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Aforizmák – Impromptu
( E L ) V E S Z E T T  A  V I L Á G

A kommunizmusról – A kommunizmus azt tanítja, hogy változtasd a követ kenyérré,
ami nem más, mint a „fenti” elárulása. Ám ha eláruljuk a „fentit”, megfosztjuk alap-
jától a „lentit”, vagyis a kommunizmus egyúttal a „lenti” elárulása is. Végső soron nem
egyéb, mint létezésünk vezérlő princípiumának megtagadása, minden felfelé és befelé
vezető csatorna elrekesztése. A kommunizmus maga a Szent Szellem elleni bűn.

Egyenlőség – „Minden teremtmény egyenlő” – mondja a Nirvánában tartózkodó bölcs,
és igaza van. „Minden teremtmény egyenlő” – mondják a kommunisták, tévednek.

Nyitottság – Nem az a kérdés, hogy nyitott vagyok-e, hanem az, hogy miféle influ-
enciák számára vagyok nyitott. Guénon azt mondja, hogy a történelmi idő múlásával
a világ törvényszerűen materializálódik (ugyanakkor, mivel a „világ” nem más, mint
tudatállapot, nyilvánvaló, hogy a tudat az, ami materializálódik). Egyszer azonban a
materializáció folyamata véget ér, vagyis a „megkeményedési folyamat” befejeződik.
Ezt követően a világ ismét „képlékennyé” válik; újra megnyílik a különböző befolyá-
sok előtt, csakhogy ezek kizárólag „lentről” jövő, infernális hatások lesznek. Mert a
materializmus – bármily borzalmas is – legalább nem szellemi irányzat; a neospiri-
tuális tévtanok azonban igényt tartanak erre a szerepre. Erre a folyamatra azért van
szükség, hogy az emberek megfelelően „felkészültek” legyenek az eljövendő anti -
krisztusi tanok befogadására oly módon, hogy a hiteles szellemiség maradékát is ki-
irtják a világból, először tagadva azt, azután ördögi zagyvaságokat állítva helyükbe.
Ezek elfogadását a „világra való nyitottságnak” nevezik. Ebben az értelemben nem
engedhetem meg magamnak, hogy „nyitott” legyek, épp ellenkezőleg: zárt, intakt,
önmagamon nyugvó valóságot kell megvalósítanom.          

Ateizmus – Nem hiszek az ateizmus gyakorlatában. A modern ember képtelen arra,
hogy perszisztens következetességgel tagadjon valamit, és túlságosan gyáva ahhoz,
hogy semmiben se higgyen.

Humanizmus – Jobb esetben a gyengék menedéke, rosszabb esetben az istentelenek
önigazolása.

Polgár, proletár, nép – Proletárdiktatúrában élünk. Teljesen mindegy, hogy demok-
ráciának, szocializmusnak, vagy kapitalizmusnak nevezik: az úgynevezett tömegkul-



