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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 
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megy pillanatnyilag Magyarország, sõt, Európa, és a vi-
lágtörténelmi létesülés jó szelleme. Úgy tûnik, ellenzékbe. 
De az ember minden végessége ellenére végtelen lény, 
és ebbõl a végtelenségbõl jöhetnek még jólesõ meglepe-
tések, akár pro vagy kontra, maguktól az EU-tagállamok 
egyre elégedetlenebbé váló lakosai részérõl is. A keresz-
ténység is katakombákban kezdte.

Úgy gondolod, hogy az, amit ma általában társadal-
mi fejlõdésnek, parlamentáris demokráciának, piacgaz-
daságnak neveznek, elõre megtervezett folyamat?

Néhány dolgot látni kell, annak ellenére, hogy 
én is egészségtelen dolognak tartom, ha mindenütt 
összeesküvõket szimatolva gyengítjük egymás önbizalmát. 
Ebben lélektanilag folytatódik az a félsz meg gyanakvás, 
amit az átkosban néha átéltünk a téglákkal kapcsolatban 
például a Fiatal Mûvészek Klubja környékén, vagy bárhol, 
ahol történt valami. Látni kell, hogy az emberi fejlõdés, 
bármilyen ellentmondásos is ez a fogalom, tényleg hozott 
gyökeresen új dolgokat az élet minden területén az elmúlt 
ötszáz év alatt. Látni kell, hogy az ember, különösen a 
nyugati emberiség, mintha újjá akarna születni igazság-
ban, szépségben, jóságban, és igyekszik áttörni azokon 
a falakon, amelyeket a külsõ élet, a múlt önmagát túlélt 
maradványai, sokszor épp az új ruhájába öltöztetve állí-
tanak elé. Az élet ebben az ellentmondásosságban alakul, 
a belsõ erõknek találkozniuk kell az élet ellenállásával, 
különben nem juthatnak igazán érvényre. 

Mármost vannak úgynevezett ezoterikus ismeretek, 
amelyek az újkori emberi fejlõdés titkaira vonatkoznak, 
melyek alapján bizonyos páholyok – valószínûleg a közép-
kori templomos lovagok és építõmesterek szellemi örö-
kösei –, kezdetben megtervezhették a jövõt. A templomos 
rend már virágkorában dolgozott a középkori társadalmi 
élet megreformálásán, a bankrendszer kezdetei köreikbe 
vezetnek. Valóban ki kellett keveredni a királyságból, a bi-
rodalmi és kaszt-rendszerekbõl, azonban a dolog valahol, 
rossz kezekben kisiklott, a valódi fejlõdés eszméit elárul-
ták, és a rombolás a kelleténél nagyobb méreteket öltött, 
pszichopata gyilkolászássá, minden érték meghamisításává 
fajult – például az 1789-et követõ években – és különbözõ 
politikai manipulációkba torkollt. A szabadelvûségbõl egy 
sajátos birodalmiság képzõdött.

Baloldali kilengések és etatista restaurációk malom-
kövei között õrlõdött a Quo vadis kérdése, mióta a Krisz-
tus-impulzus itt van, azaz mióta Krisztus természetfeletti 
ereje a mennybemenetelnek nevezett esemény után az 
emberiség szellemi-lelki szférájával konkrétan egyesült, és 
búvópatakként hol nyíltan, hol rejtetten hatott a történe-
lem alakítóinak lelkében – merthogy ezt az erõt nem lehet 
semmilyen egyház ketrecébe bezárni; a halál és az újabb 
születés között eltöltött idõben szinte mindannyian fel-
veszünk ebbõl az impulzusból valamit. Nem véletlenül és 
nem is csupán vallási egyoldalúságból számítjuk idõnket 
Krisztus születésétõl. 

