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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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Tárlatvezetések
beszélgetéssel

2017.04.01.
SZOMBAT, 10:00 – 12:00

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár

RÓZSAKERESZTESEK 1614 
– CHRISTIAN ROSENKREUTZ LEGENDÁS ALAKJA

– TÁRLATVEZETÉS BESZÉLGETÉSSEL
A 17. Század első évtizedében a Tübingeni kör tagjai 
megalkottak egy szimbolikus alakot, karaktert, ame-
lyben alakot ölthet az Istennel való egységet kereső 
zarándok, misztikus keresztény, teozófus, alkimis-
ta, mágus prototípusa. A kör tagjai egy általános re-
formációt hirdettek, mely betetőzését jelentette vol-
na a Luther által, 1517-ben elindított folyamatnak. 
Ideáik értelmiségiek generációira voltak mély hatás-
sal. CRC életének, munkásságának, és beavatásának 
története sokakat elmélyülésre, míg másokat vitára 
késztetett. Utazásának története a Földközi-tenger me-
dencéjének ezoterikus és misztikus ha gyományaihoz 
fűződő kapcsolatait tárja fel. Ezáltal a Fama Frater-
nitatis sajátos összefoglalása egy koraújkori teozó-
fus-alkimista világképét. A „Chymisches Hochzeit” 
vagyis az „Alkímiai menyegző” pedig a 16-17. század 
ké pi nyelvén keresztül a keresztény misztériumokba 
ve zeti be az olvasót.
CRC testvérként, Frater CRC-ként jelenik meg a kiált-
ványokban. A testvériség gondolata a reformáció ko-
rának az ideális emberi világképéhez kapcsolódik. De 
kik voltak ezek a testvérek valójában? Egy zárt csopor-
tról volt szó? Erre a kiállított művek szerzőitől kapunk 
majd választ.  

Házigazdánk: Kutsera Róbert, történész

PROGRAM
AJÁNLÓ

Előzetes jegyvásárlással vehet részt rendezvényünkön 
Jegyvásárlás ITT – az adott rendezvényt megelőző 3. 
napig. 
http://aquariuskincsei.hu/termek/rozsakeresztesek-1614/
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Tárlatvezetések
beszélgetéssel

2017.04.06.
CSÜTÖRTÖK, 17:00 - 19:00
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár

A HERMETIKUS IRODALOM 
ÉS A RÓZSAKERESZTESSÉG
– TÁRLATVEZETÉS BESZÉLGETÉSSEL
Aki eljön, megismerkedhet a rózsakeresztes manifesz-
tumok kialakulásának kultúrtörténeti folyamatával, 
és avval a problémával, hogy e szövegek mennyiben 
tekinthetők a hermetikus hagyomány örököseinek. 
Az előadás után megtekinthetik a kiállított különle-
ges köteteket és metszeteket, majd lehetőségük lesz 
kérdéseket is feltenni az előadással, illetve a kiállí-
tott művekkel kapcsolatban. Mindez egy különleges 
élményt nyújt a résztvevőknek, hiszen egy egyedülálló 
kiállítás megtekintésének lesznek részesei. 

Házigazdánk: Dr. Hamvas Endre Ádám,
főiskolai adjunktus

PROGRAM
AJÁNLÓ

Előzetes jegyvásárlással vehet részt rendezvényünkön 
Jegyvásárlás ITT – az adott rendezvényt megelőző 3. 
napig.
http://aquariuskincsei.hu/termek/hermetikus_irodalom-tarlat-
vezetes-beszelgetessel/
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Tárlatvezetések
beszélgetéssel

PROGRAM
AJÁNLÓ

2017.04.12.
SZOMBAT, 10:00 – 12:00

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár

RÓZSAKERESZT ÉS ALKÉMIA 
– TÁRLATVEZETÉS BESZÉLGETÉSSEL

A középkori rózsakeresztes kiáltványok háttere bep-
illantást enged a XVII. század eleji valóságba. A re-
formáció lutheri kezdete után vagyunk időben 100 
évvel, és a röviddel a 30 éves háború kezdete előtt. A 
kiáltványok nyelvezte és szimbolikájának megfejtése 
mély üzenetet hordoz a ma embere számára is.

A Fama Fraternitatis eme sorokkal kezdődik:
„A bölcsesség, mondja Salamon, az ember számára 
felmérhetetlen kincs, mert az isteni erő léleg-
zete és a Mindenható dicsőségének egy sugara, 
az Örök Világosság fényessége, az isteni hatalom 
tiszta tükre és jóságának képe. Az embereket tisz-
tességre, belátásra, kegyességre és erőre tanítja. 
Megérti a rejtett szavakat, és tudja, hogyan kell tit-
kokat megfejteni.”

E rövid idézetből is érzékelhető, hogy a megfogalma-
zott gondolatok művészi érzékkel vannak szavakba 
öntve. És e szavak ugyanúgy szólnak a mának, mint a 
XVII. század gondolkodóinak. Legfeljebb kissé le kell a 
port törölni e régies stílusról. 

HázigazdáInk:
Uzsoki András – Lectorium Rosicrucianum,
Nagy Gábor – Aquarius Alapítvány

Előzetes jegyvásárlással vehet részt rendezvényünkön 
Jegyvásárlás ITT – a az adott rendezvényt megelőző 
3. napig.
http://aquariuskincsei.hu/termek/rozsakereszt-es-alkemia-tar-
latvezetes-beszelgetessel/
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A rózsakereszt 
jelensége
a XVII. századi 
Európában – I. rész

Aki a XVII. századi történelemmel foglalkozik, az 
minden területen összefut a rózsakeresztesekkel. 
S ezzel már el is kezdődnek a problémák, mert a 
rózsakeresztesek történetének szokásos leírása 
több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. 
Minél gyorsabban foglal állást az ember anélkül, 
hogy elegendő vizsgálatot végezne, s vélt felfe-
dezések alapján minél gyorsabban fűszerezi a 
régi hipotéziseket új, kalandosabb kijelentések-
kel, annál nagyobb a veszélye annak, hogy a 
XVII. századi rózsakeresztességről szóló híradás 
jelszavak tarka egyvelegévé válik, melyből az-
tán minden kutató kedvére válogathat. Vagy 
pedig egy új bábeli nyelvzavarnak tekinthető a 
végeredmény, mint ahogy ezt már annak idején 
Johann Valentin Andreaenek sajnálattal meg kel-
lett állapítania a Turris Babel Sive Judiciorum de 
Fraternitate Rosea Crucis Chaos című művében. 

Alig jelent meg A dicséretre méltó Rózsakeresz-
tes Rend Fama Fraternitatisa Európa minden tu dó -
sának és főemberének 1614-ben, az európai könyv-
piacot máris ellepte az egyházbírósági vádiratok, nyílt 
levelek, episztolák, beszámolók, vizsgálatok, véde-
kezések, viták, intések, ítéletek, meggondolások, 
elmélkedések, jövendölések stb. áradata. Több mint 
200 okirat! Ezek tartalmaztak mind a Rózsa ke reszt 
Szerzete mellett, mind ellene szóló állásfoglalásokat. 
Egyes szerzők egész nevüket, mások csak nevük 
kezdőbetűit adták meg. Megint mások névtelenek 
maradtak vagy furcsábbnál furcsább álneveket 
hasz náltak. Ezen állásfoglalások közül sokat oly 
szen vedélyességgel képviseltek, mely semmiben 
sem maradt el a református röpiratok élétől. Más-
részt azonban Európa legfelvilágosultabb koponyái is 

SZELLEMI
KINCSEK
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megpróbáltak tisztán látni. Mert amiről az itt meghir-
detett reformáció esetében valójában szó volt, az 
tulajdonképpen a vallási, tudományos és politikai 
értékek radikális átrendezése volt. Egy kétkedő meg-
figyelő a következőket írta 1616-ban: „Az egész világ 
reformációja, melyre ti törekedtek, sok gondolkod-
nivalót ad, az ilyesminek következményei vannak. 
Nemcsak a filozófusoknak és orvosoknak, hanem a 
felsőbbségeknek és teológusoknak is beszélniük kel-
lene egymással. Én azonban mégis biztosítom nektek 
a tisztességes és jó szándékú emberek barátságát.”
Aztán ez így is lett. Sokan ezek közül a vallásos 
emberek közül, akik az elfogadott keresztény hitis-
mereteket nem csak szajkózták, hanem megpró-
bálták a kereszténységet mindennapi életükben 
megvalósítani, és akik független gondolkodásukat s 
egyéni tapasztalataikat fölébe helyezték egy Ariszto-
telész vagy Galen uralkodó tekintélyének – ezek az 
emberek jóindulatúan, sőt lelkesedéssel válaszoltak 
a Szerzet üzenetére.

Az elsők, akik elutasítóan reagáltak, az orvosok vol-
tak. Mindnyájukat megelőzve Andreas Libavius, a 
megrögzött konzervatív már csírájában pellengérre 
állított minden átalakításra és reformációra irányu-
ló fáradozást azzal, hogy paracelsusi és fekete má-
giának ítélte őket. Az volt a rögeszméje, hogy min-
den művészetet és tudományt immár a legna gyobb 
tökélyre fejlesztettek. Az óhitű teológusok szá má-
ra a rózsakeresztesek nem voltak mások, csak 
schwenckfeldiánusok, weigeliánusok, enthuziaszták, 
újrakeresztelkedők, álcázott jezsuiták, szabadgon-
dolkodók, ateisták, sőt kártevők. Olyan embereket 
láttak bennük, akik mindent meg akartak reformálni 
és ezzel deformálni, eltorzítani. A jezsuita François 

A rózsakereszt
jelensége

a XVII. századi 
Európában – I. rész

2.
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A rózsakereszt
jelensége
a XVII. századi 
Európában – I. rész
3.