túra létrehozói, kiszolgálói és zabálói egyaránt tőrőlmetszett proletárok. A proletár
olyan embernek látszó lény, aki biológiai egzisztenciájának fenntartásán kívül nem
törődik semmivel, sőt nem is akar tudni másról. Ezen aspektusból egy magát a világ-
ban jól kiismerő, talpraesett „értelmiségi” sem képez kivételt. Manapság a futószalag
mellett dolgozó munkás és a kiművelt ügyvéd egyaránt proletár, de proletár a tanár,
a politikus, a hivatalnok, sőt a művész is. A kasztrendszer fennállása idején erre a ré-
tegre azt mondták: nem árja származású. Az árjaságot nem lehet megtanulni vagy
kifejleszteni: árjának születni kell. „Úrnak születni kell”, „Az úr a pokolban is úr” –
variációk egy témára. Az úgynevezett polgárság jelenlegi képviselőinek semmi közük
sincs a száz évvel ezelőtti polgári osztályhoz (amelynek szintén semmi köze az árja
származáshoz). Az első világháborút követő nagy forradalmi hullám szétrombolta a
polgárság merőben emberi – de legalább emberi – értékeit, hatalomra segítve az „is-
tenadta nép” leghitványabb képviselőit, akik elismerésreméltó tehetséggel segítették
felszínre a kollektivitásban rejlő demonicitást, avagy – Bakunyin szavaival élve – „a
nép spontán kreativitását”. A démosz démonicitása nem tudatosan kitervelt dolog;
annak természetében rejlik, éppen ezért rettenetes. A népnek egészen addig fogalma
sincs saját alacsonyrendűsége megnyilvánulási formáiról, amíg kordában tartják: ami-
kor azonban hatalomhoz segítik, felszínre törnek természetes romboló ösztönei. A
második világháború volt az utolsó lehetőség, amikor a söpredék özönlésének gátat
lehetett volna vetni. Ezután mindennek mércéjévé a „népből származó munkás” vált,
akinek azt verték a fejébe, hogy a tökéletes világot építi. A tökéletes világ egy hierar-
chia nélküli, abszolút kategóriákat, felsőbb- és alsóbbrendűséget tagadó, és minden
egyed egyenlőségén alapuló világ, amelyben a ranglétra legfelső fokán azok fognak
állni, akik megteremtették. (Ezt ígérték, és nem szakadt rájuk az ég). Érthetetlen,
hogy vannak, akik nem szeretnek dolgozni – a proletárdiktatúra törvényei szerint ez
halálos bűn. A mai „polgár” ugyanannak az átprogramozott agyú munkásnak az uno-
kája és dédunokája, aki őszirózsát tűzött a kalapjára, ezredmagával bömbölt a trónok
ledöntéséért, meggyőződésből, kényelemszeretetből, vagy gyávaságból kiegyezett a
csőcselékuralommal és önként lemondott nem csupán isteni, de emberi származásáról
is. Egykor a polgár számára az életnek – bár limitáltan – több szférája létezett; tágas,
világos udvarházakra volt igénye, Stendhalt olvasott, eljárt a klubba kártyázni, titkos
randevúkat bonyolított, és a vasárnapi mise után piknikezni vitte a családot. A polgár
az utolsó, akit embernek lehet nevezni. A proletár nem ember. Elméletileg rendel-
kezik az emberré válás lehetőségével, de olyan mélyen szunnyadnak benne, hogy ha
akarná sem tudná aktivizálni azt. A proletár egyed. Egy lény a tengernyi lény között,
kitüntetett szerep nélkül. Nemcsak az isteni, de az emberi értékrendet is tagadja. Szó
szerint „nem ismer sem Istent, sem embert”. A munkán és a szaporodáson kívül min-
den egyebet felesleges időpocsékolásnak tart: termel, fogyaszt, reprodukál, így biz-
tosítva, hogy a következő generáció is termelhessen és fogyaszthasson. Ilyen
egyedekből összeáll egy óriási hangyaboly, amelyet a valami rejtélyes oknál fogva
szüntelenül arról győzködnek, hogy szabadok; amit művelnek, a társadalom fejlő-
désének előmozdítása érdekében teszik, mindenféle kényszer nélkül. Valóban szaba-
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dok, abban az értelemben, hogy szabad nekik azt tenni, amit szabad. A boly azonban
csak bolyként erős, az egyedeknek külön-külön nincs jövőjük, és ezt tapintatosan
mindig tudatják velük. A bolyt együtt, masszaként, népnek nevezik. A nép teljesen
alkalmatlan arra, hogy szava vagy akarata legyen, hisz önálló élete sincs. Nem az ural-
kodók fosztották meg „méltóságuktól a népeket”, ahogy azt – mellesleg a vallásos is-
kolákban is – hivatalosan tanítják: önmagát fosztja meg ettől. A nép, akár a víz:
bármibe beletöltik, annak felveszi a formáját. Ha pedig kiöntik, beissza a föld –
amelyből vétetett, és amitől sosem volt képes elszakadni.

És újra a nép… – Az úgynevezett „nép” alatt a csőcseléket kell érteni, akik pedig a
„nép választott vezetői” szerepében tetszelegnek, ugyanezen csőcselék egyes rétege-
iből felkapaszkodott szemfüles opportunisták. Így azután végre a népet valóban az
vezeti, aki „első az egyenlők között” – a nullával egyenlő.

A demokrácia célkitűzéseiből – „Akár akarják, akár nem, le fog juk szoktatni önöket
a dohányzásról.”

A demokrácia célkitűzéseiből II. – „Elvtársak! Mindenki sportoljon!” (1918-as
oroszországi falragasz után, Ivan Bunyin naplója nyomán)

A demokrácia dilemmája – Egy szép nyári délelőttön áll egy ember a park fái alatt.
Körülötte makacs döglégy dong. Az ember eleinte hessegeti, majd keserves sírásra
fakad. Arra megy egy amerikai és megkérdezi az embert, mi baja. – Rettenetes di-
lemma előtt állok. Kijöttem pihenni a természetbe, de ez a légy nem hagy nyugton.
Korábban azt tanultam, ha a légy idegesít, jogom van agyoncsapni, de most azt
mondják, a légynek is joga van azt csinálni, amit akar. Mit tegyek? – Mi sem egysze-
rűbb – feleli az amerikai. – Használd a nálunk bevált módszert: csapd agyon, és
mondd, hogy sajnálod.

