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Lukács: Magyarságról és kereszténységről szólva két pontosítással szeretném kezdeni. A
kereszténységgel kapcsolatban nem az egyes egyházakra gondolok most. Mert igaz ugyan,
hogy a kereszténység különbözö keresztény egyházakban jelenik meg, de nekünk most
alapvető kérdéseket kellene tisztázni. Tehát a kereszténységet mint mozgalmat, eszmét
tartanám itt jelentősnek. A magyarságot elsősorban a nemzeti kultűra felől gondolnám
leginkább megközelíthetőnek.A kultúra az embernek az az alkotó tevékenysége, amellyel
megformálja a világot és önmagát. Tehát mindazoknak a műveknek az összessége,
amelyeket az ember a tudomány, a művészet területén létrehoz. De maga a kultúrát alkotó
ember is ennek a kultúrának a terméke, a társadalom és az egyén ennek a kultúrának a
létrehozása közben formálódik meg. Minden kultúrához hozzátartozik alapvetően a
kultusz is: minden kultúrában egy ponton megjelenik az Isten. Ha nem nevezzük nevén 
mondhatjuk a Végtelen, az Abszolút keresésének: mindez hozzátartozik a kulturált ember
tevékenységéhez. A kereszténység ezzel az alulról felfelé építkező ember számára felülről

lefelé irányuló tendenciaként jelenik meg. Az "oda-túl" szólal meg, szólítja meg az embert.
Itt találkozik össze azután egymással az életét formáló, mégpedig nemzeti kultúrában
formáló ember a felülről jelentkező Istennel. El-elhangzik az a nézet, hogy a kereszténység
kultüra-ellenes, ember-ellenes. Hadd idézzem föl a bábeli toronyépítés történetét. Úgy
tűnhet egy mitikus szernléletböl, hogy az istenek féltékenyek a nagyot építeni akaró
emberre. Valójában azonban az ember égre törővágyai magától Istentől származnak. Ő az
ember partnerévé szegődik ebben az égretörekvésben. A torony nem csupán az ember
saját örömére vagy gőgjére készülő elefántcsonttorony, hanem őrtoronyis, lakótorony is,
csillagvizsgáló torony is, amelyiknek fölfelé is nyitvakell lennie.

Makovecz: Ez a téma nehéz, és ezzel kapcsolatban hozzászoktunk olyan hazugságokhoz,
melyeket már észre sem veszünk, amelyeket ma már a tapintat és a kötelező "jólsváj
foltság" kategóriájába utaltunk, és minden további nélkül felmentjük magunkat, ha a
nemzetről van szö. Általában úgy tudom, hogy nemzeti problémáink vagy infantilizáltak,
vagy keservesek és kezelhetetlenek bennünk. Nem csoda, mert a huszadik század túl sok
jót nem tartogatott számunkra. Mind egyéni-azonossági, mind nemzetí-azonossagi
problémáinkkal kapcsolatosan, míad pedig: hogy mint egyén és mint nemzet hová is
tartozunk. Egykettészakított Európához, amelyben szerepünket nem meggondolásaink és
nem elhatározásaink szabályozzák. Ha a kereszténység és a haza, az egymás után elhangzó
két szó kapcsolatát keresem, vajon mi a valósága bennem e két szónak egymás után és
egymás mellett, akkor valójában megoldatlanság - felkiáltójellel mondom - van
bennem. Azért megoldatlanság, mert nem hiszem, hogy ez a két fogalom minden további
nélkül, félreértések nélkül, felületesség nélkül egymáshoz köthető. Talán ez a beszélgetés
segít valamit megtöretett érzelmeinken és megoldatlanságainkon.
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Lukács: Pontosan ez a cél hozott össze bennünket. Arra keresük a választ, hogyan is
lehetne ma érvényesen és hitelesen megfogalmazni keresztény magyarság, magyar
kereszténység szintézisét.

Czakó: Számomra a kultúra és a kultusz fogalma - ahogy te is mondtad, összetartozik. A
kultusz a világ fölemelése. Ezt a mi szertartásunk gyönyörűenmutatja az Úrfelmutatásban.
A pap fölemeli az anyagot, amely tudjuk, búza és VÍZ. A templomban mindannyian
fölemeljük a szfvünket. Szívünk fölemelése és az ostya fölemelése a kultusz. Mélyebb
értelemben az áldozat Krisztusé, és egyúttal saját keresztünk vállalása. Az áldozatban az
ember átlép egy szellemi világba; attól kezdve, hogy a pap fölemeli az ostyát, az ostya is
emeli a papot. Vagypéldául az építő a köveket fölemeli s a rendetlenségből rendet alkot;
vagy a költő a szavakat az összevisszaságból verse szép rendje szerint csoportosítja. Avers,
a ház visszahat, emeli alkotóját.

A kultúra lényegében a kultusz kiterjesztése önmagunkon túlra, hiszen az ember csak úgy
emelheti föl a szívét, ha a körülötte állókét is fölemeli. Az én számomra ezért - ha nem is
problémamentes - de nyilvánvaló, hogy kultúránkat csak a hozzánk tartozókon keresztül
tudjuk megvalósítani.Hiszen ha nem emeljük föl a gyermekeinket, a feleségünket, a barátainkat,
és ők sem emelnek minket, akkor hazudunk, és ahol hazugság van, ott semmi sincs ...

A legtágabb kapcsolatrendszer, amit még elég jól át tudunk élni, az a magyarság;
ugyanakkor a népünktől kapjuk az anyanyelv, a hagyományok, a jelen emelőerejét. Mi
elméletileg könnyebb helyzetben vagyunk, mint például az oroszok, vagy a kínaiak, vagyaz
angolok. Illyésnek van egy gyönyörű magyarság-definfciója: "Magyar az, aki vállalja." A
kínaiságot, vagyaz oroszságot, vagyaz angolságot - egy nagy néphez való tartozást nem
kell vállalni, az nem ügy, azt nemigen lehet vitatni. Egy kicsi néphez való tartozást nagyon
könnyű vitatni. Ezért számomra nagyon közeli kapcsolatban van a kereszténység és a
magyarság, de ennek a részleteit talán később kellene kifejteni.

