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A szubjektív emlékezések annyiban 
fontosak, hogy megidézik az eltávo-
zottat. Ami fontos, az a Mester eleven 
szellemének ébrentartása. Ezért én 
nem róla beszélek, hanem arról, amit 
tőle kaptunk.

A világ sorsa Európa sorsa, és Euró-
pa sorsa szorosan összefügg Közép-
Európáéval. Ma az emberiség az eu-
rópai kultúrkorszakot éli, melynek 
beteljesítése az európaiak dolga, de 
ez a feladat el lett térítve.

A XIX. század végén a materialista 
kultúra ideje lejárt, a hagyományra 
többé nem lehetett támaszkodni, az 
emberek egyszerre érezték a régi vi-
lág elmúlását és egy új világ megte-
remtésének szükségességét.

A századfordulón művészeti forra-
dalom zajlott. Ebből született az ant-
ropozófia, a szecesszió, és ehhez a 
mozgáshoz kapcsolódtak Kós Károly 
és kortársai is.

A szellemi mozgalmak és művésze-
ti törekvések nem voltak elegendőek 
a világ átformálásához, Közép-Euró-
pa mulasztott.

Az I. világháború ezt a nagyszerű vi-
rágzást lefejezte. Közép-Európát szét-
 verték. A bimbózó új eszmék helyét 
három pusztító ideológia foglalta el: 
a bolsevizmus, a nácizmus és az ang-
lo-amerikanizmus, mindhárom ma-
gának vindikálva a jövő megtervezé-
sének jogát.

Németországtól elvették ereden-
dő szerepét és feladatát, ami nem a 
materiális gazdasági-technikai fejlő-
dés, hanem hogy folytassa a Goethe, 
Schiller, Herder-féle szellemiség fej-
lesztését, Európa és a világ jelenkori 
civilizációs centrumává válva, a sza-
bad szellemi élet intézményes meg-
teremtésével. A szerepvesztést első-
sorban Németország mulasztása 
okoz ta; az, hogy feladatát elhagyva 

az angolszász típusú materialisztikus 
fejlődés útjára lépett, gazdasági és 
katonai expanzióba kezdett. Az an-
golszász hatalmak számára konku-
renssé vált, ezért eltiporták.

A Monarchiát, mint a Központi Ha-
talmak egyik tagját apró nemzetálla-
mokra darabolásával a magyarságot 
is megfosztották attól, hogy a Kárpát-
medencében együtt élő népek életét 
megszervezze, és hogy a Monarchia 
társadalmi berendezkedését megre-
formálva megteremtse a szociális or-
ganizmus hármas tagozódásának 
megfelelő, a világnak mintát adó szo-
ciális formákat.

Németország, Közép-Európa és Ma-
 gyarország, a Kárpát-medence sor   sá-
nak kérdése ma is a legégetőbb. Ami 
itt történik, szorosan összefügg a leg-
átfogóbb történésekkel. Az adós ság-
csap da révén gazdasági függőségbe 
ke rült a térség, a rabszolgaság új for-
mákban folytatódik. A szabadulás 
első lépése azonban csak történel mi 
feladatunk világos felismerése lehet.

Makovecz Imre olyan bátorságról 
tett tanúbizonyságot, amelyre egyi-
künk sem volt képes. Amikor még a 
’80-as évek elején-közepén Kádas Ág-
nes Astoria melletti lakásában gyűl-
tünk össze rendszeresen, hogy az ant-
ropozófiát tanulmányozzuk Kálmán 
István vezetésével, időnként megje-
lent Makovecz Imre is. Egyszer meg-
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jegyezte, hogy „vegyétek tudomásul, 
ezt az egészet azért csináljuk, hogy a 
bolsevizmusnak vége legyen” (az idé-
zet nem szó szerinti, aki arra kíváncsi, 
minden bizonnyal megtalálja majd a 
Történeti Hivatal lehallgatási aktái 
közt). Ijedten néztünk egymásra, 
mintha valaki illetlenséget mondott 
volna. Mert mindannyian gyűlöltük a 
Kádár-rendszert, de – bármily hihetet-
lennek tűnik – nem hittük el, hogy 
befejezése oly közeli. Imre pedig min-
dig ki merte mondani, ami bennünk 
csak gyáva lelkünk mélyén, mint alvó 
vágy lapult. Sokan tekinthetjük őt 
szellemi apánknak, mert vér szerinti 
apáinktól nem kaphattuk meg a férfi-
princípium olyan tiszta megnyilvánu-
lását, mint tőle. Általa érthettük meg, 
mi az: férfinak lenni, mi nőnek, hol 
van az az ősi androgün, melyből 
mindannyian származunk, és ami 
felé törekszünk. Hogy mi a szerelem.