SZELLEMI
KINCSEK

Garasse számára a rózsakeresztesek veszélyes 
összeesküvést jelentettek a vallás és az állam ellen.

Egy lutheri teológus az „új arab vagy mór szerzetről” 
beszélt, amely mögött a valóságban talán egy kál-
vinista szerzet rejtőzik, amely biztosan zendülést 
és viszályt akar kelteni a Római Birodalomban és 
szomszédos országaiban. 
Antwerpenben a jezsuiták illusztrált gúnyiratok se-
gítségével egy állítólagos prágai udvari szakács kü-
lönböző nyelvekre lefordított dalait terjesztették, 
melyekben emez a rózsakereszteseket a télkirály 
(V. Frigyes pfalzi választófejedelem, 1619-20 telén 
Csehország királya) napszámosainak csúfolta. Végül 
már a kálvinisták maguk is elhitték a mesét, melyet 
húsz évvel ezelőtt Frances Yates elevenített fel, s 
amely még mindig befolyásolja a történészeket és 
a regényírókat. Éppen Kasselben, ahol a Rózsake-
resztesek kiáltványának első kiadásait nyomtatták 
ki Moritz tartománygróf engedélyével, ott zajlott le 
1619-ben az első per is a rózsakeresztesek ellen, 
ugyancsak Moritz gróf parancsára. A vádlott Philipp 
Homagiustól (a nyomdász vejétől) nemcsak azt kér-
dezték, hogy vajon követője-e a Szerzetnek és hogy 
miként vélekedik a rózsakeresztességről, hanem azt 
is, milyen kapcsolatban állnak a rózsakeresztesek 
pfalzi Frigyessel. 

A RÓZSAKERESZTES KIÁLTVÁNYOK
– TRÉFA VAGY KOMOLYAN GONDOLJÁK?

A pártfogókat és ellenfeleket leginkább foglalkoztató 
kérdés természetesen az volt, hogy vajon a Rózsa-
kereszt Szerzete, ahogy a Fámában ábrázolták, 
valóban létezik-e, vagy esetleg jószándékú, mégis 
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A rózsakereszt
jelensége

a XVII. századi 
Európában – I. rész

4.

balul elsült félrevezetésről van szó. Ezt a kérdést 
August anhalti herceg már két évvel a Fama Fra-
ternitatis megjelenése előtt feltette magának. Ez 
1612-ben volt, amikor saját költségen kinyomtatta 
Adam Haslmayr rózsakereszteseknek adott válaszát: 
„A Szerzetről, melynek – amennyiben nem csak 
szóbeszédről van szó – úgy tűnik, jó eredete van, 
nem tudok sokat írni, bár saját szememmel olvashat-
tam mind Konfessziójukat, mind védekezésüket, 
mely re ez az irat utal.”

Ám mivel a rózsakeresztes testvérek a kiáltványok 
publikálása után makacsul hallgattak, s a sok vissza-
jelzésre sem reagáltak, a támogatók megpróbálták 
megmagyarázni ezt a „Silentium post Clamorest” 
(vihar utáni csendet), és saját maguk kitölteni az így 
keletkezett űrt. Michael Maier a Szerzet törvénye-
it saját ötletei alapján írta meg Themis Aureajában 
(1618). A Speculum Sophicum Rhodo-Stauroticum-
ban (1618) Daniel Mögling ugyancsak készített egy 
leírást erről a testületről, s magyarázta a Szerzet 
axiómáit. Heinrich Nillius 1623-ban Giessenben 
kinyomtatta – az Alkímiai Menyegző után – a leg-
jobb rózsakeresztes regényt, a Parergi Philosophici 
Speculumot, mely azonnal inkvizíciós pert hozott a 
nyakára. Adam Haslmayr, a Theophrastica Sanc-
ta hírüladója, az 1612-es válasza miatti négy és 
fél éves kényszermunka után Augsburgban telepe-
dett le. Ott több tanulmányt írt a rózsakeresztesek 
védelmére s küldetésük magyarázására. S végül 
Robert Fludd 1629-ben Summum Bonumával az 
egész rózsakeresztes jelenséget magasabb elméleti 
szintre emelte, s egy új tudományágat fejlesztett ki 
belőle a mágia, a kabala és az alkémia mellett.

SZELLEMI
KINCSEK
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A rózsakereszt
jelensége
a XVII. századi 
Európában – I. rész
5.

SZELLEMI
KINCSEK

A RÖPIRATOK ÁRADATA KÁOSZT TEREMTETT

Másoknak a zavarkeltés élvezetet jelentett. Futó-
sza lagon hoztak létre rózsakeresztes címmel ellátott 
röpiratokat. 1617 és 1620 között Friedrich Grick nem 
kevesebb mint húsz olyan iratot tett közzé, melyekben 
Irenäus Agnostusként az egekig magasztalta a rózsa-
ke reszteseket, ugyanakkor Menapiusként a legélesebb 
és legszenvedélyesebb támadásokat intézte ellenük.
A zűrzavart csak növelte, hogy Európa-szerte olyan 
emberek léptek fel, akik rózsakereszteseknek adták 
ki magukat, vagy mint Philipp Ziegler, jogtalanul 
maguknak tulajdonították a „rózsakeresztesek kirá-
lya” címet. Az egész még áttekinthetetlenebb lett a 
hivatalos egyház hagyományhűségét felügyelők „ra-
bies theologica”-ja (teológiai dühe) által. Úgy érezték, 
hogy fenyegeti őket a mindenütt felbukkanó kívánság, 
amely a belső vallásosságra és szabad, gyakorlatelvű 
keresztényi életre és gondolkodásra irányult. Ám ezt 
a fejlődést ők maguk idézték elő. Minden államilag 
nem elismert felekezethez tartozó személyt egy ka-
lap alá vettek, legyen az paracelzista vagy schwenck-
feldiánus, weigeliánus vagy Johannes Arndt követő-
je. Nem véletlen, hogy a megfontolt Johann Gerhard 
teológus következő verssorait oly gyakran idézték: 
„Aki szorgalmasan végzi Isten szolgálatát, arra irányul 
mind cselekedetében, mind ismeretében, hamarosan 
elfogják eretnekként, rózsakeresztesként vagy wei-
geliánusként – mint ahogy jómagam is erre a sorsra 
jutottam.”

KIK VOLTAK VALÓJÁBAN A SZERZŐK?

A kortársak természetesen törték a fejüket, kik le-
hettek a rózsakeresztes kiáltványok szerzői. Csak ke-
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veseknek sikerült a jól őrzött titkot felfedni. Úgy tűnik, 
hogy még a Fama és a Confessio első kiadóinak sem 
volt tudomása arról, hogy kik írták a kiáltvá nyokat. 
A Famát nyilvánvalóan a szerző tudomása és belee-
gyezése nélkül publikálták. 
A Fama első történelmileg igazolható kéziratos 
másolata az a példány volt, amelyet Haslmayr kapott 
1610 végén Tirolban, s amelyből 1611 januárjában 
idézett. Ennek egy másolatát elküldte mecénásának, 
anhalti August hercegnek újévi ajándékul – az irat 
származására vonatkozó feljegyzés kíséretében. 
Röviddel azelőtt, hogy Haslmayr válaszát kinyomtat-
ták volna, anhalti August azzal a gondolattal játszott, 
hogy egy titkos nyomdán keresztül ő maga kiad-
ja a Famát. Megpróbált hozzájutni a Famában em-
lített Confessio Fraternitatis egy példányához is, és 
pontosan tudta, hogy e célból kihez kell fordulnia: 
a tübingeni doktor Tobias Hesshez. De még több, 
mint két évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy kezében 
tarthassa a latin Confessio első, a forrásokban meg-
jelölt kéziratos másolatát.

Johann Valentin Andreae arról tanúskodik a Tobiae 
Hessi Immortalitas című művében, hogy Tobias Hess 
Tübingenben az óhitű teológusok körében arra a 
rossz hírnévre tett szert, miszerint különös rendtest-
vér, képzelgő, minden utópisták feje, álomfejtő és 
jöttment új próféta, aki tanítványaival és követőivel 
egy fanatikus szövetséget, titkos összeesküvéseket 
és sötét alakok egyesülését alkotja. Amikor azonban 
1617-ben Caspar Bucher Antimenippusával a rózsa-
keresztesek elleni első támadást közzétette, akkor 
nem az időközben elhunyt Tobias Hesst, hanem 
kedvenc tanítványát, Andreaet nevezték alig burkolt 
célzással a legfontosabb értelmi szerzőnek: 
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„...legfenségesebb Menippus király, Te, aki az egy-
szerű rendtestvértől egyeduralkodóig vitted, s Te, aki 
saját magadat az egész világ reformátorává próbálod 
emelni...” Caspar Bucher az egész egyetem előtt 
előadta Antimenippusát, melynek szövegét közvetle-
nül ezután Tübingenben Celliusnál ki is nyomtatta.
Az eredeti szöveg, melyet ő Celliusnak már az év 
márciusában bejelentett, s melyet emez jó üzletem-
berként már az előző év katalógusában a frankfur-
ti könyvvásár számára a következő címen hirdetett 
meg: A Rózsakeresztes Szerzet nagy világfantáziá-
jának és a tübingeni nagy képzelgő Menippusnak 
a leleplezése, ez a szöveg Andreaet nevezi meg a 
kiáltványok szerzőjeként. Andreae szerencséjére ezt 
a „leleplezést” vagy nem fejezték be, vagy röviddel 
a kinyomtatás előtt visszavonták. Tübingenben min-
denki tudta, hogy ki volt a Menippus szerzője. Mert 
az egyetem vezetősége sokáig mérlegelte, hogy nem 
kellene-e a könyvet nyilvánosan elégetni, mint ahogy 
ezt 30 évvel később Andreae a mindmáig ismeretlen 
írásában, a Theologia lamentansban feljegyezte.

