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LECTORI SALUTEM
– avagy a szív közepébe cseppent ambrózia –

…e sorok, itt a mában az utókor számára íratnak. E sorok itt a mában a kísérlet sorai. 
Egy üzenet kísérletei, egy  dobogó szívbe karcolódott jel lenyomatai, melyek palack-
postában hánykolódnak a vizek óceánján, hullámról hullámra vándorolva az Északi 
part felé, várva arra, hogy egyszer kikötőt érjenek. 
…e sorok itt a mában szándékuk szerint jelet kívánnak hagyni. Jelet, mely a létezés 
örök forrásához vezet, jelet, mely rávilágít mindarra, mi ezen az úton túlmutat ön-
magán, azaz a Lét egyetlen, igazi értelmét keresi. Igen: a Választ.
…mert a helyzet oly mértékben nivellálódott, hogy mindazzal kapcsolatban mi itt apo-
kalipszis gyanánt zajlik, melynek lelki, szellemi egzisztenciánk érintettségénél fogva 
részesei vagyunk választ kell adni, s ez a válasz a felelősség. De nem, ez nem az Írás
tudó felelőssége, mert az apokalipszis következmény – nélküliségében írni ma már 
bármit lehet. Nem,  ez a felelősség más. Ez több, ez mélyebb – és következményekkel 
jár. Ez a felelősség a kereső ember felelőssége, vagyis azé, kinek a kehelyből a szíve 
közepébe cseppent egy korty a forrásból. 
Egy csepp ambrózia az Istenek italából. Mert a Vízöntőkor apokalipszisében az egyet
len adekvát alapállás már nem az Írástudó, hanem a Kereső ember alapállása. A Kereső 
emberé, ki e kortytól felébredt és emlékezni kezdett. Emlékezni mindarra, mi benne 
egykoron egyetemes, tiszta és örök volt. Mi isteni eredetét hordozta. 

…ennek az emlékezésnek az aurájában születik 
a vágy, a visszatérés lehetőségének vágya. Ezek a 
sorok tehát a visszatérés lehetőségének sorai. So-
rok, melyek tegnap íródtak, vagy négyszáz évvel 
ezelőtt, vagy huszonöt éve egy zen kolostorban, 
a Dunakanyarban, vagy egy hűvös hajnalon egy 
német-alföldi padlásszobában. Sorok, melyek az 
apokalipszis dübörgő örömhírében születtek. Mert 
az apokalipszis örömhíre, hogy a kaput zörgetik. 
Sorok tehát, más szóval: válaszok. 
…a kilincs felé mozduló kezek lenyomatai. 
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A Világ 
Szívének 

hívása

SZELLEMI
KINCSEK

„Ebből a hatalmas, mindent megmozgató 
őskezdetből az elmúlt tízezer év folyamán 
egy szerzet jött létre, egy olyan Rend, amely 
korunkban egyre nyomatékosabban egy hét  - 
szeres világszerzetként nyilvánul meg.

Az idő és tér által oly sokáig elválasztott 
kultúrák és szellemi áramlatok között el-
terülő látszólag áthidalhatatlan szakadék 
ellenére, új tudatosság rajzolódik ki egy 
világot átfogó lélekközösségen belül, mely-
ben minden egyetlen bőségbe – mint egy 
korona gyémántjai – lesz összekovácsolva.

Be fog bizonyosodni, hogy a folytatásnak 
és követésnek egy olyan szellemi vonala 
tevékeny, ami  az emberi tudat vérét minden 
másodpercben ellátja a világszívből szár-
mazó új, szellemi üzemanyagokkal.”

Joost R. Ritman
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Számos kezdeményezés létezik földünk megmentése 
érdekében, hogy az éghajlatot, a gazdaságot, a vízgaz
dálkodást,	az	egészséget,	a	 tudományt,	az	élő	vallást	
és a szabad gondolkodást egy harmonikus társadalom 
medrébe tereljék.

Mivel	a	világ	több	szempontból	az	első	lépéseit	teszi	egy	
változás	felé,	és	egy	új	társadalom	reményteli	kontúrjai	
vannak kibontakozóban, korunkban hét modern szel
lemi		szervezet	fordul	az	ember	belső	tudatához.

Ez annak a felismerésében történik, hogy a világ szíve  
– vagy Platón szavaival élve, a világlélek, az isteni Szel
lem	–	egy	olyan	esszencia,	melyből	egy	szellemi	 im
pulzus árad. Ez összekapcsolja egymással az embere
ket, és szemeiket és szíveiket megnyitja az emberi lét 
értelmes	fejlődésére.

Az	emberiség	ezen	új	fejlődése	már	megkezdődött.	Az	
elmúlt	időkben	olyan	úttörők	jártak	előttünk,	akik	aktív	
szellemmel, szeretetteljes lelkesültséggel és fáradha
tatlan munkájuk által, sokak számára szabaddá tették 
az utat. A hívás most minden tudatos lélekhez szól, arra 
buzdítván, hogy minden képességük bevetésével csat
lakozzanak. A teher most nem egyes emberek vállára 
nehezedik,	 hanem	 a	 korunkban	 végbemenő	 szellemi	
változásokért	 mindenki	 felelősséggel	 tartozik.	 Egyre	
inkább tudatosul bennünk, hogy „az ember keveseb
bet tesz, mint amit kellene, és nem tesz meg mindent, 
amit megtehetne”. Sokan keresnek egy értelmes életet, 
és ezért kapcsolatba lépnek egymással. Ez mindenkit 
érint.

Egy	 értelmes	 élet	 azonban	 több	 annál,	 mint	 újra	
harmóniában élni a természettel és a környezettel. 
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A Világ Szívének hívása
3

Egy	értelmes	élet	emberséget	és	szellemiséget	hív	elő.	
A tekintetet az ember valódi lényére irányítja, az pedig 
pillekönnyű	és	tiszta,	mint	a	szellemi	tűz.	Azonban	gyak
ran elfedik az anyagra irányuló érdekek és gondolatok.

