
Lükő Gábor
GONDOLATOK A SZEMÉLYISÉGRŐL 

ÉS A PÁRBESZÉDRŐL

A BESZÉD ÉS A NYELV

Elcsépelt téma, mégsem árt felidézni, mire jutottunk 
benne, s újra megrágni, mint a kérődző marha, hogy jobban 
megemészthessük fogalmait. Mert a beszéd a legfontosabb 
életfunkciója az emberi közösségnek. Ez alakította ki évez
redek folyamán a nyelvek jelrendszerét: a képzetek jeleit, a 
szókészletet, a képzetek viszonyításának jeleit, a ragokat és 
a névutókat, a képzetek módosításának jeleit, a képzőket és 
a viszonylatok egymáshoz való viszonyításnak jeleit, a 
kötőszókat.

Ezek a jelek szerves egységet alkotnak a közösség tag
jainak tudatában. Ezt a szerves egységet nevezzük rendszer
nek, s a jelek összeségét jelrendszernek.

E rendszer egyes tagjai automatikusan lépnek műkö
désbe a beszéd folyamán. Nem kell keresgélnünk a megfelelő 
jeleket lelkűnk addig még formátlan tartalmának kifejezése 
céljából; a jelek önként jelentkeznek, és formába öltöztetik 
azt.

Ez a forma -  bár hangok közvetítik -  nem akusztikai 
jelenség, hanem nyelvi. Hallatára én nem hangokat apper
cipiálok, hanem képzeteket. Lelki szemeimmel látom, el
képzelem a megnevezett tárgy és cselekvés képét és lefo
lyását. így tudok lélekben azonosulni a beszélővel, így tudom 
megérteni őt. Szinte elérem kezemmel, és megérintem 
mindazt, amiről beszél. Ezért öltözteti nyelvűnk a „megértés” 
absztrakt fogalmát az „érintés” konkrét fogalmának képével: 

ér, elér, ideér, érkezik 
érint, megérint, érdekel 
ért, megért, értelem

Milyen tanulságos az alábbi szavak egyező formája is: 
értem (ige), értem (határozó) 
ich verstehe fur mich 
inteleg pentru mine

Te azért beszélsz, hogy megértselek, tehát az én érde
kemben, értem fogalmazod meg gondolataidat és jártatod a 
szádat, én pedig megértelek téged, értem, amit mondasz.

De vigyázzunk, a nyelv társas lelki funkciója nem azo
nos a divatos kommunikációelmélet elvont sémájával. A be
szélő nem egyoldalú értelmi lény, eleven gondolkodógép. 
Beszéd közben is egész kultúrájával viszonyul a másik félhez. 
Egyetlen mondatban is. Jogilag bizalmat ébresztve, művé
szileg érdeklődést keltve, nyelvileg megközelítve a másik 
fél értelmi világát, társadalmilag elszenvedhetővé téve meg
szólalását és vallásosan megéreztetve az élet titokszerűségét.

Az egyetlen mondat értelmét sokszor újabb mondatok
ban kell bővebben kifejteni, de ez csak akkor lehetséges, ha 
mindez benne volt az első mondatban, mint csíra a magban. 
Különben megijed, és elzárkózik a hallgatója -  mit akar az

tőlem? — (a jogi viszonyulást hiányolja). Vagy unja a beszél
getést (a hangulatkeltő művészi viszonyulást hiányolja). Vagy 
nem tud odafigyelni, mert megszólalásomnak valami rejtett 
célját gyanítja (a világos nyelvi viszonyulást hiányolja).

Értem, uram, hogy tarisznya, de nem tudom, mi van 
benne. — mondja ilyenkor a magyar, bár rendszerint csak be
felé, magának. O, de messze vannak az élettől a kommuniká
cióelmélet kilúgozott, pusztán értelmi vonatkozású jelei és 
jelentései.