De ne menjünk túl messzire. A lényeg: az újkori em-
beriség elõmenetelére, önálló egyénként való újjászüle-
tésére vonatkozó eszméket egy bizonyos háttérhatalom a 
maga javára – vagy csak mert istent akar játszani a földön 
– ki akarja sajátítani. Ma ennek a törekvésnek egyik fontos 
szegmense az anglo-amerikanizmus egyre leplezetlenebb 
világuralmi törekvése, amelynek gyökereirõl, mérhetetlen 
befolyásáról Carroll Quigley, az újkori történelem profesz-
szora, és Antony C. Sutton, mérnök-gazdaságtörténész 
közölt megdöbbentõ információkat a hatvanas, hetvenes 

években az Egyesült Államokban. A Rhodes-Milner, vagy 
Round Table csoport a világ vezetõ befektetési bankáraival 
néhány száz évre elõre tervezett, úgy tûnik. Megtervez-
ték az 1989-es rendszerváltozásokat is, ahogy meg volt 
tervezve az 1991-es Öböl-háború, és az is, hogy ennek 
folytatásával essék egybe az európai egyesítés. Lényegében 
üres propagandával és ijesztgetéssel terelik be most a ke-
let-közép-európai országokat abba az akolba, amit idõsb 
George Bush az új világrendnek nevezett. Mert az EU ame-
rikai projekt, legutóbb a Council on Foreign Relations-
rõl szóló ismertetésemben írtam errõl. A leendõ EU-t 
kezdetben, a háború után Európai Egyesült Államoknak 
nevezték. 1990. szeptember elsejei számában a londoni 
The Economist az ominózus világtérkép mellett megje-
lentetett egy javaslatot az Európai Unió leendõ zászlajára 
vonatkozóan: a grafikán a csíkos amerikai lobogó tizenkét 
csillag kombinációjával látható. A mai világpolitikában a 
csúsztatás nyilvánvaló: a brit-amerikai háttérhatalom az 
emberiség üdvére, biztonságára hivatkozva kényszeríti 
ránk magát, egyedül üdvözítõnek állítva be rendszerét. 

Bajunk, hogy némileg rájuk vagyunk szorulva, mint 
hitelezõkre, és az emberek nagykanállal eszik azokat az 
ökörségeket, melyeket ez az álkultúra eléjük vet. Ba-
junk, hogy a pénzzel még mindig hatalom jár, amivel a 
politikusok és gazdasági szereplõk elõszeretettel élnek 
vissza. Amitõl Steiner féltette az embert, bekövetkezett: 
a tõke maga alá gyûrte a személyiséget. Bizalmat kellene 
ébreszteni egy szükséges és mélyreható társadalmi átala-
kulás iránt, mindenekelõtt azokban, akik hangadók a mai 
korban. Meg kellene fogadnunk Steiner tanácsait arra vo-
natkozóan, hogy a tõke tulajdonjogát meg kell változtatni 
abban a pillanatban, amikor jogosulatlan hatalmi törekvé-
sek eszközévé kezd válni: „A tulajdon fölötti rendelkezés 
jogát tehát nem lehet a közösség érdekeitõl elválasztva 
kezelni. Nem arra kell eszközt találnunk, miként lehet a 
tõkealap tulajdonát (magántulajdont) eltörölni, hanem 
arra, hogy ezt a tulajdont úgy lehessen igazgatni, hogy a 
lehetõ legjobban szolgálja a közösséget.” – írta 1919-ben 
(A szociális élet kérdései, Bp. 1990.). Ha megtervezték 
egyesek az ellenünkre, a nemzeti önrendelkezésünk ellen 
ható politikai-gazdasági folyamatokat, nekünk is meg kell 
terveznünk a kilábalás minden lehetséges forgatókönyvét. 
De lehet, hogy az átalakulás nem fog simán menni. Ez 
szinte törvényszerû.

Mi a véleményed ezzel összefüggésben a pénzrend-
szert illetõ mai kritikákról, jelenségekrõl?

A középpontba került most a Magyar Nemzeti Bank 
alapkamata körüli vita. Ebben a vitában a jegybank elnöke, 
Járai Zsigmond, mint ismeretes, a társadalom szélesebb 
rétegei érdekében a bank antiinflációs politikájával érvelve 
ellenállt a nyomásnak, hogy csökkentse a kamatot. Fontos 
azonban tudni, hogy az amerikai központi bank szerepét 
betöltõ New York-i Federal Reserve Bank 2001-ben 6,8 %-
ról 1,75-re csökkentette a kamatot és ez a részvényindex 
alsó határát nagyjából 2001. szeptember 11-e körül érte 
el, szinte egy megkomponált mélyponton. (A legutóbb no-
vemberben 1,75 %-ról 1,25-re csökkentették a kamatlábat 
– Financial Times Europe, 2002. november 6.) 