Ahhoz,	hogy	az	eredeti,	belső	ember	ragyogása	kibon
takozhasson, felebaráti szeretetre és szolgálat általi 
tisztulásra van szükség. Az eredeti ember kezdetben 
egy néma alakhoz, egy mátrixhoz, egy formához ha
sonlatos, majd a lélek szeretetteljes vonzalmaként nyil
vánul meg, mint aki a világ szívének tudatára ébred.

Így megállapítjuk:

•	Minden	vallás	az	egyetlen	igazságot	keresi.
•	A	bölcsesség,	a	szeretet	és	az	erő	forrása	érinthetetlen.
•	Isten	önmagában,	a	világ	Istenben,	az	ember	pedig
 a világban van.
•	Az	ember	megbízatása:	anyagi	megnyilvánulás,
 lélekmegnyilvánulás, mindenségmegnyilvánulás.
•	A	szellemi	lényünkhöz	vezető	bejárat	a	szívünkben
 található.
•	A	belső	fényben	az	ember	mindenen	átlát.
•	Önmagunkról	megfeledkezve	szolgálni	–	ez	az	
	 Istenhez	vezető	legrövidebb	és	legörömtelibb	út.
•	Egyetlen	szellem	létezik	az	egész	teremtésben;
 ez bennünk is él, és az életnek értelmet ad.
•	Szabadítsuk	meg	a	végtelen	Szellemet	azáltal,
	 hogy	felismerjük	a	„bennünk	lévő	Másikat”.
•	A	Szellemben	gondolkodjunk	el	saját	magunkról,	
 ismerjük meg önmagunkat.
•	Aki	önmagát	ismeri,	a	mindenséget	ismeri:
 a mindenség az emberben található.
•		Egy	szeretetteljes	szív	által	áthidalhatjuk	az	embereket	 
 egymástól elválasztó szakadékokat.
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Ehhez a következő felhívást intézzük:

Ember, fordulj lényed legmélyéhez!
Találd	meg	az	anyagtól	a	misztériumhoz	vezető	utat!
Fordulj	vissza	az	isteni	ősforráshoz,	az	élő	jelenhez!
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Uszpenszkij írja, hogy az egész földön, faji, népi, vallá
si,	 társadalmi,	 műveltségi,	 területi,	 korbeli,	 nembeli	
különbségektől	 teljesen	 függetlenül,	 tökéletesen	 új,	
hatodik emberfaj van kialakulóban. A new race – az 
új	 emberfaj	 kialakulása,	 keletkezése,	 kibontakozá
sa érthetetlen nagy misztérium. Amíg ennek a fajnak 
a Föld minden táján elszórt tagjai – akár délafrikai 
bányában, akár amerikai farmon, japán hadihajón, 
balkáni kis faluban, norvég konzervgyárban, londoni 
külvárosban mint segédlelkész vagy munkás, vagy 
hivatalnok, vagy katona, vagy rikkancs, vagy sebész 
–	 egyedül	 állottak,	 önmaguk	 előtt	 is	 úgy	 tűnt,	 hogy	
abnormis, lehetetlen lények, akik környezetükkel és 
világukkal nemcsak hogy nem tudnak megegyezni, 
hanem azzal egyetlen lényeges pontban sem érint
keznek. Ezek az emberek a Földön elszórva, maguk
ban	voltak,	környezetüktől	sarokba	állítva	és	mellőzve.	
Idegenek	voltak.	Mert	valóban	idegenek	voltak.	Az	új	
fajból	minden	valószínűség	szerint	igen	sok	ember	el	is	
veszett. Ki tudja, hogyan? Egy része öngyilkos lett, egy 
része elzüllött, inni kezdett vagy fellázadt, a törvénybe 
ütközött és börtönbe került. Egy része kedélybeteg lett 
vagy megzavarodott. Végül a faj keletkezésének misz
tériumához	 teljesen	hasonló,	érthetetlen,	újabb	nagy	
misztérium	 volt,	 hogy	 az	 új	 faj	 képviselőiben	 lassan	
kifejlődött	a	tudat:	már	nem	vagyok	egyedül.	Az	még	
titok, hogy a hozzám hasonlóak hol vannak. De már 
tudom, hogy vannak, és ha találkozom velük, felis
merem	őket	anélkül,	hogy	egyetlen	szót	is	váltanánk.	
Amíg	valamilyen	emberből	csak	egy	van,	kivétel,	ha	
kettő,	 különös,	 ha	 három,	 már	 közösség.	 Egyelőre	
még csak nyomokban. A harmadik nagy misztérium – 
a találkozás és egyesülés – még késik.
A hatodik fajról szóló tanítás nem veszélytelen. Nem 
azért, mert bárki, még a legprimitívebb tömeglény is 

Hamvas 
Béla: 

A Vízöntő
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Hamvas Béla: 
A Vízöntő
2.