Sokszor, amikor rákérdezett a lé-
nyegre, mindannyian, akik közelében 
voltunk, összerezzentünk: nem lesz 
ebből baj? Rá mert kérdezni egy fia-
tal németre, hogy mit érez a lebom-
bázott Hamburg fényképeinek láttán. 
Zavarba tudta hozni az illetőt, aki – 
mint az összes német – identitásától 
megfosztva, bűntudattal terhelve 
csak a saját szellemi egzisztenciájá-
nak lényegére vonatkozó kérdést 
nem képes önmagának feltenni.

Makovecz Imre összekötötte az I. 
világháború által kettétört Közép-Eu-
rópa szellemiségét a jelennel, és az-
zal a jövővel, amit úgy jellemzett: egy 
mitikus jövő felé közeledünk.

Ki az, aki ma felteszi a kérdést: mi 
Közép-Európa feladata, misztériuma? 
Hogy fel merjük tenni e kérdést, hogy 
egyáltalán fogalmunk legyen erről a 
nagy erőkkel elfedni igyekezett kér-
déskörről, ezt Makovecz Imrének kö-
szönhetjük. S ha mi nem teremtjük 
meg e szellemiség folyamatosságát, 
azt senki nem fogja megteremteni.

Makovecz Imre Krisztusban halt 
meg, és legyőzte a halált. Ma is nap 
mint nap szól hozzánk. De vajon be-
fogadjuk-e?

Nagy kérdés, hogy vajon Orbán 
Viktor felismerte-e, ki Makovecz Imre. 
A miniszterelnök tehetséges, kariz-
matikus politikus. Igaza volt Ma ko-
vecz Imrének, amikor azt mondta rá: 
száz évente csak egy ilyen születik. 
Tettei azonban ellentmondásokkal te-
liek. Jobbára ösztönösen cselekszik, 
mély szellemi rátekintés nélkül. Az 
ösztönös, érzéseken alapuló cselek-
vés néha telibe találhat, de ingatag 
alapokon áll. Ugyanott állt a közelé-
ben Makovecz Imre, Orbán Viktor 
mégsem használta fel ezt a lehetősé-
get. Tisztelte az Öreget, de nem lát-
szott megtenni azt, amire kortársa, 
Putyin képes volt: felismerte az orosz 

népszellem leghitelesebb képviselő-
jét, Szolzsenyicint, és mellé állt. Innen-
től fogva a felelősség Putyiné; mu-
laszt, vagy mestere örökségét viszi-e 
tovább. Makovecz Imre nem arra hí-
vott fel minket, hogy Orbán Viktor hí-
vei legyünk. Esélyt látott benne. Ami-
ről Imre beszélt, az túlmutat egy 
mégoly zseniális vezető személyén, 
tettein és mulasztásain. A második 
Ma gyarországról beszélt, amely alig 
rázta le a szovjet igát, új társadalmi kí-
sérlet terepévé vált. Fel kell ébred-
nünk és megteremtenünk ebben az 
új, szellemtelen és szellem-ellenes új 
világrendben ezt a második országot, 
ami akkor is élni fog, amikor a jelenle-
gi világbirodalom összeomlik. Mert 
Mesterünk megtette ezt a bolseviz-
mus idején, közösségeket ho zott létre, 
szót értett azokkal, akik befogadták. 
Hogy Orbán Viktor, illetve mi, Mako-
vecz-tanítványok a kezünkbe hullott 
lehetőségekkel élünk, elmulasztjuk 
őket vagy visszaélünk velük, ez jele-
nünk egyik legégetőbb kérdése.

Szabadságunk csak a mi kezünk-
ben van. A mulasztás bűnét jól ismer-
jük. Milyen nehezen megy e sorok 
megírása is, meddig halogatjuk azt, 
amire semmi nem kényszerít.

Csak áldott Mesterünk szigorú te-
kintete.

Visegrád, Mogyoróhegy vendéglő, 1980
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