Andrásfaloy: Az elmúlt években a kultúrának egy más, talán meghökkentő megfogal
mazására találtam. A kultúra az, ami elviselhetővéteszi a földi életet. Ám nem tud többet
adni, mint a földi élet elvíselhetőségét,A vallás nyitja meg a földi élet utáni távlatot.
Feltételezem, hogy a költészet, a művészet is ezért született meg. A magyarságot is úgy
tekintem, mint mindent a földön, hogy valami célból van. Tehát az Istennek valami terve
van. Ha megteremtett egy embert, akkor azt vagy férfinak vagy nőnek teremtette meg.
Ugyanilyen természetes az, hogy mindenki valamilyen nemzethez tartozik, és úgy éli le
emberi életét, kap egy kultúrát az ösöktől, melyet maga is formál tovább. Amagyarságomat
tehát úgy tekintem, mint ajándékot, amivel az Istennek terve van. Az én egyéni feladatom
az, hogy attól függöen, hogy hol állok a világban, keresnem kell magyarságom értelmét és
célját, mint saját életem megvalósftását, férfiságomnak vagy nö-mívoltomnak az
érvényesítését Isten terve szerint. A magyarságot, vagy bármely más nemzetiség létét
isteni terv részének tekintem. A biológia, a természettudomány már rájött arra, hogy
minden élőlény, bármekkora is, valamiért van. Egyes állatfajtáknak a kipusztulása
beláthatatlan következményekkel járhat. Nem világos ma sem, hogy miért van ez és az a
világon, a tudomány haladásával viszont egyre több dolognak látjuk meg az értelmét.
Feladatunk kutatni és keresni, s ahogy Széchenyi István fogalmazza meg a Kelet Népében,
neki és pályatársainak nem lehet dicsőbbfeladata, mint a magyarságot, a nemzetiséget 
amit Isten ajándékának tekint - mint egy drágakövet kicsiszolni, az emberiség javára
kimunkálni és felmutatni.

Dobszay: Hogyha röviden kell fogalmazni, akkor az ember mindig félreérthetően

fogalmaz. Nyilván most is ez lesz a helyzet. Én is problémamentesnek látom ezt a
kettősséget, a kereszténységet és a magyarságét, de más okból. A kettő ugyanis nem
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helyezhető egy létsíkra. Végső soron a magyarságunkban, nemzeti hovatartozásunk
tényében osztozunk a Föld minden más emberének valahová tartozásában, legalábbis
azóta a pár száz év óta, amióta Európa vagya világ nemzeti tagoltságban él. Szeretem és
szeretjük Magyarországot, úgy szeretjük, mint a családunkat, amelyet ugyanakkor nem
tartunk értékesebbnek semmilyen más családnál. .. Úgyszeretjük, ahogy egy belga szereti
Belgiumot, egy svéd Svédországot, egy román Romániát, egy orosz Szovjet-Oroszországot.
Ezzel szemben a kereszténység teljesen más létsíkra emeli az embert, a megváltott ember
létsíkjára, amelyik olyan sajátos értékeket, eszméket, s főleg olyan léttöbbletet (kegyelmi
valóságot) hoz, mely által a keresztény ember több mint ember. A kereszténység
ajándékokat közvetít. sokkal magasabb rendűeket, mint amire a nemzet képes. A kettőt

tehát nem lehet egy síkon említeni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy lebecsülném a
nemzetet és a nemzethez tartozás jelentőségét.A magyarság azonban nem érv: nem azért
vagyunk keresztények, mert magyar őseink azok voltak, mert ez .magyarságunkkal jár". A
kereszténységünknek adhat sajátos színezetet az, hogy magyar kereszténység, amint a
magyarságot is átszínezi, hogy kereszténnyé lett magyarság. De egyiket sem lehet a
másikbóllevezetni.

Számomra tehát egészen egyszeruen azzal oldódik meg a probléma, hogy ki kell
művelnünk kereszténységünket és ki kell rnűvelnünk magyarságunkat. A kettő találkozni
fog, mert emberek vagyunk, s lelkünk egységében majd egymásra lelnek. A jelszavakkal
való összekapcsolás ellenben mindig azzal a veszéllyel jár, hogy üres marad, gyönyörű
meghallgatni, lehet érte lelkesedni, de nem jelent konkrétumot. Bibó István mondja, hogy
a kelet-euröpai zsákutcás történelem kelepeéket állított, érzelmi, világnézeti kelepcéket,
s könnyen belelovallhatjuk magunkat illúziókba. A kereszténység teljesen egyértelmű,

gyakorlatban végigvihető dolog. A magyarság is egészen konkrét feladatokat jelent. A
kettőt együtt kell csinálni, azután az Isten majd tudja, mi jön ki együtt a kettőből. Én
egyszeruen szeretném azt, hogy kiművelt legyen magyarságunk és kiművelt legyen
kereszténységünk, akkor biztos, hogy a kettő az emberségünkben találkozik. Sőt azt, hogy
kiművelt legyen a magyarságunk, úgy módosítanám: kiművelt legyen emberségünk,
melynek egy eleme magyarságunk.

Lukács: Imre, te szölsz ehhez?

Makovecz: Hánykolódom szókimondás és jólneveltség között, mert ezt a problémát,
amiről Dobszay beszélt, csak praktikusan tudom felfogni. Tehát, ha Garamszentbenede
ken egy apáca, aki végigvezeti az embert a templomon, és nem hajlandó magyarul
megszólalni, de suttogva elmondja: azért, mert a testvérek nem szeretik, ha magyarul szöl,
Sha a szlovákiai magyarságnak gondja, hogy magyarul megkapja a szentmisét - ilyenek a
jelenlegi konkrét problémák. S ezt sorolhatnám ... Én csak ebből tudok kiindulni, nem a
kételkedésből és nem a tiszta fogalmakból, hanem a kétségbeesésből tudok gondolkodni.
Csak innen tudok elrugaszkodni, mint egy trambulinról: mit gondoljak és mi a teendő. Ha
arra gondolok, hogy az egyéniség, a családhoz és a nemzethez való tartozás organizáltság
kérdése, ahogy barátaim mondták, abba beleszületik az ember, az: ajándék. A keresz
ténység pedig Krisztus maga. A feltámadt Krisztus. Az pedig a potenciális megváltás
mindennapjait jelenti számomra. Ehhez azonban ép organizációban kell járkálnom, mint
egy templomban, mert ez az organizmus a betöltött törvény maga. Ha az organizációm
épségének nincsenek meg a feltételei, szükségképpen torzulásoknak esem áldozatul.
Nemzet és kereszténység számomra tehát ilyen oldalról pragmatikus kérdés, és nem is
vagyok hajlandó sem lelki oldalról, sem elméleti, sem egyéb oldalról megközelíteni ezt a
problémát. Nem türelmetlenség van bennem ez ügyben, hanem a kétségbeesésből