azonnal	meg	van	győződve	 róla,	hogy	ő	az	új	 fajhoz	
tartozik. A tanítás veszélye abban van, hogy az özönvíz 
kozmikus	katasztrófájának	kellős	közepén,	ma,	a	meg
mentő	Noébárkát	túl	korán	építi	meg,	és	a	mene	külés	
reményével kecsegtet, holott még senki sem tudhatja, 
hogy	a	menekülésnek	vane	lehetősége.	A	hatodik	fa
jról szóló tanításban van valami profetikus, és azonnal 
érezni, hogy a gondolatot az isteni rejtély atmoszférá
ja veszi körül. De ez még csak veszélyesebbé teszi. 
Egyelőre	a	gondolatot	nem	szabad	másnak	tekinteni,	
mint	szimbólumnak:	út,	amely	mindenkinek	nyitva	áll,	
és	 lehetőségnek,	 hogy	mindenki	 tartozhat	 oda	 vagy	
ide.	 Csak	 rajta	múlik.	 Ha	 a	 tudatos	 gondolkozáshoz	
nyúl,	nyitva	áll	előtte	a	bárkába	való	belépés.	Ha	el
süllyed a tömegbe, kizárja magát a hatodik fajból. De 
még így is vigyázni kell. Aminek származása isteni, az 
az	embernek	túl	sok.	Ember,	légy	éber	és	erős!
20.
A	 küzdelem	 már	 eldőlt,	 anélkül,	 hogy	 a	 harcra	 sor	
került volna. A hatodik faj és a tömeg sohasem állot
tak	egymással	szemtől	szembe,	kezükben	fegyverrel,	
hogy az ütközetet megvívják. Tulajdonképpen nem is 
találkoztak. A tömeg már teljesen az anyagba készült 
leszállni,	 amikor	 a	 Földön	 az	 új	 faj	megjelent.	 A	 két	
ember nem nézett soha egymás szemébe. Csak az 
egyes emberi lények harcolnak, látszólag egyéni har
cot. A háttér metafizikai. A küzdelem még tart, ha 
kimenetele nem is kétséges. Az ember csak a Hatal
mak	eszköze,	s	ha	valaki	közülünk	győz,	a	bennünk	
lévő	Hatalom	győz.
Mi dönti el, hogy az ember hová tartozik, az özönvízben 
elmerülő	tömeghez,	vagy	a	hatodik	fajhoz?	Az	odatar
tozás mindenképpen végzetes. A mai életrendben 
elfoglalt helyzet pedig semmit sem jelent. Sok pénz, 
világi	 vagy	 egyházi	 hatalom,	 származás,	műveltség,	
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Hamvas Béla: 
A Vízöntő

3.

szellem	nem	juttat	előnyhöz.	Erőfeszítés	sem.	Tudás	
sem. Vallás sem. Tehetség sem. Még zsenialitás sem. 
Ezt a tömeg, ha nem is tudja, nagyon jól érzi. És ez 
az, ami a hatodik faj emberének helyzetét életveszé
lyessé	 teszi.	 A	 tömeg	minden	 tagjában	 egyöntetűen	
titkos	egyetértés	él,	hogy	az	új	fajt	elnyomja,	elhallgat
tassa	és	letörje.	Hogyha	ő	maga	már	elsüllyed,	senki	
se maradjon felül. A tömegben a kimagasló, értékes 
jelenségek	 lerombolása	 járványszerűen	 fellépett.	 
A pusztítás a legtöbb esetben céltalan és célt tévesz
tett.	 Nagyobbára	 egyáltalán	 nincsen	 szó	 az	 új	 faj	
jelentkezéséről,	mindössze	csupán	egyéni	előretörés
ről.	 A	 tömeg	 azonban	 ezt	 sem	 tűri.	 Az	 összes	 kis
dedet kiirtják abban a reményben, hogy az az egy 
is közöttük lesz, aki veszedelmessé lehet. De az az 
egyetlen Egyiptomban van. És mindig, minden eset
ben Egyiptomban van. Kiirtanak egy sereg embert, s 
akit halálra keresnek, megmenekül. A keresés tovább 
folyik.	 Aki	 egy	 hü	velyk	kel	 magasabb,	 már	 gyanús.	
Csak szolgának és pojácának szabad lenni, minden 
egyéb tilos. A tömeg, már tudjuk, nem elmegyenge, 
ahogy	még	a	jóhiszemű	Le	Bon	hitte,	hanem	a	sátáni	
idióta. Még ma is azt hiszi, hogy uralomra jutott, és 
a világ fölött a hatalmat átvette. Ebbe a tévedésbe 
komoly szellemiségek is beleesnek. Azért beszél
nek	új	népvándorlásról	és	a	barbárság	betöréséről	és	
kollektív uralomról. Nincs itt szó semmiféle uralomról. 
A katasztrófa nem a barbárság feltörése, hanem az 
özönvízbe való elsüllyedés. És ez az, ami ma történik. 
Nem az uralom kérdése ez, hanem a tömeghalálé.
A	 tömeg	 tudattalanságára	 semmi	 sem	 jellemzőbb,	
mint az, hogy e pillanatban a világ urának hiszi magát, 
holott a halál torkában van. S még itt is ellenfeleit kere
si.	 Azt	 hiszi,	 hogy	 győzelmét	 fenyegetik.	 Nem	 veszi	
észre, hogy amennyiben valaki szavát felemeli, azt 
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az	ő	érdekében	teszi.	S	néma	szövetség	van	a	tömeg	
tagjai között, hogy a veszedelmes lényt szabad és kell 
irtania. Tapasztalni a társadalom minden területén és 
teljesen	egyöntetűen,	hogy	a	tömeg	hogyan	nyomja	el	
szisztematikusan,	bár	ösztönszerűen	azt,	akikben	az	
újat	megszimatolja.	Ezt	a	lényt	szabad	leütni,	szabad	
és kell kifosztani, elnyomni, megcsalni. Nem szabad 
szóhoz juttatni. Ehhez a néma szövetséghez való tar
tozás	a	tömeg	ismertetőjele.
A	hatodik	 faj	 ismertetőjeléről	beszélni	nem	 lehet.	És	
ha valaki ezt meg merné tenni, meg nem engedett 
módon	már	magát	minősíteni	 igyekezne.	 Sőt,	 szim
bólumot szó szerint venne. És ezzel már éppen ítélne 
önmaga fölött: azzal, hogy a tömeghez tartozónak 
vallja magát. Csak egyet lehet kimondani holtbiz
tosan:	 az	 új	 faj	 emberének	 azt,	 ami	ma	 történik,	 az	
utolsó és legkisebb mozzanatig meg kell értenie.   
A tö megesedést és primitivizálódást át kell élnie és 
le	kell	győznie.	A	tudattalan	óceánt	asszimilálnia	kell	
és	magába	fel	kell	vennie	és	azon	túl	kell	 lépnie.	Az	
evestrumot nem szabad félredobni: fel kell szívni és 
meg	kell	emészteni.	Az	új	fajhoz	csak	az	tartozhat,	aki	
a primitívet önmagában fölemelte és megnemesítette 
– személyének alkotórészévé tette, de átvilágította –, 
az özönvizet átélte, és az elmerülésben végzetesen 
részt vett, és alászállt a sötétség Hatalmai közé, de 
megerősödve	és	teljes	tudattal	a	világosságba	vissza
tért.
21.
Ami most, ebben a pillanatban a legfontosabb, azt 
jó, ha mindenki teljes komolysággal átgondolja. A 
pri	mitív	 ember	 nem	 az	 ősember.	 A	 primitív	 kései	
visszaképződés	 nyomán	 keletkezett,	 katasztrófák	
következtében letöredezett hulladék. Minden primitív 
nép keletkezésénél a maihoz hasonló katasztrófa áll. 
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Az	 egyre	 nagyobb	 mérvű	 tömegesedés	 drámájának	
vége, hogy a tömeg a tudattalanban elmerül. Egy része 
visszatér	az	őserdőbe.	Más	része	a	nagyvárosban,	a	
gyárakban és a munkástáborokban halmozódik fel. 
Ez elvégre formai kérdés. A világalkotásból azonban 
egyszer és mindenkorra kikapcsolódik, mert anyaggá 
válik.
Az	ősi	és	első	ember	nem	az	anyagból,	a	sötétségből	
merült fel, nem, mint a materialista tudomány állítot
ta, az ember primer fokon állat volt, és a tudattalan 
óceánból	 lépett	 ki.	 Az	 első	 ember	 a	 világ	 ősi	 alap
formája	 volt.	 Kozmikus	 jelenség.	Őslény,	 akikben	az	
isteni	 származás	 világos	 tudata	 élt.	 Az	 ősi	 ember	 a	
homo aeternus, az örök ember. Nem anyagból van 
és volt, hanem a természetszellemlélek egysége, 
s	 akinek	 létét	 tudatosan	 választott	 ideák,	 felső	 Ha
talmak	 sugárzó	 jelképei	 irányítják.	 Az	 ősi	 embernek	
ismertetőjele	a	nagy	és	világos	értelem,	vagyis	tisztán	
él benne a logikus gondolkozás értelme, az érzék a 
világ	 ősharmóniájának	 felismerésére.	 Az	 ősember	 a	
makropsziché. Mert az ember nem földi, anyagi lény, 
hanem	kozmikus	rang.	Az	ősember	az	isteni	ember.
22.
Az	 új	 helyzetre	 való	 tekintettel	 a	 dolgok	megértését	
újból	kell	kezdeni.
Vagy,	ami	még	fontosabb:	aki	ebben	az	új	helyzetben	
a	dolgokat	meg	akarja	érteni,	annak	az	egészet	elölről	
kell kezdenie.
És ami még ennél is fontosabb: az embernek még 
sohasem volt annyira szüksége az isteni értelem 
fényének segítségére, mint most, amikor a dolgok 
megértését	újból	és	elölről	kell	kezdenie.
Ez nagyjából annak a világváltozásnak az értelme, 
hogy	a	Föld	és	az	emberiség	a	Vízöntő	jelébe	lép.