Sokszor nem is kell kifejteni az egyetlen mondatba rej
tett életcsírát. A magyar szűkszavú. Gyakran többet ér egy 
rövid mondat, mint a hosszadalmas fejtegetés. Az egyetlen 
mondat elhangzása után támadt csendben a másik fél jobban 
be tudja illeszteni annak értelmét a saját képzeletvilágába, 
annak szerves részévé avatva azt. Márpedig minden igaz szó
nak ez a célja.

Mikor valaki lyukat beszél a hasamba, mindent ráha
gyok, csak fejezze már be ezt a süket dumát. Lehet, hogy 
igaza van -  gondoltam előbb, azért álltam szóba vele, de 
most már hallani se akarok róla. Kibírhatatlan fráter -  ez a 
magyar passzív rezisztencia.

1991 október 1.

ANYAG ÉS LÉLEK

Az anyag maradandó -  tanítja a fizikus. Halmazálla
pota változik, de mennyisége nem.

Az ember teste anyag, de anyaga folyton változik. Szer
vezete állandóan kicseréli anyagát. Mert a test nem közön
séges anyag, hanem annak szerves egységbe foglalt része. 
És ez az anyag hétévenként teljesen kicserélődik -  tanítja a 
biológia. De a szervezet azonos marad. Sőt, megőrzi pszi
chéje azonosságát is. Agy sej tjeinek és idegszálainak anyaga 
is kicserélődött, de emlékei és szokásai megmaradtak. Ezek 
csak akkor tűnnek el, ha felbomlik a szervezet. Ez a halál.De 
egyetlen parányi sejt, egy ivarsejt továbbad sokmindent az 
új anyagokból felépülő új szervezetnek. A szervező erő 
maradandó csak, az anyag nem. Az ember élő világa ellent
mond a halott fizikai világ törvényeinek.

De még hatalmasabban cáfolja azt a kultúra élete. Nem 
csupán a generációk társaslelki érintkezései folytán marad 
fenn tízezer éveken át. A nyelvek nem csupán képzeteket 
felidéző hangjelei, hanem érzelmeket keltő bangszínei és 
szokásokat involváló hangsúlyai is maradandók évezredeken 
át. A finnugor népek mind az első szótagját nyomják meg a 
mondatnak, illetve a mondat értékű szónak.

Mi keletről hoztuk kultúránknak ezt a sajátos ízét. Itt, 
az absztrakt gondolkodás világában nem képesek ezt
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megérteni a közénk telepedett idegenek sem. Ha megtanulnak 
is egy sereg magyar szót, ezeket saját anyanyelvűk szabályai 
szerint fűzik egybe. És ha összaházasodnak is magyarokkal, 
saját szokásaikat tukmálják azokra. Az emberek közötti kor
különbség nagy jelentőségű realitás. Ezt mi évezredek óta 
tudjuk és nyilvántartjuk; a nálunk fiatalabbakat tegezzük, 
az idősebbeket nem. A fiatalabb mindig alkalmazkodik az 
idősebbhez. Amíg be nem hódol az idegen divatnak.

Mi nagyon jól tudjuk, hogy semmi a világon nem füg
getlen mástól, nem érthető magában, ezért mindig megje
löljük nyelvi nevén legalább egy vonatkozását, lehetőleg a 
legfontosabbat, az úgynevezett birtokos névmással. Ezt a 
helytelen nevet is értetlen, idegen anyanyelvű tudósaink ad
ták a mi viszonyító ragjainknak. Ez a kulcs az enyém. Az én 
kulcsom. Pontosabban: az ajtóm kulcsa. Olyan kulcs nincs, 
amelyik semmilyen zárat nem nyit. így gondolkoznak a mi 
finnugor és török rokonaink is.