A szentek közössége – illusztráció Dante Isteni színjátékához 
(1564). Ez a kép hasonlóságot mutat Comenius gondolatához 
a Collegium Lucis-hoz.

A cikk innen származik
http://rozsakereszt.hu/19971-rozsakereszt-jelensege 
-xvii-szazadi-europaban-i
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Sírni hallottam a szelet. Úgy sírt a szél ezen az éjje-
len, akár egy elhagyatott, megriadt kisgyerek. Kint fut-
kosott az udvaron, benézett minden zugba, az összes 
apró testű, zizegő bokor mögé, átfürkészte a fenséges, 
komoly fák rejtelmes lombjait; mindenhol egyetlen, őrá 
váró, megértő lelket keresve. Magányosan, elhagyatot-
tan zokogott a szél. Ki ne ismerné közületek ezt a sírását, 
ezt a mindenhol visszhangzó, bennünk visszacsengő, 
rettegő zokogást? 
Ez elől bújtok szűkölve házaitokba, szerelmeitek folyon-
dárölelésébe, ez elől zárjátok kopott festésű ablakaito-
kat és zsalugátereiteket, erősítitek föl gépeitek zörejét, 
csak ne halljátok a hangját, ahogy bennetek zokog. 
Árván. Oly iszonytatóan egyedül.
Hát éppen így sírt ezen az éjszakán a szél. S amikor 
fájdalma túlcsordult félelmén, haragvóvá vált és 
süvöltözni kezdett. Két marokkal tépte az aranyvessző 
sárga virágait, belerúgott minden kint felejtett székbe, s 
a kis, finom fonású fehér gyékénykosarat ádázul vágta 
a kertkapuhoz. Violamagvak, tavaly óta elfelejtett nár-
ciszhagymák gurultak a fűbe.
Akkor a szél lecsillapult kissé.
Bátortalanul megzörgette az ablakkeretet.
Fölnéztem. Hosszú ideje már, hogy nem zörgetett az 
ablakomon senki.
Szerettem a szelet. Ha valakihez hasonlítanék az ég 
alatt, hát bizonyos, hogy csakis a szél lenne. Akkor, 
mikor szertelenül futkos a réteken, mikor bújócskázik 
erdők sötét mélyén, zugokba tekintget, port szór sze-
metekbe, vagy mikor ajtókat taszít be, melyeket irigyen 
bezártok előle, s akkor is, vagy akkor leginkább, mikor 
sír, és őrjöng egyedül.
Kiléptem a ház elé. A nyitott ajtó úgy lebbent mögöttem, 
olyan ijedt mozdulattal, mintha próbálna rábeszélni, ne 
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tegyem. Utoljára még odakínálta a védettséget, a gyatra 
fedezéket. 
Nem éltem vele. Hogyan tehettem volna, mikor a szél 
körbeölelte bokámat, besimított hajam alá, duruzsolt pár 
varázsnyelvű ígéretet, amelyet olyan nagyon el akarunk 
hinni. Béklyóba fogta vállamat, csuklómat, s magával 
rántott. Csak egy lépésnyit előre. De elég volt ennyi. Utá-
na már magamtól mentem tovább vele.
A kert rázkódott, remegett köröttem. Korai tulipánok búj-
tak félősen a gyöngyvesszők közé, apró, lilára kifakult 
krókuszok lapultak vértelen szirmaikkal a földre.
Illatos, mély sötétség vett körül, fénytelenség, túl az 
életen.
Gyorsan lépdeltem, mintha találkozóra iparkodtam vol-
na valakivel. Hallottam a kert ütemes, rémült lélegzetét. 
Vezetett a szél. Ágak libbentek, ösvény nyílt előttem, osz-
lopra akasztott szép, régi lámpa zörrent. Üvege az égre 
nézett, s egy pillanatra megláttam az elfogyó hold kes-
keny pengéjét benne.
A szél figyelt. Fölnevetett hangosan és elégedetten, a 
lámpa felé kapott, s mint legszebb ajándékot, széles 
mozdulattal hajította le elém a földre.
Százszólamú csörrenés zengett. A szél sikoltva meg-
pördült, és száguldott a kertben.
Mosolyogva emeltem magamhoz a legszebbik, fényesen 
villanó üvegcserepet. Ott volt benne a fogyó hold fénye.
Régóta az egyszerű megoldást kerestem, s akkor döb-
bentem rá, hogy ott tartom kezemben. A szél nélkül ki 
tudja, mikor vettem volna észre. Pedig olyan nagyon 
könnyű volt az egész.
Először a jobb csuklómon, majd a balon húztam végig az 
üvegcserepet. Hideg simítása kettéválasztott szöveteket, 
ereket. Leültem a földre, hátamat a kopár, díszevesztett 
lámpaoszlopnak vetve. Szikrázó, hunyorgó üvegszilánkok 
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vettek körül. Jó volt így, velük, végre mégsem teljesen 
egyedül. Jó volt tudni, hogy megtaláltam a választ, sőt, 
hamarosan kérdések sem lesznek többé. Zsibbadó 
kezemet magam mellé fektettem a fűbe. Vérem a sú-
lyos, nyirkos földbe ivódott, belé lényegült. Figyeltem. 
Súlyossá, nehézzé váltam én magam is. Csak moso-
lyom volt könnyű és békés, tudván, hogy nem tart már 
sokáig. Egy ajtónyitással megszabadultam mindentől.
S mert minden mindegy volt már, lehunytam a szeme-
met.
Így nem vehettem észre, mikor megérkezett. Mégis 
megéreztem. Mosolyom az egész arcomon fénylett. 
Amikor fölnéztem, már ott állt előttem. Más volt, 
egészen más, mint ahogy képzeltem. Mégsem lepőd-
tem meg, csak csodáltam, gyönyörködtem benne érdek 
nélkül, idegenül.
Magas volt, vékony, lebbenő, keskeny arca mellett éjbe 
olvadó, sima haj csorgott le a földre. Ruhája kékesen 
derengett, bőre sápadt volt és fénylő, épp, miként a fo-
gyó hold az égen. Mellém térdelt. Csuklómra helyezte a 
kezét. Gyöngéd, hűvös volt az érintése.
– Szegénykém! – sustorogta halkan, akárcsak a fák. – 
Hogy szenvedsz, s mindezt a semmiért!
Már nem voltam súlyos. Érintése fölemelt, a tömör, ne-
héz éjszakára fektetett.
– Ó. Dehogy semmiért. Hiszen veled megyek.
Megcsóválta fejét. Éjből szövött haja fémesen zizegett.
– Jöttem, hogy elmondjam. Nem vihetlek még el. Te 
vagy az az ember, aki nem egy, hanem négy élet-
tel érkezett a földre. Egyet elhasználtál. Három még a 
tiéd. Maradnod kell még. Én már sokat láttam, ezt-azt 
megértettem. Nyugton kéne várnod, nem kéne sietned.
Elrántottam magam keze közeléből. Csuklómra mered-
tem. Keskeny, hússzínű heg futott a sebem helyén. 
Elfogott a méreg.
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– Azt mondod, négy élet? Aztán miért? Minek? Mikor 
már egyet sem lehet elviselni! Ez talán adomány? 
Ki kérte? Én lemondok róla, nem kell – fölálltam a 
földről, toporzékoltam a fénylő cserepeken. Lábamat 
metszették, újra vérem csorrant. – Hát megteszem újra. 
S még háromszor, ha kell. Mert én nem maradok. Mert 
én veled megyek. 
Nem felelt, csak nézett rám, szomorún, szelíden. Még 
egyszer arcomhoz érintette kezét. Hideg volt, mint a jég. 
– Te tudod, mit teszel, neked kell döntened. De ha 
egyszer itt vagy, talán rájöhetnél, hogy miért, mivégre. 
Mielőtt befejeződik neked is. Végleg.
Már rég tovafoszlott, s én még mindig éreztem keze 
hűvösségét. Nyugodt voltam. A halállal találkozni nem 
is szörnyű. 
Élni sokkal kegyetlenebb.

Majd egyszer csak nyár lett. Forró, nyugtalanító levegő 
szabadult rá a városra és sistergő, vad démonok da-
loltak a kavargó porfelhőkben. Az utca aszfaltja lágyan 
besüppedve őrizte meg lépteimet. S én úgy döntöttem, 
meglátogatom még egyszer a tengert. 
Ott várt hatalmasan, kéken, fölcsapó habokkal, szikrázó 
jókedvvel. Mellette kavicsok, kagylók és ezernyi 
ajándék. Partján a remény halk morajjal járt-kelt, s 
ismét rabul ejtett. 
Ezen a nyáron megtalált a szerelem 
A férfi magas volt, sötét szemű, erős haja betakarta az 
arcomat minden éjjel. Amikor elaludt, keze a csípőmön, 
s rezesfényű bőre föllengő kakukkfűillatot lélegzett. Dal-
lamosan beszélt, és némán nevetett. Olyan volt, mint a 
nyár, a napfény, a tenger. 
Csak őt nem tudta a fejemből kiverni, holdfénysu-
hanását, keze hűvösségét. Kezét, mellyel egyszer 
megérintett.
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Figyeltem a tengert. Ha mélyen beúsznék, eljöhetne 
másodszor is értem.
De tudtam, hogy mégsem. Nem csúfíthatom el szikrázó 
szépségét, örökkék meséjét. Kicsit még várhatok. Ha-
marosan ősz lesz.

