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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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Frances A. 
Yates: 

A Rózsakereszt 
világossága

Mi	 a	 különleges	 az	 1600-as	 évek	 Európájában,	 ha	 a	
Rózsakeresztesek	 történetének	 fényében	 vizsgáljuk?	 
Azok	a	híres	Kiáltványok,	melyek	1604	és	1616	között	
jelentek	 meg,	 nem	 csak	 úgy	 egyszerűen	 az	 égből	
hullottak	alá.	Frances	A.	Yates	„A Rózsakeresztes fel-
világosodás”	(1973)	című	könyvében	egy	varázslatos	
keletkezéstörténetet írt meg, amely azonban nem ma-
radt elvi viták nélkül.
Frances	A.	Yates	Európa	tizenhetedik	századi	történel-
mének	egy	feledésbe	merült	részéről	ír,	amikor	a	her-
mészi és rózsakeresztes gondolkodás nagy szerepet 
játszott	 Európában.	 Hogy	 ez	 milyen	 jelentős	 volt,	 és	
hogyan	 történhetett	 meg,	 hogy	 ez	 az	 időszak	 eltűnt	
a	 történelemből,	 az	 az	 olvasó	 számára	 fokozatosan	
világossá	válik.	Yates	nagy	szolgálatot	tett	azzal,	hogy	
a	 nyugati	 ezoterikus	 hagyomány	 történetét	 és	 annak	
szerepét a nyugati tudomány és orvoslás
keletkezésében	az	őt	megillető	helyre	állította.	Könyvét	
úgy	olvashatjuk	mint	egy	izgalmas,	tárgyilagos	be	szá-
molót, és így több mint egy történelemkönyv.
Mi	a	különleges	Európa	1600-as	éveinek	időszakában?	
Az	1604	és	1616	között	megjelent	Rózsakeresztes	Kiált-
ványok	egyszerűen	az	égből	hullottak	alá?	Ez	a	könyv	
megmutatja,	 hogyan	 vált	 ezekre	 éretté	 Európa.	 Yates	
a	bevezetőjében	ezt	 írja	erről:	„A	történelemből	eltűnt	
az	az	 információ,	hogy	a	„Rózsakeresztes	kultúra”	és	
a	„Rózsakeresztes	kiáltványok”	összeköttetésben	álltak	
ezzel	az	időszakkal,	és	hogy	e	Kiáltvány	alapján	indul-
tak	el	azok	a	mozgalmak,	melyek	Csehországban	John	
Dee	 szereplésével	 lejátszódtak.	 Feledésbe	 merült	 az	
is,	hogy	Frigyes	és	Erzsébet	uralkodásának	rövid	 ide-
je	a	hermészi	tanok	aranykora	volt,	mely	egy	Michael	
Maier	vezette	csoport	által	terjedt	el,	amely	gyakorolta	
az	alkímiát,	és	nagy	jelentőséget	tulajdonított	Dee	Mo-
nas	Heroglyphica-jának.	Remélhetőleg	ezen	történelmi	
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időszak	 európai	 eszmekincsének	 pontos	 bemutatása	
kiemeli ezt a témát az okkultizmus ragadós mocsarából, 
és	az	őt	megillető	törvényes	és	fontos	tudományos	is-
meretté	teszi.”
Az	1600-as	év	képét	szeretnénk	felvázolni.	Ez	Hollandiában	
egy	aranykor	kezdete	nagy	festőkkel	és	feltalálókkal.	A	
vallási	változások	teljes	gőzzel	elkezdődnek.	Az	1555-ös 
képrombolás	után	1568-ban	elkezdődik	Spanyolország	
ellen	 a	80	éves	háború.	Angliában	1600-ban	a	 rene-
szánsz	dicsősége	csúcsán	van.	Shakespeare	még	él,	és	
az	udvarban	játsszák	a	színműveit.	A	tudós	és	okkultis-
ta	 John	Dee	 (elhalálozott	 1608-ban)	nagy	befolyással	
volt	 I.	 Erzsébet	 királynőre	 (elhalálozott	1603-ban),	 aki	
támogatja	Európát	az	agresszív	Habsburgok,	a	katoli-
kus	ellenreformáció	szószólói	ellen.	I.	Erzsébetet	rend-
kívül	 érdeklik	 az	 okkult	 tudományok,	 és	 évjáradékkal	
támogatja	 azok	 gyakorlóit.	 Uralkodása	 alatt	 Anglia	 a	
reneszánsz	csúcspontját	éli.
Ellenáll	a	spanyoloknak	és	ezzel	a	pápai	befolyásnak.	A	
spanyol	armada	közvetlenül	az	angol	partok	előtt	szen-
ved	hajótörést.	Szövetséget	köt	a	holland,	a	német	és	
a	francia	protestánsokkal.	IV.	Henrik	Franciaországban	
támogatja	a	hugenottákat,	de	a	királyt	1610-ben	meg-
gyilkolják.
Velencében	ellenállás	bontakozik	ki	Róma	hegemóniá-
ja	ellen,	és	közeledési	lehetőséget	keresnek	Angliához.	
Dél-Olaszországban	Campanella	felkelést	vezet	a	span-
yol megszállók ellen.
Prágában	 a	 mély	 érzésű	 II.	 Rudolf	 császár	 (elhalálo-
zott	 1612-ben),	 dacára	 Habsburg	 származásának,	
heve	sen	 harcol	 a	 protestánsokkal	 szemben	 alkalma-
zott	 erőszak	 ellen.	 Életének	 vége	 felé	Csehországban	
még	a	vallásszabadságot	is	bevezeti	(amely	1618-ban	
a	30	éves	háborúhoz	vezet).	Az	ő	udvarában	szívesen	
látott	 vendégek	 a	 művészek,	 tudósok,	 alkimisták	 és	
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zenészek.	 Röviden	 szólva,	 Európát	 a	megvilágosodás	
szelleme	 hatja	 át	 –	 a	 rózsakeresztes	 felvilágosodás	
bölcsője.	 Yates	 az	 első	 két	 fejezetben	 arról	 ír,	 ahogy	
I.	 Jakab	 (I.	 Erzsébet	 utóda)	 a	 lányát,	 Stuart	 Erzsébet	
hercegnőt	 férjhez	 adja	 Orániai	 Vilmos	 unokájához,	
pfalzi	 V.	 Frigyeshez,	 a	 térdszalagrend	 lovagjához,	 a	
német	protestánsok	vezetőjéhez.	A	Londonban	1613-
ban	megtartott	 esküvő	 soha	 nem	 látott	 pompával	 és	
fényűzéssel	zajlik	le.	„A	Rajna	a	Temzéhez	csatlakozik,	
Németország	Nagy-Britanniával	egyesül,	a	csillagokból	
harmónia	áramlik	erre	a	házasságra”	–	tudjuk	meg	a	
krónikák leírásaiból és „minden	jóérzésű	ember	örömet	
és	elégedettséget	érez	a	házasság	miatt,	amely	a	vallás	
erős	alapját	képezi.”	A	házaspár	Heidelbergbe	költözik,	
de	előtte	Hágában	grandiózus	fogadtatásban	részesül,	
melyet	részletesen	leírnak.	I.	Jakabtól	azt	várják,	hogy	
támogatni	 fogja	 vejét	 a	 spanyolok	 elleni	 protestáns	
szövetségben. Jakab azonban mindazon dolgok el-
len	van,	ami	mágikus	tudománynak	tűnik,	és	mindent	
megtesz,	 hogy	 azokat	 megsemmisítse.	 Ezzel	 erősen	
akadályozza	 lányának	 Erzsébetnek	 és	 az	 ő	 férjének	
törekvéseit. Nem segít nekik.
Amikor	Rudolf	 1583-ban	udvarát	Prágába	helyezte,	 a	
város	 különböző	 alkímiai,	 asztrológiai	 és	mágikus	 tu-
dományok	kutatóinak	központja	lett	a	könyvtáraival	és	
„csodakamráival”,	ahol	a	kutató	szellem	mágikus-tech-
nikai	csodáinak	élhetett.	Prága	Európa	azon	emberei-
nek	Mekkája	 lett,	 akik	az	ezoterika	és	a	 tudományok	
iránt	érdeklődtek.	Odakerült	John	Dee	és	Edward	Kelly,
Giordano	Bruno	és	Johannes	Kepler.	A	zsidók	zavarta-
lanul	 folytathatták	 kabbalista	 tanulmányaikat.	 A	 Husz	
János	által	alapított	cseh	egyház	volt	az	első	reformált	
egyház	egész	Európában.	Rudolf	 toleranciája	kiterjedt	
a	cseh	egyházra	és	a	cseh	testvérekre,	egy	olyan	test-
vériségre, amely a tanítást misztikusan magyarázta. 
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Prága	 Rudolf	 idejében	 teljesen	 a	 kelet-európai	 rene-
szánsz	hatása	alatt	álló	város	volt.	A	város	világképek	
olvasztótégelye volt, titokzatos és izgató, mert nyitott 
volt	az	új	fejlődésekre.
Amikor	 Rudolf	 1612-ben	 bekövetkezett	 halála	 után	
a	 fanatikus	 katolikus	 főherceg,	 Habsburg	 Ferdinánd	
Steiermarkból a trónra lépett és a vallásszabadságot 
ismételten	megszüntette,	a	cseh	nemzet	ellenállt	és	fe-
lajánlotta	a	koronát	V.	Frigyesnek.	Frigyes	és	Erzsébet	
1619-1620-ig	–	Husz	János	követői	–	a	husziták	által	
megkoronázott	államfők,	de	csak	egyetlen	télen	át	(in-
nen	a	„télkirály”	elnevezés).	A	katolikus	bajor	főherceg	
azonban	 legyőzte	 a	 cseh	király	 seregét	 a	 fehér-hegyi	
csatában,	majd	elfoglalták	és	 feldúlták	Pfalzot.	A	hei-
delbergi nagy Palatina könyvtár anyagát elszállították 
Rómába.
Yates	 erről	 azt	 mondja:	 „Eltűnt	 egy	 egész	 kultúra,	 a	
műemlékeit	 meggyalázták	 vagy	 megsemmisítették,	
és	a	könyvei	és	archívumai	eltűntek.	Akik	meg	tudtak	
szökni,	azok	vagy	menekültekké	váltak,	vagy	erőszak,	
pestis	 vagy	 éhhalál	 által	 haltak	 meg	 az	 ezt	 követő	
szörnyű	években.”
A	3.	fejezet	bevezetőjében	azt	mondja:	„Mi	ezt	a	sze-
ren	csétlenül	 járt	 reneszánszot,	 ezt	 a	 korán	 érkezett	
megvilágosodást, vagy a rózsakereszteseknek ezt a 
helytelenül	értelmezett	hajnalpírját	kutatjuk	ki.	Mi	volt	
e	 mozgalom	 kiindulópontja,	 amely	 a	 „Rózsakeresz-
tesek	Kiáltványaihoz”,	a	felismerések	és	belátások	ilyen	
különös	korszaka	kezdetének	bejelentéséhez	vezetett?	
Erre	a	kérdésre	a	választ	a	pfalzi	Frigyes	körül	kialakult	
mozgalmakban és abban a törekvésében kell keresni, 
hogy	megszerezze	a	cseh	koronát.
Ezt	követően	a	Rózsakeresztes	Kiáltványok	szerzőjének,	
Johann	Valentin	Andrea-nek	az	életkörülményeit	írja	le.	
I.	Frigyes	württembergi	herceg	(elhalálozott	1608-ban) 
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alkimista, okkultista volt és kedvelte az angolokat. 
Stutt	gartban,	az	ő	fővárosában,	1603-ban	megkapta	I.	
Ja	kab	rendkívüli	követétől	a	térdszalagrend	rendjelét.
Yates	erről	így	ír:	„A	térdszalagrend	követének	és	az	őt	
kísérő	színésznek	a	látogatása	a	gazdag	képzelőerővel	
megáldott	 fiatal	 tübingeni	 diák,	 Johann	Valentin	And-
reae	 számára	bizonyosan	 ösztönző	 esemény	 lehetett.	
1616-ban	írt	könyve,	A	Rózsakereszt	Krisztián	alkémi-
ai	menyegzője	tele	van	egy	bizonyos	testvériség	vagy	
testvériségek pompás szertartásaival és ünnepeivel, és 
színdarabok	lebilincselő	részleteivel.	Mint	művészi	kife-
jezések,	ezek	érthetőbbek	lesznek,	ha	ezeket	az	Andre-
ae-ra	ható	korábbi	angol	befolyások	következményeinek	
látjuk.	Ezek	mind	színészetileg,	mind	a	szertartásokat	
illetően	 egy	 új	 és	 eredeti	 mestermű	 ihleteként	 szol-
gáltak.”	 John	 Dee	 szerepéről,	 aki	 mint	 tanult	 ember	
Németországon	át	utazva	nagy	hatást	keltett,	azt	mond-
ja	 Yates:	 „Nincs	 kétség	 afelől,	 hogy	 Rózsakeresztes	
publikációkra	úgy	kell	tekintenünk,	mint	amelyek	végső	
soron	 John	 Dee	 mozgalmára	 vezethetők	 vissza.	 Dee	
eszmevilága	a	pfalzi	 választófejedelem	angol	kapcso-
latai	révén	érhette	el	Németországot	és	terjedhetett	el	
Csehországból	kiindulva	 [...].	 Izgalmas	gondolat,	hogy	
a rózsakeresztesek mozgalma Németországban Dee 
20	évvel	korábbi	csehországi	küldetésének	kései	ered-
ménye	lehetett.”	
A	Yates	könyvének	 (1973)	megjelenése	után	eltelt	40	
év	 irodalomtudományában	 különféle	 szakterületek	
nem	zetközi	 tudósai	 kimutatták,	 hogy	 ez	 az	 állítás	
nem	állja	meg	a	helyét.	Dacára	annak,	hogy	a	Monas	
Hieroglyphica	 nagyon	 érdekes	 és	 fontos	 jelenséget	
ábrázol,	 biztonsággal	 kiindulhatunk	 abból	 a	 tényből,	
hogy	 ezek	 a	 Kiáltványok	 Tobias	 Hess,	 Christoph	 Be-
sold	és	Johann	Valentin	Andreae	körében	keletkeztek.	
Néhány	rokon	szellemű	ember	belső	körében,	hét	em-
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ber	 „szeretetszövetségben”	 keletkezett	 a	 Frama	 Fra-
ternitatis,	 melyet	 megragadott	 Tobias	 Hess	 szelleme	
a	 „Rózsák	 Közösségé”-nek	 elképzeléséből	 kiindulva.	
Ők	felülemelkedtek	a	világi	ellentétek	mozgalmain,	egy	
olyan	 közösségből	 kiindulva,	 amely	 egy	 intelligensen	
alkalmazott	és	egyetemes	emberszeretet	jól	átgondolt	
caritas-szeretetén	alapul.	Így	keletkezett	egy	új	szellemi	
erő,	melyet	ez	a	kör	Európában	aktiválódni	látott:	annak	
a	megvalósítását,	ami	a	reformáció	alapvető	célja	volt.	
És	ebből	a	megvalósításból	valami	nagyobb	keletkezett:	
egy	szellemi	apaság,	egy	személy	Christian	Rosenkre-
uz	 névvel.	 A	 szellemi	 világ	 egy	 hatósugara	 megtes-
tesült,	megjelent	a	húsban	és	a	vérben.	A	barátságnak,	
törekvésnek és szellemi kutatásnak és észlelésnek 
ebben	a	szférájában	a	fény	valóságosan	újraszületik.
Ezután	a	kitérő	után	térjünk	vissza	Yates	kiváló	könyvére.	
Arról	a	kalandról,	hogy	pfalzi	Frigyes	herceg	Csehország	
királya	lett,	azt	olvashatjuk:	„1614-1619-	ig	a	Rózsake-
resztes	 Kiáltványok	 feltűnést	 keltő	 megjelenésének	
időszaka.	És	ez	a	kaland	nemcsak	politikailag	irányult	
a	Habsburg	hatalom	ellen.	Egy	vallási	mozgalom	kife-
jeződése	volt,	amely	az	évek	folyamán	erőre	kapott,	az	
Európában	 keringő	 titkos	 befolyások	 eredményeként.	
Olyan	mozgalom	volt,	mely	a	vallási	problémák	megol-
dására irányult, miközben egy olyan misztikus irányt 
követett,	 mely	 hermészi	 és	 kabbalista	 befolyásokból	
keletkezett.”	 Yates	 a	 4.	 és	 5.	 fejezetben	 tárgyalja	 a	
Kiáltványokat,	és	közben	kifejti,	hogy	a	Confessio	Fra-
ternitatissal	együtt	Philip	á	Gabella	Consideration	bre-
vis-ét	is	kiadták,	amely	Dee	Monas	Hieroglyphica-ján,	a	
misztikus	jelen	és	annak	részein,	a	szent	háromszögön,	
a	körön	és	a	négyzeten,	valamint	a	kereszten	alapul.	Ez	
a	szöveg	aztán	újra	megjelenik	mint	a	Kiáltvány	része,	
Yates	szerint	ez	egy	újabb	jele	annak,	hogy	a	Kiáltvá-
nyokat Dee inspirálta.
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Ezután	Yates	fontos	ismereteket	tartalmazó	fejezeteket	
nyújt	 át	 az	 olvasónak	Andreae-nak	Robert	 Fluddal	 és	
Michael	Maier-rel	való	kapcsolatáról	és	ezeknek	a	Kiált-
ványokhoz	 fűzött	 megjegyzéseiről.	 Franciaországban,	
Angliában	és	 Itáliában	 is	 feltűnést	keltettek	a	Kiáltvá-
nyok	(8,9	és	10	fejezet).
Boccalini	 (elhalálozott	 1613-ban)	 írt	 egy	 szatírát,	
amely	ből	a	következő	részletet	a	Fama	Fraternitatis-ba	
is	beillesztették,	s	amiből	világossá	válik,	hogy	Velen-
cével	 is	 fennálltak	 kapcsolatok:	 „A	 szörnyű	 gyűlölet	
és	 irigység,	 amely	 az	 embereken	 jelenleg	 uralkodik,	
a	 mi	 korszakunkban	 nagy	 zavart	 okozott.	 Ezek	 ellen	
a	rossz	befolyások	ellen	–	reményeink	szerint	–	min-
den	 segítség	 a	 szeretetnek,	 a	 kölcsönös	 jóindulatnak	
és szent testvéri szeretetnek a nagy beáramlása által 
jön	majd	el,	ami	pedig	Isten	legfontosabb	parancsola-
ta.	Ezért	kell	nekünk	minden	ügyességünkkel	a	gyűlölet	
okait, mely ezekben a napokban az emberek szívét 
uralja,	eltávolítani.”

