
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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funkcióvá válása, a központosított intézmények alkalmatlan
sága saját feladataik ellátására, stb. A rendszerváltozás nem 
szüntette meg a korrupció okait, sőt a beidegződések 
továbbélése m elle tt a nagy társadalm i mozgás 
következményeként hozzájárult annak növekedéséhez. Okai: 
a tulajdonosváltás, a hatalomváltás,a gazdasági élet rendezet
lensége s az állam rendkívüli mértékben megnövekedett ter
hei. A kérdés megítéléséhez szem előtt kell tartani azt a ta
pasztalati tényt, hogy konszolidált viszonyok között több 
korrupciós ügy kerül napvilágra, miközben az ilyen ügyek 
száma csökken.

A korrupciót különösen vonzó terület a privatizáció; 
ehhez adalék, hogy az ÁPV három éven át szervezeti és mű
ködési szabályzat nélkül dolgozott.

Az előadó a korrupció három jellegzetes megjelenési 
formáját vázolta fel. A kis ügyek területére tartozik minden
fajta hálapénz (amelynek egész létét és rendszerét tudatosan 
alakították ki az ötvenes években). A büntetendő vesztegeté
sek köre eléggé ismert és áttekinthetetlen; bizonyíthatósága 
minimális és rendszeres a szerepcsere; az aktív vesztegetőből 
passzív elfogadó válik és viszont. A hivatalhoz kötődő korrup
ciós esetek jellemzője, hogy egy passzív elfogadóhoz számta
lan aktív vesztegető társul. A vesztegetés tényének feltárása 
természetesen egyik félnek sem érdeke. A harmadik csoport 
a művészi megvalósítású ügyeké. Általában az uralkodó 
elithez tartozók követik el az általuk világosan áttekinthető 
terepen és szabályok közt, az átlagos ügyeknél jóval maga
sabb haszon fejében, a leleplezés és büntetés minimális ve
szélyével.

Dr: Szikinger Ist\>án alkotmányjogász előadásában a 
rendőrségen belüli korrupcióval foglalkozott; az előadást 
erősen lerövidítve ismertetjük.

A rendőri szervezetnek három, jellegében különböző 
működési formája terjedt el. Egyik a jogilag nem szabályo
zott, közösségen belüli megegyezés szerint működő, az 
egyezményes szabályok betartására ügyelő szervezet, Ez a 
régi forma ma például a városi polgárőrségeknél jelenik meg. 
Második a katonai vagy elnyomó szervezet, amelynek típusát 
Napóleon teremtette meg az elfoglalt területek közigazga
tását fenntartó csendőrség formájában. Harmadik a bürokrati
kus rendőrség, a közbiztonságot megteremtő állami szerve
zet. Van ország, ahol mindhárom fajta rendőrség létezik egy
más mellett, de egymás funkcióinak gyakorlása természete
sen feszültségeket hoz létre a szervezetek között. Magyaror
szágon a második típusú rendőrség működik; a katonai rend 
és szervezettség nem fér össze a polgárbarát jelleggel. A kato
nai szervezettség nem feltétlenül brutális magatartást jelent, 
csupán a helyi érdekeltség hiány át, s a közösségi együttműkö
désen kívüli helyzetet. A rendőrség a helyi problémákat érzé
keli, de létének meghatározó formája a centrális hierarchia.

A társadalom és a rendőrség működését is részletesen 
szabályozó törvényalkotás nem egyértelműen foglal állást a 
korrupció kérdésében; vannak a szabályozásnak olyan for
mái, amelyek azt sugallják, hogy létezik elfogadható korrup
ció is. Az elvárások ellentmondásossága álszent magatartást,

cinikus felfogást eredményezhet. Ilyen például az ártatlanság 
vélelmének elve, amelynek szellem ében jogerős ítélet nélkül 
a rajtakapott bűnöző sem tekinthető bűnösnek. A rendőri 
hierarchián belüli és a közösség felől érkező elvárás 
ellentétesek egymással. A hierarchiában egzisztáló rendőr 
számára a döntés egyértelmű; alkalmazkodnia kell a létét és 
egzisztenciáját biztosító szervezethez.

Mit várnak a rendőrtől a jogállamban? Ajogszabályok 
betartását? A rendősrégi törvény szelleme a hierarchia 
elsődlegességén alapul, tehát például kötelezi a rendőrt a 
jogsértő utasítás teljesítésére, jogorvoslatért a hierarchián 
belül kijelölt helyhez csak utólag lehet fordulnia. Ez 
ugyancsak ellentmondásos helyzetet teremt. A jog védelme 
indokolja meg nem engedett eszközök használatát, aminek 
eredményeképpen elfogadhatóvá válik az eszközt szentesítő 
cél gyakorlata.

A bűnözés terjedéséről szóló hírek, a fenyegetettség 
érzésének növekedése a rendőrségi jogosítványok  
erősítéséhez vezet. A bűnözéssel szembeni válasz a rendőrség 
hatalmának növekedése. Ebbe a folyamatba illeszkedik az 
1995, novemberi kormányhatározat, amely a rendőrségnek 
jutattja a szabálysértési bírság felét. Van tehát egy erős 
rendőrség a bűnözéstől való (gerjesztett) félelem miatt, és 
egy jogilag bizonytalan szabályozás. A kormány elvárja a 
bevétel növekedését, amelyet anyagi érdekeltséggel is 
ösztönöz. Ez nem a rendeltetésnek megfelelő működést, 
hanem az állampolgár kiszolgáltatottságát eredményezi. A 
polgár az intézkedő rendőrnek, a rendőr a főnökének van 
kiszolgáltatva; a felek érdeke egyik esetben sem a törvény 
komolyan vétele, csupán az adott helyzetnek megfelelő 
viselkedés. A hatalom a közerkölcs szerint nem állhat a 
pénzszerzés szolgálatában, de a jog ezt megengedi. A helyzet 
a korrupció aprópénzes form áját teszi m indennapi 
gyakorlattá; mindketten jól járnak, ha a rendőr felez a 
szabálysértővel. B ecslések szerin t -  anélkül, hogy 
m egbízható adatok állnának rendelkezésünkre - a  
szabálysértési bírságolások kb. 30 %-a vesztegetési formában 
történik.

A hatalom természeténél fogva romlott, és ezért a 
nyilvánosság ellenőrző szerepe nélkülözhetetlen. A hatalom 
m indig elmegy a visszaélés lehetséges határáig (a 
nemzetbiztonsági törvény szerint is végre kell hajtani egy 
jogellenes tevékenységre vonatkozó utasítást és csak utólag 
lehet jogorvoslatot keresni). A demokráciát az érte folytatott 
folyamatos küzdelem tartja fenn.

Az előadást követő beszélgetés során Kálmán István 
többszöri hozzászólásban fejtette ki, hogy sem a diktatúra, 
sem a demokrácia nem teremti meg önnmagában az emberi 
szabadság feltételeit. Csak az államtól független szellemi 
élet alakíthatja ki azokat a nevelési formákat, amelyek elő
segítik a szabad emberek felnőtté válását.

(Összeállította: Gerle János)
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