Ez a FED döntés áll tehát a pénzvilág mostani ese-
ményei mögött, mint ez köztudott; ám a magyarországi 
médiák ezt vagy nem említették, vagy nem elég hang-
súllyal. Az állítólag a J. P. Morgan & Co. által vezényelt 
forint-spekuláció is ezt az akaratot képviselte, hiszen a 
Morgan befektetési bank az egyik fõ részvénytulajdonosa a 
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New York-i FED-nek. Nem sokkal a csökkentést követõen 
a Bank of England és az Európai Központi Bank is alap-
kamatot csökkentett. A kamatcsökkentés tehát, melynek 
gazdaságélénkítõ, bár inflációgerjesztõ szerepet szántak, 
végiggyûrûzik a világon, mintha ez kényszer volna. A 
nyugati világ gazdasága, pénzpiaca keresi az egyensúlyt, 
és úgy gondolják, hogy mindenhol azonos gazdasági 
helyzetnek kell uralkodnia – bárcsak a fizetések emelé-
sével is ilyen következetesek lennének, mint a kamatláb 
csökkentésével. Az American Chamber of Commerce is 
próbált nyomást gyakorolni Járaira, kedvezve az állami 
beavatkozásnak, amely a jelenlegi kormány részérõl érte 
volna a jegybankot. A pénz urai ma, úgy tûnik, a szigorú 
állami beavatkozást akarják megvalósítani a társadalmi élet 
egyre szélesebb területein: bürokráciával alattomos mó-
don szabadságjogokat csorbítani, és még szélesebb teret 
biztosítani a nagytõke érdekeinek. Azt hiszem, a háborús 
célok mellett ez 2001. szeptember 11-e egyik értelme, ami 
egyelõre csak távolabb vet hullámokat, de ez a hullámve-
rés az EU-csatlakozással hamar ide fog érni. 

Mi következik ebbõl? Néhányan azt sugallják – mint 
már régen is –, hogy az a megoldás, hogy a magán 
pénztõke kezébõl ki kell venni az ellenõrzést, és ismét 
államosítani kell, parlamenti ellenõrzés alá vonni például 
a jegybankok, központi bankok irányítását; furcsa módon, 
ez Lyndon LaRouche nézete is. Mire vezetne azonban, ha 
a társadalomban a pénztõke uralma elleni orvosságként 
megint az államosítás után kiáltanának? Ez teljesen rossz 
irány. 

Úgy tûnik, hogy ezt végsõ soron épp a pénzoligarchia 
sugallja, amelynek odaátról semmi sem drága. De a cél 
nem ez! A cél az, hogy úgy gondolkozzunk el a tulajdon-
formák, a pénzügyek stb. kérdésén, hogy az az átfogó 
struktúrák és nem a hatalmi politika jegyében történõ át-
alakításnak kedvezzen. Érzelmeinknek strukturális alakot 
kell nyerniük. Nem egyik párttól a másikhoz kell dobni a 
labdát, hanem megszüntetni a pártrendszert, és kizárólag 
magukkal a felmerülõ problémákkal foglalkozni egy jogi, 
gazdasági, kulturális tagozódású parlamentben. Nem a 
magántulajdon szentségében kell hinni, hanem merni kell 
a természetszerûleg meglévõ magántulajdonlás mellett 
új tulajdonformákat is alkalmazni: használati tulajdont, 
dolgozói tulajdont, amelyekre már mind vannak – eddig 
elszigetelt – példák, javaslatok. A kamat és az államadósság 
elengedése csak egy dolog, igaz, nem csekély. Utalhatok 
a méltatlanul kevéssé komolyan vett Liska Tibor gondo-
lataira, törekvéseire.

A Szövetség címû hetilap egyik évvégi számában má-
sodik Trianonról beszéltél az EU-csatlakozás kapcsán. 
Tényleg ennyire sötét a helyzet?

Azt hiszem igen. 1920-ban területi, népességi, gaz-
dasági egységünket csonkították meg, ma a maradék 
javainkat, önrendelkezési jogainkat, szabadságunkat 
vonják ki a saját ellenõrzésünk alól. Emellett az akkori 
Trianon igazságtalanságával belenyomtak bennünket 
egy örökös nemzeti elégtétel- keresés ellenünk mindig 
kijátszható érzelmi reakciójába. Abba, hogy ne lássunk 
túl ezen a problémán, ne kereshessük együtt az átfogó 
szociális megoldásokat, minden kelet-közép-európai nép. 
A Trianon által elültetett gyûlölet-csíra azóta megakadá-
lyozza népeink egymásra találását, és úgy néz ki, hogy 
a magyar kisebbség ma sem szívügye a jeles brüsszeli 
antirasszistáknak. Különös látni, hogy a huszadik század 
elején elindított, támogatott folyamatokkal – rövid és hosz-