Augusztusban kihunyt a nyár hevessége, nyugodt léptű 
napok hozták az érett szilvákat, barackot és szőlőt. 
Seregélyek, feketerigók surrogtak halk nesszel a kert-
ben, jóllakottan, fütyörészve és elégedetten.
Figyeltem a szívem helyén lüktető űrt. Nincs ez jól 
így mégse. Mások hogy csinálják? Hogy lehet, hogy 
boldogok vagy elégedettek? S élnek. Napra nap, csak 
élnek.
Fehér köpenyt fogtam, halk talpú papucsot, s hajnalon-
ta keltem. Szürke, nyújtózkodó, mogorva utcákon a 
koszoskék buszok hangosan fékeztek, amíg én álmo-
san dolgozni igyekeztem. Tölgykapu nyikorgott, portás 
intett ketrecéből, s orromat ellepte a gyógyszerek és 
fertőtlenítők levegője.
A gyerekek betegek voltak, nagyon betegek. Suhan-
tam közöttük, figyeltem, mit kérnek, töröltem könnye-
iket, szorítottam keskeny, vértelen kezüket. Hogy nekik 
adtam volna az összes életemet! De nem tudtam adni 
semmit. Nem, ettől sem szerettem meg az életet.
Este hazamentem, s tudtam, eljött az ideje. Kint az utcán 
eső esett, hideg, lucskos, jeges eső, itt volt a november. 
Kertemben a pucér bokrok fázva összegömbölyödtek, 
águkról könny pergett. 
Hibás foglalatú lámpát vettem a kezembe. Nem tudtam, 
hogy ilyen rossz lesz. Az áram kínnal töltött meg, szét-
feszítő szenvedéssel. Végigzuhantam a padlón. Mind-
járt vége! Mindjárt vége.
Sikolyomtól nem hallottam, nem vettem észre a jöttét. 
Lila volt és bíborvörös, a fürtjei örvénylettek, fájdalom 
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izzott szemében.
– Hát nem hagyod abba mégsem? 
Képtelen voltam felelni. Mellém suhant. Minden 
gyötrelmem megpihent, csak a nagy csöndet hallottam 
– nem dobogott már a szívem, nem keringett gyötrelem 
az ereimben.
– Még mindig van kettő – nem szánta fenyegetésnek.
És hiába rángatóztam, tekergőztem, ismét rám tette 
kes keny, jéghideg kezét. Szikrák pattantak ujjából, lilán 
és vörösen. Váratlan nagy hangossággal lódult ismét, s 
kezdett dobolni a szívem. Oldalra fordultam.
– Nem!
Mire felültem, már eltűnt. Tenyeremben halványpiros 
sebként a belém égett áramjegyek, csak ez maradt, 
ami jelezte, hogy megint túl voltam egyen.
Kiléptem az esős kertbe, megálltam a kis ösvényen, s 
szólongattam barátomat, a magányos, síró szelet. Ő is 
elkerült ma este. Csatakos, csúf őszirózsák neheztelőn 
nézegettek. Lilák voltak, mélyvörösek, és én nem szer-
ettem őket.

Kemény tél jött, fehér faggyal, didergető reggelekkel. 
A legvisszataszítóbb arcát mutatta a világ, én pedig 
engedtem, hagytam, hogy az ólomszürke égbolt maga 
alá temessen.
Harmadjára lassan, szépen akartam megtenni, de le-
het, hogy csak borzasztott a fájdalom, amelyet legutóbb 
meg kellett ismernem. Elmúlást akartam, de a szen-
vedést nem. Azt reméltem akkor, hogy a földön köttet-
nek efféle üzletek. 
A fenyvesbe mentem. Elhagyatott, rideg erdő volt ez, 
öntelt, jeges fölényű fenyőkkel, meg sem tűrtek más 
növényt a környékükön. Engem se szerettek.
Leültem egy szikla mögé, hátamat a részvétlen kőnek 
vetettem, csak ültem és vártam, hogy a fagy megtegye 
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a magáét. Időm rengeteg volt, s lassacskán elégséges 
lett a türelmem is.
Sokáig ültem ott, órákig, napokig, halvány lélegzetem 
ködlő melegében, míg végül megláttam. Lépkedett a 
havon földig aláomló, ezüst ruhájában, hajában ten-
gernyi, szikrát vető ékszer. Mellém ült, akár egy barát. 
Arcát, hosszú szempilláját zúzmara fedte. Ha nem 
akarod, hogy eljöjjön, lehet mindez félelmetes.
– Korán jöttem – fordult felém. Hangja, akár a tetőről 
leváló jégcsapok fémes pendülése. – Váltanék még pár 
szót veled.
Bólintottam. Magam is szívesen beszélgettem vele.
– Szeretném, ha most az egyszer rám figyelnél. Állj föl 
és menj haza. Ne siettesd, ami eljön.
– De hát már eljöttél.
– Mondom, beszélgetni.
Megráztam a fejemet: 
– Akkor járjunk a végére.
– Amikor ezelőtt megváltál egy életedtől, az áramütéstől 
tönkrement a szíved. Bármikor leállhat. Nem kell sem-
mit tenned, csak várj türelmesen.
– Jól van. Meghalok harmadszor, s utána azt teszem.
Térdére fektette fehér, fagyos állát, merőn nézett a sze-
membe.  
– Mi bajod van voltaképpen? – hóviharok kavarogtak a 
tekintetében. – Mások sírnak, könyörögnek, hogy vár-
jak még, ne vigyem el őket, te meg újra csak hívsz és 
hívsz. Miért nem szeretsz élni? Mi olyan rossz neked?
Sosem mondtam senkinek el. Hát miért ne épp őneki?
– Sötét űr van a lelkemben, vacogtató, félelmetes, 
riaszt, ha beletekintek. Milyen ember az, akit rémület-
tel tölt el a saját lelke? Megpróbáltam a szerelmet, a 
munkát, a jótetteket, legutóbb, ezen a télen az alkotást 
próbálgattam. Fazekaskoronghoz ültem, vázát, tálat 
készítettem. S közben végig azt éreztem, értelmetlen, 
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felesleges. Kinek segít néhány cserép?  Nem szeretem 
magam. Nem szeretek semmit. Miért éljek hát egy test-
ben ezzel a szörnyeteggel?
Fölsóhajtott. Lehelete megdermesztette a vért ereim-
ben.
– Hát jól van. Ha akarod, legyen.
Lehunytam a szememet, míg kezemre tette márvány-
mintás kezét.
Aztán fölálltam, és csöndben hazamentem. Befagyott 
patakok kísérték utamat opálos szemükkel.