SZELLEMI
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Mayer Zsolt:
Hulló falevelek
(autumn leaves)

Kószáló szellő
mosolyogva szórja szét kint,

 már más múltját.
SZABAD
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Váci Mihály:
Valami nincs 

sehol

Süvítnek napjaink, a forró sortüzek, 
      – valamit mindennap elmulasztunk. 
Robotolunk	lélekszakadva,	jóttevőn,	
      – s valamit minden tettben elmulasztunk. 
Áldozódunk a szerelemben egy életen át, 
      – s valamit minden csókban elmulasztunk.

Mert	valami	hiányzik	minden	ölelésből,	
      – minden csókból hiányzik valami. 
Hiába alkotjuk meg s vívunk érte naponta, 
						–	minden	szerelemből	hiányzik	valami.	
Hiába verekszünk érte halálig: – ha miénk is, 
      – a boldogságból hiányzik valami.

Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, 
						–	az	életedből	hiányzik	valami.	
Hiába vágysz az emberi teljességre, 
						–	mert	az	emberből	hiányzik	valami.	
Hiába reménykedsz a megváltó Egészben, 
						–	mert	az	Egészből	hiányzik	valami.

A	Mindenségből	hiányzik	egy	csillag,	
						–	a	Mindenségből	hiányzik	valami.	
A Világból hiányzik a mi világunk, 
      – a Világból hiányzik valami.

Az égboltról hiányzik egy sugár, 
						–	felőlünk	hiányzik	valami.	
A	Földből	hiányzik	egy	talpalatnyi	föld,	
      – talpunk alól hiányzik valami.

SZABAD
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Váci Mihály:
Valami nincs sehol
2

Pedig	így	szólt	az	ígéret	a	múltból:	
      – „Valahol! Valamikor! Valami!” 
Hitették	a	bölcsek,	hitték	a	hívők,	
      – mióta élünk, e hitetést hallani. 
De már reánk tört a tudás: – Valami nincs sehol! 
      – s a mi dolgunk ezt bevallani, 
s keresni azt, amit már nem szabad 
      senkinek elmulasztani.

Újra kell kezdeni mindent, 
						–	minden	szót	újra	kimondani.	
Újra kezdeni minden ölelést, 
						–	minden	szerelmet	újra	kibontani.	
Újra	kezdeni	minden	művet	és	minden	életet,	
						–	kezünket	mindenkinek	újra	odanyújtani.

