
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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