foglalkoznak vele – a templomos lovagrenddel. Ez Euró-
pa legtitkosabb története. Tudjuk az alaptörténetet, hogy 
hogy szervezték meg 1118-ban, hogy elmennek néhányan 
Jeruzsálembe és ott ásnak a Sír körül. Ez idegesítõ dolog, 
a mai napig, a legutolsó háború azért tört ki, mert megint 
a zsidók ástak ott a Templomhegy környékén, és ettõl 
olyan idegesek lettek az arabok, hogy a zsidók megtalál-
ják a Frigyládát és szétlõnek köztük a Frigyládával, hogy 
az valami borzalom. Lehet viccelõdni a dologról. Lehet, 
hogy ez már nem is ezoterikus történet, de vélhetõ, hogy 
mûködik a valódi háború mögött egy okkult háború is. A 
történelem legalábbis nagyon sokszor ezt mutatja. 

Tehát ez a rejtett Európa a gótikában valami hatalmas 
gazdasági csodát hajtott végre. Ehhez kellett valamilyen 
gazdasági zsenialitás, amit a templomosokhoz kötnek. 
Vagy az övék volt, vagy nem. Azt mindenesetre tudjuk, 
hogy bevezették a számla használatát, amitõl Európában 
meg lehetett mozdítani bárkinek a pénzét Párizstól Mad-
ridig úgy, hogy közben nem rabolták ki. Kidolgoztak egy 
bankrendszert. Azt tudni véljük, hogy nem használtak 
kamatot, csak pénzkezelési költséget. Emögött fölsejlik 
egy morális gazdaság lehetõsége. Mi lett volna, ha Eu-
rópa ezen a morális gazdasági úton indul el, és nem az 
uzsoragazdaság útján, amin elindult, és ami megfertõzte 

az egész világot. Amitõl a világ körül most már irdatlan 
sebességgel kering egy termelés nélküli és érték nélküli 
pénzügyi ufó, ami bármelyik pillanatban fölrobbanthatja 
az egész világ gazdaságát. 

Mi lett volna, ha õket nem nyírják ki? Nem azért 
nyírták-e ki õket, mert Európa tett egy fordulatot elfele 
a morális gazdaságtól? Hogy volt egy pillanat, amikor 
Európa mehetett volna másfelé is, mint amerre megy, és 
ami nagyon sokaknak nem tetszett, mert azon nem tudtak 
volna a családok meggazdagodni. Hogy tudtak meggaz-
dagodni ennyire egyes családok? Olyanok, amelyeknek 
asszír kereskedõ hercegektõl napjainkig kimutatható az 
egyenes vérségi leszármazása? Van ilyen könyv, amiben ez 
mind benne van, a világ menedzsmentjének genealógiája, 
igen érdekes.

Ezeket a gondolatokat lesöpri a túlracionalizált gon-
dolkodásmód, hogy ezek kitalációk, lila ködök. Lehet az is, 
természetesen. De elértük azt, hogy a lényeges dolgokról 
soha sehol, lényeges fórumokon nem beszélnek. Ez egy 
alávetettség. Kétfajta szegénységet tekintek Európa csapdá-
jának: a túlságosan fölgyorsított idõt, mert a gyorsasággal 
is ki lehet zsákmányolni az embereket. Ugyanis ahhoz, 
hogy ebben a fölgyorsított gazdaságban, fölgyorsított 
döntési folyamatban részt vegyél, a rendelkezésedre kell 
hogy álljon minden információ és minden eszköz. Akinek 
nem áll mindez a rendelkezésére, az ebben a fölgyorsított 
világban nem marad meg. Mire kapcsol, addigra elment a 
gyorsvonat. Észre sem vette, hogy elhúz mellette, annyira 
felgyorsult a folyamat.

A másik a háborús fenyegetettség. Most rá kellene 
kérdezni, hogy mirõl szól ez a nagyon veszélyes háború? 
Minden háború nagyon veszélyes, de most olyan félelem 
van a világban, amilyen 1945 óta nem volt. Én legalábbis 
olyat még nem láttam, hogy a római pápa meg a canter-
buryi érsek meg a dél-afrikai békedíjas püspök egyszerre 
szóljon valami ellen, együtt és egy oldalon. Amerikát 
elítélve ilyen kemény szavakkal, hogy a világ csendõre. 
Ilyen kifejezéssel az elmúlt évszázadban a rosszakat illették, 
Amerika a béke, a demokrácia, a szabadság jelképe volt. 
Minden, ami pozitív. Ez érthetõ, a fasizmus leverése után 
kivívta magának ezt a glóriát. És napjainkra szép lassan ki-
derül, hogy Pearl Harbor milyen kínos. És egyre több kínos 
dolog kezd kiderülni. Amerika pozitív kép volt, most pedig 
a kép megváltozott. Azt hiszem a Time magazin csinált egy 
közvéleménykutatást a múlt héten, és a megkérdezettek 
50-60 %-a elítélte Amerikát. Ez érdekes dolog, mert az 
egyszerû olvasó nehezebben mozdul, mint az értelmiségi, 
aki gyorsabb és érzékenyebb, még ha sokszor butább is. 