Újra kezdeni mindent e világon, 
      – megteremteni, ami nincs sehol, 
de itt van mindnyájunkban mégis, 
						belőlünk	sürgetve	dalol,	
újra	hiteti,	hogy	eljön	
      valami, valamikor, valahol…

SZABAD
POLC

AQUARIUS	KINCSEI15



Bagó Emese:
Nyilván  

a való

Én hiába harcolnék magamért és értetek, 
és hiába küzdenétek
magatokért és értem. Nem sértés,
be tudnám bizonyítani néktek,
hogy	szenvedő	igékkel	és	szent,	ölnyi
meggyőződéssel	élni	tudunk	bőséggel,
de meg is tudjuk magunkat ölni.
Már	bizonyíték	lehet	az	egyenlőségjel,
ha	újragondoljuk	ujjongó	és	fanyalgó
megsokszorozásra	vagy	perre	menő	lényegükkel
űrbe	faragott,	lelkesen	okoskodva	kanyargó
képleteinket, tekintetünket
a megoldásra irányítva.
Számot	adunk	egyszer,	és	betűket,
a világ szemére és szájára nyitva.
Hiába, ha diákomtól nem tanultam,
vagy tanáromat nem tanítottam,
hiába, ha okkult portássá buktam
és kulcsszerepem kinyilvánítottam,
ha nem okulok, s nem okultatok magatokból
vagy	éppenséggel	belőlem	sem.
Addig hordozzuk mint a kemény mag a tokból
kitörni vágyva magunkból szellemesen
lappangva az élet tanulságait,
ítélkezve minden fölött, vagy éppen
járatva	az	élet	nagy	újságait,
s hálával telt szívvel, hogy némiképpen
kipróbálhatjuk,	milyen	együttérzőn	azzá	válni,
amit hiszünk magunkról, és mi egymásról,
vagy nem nekünk kell a másik sorába állni,
a	végtelen	lehetőségek	közt	máskor	vagy	máshol
pont	azt	a	másik	szörnyű,	lehetetlenül	szűk
képletet bebizonyítani, hanem egyként
valaki másnak a másságot megengedhetjük
tehetős	lélekként	s	tehetetlen	testként
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Bagó Emese:
Nyilván a való
2

Hordozzuk mindaddig, amíg nyílván a való
megnyilvánítja a nyilvánvalót.

Bizony, mondom néktek…
Bizony, mondjuk magunknak, 
a föld nem több, mint önmaga fekélye,
ha nem töltjük meg önmaga értelmével. Menjünk, és 
daloljuk a dalt, 
amire járjuk a táncot, hogyha egy napon megállunk 
elhallgatva, ne 
ürességünkben	vergődő	jajkiáltások	visszhangjai	
legyünk,	hanem	a	csend	örömhimnuszának	ismerői.	
Mondjuk ki, ami igaznak hat, hogy átvilágíthassa az 
igazság, és 
hallgassuk el, ami hamis, hogy átlényegíthesse a 
csend. Nem volt és nem lesz 
több ajándék, mint a jóban megtartva élni gazem
berként, majd tudni a jóról, és látni
reszketeg pillák alól, hogy még mindig csak emberek 
vagyunk gaztetteinkkel, 
majd felismerni, hogy mi magunk voltunk mindig is, 
akik a jónak a fogalmát megtestesítették, 
adott tudati szinteken. végezetül belátjuk, hogy a 
legtisztább idea tükörképére vágyik. 
Szeretet voltunk, amikor kikeltünk a hullámokból, és 
csak a szeretet lehet az, amibe egy 
csilingeló csobbanással visszaolvadunk. A legelemibb 
anyagot építheted az égig, csak 
önmagává omlik vissza, és az eget felszabdalhatod 
magadnak színes sárkányokká, végül 
elrepülve	újra	összeállnak.	Szálljunk	magunkba,	és	
ha kiüresedett a megbánás 
minden jóra való törekvésünkben, és beláttuk, nem 
tudunk segíteni egymásnak, ha 
egymás	vergődő	vezeklését	nézzük	kacagva	vagy	
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Bagó Emese:
Nyilván a való

3

szörnyülködve, eldobhatjuk köteleinket, 
hogy	hálót	készíthessünk	belőlük.	Nincs	más,	csak	
egyetlen pontban a végtelen
mozgások, formák tánca, amelyet képzeletünkben 
végtelen távolsággá feszít a 
vektorforma óramutató, és ha elpattan a rugó, vissza
ugrik	az	erő	önmaga	eredőjébe.	
Ha	az	időtlenség	órásmestere	lennék,	a	mutató	a	kör	
peremén járna és 
befelé	mutatna,	ahol	sugárirányban	elterülő	Möbius	
szalagokon apró gyémántok forognának.
Ha	ébresztő	szólna,	minden	létező	hangfrekvencián	
egyszerre szólalna meg a kürt, 
és maga az óra is legparányibb alkotóira esne szét. 
És ha mindeközben az irányulás 
egy	egybehangzóan	új	akaratot	mutat,	a	harmónia	
megalkotja a tökéletes 
terekké nyíló sugarakat tetteink 
minden virágában.
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„Lúdvérc,	libamál,
Három	gúnár	kiabál,
Napnyugatnak támadatnak száll,
Száll a kakukk fészkére,
Ki lesz a kakukk vesztére?”
A kakukknak nincsen fészke. A kakukk az kakukk. Kukkol és azután, habakukk. Más nem 
kakukkok	fészkét	mattolja,	abba	nő	fel	parazita	kölyke,	a	kis	kakukk.	Azaz,	nincsen	neki....
helye, sem lakása...
Amit	 Ken	 Kesey	 leírt	 és	 amiből	 Forman	 filmet	 szült:	 Evangélium.	 Evangélium,	mert	 benne	
és	általa	az	üdvtörténet	egy	személyben	összegződik.	Végül	is	az	alkotó	ember	hívatása	ez.	
Megírni,	létrehozni	azt	a	személyes	történetet,	amelyben	az	üdvösség	kozmikus	lehetősége	
megmutatkozik. Már maga a kísérlet figyelemre méltó! 
Ez az, amiért élni valóban érdemes.
Igaz,	van,	aki	beleőrül,	van,	aki	beledöglik.	
Vannak olyan korszakok, amelyekben szinte sorozatban jönnek világra a megérintettség, el
hivatottság és kiválasztottság misztériumának dokumentumai, mint az ovenál fogkrém. Akár 
csak	 időszámításunk	 kezdetén,	 amikor	 úgy	 ontotta	 a	 közelkelet	 világa	 az	 ehhez	 hasonló	
irományokat,	hogy	az	Ég	is	kíváncsian	bukott	a	Földre,	és	nemzette	a	megújulás	lehetőségét	
az	ő	borzasztó	és	állhatatos	nagy	szerelmében.	
A	Fény	az	Anyag	valóságába	zuhant,	mint	férfi	a	nő	teljességébe,	a	Szellem	a	Lélek	üdvébe.
Fölragyogott benne, hogy vele ébredjünk aztán.

