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Ezen a héten a menekültek létszáma el fogja érni a 120 ezret. Az elűzetés – minden 
segítség ellenére – szenvedést, fájdalmat jelent. Különösen fájdalmas ez a magyarok 
számára, jobban, mint bármely más nép számára Európában. „Magyarországon 
kívül nincsen élet.” A magyar emberek bensőségesen és mélyen összekapcsolódnak 
országukkal. Magyar azt jelenti: a föld fiai. Ők most gyökerestül kiszakítottak 
(uprooted). Természetesen emberek milliói váltak kiszakítottá az elmúlt években. 
Jópáran közülünk ismerjük, mit jelent kiszakítottnak lenni. A magyarok már eddig is 
különösen azok. Ha mindezek ellenére ők a felkelést választották inkább, mint a 
tűrést – ennek oka kell legyen. Talán ma este erről az okról, erről a miértről 
felfedhetünk valamit. 

 
Magyarország rendkívül messze van. A mentalitás nagyon különös. 21 éve 

Magyarországra, Budapestre hívtak egy beteghez. A fiú, 12 éves mozgásképtelen, 
önkéntelen mozdulatok burkában. Az elmúlt hetekben ezt, mint annak a képét 
kellett látnom, amin Magyarországnak keresztül kell mennie. Egy évvel később 
hajóval utaztam Bécsből Bulgáriába több napon keresztül. Soha nem fogom 
elfelejteni a táj élményét (experience of the landscape). Magyarország – sík vidék, 
egyfajta sztyep, a messzi távolban látod a horizontot, fű és csak kevés fa, juhászok 
százai, kis kunyhók, bivalycsordák. Az emberek mongolok, sárgás bőr és fekete haj. A 
modern civilizáció befolyása alá jöttek, de legbelül (in the centre) megmaradt a 
nomád jelleg. A lovuk a barátjuk és a társuk. Magyarország csak így képzelhető el: 
hatalmas alföld, amelyet egy hegykoszorú, a Kárpátok ölel körbe, egy hatalmas ¾-
nyi körben, míg a kör többi részén folyik a Duna.  

 
A Rajna és a Duna – az egyik északról jön, a másik nyugatról keletre – a két fő 

geográfiai vízi út, ami meghatározta máig az Európai történelmet. Rajna – észak, 
Duna – kelet. 

 
Történelmének néhány vázlatos pontja, szoros kapcsolatban azzal, mit Rudolf 

Steiner egyszer mondott (1918. októberében). A középkorban délről északra 
áramlott a római katolikus birodalom (empire) egyetemes impulzusa. Ezzel az 
egyetemes áramlattal egy másik áramlat küzdött: a német nép Szent Római 
Birodalma. Ez a két áramlat É-D, D-É próbált felülkerekedni egymáson. Dél erősebb 
volt. A Pápa felülkerekedett a Császáron. A római katolikus birodalom egy 
feltételezésre épült, arra, hogy az emberi lélek megadja magát (succomb) a 
szimbolikus életnek és hogy a gondolkodási élet nem volt erős. 

 
1303-ban valami fundamentális történt. A franciák elég erősnek érezték magukat, 

hogy elragadják a Pápát és Avignonba vigyék. Ezzel az egyház egyetemes hatalma 
megtört. Mindez a Rajna mentén történik. Ennek köszönhetően a francia nemzet 
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olyan erőssé vált, hogy egy angol-francia szövetség (block) alakult, amely csak 
1420-ban Jeanne d’Arc-cal szakadt meg. Ekkor elváltak, a britt lelkekben a tudati 
lélek fejlődött. Ez a nyugati út (trent?). 

 
Valami teljességgel különböző fejlődött keleten. Folyamatosan áradt a befolyás 

Keletről, Oroszországból, az Ázsiai befolyás támadása. Mindez, ami keletről áramlott 
Európába teljesen különböző volt. – az emberek úgy vették, mint egy természeti 
katasztrófát – Ázsia megpróbálta lenyelni Európát. Volt néhány bástya. Egyikük 
Magyarország volt. A keletről jövő támadásokkal szemben Magyarországnak 
megvan a helye. 

 
Mint nemzet, nagyon fiatalok. 896-ban a magyarok átkeltek a Kárpátokon, a 

királyuk Árpád volt. Egyfajta mongol nép volt, mint a testvéreik – a Hunok. 
Megpróbálták elfoglalni Európa többi részeit. Időről időre visszaverték őket, amíg I. 
Ottó megharcolta a Leckfeld-i csatát.  

 
Miként volt lehetséges, hogy volt ez az üres tér, ahol le tudtak telepedni. Az 

avarokat elpusztította Nagy Károly terjeszkedése, eztán ritkán lakott terület volt, 
amíg a magyarok nem jöttek. Ékké váltak, akik elválasztották az északi és a déli szláv 
népeket. Az 1000. év az európai emberek számára nagyon különleges volt. 
Világvégét vártak, milliók készítették magukat a halálra, Szilveszternek kellett békét 
teremtenie. Ő azt álmodta az újév éjjelén, hogy egy nép jött keletről és 
kereszténnyé akart válni. Nem értette, mígnem egy évvel később küldöttség 
érkezett Magyarországról és papokat kértek. 