indulok ki, ismeretelméletileg, ha úgy tetszik.
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Lukács: Mi fölemeljük magunkat úgy, ahogy vagyunk,emberségünket, nemzetünket, nemzet
voltunkban magunkat. De a kereszténység pontosan erre a mozdulatra kínálja fel fölülről a
megváltást, vagy ahogy Andrásfulvy Bertalanfogalmazta, ajándékba kaptam már magamat is. A
kereszténység a Krisztusban kapott ajándék, általa a mi fölemeltetésünket várják és elfogadják
odaát. Egyetlenegy képet szeretnék hozzátenni: amikor Szent István fölajánlja a koronát
Máriánakaz életevégén Abban a kétségbeesett pillanatban, amikor emberi kiút nem kínálkozik,
akkor fölkínáljaa nemzetet. Ésezt elfogadjákodaát. Ezszámomra jelképpé lett, nemzeti sorsunk
jelképévé. Ha az Ószövetségről úgy beszélünk, mint a szövetség népéről, akkor talán meg
lehetne kockáztatni azt a gondolatot, hogy ezzel a mozdulattal István király a szövetség népévé
tette a magyarságot. Eznem feltétlenül jelent valami pragmatikus jósorsot, nemcsak ez a század,
az egész nemzeti történelmünk tele volt megpróbáltatásokkal. Akétségbeesés nem frisskeletű a
magyarság életében, s mégis a szövetség népének, Istentől akartnak és Istentől elfogadottnak
tudjuk magunkat.

Dobszay: A világ minden országa Mária országa. Mindegyik úgy tartja, hogy őt egészen
speciálisan védelmezi a Szűzanya, Ne legyenek illúzióink! És ez a .rnagyarok istene", meg
hogy Isten nem engedi, hogy ... Engedi! Vannak kihalt népek. Hagyta Isten kihalni őket.

Czakó: Egyetlen igazán fontos kérdés van a világon, az üdvösség kérdése. Ehhez k;;pest
lehetek ilyen, olyan, amolyan, például magyar vagy szloYák. Vállalhatok egy bizonyos
magatartást. A török időkbena végvárakvédték a magyarságot, ma 2 család. Ugyanis annak
idején törökké válni igen hasznos volt. Nagyon sok bosnyák, bolgár, albán, szerb
iszlamizált. Az áttérés adókönnyebbséget jelentett, csak az úgynevezett zakatot, ezt a
jótékony adományt kellett megadni. Aki keresztény maradt, az külön adóterheket vállalt,
és lemondott az állami karrierről. Vagyis a materiális siker és a lelki üdvösség konfliktusa
zajlott le a kor embereiben, azért hiszem, hogy a magyarság nem annyira a végvárakban
maradt meg, hanem azokban az emberekben, akik a százötven éves török uralom alatt
ellenálltak és azt mondták, nem leszünk törökké. Számomra magyarnak és kereszténynek
maradni egyet jelentett - nota bene a reformáció-ellenreformáció felekezeti viharai
közben! Immár nem az iszlám fenyeget bennünket... hanem az egész világból áradó
materializmus. A kereszténység visszaszorult a köznapi magatartásokból a család körébe,
elébe tört egy bizonyos anyagiasság, amibe beletartozik a sovinizmus is. A sovínízmus is
nagyon evilági materialisztikus elképzelés. Tehát amikor azt mondja egy apáca a másik
apácának, hogy nem beszélhetsz magyarul ...

Dobszay: Vagy a magyar azt mondja, nem beszélhetsz szlovákul ...

Czakó: ... akkor nagyon is soviniszta, nagyon is materialista hangot üt meg. A materializ
mus az én gondolkodásomban a kultusz megfordítását jelenti. A kultuszban áldozat zajlik,
az áldozat pedig én vagyok. Önmagát áldozza föl mindenki, Krisztus is önmagát áldozta föl,
és azóta mindenki önmagát áldozza föl. A materializmusban az áldozat megfordult, s nem
az anya áldozza föl magát gyermekeiért, hanem gyermekeit áldozza föl saját magáért,
elkapartatja őket, nehogy rosszabbul menjen a sora. Megérne egy külön misét kideríteni,
hogy a szellemi értékeinket anyagiakra változtattuk, hogy ez a mostani technikai
föllendülés mennyire következik abból. A fordított áldozat helyzetében kérdésessé válik
nemcsak a magyarság, hanem az összes kulturális kapcsolat, hiszen a kultúra az én
gondolatkörömben kapcsolat az összes többi emberrel. Attól félek, hogy nemcsak a
magyarság - az ilyen kis néphez való tartozhatóság kérdése - vált problematikussá,
hanem a kereszténységhez való tartozás, a családunkhoz való tartozás. Világjelenség, hogy
az összes ilyen kapcsolatról leszakad az ember, s a kultúráját civilizációval helyettesíti.
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Makovecz: Már bocsánat, hogy egyrendhagyó és nem a lényegre tartozó dolgot említek,
de ma este már másodszor hangzott el, hogy kis nemzet. En ezt mérhetetlenül utálom,
mert a nemzetet nem lehet minősíteni, nincs baráti nemzet, nincs ellenséges nemzet,
nincsenek nagynemzetek, nincsenek kis nemzetek, a nemzet nem mínösül, a nemzet él.
Nem hiszem el, hogy a "nemzet" gyűjtőfogalom, amely hogyha tíZmillióból áll, akkor
közepes, és ha sZázmillió fölött van, nagy. Ilyen típusú szellemi valóságot nem tudok
elképzelni, tehát nem hiszem el,' hogy van "harminc-kiló-szíObús-népszellem", és hetven
kilós, vagyurambocsá' kétszáznyolevan kilós ...

Czakó: Ebben teljesen igazadvan, én Milan Kundera szellemében használtam a kis nemzet
kifejezést. Szerinte az a kis nemzet, amelyet könnyen el lehet pusztítani ...

Lukács: A nagyságrend valóban nem számít, Az Egyesült Államok kétsZázmillió fölötti
lakossággal rendelkezik, mégsincs nemzettudata, mert annyira heterogén módon kevere
dett össze. Az a benyomásom, hogy a nemzettudat - és azt hiszem, ez nem európai
sovinizmus a részemről - itt Európában alakult ki és fogalmazódott meg, ahol viszonylag
kis területen voltak összezárva különböző kultúrák, nyelvek, etnikai csoportok. Most
vagyunk tanúi annak, hogyan alakulnak nemzetek a különbözö afrikai törzsekből, és jó
volna, ha a leszűrhetö tapasztalatokat számukra is át tudnánk adni, mert őkmost kínlódják
végig, amit mi kínlódtunk a múltban.

