képének legfőbb csillagistene. Ez pedig a Sirius, az
egyiptomiak szent Szótisz csillaga, a Nagy Kutya
legfényesebb csillaga. Január 6-án a csillagos
égbolt térképén sajnos abban a szögben, amely
talál a Salvator 10. és 11. irányának szögével, már
a Hargita hegyvonulata miatt itt ténylegesen nem
látható, csak 1-2 órával előbb, azonban akkor még
más szögben, így a hagyományos jelkép nem itt
született, hanem síkvidéken, ahol a látóhatár
pereme lejjebb van, mint itt.
A mitikus állatok összeharapnak, a Nagy Fekete
Kutya felső állkapcsa már felül van. de a küzdelem
az ábra szerint kiegyenlített, ami nem jelent mást.
mint a napéjegyenlőséget. Ez a táblakép úgy

fogható fel. hogy a napmítosz egy emléke került elő
a csíkszentdomokosi padlásról, egy olyan bizonyí
ték, mely felér egy jelentős szájhagyománnyal az
Áldott Nappal kapcsolatban.
A csíkszentdomokosi táblaképpel azért kellett
ilyen részletesen foglalkozni, hogy meggyőződjünk
arról, hogy a csíksomlyói különleges rések milyen
értéket jelentenek a régi kultusz emlékeinek
sorában.
A Pünkösd hajnali „pap nélküli” napköszöntők
búcsúja pedig a napkultusz mai napig élő hagyo
mányát jelenti.

Helykitöltő
Mióta az ország szabad, elönt a papír. Levélszekré
nyem minden estére megtelik az egykor irigyelt
fogyasztói kultúra nélkülözhetetlen hulladékaival.
Ez a tolakodó, nem kívánt sajtó éppúgy szédítő,
fekete lyuk, mint a tömegeket elbájoló bulvárlapára
d a t a valóságos információ teljes hiánya és helyet
te a legmagasabb szintű technológiával előállított
pszeudoinformáció elaltatta nemrég még érzékeny
képességünket, hogy átlássunk a hazugságok
hálóján.
A piacorientáltnak nevezett társadalom a valósá
gos értékviszonyok érvényre juttatása helyett teret
engedett a pszeudoértékviszonyok diktatúrájának.
Ha valaki megfizette, hogy mindenkinek megtöltsék
a levélszekrényét az ö hirdetésével, akkor, úgy
tűnik, nyugodt lelkiismerettel dobhatjuk be azt a
papírkosárba. Közben aligha szabadna megfeled
keznünk arról a valóságos üzenetről, hogy minden
lehetőségünket elveszítettük, hogy valóságos érték
ítéleteket alkothassunk a dolgokról és hogy befolyá
solhassuk az értékviszonyokat, hiszen nemcsak a
mindennapi kenyerünk árában fizetjük meg a
kéretlen ingyenreklámot, hanem gyermekeink
levegőjét is elvesztegetjük a félretájékoztatásunk
érdekében kivágott erdőkkel.
Mit is ír az újság? Például azt, hogy 500 éve
fedezte fe l Kolumbusz Amerikát. A valóságban az
ezt megelözőfél évezreden át sikerült az egyháznak
az európai köztudatból kiiktatnia a tudást Amerika
létéről, holott vikingek és ír térítők egyaránt hírt
hoztak róla. Eszerint tudva tudták, jobb, ha ez az
információ ködbe burkolózik. Az európai fejlődést
így is felforgatta, lemoshatatlan vérrel szennyezte,
hogy a titokról lehullott a lepel Amerika őskultúrájá t pedig teljesen elpusztította. Nem tudom, pontose ez a statisztikai adat, de minden bizonnyal
jellemző: az újkor kezdetének számító 1492-ben
hetven millió volt Amerika őslakosainak száma. 150
év múlva, mikor már javában tart az afrikai kultú
rák elpusztítása is, hogy rabszolgákkal pótolják az
őslakosságot, három és fé l millió.
Európa ilyen rettenetes, irgalmatlan irtóhadjárat
tal teremtett űrt egy pszeudoeurópai kultúra számá

ra, miközben az arany, ez az eredetileg érinthetet
len, föld i értékkéntfel semfogható anyag kialakítot
ta a máig eleven pénzrendszert egy szellemi orien
tációjú értékrend helyett A pénz. melynek minden
filléréhez vér tapad, elvesztette szagát. Az európai
kultúra mutánsa, mely gyilkosságban fogant,
eredeti szellemiségétől elszakítvafejlődött az anyag
megszállottjává, napjainkban a világ egyeduralko
dójaként erőszakolja bele a maga képére form ált
kényszerzubbonyba azt, aki világra hozta.
Az amerikai bennszülöttek helyzete 500 éve nem
változott. A kanadai indiánok között az öngyilkos
ság afiatalok egynegyedét pusztítja el. Az Egyesült
Államok rezervátumaiban alkoholista, beteg, akara
tuktól megfosztott, indiánok élnek. Kolumbiában
félm illió felett van a kábítószerélvezök száma.
Guatemalában ezerszám kóborolnak otthontalan,
reménytelen gyermekek, akik az éhség, a hideg és
a félelem ellen csak drágán szerzett és gyorsan ölő
ragasztószerek kábulatával védekeznek. Ha nyu
gat-európai életszínvonalon álló parasztok termel
nék a banánt állítja egy másik statisztikai adat
darabja 6-8 márkába kerülne. Eközben a hagyomá
nyos gyümölcstermelés Európában tönkrement,
Európában már különben is megfizethetetlen bármit
is termelni, és a munka reménye nélkül maradt
fiatalok úgy érzik, itt az ideje, hogy bosszút állja
nak a színesbőrúeken.
Szabadságunk látszólag és elméletileg választási
lehetőséget kínál: válhatunk európaiakká, ha
megfelelőképpen amerikanizálódunk, vagy lehetünk
rézbőrű négerek, ha totemeinkhez ragaszkodunk. A
valóságban, úgy tűnik, csak az egyik út nyílik meg
előttünk szabadon: apszeudoeurópaiságba belekábult rabszolgáé, akinek - egyebek közölt - nemzeti
identitásról képzelegnie nem több. miiit múltjának
rangot szerző öncsalás.
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(Ha a távolban mégis fény pislákol, az bennünk
van. A játszma nem nyerhető meg odakint, csak
idebent. Legalább ez látszik egyre világosabban.)
Gerle János