Egy	másik	kapcsolat	Campanellához	fűzte.	Ő	a	spa	nyol	
megszállók	elleni	sikertelen	felkelés	után	a	börtönben	
megírja	 a	 Napvárost,	 az	 ideális	 várost,	 ahol	 a	 papok	
a	 gyakorlatba	 átvitt	 hermészi	 gondolkodás	 alapján	
vezetik a várost. A kéziratot német tanítványai elvitték 
Németországba	 Andreae-nak,	 aki	 szintén	 könyvet	 írt	
később	Utópiáról:	a	Christianapolist.
A	 11.	 fejezetben	 Yates	 Andreae	 lehetséges	 indítékait	
tárgyalja	 arra	 vonatkozóan,	 hogy	 (nyilvánosan)	 miért	
távolodott	 el	 a	 Rózsakeresztes	 Testvériségtől.	 „Nem 
kétséges,	hogy	Andreae	komolyan	aggódott	az	1617-es	
fejlemények,	 a	 rózsakeresztesek	 okozta	 felháborodás	
miatt.	Mivel	belátta,	hogy	az	az	ügy,	amit	ő	 szolgálni	
akart,	 káros	 lett,	megpróbálta	 az	 erős	 áradatot	meg-
fékezni	és	levezetni.”	Andreae	a	Christianapolis	elősza-
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vában	azt	írja:	„Tüzes	szellemű	emberek	megfontolás-
ra	 és	 szellemi	 megújulásra	 szólítanak	 fel,	 a	 krisztusi	
Szellem	új	kiáradásának	elterjesztésére	ezen	időkben.	
Egy	bizonyos	 testvériség	megígérte	ezt,	de	ehelyett	a	
legnagyobb	zavar	keletkezett	az	emberek	között.”	Erre	
megteremti	a	Societas	Christiana-t,	feltehetően	ugyan-
azzal a céllal, más név alatt.
Fejezetek	következnek	még	Comeniusról,	a	tudományok 
akadémiájáról,	Elias	Ashmole-ról,	Newtonról	és	a	Ró-
zsa	kereszt	 alkímiájáról,	 és	 a	 Rózsakeresztesek	 és	 a	
szabadkőművesek	 kapcsolatáról.	 Yates	 erre	 idézi	 az	
1676-ban	nyomtatásban	megjelent	első	bizonyítékot:
„Közöljük,	 hogy	 a	 modern	 Kabal-miniszterek,	 akik	
a	 zöld	 övet	 viselik	 (II.	 Károly	 idejében	 öt	 befolyásos	
miniszter)	a	régi	Rózsakeresztes	Testvériséggel,	a	her-
mészi	adeptusokkal	és	az	elismert	szabadkőművesek	
társaságával	 a	 következő	 november	 31-én	 együtt	
szándékoznak	 vacsorázni...”	 (november	 30	 napos)	 A	
könyv	 a	 „Ró	zsake	reszt	 világossága”	 című	 fejezettel	
végződik.	Ez	a	szerzőnő	tanulmányainak	összefoglalá-
sa.	 Az	 ő	 végkövetkeztetése:	 „Remélhető,	 hogy	 mint	
az	európai	történelem	igen	fontos	fázisa,	a	német	lel-
kesültség	 ezen	 összetett	 és	 gazdag	 témája	most	 ko-
moly	figyelmet	fog	kelteni.	Figyelemre	érdemes	azon-
ban	az	a	hangsúly,	melyet	a	Rózsakereszt	az	előttünk	
álló	megvilágosodásra	helyez,	amire	e	könyv	címe	utal.	
A	világ,	mely	a	végéhez	közeledik,	új	megvilágosodás-
ban	részesül,	amikor	az	ismeretek	terjedése	–	amely-
eket	az	előző	reneszánsz	időszakában	szereztünk	meg	
–	roppant	módon	és	méretekben	kiszélesedik.	Új	felfe-
dezéseket	tesznek,	és	egy	új	időszak	kezdődik.	És	ez	a	
megvilágosodás	mind	befelé,	mind	kifelé	sugárzik.
Ez	egy	szellemi	világosság	belülről,	mely	az	emberben	
új	belső	lehetőségeket	fed	fel,	mely	megtanítja	őt	a	saját	
méltóságát	és	értékeit	jobban	megérteni,	és	belátáshoz	
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juttatja	azzal	a	szereppel	kapcsolatban,	amit	az	 isteni	
terv	szerint	fel	kell	vállalnia	kifelé.”	És	a	Via	Lucis-ból	
való idézettel zár, melyet „Comenius Famajának is 
neveztek”,	 mely	 mindkét	 megvilágosodás	 mottója	
lehetne:	 „Ha az egyetemes bölcsesség egy lámpását 
meg	lehet	gyújtani,	akkor	az	sugarait	az	emberi	értelem	
egész	 színképére	 kiterjesztheti,	 úgy,	 ahogyan	 a	 nap-
fény	napfelkeltétől	napnyugtáig	kiárad,	és	az	emberek	
szívében	öröm	gyullad,	és	az	ő	akaratuk	irányultságát	
transzformálja.	Mivel,	ha	ebben	a	ragyogó	világosság-
ban	a	saját	sorsukat	és	a	világét	világosan	maguk	előtt	
látják,	és	megtanulják,	hogy	miképpen	kell	 azokat	az	
eszközöket	használni,	melyek	 tévedhetetlenül	 a	 jóhoz	
vezetnek,	akkor	miért	ne	tennék	ezt?”
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„Férfiből és nőből készíts kört, abból egy négyzetet, 
abból háromszöget, rajzolj köré egy kört, 
és megkapod a Bölcsek Kövét, mesterré válsz.”
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KRISZTUS	A	MÉLY-ÉN	EGY	JELKÉPE	

Krisztus	szemlélteti	a	Mély-én	archetípusát.	Az	isteni	
vagy	mennyei	 jelleg	 teljességét	 jeleníti	meg,	azt	az	
átszellemült	embert,	Istenfiát,	aki	bűn	nélkül	való.	Az	
istenkép	úgy	nyilvánul	meg	bennünk,	mint	okosság,	
igazságosság, mértékletesség, erény, bölcsesség és 
fegyelmezettség.
Krisztus	 jelenti	 a	 tökéletes	 istenképet,	 ezért	 hívják	
királynak	 is.	 Az	 Ő	 menyasszonya	 az	 emberi	 lélek,	
amely	valamilyen	bensőséges	rejtett	szellemi	miszté-
riumban	áll	összeköttetésben	a	Logosszal,	ily	mó	don	
ők	ketten	hús	és	vér,	megfelelve	Krisztus	és	az	egy-
ház	misztikus	házasságának.
Ebből	a	 jelképből	 lett	 a	középkor	 folyamán	az	alkí-
miában	az	ellentétek,	azaz	a	kémiai	mennyegző	kon-
junkciója.
Az	embernek	első	bűnbeesése	által	megtépázott	is-
tenképe	 megreformálható.	 Azok	 a	 teljességképek,	
amelyeket	a	tudattalan	idéz	elő	az	 individuációs	el-
járás	folyamata	közben,	az	a	priori	meglevő	archetí-
pus	(a	mandala)	ilyen	megreformálását	ábrázolják.
A	Mély-én	 (a	 teljesség)	 spontán	 jelképeit	 gyakorla-
tilag	 nem	 lehet	megkülönböztetni	 az	 istenképtől.	 A	
megújítás-on	 (változzatok	 át!)	 ellenére	 sem	 tényle-
ges	változás,	hanem	csak	az	őseredeti	állapot	hely-
reállítása,	 az	 apokatasztázis	 értendő,	 ez	 pontosan	
összecseng	 a	 teljesség	 folyamatosan	 jelenlevő	
arche	típusának	 empirikus	 pszichológiai	 tényével,	
amely	 ugyan	 könnyen	 eltűnhet	 a	 tudat	 látómeze-
jéből,	 illetve	 lényegében	sosem	észlelhető	mindad-
dig, amíg valamely átváltozása által megvilágosodott 
tudat	újra	fel	nem	ismeri	őt	Krisztus	alakjában.
Ezzel	 a	 visszaemlékezéssel	 áll	 helyre	 az	 istenkép-
pel	 való	 őseredeti	 állapot.	 Ez	 jelenti	 az	 eltérő	 és	
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egymással	ellentétes	irányba	ható	ösztöntörekvések	
nyomán	létrejött	személyiséghasadás	áthidalását,	az	
integrációt.	Ez	csak	ott	nem	következik	be,	ahol	az	
ember	 ösztöntermészetét	 illetően	még	 törvényesen	
állat	módjára	tudattalan.
Az	egyház	tanítása	szerint	a	rossz	voltaképpen	csak	
a	tökéletesség	hiánya	–	Minden	 jó	az	 Istentől	szár-
mazik,	 minden	 rossz	 az	 embertől.	 A	 gnosztikusok	
szerint Krisztus levágta magáról az árnyékát. Ha ezt 
elfogadjuk,	akkor	az	Antikrisztus	alakjában	könnyen	
felismerjük	a	levágott	ellenpárt.
Ha	 Krisztus	 hagyományos	 alakjában	 felismerjük	 a	
Mély-én	 pszichikus	 jelenségével	 való	 párhuzamot,	
akkor	az	Antikrisztus	megfelel	a	Mély-én	árnyékának,	
az emberi totalitás sötét oldalának.
Amennyire	 a	 tapasztalat	 mutatja,	 a	 fény	 és	 az	 ár-
nyék, olyan egyenletesen van elosztva az emberi 
ter	mészetben,	 hogy	 a	 pszichés	 jelenség	 legalábbis	
inkább	tompított	fényben	jelenik	meg.
Mint	ahogy	azt	a	belső	ellentétekből	összeállt	arche	- 
tipikus	 négyesség	 megmutatja,	 nem	 tekinthet	 el	
a	 világos	alakhoz	 tartozó	árnyék	 felett,	mert	 e	nél-
kül	 nincs	 a	 teljességnek	 teste	 és	 elveszíti	 ember-
szerűségét.
A keresztény szemléletben ezzel szemben az ar-
chetípus	 olyannyira	 reménytelenül	 két	 összeférhe-
tetlen	részre	hasadt	szét,	hogy	ez	a	végén	a	meta-
fizikai	dualizmushoz	vezet,	 ti.	a	mennyei	birodalom	
végérvényesen	 leválik	 a	 kárhozat	 tűzben	 égő	 vilá-
gától.
Az	 antikrisztusi	 jelenség	 alkalmasint	 nem	 jelent	
mást,	mint	az	ördögnek	Isten	inkarnációjától	kikény-
szeríttet	 elkülönülését,	 aki	 a	 tulajdonképpeni	 alak-
ját	Krisztus	és	ezzel	Isten	ellenfeleként	voltaképpen	
csak	 a	 kereszténység	 hajnalán	 nyeri	 el,	 minthogy	
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Jób	könyvében	ő	még	csak	az	egyik	istenfi	és	Jahve	
bizalmasa volt.
Krisztus	 olyannyira	 egyoldalúan	 tökéletes,	 hogy	 az	
egyensúly	 helyreállítása	 végett	 kikövetel	 magának	
valamilyen	pszichés	kiegészítőt.	–	Az	Antikrisztus	el-
jövetele	nem	csak	profetikus	jövendölés,	de	könyör-
telen	pszichológiai	törvény.
A	valóságban	a	Krisztus-kép	minden	magasabbrendű	
differenciálódása	 a	 tudattalan	 kiegészítő	 megfelelő	
erősödését	 hordozza	 magával,	 miáltal	 növekszik	 a	
feszültség	a	Fent	és	a	Lent	között.
A	 reneszánsz	 újjászületést	 jelent,	 és	 az	 ókori	 szel-
lemiség	újraélesztését	értették	rajta.	Ma	már	tudjuk,	
hogy	ez	a	lényeget	illetően	afféle	állarc	volt,	és	hogy	
nem	 az	 ókori	 szellem	 született	 újjá,	 hanem	 sokkal	
inkább	a	középkori	keresztény,	amely	furcsa	pogány	
elképzelések	közepette	formálódott,	miközben	az	égi	
célt	 földire	 cserélte,	 és	 mindennek	 nyomán	 a	 ver-
tikális gótikus stílusból átment a világ és a természet 
horizontális	felfedezésébe.
A	 francia	 felvilágosodás	már	 anti-keresztény	 folya-
mat.
Krisztus az Ég királya, a Sátán az e világ királya. 
Az	utóbbi	is	a	Mély-	ént	szemlélteti,	de	ennek	sötét	
oldalából áll. Mind a ketten olyan keresztény szim-
bólumok,	amelyek	ugyanazt	 jelentik,	mint	a	két	 la-
tor	 közé	 feszített	megváltó	 képe.	 Ez	 a	 nagy	 jelkép	
azt	 akarja	 elárulni,	 hogy	 a	 tudat	 további	 fejlődése	
és	differenciálódása	belekeveredik	az	ellentmondás	
mindig	 fenyegető	 felismerésébe,	 és	nem	 jelent	 ke-
vesebbet,	mint	az	Én	keresztre	 feszítését,	azaz	en-
nek	kínnal	teli	lebegését	két	összeférhetetlen	ellentét	
között.
Emellett	nem	lehet	szó	az	Én	teljes	megszüntetéséről,	
mert	különben	megsemmisülne	vele	a	tudat	fókusza,	
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aminek	következménye	a	teljes	öntudatlanság	len	ne.	
Az Én relatív megszüntetése a kötelességek megold-
hatatlan	összeütközése	esetében	csak	a	 legfőbb	és	
a	legvégső	döntésekre	vonatkozik,	azaz	másképpen:		
ilyenkor	van	egy	szenvedő	szemlélő,	aki	nem	dönt,	
hanem	aláveti	magát	a	döntésnek		kényrekedvre.
A keresztények számára se az Isten, se Krisztus 
nem	lehet	paradoxon,	egyértelműnek	kell	lenniük	és	
ez a mai napig érvényes. A spekuláló értelem már 
a	 régieket	 arra	 csábította,	 hogy	 megpróbálják	 Is-
tent	filozófiailag	meghatározni,	amikor	is	szinte	arra	
kötelezték	őt,	hogy	a	Legfőbb	Jó	legyen.	Isten	min-
den	ható	és	szabad.
Az	 ókeresztény	 írók	minden	 jó	 okának	 Istent,	min-
den rossz okának az embert tartották, mert tagadták 
a	 gonosz	 önálló	 létezését.	 A	 gonosz	 szerintük	 a	 jó	
hiánya	a	lélek	meghasonulása.
Az	 ördög	már	 az	 ember	 előtt	 létezett.	 Ha	 az	 ördög	
sza	bad	akaratából	szakadt	le	az	Istenről,	azt	bizonyít-
ja,	hogy	a	rossz	már	az	ember	előtt	a	világon	volt,	és	
ennélfogva	ez	utóbbi	nem	lehet	egyedüli	okozója,	és	
hogy	másfelől	 az	 ördögnek	 is	megcsonkított	 volt	 a	
lelke,	amiért	egy	hasonlóan	valóságos	ok	tehető	fe-
lelőssé.
Aranyszájú Szent János (344-407): 
A	rossz	nem	más,	mint	eltérés	a	jótól,	tehát	a	jóval	
egybevetve a gonosz másodlagos.
Dionysius,	 Augustinus,	 Aquinói	 Szent	 Tamás:	 a	
rossznak	 önmagában	 nincs	 szubsztanciája,	 illetve	
egzisztenciája,	mivel	csupán	az	egyedül	szubsztan-
ciával	 bíró	 csökkentett	 jó.	 A	 rossz,	 a	 dolgok	 rossz	
használata,	 helytelen	 akarati	 döntés.	 (rossz	 hajlam	
általi káprázat stb.)
A	pszichológia	nem	tudja,	hogy	önmagában	mi	a	 jó	
és	mi	 a	 rossz,	 csak	 úgy	 ismeri	 őket,	mint	 relációk	
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fölötti	 ítéleteket:	 jó	az,	ami	egy	bizonyos	álláspont-
ból	alkalmasnak	–	elfogadhatónak	vagy	értékesnek	
tűnik,	a	rossz	pedig	az	ennek	megfelelő	ellentéte.
Ha	az	amit	mi	jónak	mondunk	valóságos	számunkra,	
akkor	 létezik	 számunkra	 valóságos	 rossz	 is	 és	 go-
nosz is.
Az emberi természet végtelen gonoszságra képes, 
és a rossz cselekedetek éppolyan valóságosak, mint 
a	 jók,	 ezért	 jócskán	 túllépnek	 az	 emberi	 tapaszta-
lat	birodalmán,	azaz	a	lélek	önkéntelenül	kimondja	a	
megkülönböztető	ítéletet.
Csak	a	tudattalan	nem	ismer	jót	és	rosszat.	A	pszic-
hológia	nem	tudja,	hogy	a	jónak	vagy	a	rossznak	van	
nagyobb	 súlya	 a	 világon.	 Azt,	 pedig	 hogy	mi	 is	 az	
egyetlen	jó,	senki	se	tudja	valamikor	is	megmondani.	
Semmiféle,	 a	 morális	 ítélet	 viszonylagosságát	 és	
ese	dékességét	illető	belátás	nem	segíthet	itt	rajtunk	
és	mindazok,	amiket	 jón	és	rosszon	túlinak	vélünk,	
rendszerint az emberiség olyan leggonoszabb kínzó 
szellemei,	 akik	 önnön	 lázuk	 kínjában	 félelemben	
vergődnek.
A szinkrétista zsidóság gnosztikus köreinek nézete: 
az	Istennek	két	fia	van,	az	idősebb	a	Sátán	és	a	fia-
talabb Krisztus. A kereszténységen belül ez egészen 
a	 Bogumilokig	 és	 a	 Katárokig	 jutott,	 a	 zsidóságnál	
vallási	 spekulációkban	 folytatódott	 és	 a	 kabbalista	
szefirot	fa	két	oldalán	találta	meg	maradandó	voltát,	
a	chesszedben	(szeretet)	és	a	dinben	(igazságosság).
Azt	 is	 előadja	 a	 zsidó	 hagyomány,	 hogy	 Isten	 ön-
magához	imádkozik:	Legyen	meg	az	akaratom,	hogy	
győzedelmeskedjen	a	könyörületem	és	az	irgalmam	
eltakarja	a	többi	tulajdonságomat.
A	pszichológia	tudja,	hogy	az	egyenértékű	ellentétek	
a	megismerési	aktus	megkerülhetetlen	belső	feltéte-
lei,	 nélkülük	 lehetetlen	 lenne	 a	 megkülönböztetés.	
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De	az	épp	nem	valószínű,	hogy	 valami,	 ami	annyi-
ra össze lenne kapcsolva a megismerés aktusával, 
mindjárt	a	tárgy	tulajdonsága	is	lenne.	Sokkal	inkább	
azt	gondoljuk,	hogy	elsősorban	a	tudatunk	nevezi	el,	
értékeli a dolgok közötti különbségeket és talán még 
elő	is	idézi	ott,	ahol	még	csak	észre	sem	vehető	va-
lami különbség. A keresztény szemléletben Krisztus 
kétségkívül	a	Mély-én	megtestesülése.
A	 pszichológiai	Mély-én	 olyan	 transzcendens	 foga-
lom,	amely	kifejezi	a	tudatos	és	a	tudattalan	tartalmak	
summáját,	ezért	csak	valamely	antinómia	alakjában	
írható	 le,	 azaz	 az	 attribútumoknak	 ki	 kell	 egészül-
niük	az	ellentéteik	által,	hogy	helyesen	jellemezzék	a	
transzcendentális	tényhelyzetet.	Ez	legegyszerűbben	
az	ellentét-kvaternitás	formájában	oldható	fel:
	 Egyszeri
		Egyedüli		 Általános
    Örök
E	 formula	nem	csak	a	pszichológiai	Mély-ént	 fejezi	
ki,	hanem	Krisztus	dogmatikus	alakját	is.	A	Mély-én	
individualitásként	egyszeri	és	egyedüli,	archetipikus	
jelképként	viszont	istenkép,	tehát	általános	és	örök.	
Ha	 a	 teológia	 éppenséggel	 jónak	 és	 szelleminek	
határozza	 meg	 Krisztust,	 akkor	 a	 másik	 oldalon	 a	
rossz és któnikus vagy természetes keletkezik, ami 
éppen	az	Antikrisztust	jeleníti	meg.	Ebből	egy	olyan	
ellentét	kvaternitás	jelenik	meg,	amely	a	pszichológia	
síkján	 azáltal	 egyesül,	 hogy	 a	Mély-én	nem	számít	
éppenséggel	se	jó-nak,	se	szellemi-nek,	s	így	árnyé-
ka	 is	sokkal	kevésbé	 lesz	 fekete.	Ezentúl	már	nem	
kell	elkülöníteni	a	jó	és	a	szellemi	ellentétét.