Andrásfalvy: Mégis, ehhez a nagyságrendi kérdéshez szólnék. Nem arról van szö, hogy ki
hány milliós. De Közép-Európában a történelem során valóban kialakult az a helyzet, hogy
az egyénnek szinte naponta kell eldöntenie, hogy melyik nemzethez tartozik. Ebben nem
a keveredettség, tehát nem a külső körülmények a döntőek, hanem az a szituáció, ami itt
létrejött a Kárpát-medencében. Thdtommal a Kaukázusban kétezer év óta élnek néhány
száz fős népek egymás mellett, és föl sem merül az a probléma, hogyén hova is tartozom?A
keveredettség a szerencsétlen történelem következménye, de ténye, léte nemcsak
veszteséget jelent, hanem gazdagodást is. Itt vannak nemzetiségeink, a magyarországi
horvátok vagy a magyarországi németek, akiknek kettős nemzeti tudatuk van, ők

magyarországi németeknek és magyarországi horvátoknak vallják magukat. A másik, amit
mondanék, Dobszay Lászlónak válaszként is, hogy valóban Mária országa lennénk. Szent
István valóban fölajánlotta Szűz Máriának az országot. Választott nép vagyunk-e ezért?
Valóban, a török időkben, a reformáció idejében mindkét oldalról, katolikusok és
protestánsok is - és azt hiszem, ez egyiknek sem kisebbíti az értékét - a ránk mért
sajátos sorsban sokan látták úgy, hogy a zsidósághoz hasonlóan a magyarságnak is különös
sorsa, küldetése van. A világtörténelem legtöbbet pofozott, legtöbbször megvert népe
volt a zsidó, mégis megmaradt. Vertségben hasonlóak vagyunk, de mi megmaradunk-e? Az
ember mindig saját maga áll szemben az Istennel, és kell tisztáznia viszonyát és feladatát,
amit tőle kapott, és nem aszerint beszél az Istennel, hogy közben kacsint a másikra, hogy
vele vajon hogyan szöl. Ugyanolyan értékűnek tekintem az én párbeszédemet Istennel,
mint másét; ő több milliárd emberrel ugyanúgy folytat párbeszédet, s ez nem kisebbíti az
enyém értékét. Ugyanez áll a nemzetre is. Nem hiszem, hogyha más nemzetek is Máriához
sietnek, hozzá könyörögnek, és az oltalmába ajánlják magukat, ezzel mi kiszorulnánk
pártfogásából. Ez külön ügy, amit nekünk kell elintéznünk, illetve ha komolyan vesszük,
eszerint kell élnünk. Változatlanul azt mondom, amit az elején is, hogy ez olyan adottság,
aminekvalamilyen célja lehet. Ez a cél pedig független a létszámtól, nyilvánvaló. .. Persze
nem tudjuk pontosan, mi a célja, mi a terve velünk?

Lehetne arról beszélni - hosszan tudnánk beszélni arról -, hogy mit jelentett
Európának a magyarság. Nem azt keresem és nem is arról van szö, hogy hány Nobel-díjast
adtunk vagyhány olimpiai győztest. Európában a magyarság ezer éven keresztül sajátos
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értékrendet tudott megőrizni és fölmutatni, a legjobb idejében. Nem mindig akkor,
amikor a hatalmon volt, hanem esetleg éppen akkor, amikor a legjobban taposták. Szent
István király intelmeihez - és ezt nagy történészekkel való beszélgetések is megerő

sítették - nincsen hasonló alkotmánya más nemzetnek. Mert az intelmek az alkotmány,
ami a gyakorlatban, a valóságban is végrehajtódott. Nincs a keresztény Európában még egy
ország, amelyik szabad vallásgyakorlatot biztosított volna a zsidóknak és mohamedánok
nak a középkorban, és úgy fogadta volna az idegeneket, mint Szent István. Éppen a
legszentebb, legnagyobb királyaink - nem azért, mert sikeresek voltak, vagy sok
dicsőségetszereztek, hanem akik gondolkodni tudtak a magyarság sajátos feladatában 
ezt a pax Hungaricát állították a középpontba. Persze ezt azóta sajnos, részben lejárattuk
és átértelmeztük, de mégis, a magyarságnak ez a fajta nyitottsága Európában példamutató
lehetett volna. A reformáció idején is, a legtöbb lelkiismereti szabadságot itt Erdély adta, a
többi magyar területeken is szabadabb volt ez a lelkiismereti szabadság, mint Európa más
területein. Vagy akár a boszorkányüldözést vesszük, ezt a tömeghisztériát vagy az
inkvizíciót, Magyarországon ez is, az is megértöbb és enyhébb lefolyású volt, mint másutt.
Nem mintha ebben merülne ki a magyarság feladata, csak ezt is látom benne, ezt is észre
kellene vennünk, az örök emberi értékeket mi egyszer-kétszer jobban is képviseltük, mint
a keresztény Európa többi része.

Dobszay: Nyilvánvaló, és ezt említettem is, hogy a kereszténységnek magyar és a magyar
ságnak keresztény "színezete" tény. Ezt nem kell vitatni. De nemzeti lelkünk boncolásával,
annak örök érvényűmegfogalmazásával foglalkozni, hogy "mi a magyar", szerintem veszélyes
kelepce. Nem lenne jó túl sokat elmélkedni arról, hogy mi a kereszténység és mi a magyarság,
s eközben elfelejtkezni arról, melyek a keresztény és magyar feladataink. Nem lenne jó a kettő

összekapcsolásával mintegy kitalálni egy sajátos nemzeti kereszténységet, amelyre a keresz
ténység szinte rá sem ismer. Számomra a magyarság egyrészt az az értéksor, amit a magyar
múlt felhalmozott, amit magamévá kell asszimilálnom. Sokkal többet kellene foglalkoznunk
azzal, hogy konkrétan megtanuljuk a magyar értékeket. Ne képzeljünk hozzá sok mindent,
hanem tegyünk sokkal többet, hogy azokat megismerjük. A dolog másik része: a konkrét
feladatok vállalása, tehát a magyar jövő, vagyinkább jelen. Az. a konkrét feladatsor, amelyikben
meg kell próbálnunk felviIágosodottan, reálisan, szakszerűerr gondolkodni és cselekedni. A
ház jól legyen felépítve .. , Ezzel máris magyarságunkat gyakoroljuk. A nagyveszély azonban
az, hogy ehhez nem vagyunk eléggé felkészülve, eléggé - a szö teljes értelmében 
kiművelve. Csak példaként említek egy apróságot. Kétségbeejtőnek taIálom, hogy bizonyos
korosztályok nem tudnak olvasni. Úgyértem, ténylegesen nem tudnak, túl nagy hibaszázalék-

• kal, betütévesztéssel olvasnak. (A templomi felolvasókról meg jobb egy szöt sem szólni.)
Ennek azután következménye, hogy nincs kitartásuk, nem tudnak leülni egy könyv mellé,
olvasni az igazság megismeréséért. Erre trenírozni kell magunkat, meg kell szerezni hozzá a
gyakorlatot. Olyan küszöb ez, amit át kell lépni ahhoz, hogy az ember utána elkezdjen
fölszedni magába gondolatokat, megismerni valóságokat, megismerni értékeket, magáévá
tenni a múltat, fölmérni a jelent stb. Sok ilyesmi alkotja együtt azt, amit Széchenyi úgy hívott:
kiművelt emberfő.