Száll a kakukk 
fészkére

McMorpheus 
ébredése MOZGÓ
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Egy	késő	délután	besötétedett.	Az	evangélium	azért	evangélium,	mert	benne	a	főhős	önmaga	
a	kozmikus	realizáció.Annak	személyes	történetében	megoldódik	minden	szereplőé	is	egyben,	
hiszen	minden	egyes	szereplő	egyben	a	főhős	egyegy	aspektusa.	Legyen	akár	önmaga,	vagy	
az,	akivel	a	legmélyebb	konfliktusa	van,	például	a	krisztusiban	a	Kísértő	és	az	Atya	is.	
Most	nem	Kesey	regényéről	akarok	írni,	hanem	annak	adaptációjáról.	Egyrészt	azért,	mert	az	
én	filmművészeti	univerzumomnak	a	közepe.Másrészt	meg	azért,	mert	az	az	érdekes	helyzet	
állt	elő,	hogy	Formannek	sikerült	egy	kis	csavarral	tökéletes	átélést	biztosítania,	azzal,	hogy	
a	mű	a	centrumába	nem	Serteperte	Főnököt,	hanem	McMurphyt,	ezt	az	izgága	skótivadékot	
helyezi,	és	így	sokkal	érthetőbbé	és	megélhetőbbé	vált	a	mű.	Forman	művészete	sorra	veszi	
azokat	a	lehetőségeket,	amelyben	a	Lélek	útján	megoldásokat	talál,	meghaladni	egy	tört	én	
elemi	 sorsot,	 visszakapcsolni	 a	 realitásba.	 Ehhez	mindig	 olyan	megérthető	 témákat	 tesz	 a	
filmszalagra,	amely	igen	magas	rezgészámon	emeli	a	felismerés	lehetőségéhez	a	nézők	tu
datát,	 és	 nem	csak	 katarzis	 közeli	 állapotban	 ébreszteni	 őket,	 hanem	a	 közösségi	 katarzis	
segítségével mindenkihez eljuttatni az öröm hírt. 
A	Vízöntő	korszak	nyitánya,	a	Hair,	 a	 világmindenség	üdvtörténetének	egyik	 legmegkapóbb	
személyiségű	zsenijének	életét	feldolgozó	film,	az	Amadeus,	vagy	a	nem	kevésbé	jelentékte
len,	 bár	 kevéssé	 ismert	 Andy	 Kaufmann	 életét	megjelenítő	 Ember	 a	 Holdon,	mind	 a	 Lélek	
tánca,	egy	új	 forma	ünnepe.	Mégis	hiányzik	valami	belőlük,	amit	sikerül	viszont	Ken	Kesey	
művéből	egy	kis	operációval	felszabadítani.
A	Lélek	ugyanis	minőségi	ugrásokra	képes	fényállapot,	akinek	halálával	egyben	az	újjászületése	
is. A Hair, az Amadeus, az Ember a Holdon csak a reményét villantja fel, és a tragédia, amely
nek	beavató	attitűdje	ennek	a	reinkarnációnak	a	lehetősége,	elsikkad	abban	a	végkifejletben,	

Száll a kakukk 
fészkére
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amit	a	tragikus	hős	személyéhez	kapcsol,	és	nem	tud	leválasztani	róla.
A	Száll	a	kakukk	fészkére	címzetű	remekműben	viszont	a	halál	úgy	nyer	értelmet,	hogy	egyben	
az	őshagyomány	érlelte	misztériumok	bölcsességének	pompája	bontakozhat	ki.
„Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.”
A	megismerés	folyamatának	első	pillanata	a	lázadásban	nyilatkozik	meg.	A	lázadás	önmagában	
nem praktikus. Amikor haszna van, akkor már csak debil forradalmárok taliznak a nyugdíjas 
otthonban,	és	a	 jelvényeiket	mutogatják.	Lázadásod	ott	kezdődik,amikor	az	előrenyomtatott	
mindenség ellen kel föl haragod, és csak a szabadság ígérete élteti. 
Nem a megvalósíthatósága...
McMurphy nem élhet a kapukon kívül. 
Az	Evangélium	Keresztelő	Jánosa,	aki	felismeri	az,	Urat	a	legnagyobb	az	emberek	között,	de	a	
legkisebb az angyalok világában. Határlakó. Efézusi.
A világ törvényei szerint már értelmezhetetlen.
Az	emberi	művészetben	gyakran	jelennek	meg	azok	a	társadalmi	mértékek	szerint	kitaszított	
alakok,	csavargók,	banditák,	akik	mégis	ártatlanná	égnek	abban	a	tűzben,	ami	alkémiai	ke
mence	lángjaként	perzseli	százezer	élet	arcát	a	legtisztább	gyermekről.
McMurphy	bűnöző,	immorális,	felháborító.	Botrány.
Minden szokással, tekintéllyel szemben tiszteletlen, minden szabállyal és törvénnyel szem
bemegy...de	 ő	 az	 egyetlen	 aki	 hitelesen	 követeli	 jogait	 testvéreinek,	 a	 többi	 ápoltnak,	 ő	 az	
,aki	tisztán	látja	kábulatukat,	aki	ébresztgeti	őket,	aki	próféta	ebben	a	fertőtlenítő	szagú,	hi
permorális	 pusztaságban.	 És	McMurphy	 az,	 aki	 nem	 ismer	 el	 a	 rendszert	 fenntartó	 erőket, 
az	egyetlen,	aki	tudja,	hogy	van	mindezt	meghaladó	lehetőség.
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Felismeri	a	saját	valóságának	is	értelmet	adó,	ugyanakkor	egy	új	valóságnak	utat	szakító	erőt	
az óriás indiánban.
Útja	zárt	rendszerben	kering	mindeddig.	Percről	percre,	életről	életre.
A	börtönből	a	diliházba...	és	onnan?
Ugyan	tisztában	van	azzal,	hogy	nem	beteg,	útja	a	tudatvesztésen	át	vezet,	míg	az	a	világ,	amely 
fönntartja	 azt	 az	 illúziót,	 hogy	 szabályaival	 biztosítja	 a	 választás	 lehetőségét	 győztesnek...	
valóságosnak hiszi magát.
A morál ebben az esetben már nem csak tévedés.
McMurphy, nem léphet át a korlátain, de segíthet annak, aki ezt megteheti.
Szerepe	kettős...feloldja	azokat	a	letapadt,	torzzá	silányult	karmikus	tapasztalatokat,	amelyek	
önálló	entitásként	akár	nagyszerű	héroszok	 is	 lehettek,	de	már...	önmaguk	komikus	árnyai.	 
McMurphy a legnagyobb az emberek között, így olyan rezgésszámot generál a bepállott 
rendszerben, amely alaposan felkutyulja a a megmerevedett történetet, amelybe a tanítványok: 
permanens visszatérnek...a debil kollegák ugyanis nem azért nem távoznak az elmegyógy
intézet	langymelegéből,	mert	nem	szabad...	hanem	azért,	mert	nem	akarnak...	ez	az	otthonuk,	
ez a világ, itt játszanak életet.
A szent csak az isteniséggel szemben alázatos. 
Önmagában	felismerni	a	Mindenség	titkait,	és	önmagát	felismerni	Mindenütt,	nincsen	ennél	
teljesebb szabadság. 