Azt jól tudják a nyugati emberek is, hogy magányos 
ember nincs a világon, de azt már csak mi, keletiek tudjuk, 
hogy az ember szerves egységet alkot a társával, s ebben az 
egyezségben ő csak az egyik fél. így is nevezzük társunkat 
ősidők óta; felem. Aki megérti szavamat, felel nekem, aki 
egy egész életre társul velem, az a feleségem, aki vitatkozik 
velem, az az ellenfelem, stb. A felemnek szívesen engedek a 
magam igazából, a magam jussából, és ő hasonlóképpen 
enged az én kedvemért. Éneikül nincs igaz barátság sehol, 
de csak mi, keletiek foglaltuk ezt törvénybe, a nyelvünk tör
vényébe már az ősidőkben, és megőriztük ezt a törvényt tíz
ezer éven át. Mert a finnugor és szamojéd népektől már vagy 
tízezer éve elszakadtunk, de mind egyformán így nevezzük 
feleinket; a török népektől meg még régebben, azért ők több
nyire már csak a szerelmesüket nevezik felüknek.

Ezek a társadalmi, nyelvi és művészeti tulajdonságok 
nem a biológiai anyag, hanem a lelki érintkezés útján marad
tak fönn a történelem folyamán. Úgy látszik, hogy az anyagé
hoz hasonlóan a lélekfennmaradásának is van valami törvé
nye, mely tudományos eszközökkel megismerhető. Az össze
hasonlító nyelvtudomány nem jutott el idáig, de W. Wundt 
néplélektana sem. Az öszehasonlító társaslélektan, Karácsony 
Sándor tudománya teremtett itt világot.

1996. január 17.

PSZICHÉNK SZERVEZETE ÉS 
MŰKÖDÉSE

-  Karácsony Sándor nyomán -

Gondolkozunk, beszélgetünk a világ folyásáról s a 
magunk életéről, de milyen keveset értünk mindebből! Csak 
annyit, amennyit éppen most elérhetünk az eszünkkel a világ
nak ezen a kis pontján. A világűrben nagyon kis pont ez, de 
legalább számunkra elérhető, meghatározható, fix pont. Néz
zük meg közelebbről, hol is vagyunk hát, hol van ez a fix 
pont. Hogy eredményeink ki ne csússzanak kezünkből, je 
löljük meg őket grafikusan egy sík lapon.

Ez a lap a világ. Ennek egy pontjában találkoztunk. 
Jelöljük ezt a pontot két vonal találkozáspontjával. Itt 
vagyunk mi most. Legyen a tied a kereszt felső szárai által 
bezárt szög, az enyém meg az alsó. Lehet, hogy csak kevéssé

érdeklődünk egymás sorsa iránt, s a kereszt szárai hegyes 
szöget zárnak be. De bármilyen szélesen teregetnénk is ki 
egymás előtt a lelkünket, csak egy pontban találkozhatunk: 
itt és most.

Itt, ahol veled találkoztam, és most, amíg együtt 
vagyunk, amíg meg akarjuk egymást érteni. A következő 
percben talán minden elveszett, téged már más érdekel. Már 
csak a tested van jelen, s a lelked ki tudja, hol jár. De most 
még itt vagy, még ide figyelsz.

Az idő múlását jelöljük egy vízszintes vonallal, mely 
az itt pontján fut keresztül. Balról van a múltunk, tapasz
talataink, tanulmányaink, emlékeink, örömeink és bánataink, 
jobbfelől pedig jövőnk; szándékaink, céljaink, reményeink 
és aggodalmaink.

Hát a térben hol is vagyunk tulajdonképpen? Európa? 
Magyarország? Budapest, ilyen utca, s ilyen szám? -  Nem. 
Mindez most tized- vagy huszadrangú szerepet játszik a mi 
életünkben. Most, amikor a világ legfontosabb dolgáról 
beszélgetünk. A világot most TE jelented az én számomra, 
mert egyedül rajtad keresztül érintkezem vele. Számodra 
viszont bennem összpontosul a világ: én képviselem előtted 
annak minden lényeges momentumát. Mert ha nem, ugyan 
miért álltái szóba velem? Nem akarom, nem szabad feltéte
leznem rólad, hogy eltitkolt, aljas szándékaid vannak.