Makovecz: Szeretném Dobszayt egy más oldalról kiegészíteni. Az. építészethez szeretnék
kilyukadni. Abból indulok ki, hogy miért kell, vagy miért nem kell a gyerekeket vallásosan
nevelni. És az mít is jelent praktikusan? Csak egy-két apróságót mondok. Az, hogy tényleg
jön-e a Mikulás, és hogya Mikulással együtt jár-e krampusz, hogy tényleg jön-e a]ézuska, és
hogy mint az Isten csodája kerül be a karácsonyfa a szoba közepére. Hogy miért is eszünk
ünnepi vacsorát vagy ebédet időnként.Hogy mit is jelent a vasárnap. Miben különbözik a
vasárnap a többi naptól? Miért fontos egy gyereknek, hogy a szülök meg a gyerekek
egymást megajándékozzák?
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Valahonnan egy lakásban fa terem, ami él, azon - Isten tudja, honnan - gyertyák
égnek, azon lóg mindenféle, csillog-villog, és érthetetlen, de neki személy szerint, hogy
került oda egy ajándék. Hittanra miért járatta az ember a gyerekeit? Hogy alkalmassá
váljanak arra, hogy a lehetetlenre fölesküdiének. 'Iudniillik az Úristent senki sem látta
egyikünk sem. De ott profi módon fölkészítik őket, hogy felesküdjenek arra, amit soha
eddig az életében nem láttak, és nem is fognak látni ebben a földi életben. Kialakul bennük
tehát valami valóságos, ami nem az érzékszervi észleléssel szerzett dologra vonatkozik.
Valami másra; és ezt a valami mást, ezt a belső embert, aki az ismeretlenségre esküdött föl,
ezt össze kell egyeztetniük azzal az élettel, ami van. Azaz, profi mödon felkésZülnek egy
olyan konfliktusra, amelyet nem másokra hárítanak, hanem maguk oldanak meg. Benne
van a kudarc és a siker lehetősége,célja és reménye egyszerre. "Nem az a legény, aki adja,
hanem az, aki állja ... " ennek semmi értelme, ha egy gyereket nem vallásosan neveltek föl,
mert különben szégyen és megaláztatás csupán. Nem tudom, értették-e ezt a pofonra
vonatkozóan? Ha az a gyerek, akinél odahaza soha nem volt valódi karácsony, ha soha nem
jött rá, hogy miért olyan érdekes a vasárnap, hogy akkor még a levesnek a színe is más, és
más a hangulata a vasárnapnak. .. Ha valaha nem kötődött templomhoz. .. Ha nem így
neveltetett föl, ha nem adtak a gyermek elé példaképet tizennégy éves korában, amikor
egy fiúnak olyan a példakép, mint a kenyér ... Valaki, akit követni lehet, akit nem övez a
hazugság fekete glóriája ... Az az ember, aki mindezt nem kapta meg és elkezd dolgozni az
építészetben; ebben az emberben sem idő-, sem helyi-érték-képesség nem alakul ki,
tudniillik nem lesz kíváncsi a környezetére.

A kereszténységnek a legfontosabb funkcióját abban látom tehát, hogy olyan belső

embert kell kiépítenie az embemek saját magában, amely alkalmas egyáltalán megérteni,
hogy mit jelent magyarnak lennie itt Közép-Euröpában. Merthogy egyébként kérdése
sincs, csak indulatai, s így a magyarsága olyanná válik, mint valami másodlagos nemi
jellemvonás. Valami. olyasmi, mintha a totemállatának áldozna csupa indulatokból.
Kötelességünk, nekünk öregeknek - amennyire tőlünk telik - felkészíteni az utánunk
jövőketarra, hogy alkalmasak legyenek magyarságuk megélésére, és ez következik a belső

ember kialakulásából vagy kialakulatlanságából, és összefügg a kereszténységgel, de mint
konstrukció.

Lukács: Azt hiszem, kezdünk oda jutni, amiről beszélnünk kellene: Mennyiben segít a
kereszténységem abban, hogy magyarrá legyek, és milyen sajátos színt ad a keresztény
ségemnek az, hogy én magyarul vagyok keresztény? Itt felsoroltunk magyar értékeket.
Tanulságos volna végignéznünk, melyek azok a sajátos magyar értékek, amelyek akársaját
jószántunkból, akára történelem pofozgatásai következtében a miéink lettek, és amelyeket
fölkínáltunk Európának. Tovább kérdezhetern. Milyen sajátos értékeket kínálhattunk föl mi
magyarok a kereszténységnek? Smegfordítva, mennyiben segít magyarrá lennem keresztény
hitem? Akarácsonyfa képét pompásnak tartom ehhez. Mihiába emelgetjüka szívünket - ha
a csoda nem megy végbe, s ha nem hiszünk a csodában, hogy odafentről emelik -, akkor
ebből csak súlyemelővilágbajnokság lesz. Ha a karácsonyfa pusztán fenyőfa, amely alatt mi
ajándékozgatjuk egymást, a csoda nem megyvégbe. Ha csak a saját produkciónknak tartjuk a

.csodát - ezt értem kultusz nélküli kultúrán -, akkor abból csak erőfitogtatás lesz. Acsodát
ajándékba kapjuk fölülről, valakitől.