Száll a kakukk 
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„Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. 
Csúf, de te gyönyörűnek találtál. 
Végig hallgattad mindig, amit mondtam. 
Halandóból így lettem halhatatlan.”
(PilinszkyJános: Átváltozás)
...
1746 elérés

„Nem félek a holnaptól,
mert láttam a tegnapot,
és szeretem a mát.”
(William Allen White)
1496 elérés

„A szeretet mindenekelőtt a csendben való figye-
lem. Szeretni azt jelenti, hogy figyelsz.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
1408 elérés

 válogatás 
az Aquarius Kincsei 
FB oldalon megjelenő, 
legnépszerűbb 
posztokból. 

 ARC-
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Bár elcsépeltnek tűnik, de meg kell álla
pítani, hogy a zene, annak legkülönbféle faj-
ta megnyilvánulásai, amik talán a legjobban 
képesek megközelíteni, meghatni az emberi 
lelket.
Manapság Budapesten olyan mennyiségű 
és minőségű zenei program áll rendelkezés-
re, hogy az szinte „zavaró”. A MÜPA és a 
Zeneakadémia egymást licitálva árasztják a 
jobbnál jobb produkciókat. És ez csak a két 
legnagyobb. Fesztiválok, MOM Kult, A38, 
Fonó, Budapest Jazz Club és így tovább.
Mint az internetről általában, erről is az lehet 
az ember benyomása, hogy ilyen mennyi-
ségű információt képtelenség feldolgozni, 
hát még elmenni csak a számunkra legérde-
kesebbekre.
Mégis most két programot is szóba hozok, 
nem is annyira ajánlóként, mint inkább el-
gondolkodásra. 

Az első Goda Gábor nevéhez köthető Csepp  
kánon előadás, ami rögtön más kategória 
mint zene, vagy csak zene. Koncert, tánc és 
színház egyben. 

Az ember csepp, az emberiség tenger.
Két csepp együtt is csak egy csepp.
Egy csepp csak elkülönülten, csak önma
gában lehet csepp.
Egy csepp a tengerben megszűnik cseppnek 
lenni, akkor már csak a tenger létezik.
Az elkülönültség megszűnik.

Zenesarok 
– ajánló

HANGOLÓ
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Talán ismerős a név, hisz a matematika egy ismert 
sorozatáról van szó. Azonban sokan vélnek összefüg-
gést látni a Fibonacci számok és a természet sorozatai 
közt. A sorozatot először 1150-ben írta le két indiai 
matematikus, Gopala és Hemacsandra, akik a szansz-
krit költészet elméleti kérdéseit vizsgálva ütköztek egy 
összegre bontási problémába (hányféleképpen lehet 
rövid és hosszú szótagokkal kitölteni egy adott időtar-
tamot, ha egy hosszú szótag két rövidnek felel meg?). 
Nyugaton tőlük függetlenül találta meg 1202-ben Fi-
bonacci, aki Liber Abaci (Könyv az abakuszról) című 
művében ír róla. 

Fibonacci-spirálba rendeződnek például a fenyőtoboz 
és az ananász pikkelyei, a napraforgó magjai, a málna 
szemei, a karfiol rózsái és egyes kaktuszok tüskéi. A 
nautiluszok háza is hasonlít a Fibonacci-spirálhoz, de 
nem egy negyed, hanem egy teljes kör alatt nő meg a 
sugár phi,-szeresére.

meg 1202-ben Fibonacci, aki Liber Abaci (Könyv az 
abakuszról) című művében ír róla. 

Zenesarok 
– ajánló

HANGOLÓ

A másik programforma az akár többnapos 
„képzés” egy megfelelő tanítóval, bele-
merülve a zene és ritmus világába. Ez al-
kalommal Shai Dayan „Hangom Bölcsessé
ges” 3 napos elvonulásáról szeretnék szót 
ejteni. Egy ismerősöm a 3 nap után lélekben 
is kisimultan tért haza. Ez egy ilyen jellegű 
sikeres hétvége után nem is lehet másképp!

• Milyen érzés, mikor a hangunk gyógyít 
minket, mikor kinyitjuk az ajtót magunk-
ban, a bennünk mindig ott várakozó in-
spirációnak?