 
Különösen I. István uralkodása alatt a magyar lakosság nőtt, letelepedett, egyesült 

a germán és a szláv népekkel, Magyarország az európai család részévé vált a 11-12. 
században. A Rajnától, Ausztria-Németországból farmerek telepedtek le 
Magyarországon és a német telepesek csoportjai még jobban helyhez kötötték a 
magyarokat is. Még most is találni német vidékeket Magyarországon. A német 
kultúra része az Oberufer-i karácsonyi játékok. 

 
700 évvel ezelőtt, amikor Dzsingiz-kán jött, a magyarokat leölték és elvitték őket. 

Aztán a törökök jöttek be. 1526-tól, amikor a magyar hadsereg teljesen 
megsemmisült, 1690-ig Magyarország a törökök kolóniája volt. Akkor kiűzték őket 
utoljára és soha nem tértek vissza. 1000-1700 között a magyar ütköző-nemzet volt a 
keletről jövő folyamatos támadásokkal szemben. 

 
A hollandok mélyen összekapcsolódnak a magyar néppel, mint velük polárisan 

ellentétes erő. Ott állnak, mint Közép-Európa szabadságának védelmezői. A 
holland-nép a látás-érzékre szánt, mint egy szem. Ezzel szemben ott van az ázsiai 
nép. Magukkal hoztak valamit egy ősrégi kultúrából, olyan formában, hogy a fülhöz 
kapcsolódnak, a halláshoz, a figyelemhez, a létezés zenéjének megszólalásához. Ez 
a magyar emberek legbelsőbb képessége. Ez az oka annak, hogy a magyarok 
miért is született zenészek. A Duna, mint folyó, egy zenei áramlás. Keletről felfelé 
mozgott és … Ausztriában. Hollandia – szem; Magyarország – fül, és közöttük 
fejlődött Európa szervezete. 

 
A magyarok 1700 után a harcoló testvérré (the struggling brother) váltak. Szerető 

gyűlölet volt és a gyűlölet szeretete (hatred love). 1915-ben, amikor Amerika 
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hülyeségének köszönhetően a Habsburg monarchia összeomlott, Európa darabokra 
tört, Magyarország volt az első. 

 
Két hold-kapu telt el. Most nekik kell fizetniük azért, mert elhagyták a testvéreket. 

Mindezek a kis népek diktátorok koncaivá (pray?) váltak. A Duna megszűnt 14 
különböző nemzetnek egyesült nemzetek megalakításának lehetőségét nyújtani. Ezt 
akarattal lerombolták. Fájdalom, baj, háború, halál fog most igazgatni.  

 
1917-ben R. Steiner különösen Ausztria újjászületése érdekében fogalmazta meg a 

hármas tagozódást. Magyarországot és Csehországot is tartalmazta. Süket fülekre 
talált, még Magyarországon is. Ha csak visszatekintenek ezekre a felvillantásokra, 
láthatják, hogyan érkezett meg egy ázsiai nép, hogyan telepedett le, vált 
kereszténnyé, áldozta fel magát nemegyszer és hogyan fogott kezet Ausztriával – és 
most felkelt, hogy ellenálljon egy következő ázsiai betörésnek; meg kell kérdeznünk, 
milyen erő teszi lehetővé ezt az ellenállást, a küzdelmet és a halált. 

 
Nimród (Ménrót) ősi mondája, akinek két fia volt – Hunor és Magyar. Nimród – 

Gilgames. Belőle két áram jő – hunok és magyarok. 2000 évvel ezelőtt Kínához közel, 
ez a nép, amely ellen a kínai nagyfalat építették. Gilgames volt az, aki 
Burgenlandba jött beavatására, egyfajta … Misztérium szerint. Amikor visszament, a 
… /im.?/ szétesett. A Kali Yuga szellemi áramlata elárasztotta az emberiséget Kr.e. 
3000, hogy az emberi lényeket a földre vezesse, gondolkozni – belső szabadságukat 
elnyerni. 

 
A Kali Yuga kezdetén Nimródtól származik a magyar nép, akik ösztönzést hoznak 

az embereknek (népeknek), arra emlékeztetve őket, hogy a Kali Yuga vége el fog 
jőni – legyetek készen erre. Ott kellett állniuk a kelet ellen, megadniuk Európának a 
lehetőséget, hogy készülhessen a fényre – amikor R. Steiner ébredt. Nem csoda, 
hogy ő Magyarország határán született.  

 
A Kali Yuga kezdete és vége kezet fogott. Magyarország elmulasztotta misszióját, 

elvágta magát a testvérektől (brothers) és most meg kell fizetnie az árat. Bátor, vitéz 
emberek. 

 
Most valami új kezdődik. Russzia – a jövő – messze túl gyorsan akarja a jövőt a 

jelenbe rántani. Magyarország ismét ellenáll. A legnagyobb fontossággal bír 
mindannyiunk számára, hogy mi fog történni. 

 
Októberben és novemberben megtapasztalhatták, hogy mi a népszellem. Szinte 

lehetetlen egy nép számára, hogy felkeljen, ha nincsen minden egyes tagja telve 
arkangyali lénnyel. Ez egy olyan erő, amely szorosan kapcsolódik Erda-Sophia-val, a 
föld istennőjével. Ő töltötte el fiait.  

 
Remélhető, hogy ez a harc gyümölcsöt fog hozni a jövőben, bár ma fájdalmat és 

szenvedést jelent. 