Persze Benned, Veled, Mögötted itt van az egész VI
LÁG, a maga titokzatos ismeretlenségében. Téged sem 
ismerlek voltaképpen. Most -  igaz -  találkoztunk, ebben a 
pillanatban megértettük egymást, de nem tudjuk, mit hoz a 
köetkező pillanat, mikor válnak el útjaink. És TE meg a 
KÜLVILÁG csak féloldalról határozzátok meg beszélgeté
sünk, gondolataink folyását. A másik egyenrangú fél ÉN va
gyok, ÉN, és az egész BELSŐ VILÁGOM. A testem egységé
be foglalt egyéniségem: az agyamban, idegeimben, érzék
szerveimben elraktározott energiák, készségek, képességek, 
hangulatok és indulatok, törekvések és ellenállások. A 
beszélgetés helye, az ITT tehát az ÉN egyéniségemnek és a 
TIÉDnek az érintkezési pontjában van. Az egyéniségemben 
feloldódott a múltam, a tiédben -  az én számomra -  felol
dódott a jövőm.
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Szükség volna tovább fejleszteni grafikonunkat, de a 
papiros síkja korlátozza lehetőségeinket. Most már csak egyik 
fél lelki szerkezetét tudom ábrázolni egy képen, de a beszél
gető felek úgyis állandóan cserélgetik szerepüket, s lelkűk 
szerkezete lényegében egyforma, a kép tehát mindkettejükre 
érvényes.

Beszélni csak arról tudunk, amit értelmünkkel többé- 
kevésbé meghódítottunk már. Ezt a megismert részt határol
juk el a térből és időből egy körvonallal, melynek középpont
ja a tudatvilágunk előterében lévő beszédtéma, De az ismeret
len külvilágból állandóan újabb ingerek érik tudatvilágunkat 
érzékszerveink útján, és saját kíváncsiságunk is arra ösztönöz, 
hogy igyekezzünk megismerni a külvilágot. így az érzel-mi 
szférán kívül eső világgal is vannak kapcsolataink. Jelöljük 
ezeket a lazább kapcsolatokat egy tágabb koncentrikus körrel.

A rejtélyes külvilág felől érkező ingerek sokszor félel
metesek, a kíváncsiság pedig gyakran hiábavaló erőlködés
nek tűnik. Mindkettőhöz rendkívüli hit és bizalom kell, 
különben elviselhetetlenné válik az egyik, és reményvesz
tetten megtorpan a másik. Ezt a HITET csak egy másik em
ber, csak TE adhatod meg nekem, a te szilárd meggyőződés
ről tanúskodó viselkedéseddel.

Agyam és idegrendszerem persze fáradékony, lusta, 
tehát védekezik a túlságos megterhelés ellen. Elfelejti a ritkán 
felidézett, szükségtelennek látszó ismereteket, és elfojtja a 
kellemetlen vagy nyugtalanító emlékeket. Igyekszik megóvni 
a jó  közérzetünket.

De nem csak a tér, hanem az idő nagyobbik fele is kí
vül esik ismereteim körén. Pszichémben mégis érezteti hatá
sát mind az ismeretlen múlt, mind az ismeretlen jövő realitá
sa. A múlt emlékei érzelmeket keltenek bennünk, és értel
münk nem mindig tud uralkodni ezek felett A jövő viszont 
szándékokat kelt bennünk, célokat tüzet ki velünk, s vágyain
kon sem mindig tud uralkodni szépeszünk.

Egyedül állva a világban martaléka volnék álmaimnak, 
vágyaimnak, s csak egy másvalakivel, a TE segítségeddel 
tudok uralkodni rajtuk. Veled, és hozzád hasonlókkal szeret
nék találkozni a jövőben is. Ilyeneket keresek az ismeretlen 
világban, és bízom benne, hogy meg is találom őket, a felei
m et akiknek társuk leszek jóban-rosszbam Ez az ÉLET útja, 
előre visz térben-időben a TÁRSADALOMba.