     Jó
  Szellemi   Anyagi v. któnikus
   Rossz
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A	 pszichológiai	 Mély-ént	 ez	 a	 kvaternitás	 jellemzi,	
mert	totalitás	gyanánt	per	definition	bele	kell	érteni 
a	 világos	 és	 a	 sötét	 oldalakat,	 ahogy	 a	Mély-én	 is	
magába	foglalja	a	férfiast	és	a	nőiest,	ezért	is	jelké-
pezik,	 a	 házasság-kvaternióval.	 Ez	 okból	 az	 indi	vi-
du	áció	 mysterium	 coniunctionis,	 amikor	 is	 úgy	 ta-
pasztaljuk	meg	a	Mély-ént,	mint	az	ellentétes	felek 
mennyegzői	egyesülését,	és	ez,	mint	összetett	tel	jes-
ség	pedig	 spontán	módon	megnyilatkozó	mandalá-
ban	jelenül	meg.
Baszilidész	II.	sz.	Hippolytus	híradása	szerint:	a	nem	
jelenlevő	 Isten	hármas	 fiúságot	alkotott:	az	első	 fiú	
a	 legfinomabb	minőségű,	 fent	maradt	az	Atyánál,	a	
második	 kissé	 lejjebb	 ereszkedik,	 mivelhogy	 dur-
vább	a	minősége,	de	kap	szárnyakat.	A	harmadik	fiú	
pedig, mert a természetének szüksége volt a meg-
tisztulásra	 (apokhatarszisz)	 a	 legmélyebbre	 kerül,	
a	 formátlanságba.	 E	 fiúság	 tehát	 nyilvánvalóan	 a	
tisztátalanság	 miatt	 a	 legdurvább	 és	 legnehezebb.	
A	nem	jelenlevő	Isten	e	három	emanációjában	vagy	
kinyilatkoztatásában	könnyen	felismerjük	a	szellem	-	
lélek	–	test	hármasságát	(pneumatikon	–	pszükhikon	
–	szarhikon)
A	szellem	és	a	 lélek,	mint	az	éter	és	a	sas,	a	 fény	
régiójában	 vagy	 közelében	 időznek,	 mialatt	 a	 test	
mint	 nehéz,	 sötét	 és	 tisztátalan	 valami,	 meg	 van	
fosztva	a	fénytől,	de	azért	mégis	a	harmadik	fiúság	
isteni	csíráját	hordozza	magában,	persze	tudattalan	
alaktalanságban.	E	csírát	Jézus	mintegy	felébreszti,	
megtisztítja	és	képessé	teszi	a	felemelkedésre	(anad-
romé),	éspedig	azon	körülmény	folytán,	hogy	Jézus-
ban	 is	 differenciálódtak	 az	 ellentétek	 a	 szenvedés	
(mégpedig	a	keresztre	 feszítés,	azaz	a	négy	 részre	
való	 felosztás(	 által.	 Jézus	 tehát	a	harmadik	 fiúság	
feltámadására	 szolgáló	 mintakép,	 aki	 a	 sötétség-

Carl Gustav Jung: AION 
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ben	várakozó	emberiséget	jeleníti	meg.	(bensőséges	
szellemi ember).
Ő	az	aki	teljesen	megfelel	a	háromságnak	is,	amikor	
is	Jézus,	Mária	fia,	a	testet	öltött	embert	jeleníti	meg,	
az	ő	közvetlen	előfoka	azonban	a	második	Krisztus,	
a	 hebdomák	 legfelsőbb	 arkhónjának	 a	 fia,	 és	 az	 ő	
első	prefigurációja	végül	a	Krisztus,	mint	az	ogdoák	
legfelsőbb	 arkhónjának,	 ti.	 a	 demiurgosz	 Jahvénak	
a	fia.

SZELLEMI
KINCSEK

Eduardo Rodriguez Calzado műveAQUARIUS KINCSEI21



A Karácsony 
misztériuma
– mindenkor

„A teremtés egy kétszeres folyamat. Egy valóban iste-
ni alkotásban először az ősprincípiumról, az ősképről 
és a mindig és örökké kimondhatatlanról van szó. Ez 
az, ami maga kívül áll a teremtésen, az Atya-Anya, a 
min dent átfogó gondolat: az örök Nem-Létező. Má-
sodszor van egy erő, amely harmóniában van az ős-
képpel. Ebben az erőben és ezen az erőn keresztül 
tud az őskép kifejeződni.
Az alkotó Szellem ezt az erőt felszabadítja a káoszból, 
az ősanyag végtelen óceánjából, az örökké Lé-
tezőből. Tehát létrejön egy Őskép – egy idea – és egy 
életterület, egy megnyilvánulási lehetőség az idea 
számára.”

(A modern Rózsakereszt elemi filozófiája)

A	fogantatás	és	a	születés	rejtélye,	amely	meghatároz-
ta civilizációnkat, a nyugati életrendet, és amelyre oly 
sokszor	hivatkoznak,	nem	csoda.	
Nem	csoda	abban	az	értelemben,	amely	nem	körül-
ményes,	 külső	 dologként,	 azaz	 vallásként	 értelmezi	
azt,	amely	magától	értetődő,	tehát		isteni.
Ég és Föld, Atya és Anya, Szellem és Anyag egyesülése 
az,	amelyben	a	Lélek	fogan.	
A	Fiú.

1. Kezdetben	vala	az	Íge,	és	az	Íge	vala	az	Istennél,	és	
Isten	vala	az	Íge.	
2. Ez	kezdetben	az	Istennél	vala.	
3. Minden	ő	általa	lett	és	nála	nélkül	semmi	sem	lett,	
a mi lett. 
4.	Ő	benne	vala	az	élet,	és	az	élet	vala	az	emberek	
világossága; 
5.	És	a	világosság	a	sötétségben	fénylik,	de	a	sötétség	
nem	fogadta	be	azt.

(János Evangéluma)

 GONDOL-
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Az	Új	Ember,	a	Jézus,	amely	nem	egyszer,	egyet	len	
egyszer,	hanem	a	 teremtő	örökkévalóságban	örökké 
fogan,	és	születik	meg,	mindig	harmadikként,	és	nö-
vekedik	Atyává,	Anyává.	Ő	maga	az	az	újabb	minő	ség, 
amelyben	az	isteni	vlág	dicsőségről	dicsőségre	fejlődik.
Ahhoz,	 hogy	 ez	megtörténhessen,	 az	 isteni	 rendnek	
át	 kell	 haladnia	 az	 alkímiai	 folyamat	 állomásain.	 Így	
minden,	 ami	 az	 Egységben	 kiteljesedett	 és	 kicsengi	
utolsó	akkordjait,	sötét	barlanggá	kövesül,	amelyben,	
mint a labirintusban a Mindenség keresi centrumát. 
Ebbe	a	 labirintusba	való	belépés	a	nigredo, amelyet 
a közönséges tudat bukásként tapasztal, ugyanak-
kor	a	sötétség	az	átalakulás,	az	erjedés	mélysége	is,	
amely	ben,	minden,	ami	van,	átértelmeződve	bomlik,	
és	lassú	égésben	korhad	szét	új	világok		új	teremtések	
anyagává.
Ahhoz,	 hogy	 megszülethessen	 Mindenség	 Rendjébe	
való reorganizáció inspirátoraként, a Sötétségnek, az az 
a	nő	princípiumnak,	az	Anyagnak	ismét	át	kellett	ma-
gát	adnia	a	Szellemnek,	Máriává,	a	Szűzzé	alakulnia.	
Ami	 kiforrt,	 letisztult,	 hordozója	 annak	 a	 Másnak,	 a	
Világ	Megújítójának,	aki	eredménye	és	összefoglalója	
az	örökkévalóság	történetének	az	időben.	Ő	a	makro-
kozmosz	és	a	mikrokozmosz	uniója.
Mária,	a	hordozó	ősanyag,	amelyben	az	őskép	a	Fény	
által	felismerhető.	A Prima Materia.
A	felismerés	a	Gnózis. 
Az	 Egyetemes	 Szerzet	 korszakokig	 készítette	 elő	
misztériumai	segítségével	a	Szellemet	befogadó	Anya	
megjelenését,	és	a	Fiú	születését,	aki	ismét	egy	lett	az	
Atyával, a Krisztussal.
A	 Kozmosznak	 ez	 a	 felfoghatatlannak	 tűnő	 drámája	
átélhető	a	mikrokozmoszban.	
Ez	életünk	értelme,	és	mindannyiunk	lehetősége,	ki-
vétel nélkül. 

 GONDOL-
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„Tekintsük	 át	még	 egyszer,	 mit	 is	 nevezünk	mi	 tu-
datnak.	Az	egyetemes	tanítás	szerint:	ahol	szellem	és	
anyag	találkozik,	ott	a	találkozásnak	egy	gyújtópontja	
jön	létre.	A	találkozásnak	ezt	a	gyújtópontját	nevezzük	
léleknek,	illetve	tudatnak.	Egy	valóban	élő	lényben	ke-
letkezik	a	valóban	élő	lélek,	és	a	vele	kapcsolatos	tudat.	
Tehát	a	tudat	a	létezőből	és	a	nem-létezőből	születik	
meg.	Vagyis	amit	mi	saját	önvalónkként	oly	gondosan	
ápolunk,	 mint	 legfőbb	 birtokunkat,	 amiért	 élünk	 és	
meghalunk,	a	saját	énünk,	közelebbről	 tekintve	nem	
több	és	nem	 is	kevesebb	mint	egy	 természeti	 jelen-
ség.	 Ez	 tulajdonképpen	 egy	 tulajdonsága	 az	 anyag-
nak,	ezen	életterület	atomjainak	a	tüzes	tulajdonsága,	
amelyben	és	amelyből	élünk.	Ha	hidrogént	és	oxigént	
hozunk	össze,	és	elegendő	hőt	közlünk	vele,	akkor	tűz	
keletkezik,	és	ez	a	tűz	fényt	termel.	Ha	egy	bizonyos	
képlet	alapján	az	éteri	és	asztrális	nézeteket	is	bevon-
juk	ebbe	a	folyamatba,	akkor	különös	tűz:	a	tudattűz	
keletkezik:	És	belőle	sugárzik	a	tudati	világosság.	A	mi	
tudatunk	tehát	nem	Szellemtűz,	nem	valódi	tudat,	ha-
nem	egy	természeti	jelenség,	egy	természeti	tűzfolya-
mat eredménye. Nem több és nem kevesebb, mint e 
világ	anyagi	atomjainak	egy	tulajdonsága.	

„Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem 
születik	 víztől	 és	 szellemtől,	 nem	mehet	be	az	 Isten	
országába.”	

(János 3,5)

Ez	 azt	 jelenti,	 hogy	 megtörténhet	 az	 emberben	 egy	
újraalkotás,	 egy	 teljesen	 új	 teremtés,	 amelyben	 a	
Fény	és	az	Erő	által	egy	új	ember	keletkezik.	Valami	
alapvetően	megváltozhat	bennünk.	A	kérdés	csak	az:	
Hogyan	tudunk	együttműködni	ebben?”

(A modern Rózsakereszt elemi filozófiája)
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4Ég szülte Földet,

Föld	szülte	fát,
Fa szülte ágát,

Ága	szülte	bimbaját,
Bimbaja	szülte	virágját,

Virágja	szülte	Szent	Annát,
Szent Anna szülte Máriát,

Mária	szülte	Krisztus	Urunkat,
a	világ	megváltóját.

 GONDOL-
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AQUARIUS KINCSEI25



Reviczky Gyula 
Magamról

Kilenc	kört	írt	le	mielőtt	visszatért…
Egy	kört	a	kezdet	és	vég	előtt
Egy	kört	glóriának	a	feje	fölött

Egy	kört	az	Isten	trónja	körül	főhajtva
Egy	kört	a	Testvériséggel	áldozva
Egy	kört	a	Egyetlen	pont	köré

Egy	kört	a	24	Megváltó	imájának
Egy	kört	a	Mi	Atyánknak
Egy	kört	a	Hét	Ámennek

És	a	kilencedik	kört	az	Ember	végzetének
„aki	tudja,	értse	meg…	aki	nem,	az	könyörögjön	

tanításért	a	végzetének…”

SZABAD
POLC

Barbelo:
A kilencedik 

kör titka
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Hideg	volt,	később	enyhült.	Váltakoztak	
a	légáramlatok.	Jött	fel	a	nap,	haladtam
felfelé.	Hallgatag	élőlények	erős	illata.	
Úgy	néztem,	mintha	sosem	láttam

volna	még.	Mint	ahogy	tényleg	soha	nem
láttam	még.	Először	vagyok	itt,	nem	lesz

még egyszer. 