szú távon egyaránt – leginkább bennünket, magyarokat és 
a „krisztyány” oroszokat sújtották, ami arra vall, hogy az 
újkori történelem atlanti sakkjátékosai Európában mintha 
leginkább e két nemzetet tekintenék „veszélyesnek”, olyan 
magasabb értékek hordozójának, mely értékek kibonta-
kozása megakadályozhatja az öncélú pénzkapitalizmus 
hosszú távú terveit. 

Ez reménykeltõ is lehet számunkra, nevezetesen, hogy 
birtokolunk egy nekünk rendelt szellemi erõt, amelynek 
segítségével egyszer majd megújíthajuk magunkat és 
Európát egyaránt, a szellem eredeti kvalitásai szerint. 
Elsõként az antropozófia teljesebb világ- és emberszem-
léletének megalapítója, a misztikusságában is rendkívül 
higgadt és józan Rudolf Steiner utalt erre a szerepre 1905-
ben, persze nem az akkor már mozgolódó bolsevizmusra 
gondolt: „A jövõben rejlõ kultúra annak kibomlásában va-
lósul meg, ami most magállapotban van Kelet-Európa népi 
elemeiben… A rózsakeresztes iskolák mindig tanították, 
hogy Közép- és Nyugat-Európa csak elõörse annak, ami 
Kelet-Európában fog kifejlõdni, ami majd a népi elem és 
az európai megismerés gyümölcsözésébõl ered… nem a 
teljesen kifejlõdött növénybõl (Nyugat) lesz az új növény, 
hanem a magból.” (Grundelemente der Esoterik, Berlini 
elõadás, 1905). 

A „sikeres” háborús dramaturgiák következménye-
képpen, Kelet-Közép-Európa szétszabdalása után ma 
elérkezettnek látják az idõt, hogy „magasabb” egységbe 
foglalják népeinket, eszközölve ugyan bizonyos jóváté-
telt, „revíziót”, ám ez senkit ne tévesszen meg: jogilag 
még kevesebb lesz az önrendelkezés lehetõsége (és 
Románia, Szerbia, Horvátország, Ukrajna felvétele ko-
rántsem biztos). Amit megnyerünk a réven esetleg jobb 
életszínvonallal, azt elveszítjük a vámon a szabadság és a 
kultúra feláldozásával. De az életszínvonal sem garancia, 
hiszen az eddigi csatlakozási tárgyalások eredményei azt 
mutatják, hogy huszadrangú szerepet szánnak nekünk, 
kelet-közép-európai országoknak, s csak piacra, olcsó 
munkaerõre, termõföldre és még privatizálható javainkra 
van szükségük. Figyeljünk oda a svédekre, osztrákokra, 
dánokra is, akik már komolyan firtatják az EU-ból történõ 
kilépés lehetõségét, merthogy erre még nincs szabályozás, 
és jelentõs hátrányaik már származtak a tagságból. Ha 
õk erõsebb gazdasággal és nemzeti-történelmi folytonos-
ságtudattal, azaz önbizalommal váltak tagokká, és mégis 
kilépnének, akkor mi mit remélhetünk?

Európán ma a személytelen pénzhatalom és bürok-
rácia idegenségének, életellenes, filiszteri profizmusának 
szele söpör végig. Kérdés, hogy Európa vezetõ országa-
inak jelenlegi vétója az ENSZ-ben és a NATO-csúcson az 
Egyesült Államok Irak elleni készülõdésével kapcsolatban 
meddig lesz hatóképes? És a magyar kormányfõ miért 
nem Európa fontosabb szektoraival gondol egyet, miért 
Bush-sal? Gyaníthatóan még jobban amerikanizálódunk, 
ha kimaradunk az EU-ból. A „reálpolitika” szintjén mint-
ha csak két rossz közül választhatnánk. Idestova másfél 
évtized nem volt elég, hogy magunkra és körülöttünk élõ 
sorstársainkra találjunk, egybehangzóan elutasítva mind a 
megvalósult szocializmus maradékát, mind pedig a meg-
valósult kapitalizmus túlzásait, paktumos összefonódása-
ikat, világbanki recepteket. Úrrá lett rajtunk az általános 
kór, a tõke kegyeinek keresése. Ez oda vezetett, hogy 
akárcsak Trianonban, ahol Apponyinak szinte meg sem 
engedték, hogy iratok, térképek kötegeivel alátámasztott 
jóhiszemû érveit elmondja hazánk, tulajdonképpen az 
itt élõ kis nemzetek védelmére, a tõke vérszemet kapott, 
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és ma is ultimátum elé állítanak bennünket. Valójában 
az egyetlen megoldás „közül” választhatunk, de most 
„önként és dalolva” tehetjük. Micsoda boldogság! Már 
rég készültek erre, hogy egyszer – csettintésükre (Reagan 
és Gorbacsov máltai találkozója 1989-ben) – összeomlik 
a mesterségesen életben tartott Gólem, a Szovjetunió, 
és csatlósai és az internacionalizált, kiéheztetett agyak 
majd lelkesen bedõlnek az új „felszabadítóknak”, az új 
internacionalizmusnak. 