Jelöljük az élet útját külvilágom és a jövő között egy 
45°-os vonallal Ellenkező irányban, múltam és belvilágom 
felé visz a Halál útja, a prostitúció. Ha a múltat csak azért 
álmodom vissza, hogy magamról megfeledkezzem, ezen az 
úton járok. Ha viszont a külvilágban is csak a múlt emlékeit 
akarom újraélni, rajongó vagyok, és csak a semleges tömeg
nek lehetek passzív tagja. Ennek ellenkezője a jövőben is 
csak a saját egyéniségét féltő ember. Ez elfojtja magában a 
kétségek és a kritika hangját, és mániájában magára marad. 
A magányba pedig beleörül.

Hogyan találkozhatom hát veled a társadalomban? 
Többféle lehetősége van ennek, de egy-egy adott esetben 
mégis csak egyetlenegy. Hogy ez melyik, az a másik féltől 
függ, TETŐLED. Nekem, a kezdeményező első személynek 
kell HOZZÁD igazodnom. Ha aTE lelkedben pillanatnyilag 
érzelmeid uralkodnak, hiába magyarázgatok neked világosan 
összefüggő dolgokat. „A sírókkal együtt kell sírni, azörven- 
dezőkkel örvendezni!” Értelmesen beszélni csak nyugodtan 
gondolkodó emberrel lehet. De az értelmes szó is üresen 
kong annak a fülében, aki közösséget formáló tettekre vár.

Az ember lelke egység, megbonthatatlan. Nem különít
hető el benne hangulata, gondolata és szándéka. De mi most, 
hogy jól megértsük egymást, mégis válasszuk el őket egymás
tól grafikonunkon. A kép két oldalán külön-külön jelöljük a 
két egymáshoz viszonyuló fél lelkének, pszichéjének tartal-

a pozitív töltésű viszonyulása a negatív töltésű
aktív fél passzív félhez

mát egy-egy vastag vonalú körívvel, középpontjában a nyu
galmat kívánó értelemmel. A kör két szélén jelöljük a labi
lisabb akarat és az érzelmek birodalmát. Néha ezek kerülnek 
a kör középpontjába, ezért húzzunk ezek köré egy-egy véko
nyabb vonalú kört. Mindkettőnek szélén ott van az értelem 
is, -  ezt nem tudja az ember soha teljesen kikapcsolni -  de

68



mindkettőnek világa túlteijed a lélek belső terén; az akaraté 
a megfoghatatlan, értelmileg megközelíthetetlen lélek vilá
gába, a hitben, az érzelemé pedig a tudomány számára is 
hozzáférhető anyagi test felé, a közérzetben.

Ezek szerint ötféle lelkiállapotot tudunk megkülönböz
tetni, bár kettő közülük inkább csak határolja lelkünket; a 
hit, és a közérzet. Ebben az ötféle lelkiállapotban mind más 
és más az emberek egymáshoz való viszonyulása. E viszonyu
lásokat a kép középső hasábján mutatom be. Ezeknek az 
állandósult formáit nevezzük kultúrának.

Minden szűkebb emberi közösség kialakított magának 
egy sajátos kultúrát, hogy egyedei viszonyulni tudjanak egy
mással, egymáshoz. Ahány ház, annyi szokás -  mondták a 
régiek. Ahány nép, annyi nyelv és hagyományos tudomány, 
annyi szokásos viselkedésmód és annyi művészi stílus. Sőt a 
vallásos viszonyulásban és a jogszokásokban is gyakran érvé
nyesül a kisebb közösségek sajátos felfogása. De ezek ismer
tetése már nem fér bele ennek a vázlatos kis írásnak a kereté
be. Akit érdekel, olvashat róla Karácsony Sándor könyveiben; 
a Magyar nyelvtan társaslélektani alapon (1938) Bevezetésé
ben (a XVI -XXV. és a XXDC.-XXXV1I. lapokon), valamint 
Á magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja ( 1939) 107. - 
223. és 291.-300. lapjain. Magam is több alkalommal írtam 
a művészetben megjelenő érzelmi viszonyulásról 1942-ben 
A magyar lélekformái című kötetben, s azóta sok kisebb ta
nulmányban, melyek most összegyűjtve jelennek meg a Gyö
kereink című füzetekben (1991-től).