Át	a	patakzúgáson,	óriási	levelek
mozogtak	a	fényben.	Felmerült	és	elmerült
egy	arc,	felmerültek,	elmerültek	arcok.	

Jött	fel	a	nap	a	tudatban.
Egy	ilyen	óriás	levél	alá	feküdni	

a	patakzúgásban,	a	levélerezetbe	suttogni.	
A	halványzöld	erekben	induljon	el.	

Elsuttogni	a	kezdettől	eddig	a	pillanatig	
az	egészet,	felmondani	és	semmit	sem	
hagyni	bent.	Induljon	el	a	zöld	vérben

fölfelé,	vigye	el.	
Találkozni	a	régen	elveszettel.	Itt	lakik	

közel. Minden szavam, a szavaim a zöld 
vérben	sokfelé.	Sem	fent,	sem	lent.	

Az	ismert	irányokba	nem	mozdulhatok.
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Grócz Attila:
Évezredek 
küszöbén

a hattyú utolsó éneke

szemeidben	látható		utat	rajzolt		a		tegnapi	fény
a	tájon	álom-vágyból	font	zöld	ívek	hajolnak	a	párkák	

tenyerén,	s	visszatekintve	látod:	ócska,	gyűrött	kabátodból	
kikopott arcod  már nem enyém,

nem enyém –

toporogsz az évezredek küszöbén

a	világban,	hová	most	érkezel	fehér	fátyol-párába	burkolt	
minden, minden tér,

a	gyöngy-harmattá	gyűlt	opál-páracsepp	remegve	 
gyűjti	a	hajnali	fényt	a	fűszálak	peremén,

a	világban,	hová	érkezel	szürkületkor	odahajlik	ősz	 
fejével	a	tengerekhez	a	halk	szavú	szél	és	csak	mesél,	

csak mesél és mesél:

az	első	kapun	túl	a	volt	a	vágy,
a	másodikon	túl	várt	tekinteted	szomja,

a	harmadik	kapu	mögött	érintésre	éhes	kezeid	vártak,	
a negyedik kapunál várt magányos vállad,

az	ötödik	után	a	hangod,	majd
a	hatodik	kapunál	kitárt	karjaidra	szelíd	galambok	szálltak,
a	hetedik	kapun	túl	az	ezüst	idő	áradó	horizontja	tágult,

a	nyolcadik	után	halálod	találtad,	s	végül
a	kilencedik	kapun	túl	a	hattyúk	utolsó	énekével,	 

csikordulva nyíltak a rozsdás zárak

kezeidben	dobogó	hattyú	szív-szirmokkal	állsz	 
a	fénytenger	partján,	évezredek	küszöbén,

hát	így,	hát	így	lettél	most	másé,
másé	-	nem	enyém

s	a	vizek	felett	ősz	fejével	simogatva	tovaszállt,
messze,	messze,	messze	szállt	a	halk	szavú	szél
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A	szirtfokon	állt,	egyedül,	–	a	vízzel	szemben.	Gyakran	
jött	ide,	otthonról	indult	a	víz	felé	majd	minden	nap,	–	
s	a	délutáni,	néha	estébe	nyúló	séták	mindig	itt	értek	
véget.	A	tengernél.	Meleg	szél	fújt,	meleg	párás	szél.	A	
fehér	ruha,	amit	viselt	tavalyi	gyolcsból	készült	–	még	
Argosból	 hozatta,	 az	ünnepre.	A	hazatérés	ünnepére.	
Hisz	 tudta	 jól,	 hogy	a	harcnak	már	 vége,	és	 sokan	a	
társak	közül	már	rég	hazatértek.	De	az	ünnep	egy	év	
előtt	is	elmaradt.		A	könnyű	anyagban	a	szél	kirajzolta	
teste	kontúrjait,	hajából	kivette	a	rézcsatot,	aranybarna	
fürtjeit	a	szélnek	adta	–	ezt	a	szolgák	előtt	soha	nem	
tette volna, de csak ilyenkor érezte magát szabadnak –, 
	és	kibújt	sarujából.	Talpát	a	föld	melegítette,	két	kezét	
a	derekán	összefonta	és	sírni	kezdett.	Némán,	hangta-
lanul	sírt,	könnyek	nélkül,	mert	 fegyelmezett	asszony	
volt.	Fegyelmezett	és	erős.	De	asszony	volt,		–	és	mivel	
fáradt	volt,	mert	életéből	hiányzott	valami	megnevez-
hetetlen	–,	nem	tartotta	ezt	gyengeségnek,	sem	ran-
gon	alulinak.	A	szélnek	sírt,	ennek	a	nehéz,	sós	tengeri	
szélnek,	a	társnak.	Titokban	tette	ezt	férje,	fia,	s	mind	
a	szolgák	miatt.	A	szélnek	sírt,	ennek	a	néha	vad,	néha	
simogató,	 de	 ellenállhatatlan	 erőnek,	 mely	 egyetlen	
dolog volt a világon, mi összekötötte azzal az ember-
rel,	kit	húsz	év	előtt	elengedett.	Egyszerre	szívdobogást	
érzett.

A	tenger	hangján	beszélt,	és	ezt	mondta…
–	 „…elég	 időt	 éltem	 az	 igazsághoz.	 Ugyanakkor	
örökifjú	vagyok,	tehát	hallhatatlan.	És	az	igazat	csak	én	
ismerem.	Én,	aki	találkoztam	vele,	az	ágyában	feküd-
tem,	és	most	 várom	őt.	Még	mindig	 várom.	Sok	éve	
már,	 hogy	 útra	 kelt.	 Tudtam,	 igen,	 azon	 a	 reggelen,	
mikor	felébredtem	–	erős	délkeleti	szél	csattogtatta	a	
zsalukat		és	Ő	már	nem	volt	mellettem	–	tudtam,	hogy	
már	 a	 bárkánál	 van.	 Már	 régóta	 készülődött,	 hisz	 a	
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szárazföldön	örökké	csak	vendég	volt.	A	tengeren	volt	
otthon,	és	ha	tutajra	szállt	a	szeme		fénnyel	telt	meg.	És	
aki	vele	élt,	bármely	rövid	időre	is,	mindig	utazott.	Em-
lékszem: akkor nem értettem ezt, mert akkor még nem 
tudtam,	hogy	keres	valamit.	Valamit,	amit	egyszer,	sok	
évvel	 később	 nekem	 is	meg	 kellett	 keresnem…	Úgy	
ment	el,	szinte	szó	nélkül,	búcsú	nélkül.	Akkor	azt	hit-
tem	nem	vitt	magával	semmit,	hogy	üres	kézzel	ment,	
közös	életünk	minden	darabját	hátrahagyva,	mint	akit	
nem	érdekel	a	múlt,	akit	nem	érdekel	az	emlék.	Igen,	
az	emlékek	valóban	nem	érdekelték,	hisz	férfi	volt.	De	
később	rájöttem,	hogy	tévedtem.	Ma	már	tudom,	azon	
a reggelen a tornácról kilépve magával vitte a tekinte-
tem. A tekintetem és a kezeimet.
De	a	szívem	akkor	könnyű	volt.	Igen,	–		könnyen	enged-
tem	el,	mert	nehéz	lelkű	férfi	volt.	Nehéz	lelkű,	és	nem	
tudott	 játszani.	Én	fiatal	voltam,	szép	voltam,	és	saját	
utam	 volt.	 Akkor	 még	 játszani	 akartam.	 Játszani	 és	
gazdagnak	lenni.	Azt	hittem,	hamar	elfelejtem…
Aztán	jöttek	sorra	mind	az	évek.	Jött	más,	ki	ölelt,	s	akit	
én	öleltem.	És	jött	a	pillanat	is,	a	kiválasztás	pillanata	
mikor	az	asszony	odaadja	kezét	és	azt	mondja:	„Tessék.	
A	Tiéd.	Neked	ráncolták	az	évek.”	Majd	a	másik,	mikor	
az	asszonynak	mondják:	légy	anyám,	–	adj	élnem.	Igen.	
Boldog	voltam,	mert	mindkettőt	megéltem.	És	gazdag	
voltam	 igen,	 gazdag	 –	 legalább	 is	 a	 szó	 földi,	 tehát	
múlandó	értelmében.
De	 egy	 reggelen,	 –	 emlékszem,	 még	 ágyamban	 fe-
küdtem,	erős	szél	jött	ismét	a	tenger	felől.	És	erejével	
magával	hozott	egy	képet.	Egy	 illatot	és	egy	képet.	A	
kezét	láttam,	ahogyan	utolsó	este,–	húsz	év	előtt,	bort	
vegyít	és	a	kupát	lassú	mozdulattal	a	kerek	márványasz-
talra	helyezi,	és	bőrének	illatát	éreztem,	a	sós	tengeril-
latot. Félni kezdtem. Sok tavasz kellett, míg megtud-
tam:	az	igazságtól	féltem.
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Kötelességtudó	 asszonyként	 éltem,	 hisz	 isteni	 szár-
mazásom	nem	engedett	mást.	De	attól	a	naptól	fogva	
ez a kép és ez az illat kísérte minden percemet. Akkor 
még	nem	tudtam	ezt.	Akkor	még	–	úgy	hittem	–	mivel	
szolgáim és mind az alattvalók állandó kedvemet lesték, 
hogy	a	dolgom	tettem,	ami	hol	nehéz,	hol	pedig	szép	
volt.	De	játszani	már	régen	nem	akartam.	És	attól	a	reg-
geltől	kezdve	tudtam:	életemben	másfajta	gazdagságot	
akartam.
És emlékszem: a képet az illattal elzavartam, mert köte-
lességből	éltem.	De	ahogy	eltűnt	nyugtalan	lettem.	Ek-
kor	kezdődtek	a	délutáni	séták.	Csak	itt,	ezen	a		szirten		
tudtam	megnyugodni.	Csak	a	sós,	tengerillatú	szél	tu-
dott	megnyugtatni.	Csak	itt	kaptam	levegőt.
És	egy	nap,	mikor	a	hírnök	futva	hozta	a	városba	a	hírt,	
hogy	a	hajóját	Phylos-ban	látták	rájöttem,	hogy	fáradt	
vagyok.	 Hogy	 elfáradtam	 a	 fegyelemben	 és	 elfárad-
tam	 a	 kötelességben.	 Mert	 valami	megnevezhetetlen	
hiányzik	az	életemből.	Valami,	ami	több	mint	fegyelem	
és több mint kötelesség. Mert mindez csak a szolgák 
számára	 fontos.	 S	 én,	 mint	 isteni	 származású,	 most	
már	tudom,	hogy	a	fegyelem	és	a	kötelesség	nem	más,	
mint	félreértés.
Ennyi	az	igazság,	amit	megismertem.	És	most	megint	
félek.	Félek,	hogy	nem	jön	üres	kézzel.	Félek,	hogy	húsz	
év	után	visszahozza	szemében	a	tekintetem.	A	tekinte-
tem,	és	a	kezeimet.”
Ezt	mondta,	miközben	Phylos	 felé	nézett,	 s	a	 szél	 és	
a	tenger	hallgatott…	A	Napot	már	elnyelte	a	hatalmas	
víztömeg	mikor	aranybarna	haját	a	csattal	összefogva	a	
széltől	visszakérte	és	sarujával	kezében,	mezítláb	indult	
a	kikötő	felé.
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Rossznak mondod a világot,
Dőresége	bosszuságod;
Siratod az élet álmát,
Földi	gondok	durva	jármát;
Felpanaszlod lázban égve:
Bölcs	elméje,	jók	erénye
S	fényt	sugárzó	lángod,	ég,
Csak	hiúság,	búborék.

Óh,	pedig	hány	perczed,	órád
Volt,	midőn	e	sujtoló	vád
Könnyeidben	elviharzott
S kiderült rá szíved, arczod.
Gyönyörűség	volt	az	élet,
Megáldottad születésed’;
Rózsák	közt	jársz,	azt	hivéd,
S	mi	okozta?	...	Semmiség!

Nem	tudod,	mi	nyomja	szíved’,
Semmiségek üdvezítnek.
Hogy	jön,	nem	tudod,	csak	érzed,
Hogy	e	bűnös-bűvös	élet,
Mely ma szennyes, ronda börtön,
Holnap	éden	kertje	rögtön.
Ma	a	békét	áhitod,
S	holnap	küzdve	élni	jobb.

Ember!	önző	vágy	vezérel.
Bánatával, örömével
Ezt	az	undok	szép	világot
Sorsodon át nézve látod.
Hogyha	gondok	elcsigáznak:
A világot éri vádad,
S	ha	örömre	gyúl	szived:
Nincs	e	földnél	semmi	szebb.
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Ragyoghat	a	nap	az	égen;
Te	sötétben,	feketében
Látsz	mindent,	ha	bánatod	van;
Mig,	ha	kedved	lángra	lobban,
Minden érted van teremtve;
Télen	is	jársz	rózsakertbe’;
A nap is csak rád ragyog,
S kik itt laknak: angyalok.

Az	örvendőt	meg	nem	érted,
Ha	világod’	búban	éled;
S	csak	ha	lelked’	szenvedőnek
Vallod,	sajnálsz	szenvedőt	meg.
Mit	törődöl	a	világgal,
Szenvedő	sziv	sóhajával,
Ha egy édes pillanat
Teljesíti	vágyadat!

