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„E vérrel bemocskolt kultúra megvetésre méltó barbárságából 
csak egy út vezet a megváltáshoz: a félig állatias ember felesz-
mélése az istenember belső mennyei gyönyörűségéhez.” 
(Schmitt Jenő Henrik: Krisztus) Igen ám, de kultúránk, amely 
kétségtelenül az utolsókat rúgja, elkeseredetten csapkod maga 
körül, gátlástalan gonoszsága napjainkban nyilvánul meg 
leplezetlen módon. Eddig csak kilógott a lóláb a reverenda 
alól, most már a kenetteljesen felfuvalkodott pofázmány 
helyett a vicsorító Gonosz prédikál, alkotja hülyébbnél hü-
lyébb törvényeit, s egyre mohóbban nyúlkál a megnyomorí-
tott százmilliók üres, és lyukas zsebében. Illúzió, hogy az 
Ötödik Gyökérfaj helyét természetes úton-módon átveszi a 
Hatodik, s megteremtődik az „istenemberek” spontán szim-
biózisa. Csak akkor, ha a meglévő végképp eltűnik a Föld 
színéről, ha nem lesz irgalom azok számára, akik az isteni 
mivoltukra eszmélők kiteljesedését akadályozzák. Az út a 
megváltáshoz a fogyasztói társadalmak hulla-halmazain át 
vezet, úgy nevezik: világforradalom. 

A kezdet körvonalazta a végromlást. Pierre Joseph Prou-
dhon helyes diagnózissal közelít civilizációnk vakvágányra 
futásához, „amit ötezer év tanúsít: a tulajdon a közösség ön-
gyilkossága”. Világunk minden torzulása a hörcsögszerű 
gyűjtögetés, felhalmozás következménye, és most tényleg itt 
imbolygunk szánalmas balfaszként szédelegve a süllyesztő 
szélén. Egy százalék birtokol mindent, ráadásul rendületlenül 
különböző préseket, „agyatlanító apparátokat”, kifosztó rend-
szereket hoz mozgásba, hogy a kisemmizett kilencvenkilenc 
százalék meztelen valagáról újabb és újabb bőrt nyúzzon le. 
Ráadásul a tényleges elit helyén pöffeszkedő korcsok, egytől 
egyig spekuláns, konjunktúra-lovag, „perc-emberke”, minden-
féle alkotó, értékteremtő tevékenység nélkül. Földünk lakos-
ságának háromnegyede napi egy dollárból él. S olyan vízhez 
jut, amit még a szomjazó állat is messze elkerül. Kinek hálál-
kodjunk, hogy nekünk naponta 3-4 dollár is adatik? Vizünk 
is van, ha megfizetjük a köbméterenként kiszámlázott díjat. 
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Tessék mondani, a levegőért mikortól kell fizetnünk? Tucat-
szám halnak meg Isten adta tehetségek ebben az átkozott 
országban, az éhségtől, a mellőzöttség vákuumától. Csányi, 
Demján, és a többi hasonszőrű meg köszöni, jól van… 
Prófétikus vers Ezra Pound XLV. Canto-ja (Kemenes Géfin 
László fordításában): 

„…Uzsora megöli a gyermeket anyja méhében 
Megakasztja a férfiú udvarlását 
Bénaságot bújtat az ágyba 
Fekszik az ifjú asszony s az ő férjura közé 
CONTRA NATURAM 
Kurvákat hoztak be Eleusisba 
Hullák készülnek dáridóra 
uzsorának parancsolatára.” 

Platón Gorgiaszában mondja Kalliklész: „Hogyan lehetne 
az ember boldog, ha szolgája valakinek? Nem, nem, a termé-
szet rendje szerint nem ez a szép és jogos. Aki jól akar élni – 
most kertelés nélkül fogok beszélni –, az vágyait nem fékezi, 
hanem hagyja nagyra nőni…” Tíz emberből kilencnél ez a 
bajok forrása. Ha elfojtunk olyan lelki tartalmakat, amelyeket 
megvalósíthatnánk, csökött lelkűvé nyomorítjuk önmagunkat. 
Nincs más törvény, tanítás, gyógymód: éld ki vágyaidat! A 
legtitkosabbakat is! Az ingerült fejcsóválóknak meg nyelvkiöl-
tés, szamárfül-mutogatás… Ők csak hitvány alattvalók… 
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Litha ünnepére. Ahogy átugorják a mezőn gyújtott rőzse-
tüzet, úgy szabadulnak meg a földközel hitványságaitól. Átre-
pülsz a tűz felett, bármennyire „farsúlyos” is vagy, s a mohó 
lángok elemésztik mindazt, ami konvenció, rossz beidegző-
dés, másoktól átvett magatartás- és viselkedésminta. Más 
emberként érsz földet. Mostantól minőségileg más vagy, mint 
embertársaid. Ez a felismerés a kiválasztottság jele. Nem 
tagozódsz többé semmiféle nyájba, nem ülsz egy asztalhoz, 
akikkel eddig szoktál, nem rúgsz be, s nem párosodsz velük. 
Az ősi gabonaistennő ünnepe nem forradalom, csupán a 
természetes önvalónkhoz való visszatérés lehetősége. „Eltérek 
a többitől – tehát vagyok!” Edgar Allan Poe egy kevéssé is-
mert versében is felbukkan ez a meghatározó létélmény: 
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„Gyerekkoromtól fogva nem 
Olyan vagyok, mint más. Szemem 
Nem úgy lát, nem közös kutak 
Habja bennem az indulat. 
Nem közös forrásból ered 
Bánatom. Gyújtva szívemet 
Más fokra izzik örömöm. 
S ha szeretek: azt is külön.” 