Czakó: Makovecz Imre kulcskérdést érintett: a hittantanítást. Valamikor ez volt a
tantárgyak elseje! Gondoljunk bele, fölnőneknemzedékek, akik vagy megtanulnak esetleg
összeadni, kivonni, vagy nem - mint ahogy Dobszay László célzott erre -, ugyanakkor
intézményesen nem hallanak arról, hogy mi végre vannak a világon. Nem mintha a
hittanórák látogatása egyből képesítene a pontos válaszra, de végül is elindítana
bennünket, hogy ezt a kérdést egyáltalán föltegyük magunknak. S egyáltalán, a világ

625



szerkezetére rámutatna. A kereszténység ugyanis nem azt tanítja, hogy milyen a felszín,
hanem a világ szerkezetéről beszél. Arról, hogy Isten ilyen és ilyen világot teremtett,
amelyben ilyen és ilyen mozgások lehetségesek. Például Isten nélkül nem lehetne fölfelé
irányuló mozgasröl beszélnünk, vagy rendezettségről. Ha nincsen fölfelé, akkor nincsen
művészet,nincs építészet, nincs értelme különbséget tenni egy eklektikus amerikai Itália
tér vagypéldául a Mátyás-templom, vagy valamilyen érdemleges modem épület között.
Végtére is az egyik kő olyan, mint a másik; az Isten nélküli világ rendezetlen. Ha pedig a
világ rendezetlen, akkor teljesen értelmetlen erkölcsről beszélni, teljesen értelmetlen
magyarságról beszélni. Ha a lét határozza meg a tudatot, az élet kutyaélet a nagyobb
möcsíng bűvöletében.Azon a ponton kezdődikaz ember, amikor ezt a viszonyt átlátja és
fölfelé kezd nézni. Ezen az alapon lehetek például magyar, tehát van fontosabb érték a
személyes létemnél. Amíg az ember materialista, addig a legfontosabb érték az én, ez
természetes, hiszen ha meghalok, vége az egész világnak. Teljesen értelmetlen bármilyen
kultúrát magamba szívnom, a lehető legjobban kell eltöltenem ezt az időt. Ebből

következik, hogy mindenféle materialista etika fogalmi képtelenség. Az úgynevezett lét
elsődlegességének deklarálása el is oszlatja az illúziókat: az eszmék csak az érdekek után
következhetnek. A gyermekek nevelésében ezekkel a kérdésekkel tisztában kell lenni. A
kereszténység - magyarnak és nem magyarnak egyaránt - azt adja, hogy van fontosabb
érték a személyes létünknél. A magyarság, nemzeti eszme ennyiben hasonlít a vallásra. Az
ember ezt persze vagyképes, vagynem képes megélni. Amodem világban ez nem könnyű,

mert a kultúrát lényegében kiszorította a civilizáció. Akultúra az személyes sors, az élet, a
civilizáció pedig az, amit a fordított áldozatból megvalósítottunk valamiképp, dologi,
tárgyi stb. oldalról. A kultúra az örök, állandó, amiért áldozatot hozunk, esetleg az
életünket adjuk érte, a civilizációt megvesszük A kultúra legfontosabb eleme az
állandóság, a civilizációé az újdonság. Minél újabb egy autó, annál jobb, ez világos. Ésez rá
is van írva a tárgyakra, ígybárki tudhatja, melyiket kell megvennie. A modem ernber élete
állandóan konfliktus, hogy vajon melyik jobb, az új haza, vagya régi. Új anyát kéne szerezni,
dobjuk el a régit! Kimutatható, hogy éppen a jómódú emberek adják be legnagyobb
arányban a szüleiket szociális otthonba, mert megéri anyagilag stb. Az emberi kapcsola
tainkat is föláldozzuk különbözö civilizációs dolgokért. A civilizáció és a kultúra nagyon
rafináltan tapad egymáshoz, és olykor észrevehetetlenül csúszik szét. Például az állam
civilizációs fogalom, így időről időre változik, a nemzet tartós fönnállású. Az állam és a
nemzet olykor egybeeshet. és máskor teljesen ellentétes tud lenni. Mikor melyikhez
tartozzék az ember? Számomra ezek a konfliktusok teszik állandóan fájdalmassá az életet.

Dobszay: Én azt hiszem, ezek olyan dolgok, amelyekben nagyjából egyetértünk. Azért még
mindig visszatérnék oda, hogy a nagyobb probléma a konkrét tennivalóknál van. Bár
illetékességünket meghaladja, példaképpen mégis visszatérnék az előbb említett hittan
órához. Az alapkérdés: mi az a kereszténység, amivel a hittanórán foglalkozni kellene.
Ennek három egymáshoz ízülő rétege van; nem mondom, hogy egyik fontosabb, mint a
másik, de van egyfajta hierarchiájuk. Az első: a kereszténység központi ténykérdései; a
megváltás, a kegyelem, méghozzá nem költőilegértelmezve, hanem pontosan úgy, ahogy
azt a dogmatika megfogalmazza. A második az, hogy a kereszténység megtanítja a világot
helyesen látni, elvezet az igazsághoz és kifejleszti az igazság iránti érzéket. Itt válik a
kereszténység valóban eszmévé. világnézetté, filozófiává. A harmadik réteg az, hogy a
vallás, a kereszténység hatékony jelrendszer. Ide tartozik polgári szinten a karácsonyfa,
egyházi szinten a térdhajtás, sőt legvégsősoron a szentostya. Semmiképpen sem szabad azt
gondolnunk, hogy ez a jelrendszer alábbvaló dolog, vagy csereberélhető, a tartalom
megváltozása nélkül megváltoztatható eszköz, vagy hogy a felnőtt, művelt embemek
amolyan gyermeteg dolog. Mármost igaz ugyan, hogy a tudás nem vált meg, ezt
mindnyájan tudjuk (egyébként semmi pedagógia nem vált meg). De nem igaz az, hogy
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ezért nem is fontos a tudás, az, hogymít tanul meg a gyermek a hittanórán, hanem csak az a
lényeges, hogy jó környezetben legyen, szép élményei legyenek, hogy megfogják egymás
kezét és imádkozzanak egy gyertyánál, mert az milyen "izgi", meg milyen jól egymásra
találunk a közösségben... Ez a gyermek azután bekerül ötvenéves korában a maga
problémái közé, ahol egészen a: sejtjeibe ivódott tudással és ítélőerővel kellene tudnia
eligazodnia. S ez a tudása hiányzik. Hiányzik, mert egészen elemi iskolai módon, a
katekizmus ismételgetésével, a jelek gyakorlásával és értelmük megtanulásával, azután
magasabb fokon a keresztény filozófia alapértékeinek megtanulásával kellett volna olyan
mélyre beszívni, hogy már színte ösztönösen eszerint gondolkozzon, ítéljen, tájékozód
jon. Ezt nem helyettesítik azok az "izgi" élmények, a merőben csak a közösségi élet
szintjén mozgó benyomások, emlékek. Sugyanígy a magyarság sem épül fel átvett értékek,
tudáselemek nélkül: a történelem, a népismeret, a földrajz tápláló ereje nélkül. Micsoda
magyarság az, mely büszke magára, de nem tudja a földrajzot? Micsoda magyarság az,
melynek Dankó Pista vagyaz "István a király" ugyanolyan táplálék, rnint Bartók Béla?