Hát	ne	fordulj	vak	hevedben
A	világ	és	rendje	ellen...
Úgy tekints az emberekre,
Hogy	a	föld	se	jó,	se	ferde;
Se	gyönyör,	se	bú	tanyája,
Csak magadnak képe, mása.
Ki	sohajtoz,	ki	mulat.
A	világ	csak	-	hangulat.
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A	 fekete	 puli	 minden	 nap	 ott	 csaholt	 a	 körforgalom	
zárta zöld szigeten, mint a marokba szorított szavak. 
Árnya	 szabadulni	 vágyó	 életeknek,	 akik	 minden	 nap	
végig	 vergődték	 	 görcsét	 az	 útnak.	 Ki	 tudja,	 honnan	
szökött	 a	 dühös	kis	 állat	 oda,	milyen	ösztön	kergette	
nap,	mint	nap,	hogy	vicsorogva	terelje	a	tehetetlenség	
zárt	rendszerében	gőzölgő	gépeket?	Önmaga	körül	ke-
ringve,táncolva,	taposva	ki	a	park	virágait.	Lógtak	raga-
csos	loboncán	földdarabok,	pókok	és	meglepett	boga-
rak,	 faháncsszilánkok,	 letöredezett	 szirmok,	 porzók,		
termők.	Terel,	csak	terel,	csak	terel.	Izgága	törvénye	ő	a	
létezésnek.	Pörgése	forgásunk,	nyája	vagyunk	az	egyet-
len,	mindent	fölülíró,	húsba	tömött	morál	őrületének.	
Gyönyörű	kis	állat,	megszökött	talán	hazulról,	és	most	
egy	pattogó	izomcsomóba	sűrűsödve	hajt	minket	előre.	
A	lényeg,	hogy	ne	veszítsen	szem	elől.	Figyel,	éber,	les,	
és	harapna.	Agyarán	megvillan	a	 fehéren	 lobogó	Nap	
sugara.	Fia	ő	az	égi	királynak,	teremtménye	és	önmaga.	
A	fehér	mag	fekete	húsba	öltözött.
Nyaralni megyünk... talán Balatonra... nem is tudom... 
Célunk,	otthonunk	lett	az	út,	sehol	meg	nem	állva.
Ragadozó	kamionok	és	dagadt	buszok	előtt	kullogunk	
fújtatva.	 Tragacsunk	 szörcsög,	 dugattyúi	 fáradtan	
nyögve	nyiszorognak.	A	technika	csak	pótlék	azonban,	
valójában	 szívverésünk	 hajtja	 kicsi	 kocsink,	 az	 anya-
got	nyomja	előre,	böhöm	betonkeverőket	és	begörcsölt	
farkú	sportkocsikat	követve.	
Kevés	a	 levegőnk.	 Izzik	az	ég,	az	ablakot	 leeresztem,	
könyököm kidugom. Úgy kitárnám már a karom valami 
zúgó	viharnak!		
Rám	dudálnak.	Túl	sok	helyet	foglalok.
Sok	mindenünk	elkallódott.	A	monitor	mögé	bújtak	ál-
maink,	rejtegetik	a	nyitott	fájlok,	ha	keresem,	közöttük	
ugrálnak,	 játszanak.	Emlékeim,	az	övék	és	az	enyém	
lett.	 Közös	 ég!	 ...	 ugyan...	 Kattintgatunk	 egyik	 után	 a	
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másikra.	Ne	még,	ne	még!	Had	harcoljunk	kicsit,	hiá-
ba,	reszketve!	Lepedék	a	mellkasomon,	ezen	keresztül	
lélegzem.
A	mellékutcákban,	a	Körúton,	a	Vácin,	a	Józsefváros-
ban, a Ferencvárosban, lenn Szolnokon, sokan állnak 
sorba. 
Hajléktalanok	kocogtatják	bambán	a	kiszürcsölt	 	üve-
geket.
Erika	egyedül,	divatosan.		
Szutykos körmein vörös lakk ragyog. A Hárpiában 
ücsörgött, bort és kávét ivott, most boldog. Megkapta 
az	értesítőt	végre,	szeptemberben	várják	az	ortopédián.	
Az	nagyon	jó!	Addig	lehet,	hogy	élve	marad!	Addig	fáj-
hat,	recseghet,	nyöszöröghet	éjszakáiban.	Sírva,	a	hulla 
szeretőt	 ölelve	 a	 múlhatatlan	 vágyban.	 Simogatja		
bőgve	a	magános	görbe	csontokat,	saját	üresre	kopott 
csípejét,	és	fonódik	össze	véle,	álmaival	egy	örök	szere-
lemnek.
–	 Hiába,	 mondta	 éppen	 ő	 a	 szemetes	 konténerről	
lemászva,	–	egyszerűen	 imádok	élni!	–	és	mosolyog.	
Olyan	 kedves!	 Huszonévet	 ült,	 gyilkosságért.	 Össze-
szőve	egy	életbe	és	halálba	imádottjával	és	áldozatával	
teng még egy kicsit közöttünk.
Fordított	menet.		Amonnan	dől	elő	az	élet,	bosszút	áll-
ni	a	halálon.	A	kereket	pördítik,	tengelye	körül	forgunk	
egymás	bűvöletében.
Átadták	 kincseinket	 a	 mulandóságnak	 mágusaink,	
erdőt,	mezőt,	tavat,	földeket	markolva	finom,	márvány	
ujjaik	között.
Mint	 az	 összegyűlt	 álmok,	 szemeink.	 Csontmederbe	
zárt tavak.
Látomásaink,	 látszataink	 homlokcsontunk	 mögé	 ta-
padva,	hiába	dörzsölöd	őket,	ráncaidba	kapaszkodnak,	
összekeverednek a kosz szemcsékkel, amit arcunkba 
szórtak	a	teherautók	kerekei.
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Gyerekeim	arcát	törölgeti	a	feleségem.	
Dühösen,	sírva,	kacagva	tisztogatja,	eteti	őket.	A	hátsó	
ülésen	dülöngélnek,	összeborulnak,	nevetgélnek,	köny-
nyeznek. 
Ó,	olyan	egyszerű	minden	csoda!	
Elöl	ülve	szorongatom		a	kormánykereket.	Körbe,	körbe	
haladunk.	Azt	mondják	az	okosok,	hogy	ez	az	előre,	de	
nekem	feltűnnek	mindig	ugyanazok	a	tájak,	fák,	messzi	
házak,	arcok.	Most	utolsó	vagyok,	ám	ha	a	legelsőhöz	
viszonyítok,	 aki	 mögöttem	 tülkől,	 őt	 is	 megelőztem.	
Akik	előbb	jöttek,	mögém	kerülnek,	fújolnak,	fütyülnek.	
Érdektelenek.	Ismerem	már	rendszámaikat,	jeleiket.		
Előzni	nem	 lehet.Tódul	befelé	az	áradat,	és	 	egymást	
taszigálja	el	mindenik	a	kijárattól.	
Egyik	sem	az	én	utam.	
A	 francba!	 Nem	 látom	 a	 táblám,	 ami	 útba	 igazítana.	
Semmi	nem	jelzi,	merre	tovább.	Pörgök	a	sziget	körül,	
amin	ugrálva	a	kis	puli	tereli	a	tehetetlen	áradatot.
Szabadulnék	már!	
Hová	vezet	az	utam?	
Házunkba lassan költözött a nyomor.
Televíziónk	 nincsen,	 tehát	 gazdagok	 vagyunk,	mégis.	
Nem	tündökölnek	nekünk	forradalmár	sómenek.	Na,	jó,	
helyette	van	a	net.	Választhatunk	maya	szikrázó	arcai	
közül.Benne	 foglalva	 az	 írás,magunk.	Mint	 a	 hatalom	
gyűrűjébe,	világít	tüzünkbe,	egónkba	hajítva	az	üzenet.
Minden	információszemcse,	amit	szórnak	ránk	uraink,	
az	égiek,		hatalom	az	anyag	,	az	energiává	bomló	hús	
felett.	
Matéria, és antimatéria, gondolatok vagyunk. 
Szívünkben	gyűlnek	javaink,	mint	csorba	fogban	az	ide-
gen anyag. Gazdagodunk. 
Több	 a	 szó,	 több	 az	 arany,	 több	 a	 szeretet,	 több	 a	
gyűlölet,	több	a	fegyver.	Keleten		növekszik	fölénk	az	új	
civilizáció,	felfegyverkezve.	Szolgák	és	terroristák.
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Van	 örökségünk	 az	 elmúlt	 századból	 is	 ám.	 Med-
dőségünk	 szégyenünkből	 való,	 mint	 egy	 világnézeti	
klub.	Európa	megöregedett,	vele	szívünk	és	akaratunk.	
Házunk	falán	kapirgál	a	szegénység,	kétezerhét	nyarán.	
Málassza	vályogfalát	viskónknak,	 rogyadoznak	geren-
dáink.	Kislányomat	beírattam	az	első	ába.
Büdös	a	metálvöröses	kocsi	lélegzete	előttünk.	
Nekidurvulok. 
Hé!	Mennénk	nyaralni!	Balatonraaaa!
Hol	a	kijáratom?!	
Tán	 fölfelé	 is	 mehetnénk...	 hm...	 a	 vízszintes	 síkon	
összezavarodtak	 az	 erővonalak.	 Oly	 sok,	 oly	 sok	 idő	
telt	el	mióta	meghívást	kaptunk	szépséges	csillagaink	
közé,	bolyongva	végtelen	úton,	hadak	útján.	Most	meg		
házmestereink	 	 között	 zörögve,	 technikai	 forradal-
mainkba	gyömöszölve	gyűrődünk	egy	azon	életbe,	egy	
tízmilliós	halmazban.	
Az	 öreg	 Berzeni	 Joachim	 pöfékel	 méhesében.	 Maga	
sodorja	 jó	 szagú	 cigarettáit.	Nádfonatú,	 pácolt,	míves	
hintaszéke	körül	dönög	az	idő,	lassulnak	percei.	
Márait,  Hamvast olvas. 
Újszövetséget.	
A	régit	kerüli,	a	törvényt	ismeri.	Mire	megvénül,	üldözői	
messze,	 halottak,	 betegen	 összetörve,	 félúton,	 vagy	
szétszórva	bűnösen.	
Őt	a	kór	nem	gyűrte	le.	Sem	testi,	sem	pedig	nemze-
ti. Sziklaszilárd volt mindig. Gyermekei más városokba 
mentek	el,	de	hűségesek.	Miként	asszonya	is.	Ó,	azok	
a	 hosszú	 évek	 együtt!	 Hitet,	 pénzt,	 betűket	 számolva	
újra	és	újra	át.	A	közösnek	adva	hitét,	szavait,	vagyonát.	
Lehunyt	pillái	mögött	fényesség	magja	bomlik,	növeszt	
hajtást,	szárat,	levelet,	bontja	szirmait.	
Szép,	jaj,	de	szép	fényessége!	
Nem	múlik	el,	kékesen,	aranyosan	hozza	örök	virágait,	
nem	menekülhet	már	Joachim.	Hiába	már,	a	szerelem	
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befonta	rég	szívét,	hiába	bújt,		az	ős	átok	hozta	örökségét	
idáig el... 
Hátravetett	fejjel	ül,	fehér	hajába	levélke	hullt,	körülötte	
döngenek	 méhei.	 Már	 hideg	 homlokát	 simogatják	 a	
pergő	szárnyacskák...	Fehér	az	idő,	mint	a	tej.	
Jó	 írni	 délelőtt,	 hallgatnia	 a	 fiatal,	 még	 eleven	 Cseh	
Tamást.	Prücskeim	körülettem	muzsikálnak,	fagylaltról	
és szamócáról énekelnek. Édes piros lé csorog le állu-
kon. 
Milyen	szépek!	
Anya	 fagylalttortát	 készít	 Dörmögő	 születésnapjára,	
aminek	megünneplését	a		kórház	miatt	későbbre	hagy-
tunk.
Már	egy	hónapja,	bizony	egy	hónapja	volt	neki!	Öt	volt	
éppen	a	 kölök	május	 tizedikén.	Bivaly	 gyerek	ám!	Öt	
esztendeje		csusszant	ki	a	kucorgós	melegből,	és	bőgte	
el	 magát	 éppen	 úgy,	 mint	 a	 kis	 bika,	 de	 tágra	 nyílt	
szemmel	csodálkozva	 is.	Azóta	csak	csodálkozik,	ke-
rek	szemekkel.	Mindent	megismerni,	mindent!	Az	első	
akit	meglátott,	az	anyája	arca,	és	azonmód	elmosolyin-
totta	magát.	És	azóta	csak	mosolyog	rajta	csüngve.	A	
születésnap	most	elmaradt,	betegség,	hó	végi	izgalom.	
Anya	június	tizenharmadikán	kórházba	megy	megint.	
Hála	 Istennek,	 az	 Amerikai	 úton	 a	 professzor	 kizárta	
sclerosist,	de	azért	mégis,	ott	a	siringomyelia.	És	las-
sabban	is	ír,	csúnyábban	is,	anya.	Jó	ideje	nem	tanít,	a	
vacak	buszon	nem	zötykölődik	az	iskolába	igyekezvén.
A	vad	tündér,		forogva	danol,	pamutos	szőke	haja	csupa	
ragacs,	szája	fülig	ér,	ahogy	szokott,	teljes	hangerővel	
kiabál, énekel és eszik egyszerre, és mindent persze el 
is táncol.  Csodálatos palotákat épít, mellette szanaszét 
a	festékek	halma,	rajzlapok,	könyvek	földön,	pár	ecset-
vonás	 után	 a	 kertbe	 szalad,	 egy	 meghatározhatatlan	
energia	 bűvöletében.	 Zsófia	 lányom,	 besorolhatatlan	
álom,	 csuda	 sejtésekkel	 látja	 a	 világot,	 ám	 önmagát	
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megtalálnia	sokkal	nehezebb	feladat	lesz	majd.
Ó,	a	szamóca	saját,	hát	persze!	A	mi	kertünkből	való.
Megkóstolták levelét csigabigák,nedvét kortyolták apró 
hangyák.	
Bámulatos kutyáink napról napra ügyesednek, a világ 
gyöngyei.	Morzsika	kiváló	harcos,	de	rászokott	a	kerti	
varangyok	mérgére,	ügyelni	kell	rá	nehogy	túlzásba	vi-
gye.	Naphosszat	kergetőzik	az	ugri	néppel,	és	pofáján	
habzik	azok	nyála,	mintha	valami	manóféle	paripa	taj-
tékozna.
Fáink	 virágoznak	már,	 zöldülnek,	 teljesednek.	Csak	a	
kicsi	eperfa	erőlködik.	Hiába,	fiatalka	még,	és	a	gyökere	
is	 eltörött,	 amikor	 átültettem.	 Rossz	 helyre	 nőtt,	más	
hely	re	 kellett	 telepítenem.	 Picurka	 levélkéket	 hozott,	
ezekkel él, óvatosan, gyöngén, de él.
A	két	diófa,	amiket	tavaly	raktam	a	kertünk	közepibe,	
a	mogyorók,	a	bodzák	és	a	szilvafák	fiatalon	is	dúsak,	
várják	 türelmetlen	 gyermekeiket,	 követelőznek,	 mint	
haragvó	zöld	tündetitánok,	vagy	akaratosan	csalfa	nim-
fák.	Az	almácska	viszont	beteg.	Hiába	nőt	mellé	cicka-
fark	és	lándzsás	útifű.	Vagy	éppen	ezért?	Hiszen	együtt	
nő	 fel	 minden	 élet,egymásért	 vannak,	 vagyunk.	 Itt	
méreg	sohasem	gyilkolt	dagadt	hernyókat,	fojtott	meg	
tetveket,	hangyát,	bogarat.
Anya	tizenharmadikán	megy		a	szegedi	klinikára.	Áhh,	
végigcsináljuk	ezt	is!
Házunkon	kaparász	a	szegénység.	Vályogfalunk	darab-
jai	megunták	egymást,	távolodnak,	közöttük	szélesed-
nek	 a	 repedések.	 Ügyetlen	 vagyok,	 és	 ha	 este	 haz-
abotorkálok,	már	nem	ezen	jár	az	eszem.	Csinálni	kell,	
csinálni,	no!	Csak	az	ezerötszáz	lépcső	száraz	cementje	
kiitta	 combjaimból	 az	 erőt.	 Néha	 arra	 ébredek,	 hogy	
eres	vádlim	görcsbe	rándul,	nem	tud	pihenni	a	testem.
A	metálvörös	 terepjáró	 	 előttünk	 tűrhetetlen	 akarattal	
kering körbe.
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Azt	hiszi,	ez	jó.
A	sofőr	erős	ember,	a	jelen	gyermeke.	
Fülére	nőtt	mobilkullanccsal,	szája	automatice	széthúz-
va, villog porcelánprotézise. Ó, vagy nem is az, miért 
lenne	 pótlék	 benne	 bármi!	 Ő	 valódi,	 benne	 minden	
valós, de semmi nem igaz. Hiszen vitaminokon és 
kiegészítő	 tápanyagokon	 nőtt	 fel,	 tápszereken,	 benne	
minden	eredeti	még,	csontjai	fényesre	sikálva,	rajtuk	a	
szövetek	rendben,	feszesen,	megfelelő	mennyiségben	
némi	zsír,	izmai	lazán	sodródva	egymásban,	feszülnek,	
villámgyorsan	ha	kell	ütni,	markolni,	kijelölt	utat	mutat-
nia tömegnek. 
Frizurája	rövid,	ápolt.
Mondanivalója	mindig	 van,	 intézni	 kell	 a	 világ	 dolgait	
őneki.
Mindent tud.
Párt-és	pénzügyekben	kompatibilis.
Dörmögő,	 fiam,	hosszas	előkészület	után	befejezte	 fő	
művét.		Nagy	munka	volt!	Papír,	vízfesték.	
A	föld	országai,	közöttük	a	Lánchíd	ível	át,	mint	a	Min-
denséget	ölelő	szivárvány.
„A	nép	az	őskollektívum...	a	nép	nem	kései,	úgynevezett	
fejlődés	eredménye,	hanem	elsődleges	élettény.”
Hoppá!	
A	metálvörös	terepjáró	valahol	lelépett.	Nagyszerű!	Ők	
mindig	megtalálják	a	kijáratot	jobb	vagy	bal	felé.	Könnyen 
járható	utak.	
Csak	mi	nem,mi	nem	találjuk!	Élhetetlenek	vagyunk.
Közel	jár	nálunk	a	halál.	Ügyes	halál,	szép	halál,	jó	halál.	
Az	 összenőtt	 világ.	 Szövetekként	 nőttünk	 egymásba,	
sejthalmazok,	kinek	mit	sorol	ki	a	törvény,	mely	helyet.
Blaskó	Alexander	előttünk	esett	össze.	A	 lépcsőre	ro-
gyott a beteg test.
Az	emlékezet,	hogy	besúgó	voltál,	Alexander,	kiszívta	
belőled	az	életet.
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Fáradt	maradsz	mindig,	 a	 túlvilág	 tompa	 vágyai	 közé	
veszve,		hiszen	a	bűn	súlya	alól	nem	léphetsz	ki.	
Tény,	 hogy	 az	 elsődleges	 cél	 nem	 a	 besúgás	maga,	
azaz	 az	 információszerzés	 volt,	 hanem	 a	 kór	 terjesz-
tése.	 A	 társadalomban	 sebeket	 felszakítani,	 azokat	
megfertőzni,	titkos	labóratoriumokban	főzött,	összeku-
tyult szennyes betegségeket gyógyszerként adagolni, 
a	sebek	váladékát,	gennyét	szétkenni,	a	fertőzött	vért	
összegyűjteni,	 leadni,	 gondosan	kategorizálni,	megfe-
lelő	helyen	tárolni,	fajta,	származás	szerint.	
Mi,	akik	kívülről	nem	láthattunk	be	a	 titokzatos	világ-
ba,	 csak	 a	 gőgös	 übermorálban	 húztuk	 az	 orrunkat,	
nem	ismerve	föl,	micsoda	áldozatai	az	általunk	lenézett	
ügynökök	annak	a	rendszernek,	amiből	igyekeztünk	a	
legtöbbet	kifacsarni.	
Beteggé	tesz	az	árulás.	Idegenné.	Leszel	munkás,	vagy	
filmrendező,	minden	egy.Hiába	ugrasz	ki	az	ablakon...
vagy	 löktek?....nem	halnak	veled	emlékeid.	Velük	bo-
lyongasz,	egymásba	kapaszkodtok	,	míg	az	idő	fel	nem	
oldoz, áldozataid nem engednek el. Nem engednek el, 
mert	te	vagy,	aki	igazolhatja	őket.Igazságuk,	harcuk,	ár-
tatlanságuk,	te	igazolod.	A	rendszer,	a	szervezet	bűneit	
te	igazolod...akkor	is,	ha	megfordul	a	rend.	Te	igazolod	
majd	 az	 új	 rendszer	 bűneit,	 rád	 hivatkoznak	 majd.
Téged	sem	engednének	el,	ha	te	vetetted	volna	magad	
az	 űrbe.	 Menekülve,	 hívén	 messzi	 csillagokat,	 hol	
megint	találkozhatsz	az	ártatlanság	hercegével.	Mégis,		
barátom,	halott	maradsz.	Minden	tudásod	érvénytelen-
né	válva,	mint	egyetlen	elektromos	rezdülés,	vagy	időt-
lenül	apró,	észre	nem	vehető	halott,	seb	gondolataiban	
az	élőknek.
Áldozataid	 soha	 nem	 engednek	 el,	 bennük	maradsz,	
belőled	 élnek	majd,	 a	 te	 létezésed	magyarázza	majd	
tetteik,	és	igazolja	majd	ártatlanságuk.	
És	ha	nem	is	halsz	meg?	Ne	keríts	ostobán	igazságot	
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tetteid	 köré!	 Nem	 lényeges,	 igazán!	 Melyik	 oldalon	
állsz?	Ugyan	már!	De	vigyázz,	ki	kell	várnod,hogy	jó	le-
gyen	kapott	helyed!	Ha	nincsen	szerencséd	most,	lesz	
majd,	és	ártatlanodhatsz	is.	Bűneid	megbocsájtják...	de	
létezésed	sohasem.	
Talán	 újra	 bevonnak	 téged,	 feladatod	 beteljesíteni,	 új	
erő,	új,	boldog	ország.	Mindig,	ismétlem,	mindig	szükség	
lehet	 rád.	 A	 szervezet	 nem	 rendszerfüggő,	 viszont	 a	
rendszerek	 szervezetfüggőek.	 A	 hatalom	 függvénye	
önnön	árnyékának.Látod,	ismétlem,	mindig,	„ezt	fontos	
megjegyezned,	mert	segít	a	tájékozódásban”,	a	hata-
lom gyökere az emberiség kollektív tudatának árnyéka. 
Blaskó	Alexander	 	 is	meghalt	hát.	Hajnalban	rátettem	
kezem	az	öltözőszekrényre,	amelyben	koszos,	mezíte-
len	 ruhái	 lógtak,	 és	 bocsánatot	 kértem	 tőle,	 amiért	
megrúgtam,	 üvöltve	 szenvedését	 és	 szégyenét,	 és	
megbocsátottam	neki.	Talán	könnyebb	lesz,	magában	
meglepődve	 test	 nélkül,	 	 érzésként,	 szenvedélyként,	
gondolatként	létezni	csak,	emlékként,	fáradt,	könnyte-
len	emlékként?	Kiszáradva,	mint	 a	halott	 folyómeder,	
amiben	 csupasz	 kavicsok	 rogytak	 egymásra,	 és	 sú-
lyuk	elviselhetetlen	terhek,	csak	az	elmúlás	ígérete	ad	
megkönnyebbülést.	 Lassú	 gyötrelem	 ez,	 de	 minden	
megbocsájtó	szó	segít,	oldja	a	szenvedést.
Minden	bocsánatkérés	fölemel!...	Talán...	talán...	talán
Utunk	 nem	 érhet	 véget	még,	 ha	 közelébb	 is	 a	 halál,	
mint	korábban.	Ott	hátul	a	családom,	kislányom,	kis-
fiam,	 Anya.	 Velük	 megyek	 körbe,	 együtt	 vagyunk.	
Előttünk,	 utánunk	 döcögnek	 a	 többiek.	 Szidnak	min-
ket,egymást,magukat, mosolyognak. Minket nem csak 
a vér köt össze. Minket összeköt emberségünk. Minket 
összekapcsol	istenségünk.	De	mi	lesz,	ha	itt	a	vég,	és	
nem	pöröghetünk	tovább	ebben	az	álomban?
A	kijáratot	nem	találom,	élhetetlen	vagyok.	Nem	ebből	
a világból való. De itt vagyok, bezárult körülöttem a 
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kör.	Van,	aki	otthonra	talált	 itt,	ez	által	van.	Léte	kör-
ben	szaladgál,	önmagát	fogva	körré.Van,	aki	szenved,	
de	mosolyog.	Van,	aki	szenved,	és	egyáltalán	nem	mo-
solyog.	Utcakővel	dobál	vagy	imádkozik.
Nekem	már	nincsenek	ilyen	fegyvereim.	
Kislányom	 a	 Világon	 túli	 tulipános	 hegyeket	 festette	
meg.
–	Ugye	elmegyünk	oda,	apa!?	–	kérdezte	tőlem,	fejecs-
kéjét	 félrehajtotta,	 suba	 sörénye	 félrehullt	 szép	 hom-
lokáról, sugaras szíve mosolygott arcán, és ebben a 
sugaracskában	ragyogott	fel	az	én	szívem	is.	
–	Ez	biztos,	való!	Nincsen	benne	kétség!	-	válaszoltam	
én, oly könnyed bizalommal.
Bumm!
Fölforrt	 a	 víz!	 Füstöl	 a	motorház!	 Na,	most	mi	 lesz!?	
Dudál	mindenki	eszeveszetten,	„barom,	hülye,	takony,	
a	haladás	ellenségei,	hazaárulók,	az	ilyenek	miatt	nem	
jutunk	semmire,”	üvöltenek,	sápítoznak	a	kerengőtár-
sak.
Hát	 akkor	 próbálkozzunk	 csak...	 Kinyitom	 az	 ajtót,	
kiszállanék.
Nyújtom	a	lábam,	ám	a	bugyogó	aszfalt	egyre	messzebb.	
Minden,	minden	egyre	messzebb!
Hátraszólok.
Nédmáháthé,	Anya!	Tündércsillagjaim!
Röpülünk!
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Hogy	mikor	kezdődött	az	ének,	abban	nem	tudtunk	pontosan	megegyezni,	de	valamelyik	ősszel	
volt	az	is.	A	harmadikról	előbb	halk	dúdolás	szűrődött	ki,	mintha	valaki	járna-kelne	a	lakásban,	
valamit	 keresve,	 szobáról-szobára.	Nem	 is	 tűnt	 volna	 fel	 senkinek,	 hiszen	 a	 ház	 komolyabb	
délolasz	stílusú	perpatvarokhoz	szokott,	ráadásul	a	pincében	azóta	is	ott	dübörög	hétvégén	a	
Depicentrum,	a	környék	mulató	darkjaival.	De	a	harmadikon	csend	szokott	lenni,	ott	a	rádió	sem	
szól,	és	áhitatos,	öntelt	némaságban	unatkoznak	a	budai	őslakók.	Azokban	a	napokban	a	fegye-
lem	mögül	előbb	halkan,	majd	egyre	hangosabban	szivárgott	a	dal,	valami	gyönyörűségesen	
meghatározhatatlan	stílusban.
A	szomszédok	már	az	első	este	összesúgtak,	és	mindenki	aláírta	a	panaszos	levelet,	amit	a	za-
jongó	ajtajába	tűztek,	–	mert	egy	igazzy	őslakos	nem	sűllyed	odáig,	hogy	elsőre	önnön	hangján	
tiltakozzon,	–	 személyesen	 csak	 kölcsönkérni	 zörgeti	 a	 szomszéd	ajtaját.	Másnap	már	 azért	
át-átkopogtak	a	falon,	ököllel-partvisnyéllel,	és	találgatni	kezdték	ki	is	énekelhet,	hiszen	a	ha-
gyomány	őrzött	valamit	arról,	hogy	a	4-ben	lakik	más	is	a	három	középkorú	polgár	mellett,	de	
élőben	még	senki	sem	látta.	Azt	beszélték,	egy	fiatal	lány	és	azért	nem	hagyja	el	soha	a	lakást,	
mert	bálnateste	már	nem	férne	ki	az	ajtón.	Meg	azt	is,	hogy	valami	rejtélyes	nyavaja	gyötri,	ezért	
kóróvá	aszott	és	jártányi	ereje	sincsen.	Hogy	valójában	mi	a	helyzet,	persze	sose	derült	ki;	min-
denesetre	női	hangot	véltünk	hallani,	ami	különös,	idegen	harmóniát	zengett.
Másnap	estére	a	 lakótársak	arra	 jutottak,	hogy	 itt	a	 felháborodás	 ideje,	 rendőrt	kell	hívni,	de	
talán	rögtön	orvost	inkább.	Közben	az	ének	erősödött,	és	kitört	a	bejárati	ajtón:	voltak	indái,	amik	
lefelé	indultak,	hogy	hosszú	tekergőzésbe	kezdjenek	az	évszázados	udvar	csorba	betontükrén.	