Lelassult az idő. Úgy fordult át télből a tavaszba, tavasz-
ból a nyárba, oly ritmusos nyugodtsággal, akár a széles 
folyón álló, mohos malomkerék.
Utak hívogattak. Széles, sárgán porosodó földutak 
heveredtek lábam elé, s vezettek át késpenge-levelű, 
édeskés illatú kukoricák között, perzselő talajú, fáradt 
fakóbarna görögdinnyeföldön. Mentem a nyomukban. 
Mikor megéheztem, tejes kukoricát, roppanva széttörő 
görögdinnyét ettem.
Elmaradtak mellőlem a gondolatok. Róttam az utakat, 
szemem befogadta a sárgát, a zöldet. Akik szembe-
jöttek, néha rámnevettek, én visszaintettem. Emberek 
léptek ki a fák hűvöséből, kulacs vizet, édes almát 
nyomtak a kezembe, tarka szőrű kutyák társultak be 
mellém, épp, akár az utak, hogy majd eltűnjenek, s 
jöhessen egy másik.
Volt, hogy eső esett. Heves, forróvérű, gyorsan lelkesülő 
s továbbfutó eső. Mosdatta az arcom, hajam öblítette, 
sarumat fényezte. Fehér lepkék bújtak a lomb közé 
előle.
Ösvényekre leltem. Fölfelé kígyóztak, hűvös magasok-
ba, elhagyott temetők, fakófehér kövek, zsengezöld 
hajtású magas bokrok közé. Harkály rikoltozott, poszá-
taszó zengett, lomha, ónixtestű nagy szarvasboga rak 
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 sétáltak a földön. Levelek résein akváriumzölden ragyo-
gott be a fény. Hajlott hátú férfi gombákat keresett, ez 
itt a kékhátú, ez a rókagomba, törte őket ketté.
Szélcsend volt, lapuló, mohába simuló, szemét lehunyó 
csend. 
Hosszú léptű alak vált ki az erdőből, s közeledett felém. 
Haja a vállán úszott, ezer szála között ott sötétlett az éj. 
Erdőzöld ruhája örvénylett, kavargott, s az öreg fák vén 
karjukat nyújtogatták felém.
Amikor odaért, mellém kuporodott. Karján és kézfején, 
akár a fák levelén, futottak az erek.      
– Miért jöttél? 
Ingatta a fejét. Csillagok szikráztak, égtek körülötte.
– Éppen te ne tudnád? Mindig ugyanazért.
Levegő sem rezzent.
– Csak egy kicsit várj még.
Harkály kacagott föl a messzi tölgyesben. Rekedt, 
harsány hangja átsimított mindent.
– Csak egy kicsit várj még. Nem tudom, hogy mennyit. 
Most valami történt.  Egy lettem a földdel, esővel, füvek-
kel, úttal, emberekkel. Mindig úgy akartam, hogy eggyé 
lehessek, de csak egy kis résszel. Férfival, eszmével, 
családdal vagy hellyel. S azt hiszem, rájöttem, miért 
nem sikerült. Azért, mert végtére egy vagyok minden-
nel. Én vagyok a világ, elfogad és szeret, magamban 
hordozok tüzet, földet, tengert. Hagyj még egy kis időt. 
Innentől már más lesz. Öröm ébredt bennem.
Ingatta a fejét. Csillagfényű haja örvénylett körötte.
– Eddig is egy voltál. Eddig is így volt ez, csak te vakon 
éltél. 
Bólintottam.
– Adj még egy kis időt. Most kezdtem el látni. Valamit 
már érzek.
– Kaptál négy életet. Ott volt a kezedben, s eldobáltad 
őket.
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Fájdalmasan döndült s kihagyott a szívem. Bár 
visszakaphatnék közülük csak egyet! Bár megláttam 
volna, milyen kincset érnek!
Elém magasodott. Hosszú, vékony karján, felém nyúj-
tott kezén kéklettek az erek.
– Gyere!
A vén tölgyek együtt rázták a fejüket velem. A nyúlánk, 
hűs bokrok éppen úgy remegtek, a bársonyos mohák 
éppen úgy lapultak, épp úgy vetették meg lábukat a 
kövek.
– Nem megyek!
Irgalmatlan volt a tekintete.  Amikor hozzám ért, eldőltem 
a földön. Fémes fényű lángok csapkodtak köröttem. És 
a szívem, szegény, megriadt, remegett, ütemet tévesz-
tett. Zsibbadás lepte el megbénult testemet.
Még belenézhettem mély tekintetébe. Saját szemem 
láttam sötét íriszében. Mintha megszánt volna, halkan 
dúdolgatott, míg magához ölelt.
Én voltam az ember, kinek megadatott.
Én voltam az ember, aki nem értette.
És most megadatott, hogy megértsem végre.
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Rögzített renddé szerkesztettük a valóságunk. Hierarchiában élünk, és alkalmanként az 
elitet, amelyet mi hoztunk létre, újraválaszthatjuk. Ők rajtunk tapicskolnak, mi nekik tap-
solunk. 
Létrehoztunk egy rendszert, mert nem hittük el, hogy a Fény szabad. Nem hittük el, hogy 
mi: szabadok vagyunk.
Kell, hogy ne önmagunknak  lássuk, hanem nagyobbnak, erősebbnek, jobbnak. És 
fölépítettünk egy olyan világot azt, amiben mindig messzebb van az elérhetőnél, mindig 
távoli, mindig kint, messzi valahol, és az örök sóvárgásban nem figyelünk arra, ami kö-
zelibb, mint a kezünk és lábunk.
Pedig a Fény nem akar erősebb és jobb lenni, sem pedig nagyobb nálunk.  Mi magunk 
éppen olyanok vagyunk, amilyennek szeret minket a mindent átható szeretet.
Mégis, miért a szenvedés akkor, miért a vágy?
A Fény: egyszerű. És mindenhol jelenvalósága formává alakul. 
Ez a forma emberi. Nagyon ismerős arc, és nagyon emberi. Lehet egy ráncos férfi arca, 
olyan emberé, aki sokat megélt már. Megjárta azokat az utakat, amit egy embernek meg 
kell járnia. Volt a mélységekben és a magasságokban is. Lehet egy költő akár, énekes, és 
Leonard-nak hívják. Leonard Cohen-nek.
Sokan ismerik. Igazából nem jó énekes. Szinte dörmög csak, szaval a mikrofonba. Mégis 
sokan hallgatják világszerte, dalainak hatása felmérhetetlen. 
Pedig nem  tesz sokat. A Fényt szolgálja. Az Ő hangja. 
Leonard öreg korában is sokat koncertezik. Kell a pénz. Hiába, élni kell.

_Leonard
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Persze a Fényről nehéz még énekelni is. Sokan megpróbálkoztak vele.
Leonard ír egy dalt, az lesz a címe, hogy „Megyek haza!” Nem ő találja meg a Fényt, ha-
nem őt az. 
A Fény szeretetteljes és végül is: bajtársias.
Leonard egyébként egyszerű ember, semmi extra. Extremitás főleg nem. Ugyan, minek? Ő 
csak verseket ír és énekel. A nőket, azokat persze szereti. Hahá! Nagyon. A bort is. 
Miről énekel?
Az életről. 
Egyszerű dalok ezek. Szerelem, Fény, otthon, Zsuzsanna. 
Amiről a férfiak szoktak énekelni.
Bárd, énekmondó Leonard.
Egy holland férfi, Merlijn Twaalfhoven  szintén zenével foglalkozik. Na, jó, zenész, de 
van egy konkrét célja: olyan események feltalálása, amelyek valóságosabbá teszik az 
életet. Például Cipruson  koncertet komponál, ahol a válaszfal mellett zenéltek görögök és 
törökök, mindegyik a saját oldalán. Aztán palesztin lakásokban tartandó házi koncerteket 
szervez Jeruzsálemben, hogy az emberek rövid időre elfelejtsék ideológiai különbségeiket. 
Azt mondja: 
„Ha a lényükben akarod megérinteni  az embereket, akkor össze kell velük kapcsolódnod 
és kockázatot kell vállalnod.”
Leonard, szintén valóságot akar mindenütt, valami hasonlót vall: „A büszkeség bűne, ha 
titokban azt gondoljuk, hogy a szellemi világ, egy fajta elit katonái vagyunk: délcegebbek, 

Fibonacci számok 
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bátrabbak, vakmerőbbek, rettenthetetlenebbek. Nem, a szellemi világ mindenütt jelen 
van” Életünk minden helyzetében, kerítéseken és falakon innen és túl.
Elgondolkodtató a szó... valóságosabb. Nem jobb, szebb, igazabb, több, hanem valóságos-
abb. 
Az, ami. 
Fény.
Amikor ez a Fény megszólítja, persze Leonard büszke... emberi, esendő, de szolgál... 
bölcsnek érzi magát, látomásokkal áldott férfinak, és tudja, hogy ő az, aki erre a célra 
megfelel. Igazából alázatos. Nagyon is alázatos. 
Leonard, az énekes haza megy, legalábbis erről szól a dal. A vállán súlyosodó teher nélkül, 
karmája nélkül. Megemeli kalapját, talán reggel, pirkadatkor éppen, és elindul. Oda, ahol 
jobb, mint azelőtt. 
Jobb? Inkább valóságosabb..már nem is kell kiállni a színpadra. Csak egynek lenni azzal, 
akinek a nevében eddig szólt.
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Na igen, még írna egy dalt. Persze a szerelemről is. Miért ne? Szent dolog az! 
Vagy a szeretetről, megbocsátásról, és arról, hogy mit tesz az ember, ha semmi sem 
sikerül neki. Talán kiált egyet, hogy túlzengje az egész szenvedést. vagy mindent gyógyító 
áldozatot hoz, de aztán mégsem... a Fénynek nem erre kell ő.

Nem, a Fény szabaddá akarja őt tenni, beláttatni vele, hogy nem létezik teher, és nincs 
szüksége a dolgokon keresztüllátni, hanem csak cselekedni, amit a Fény mond neki. Mások 
szolgálata ez, továbbadni, amivel a Fény ajándékozza meg.
Semmi több.
Mégis sok. 
Minden. 
Nehéz?
Nevezetes névtelenségben szolgálni.
Elindulni. 
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Cím: „Apokrif”
Keletkezés:  XX. – XXI. sz.

Lelőhely: közép – kelet Európa  
Nyelv: ismeretlen

Állapot: töredezett
Azonosító: 2/2085-NA/4.24.

… akkor az angyal megjelenik a tűzben s a betelt idő számot ad önmagáról az utolsó kezdet 
pillanatában…… hol hajnalonként már csak a kelő nap képe tükröződik, a test  lehámlik… 
s utolsóként marad az évezredek árvasága, az árvaság s mind a remegő összegyűrt kezek 
…………………………………................................................................................……
szem a szemből kifordítva, test a testtől elválasztva, kéz a kéztől elszakítva, hang a hangtól el-
némítva
…………………..........................................................…………………………………
így, háromezer  év után  nem maradt más  –  háromezer hétszáz év után
egyedül,  a tér és az idő végtelen partnélküliségében, 
egyedül, a lehunyt  szemek mögött tükröződő óceán sziklás, töredezett  partján,
egyedül, szemben a sorssal, mely kinyújtott kezeid meggyűrt barázdáiban most végzetté 
teljesedni  készül,
egyedül, férfiként, háromezer évesként – háromezer hétszáz évesként
…………………………………….........................................................………………
szem a szemből kifordítva, test a testtől elválasztva, kéz a kéztől elszakítva, hang a hangtól el-
némítva
……………………..........................................................………………………………
…sikolysuttogás néma árnyék fénye, a megérkezés illata – érintése, 
a tenger- keringő táncrendjébe jegyzett utolsó, tétova  lépés, 
mikor az istenek könnyed, fesztelen, üres zsivaja csendesedni készül,
mikor a lantok elhalkulnak, 
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mikor a szeráfok édes fáradtsággal tekintenek a kertre nyíló  ablakokon át a levendulaillatú éjbe, 
mikor magányosan állsz a csarnok közepén,
egyedül – 
………………..........................................................……………………………………
… arcodat permetező északi szél csöndje ……............................................................……
…………..........................................................…………………………………………
… ott  a szemet felnyitják, ott a testet megmossák, a testet megmossák és a kezet kinyújtják, 
hol a hangot szakítják és a szívet olajozzák, ott – ……….....................................…………
................................................................................................................................................
…férfiként, háromezer hétszáz évesként, szemközt a szelekkel, szemközt az istenekkel ……
………………......................................................................................................................
eredj hát, – mondják 
menj, szabad vagy – 
………………..........................................................……………………………………
… akkor az angyal megjelenik a  tűzben, s a kelő napban nyíló tér felett, ott, a távolban, hol  
a lehámlott hajnali test lélekkel teljes harmatvízében Phoibos fürdik, majd a folyók és a ten-
gerek felett szétterül …………. és a völgyek és a hegyek közt átölelő ……….. és az égbolt 
…………… majd utolsóként az óceán, az óceán és a csillagok  s az óceán felett, mind a csil-
lagok és a határtalan szelek ………………………………………………………………
……………………
{a pergamen itt töredezetté válik – a kézirat megszakad} 
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Mayer Zsolt
Rege