Az emberiség azonban csak tengődik a múlt kulturális 
Örökségén, s azt is gondatlanul elpocsékolja, hacsak nem 
élteti egy titokzatos Eró. Ezt a feszítő Erőt persze csak az 
érzékeli, aki bekapcsolódott áramkörébe. Két pólusát és ke
rengő pályáját az utolsó képen próbálom meg ábrázolni. A

gömbalakú végtelen térben az anyag és a szellem pólusai 
körül száguldó áramlatnak képzelhetjük ezt az Erőt, mely 
parabola alakjában megkerüli a végtelenséget, hogy lelkünk 
és testünk közötti feszültségben éltessen bennünket. Itt lebe
günk az űrben, ha életünk valóban méltó erre a névre. Ez az 
elképzelhetetlenül nagy Erő tartja fenn a világűrben lebegő 
égitesteket is, és kergeti őket maga körül. Csak Ady Endre 
szavaival szólhatunk róla méltóképpen:

Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó  ize van.
Szent mennydörgést néz a két szemem, 
Istenem, Istenem, Istenem ...

A TÖMEGEK ÉS AZ EGYÉNISÉG

A tömeg -  divatos szó, divatos fogalom. Tömegterme
lés, tömegprodukció. Az embertömegek és a tömegember fo
galmát talán a szocialisták hozták be. Addig csak az anyagra, 
annak nagyobb mennyiségére alkalmazták. Földtömeg, kő
tömeg, víztömeg. S ma nemigen jut eszünkbe, hogy a tömeg
nek, ennek az elvont fogalomnak a neve a tömni igéből szár
mazik. De ne a szegény libára gondoljunk most, akit fulla
dásig töm a gazdasszony, hanem a régifajta bőrtömlőre, ami
be a túrót tömte a juhász. Amennyit bele tudott tömni, az 
volt a túró tömege.

Másegyebet is tartottak a tömlőben, de tömni csak tú
rót, vagy más, hasonlóan lágy és homogén anyagot tömtek 
bele. Jól megtömték, hogy ne maradjon benne egy szikra le
vegő sem, mert ha nem ügyeltek, megromlott a túró.

Az embertömeget is így tömik bele valamilyen szerve
zetbe: pártba, államba, egyházba, szakszervezetbe, részvény- 
társaságba, szerencsevadászok vagy egyéb rablók bandájába. 
Ezeknek a szervezeteknek is az a céljuk, ami a tömlőnek: 
összetartani a könnyen széthulló részeket és védeni őket a 
levegő fertőző hatásától. Erre való a pártfegyelem, az egyház
fegyelem, a titkosrendőrség és a maffiák véres bosszúja.

A tömeg szervezője olyannak képzeli az emberanyagot, 
mint a túrót: lágynak, alaktalannak, formálhatónak és homo
génnek. A tolvaj, ha kilopja a túrót gazdája tömlőjéből és a 
magáéba gyúrja, nyugodt lehet: senki fel nem ismeri azt. 
így szervezte be Hitler a német kommunistákat a pártjába.

Miből lessz a túró? (így, két esszel, feleim! Éljen az 
MTA, de hagyja békén a nyelvünket!) Nem a tehéntúrót kér
dem; azt tévesen nevezik túrónak, azt nem túrták, csak ki
szűrték az összement tejből. Az igazi túrót juhsajtból túrják. 
Egy nagyfogú reszelőn, egy karvastagságú rúd bemetszett 
fogain túrják szét az érett sajtot. Ilyen a formája:

A túrót enyhén megsózzák, aztán beletömik egy ber- 
bencébe. Régebben bőrből készült tömlőbe tömték, gyúrták 
bele a túrót.