Bükkösy Beatrix:
Restart, a vámpír
– A dal
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Míg	a	dallam	a	mélyebb	regiszterek	felé	ereszkedett,	megérkezett	az	orvos,	és	nyugtatókat	írt	
fel	a	békétlennek,	aki	megzavarta	a	lakóközösség	nyugalmát,	de	ezek	semmit	nem	használtak.	
A	dal	egy	része	körbefutott	a	harmadikon	mint	a	repkény,	és	nem	volt,	aki	le	tudta	volna	fejte-
ni	a	 rácsról.	Leveleket	nyitott,	amik	körül	mintha	áttetsző,	nagy	madarak	kerengtek	volna.	A	
költőibb	Kisék	és	az	ismét	részeg	Földi	Stiliszta	múzsákat	emlegettek,	de	az	ő	szavuk	soha	nem	
kerül	a	krónikákba	és	a	lakógyűlés	jegyzőkönyveibe.	Nagyjából	ilyentájt	jött	a	sebész,	és	állítólag	
néhány	öltéssel	bevarrta	a	zajongó	száját,	hallgatna	már	el,	de	hiába,	az	énekes	nyakán	kopol-
tyúfedő-forma	rések	nyíltak,	és	egy	kicsit	más	hangnemben	folytatta.	Éjfélre	az	ének	kinőtte	a	
házat:	azok	a	hangok,	amik	könnyűek	voltak	mint	az	ezüstcsengettyűk	szava,	egy	rugaszkodás-
sal elérték az oromzatot.
Csupán	véletlen	lehet,	hogy	a	ház	nem	lett	parajelenséggé,	és	nem	fürkészte	élőben	egyik	tv	
sem.	A	közös	képviselő	által	már	megrendelt	ördögűzésre	sem	került	sor.	Egészen	hajnalig	szólt	
a	dal,	amitõl	a	roskatag	födém	megfényesedett	és	tető	boldog	rigói	őrült	táncot	lejtettek.	Aztán	
elhallgatott:	először	a	pincéig	nyúló	indák	tűntek	el,	majd	a	levelek	foszlottak	köddé,	végül	az	
összes	hang	egyetlen	trillaként	szállt	fel.	

Bükkösy Beatrix:
Restart, a vámpír
– A dal
2.
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Sütő Zsolt 

keresd	a	forrást
lépj	a	folyóba

	gyöngéden	dőlj	hátra
 íme az óceán
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Volt	amikor	fájt.	
De	mi	fájt?
Fájt...

hogy	ilyen	vagyok.
Fájt	hogy	mások	milyenek.

Nem gondoltam arra,
nem kell ilyennek lennem.

Semmilyennek kell lennem.
Nincs olyan, ilyen.
Csak én vagyok.

Ez	az	Én,
és	senki	nem	mondhatja:

nem vagyok Én.

Amíg nyugodt vagyok.
Amíg boldog vagyok.

Mindenki Én.
Senki	sem	ők.
Mindenki más.

És senki sem más.

Múlt idő
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Alkonyodott.	A	Nap	lassan	hanyatlott	a	várost	körülvevő	magas	hegyek	mögé,	s	vörös	ragyogását	
már	csak	egy-két	felhő	tükrözte	az	égen	a	mindent	elnyelni	készülő	sötétségben.		
A	szél	leszaladt	a	hegyoldalon,	a	völgybe	zúdulva	meglobogtatta	a	fák	koronáit,	bozontos	bokrok	
üstökét	 cibálta,	 –	 a	 városba	 érve	 végigsüvített	 a	 sötét	 kihalt	 utcákon,	 ablakokat	 zörgetett,	
zsalugátereket csattogtatott. 
Ebből	a	meglehetősen	barátságtalan	időből	azonban	Vida	Loca	lakói	–	mert	így	hívták	a	várost,	
ahol	történetünk	játszódik	–	szinte	semmit	nem	érzékeltek.	
Aznap	este	valamennyien	Vida	Loca	modern,	csillogó	palotájába	voltak	hivatalosak.	Az	impozáns	
épület	a	város	főterén,	egy	kis	dombon	állt.	
Kevesen emlékeztek már rá, de ennek a ma oly divatos, modernül megépített komplexumnak 
a	helyén	hajdanán	egy	régi	kastély	állt,	mely	sok-sok	évvel	ezelőtt	gyönyörű	kertjéről	volt	híres	
szerte a világban. 
A	régiek	elbeszéléséből	úgy	hírlett,	hogy	valaha	a	kastélyt	egy	fiatal	hercegnő	lakta,	aki	minden	
délben	sétát	tett	a	kertben,	s	gyönyörű,	semmihez	sem	hasonlítható	muzsikáját	örömmel	hall-
gatta	minden	messziről	érkezett	vándor.	
A	kastélyt	megette	az	idő	vasfoga,	ennek	romjaira	épült	a	város	új	büszkesége,	viszont,	hogy	
a	fiatal	hercegnővel	mi	történt,	hová,	merre	vetette	a	sors	az	mindenki	számára	rejtély	maradt.	
A	város	öregjei	közül	egyesek		–	leginkább	a	palota	idős	kertésze	–	még	tudni	vélik,	hogy	a	meg-
maradt	ódon	pincékben	a	mai	napig	érdekes	dolgokat	láthat	–	hallhat	az	odatévedő…	De	erről	
majd	egy	kicsit	később…
Nos	igen:	ezen	az	estén	Vida	Loca	apraja-nagyja	ebben	a	modern,	ünnepi	díszben	kivilágított	
üvegpalotában	tolongott,	s	szemmel	láthatóan	mindenki	igen	jól	érezte	magát.