Lukács: Amikor hittantanításról van szö,akkor mi piaristák mindíg a tudás pártján voltunk
a különböző csak hangulatkeltő, csak lelkesítő foglalkozásokkal szemben. Azokat a
törekvéseket is nagyon kételkedve nézem, amelyekkel az ember Nyugat-Európában
találkozik, hogy a kereszténységet módszeresen előtáró könyvekkel szemben olyan
szöveggyűjteményeket tesznek közzé, amelyekben Kanttól Feuerbachig, Camus-ig mín
denkitől talál szemelvényeket a gyerek, és akkor a hittanóra abból áll, hogy "na gyerekek,
nézzük meg, melyiknek van igaza". Odakint látványosan csődötmondanak az ilyen jellegű

hittankönyvek. A gyerek nem találhatja ki a kereszténységet. Eggyel azonban kiegészí
teném azt, amit mondasz. A tudá/ világért se csak magolástant jelentsen, Válaszok
"emlékezését", mert itt egzisztenciális tudás kell, életre nevelés. Ehhez az élmények
átadása, a jelrendszer, az ünnep, az eleven közösség pontosan úgy hozzátartozik, mínt a
tiszta fogalmak. Ahitoktatásunkpár évtizeddel ezelőttegyoldalúan racionális volt. Most jó
néhány kísérlet túlságosan emocionális lett; meg kell találnunk a kettő között az
egyensúlyt. Mindehhez pedíg hozzájárul az is, hogy el kell vállalnunk mindazokat a
többletterheket, amelyek a társadalom, sokszor a család felől jelentkeznek. Sokszor a
családi környezetben sincs megfelelője annak, amiről a hittanórákon hall vagy amit a
templomban átél.

Andrdsfaloy: Engedelmet kérek, kérdezem: miért kell a gyermeknek a magyarságot
megismerni. Azért, mert mondjuk neki? A hittantanulásunk azzal kezdődik, míért vagyunk
a földön. Hogy Istent megismerjük, neki szolgáljunk. Ennek sokkal mélyebb értelme van,
mint elsőre gondolnánk, és egyáltalán nincs benne még az sem, hogy valamilyen
nemzetiségért áldozd az életedet, hogy éppen magyar legyél. De van egy fölszólítás benne:
ismerd meg Istent, hogy teljes életed legyen. Én megfordítom a dolgot! Nagyon rosszul
tesszük, ha azt hisszük, hogy a hazafiság, a kereszténységhez való csatlakozás az
értékeknek ilyen nevelésszerű tanításából következik. Egyetlen feladata lehet a nevelőnek:
a teljes élet, az értelmes élet igényét fölkelteni az emberben. Akkor majd rájön arra, hogy
ahhoz hozzátartozik a kereszténység és a magyarság is. Vagyis a teljes emberi élethez
szükséges az, hogy magyar legyek és nem megfordítva. Nem a magyarság van rászorulva az
én áldozatomra, az én teljes életemnek van arra szüksége, hogy magyar legyek. Mint ahogy
teljes életet csak úgy élhet meg az ember, ha elfogadja azt a feladatot, amit kapott mint nő,
mínt férfi, mint fiatal, rnínt öreg. Ez persze rníndíg változik és hitem szerint a
magyarságnak a feladata is változik egy nagy nemzetközi munkamegosztásban, amiben
nemcsak búzát termelünk és bauxitot bányászunk, hanem erkölcsi értékekre is vigyázunk,
ezeket továbbadjuk vagyfölmutatjuk. Ez nem örök életre szöl, hanem mindíg változik,
ahogy az embemek a szerepe is változhat. Nem azt kell agyerekekbe beplántální, hogy
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légy magyarés légy keresztény. Hanem azt az igényt, hogy teljes ember legyen, s akkor
majd rátalál a magyarságára és a hitére. Ha teljes életet akar élni, akkor kellenek neki
kulturális formák, kell hogy együtt éljen a múvészetekkel vagy megismerje a világ
szépségét, és mindezt csak valamilyen formában tudja megismerni. Egyszóval, legelemibb
igényeink kielégítésére nemzeti formáink vannak. Nem tudok internacionalista mödon
muzsikálni, énekelni, rítusban részt venni, de még templomba járni sem. Teljes életemnek
van szüksége a hazafiságra. Érl nagyon is otthon tudok lenni abban a templomban is,
amelyik nem magyar templom. A katolicitás iránti érzékünket ki kell nevelni. Egy külföldi
bencés kolostorban részt venni a liturgián, hát annál nincs fölségesebb... A keresz
ténység egy egyetemes otthon-lét a földtekén, s ha ennek élményvilágavalakinek hiányzik,
ha mindig csak a "BoldogasszonyAnyánkat" énekli - félreértés ne essék, amit én nagyon
szeretek -, ha "magyar" kapcsolat nélkül nem tud keresztény lenni, ha nem tud a
zsoltárok általános szintjén, a liturgia általános szintjén keresztény lenni, ha nem tudja
tisztelni és szeretni Szent Lőrincet, Keresztelő Szent Jánost, mert azok nem magyar
szentek, hanem a római egyház szentjei, akkor az nem katolicizmus.

Lukdcs: Számomra is a kereszténység elsősorban ezt az univerzalizmust jelenti, az
egyetemes emberi összetartozás tudatát. A kereszténység tanít meg arra, hogy nemcsak én
vagyok ezen a világon, hanem a másik, mások is. Mi pedig azért leszünk testvérre, mert van
egy közös Atyánk. Nem az egymás mellett élés, az egymás eltűrésea kereszténység. Az még
civilizációnak is rossz. A kereszténység a közös Atya alatti egytestvérség. A hitoktatásról
esett szö.A legkisebb kortól kezdve egy teljességnek, egyodaföntnek, a Mennyei Atyának a
tudatát kell fölkeltenünk a gyermekben, hogy azután ez határozza meg az életét. Az egész
történelemben sok-sok hazugsággal találkozunk, 'nemcsak egyéni, hanem nyilvános,
közösségí hazugságokkal is. Emberek, embercsoportok vagy államhatalmak különbözö
szubjektív - az én igazam - igazságai feszülnek szemben egymással. Mindegyikük a maga
igazát keresi, ebből soha nem jön ki az igazság. Csak az emberek fölötti igazságból
részesedve tudjuk megkeresni a magunk igazát. A kérdésem konkrétan ez: az igazság
megtalálásában mennyire segít a kereszténységünk?