így túrják szét a tömegszervezők is az emberi társada
lom természetes alakulatait, a családot, a nemzetséget, a nem
zetet, hogy aztán ezek morzsáit is belegyömöszöljék a maguk 
tömlőjébe. Csakhogy az ember nem túrómorzsa, míg el nem 
züllesztik a szervezők. Az ember tnindeggyike (megint így, 
két gyével, mélyen tisztelt akadémikus öcsémuraim!), az em
ber tnindeggyike egyéniség, s nem lehet mindig túróként 
bánni vele. De a tömegszervező bomlasztó, fertőző, romlott 
morzsának tekinti az egyéniséget, s a maga szempontjából 
igaza is van, Ezért aztán -  ahogy Ady mondja:

Kereszttel őket szent pap űzi,
S görcsös bottal háj-hasú polgár.

Ez volt a sorsa Szókratésztol kezdve minden nagy 
egyéniségnek; hát hogyne ez lett volna az Isten Fiának is?

A gyermek már kicsi korában egy kis egyéniség. Ezt 
töri meg először az iskola, az első tömegszervezet a szeren
csétlen kultúrember életében. A második a katonaság; a vak 
engedelmesség tanintézete. 1934-ben például arra tanította
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egy kiképző káplár a rábízott fiúkat, hogy az életük csupán 
hat fillért ér. Annyiba kerül egy revolvergolyó. A káplárnak 
ugyanis töltött revolver van a táskájában, és joga van lelőni 
azt, aki szembeszegül szadista kegyetlenkedéseivel. Pedig 
egyesek szerint a katona is hamarabb feltalálja magát a hábo
rú kritikus fordulataiban, ha tud és mer egyéniség lenni.

Az ember nem ágyútölteíék. Nem is fizikai ereje a leg
értékesebb tulajdonsága. Hanem az egyénisége. A rablóvezé
rek jól tudják ezt, s úgy válogatják össze a bandájukat. A 
civil társadalomban sajnos kevés egyéniség található. És a 
tudományos életben is ritka, igen ritka az egyéniség. Egy- 
kettő mégis akad minden században. Talán több is kerülne, 
de azokat idejében elteszi láb alól a tudomány káplárja. Hi
szen csak hat fillérbe kerül. És így már tiszta a nyáj. Megyen 
a kolomp szava után gondolkozás nélkül.

Hej, pedig a törött gerinc nehezen forr össze! Nem le
het sínek közé kötözni. Vigyázzatok rá, mesterek, tanítók és 
egyéb káplárok!

1994. december 3.

Rudolf Steiner
ELŐADÁSRÉSZLET -  1923. január 13.

Az el inuk hónapok folyamán több vezető angol lap is idézte Steiner 
alábbi sorait, melyeket Gerle János fordításában adunk közre

Képzeljék el, hogy egyszer csak eszébe jutna ennek a 
marhának, hogy azt mondja: Nagyon unalmas, hogy folyton 
ide-oda kell járnom, hogy lelegeljem a növényeket. Az 
egészet megszerezhetem magamnak egy másik marhából. 
Mindjárt felfalom ezt a marhát. Szép: a marha nekilát húst 
enni! De a húst maga is képes előállítani! Ehhez megvan a 
belső ereje. Mi történik, ha növények helyett közvetlenül 
húst eszik? Mindazt az erőt kihasználatlanul hagyja, ami 
őbenne húst tud előállítani! Gondolják el, hogy volna valahol 
egy gyáruk, amelynek valamit termelnie kell, és Önök nem 
termelnek semmit, de a gyárat üzemben tartják -  mennyi 
energia megy itt veszendőbe! Roppant sok energia. Igen, de 
az az energia, ami az állatok testében elvesz, nem veszhet el 
csak úgy. A marhát végül egészen betölti ez az energia, ami 
valami más elfoglaltságot keres, mint hogy növényből húst 
állítson elő. Ez az energia, amely nála marad, ott van, és 
valami mást csinál az állatban. És amit csinál, annak 
mindenféle szemét az eredménye. Ahelyett, hogy húst 
termelne, termel káros anyagokat. A marha tehát, ha hirtelen 
nekilátna húst enni, mindenféle mérgekkel töltené meg 
magát.
Namost; ezeknek a húgysav-sóknak megvannak a maguk 
saját szokásai. Ezekhez a sajátos szokásokhoz tartozik, hogy 
éppen az idegrendszert és az agyat gyengítik. Ennek az lenne 
a következménye, hogy ha a marhák húst ennének, óriási 
mértékben felszaporodnának bennük a húgysavak, eljutnának 
az agyba, és a marhák beieőrülnének. Ha meg tudnánk 
csinálni egy ilyen kísérletet, hogy mondjuk egy marhacsordát 
elkezdenénk galambokkal etetni, akkor egy teljesen megőrült 
csordához jutnánk. Ez a helyzet. Akármilyen szelídek 
legyenek is a galambok, a marhák mégis megőrülnének.