Tika Loka
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A	színpadon	a	zenekar	kellemes	bárzenét	játszott,	sokan	a	nagy	parketten	táncoltak	–	a	teret	az	
előkelő	ruhák	suhogása	és	elegáns	parfümillat	hatotta	át	–,	egy	másik	teremben	pedig	a	szűrt	
félhomályban	villódzó	disco-gömb	fényeiben	dörömbölt	a	retro.	
Kicsit	távolabb	a	hatalmas	svéd	asztalok	körül	tolongtak	a	vendégek,	melyek	roskadásig	rakot-
tan	álltak	különféle	sajtokkal,	különlegesen	elkészített	zöldségekkel,	sok	más	ismeretlenül	hívo-
gató	ennivalóval,	desszertekkel,	déli	gyümölcsökkel,	mellettük	pedig		a	teli	pezsgős	poharakból	
épített	gúlák	csak	fokozták	ezt	az	élményt.	
A	kaszinó	hangulata	az	izgalomtól	volt	forró.	Pörögtek	a	kockák,	a	rulett	kerekek,	csilingeltek	
a	nyerőgépek,	 röpködtek	a	kártyalapok,	s	az	éppen	nyerő	szériákat	hangos	örömujjongás	és	
tapsvihar	kísérte.
A	 negyvennégy	mozi	 teremben	 ki-ki	 kedvére	 válogathatott	 a	 hangulatának	 éppen	megfelelő	
filmekből,	 	 a	 megfelelő	 mennyiségű	 és	 ízesítésű	 popcorn,	 perec,	 chips,	 és	 megannyi	 üdítő	
kíséretében.	Az	intellektuálisabb	érdeklődésűek	pedig	a	Kvízek	Háza	ünnepi	fordulóján	keresték	
az izgalmakat.
Egyesek	a	bowling,	vagy	a	squash-pályán	találták	meg	kedvenc	időtöltésüket,	míg	mások	zsivaj-
tól	eltávolodva,	csendes,	speciálisan	kialakított	szobákba	vonultak	vissza	meditálni.	Egyszóval		a	
palota	–	vagy	annak	gazdája	–	minden	igényt	próbált	kielégíteni.
Csupán	egyetlen	hely	volt	elhagyatott	és	üres	ebben	a	forgatagban.	A	palota	közepén,	az	üveg-
kupola alatti terem, melyben egy ódon zongorán kívül semmi és senki más nem volt. 
Pedig	érdekes:	a	terem	nem	volt	bezárva,	a	hangszer	nem	volt	lelakatolva	–	bárki	leülhetett	volna	
mellé	játszani,	de	valahogy	mindenki	érdeklődését	elkerülte.	
Egyedül	állt	a	terem	közepén,	fehér	testén	meg-megcsillant		az	üvegkupolán	át	beszűrődő	hold-
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fény,	s	egy	figyelmes	szemlélőnek	bizonyosan	az	a	benyomása	támadt	volna,	mintha	hosszú-
hosszú	évek	óta	csak	arra	várna,	hogy	végre	valaki	megszólaltassa…
Mondjátok:	 szerintetek	 milyen	 erővel	 képes	 felcsendülni	 egy	 ilyen	 régi-régi	 vágyból	 feltörő	
muzsika..?
De	mi	is	ez	a	különleges	esemény?	–	kérdezitek,	ráadásul	ebben	a	zord,	kietlen	időben	–	mely	a	
résztvevőket	cseppet	sem	zavarja,	s	nem	is	vesznek	tudomást	róla?
Nos:	ezen	az	estén	Tika	báróné,	a	város	köztiszteletben	álló	elöljárója		–	egyben	a	palota	tulaj-
donosa	születésnapját	ünnepelte	a	meghívott	vendégsereg.	Tika	korát	viszont	senki	nem	tudta	
volna	megmondani…			Megjelenése	egyenesen	királynői	volt.	
Hosszú,	vörös	haja	szabadon	omlott	dereka	alá,	hatalmas	zöld	szemei	átható	pillantást	tükröz-
tek,	melynek	hatását	pirosra	rúzsozott	ajka	és	mély,	egyszerre	bársonyos	és	egyszerre	kemény	
hangja	csak	tovább	fokozta.
Fülében	 hosszú	 fülbevalók	 csilingeltek,	 karjain	 karkötők	 csörögtek,	 szemszínéhez	 illeszkedő	
mélyzöld	ruháját	hosszú,	csillagokkal	díszített	bíbor	palást	takarta.	Előkelő	és	vonzó	megjelenése	
mágnesként vonzott minden tekintetet.
Tika	mindenütt	feltűnt,	bársonyos	kacagását	mindenütt	hallani	lehetett,	mindenre	figyelt,	tekin-
tete	előtt	semmi	nem	maradt	rejtve.	Vendégeivel	nagyon	figyelmesen	viselkedett:	mindenkihez	
volt	egy-két	nyájas	szava,	érdeklődött,	minden	megfelelő-e,	mindennel	meg	vannak-e	elégedve,	
van-e	valami	különleges	kívánságuk.	
Az	inasok	seregét	egy-egy	apró	–	szinte	észre	sem	vehető	pillantással,	fejbiccentéssel	igazgatta,	
s	ők	fenntartás	nélkül	azonnal	engedelmeskedtek.	Tudták	a	dolgukat.	Tika	parancsolt,	kért,	ked-
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veskedett,	hízelgett,	dicsért	vagy	dorgált,	–	Tőle	mindenki	megkapta	azt,	ami	járt	neki.
Tika	–	miután	a	földszinti	termekben	mindent	ellenőrzött	–	az	üveglifttel	felment	az	emeletre,	
ahol	a	mozi	termek,	edzőtermek,	a	szauna	és	az	uszoda	kapott	helyet.	Ahogy	kisuhant	a	lift-
ből	–	palástja	elegánsan	úszott	utána	–	egy,	a	mozi	előterében	beszélgető	gyerekcsoportra	lett	
figyelmes.	
Négyen	voltak,	olyan	15-16	éves	formák,	két	fiú	és	egy	lány,	s	egy	tőlük	jóval	kisebb,	szőke,	
hosszú	hajú	kislány		–	mint	kiderült:	egyikük	húga,	kit	a	szülők,	akik	nem	udtak	eljönni	bálba	a	
„nagytesó”	felügyeletére	bíztak.	Képzelhetitek	mekkora	öröm….
Nos:	kezükben	a	maradék	pattogatott	kukoricával,	chips-el	és	üdítővel	ültek	és	az	imént	látott	
filmről	beszélgettek.	Kristóf,	a	„nagytesó”	,	egy	jóképű	szőke	srác	szólt	éppen:
–	Nem	volt	rossz	film,	de	ezt	már	olyan	sokszor	láttam:	a	jó	legyőzi	a	gonoszt,	a	szerelmes	pár	
összeölelkezik,	csók,	happy	end…
Tomi	ránevetett:
–	Miért?	 Néztünk	 volna	 inkább	 egy	 világvége	 hangulatú	 filmet,	 ahol	mindenki	meghal	 vagy	
szörnyeteggé	változik,	a	film	vége	pedig	olyan	reménytelen	és	sötét?
–	Nem,	nem…	azokat	ki	nem	állhatom.	–	felelte	Kristóf.	De	akkor	is	fáraszt	és	untat	ez	a	sablo-
nos	happy	end…	a	valóság	sokszor	nem	is	ilyen…
–	Nem	is	tudom	–	szólt	Nati.	Nekem	nincs	bajom	egy	kis	romantikával.	Érdemes	a	szépséget	
észrevenni a dolgokban…
Ekkor	odalépett	hozzájuk	Tika:
–	Kedves	barátaim,	remélem	jól	érzitek	magatokat	nálam?	Mozi	után	mit	szólnátok	egy	uszo-
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dához?	Az	most	épp	üres.	Pezsgőfürdő,	szolárium,	szauna…	A	szekrényekben	mindent	meg-
találtok:	fürdőruha,	köntös,	törölköző!	Küldök	pár	fürdőszolgát	is,	tőlük	bármit	kérhettek!
A	fiatalok	szeme	felcsillant:	–	Remek,	remek,	mehetünk!	–	s	Tika	már	terelte	is	a	csapatot	a	
mozaikcsempés	uszoda	felé.	Feszített	tükrű	medence,	színes	heverő-ágyak,	halk	zene,	gurulós	
kocsikon	enni-inni	való,	koktélok…	
–	Ez	pazar!	Jó	lesz!	–	nyugtázta	tömören	és	elégedetten	Tomi	a	rájuk	váró	élményeket.	A	fiatalok	
gyorsan	elfoglalták	a	padokat,	s	még	örültek	is,	hogy	Blankát	–	Kristóf	húgát	-,	biztonságban	
magára	hagyhatták	a	gyermekmedence	mellett.		
Tika	a	mobilján	még	gyorsan	odarendelt	két	fürdőszolgát,	még	fülelt	a	nevető,	kiabáló	hangokra,	
majd	elégedetten	távozott.
A	lifthez	sietett,	s	lefelé,		a	pincébe	ment.	Fáradtnak	érezte	magát,	de	ezt	a	világért	sem	mutatta	
volna	senkinek.	Pedig	egyre	gyakrabban	ragadta	magával	ez	az	érzés,	de	pontosan	tudta:	hatal-
ma	fenntartásának	egyetlen	kulcsa,	hogy	a	látszatot	megőrizze.	
Csak	a	mindig	üde,	mindig	megnyerő,	mindig	határozott,	mindig	céltudatos	Tika	maradhat	Vida	
Loca	első	számú	embere,	az	aki	képes	megteremteni	és	odaadni	mindent,	amire	ebben	a	város-
ban	az	emberek	valaha	is	vágytak.	Ebben	minden	másodpercben	biztos	volt,	s	pontosan	tudta	
azt	is,	hogy	az	odafent	ünneplő	tömegnek	erre	a	Tikára	van	szüksége.
Érdekes:	Tikának	népes	személyzete	volt,	de	közülük	senki	nem	tudta	volna	megmondani,	hogy	
az	Úrnő	mit	keres		–	és	pláne	mit	csinál	egyre	gyakrabban	a	palota	pincéjében?	
Ide	–	akár	hosszabb,	akár	rövidebb	időre,	de	mindig	egyedül	jött.	A	mobilját	már	a	liftben	kikap-
csolta,		s	leérve	az	itt	kialakított	dolgozószobája	felé	indult.	Belépve	elzavarta	a	hozzá	dörgölődző	
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macskákat,	 kutyáit	 leparancsolta	 a	 fotelekből,	 s	 átviharozva	a	pazarul	 berendezett	 szobákon	
tikos	gardróbja	felé,	melyet	egy,	a	nyakláncán	függő	kicsiny	bronzkulcs	nyitott.	
El	kell	mondanunk,	hogy	ezt	a	dolgozószobát	a	föld	valamennyi	politikusa,	kutatója,	vagy	titkos	
ügynöke	egyaránt	irigyelte	volna.	A	legmodernebb	kijelzők,	műholdas	rendszerek,	kibernetikai	
és	 információ-feldolgozó	eszközök	teljes	 tárháza	mellett	a	 falakon	futó	szekrényekben	ősrégi	
könyvek,	 fóliánsok,	 tekercsek.	Lexikonok	 tömkelege,	 tucatnyi	különleges	szobor,	s	megannyi	
érdekes	festmény	szerte	a	falakon.
A	monitorokból	álló	falra	tekintve	látni	 lehetett	az	egész	várost	–	VidaLoca	szomorú,	éjszakai	
fényeit.		Ha	valaki	ide	belépett	volna	menthetetlenül	az	az	érzése	támad,	mintha	valaki	a	világ	–	
és	benne	minden	ember	–	teljes	ellenőrzésére,	megfigyelésére	rendezkedett	volna	itt	be…
Tika	 odasietett	 az	 egyik	 kép	 mögött	 elrejtett	 trezorjához,	 kinyitotta,	 s	 elővett	 egy	 gyönyörű	
karkötőt,	aranyszíján	villódzó	gombokkal.	Visszament	a	folyosóra,	és	sorban	megérintette	a	ki-
jelzőket…
…	Mirelle	hercegnő	fel	sem	figyelt	a	csikorgó	fémek	nyikorgására.	Ahogy	a	börtön	feltárult.	Tika	
közelebb	jött,	amennyire	csak	tehette.	A	szoba	belső	ajtaját	azonban	ő	sem	tudta	kinyitni.	Egy	ősi	
rácsos	ablakú	tölgyfa	ajtó	neki	is	útját	állta.	Valami	olyan	varázslat	védte,	melyet	a	legmodernebb	
technikával	sem	tudott	feltörni,	így	hát	körbezárta.	
Betekintve	látta,	amint	a	Hercegnő	kezében	könyvvel,	fehér,	földig	érő	ruhájában	üldögélve	ol-
vasott	egy	régi	pamlagon.	„Kortalan,	tiszta,	érinthetetlen”	–	leginkább	ezek	jutottak	Tika	eszébe	
most	 is,	mint	mindig,	mikor	Mirelle-re	 tekintett.	Benne	 látta	mindazt,	mit	életében	mindig	 is	
szeretett volna, de sosem tudott elérni.
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Játssz	nekem!	Kérlek	játssz!	–	mondta	szárazon,	halkan,	miközben	szemét	behunyva	fáradtan	
és	kimerülten	leült	az	ajtó	tövébe.	
Mirelle	nem	szólt	egy	szót	sem.	Szelíden	mosolygott	miközben	csendben	leült	a	szobában	lévő	
elegáns	zongorához.	Játszani	kezdett,	s	ebben	a	játékban	maga	az	élet	szabadult	fel.	Egyszerre	
öltött	testet	a	belső	csend,	a	megtörhetetlen	öröm,	a	tökéletesség	harmóniába	rendezett	sza-
badsága, s mindez könnyed rezgésével betöltötte a teret. 
Igen	Barátaink,	biztosan	kitaláltátok:	Tika	itt	tartotta	fogva	Mirelle-t,	a	hercegnőt,	kire	sokan	már	
csak	a	mende-mondákból	emlékeztek,	s	az	Ő	játékból	merítette	erejét.	Ezt	a	játékot	elrabolva,	
a	hercegnő	zenéjét	hallgatva	töltődött	fel,	mert	csak	így	volt	képes	arra,	hogy	a	szabadság	és	a	
tökéletesség	látszatát	a	palotában	fenntartsa.	
Tika	soha	nem	tudta	ilyenkor	meddig	játszik	neki	Mirelle,	aki	mindezt	önszántából,	Tika	kérése	
nélkül is bármikor, bárkinek megtette volna.  
Lehetett	pár	perc,	lehetett	akár	több	óra	–	az	idő	ilyenkor	megszűnt	létezni.	De	bármennyi	telt	
is	el,	Tika	pihenten,	feltöltődve	ébredt.	 Ilyenkor	kisietett	a	a	nagy,	fehér	ajtót	gondosan	ismét	
leezárta	a	legmodernebb	zsilipekkel,	majd	karkötőjén	beállította	a	zár	biztonsági	kódját.		
A	reteszen	még	visszanézett	és	halkan,	de	határozottan	ennyit	mondott:	
Ugye	tudod,	hogy	soha	nem	engedhetlek	szabadon?	
A	hercegnő	nem	válaszolt.	Mirelle	a	muzsikájának	erejéből	fakadó	szabadságot	időtlennek	és	
korlátok nélkül valónak élte meg. 
Miután	ezzel	végzett	Tika	felliftezett	a	középső	nagy	bálterembe,	ahol	a	tánc,	a	zene,	kiabálás,	
nevetgélés	és	a	jókedv	zsivaja	töltötte	be	a	fényűzően	kivilágított	teret.	

A MOST
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Bárónőhöz	méltón	bevonult,	s	előkelően	helyet	foglalt	egy	trónusnak	is	beillő	fotelben.	Abban	a	
pillanatban	többen	indultak	felé	a	vendégseregből.	Hízelegve	hajoltak	meg	előtte,	egy	férfi	letér-
delve így bókolt:
–	Úrnőm,	már	hiányoltunk!	Mond,	merre	jártál	oly	sokáig?	
Felpattant,	s	egy	arra	haladó	inas	tálcájáról	két	pezsgőspoharat	leemelve	az	egyiket	Tika	kezébe	
adta, a másikat pedig magasba emelve így szólt:
–	Igyunk	mindannyian	szeretett	úrnőnk	egészségére!
A	 teremben	 éljenzés,	 üdvrivalgás,	 a	 zenekar	 tust	 húz,	 –	 amit	 Tika	 egyetlen	 kézmozdulattal	
csöndesített el, s így szólt:
–	Én	pedig	ürítem	poharam	e	sok	kedves	barátra,	igyatok,	mulassatok,	táncoljatok.	
Ez	a	ti	éjszakátok.	Kívánom,	hogy	legyetek	boldogok	nálam,	hogy	megtaláljátok	mindazt,	amire	
szükségetek	van,	s	hogy	soha	ne	feledjetek	el	engem,	úrnőtöket,	az	alázatos	Tikát.
–	Tika!	Tika!	Éljen	Tika!	–	zengték	kórusban	az	emberek,	miközben	a	zenekar	rázendített	egy	
lendületes	keringőre,	s	a	férfi	ki	köszöntötte,	a	karjába	kapta	s	az	őket	követő	párok	sokaságával	
együtt	táncolva	pörögtek-pörögtek	körbe	a	parketten.

...folytatása következik

Tika Loka 
8
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Hamvas	Béla	úgy	ír	a	tarot	utolsó	lapjáról,	mint	amiben	legtompább	és	legintenzívebb	emberi	
tudatállapot egyszerre nyilatkozik meg. 
Az	 első	 magyarázat,	 a	 bolond,	 aki	 „a	 misztérium	 iránti	 érzéketlenségben	 szenved.	 Ennél	
nagyobb	idióta	nincs.”	Mihelyt	a	korlátain	túl	eső	dolgokról	hall,	gyanakodik.	és	retteg.	Elbújik.	
A	batyujában	csak	rongy	van.	
Ezt	ismerjük,	éljük.	Köztéri,	politikai	plakátokkal	irányítják,	moderálják.	Jól	bejáratott	program.	
A	másik	lehetőség,	a	bolond,	aki	a	játékon	kívül	áll,	és	egyáltalán	nem	érdeklik	a	határok.	A	
jellem,	a	karakter...	mindez	gátolná,	tompítaná	szívének	ragyogását.	Nem	érdekli	a	sors	sem.	
Az	elmúlás	izzó	hevületében	mindig	csak	az	utolsó	lépés	érdekli.	
Ugyanő,	mármint	Hamvas,	 többször	érinti	életművében	ezt	az	alapállást.	Azaz:	normálisnak	
lenni,	a	normális	emberben	megnyitni	a	lét	legmélyebb	intenzitását.	Vagyis	bolonddá	változni.	
Esendővé	és	tökéletessé.
„A	nevetés	ezzel	a	világgal	való	együtt	nem	működésének	éppen	olyan	jele,	mint	a	csörgősap-
ka	és	a	vicc	és	a	tótágas.	Arlequin	nem	ambiciózus.	Neki	az	egészből	csak	annyi	kell,	ameny- 
nyi	éppen	eléje	hull.	Arlequin	nem	kötelezi	magát	le	se	vagyonnak,	se	rangnak,	sem	elmélet-
nek, sem az evésnek, sem az ivásnak, sem valamilyen mesterségnek, sem a tudásnak. Nem 
hódol	meg	senkinek.	Arlequin	szabad.	Ezért	a	 lét	egyik	 főalakja	és	ezért	 ritka.	A	nevetés	
ennek	a	szabadságnak	éppen	olyan	jele,	mint	a	szójáték	és	a	bukfenc	és	a	hahota.”