Nem véletlen, hogy a kommunizmus vírusát expor-
táló Nyugat ma jobban bízik a volt kommunistákban, 
meg a berkeikbõl indult, nyugatra bandzsító kádergye-
rekek pártjaiban. Szerencsére nálunk legutóbb csak a fél 
ország dõlt be, az is csak valami irdatlan hátszél miatt, 
amit az új „fölvilágosultak” kavartak a tömegmédiákban, 
meg egyebütt. Majd hanyattdõltünk az izzadtságszagtól, 
annyira akarták… Az úgynevezett „fejlettek” immoralitá-
sával szemben csak korunk valódi szükségleteinek mély 
ismerete és képviselete használhat, amit õk hirdetnek 
ugyan, mint „demokráciát”, „individualizmust” vagy 
„multikulturalizmust”, de nem teszik, cselekedeteikkel 
megtagadják, s a szép jelszavakat zûrzavarkeltésre és a 
többségi nemzetek ellen fordítják; a szabadságot kell 
számonkérni rajtuk, amit fennen hirdetnek: szabadságot 
liberalizmus helyett! 

A sors fintora, hogy nekünk ma, az egyre jobban 
amerikanizálódó Európai Unió küszöbén, hasonló kívá-
nalmakat kell – kellene – megfogalmaznunk az Unióval 
szemben, mint 1990-ben, amikor a bolsevik diktatúra 
maradékától akartunk szabadulni: kevesebb államot, 
kevesebb álságos szabályozást, melyek csak a monopóli-
umoknak kedveznek, több szabadságot, jogegyenlõséget, 
szociális igazságosságot! Megint marad a „manicheus út,” 
vagy mint a mesében, amikor a Szép az elfogadásával ala-
kítja vissza a Szörnyeteget eredeti, emberi formájára?

Milyen kiutat látsz az EU helyett?
Németh László figyelmeztetett: „A magyar sorskérdé-

sek olyan megoldhatatlanul nehezek, hogy az a mozgalom, 
amely megoldja õket, okvetlenül európai mozgalom is: a 
magyar reform vagy a környezõ népek számára is példa, 
vagy nem reform.” (A minõség forradalma) Azt hiszem 
nem valamilyen központi vezérlésû csúcsállamra gondolt. 
Aminek elõbb vagy utóbb meg kellene történnie, az az, 
hogy az EU-s igenek helyett létre kellene hoznunk az alter-
natív „hátországokból” kiindulóan egy új közép-európai 
belsõ tagozódást és integrációt, mi, magyarok, lengyelek, 
csehek, szlovákok, szlovének, szerbek, horvátok, romá-
nok, oroszok, baltiak, osztrákok, németek, skandinávok, 
és akik még jó szívvel az igazságot akarják; megalkotni egy 
új társadalmi megegyezést, amelynek révén kirekeszthet-
jük a társadalmainkra káros külsõ direktívákat. „Holnapra” 
virradóra vége lehetne a pártharcoknak, a médialihegés-
nek, a pénzpocsékolásnak, a sültgalambvárásnak. 1945 
után sem volt se pénz, se tömegmédia, még ennivaló is 
alig, nagyapáink, nagyanyáink mégis fölépítették az orszá-
got, amíg szükségbõl és önzetlenségbõl tehették, amíg a 
ránk engedett „népi demokratikus” demagógia el nem 
söpört minden valódi szociális megújulást. 