BESZÉLGETÉS 
A KORRUPCIÓRÓL

Frisch Mihály szervezésében a márciusi gerébi találkozó 
szombati programjának témája a korrupció volt Mottóként 
a meghívón is olvasható, és vitaindítóként is elhangzott 
néhány mondatból választottuk az alábbiakat:

Szinte a bőrünkön érezzük, ahogy belopakodik 
mindennapjainkba, ahogyan átjárja az élet 

minden szféráját. A kedélyes, mikszáthi 
urambátyámtól eljutottunk a gazdasági-politikai 

élet egészét átjáró szellemi és materiális 
korrupcióig. Részvevői, vagy csak szemlélődő 

társutasai vagyunk ennek a romlási folyamatnak? 
Egyáltalán: romlási folyamat-e ez vagy csak a 

társadalom egészséges életösztönének; 
éln iakarásának megnyiIvánulása ?

Elsőként Dr. Kránitz Mariann kriminológus foglalta 
össze a korrupció történetét, megjelenési formáit, megítélé
sének változásait. Előadásának gondolatmenetét röviden 
ismertetjük.

A korrupció jelenségének példaszerű mitológiai meg
fogalmazása az aranyalma története. A három istennő a hata
lom, a karrier és a szerelem felajánlásával próbálja megvásá
rolni Párisz ítéletét. A vesztegetés e három eszköze, illetve a 
pénz, amely bármelyikre beváltható, évezredek óta változat
lanul megőrizte szerepét,

A korrupciót sújtó büntetés is többezer éves, de ez nem 
sokban befolyásolta fennmaradását. A törvény csak egy-egy 
jelenségét próbálja tiltani és visszaszorítani, de a korrupció 
egésze nem megfogható. Szent István törvényei között is ta
lálunk a korrupcióval foglalkozót; Magyarországon ezeket 
vették át az újabb és újabb törvénykönyvek. Lényege, hogy 
megszabja a „tisztakezűek” körét, akik között a vesztegetés 
nem engedhető meg. A jelenkori szabályozás is ezen alapul, 
de országonként eltérő módon; például az üzleti életen belüli 
korrupció nyugaton nem büntetendő, hanem az adóból levon
ható költség. Ezért a korrupció mértéke is nagyon nehezen 
vethető össze az egyes országokban. A statisztikai adatok 
megbízhatatlanok, hiszen csak az ismertté vált korrupciós 
ügyeket tartalmazzák. E statisztikák szerint a hetvenes-nyolc
vanas években az évi átlagos 120.000 bűneset egy százaléka, 
az ismertté vált bűnelkövetők fél százaléka állt összefüggés
ben vesztegetéssel. A jelenlegi -  négyszer ennyi -  bűnesetnek 
egy ezreléke kötődik a korrupcióhoz. (Az egy lakosra jutó 
bűnügyek száma Ausztriában -  ami a köztudatban mint biz
tonságos ország él -  magasabb a hazainál.)

Magyarországon a korrupciónak jó táptalajul szolgált 
az elmúlt negyven-ötven év néhány jellegzetes vonása. Ilye
nek a hiánygazdálkodás, a magánfutikciók indokolatlan köz-
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