Makovecz: Egy illusztrációval kezdem. Általában a fákat és a növényeket, amelyeket
városokban vagy országutakon láthatunk, közhasznü szöval zöldterületnek hívják. Van-e
elég zöld? - kérdezik. Ez a kifejezés megmutatja, mennyi is az, ami valakinek a szívében és
az agyában van a fákkal kapcsolatban. Csak az a fontos, hogy zöld legyen. Hogy egy fa
egyáltalán élőlény-e,vagy sem, hogy hogyan is élőlény, azt ez már nem tartalmazza. Egy fa
lefelé is, fölfelé is lombot fejleszt ki. Lefelé a sötétséggel kommunikál, és ugyanúgy
lombozatot ereszt és szívmagába, s anyagot alakít át, ahogy a másik a fény felé törekvésével
teszi ezt. Ha egy fát erős vízsugárral gyökerestül kimosnának és egy nagyon nagy kéz
fölemelné, lombhullás után ugyanúgy fordíthatná föl vagy le. Csak finom differencia
mutatkozna a gyökér és a lomb között, A fa tehát olyan élőlény, amely két irányban, a
sötétség és a világosság felé egyszerre él. Az ég felé dalol, és a szerelem eredménye egy
mag, amely lehull és új életet kezd, a másik meg a sötétséggel ölelkezik. Ha az embert nem
tanítják meg a növények természetére, hogyan ismemé föl önmagában azt, hogy benne
harc zajlik le sötétség és világosság között. Hogyan tudná megkülönböztetni a gyűlölet és a
szeretetvalóságát. Ha pedig azt mondja, hogya szeretet és a gyűlölet egyaránt valóságos, és
fölmerül az a kérdés, hogy mivel ismeri meg az ember, hogyan kommunikál, akkor azt
mondhatja, hogy a szeretettel is megismerhet, de a gyűlölettel is. Nagyon éleslátású
emberek a gyűlölködő emberek! Vagy: az ember gyűlölködő pillanataiban nagyon
éleslátású tud lenni! Csakhogy a szeretet közelít, és a gyűlölet távolít. A gyűlölet rabol, a
szeretet sugárzik és "ad". Szándékosan kerülöm az érzelemre utaló kifejezéseket, mert
tévútra vezethetnek Ha tehát az ember nem tanulja meg valami módon a fák, a növények
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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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jól kiröhögték. de aki megnézi képeit, az belátja, hogy nem tréfált. Ő is amatőr volt a maga
korában, csak most, utólag nevezzük őt profinak és adjuk őt az emberiségnek. Azonban az
igazi amatőr - és én is az amatőr jogáért harcolok - egy bizonyos magatartást
gyakorol ...

Dobszay: Az amatőr az amator, vagyis aki szereti azt, amit csinál, ugyanakkor és addig a
mértékig tudja is, hogy mit csinál. Bibó azt mondja, hogy a demokrácia a szakszerüen
alkotó ember.

Czakó: Igen, de ahogy amatőrkeresztények vagyunk, nagyon remélem, hogy az Úr így is
fog megítélni bennünket, mint amatőröket.akik nem szakszerüen voltunk keresztények,
hanem a magatartásunk volt olyan. Mint Csontváryé, aki megtáviratozta a külügymíníszter
nek: "Acsászárt a napra kitenni stop Csontváry stop" ... Röhögünk, mert ez őrült dolog, de
tényleg: nem ez a keresztény magatartás? Nem ez az igazi amatőr magatartás, hogy
odamegy az egyik ember a másikhoz?

Lukács: Amikor jézus megjelent a földön, mintha megszaporodtak volna a démonok.
Biztos, hogy azelőtt is voltak, de úgy, mint a bogarak a földben, lappangtak. Az Igaz
megjelenése előhúzza a démonokat. "Tüzet jöttem hozni a világra ... " meg "Kardot
hoztam ... " jézus ki is hívta maga ellen a démonokat. Még azon az áron is, hogy őt is
megbélyegzik, hogy ördöge van. A mai kor egyik legkatasztrofálisabb veszélye, hogy a
démonok elrejtőznek.C. S. Lewis mondja: az ördög legfurfangosabb ötlete, hogy elbújik
egy jólfésült úriember, egy kifogástalan X. Y mögé, A démonok jelen vannak, de a
hazugságokat szépen belesimogatjuk az igazságokba, az árulásokat a hűségbe. Ez
csakugyan kétségbeejtő helyzet! De pontosan a kereszténység az, amelyik szembeszáll
vele. Lehet, hogy félreértettem Makovecz Imrét, de biztos, hogy Krisztus nem testesül
meg ördögben. Akiben testet ölt, azt megváltja. A kétségbeesésből számomra egyetlen
reményt Krisztus ad. Krisztus nemcsak nekem reményem, hanem az egész világnak.

Makovecz: Nagyon nagy erőre van szükség ahhoz, hogy valaki megengedhesse magának,
hogy a kétségbeesésből induljon ki, amikor gondolkodásból, igazul cselekednie kell. Hogy
nem születnek gyerekek Magyarországon, hogy egyke van, hogy a parasztságot kifordí
tották mindenéből,és a föld elmérgesedett, hogy a fák pusztulnak, hogy közösségi létünk
nek nincsenek belsőfogödzöí - mindezt nem látni és úgy élni, és kételkedésből kiindulva
cselekedni, az - hogy is mondjam - taktikai és stratégiai hiba. Így mennek mellé
cselekedeteink. Az ember amúgy is úgy él, hogyönmagáról is, meg a saját hazájáról is tudja,
hogy van egy első Magyarország és van egy második Magyarország. Az egyik a lehetett
volna világába tartozik, a másik a megvalósult világába. Ugyanez vonatkozik az ember saját
életére is. Ebben mindenképpen egyensúlyt kell teremteni, és ezt az egyensúlyt másként
nem tudom létrehozni, mint hogyha nem hunyom be a szernern, és elfogadom a bajt olyan
mértékűnek, amilyen. Hogy csúnyán fejezzem ki magam: nem sumákolok. Ehhez persze
erő kell! Nem hiszem, hogy ha a világban a megváltás drámája nem lenne jelen, akkor ez
lehetséges lenne. Kizárt dolog, mert nem a téma fontos ebben az egészben, hanem a
dramaturgiája. Az a dráma, amiben a rni nemzeti létünk és a magánéletünk is lezajlik. Nem
tragédiáról beszélek, hanem drámáról. Ezt ma már nem lehet másra alapozni, mint az
egyszeri nagy fordulatra, az egyszeri nagy drámara. aminél szélsöségesebbet, szörnyübbet,
őrültebbet és felfoghatatlanabbat nem ismerek. Ez az a dráma, amire te utaltál.

Lukács: Pontosan. Agóniáját éljük a világnak, s az ad erőt, hogy egyszer Krisztus feltámadt.
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