Én hiszek a magyar nemzet õsi méltóságában, mély-
séges kapcsolatában az elõrevivõ szellemi erõkkel, és a 
föld megtartó erõivel, amelyek lényegében mindig távol-
tartottak bennünket az indokolatlan szélsõségektõl, és 
hiszek abban, hogy a szomszéd nemzetek fiai, vagy akár 
az itthoni másként szavazók is egyre inkább látják, hogy 

szenvedéseink közös eredetûek, és nem hagyják magukat 
provokátorok által ellenünk hangolni. Nem kell történe-
lemhamisításokban hinni ahhoz, hogy boldoguljanak az 
életben, nem kell szégyenkezniök amiatt, hogy országuk, 
vagy országrészeik 1920. június 4-e elõtt nem a sajátjuk-
ként léteztek. 

Csendes és kitartó munkálkodás a világszerte minden 
oldalról meghazudtolt, de valódi elismerés után szomja-
zó eszmék jegyében, a Rudolf Steiner által felismert, de 
azóta elhallgatott, elárult igazi önkormányzati eszme, a 
hármas társadalmi tagozódás, a szellemi-kulturális sza-
badság, jogegyenlõség és gazdasági testvériség jegyében 
– ez az, ami kiveszi a hatalmat a méltatlan politika és a 
méltatlan gazdasági uralom kezébõl: ez az igazi fejlõdési 
cél. Megszüntetni a hatalmi politizálást, ami leginkább már 
csak visszaélni tud a lehetõségeivel. Ez nemcsak Steiner 
üzenete, aki egyszerûen csak meglátta, ami a valóságban 
összekeveredve már él, hiszen maga a társadalmi valóság 
kezdett szétválni erre a három életterületre a történelem 
során; de ez volt 1956 rejtett célja, ez a munkástanácsok 
üzenete, ez a Közép üzenete, ez a Szív-Magyarország üze-
nete. Ez ma Krisztus üzenete. Ezen kell mindannyiunk 
érdekében, mindannyiunknak munkálkodni.

SOMLÓSI LAJOS

EURO-GEO-BIO(lógia)

Földanyánk frekvenciaváltása folyamatban van. Korszak-
váltás elõtt (és alatt) vagyunk, és ne feledjük, a Halak 
világhónapjából kilépve a Kozmosz törvénye szerint a 
Vízöntõ hívásának kell megfeleljünk. Jelenleg két világ-
korszak hatásának átfedésében vagyunk, az egyiknek már 
vége van, de még hat, a másik még nem kezdõdött el, 
de már hat. Ezt az idõszakot a tradicionális szellemtu-
domány úgy nevezi: idõszakadék, Vízöntõ paradoxon, 
lerövidített idõ, figyelmeztetések kora vagy a Kali Yuga 
vége…

Az átmenet idejének hossza és intenzitása csak 
rajtunk, embereken múlik. Jelenlegi értetlenül éretlen 
(vagy értetlenül értetlen) természetünk a gyors és brutá-
lis változások lehetõségét vetíti elõre. Az európai ember 
a histórikus materializmusból hisztérikus materializmus-
ba esett. Ennek tobzódása szintén a gyors változások 
lehetõségét erõsíti.

Amikor Földünkön nagy változások zajlanak, akkor 
minden idõk örök üzenethordozója, Mária, minden 
népek Nagyasszonya óva int tévutainkon. Benne az Ég 
és a Föld találkozik; kozmikus valóság-világunk szellemi 
vezetõje, vagyis az evilági valónk szellemi rezgése (vibrá-
ciója), amely a „humán–humusz”1  megtermékenyítését 
és újjászületését szolgálja. Princípiumát minden nép, 
minden kultúra minden idõben ismerte, és Szófia, 
Kübelé, Diána, Szérész, Vénusz, Juno… stb. néven 
tisztelte. Amikor a szeretetet a földi világban hordozó 
õsanyag, az ember züllõ zûrzavarrá válik, akkor Mária 
az, aki megnyilatkozik: „Isten csak egy jelet ad ma a 
világnak, engem.” A Mária-jelenések lényegi sûrítését 
és kulcsát az európai ember számára az amszterda-
mi jelenések hordozzák. Az itt elhangzott üzenetek 
tömörsége egyedülálló az egész emberiség jövõjére 
nézve. Az amszeterdami 55 üzenet megértése jövõnk 
 1 Az alkímia nyelvén az ember megtermékenyíthetõ hármasságát 