Hajnalhasadás
soha déllé nem forrva

egy tömegtelen

részecske sehol 
nem volta örök halál,
születés mindig újra

meg újra fénynél
sebesebb villanás a
lett valahol, mintha

minden ami más
ugyanaz volna egyre 

lüktetőbb jelen

léttel teljes egy,
őshajtásként beojtva 

a mindenholba
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 ARC-
KÖNYV

Teréz anya kérdései, válaszai:
A legszebb nap? – Ma.
A legnagyobb akadály? – A félelem.
A legkönnyebb? – Tévedni.
Minden rossz gyökere? – Az egoizmus, az önzés.
216,662 elérés

„Az emberek gyakran logikátlanok és önzők.
Bocsáss meg nekik akkor is.
Ha kedvesen viselkedsz, az emberek megvádolhat
nak, hogy hátsó szándékaid vannak....”

Teréz Anya
88.028 elérés

„Nincs harmadik lehetőség: a szeretet vagy felté
telekhez kötött, vagy feltétel nélküli. ...Mindaddig, 
amíg feltételeket szabok, nem szeretlek igazán té
ged. Csupán cserét ajánlok fel, nem pedig ajándé
kot. Az igazi szeretet ingyenes ajándék és mindig 
annak is kell maradnia.”

John Powell
97.400 elérés

válogatás 
az Aquarius Kincsei 
FB oldalon megjelenő, 
legnépszerűbb 
posztokból. 

A teljes poszt

A teljes poszt

A teljes poszt

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1143904245647192/?-
type=3&theater

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1145337425503874/?-
type=3&theater

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1158035444234072/?-
type=3&theater

AQUARIUS KINCSEI31



A töpörödött apácácska, a Szent, lóbálja picinyke lábait, míg a papucskája le nem esik a földre. 
A világ vallási vezetői elébe járulnak és kezet csókolnak neki. 
Szinte elvész a nagy székben, teste már nem is él  talán, csak azért használja még, hogy az a 
kézcsók megtörténhessen. 
Hogy megannyi igazság meghajoljon, letérdeljen.
Róma. 
2014, vagy 2015. Talán éppen 2016.
Elvégeztetett.
A nagy mű, ez a csodálatos egész teljessé vált önmaga nagyságában...
(Az apácával, a Szent-tel aztán mindenki elkészíti a maga kis szelfijét. A kutyusok, cicusok, 
igazságok mellé bekerül az ő képe is a másodpercekig villogó történelmekbe.)

És akkor most ezzel együtt így,  önmaga korlátait összetörve megszűnik létezni?
A kultúránk itt született, ez a gyönyörű, ősi tanításokat átértelmezett, az örök születés mocs-
kában soha hitelessé nem alakuló ezer történelem szövedéke.
Kölykeimmel, mert nem látták még, hiszen később testesültek testvéri egységünkből gyerme-
keimmé, megnéztük a Mátrix trilógiát és pár dologra felfigyeltem...mennyire konvex az általam 
lenézett ezo tanításokkal... megváltók, korszakok, blabla... és a nagy ígéret, a megszabadulás!
Az Építész szenvtelen, hiszen a két ajtó is az ő műve. Minden lehetőség is tehát, annak el-
lenére, hogy a döntés fogalma számára értelmezhetetlen. Ő nem választ. Az ő műve a Mátrix, 
és az övé Zion is. Az emberek, és a gépek világa is. 
A Megváltó: anomália, mutáns. Az a változat, aki által megújulhat ami elérte a határait, és az 
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átalakulásban pusztulnia kell. Persze a Megváltónak is, ugyanis ő az: aki mindazoknak a prog-
ramoknak a manifesztációja, ami nem valósult meg az addig, mert nem azokat választottuk.
Egy zárt rendszeren belüli permanens, ciklikus hallelujah... és mindaz sátánivá öregedik ami 
addig angyali volt,
Mert szerepét betöltötte, megrekedt, fejlődni, frissülni nem tud tovább.
Smith a képére formál mindent... ebben látja a megszabadulás lehetőségét, uralni, behab-
zsolni: „csak én, csak én legyek!”, és minél erősebb entitást ejt rabságba, minél nagyobb lesz 
a hatalma, annál kisebb esélye a végső győzelemre. Az utolsó, akivel a tagadás egyesülését 
realizálja – „csak akkor vagyok, ha te nem vagy”– a legerősebb szentség, az Orákulum... nem 
minden Isten, hanem minden Smith...
Az Orákulum a tapasztalatok összessége, a teremtés első okozata, ami feltételezi a következő 
lépést. Környezetében megtalálható minden addigi történet, ő a karmikus középpont. 
Ott található a kis lakásban ami: volt.
A kanálhajlító fiú, aki „maga a kanál”. Láthatóan kanalakkal tölti a napját szegény gyerek. 
„A ka nál én vagyok” Ilyesmit XIV. Lajos is mondott, egy egész államot hajlítgatva. Csúnya 
történet.
Ránéz a gyerek kanálra, és az hajlik. Mert egyek. Húha.
Azta.
És?
Neo viszont a megváltó.  Ez azért valami! 
Kanálhajlítókkal tele a padlás, megváltóra nagyobb az igény. És az Orákulum az, aki ezt nagyon 
jól tudja, mert a tapasztalatok határához ért.
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Fibonacci számok 
a természetben

Miért Neo a megváltó?
Mert ő képes egyedül megújítani, meghaladni az addig történteket.
Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges Smith.
És itt álljunk meg egy szóra!
Hajlamosak vagyunk az ellenerőket holmi hívatlan sátáni bohócoknak tartani, akik belekontár-
kodnak Isten bácsi nagy művébe.
Ellenerő? 
Lehet...vagy olyan erők, akik megsemmisítik és feldolgozzák a stagnáló, megrekedt valóságot. 
De ha nem is alkotók, mindenesetre szerepük igen komoly. Ugyanakkor:ennyi a szerepük és 
nem több.
Mondom: nem több!
Neo-Smith meghatározott  végbe torkolló útja helyett helyett a kiteljesedő korlátlanság – lehe-
tő sége, hogy nem átváltoztat mindent a maga képére, hanem: mindenné válik. Azaz: semmivé.
„Csak akkor vagyok, ha te is vagy”
Az egyetlen, aki felismeri a gépi és az emberi világ egységét. Ahol más sötétséget, rettegést 
lát, tapasztal, ő csodálatos, semmihez sem fogható fényáradatot.
A kérdés természetesen az, hogy valósult e meg valami mégis a ciklikusságon túl? Átélve 
átértelmezett történeteinket, meghaladhatja e azt, ami eddig egy isteni manifesztáció le-
hetőségének hittünk... leveti e az álarcait, mert oly sokat megtapasztaltunk már, és felragyog 
az, amire eddig nem figyeltünk? Félelmeinkre építünk, a megszokott  válaszokra, amely egy - 
mástól zárt részletekre bontja az egészet, és mindet igyekszik kihasználni, hogy a részle tek 
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konfliktusaiban mindez fölé emelkedjen, uralva, birtokolva a szerkezetet? Vagy hisszük, hogy 
minden a Fény egy-egy, önmagában is tündöklő fmegnyilatkozása, amely dicsőségről di-
csőségre formálja közös egünk... az Örökkévalót?

„Vidal úr a pultnak támaszkodott, cigarettáját csendesen szívta, aztán fel-
nézett. A pokolnak nincsen feneke, szólt. Aki belebukik, abban a zuhanás 
örök. Az őrületnek nincsen alkonya, mert éjszaka. Csodákat várni? Jó. És 
az egymásra kívánt átkok teljesülését. Minden perc kárba vész, amit nem 
jajveszékeléssel töltünk. Aztán kezüket tördelik, és azt üvöltik, nem én vol-
tam, nem én. Hát ki? Most már azt az egyet biztosan tudom, hogy készülőd-
hetünk. Elodázni? Még lehet. De nem sokáig. Jön. Jön a pillanat, amikor 
felébredünk. Készüljetek a nagyszerű ébredésre. Hogy milyen áron és melyik 
évben? 
Úgyis mindegy. Háború? Lehet. Lehet forradalom vagy körmenet vagy vezek-
lés, lehet bál, de valószínűbb, hogy éhínség, lehet ünnep, de azt hiszem, 
inkább tűzözön, mert mindenki erre vár. Mindegy? Készüljetek a nagyszerű 
ébredésre! Csak ott lehetnék. Legalább a kapuig érjek, az ígéret földjére 
legalább egyetlen pillantást vethessek, egyetlenegyet!” 