Noblesse oblige – A kasztok mindaddig eltörölhetetlenek, amíg akár két ember él a
földön, függetlenül attól, hogy aktuálisan jelen vannak-e a társadalomban vagy sem.
Az emberek között lévő mérhetetlen különbözőségből adódóan a belső kaszt örökké
jelenlevő realitás. Már jó ideje minden azt a célt szolgálja, hogy felébressze a legalan-
tasabb ösztönöket az erre egyébként is fogékony alsóbb kasztokban (amelyek tulaj-
donképpen nem is nevezhetők „kasztoknak”), sőt bátorítja őket ezen ösztönök
kiélésében: a legtöbb fórum a hatalmas söpredékáradatot szólítja meg. Ugyanakkor
azon keveseknek, akiknek természetüknél fogva idegen ez a világrend, a legkisebb
kompromisszumot sem szabad kötniük vele, még akkor sem, ha anyagi boldogulásuk
– vagy éppen életük – forog kockán. Ami manapság a legnagyobb ellenszenvet kelti,
az a tartás, a méltóság, a büszkeség, az Ön-tudatosság, amelyek végletesen tagadják a
„mégiscsak ember” felfogást, a minőségi alapon való megkülönböztetés hiányát és a
határok eltörlését – a legdestruktívabb egalitarizmust. Az egyének között sokkal mé-
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lyebben fekvő és eltörölhetetlenebb különbségek vannak, mint amiket a fejlődéspszi-
chológia valaha képes felfogni, noha igyekszik mindent rákenni a nevelésre és a kör-
nyezeti hatásokra. Akinek lényében a sötétség dominál, a legkedvezőbb körülmények
között sem emelkedhet egy meghatározott, erősen korlátozott szintnél feljebb. Ellen-
ben egy magasrendű viszonylag könnyen alázuhanhat. Ezt megelőzendő, harcolni kell.
Erre a harcra ma elsősorban belső harc formájában van lehetőség, a külső körülmények
figyelmen kívül hagyása mellett. Ezt a harcot az erre méltó ember önmagáért vívja –
az ismert görög formula után „szabadon”: „Harcolni muszáj, élni nem.”

C’est la guerre! – Háború van. Mindig volt és mindig lesz. A háború örökké aktuális
realitás. A háború a szellemi embernek – az „Úton járó embernek” – nem egyszerűen
jellemző tulajdonsága, hanem állandó lételeme. Azt jelenti, hogy a belső feszültséget
és érzékenységet kiélezett harckészültségben fenntartom, amely állapot egy olykor
már emberileg elviselhetetlenül magas hőfokon való izzást, egy elszakadási folyamatot
és egy felfelé irányuló mozgást eredményez. Ezért ezen embernek semmi olyat nem
tanácsos felvállalnia, ami a világhoz köti, sőt az elkülönülés és az egyedüllét igenlésére
kell aspirálnia. Az áldozat, amit ezen az úton hozni kell, a kényelem minden formá-
jának elutasítása, a társas lét puha akolmelegében történő feloldódás csábításának
való ellenállás. Büszkén kell megélnem, hogy méltó vagyok a harcra.