Tehát mi történik itt? Van egy ezoterikus olvasat, asze-
rint Jeruzsálemrõl szól a történet, mert mindig is arról 
szólt. Hogy kié Jeruzsálem, és hogy újjá lehet-e építeni 
a templomot? Erre mások pragmatikusan azt mondják, 
kit érdekel ez a testvérháború két szemita nép között, 
az arabok és a zsidók között, nincs jelentõsége, ez csak 
az olajról szól. Iraknak irdatlan olajkészlete van, azt meg 
akarják kaparintani. Még el sem kezdõdött a háború, a nagy 
olajtársaságok már megállapodtak, ki mit fog privatizálni. 
Érdekes módon föl sem vetõdik, hogy nem lehetne-e, hogy 
maga az iraki nép, mint olyan? Az szóba nem kerülhet. 

Közben Európa teljes zavarban van. Tony Blairrõl 
megjelenik George Michaelnek az a klipje hogy a 
Good Puppy. George Michael eddig egy hiperliberális 
tábor embere volt, harcolt a homoszexuális szabad-
ságjogokért és most nekimegy az amerikai álomnak 
és az amerikai elnöknek; az a klip vége, hogy Blair 
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egy kis motort szerel Angliára és átviszi Amerikába az 
egészet és odaköti a szabadságszoborhoz. És közben 
Bush dobálja neki a csontot és a Good Puppy, Tony Blair 
visszahozza neki. Tehát polarizálódnak a világban az erõk. 
George Michaelt nyilván megvette valami arab erõcsoport 
és ezt legyártatták vele. De gondold meg, ezt a klipet nézi 
a világon egymilliárd ember. Michael nyíltan tud és mer 
amerikaellenes lenni Amerikában. Ez azért azt mutatja, 
hogy Amerika még mindig egy demokrácia. Ha valaki 
ugyanezt csinálná Bagdadban Szaddam Husszeinnel, az 
nem érné meg a másnapot. Ez szól Amerika mellett, más 
már nem nagyon. 

Tehát Európa teljes zavarban van. Ha olajról van szó, 
az minket is érdeket, Európa is meghal olaj nélkül. Ha 
Jeruzsálemrõl van szó, az egy okkult háború, hát hogyne 
érdekelne bennünket. Az európai kereszténység forrása 
Jeruzsálem, Krisztus sírja és a megváltás helye. Hát nekünk 
errõl semmi gondolatunk nincsen? Európa azt csinálja, 
hogy összeborulnak a franciák és a németek. Ki gondolta 
volna? Ha valaki száz évvel ezelõtt azt mondja, hogy ilyen 
szövetségek köttetnek, mint most a franciák és a németek 
között, akkor mindenki lehülyézte volna. De közben nincs 
gondolatunk, mert Európa nem tudta földolgozni azt, hogy 
a holocaustban igenis elrabolták Jeruzsálemet. Amerika 
elrabolta Európától Jeruzsálemet. Ebben a tragédiában 
eltûnt Európa magja, Jeruzsálem. Amerikai védnökség 
alá került. Európának nincsen gondolata Jeruzsálemrõl, 
pedig az európai kultúra magja Jeruzsálem. Jó, vannak 
kelta hagyományok is stb., de a keresztény kultúra annyira 
erõteljes lett, és a többi hagyományt is megkeresztelte és 
be is olvasztotta magába. 

Most, amikor nagy akar lenni, egy szava sincs ahhoz, 

hogy mi az, hogy Európa. Mert nem tud mit mondani, mert 
közben ott van az atlanti szerzõdés, amiben nem tudja 
kimondani, hogy mi az, ami Amerika, és mi az, ami mi 
vagyunk. Abban a pillanatban Amerika azt mondaná, hogy 
meri azt állítani Európa, hogy elraboltuk Jeruzsálemet? Hát 
nem szövetségesek vagyunk? Fiúk, hát nem loptuk el, ami 
a miénk, az a tiétek is.

Egy körülbelül XVI. századi térképet érdemes szem-
ügyre vanni, csak egíy rossz másolatom van róla, de az 
jól látszik, hogy Jeruzsálem van a közepén.  Európában 
rajzolták ezt a térképet, érzékeltetve, hogy a világ közepe 
Jeruzsálem, és minden itt találkozik.  Érthetõ módon 
Amerika ebben a történetben nincs jelen, de a történelmi 
átjárás most már kezd kiderülni. A kapcsolatot Amerika és 
Európa között meg is teremtették, amikor erre szükség 
volt, akár a vikingek, akár a templomosok mentek. Ennek 
régészeti nyomai is vannak. A Sinclairek átmentek Skóciá-
ból. A Rosslyn kápolnában az 1300-as években ábrázolnak 
a kukoricától kezdve a dohányig és az indiánokig mindent. 
Most megtalálták Új-Skóciában a templomosok által ala-
pított kolostor köveit, rajta a templomosok keresztjével. 
Bemérték, ezek XIII. századi anyagok.

1307-ben La Rochelle–bõl eltûnt a világ akkori legna-
gyobb tengeri flottája, a templomosoké, és azóta se került 
elõ. Azt sem lehet tudni, honnan volt a rengeteg pénz, 
amivel a gótikus katedrálisokat finanszírozták. Több mint 
valószínû, hogy Amerikából hoztak be ezüstöt, és mivel 
akkor még nem tudták, mi az az infláció, fizetni tudták ezt 
az irdatlan építkezéstömeget. Európában elõtte se, azóta 
se volt ekkora építkezés.

Tehát engem ez érdekelne Európában, és a nyafogást 
tényleg abba kell hagyni, hogy lerohanja az országot Eu-

XVI. századi német térkép az Európa, Ázsia és Afrika közé, a középpontba helyezett Jeruzsálemmel.
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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-