Hamvas Béla Karnevál, befejező mondatok 
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„Soon oh soon the light
Ours to shape for all time, ours the right
The sun will lead us
Our reason to be here”

Yes: The gates of delirium (1974)

Megírták filozófiában, megírták lírában, pró
zában. Megcsinálták festészetben, kép ző
mű vészetben. Megfogalmazták zenei leg.  
Moz  góképről ne is beszéljünk…
  
A lenyomatok, a hírek, a tudósítások, mik 
kiállták Kronosz vas fogának porlasztó ere
jét itt élnek velünk. Sok kísérlet volt – le
het nézni, olvasni, hallgatni, szemlélni őket: 
egyszóval elmélyülni bennük. Hogy miben 
is? Hát az Evangélium történetének lenyo
mataiban, azaz a lélek, a hallhatatlan lélek 
útkeresésének, infernójának, tisztulásának   
és hazatalálásának történeteiben, képeiben, 
muzsikáiban. Mert minden nagy mű – tehát 
ami nem pusztán művészi akrobatika, azaz 
képes önmagán túlmutatni  –  erről szól.   
A létnek erre az egyszerű valóságra re
dukálódik ezt az utat ábrázolja, közvetíti.
A modern korban – ezen belül a modern 
zenében – a Vízöntő impulzusra mélyen, 
adekvátan és önmagán túlmutatóan reagáló 
alkotást keveset találunk. A „beat nemzedék” 
zenei formavilágában – mely akár a –, per sze, 
születtek kimagasló teljesítmények, azon
ban legtöbbjük korlátos maradt. Morrison, 

HANGOLÓ

Grócz Attila: 
Túl a delírium 

kapuin
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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. 

HANGOLÓ

Joplin zeneileg és létvalóságban egy a ránt 
„csak” a határokig jutott, azokhoz a ha
tárokhoz, ahol a hétköznapi élet langyos 
komfortját egy magasabb rezgésű élet
tér iránti tüzes vágy feszít szét. „Light my 
fire!” – kiáltja Morrison, s valóban: önnön 
útkeresését 27 évesen felégetve még saját 
Purgatóriumába történő belépése előtt  –  így 
az ajtók (Door’s) mögött szétáradó fénybe 
történő belépés helyett –, a delíriumot vá
lasztotta. 
Az ember azt gondolná, hogy zeneileg 21 
perc 50 másodpercbe sűríteni mindazt, 
amire az irodalomban például Danténak ter
cinák ezreire volt szüksége szinte lehete
tlen. És mégis: a Yes „The gates of delirium” 
1974 decemberében debütált darabjában ez 
sikerült. Ez a – rendkívül összetett, tömény, 
ugyanakkor átemelő – darab a nemzedék 
azon kevesei közé tartozik melyben a kor im
pulzusa teljes egészében „átszűrődik” kife
jeződik, tehát nem marad töredékes. Ez a mű 
EGÉSZ. Egész abban a vonatkozásban, hogy 
az Evangéliumi történetet az első szótól az 
utolsóig a maga teljességében fogalmazza 
meg, adja át – zeneileg,  ezzel gyakorlatilag 
az Isteni színjátékkal, az Oidipus trilógiával, 
vagy Tarkovszkij Stalkerével egyenértékű.
A legegyszerűbb hétköznapi termino lógiával 
indított darab káprázatos ívre feszülve jelení
ti meg a kizökkenést, a Lélek sötét éjszaká
jának pokoljárását, mely nek mélysége, di
na  mikája, kakofóniája a fokozhatatlanság 

Grócz Attila: 
Túl a delírium kapuin
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határáig viszi a befogadót – hogy annak 
legmélyebb pontján – átmenet nélkül, egy 
távolról megszólaló gyönyörűséges, könnyed 
üveghangkompozícióban átemelje a lelket 
az infernálisból a szakrálisba és kisimított, 
hosszan, magasan tartott lágy ritmusával 
kinyissa az Univerzum kapuját, hogy a haza
tért, újszülöttet letegye az éppen a lemenő 
Napot szemlélő, mármár unatkozó Jóisten 
lábainál. Mindezt – persze: religioso, Dmoll
ban.

Figyelem: a darab kizárólag azok számára 
élvezhető, akik a BetlehemGolgota tengely 
misztériumát hajlandók átélni – zeneileg is.

HANGOLÓ

Grócz Attila: 
Túl a delírium kapuin
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ÉLŐ-KÉP
SZÍNHÁZ

Gál Katalin: 
Rózsakert a sivatag-
ban, fényjátékok
angyalhangon

Az Élőkép színház két alkotása nagy hatás
sal volt rám a közelmúltban.

A szőnyeg című interaktív előadásra hívtak 
egy novemberi estén. Mindössze annyi elő
zetes információm volt, hogy egyszerre né
gyen vehetnek rajta részt, „hogy ne csak 
nézni, hanem tapintani is lehessen az előadás 
díszletelemeit, melyek akár érintésre meg 
is szólalhatnak… Vizuális és gondolati 
látomásokon keresztül – képek, szövegek 
és érinthető díszletelemek segítségével – 
finoman és meditatívan ve zet el egy keleti 
szőnyeg motívumaiból kirajzolódó valóság 
egyre mélyebb ré tegeibe. A stációkat vé
gigjárva személyes élményt kaphatunk egy  
– a keleti misztika által inspirált, művészi 
nyelven átszűrt és egybeszőtt – beavatási 
útról. A szőnyeg zarándoklatra hív a siva
tag belsejébe, egy romvárosba, a fekete 
asszonyok különle ges rózsakertjébe.” 

Számomra különösen kedves szúfi témájú 
könyvek, filmek jutottak eszembe a kibon
takozó képek hatására (Darqawi: Az em-
lékezés rózsakertje vagy Bab’Aziz, a sivatag 
hercege). Idézni szeretnék az elhangzottak
ból, hogy kicsit érzékeltetni próbáljam, mi
lyen élményt nyújt ez a rendhagyó előadás.

A fekete asszony szavait hallom az utazás 
első részében: „Fontos feladatunk, hogy a 
lelkeket felkészítsük az esküvőre, melyet 
majd az örökkévalósággal kötnek”.
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Gál Katalin: 
Rózsakert a sivatag-

ban, fényjátékok 
angyalhangon

2

Majd a mesélő szólal meg:
Szemben az oszlop mellett egy törékeny 
nőalak áll. Fekete leplében szinte teljesen 
beleveszik a terem félhomályába. Rádöb-
benek, hogy ő az, akinek láb nyoma ide-
vezetett. Az arcát elfedő fátyol keskeny 
résén keresztül belenézek a szemébe, 
és ugyanebben a pillanatban riadtan ke-
rülök tudatába annak, hogy ő mindvégig 
az én szemembe nézett. De riadtságom 
szertefosz lik, mert tekintete mély, nem 
tolakodó. Mintha ezer élet felhalmozott 
tapasztalatával zabolázná tudatom csa-
pon gó gondolatáramát, elmém elcsende-
sedik... nem érzékelem az idő múlását... 
nem érzékelem meddig állunk így egymás 
tekintetében.

A fekete asszony így szól:
Meg kell tanulnod lépésrőllépésre le csen
desíteni a benned megszólaló han  go kat. 
Egyiket a másik után kell megértened, 
aztán a megértés fényében elfogadnod... 
hogy végül képessé válj az elengedésre. 
Én lélekben veled leszek, de végül a saját 
erőd és tapasztalatod által kell meg ér
kezned városunkba, akkor már nem se-
gíthetek.
Ha majd félelmeid gyengülnek, felfénylik 
benned is a te rózsád, az általad felismert 
isteni igazság rózsája... Arra kérlek, hogy 
amennyire tőled telik, mindig emlékezz 
erre az igazságra, minél többször idézd fel 
magadban... mert ha ápolod a rózsádat, Is-
ten felé tartasz!

ÉLŐ-KÉP
SZÍNHÁZ
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Gál Katalin: 
Rózsakert a sivatag-
ban, fényjátékok 
angyalhangon
3

És elérkezünk a rózsakertbe, ahol a kéz
bevett rózsák Exupéry Citadella c. művének 
szavaival meg is szólalnak:
Mielőtt az élet elválasztott volna minket 
egymástól, úgy éltünk, mint két testvér. 
Nem sokat beszéltünk, csak sétáltunk a 
rózsakertben, és nézegettük a rózsákat 
meg az eget. Nem tudom, hová vetett a sors. 
Egyszer levelet kaptam tőled, s a levél-
ben ez állt: „Ma reggel megmetszettem 
a rózsáimat.” Ettől kezdve nem nyughat-
tam. Napokig gondolkoztam a válaszon, 
majd végül ezt írtam neked: „Ma reggel 
én is megmetszettem a rózsáimat.” Azó-
ta olykor megesik velem, hogy pirkadat 
előtt lassú léptekkel ballagok a rózsa
kert irányába. Jobbra-balra nézegetek, fi-
gyelmesen egy-egy rózsaszál fölé hajlok, 
s egyszerűen így szólok a szívemben: „Ma 
reggel én is megmetszettem a rózsáimat.” 
S tudom, hogy üzenetem téren és időn 
keresztül el fog jutni hozzád, hisz közös 
istenünket köszöntöm, aki a hajnalban 
ébredő a rózsatő. 

* * *

Decemberben nagy örömmel fedeztem fel 
egy másik kedves olvasmányomra épülő 
előadásukat.
A FÉNYGOLYÓK Az angyal válaszol c. könyv 
felhasználásával készült. Az „angyal” által 
megfogalmazott metafizikus minőségek és 
a látvány absztrakciója mentén az előadás 

ÉLŐ-KÉP
SZÍNHÁZ
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fókuszában életünk láthatón túli struktúrája 
áll. Az est végén pedig elhangzik Jalaladdin 
Rumi: Az atomok verse.