• Hogyan használjuk a hangunkat, légzé
sünket, mozdulatainkat eszközként, hogy 
levessük szükségtelen álarcainkat és élvez-
zük természetes állapotunkat: 
a SzaBaDsáGot?

• Hogyan improvizáljunk a hangunkkal, vagy 
hangszereinken szabadon és könnyedén 
‘csak’ az által, hogy kapcsolatban vagyunk 
a pillanattal, magunkkal és környezettel?

És a zenei ajánló végére egy csemege Sting 
& Edin Karamazov előadásában:
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Ha	az	ember	meg	akar	szabadulni	a	sötétségtől,	a	korlátozástól	és	a	világ	fájdalmától,	akkor	
önmagát kell megszabadítania. Az eljövendő új ember	erről	akar	tanúskodni,	erre	a	megsza
badító folyamatra akar mindenkit felhívni.

Mivel eljött az ideje, hogy minden titkost, rejtettet napvilágra hozzanak, az Arany Rózsakereszt 
Szellemi	Iskolája	újra	megmutatja	a	megszabadulás	ösvényét,	a		megváltó	utat	és	bejárásának	
a	lehetőségét:	az	új	emberré	válás	ösvényét,	a	„víztől és szellemtől való újjászületés”	útját,	
a transzfigurációt. 
És,	mint	mindig	is,	az	út	kezdetén	elhangzik	a	felszólítás:	„Ember, ismerd meg magad!”

Az	 új	 emberré	 alakulás	 fejtegetésénél	 először	 az	 embert	 itt	 az	 önmagának	 a	 legmélyebb	
alapjaiig lehatoló ismeretének szükségességével, mai léte valóságával szembesítik. Ha ezt a 
valóságot	a	belső	lényegéig	felismeri,	és	ennek	tudatában	levonja	a	következtetéseket,	akkor	
léphet rá a hétszeres ösvényre. 

„Világunkon sokan reagálnak az Egyetemes Szerzet kezdeményezéseire komo lyan 
és odaadással. Nem tudjuk mennyien vannak, de biztosan tudjuk, hogy vannak – 
a földnek csaknem minden országában élnek olyan emberek, akik ezek re az im pulzusokra 
reagálnak. A teljesen új, nem-dialektikus embertípus dialektikus vi lágban való rend-
kívüli és csodás megnyilvánulását és fejlődését először a misztikusfilozófiai oldalról 
szeretnénk megközelíteni. Azután azzal foglalkozunk, hogy mindez hogyan valósítható 
meg, végül pedig az ebből adódó és várható következményeket tárgyaljuk.”

JAN VAN 
RIJCKENBORGH:  
AZ ELJÖVENDŐ ÚJ 
EMBER

LAPOZÓ
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Szeretnénk teret biztosítani a különböző 
spirituális gondolatok, nézetek tapasz-
talások  találkozásának is, ezért különleges 
kiadványokat szeretnénk elérhetővé ten-
ni, melyek tartalma minden kereső ember 
szívét megérintheti.

Válogatott könyveink mindegyike egy-egy 
spirituális  gyöngyszem.
Bár az élet értelmét különböző nézőpontok-
ból, és más mélységben közelítik – minde-
gyikük minőségi spirituális ismereteket tar-
talmaz, amelyek olvasóikat inspirálhatják, 
valamint egészen más módon világíthatnak 
rá egyéni spirituális útjukra.
Küldetésünk, hogy egyre több szellemi és 
kulturális kincset tegyünk elérhetővé. Ezért 
az oldalunk kínálatát is folyamatosan bővít-
jük – nagy gondossággal, figyelemmel és 
nyitottsággal adunk teret újabb és újabb az 
életértelmét kutató, minőséget képviselő 
kiadványoknak.

Aquarius 
Kulturális 

Alapítvány 
Hírei

LAPOZÓ
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Az Aquarius Kulturális Alapítvány célja a különböző kultúrákat összekapcsoló 
közös értékek kutatása, terjesztése és teremtése, ilyen módon kíván részt vállalni a 
közművelődésben, színesítve és erősítve azt a saját eszközeivel. 
Olyan értékeket tekint egyetemesnek, melyek minden ember számára értéket képvisel-
nek – azaz az élet értelmének keresésével állnak kapcsolatban, és különböző kultúrák-
ban különböző formában, de lényegi elemeiben közös tartalommal jelennek meg a tu-
domány, a vallás és a művészet területén. 
Az Alapítvány törekszik arra, hogy ezeket az egyetemes értékeket a jelen kori esz-
közeivel nyilvánítsa meg, minél több emberrel hozza élő kapcsolatba és a hasonló 
törekvéseket támogassa. 

Teremtsünk teret a találkozásra!
Ahol az utak találkoznak, mi segítünk egymással találkozni. A találkozás helye külön-
leges. Határon áll, ahonnan másik világhoz indul hajó. A találkozás helyét közösen te-
remtjük. Ez a tér számunkra is felfedezésre vár.
Olyan értékeket rejt, melyet közösen hordoznak, akik már jártak itt a múltban, és azok, 
akik csak a jövőben jönnek. Ez a tér teljesen nyitott, mégsem üres. Kereteit az utak 
alkotják, melyek ide vezetnek. Tartalma a találkozás.
Találkozás azzal, ami minket ide vezetett, találkozás egymással, egy másik irányulás-
sal, ahol az irány a saját középpontból a közös középpontba mutató sugár, és minden 
ember az egyetlen titokhoz vezető számtalan út egyike. Ez a találkozás kisugárzik és 
inspirál. Teremtsünk teret a találkozásra!

az AQUARIUS 
Kulturális 

Alapítványról

Az alapítvány olyan szellemi kikötő, 
amely a különböző térben és időben 
megszületett szellemi kincseket ku-
tatja és eleveníti meg tevékenységén, 
rendezvényein keresztül minél több 
ember számára. Minőségi ismeretek, 
valós élmények és tapasztalatok 
megszerzésére ad lehetőséget és in-
spirál. 
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