Kárhozat vagy rugósbicska? – A közvélekedéssel ellentétben az inkvizíciót nem a
középkor, hanem a későbbi évszázadok intézményesítették, mivel a „sötét középkor-
ban” az élet súlypontja még az ideák világára, az érzékelhetőn túlira esett, és az a fel-
fogás uralkodott, hogy semmiféle, a földön átélhető kín nem mérhető az örök
kárhozat súlyához. Ezért aztán – néhány különleges kivételtől eltekintve – nem is
volt szükség erőszakos fellépésre az Egyház részéről. Amikor a hírhedt főúrnak, Gilles
de Rais-nek, rémtetteiért a vérpadon kellett bűnhődnie, nem az életéért könyörgött,
hanem az egyházi kiközösítés visszavonásáért. A reneszánsz beköszöntével a közép-
korra jellemző komolyság és pátosz lassanként eltűnt: ekkor kezdtek fokozatosan val-
lásos babonát és üres fecsegést látni a kárhozatban. Szigorúan katolikus nézőpontból
a protestantizmus (reformáció?) a legsúlyosabb eretnekség, amely ellen felállították
a Szent Inkvizíciót – amit mellesleg nem véletlenül neveztek „szentnek”. Bár nyil-
vánvaló, hogy senkit sem lehet akarata ellenére boldoggá tenni (ez magával a krisztusi
tanítással is ellentétben áll), mégis ez az intézmény tekinthető az Egyház utolsó po-
zitív megmozdulásának a dogmatikus hit megőrzése érdekében. Bármily furcsának
tűnik, a Szent Inkvizíció célja valóban az volt, hogy az „elkóborolt bárányokat” vissza-
térítse Krisztus kebelébe: ha pedig egészében nézzük a jelenséget, úgy a történelmi
idők hanyatlása elleni – kilátástalan – harc. A modern „felvilágosult” ember fölénye-
sen mosolyog az „elkárhozás” szó hallatán, ellenben – mivel kizárólag a testével azo-
nosítja magát – egy torkának szegezett rugósbicskával halálra lehet ijeszteni. Sic
transit gloria mundi.
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A „tragikus” halál – A „tragikus” csaknem állandó jelzőjévé vált a halál szónak, és
gyakran olyan esetekben használják, amikor semmi jogosultsága nincs. Leginkább
balesetekben szokás „tragikus” halált halni; ha a legcsekélyebb mértékben is törőd-
nének a szavak jelentésével, és el tudnának tekinteni a hipokrita, humanista, szenti-
mentális világnézettől, világossá válna, hogy teljesen indokolatlan a „tragikusnak”
nevezni egy olyan helyzetet, amikor, mondjuk valaki részegen nekihajt egy fának. A
balesetek, kétségbeesés diktálta öngyilkosságok, vagy – az utóbbi időben divatossá
vált – családon belüli agyonütések-darabolások inkább szomorú, esetleg groteszk je-
lenségek, semmint tragikusak. Tragikus csak akkor lehet a halál, ha egy szellemileg
aktív, tudatos életet a cél realizálása előtt hirtelen elvág. Középszerű emberek esetében
a tragédia ki van zárva. Sajnálatos módon, a modern korban csaknem lehetetlen tra-
gikus halált halni. És ez valóban tragikus!

Érzékenység – Az „érzékenységet” helytelen az „érzelmesség” szinonimájaként értel-
mezni. Érzékenynek lenni – az én felfogásom szerint – azt jelenti, hogy fokozottan
összpontosítok önmagamra, fokozottan látok, hallok, megfigyelek, reagálok a külön-
böző szinteken feltáruló tapasztalatokra, befogadó készséget tanúsítok az intellektuális
intuíciók iránt. Az érzékenység – ha valóban magasrendű – különleges kifinomultság
és fogékonyság. Ezzel szemben az érzelmesség nem más, mint a merőben emberi –
rosszabb esetben emberalatti – állapotok befolyásainak való ösztönös önátadás. E ket-
tőt olyan előszeretettel keverik össze, hogy ha manapság valakit „érzékeny embernek”
tartanak, az szinte a „hisztérikussal”, a „neurotikussal” egyenértékű.

Elfoglaltság – Ahhoz, hogy az ember otthon érezze magát ebben a világban, ki kell ik-
tatnia a fejéből az olyasfajta zavaró, kényelmetlen gondolatokat, hogy létezik valami
más – több –, egyúttal idegenebb és távolibb az érzékszervek nyújtotta közvetlen ta-
pasztalatokon kívül. Ekkor, mintegy hamis önvédelemként, támaszokat kezd építeni;
fokozatosan kényszerképzetévé válik, hogy csak a kialakított „elfoglaltságok” által képes
fenntartani az „egzisztenciáját”. Az „elfoglaltság” szó már önmagában is sokat mondó,
mert azt jelenti, hogy „valami által el vagyok foglalva”, vagy „megszállva”, tehát nem én,
hanem valami más – vagy mások – irányítják a gondolataimat és a tetteimet. Az „el-
foglaltságok” aztán beteljesítik feladatukat, vagyis megakadályozzák, hogy az emberben
akár egyetlen pillanatig felmerüljön élete tökéletesen irracionális voltának elviselhetet-
len dilemmája. Az „elfoglaltságok” által megszállt egyént „elfoglalt embernek” nevezik.
Ha egyszer megszűnne „elfoglalt embernek” lenni, elveszítené azt, amit élete értelmének
tart, mert a lázas tevékenységbe való menekülés munkává, a legalantasabb „elfoglalt-
sággá” degradálódott számára. A munka ugyanis azt jelenti, hogy „olyan dolog által va-
gyok elfoglalva, ami kötelező”. (Kötelező – elkötelező.) Az „egzisztenciát” egyébként
egyáltalán nem ez tartja fenn; az ember nem akkor hal meg, amikor kiürül a pénztárcája.
A megfelelő „elfoglaltság” tulajdonképpen az isteni ideákon való kontemplálás, a szem-
lélődés, a meditáció stb. lenne – aki pedig így tesz, azt „naplopónak” nevezik.
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