(...) “a képek egyszerűek, letisztultak, hang
effektusok kísérik az előadást. A színen 
csak az egyik női alakot látjuk, aki ember, 
és az angyalnak nevezett magasabb rendű 
spiritualitással, belső hanggal, a mesterrel 
folytat párbeszédet az élet nagy kérdéseiről 
úgy, hogy közben az instrukcióinak is ele
get tesz. A másik entitásnak csak a hangját 
lehet hallani. 
A két lélekszerű alak mellett az est fő
szereplője a bezárt és körülhatárolt fény, a 
világító gömbtest. A lassú, szinte megállí
tott pillanatok nagy koncentrálást igé nyel
nek a nézőktől, a gömb alakforma változa
tainak látványa adja a folytonos ságot, az 
egyedüli kapaszkodót”. 
(rockstar.hu)

Szeretném ezt az élményt is néhány 
idézettel érzékeltetni:

Eleget aludtál!
Ha mindig az álomra figyelsz, csak egyre 
mélyebbre süllyedsz az álomban, mert 
elfogadod ébrenlétnek.
Pontról pontra kell felébredned.
MINDEN PORCIKÁDNAK FEL KELL ÉBRED-
NIE.
Aki eleget aludt, magától ébred.
A hiányzó erő zárja le a szemet, de ha 
megtelt erővel, magától kinyílik.

Gál Katalin: 
Rózsakert a sivatag-

ban, fényjátékok 
angyalhangon

4
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Mindent szabadon teszel.
Elfogadhatsz és elutasíthatsz, 
emelkedhetsz és süllyedhetsz.
Rajtad múlik.
– De az igazi szabadság: SZOLGÁLAT.

Minden adatik, amire szükséged lesz 
És amennyit tovább tudsz adni, annyi a 
sajátod. 
Csak ŐTŐLE kaphatsz egyedül. 
Mindenki másnak segítened kell és adni.
Minden gondolat, amivel rám gondolsz, 
finom szál... lehelet vékony.
És mégis ellensúly ezer és ezer kötélre, 
amivel a föld húz magához.

Vigyázz a mértékre!
Mert ami több, úgy le, mint föl,
az letérés az útról.
Ezért érzed: sok-kevés.
A KETTŐ KÖZT VAN AZ ÚT: ELÉG.
Az elég az egyensúly
erő és anyag, véges és végtelen között.
Mindenkinek van kulcsa a mértékre.
Ha betöltöd – növekszel, 
Ha nem – sorvadsz.
HA MINDEN ÖRVEND KÖRÜLÖTTED, 
AKKOR HELYES A MÉRTÉK.

Gál Katalin: 
Rózsakert a sivatag-
ban, fényjátékok 
angyalhangon
5

ÉLŐ-KÉP
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 https://youtu.be/pjW3rJEM9lc
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Hogy elérj a végtelen FÉNYIG, 
túl kell, hogy jussál a teremtett síkon. 
Különben nem éred el.
A teremtett sík – burok.
Benne elrejtve van az átjáró.

Benne találod meg az ébredést, 
nem rajta kívül.

Van egy pont, az uralom, a biztonság 
pontja, a gyújtópont, ami túl van az időn.
Ez a pont az Örökkévalóság.

A Valóság.

Lépj ki az időből és ura leszel: 
MEGSZABADULSZ ÉS MEGSZABADÍTASZ. 
Többé nem fogoly, hanem lakó leszel a 
gömbben.

Ó Nap, kelj fel! Az atomok táncolnak,
Önkívületben táncol a világegyetem,
Felszabadultan, test és elme nélkül.
Füledbe suttogom, táncuk hová vezet.
Minden atom a sivatagban és a szélben
fényétől részegülten őrültnek látszik
Minden lélek, boldog vagy boldogtalan,
szerelmes lesz belé, akiről semmit sem 
mondhatok.

Rúmi: Az atomok verse
Gál Katalin: 

Rózsakert a sivatag-
ban, fényjátékok 

angyalhangon
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 https://www.youtube.com/watch?v=Udc42YQlNQc
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ISTENI BÖLCSESSÉG 
– ISTENI TERMÉSZET
José Bouman 
és Cis van Heertum 
szerkesztésében: 

LAPOZÓ

„A bölcsesség felmérhetetlen kincs, mert ő az isteni erő lélegzete és a Mindenható 
dicsőségének egy sugara; az örök világosság fényessége, az isteni hatalom tiszta tükre és 
jóságának képe” – ezek az egyik Rózsakeresztes Kiáltvány, a Confessio Fraternitatis (1615) 
előszavának nyitó sorai.
Azaz a gazdagon illusztrált kiadvány azt szemlélteti,  hogy tizenhetedik századi gondolkodók 
miként képzelték az isteni bölcsesség eljutását az emberhez. A  könyv tárgya: Isten, ember 
és természet kapcsolata a kora tizenhetedik század képi nyelvén, amint azt a Rózsakeresztes 
mozgalom Kiáltványai ihlették.
Az Isteni bölcsesség – Isteni természet könyv ezeknek a tizenhetedik század eleji „ikonotex-
tusoknak”(sűrített, képi üzeneteknek) a bölcsességével szeretné megismertetni az olvasót. E 
képek művészi módon juttatják kifejezésre, hogy a Természet Könyvének vizsgálata valóban 
szent cselekedet, a teremtés maga az isteni bölcsesség bizonyítéka.

A Rózsakeresztes Testvériség által javasolt általános megújulás célja az egyetemes tudás és 
bölcsesség megosztása, és ezek kölcsönös szintézisre emelése volt, amint az ebben a szép 
analógiában is kifejeződik: „ahogyan minden magban benne van az egész fa és annak ter-
mései, úgy az egész világegyetem is benne van kicsiben minden egyes emberben, vallásával, 
politikájával, egészségével, testének részeivel, természetes vonásaival, beszédével, szavaival 
és műveivel együtt és ezek mindegyike részese ugyanazon harmóniának és dallamnak, aho-
gyan Isten, az ég és a föld.”

A könyv rendelhető: http://aquariuskincsei.hu/termek/isteni-bolcsesseg-isteni-termeszet/
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ISTENI BÖLCSESSÉG
– ISTENI TERMÉSZET 
A Rózsakeresztes Kiáltványok üzenete
a XVII. század képi nyelvén

Az Aquarius Kulturális Alapítvány részt vesz a 
nemzetközi Kiáltványok400 projektben, mely-
nek célja, hogy ismertté tegye a XVII. századi 
rózsakeresztes kiáltványok létezését, tartalmát, 
hatását – ezáltal élő hidat képezzen a rózsa-
keresztes kiáltványok szellemiségével. Ezen 
küldetés mentén 2017. tavaszára tudományos 
konferenciát és a kapcsolódó kiállítást tervez-
zünk, amelyek megvalósításán a következő fe-
lek működnek együtt:
• Bibliotheca Philosophica Hermetica 
 (Ritman Könyvtár), Amszterdam 
• Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 
• Center for the History of Hermetic Philosophy
 (Hermetikus Filozófiatörténet Tanszék,
  Amszterdami Egyetem)
• Aquarius Kulturális Alapítvány

Ehhez fűződően szeretnénk a témában érintett 
tudományos, művészeti és spirituális szemé-
lyekkel, műhelyekkel és intézményekkel való 
együttműködéseket is kialakítani. Valamint cé-
lunk az is, hogy feltárjuk és ismertté tegyük 
azo kat a Magyarországon felelhető szellemi, 
spiritu ális, tudományos kincseket, melyekben 

Aquarius 
Kulturális 

Alapítvány 
Hírei
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Ezt az utazó kiállítás a Ritman könyvtár és a 
Nemzetközi Rózsakereszt Alapítvány kezde-
mé  nyezésére jött létre, azzal a céllal, hogy em-
léket állítson a Rózsakeresztes Kiáltványoknak 
negyedik centenáriumuk alkalmából.

A XVII. századi Németországban megjelent 
vizuális anyagok rendkívül széles skálájára 
összpontosít. Ezeket az illusztrációkat részben 
olyan művészek és gondolkodók köre készítette, 
akiket Rózsakeresztes Kiáltványok közvetlenül 
inspiráltak; részben pedig olyan képeket jelenít 
meg, amelyek kifejezik a kapcsolatot Isten és a 
természet, a makro- és mikrokozmosz között.

A képek számos szerző műveiben szerepeltek: 
Heinrich Khunrath, Daniel Mögling, Stephan 
Michelspacher, Robert Fludd és Michael Mayer. 
Maguk a könyvek és kéziratok különböző helye-
ken jelentek meg: Hanau, Frankfurt, Augsburg 
és Oppenheim. 
Ez, a hatodik állomásként megrendezett kiál-
lítás a Ritman Könyvtár, a Center for the His-
tory of Hermetic Philosophy (Hermetikus Fi l o -
zó fiatörténet Tanszék, Amszterdami Egyetem), 
a Kulturális Ikonológia és Szemiográfia Kuta-
tócsoport (Szegedi Tudományegyetem) és az 
Aquarius Kulturális Alapítvány együttműkö dé-
sének eredményeként jött létre.

A kiállítás tárlatvezetéssel is megte-
kinthető, amit hetente más meghívott 
előadó tart.

Aquarius 
Kulturális 

Alapítvány 
Hírei

A RÓZSAKERESZTES 
KIÁLTVÁNYOK ÜZENETE 

A XVII. SZÁZAD KÉPI 
NYELVÉN

KIÁLLÍTÁS

Bővebb információ: http://aquariuskincsei.hu/esemeny/isteni-bolcsesseg-isteni-termeszet-kiallitas/
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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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