(Hamvas: Arlequin)
Arlequin,	a	bohóc,	a	bolond	nem	az	önfenntartással	foglalkozik,	hanem	az	önátadással.	Léte	
szakadatlan áramlás és sugárzás. 
Van	 ellentéte,	 aki	 látszólag	 szintén	 bohóc.	 Nem	 annak	 a	 letisztult,	 nevezetes	 névtelenség-
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ben	él,	akinek	már	nincsen	szüksége	személyiségre.	Hanem	csak	maszk,	nem	is	volt	saját	
személyisége. 
Ő	AZ.
Stephen	King	Az	című	regényének		2017-es	adaptációja	megérdemli,	hogy	kihámozzuk	belőle,	
amit	 csak	 lehet,	mert	 több,	mint	 remekmű.	Mint	 a	 nem	 önmagért	 az	 olcsó	 ijesztegetésért	
megírt	rémtörténet,ősmese.	Az	emberi	történet	legmélyebb	bugyraiból	ássa	elő	azt	a	mitikus	
archetipust,	aki	egyáltalán	nem	bohóc,	hanem	egy	pók.	
AZ	névtelen,	mert	minden	maszkot	magára	aggat,	ami	egy	közösségben	használható.
Létezése	a	kétségbeesett	önfenntartás.	Csak	mások	áldozata	árán	képes	életben	maradni.	Így	
zabál	húst	és	energiát,	a	rettegés	homályába	van	zárva.	
AZ	a	morfogenetikus	mező	minden	 történetéből	alakot	öltő	homály,	akinek	csapdája	éppen	
maga	a	történet	hálója.	A	történelemben	összegabalyodott	erővonalak,	egymást	fékező	ener-
giarendszerek metszete. 
Az	a	tompaság,	amely	megreked,	nem	engedi	az	áramlást	tovább.	Nem	hajlandó	az	világ	erői-
vel	együtt	zuhanni	és	emelkedni,	hanem	a	fennakadó	szutyokból	ölt	alakot.
Mégis AZ	valami	rendkívül	fontos	alakja	az	üdvtörténetnek,	nem	véletlen,	hogy	a	Tarot-ban	lapja	
van.Hiszen	minden,	ami	alakul,	formát	kap,	végül	AZ-zá	lesz,	elvesztve	azt	a	jelentőséget,	amit	
világalkotó	erőként	hordozott.	Elérve	határait	csak	egyet	 tehet:	megvédeni	ezeket	a	határo-
kat...	fennmaradni,	minden	áron...	
Az Éden Istene, aki tilt és megóv. 
Aki	használ.
Az Apu. És az Anyu.
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A	szülők	világa.	A	komforté,	a	korrupcióé,	a	nemzedékek	óta	hordozott	lelki	és	testi	bajoké...
vagy	alkalmazkodsz	ehhez,	vagy	kívül	rekedsz	és	a	Vesztesek	közé	sodródsz.
Mégis	hogyan	leszel	Vesztes?	Mi	az,	ami	leválaszt	a	hálózatról?	Miért	nem	illesz	oly	tökéle-
tesen	abba	a	rendszerbe,	ami	pedig	látszólag	olyan	jól	működik?
A	Vesztesek,	a	Lúzerek,	a	hegyi	beszéd	boldogjai.	A	betegek,	akiket	képes	megszólítani	em-
berségük	egészének	inspiratív	örömhíre.	
Az	egészségesek,	akik	kész	vannak,	zárt	körben	hordozzák	világunk	energiáit.	
Ők	a	fényhordozók.	Nincsen	szükségük	a	megváltásra.
Milyen	érintés,	milyen	mindig	mindent	megújító	érintés	az,	ami	különválaszt	a	rendszertől	és	
összekapcsol	a	többi	Vesztessel?		
Most	ne	adjunk	neki	nevet,	mert	a	név	hamar	beépül	a	hálóba,	AZ-zá	válik.	
Legyen	 csak	 valami,	 ami	más,	 és	 több,	mint	 az	 eddigi	 tapasztalatok.	 Anomália,	megváltó	
impulzus,	amivel	nem	tud	mit	kezdeni	a	gonosz	ostobaság.	Egy	új	szövetség	ereje,	ami	meg-
haladja	a	megszokottat,	az	avultat,	a	letapadt	életet.	Ami	a	szétterült	kábaságot,	mint	a	kard,	
átmetszi. 
Vesztes	vagy,	mert	nem	lógsz	már	csak	ezen	az	erőhalmazon	véráramoddal	és	idegrendszered-
del,	 hanem	becsatlakoznak	 egy	másik	 birodalom	 egyenlőre	 láthatatlan,	megnevezhetetlen	
információtranszformátorai.	
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És	mert	kívülálló	vagy,	lúzer,	nem	bandatag,	látod	AZ-t.
És	megtanulsz	nem	félni	tőle,	bár	lelked	és	városod	legsötétebb	aspektusa.	
Megküzdesz vele, és a küzdelem közösséget kovácsol. Azoknak a közösségét, akik bemerész-
kednek	lényük,	létük,	az	emberiség	tudattalanjának	legrejtettebb	zugaiba.	
Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni.
Furcsa	 párhuzamot	 ígér	 előráncigálni	 advaitáinkat	 az	 éterből,	 hiszen	 összecseng	 ez	 az	AZ, 
azzal,	amit	nem	kettős	mestereink	átélnek.	

„Már AZ	vagy.”
A	mentáltest	 teljessé	alakulásával	 átélt	megvilágosodásban	közvetlenül	megtapasztalható	a	
morfogenetikus	mező	szerkezete,	és	a	vele	való	azonosulással	az	Univerzum	minden	porszeme	
élő	alanyként	önmagam	vagyok.
Kérdés	válik	az,	hogy	a	spirituális	evolúció	átengedi-e	magát	a	megváltásnak,	vagy	csak	tisz-
títja	és	továbbengedi	a	morfogenetikus	terek	fejlődését.	
Végül	 is	mindezeknek	nézeteként	 ismerhetünk	magunkra,	 választva	a	megvilágosodás	böl-
csességét. 
Vagy	az	Újszövetséget,	ahogy	a	kamaszok,	az	örök	határlakók,	akiket	mindig	csak	az	utolsó	
lépés	érdekel,	és	egyre	magasabb	oktávra	hangolják	a	Mindenséget.
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A	művészet	emlékeztető.	Minden	igazi	művészet	
elfelejtett,	vagy	rövidesen	feledésbe	merülő	kap-
csolatokra	emlékeztet	földi	halandó	és	Isten,	férfi	
és	nő,	Föld	és	emberiség,	szín	és	forma	között.	
„Elfelejtett.”	Mert	minden,	ami	a	jövőben	létezni	
fog,	csak	a	jelen	viszonylatában	érvényes,	része	
és következménye mostani tapasztalatainknak.
A	csönd	az	az	erő,	amiből	megszülethet	a	zene.	
A	 zene	 a	 jelentés	 aktivizálódása	 –	 ami	 csak	 a	
csönd	által	jöhet	létre.	A	technika	ezt	az	aktivi-
tást	a	 legmagasabb	 fokra	emeli.	Ez	a	hatásfok	
eltörölheti	az	eredeti	erőforrás	érzését,	és	helyet-
tesítheti	„érdekes”	aktivitással.	
A	muzsikusok	becsaphatják	magukat	nap	mint	
nap,	amikor	azt	mondják,	hogy	„zenét	csinálnak”. 
Azt	értik	ez	alatt,	hogy	jól	játszanak	a	hang	sze-
rükön.	Erre	a	komputerek	is	képesek,	de	amivel	a	
komputerek nem rendelkeznek, az az aktivitá son 
túl	van,	az	az	érték:	a	jelentés.	Azaz	a	szellem. 
Finom vonal van a között amit szeretünk, és ami 
megindít bennünket. Finom vonal van a között, 
amit	irányítani	tudunk	és	ami	közel	van	hozzánk.	
Finom	vonal	van	a	technika	alkalmazása,	–	azaz	
az	aktivitás,		és	a	zenélés,	–	azaz	a	jelentés	ma-
ni	fesztálása	között.
Nyitottnak	kell	lennünk	a	csönd,	a	tér	iránt,	hogy	
megfelelően	 töltsük	 meg.	 Látnunk,	 értenünk	
kell	 a	 teret,	 el	 kell	 foglalnunk,	 és	meg	 kell	 él-
nünk	azt.	Ha	ez	megtörténik,	akkor		a	következő	
hang,	a	következő	mozdulat	világossá	válik,	mert	
szükségszerű.	Amíg	ez	nem	nyilvánvaló	egy	ze-
nésznek	semmit	sem	szabad	 játszani.	Amíg	ez	
nem	tapasztalat	semmit	sem	szabad	elfogadni.	

HANGOLÓ

„Az ima 
a létezés 

cselekvése. 
Nem kérés, 

hanem meg-
valósítás.”
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Amíg	föl	nem	tűnik	az	egész	a	részeket	nem	le-
het	kritizálni.	Amíg	ebben	részt	nem	veszel	nem	
hallhatsz.	 Amíg	 nem	 hallasz	 nem	 játszhatsz.	
Amíg	 nem	 figyelsz,	 hallgatsz,	 nem	 csinálhatsz	
zenét.
A zene az élet része. Nem különálló, kontrollált 
esemény,	 ahol	 a	 zenész	 bemutat	 valamit	 a	
passzív	közönségnek.	A	zene	a	vérben	van.	Egy	
zenésznek	meg	 kell	 tudni	 mutatnia	 ezt.	 A	 ze-
ne	nem	emlékeztethet	minket	arra	a	kontrollra,	
amivel	 –	 úgy	 hisszük	 –	 életünk	 felett	 rendel-
kezünk.	Emlékeztetnie	kellene	viszont	az	alázat-
ra,	 az	 önfeladás	 szükségességére,	 a	 befoga-
dásra,	 az	 átadásra,	 arra	 az	 emberekben	 lévő	
képességre,	 hogy	megértik	 az	 önfeladás	 okát,	
a	körülményekre,	melyek	szükségesek	mindeh-
hez,	és	a	létezésre.
Ha van kozmikus zene, akkor annak érintkezés-
ben kell lennie a Földdel, a kozmosz számunkra 
elérhető	 részével…	 A	 haladás	 nevében	 látjuk	
hibáinkat.	Mi	 van,	ha	az	elkülönülés	–	a	 tudo-
mány,	a	szakosodás	által	–	élő	környezetünktől:	
bűn?	 Mi	 van,	 ha	 csak	 egyetlen	 csatorna	 ma-
radt,	 hogy	 emlékezzünk	 erre,	 amikor	 a	 vallás	
eltekint	efölött,	hogy	életben	maradhasson?	Mi	
van,	ha	ez	az	egyetlen	csatorna	a	„művészet”,	
mivel legmélyebb értelmében, morális értelem-
ben	 részvétel	 és	 nem	 elkülönülés?	Mi	 van,	 ha	
a	 művészet	 az	 egyetlen	 út,	 hogy	 áthatoljunk 
azokon	a	védőpajzsokon,	amelyeket	azért	eme-
lünk,	 hogy	 ne	 lássuk	 igaz	 természetünket?	Mi	
van,	 ha	 a	 progresszivitás	 csak	 egy	 levegővel	
töltött	ballon?	Talán	van	valami,	amit	tenni	lehet:	
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az	ima	a	létezés	cselekvése.	Nem	kérés,	hanem	
megvalósítás.	Túl	sok	kérdés	van	már	és	eltakar-
ják	az	igazán	fontosakat.	Tennünk	kell	valamit.	
Valaminek	lennünk	kell.	Valamit	akarnunk	kell.	
A	zenészek	különleges	helyet	foglalnak	el,	mert	
a	zene	hatni	tud,	még	ideológiákkal	szemben	is,	
addig,	 amíg	 hallatszik.	 Megpróbáljuk	 eltakarni	
azt az egyre kevesebbet, amik vagyunk, az ál-
tal,	hogy	egyre	többet	és	többet	akarunk,	amink	
nincs.	 Mik	 vagyunk?	 Valamit	 fel	 kell	 adnunk,	
hogy	megtudjuk	a	választ:	a	vak	magabiztossá-
gunkat	a	bizalmunkat	a	jövőben,	az	identitásun-
kat,	a	személyiségünket.	Ez	nem	kincskeresés.	
Mi	 vagyunk	 a	 kincs	 de	 nem	 akarjuk	 vállalni	 a	
felelősséget,	hogy	vigyázzunk	rá.	A	legintimebb	
igazságaink univerzális misztériumok.
Nem	mondhatom,	hogy	amit	gondolok	az	helyt-
álló	ezzel	a	zenével	kapcsolatban,	–	csak	a	helyt-
állóságát	 tudom.	 Tudom,	 amikor	 hallom.	 Van	
benne	 egy	 felszabadulás,	 egy	 telítettség.	 Nem	
ugyan az, mint a gazdagság, vagy a muzikali-
tás.	Beszélhetek	erről	így,	mert	nem	érzem,	hogy	
„csináltam”	ezt,	inkább	hagytam	feláradni.
Ez	az	áradás	ami	megszilárdíthatatlan	és	meg-
magyarázhatatlan,	és	úgy	érzem	nemcsak	nem	
léphetsz	 ugyan	 abba	 a	 folyóba	 kétszer,	 de	 te	
sem	vagy	soha	ugyan	az,	amikor	belépsz	a	pódi-
umra. Mindez csoda, amelyre ebben a korban 
szükségünk	van.	Legalább	is	nekem.

Megjelent 
Keith Jarrett „Spirits” c. lemezének borítóján.
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https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1464871606883786/?-
type=3&theater

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1465962276774719/?-
type=3&theater

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506.6218.108539295850364/1485068114864135/?-
type=3&theater

„Ha	 futunk	a	 félelem	elől,	 utolér,	 befog	 és	 ő	
használ	minket:	kihasznál	és	elhasznál.	De	ha	
szembefordulunk	vele,	akkor	mi	használjuk	fel	
a	félelmet,	mint	a	sas	a	rázúduló	vihart:	szem-
befordul	vele	és	 fölébe	emelkedik	–	éppen	a	
vihar	 ereje	 segítségével.	 Minden	 legyőzött	
félelem	felfelé	emel!”

Dr. Gyökössy Endre

„Minden	 csoda	 a	 tiéd	 lehet,	 a	 legmerészebb	
álmaidat	is	megépítheted	–	de	lassan.		Téglán-
ként.	Minden	 tégla	 lerakásához	 türelem	 kell,	
kitartó	szorgalom,	s	főleg	hit,	hogy	ebből	végül	
ház	 lesz.	 Minden	 egyes	 téglánál	 látni	 kell	 a	
házat!	Ez	a	hit.”

Müller Péter

„A	lelki	gyógyulást	kereső	elkeseredett	ember-
től	azt	kérdezte	a	Mester:
–	Valóban	meg	akarsz	gyógyulni?
–	Ha	nem	akarnék,	gondolod,	hogy	idejöttem	
volna?
– Persze. A legtöbb ember ezt teszi.
–	Ugyan	miért?
–	 Nem	 gyógyulásért	 jön,	 mert	 az	 fájdalmas.	
Enyhülésért.”

Anthony de Mello: Gyógyulás
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Gustav  Meyrink írásaiban az ember szellemivé válása 
áll	a	középpontban.	A	fehér	dominikánus	regénye	való-
di	Énünk	keresését	és	megtalálását	mutatja	be.	Az	igaz	
alkímiát,	a	„királyi	művészet”,	azaz	alkímiai	menyegzőt	
melynek eredménye egy magasabb egybeolvadás lesz, 
amelyből	megnyilvánulhat	az	igazi,	szellemi	Ember.
Az ember keresésre való ösztönzöttsége, valamint az 
a	 képesség,	 hogy	 önmaga	 számára	 független	 ítéletet	
alkosson	a	dolgokról,	jelentik	mindazokat	a	szemponto-
kat,	amik	bennünket	ma	oly	erőteljesen	megszólítanak.

A FEHÉR 
DOMINIKÁNUS

Gustav Meyrink
LAPOZÓ

A könyvről bővebb információ és vásárlási lehetőség itt:

http://aquariuskincsei.hu/termek/gustav-meyrink-feher-dominikanus/ 
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Reviczky Gyula 
 Magamról
2.

SZABAD
POLC

JOBB ARANYAT 
CSINÁLT 
A CSÁSZÁRÉNÁL IS 
Fazekas Sándor 

LAPOZÓ

– A szebeni Nicolaus Melchiornak 
tulajdonított alkímiai mise és utóélete

A	 Nicolaus	 Melchiornak	 tulajdonított,	 de	 a	 kutatások	
szerint még a 15. században keletkezett alkímiai mise 
a	magyarországi	alkímiatörténet	különös	darabja.	Fris-
sen	megjelent	kötet	a	műhöz	kapcsolódó	értelmezése-
ket	 igyekszik	összegyűjteni,	 a	kortárs	kommentároktól	
egészen Carl Gustav Jung elemzéséig. 
Alkímiai	 traktátusában	 a	 szebeni	 Nicolaus	 Melchior	
egy	mise	formájú	aranycsináló	receptet	írt	egy	magyar	
királynak,	 hogy	 a	 készített	 aranyon	 vásárolt	 hadsereg	
segítségével	 kiűzhesse	 a	 törököt.	 E	 kötet	munkatársai	
arra	 törekedtek,	 hogy	 segítsenek	 megvilágítani	 a	 mű	
eredete	és	erdélyi	származású	állítólagos	szerzője	körüli	
máig	fennálló	talányok	sokaságát.	

A könyvről bővebb információ és vásárlási lehetőség itt:

http://aquariuskincsei.hu/termek/fazekas-sandor-jobb-aranyat-csinalt-csaszarenal/ 
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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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