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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 Vízöntő-kor 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 Duna-kanyarban, 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. 

AQUARIUS KINCSEI2



  

Tartalom
Szellemi kincsek
	 Női	spiritualítás	 	 	 	 	 	 	 	 		4
	 Két-egy(-ség)		 	 	 	 	 	 	 	 		5
	 Hamvas	Béla:	Karnevál	részlet	 	 	 	 	 	 		6
	 Catharose	de	Petri:	Az	élő	ige	 	 	 	 	 	 		8
Gondolkodtató
	 Héty	Péter:	„Az	Isten	Anyai	minősége	melletted	van...”	 	 	 10
	 Héty	Péter:	A	kegyelem	buddhája	–	Kuan	Jin	 	 	 	 17
Szabad polc
	 Szalay	Fruzsina:	Hintán	 	 	 	 	 	 	 23
	 Grócz	Attila:	Levél	a	méhesből	 	 	 	 	 	 24
	 Budaházy	Éva:	Az	anyai	minőség	a	Kárpát-medence	hitvilágában	 33
Mozgó
	 Héty	Péter:	Mária	Magdolna		 	 	 	 	 	 40
Kiállítás
	 Létformák-	Lélektörténet	a	Tarot	nyomán	Sági	Vanda	kiállításáról	 44
Arc-könyv	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 49
Lapozó 
Budaházy	Éva:	MIRJAM	–	Egy	költőnő	verseiből,	verseiről   50

Impresszum
Aquarius Kulturális Alapítvány

2528 Úny, Újtelep 094/5.
mobil: + 36 30 779 5573
aquariuskincsei.hu 
www.facebook.com/aquariuskincsei

2019/3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 AQUARIUS KINCSEI



A NŐ 
– A NŐI 

SPIRITUALITÁS  

„Ládd, illyen őrült fajzat a tiéd,
Majd állati vágyának eszközéül / Tekinti a nőt…
Majd istenül oltárra helyezi, / És vérzik érte…
Mért nem tekinti és becsüli nőül, 
Nőhivatása megjelölt körében.” 

Madách	Imre:	Az	ember	tragédiája,	VII.	szín

SZELLEMI
KINCSEK

 A kép forrása:	www.pinterest.co.uk

AQUARIUS KINCSEI4



KÉT-EGY(-SÉG)
Jan	Van	Rijckenborgh:	
A	modern	rózsakereszt	elemi	
filozófiája,
részlet a XX. fejezetből

„A	természet	emlékezete	azt	tanítja,	hogy	az	emberi	
élethullám	 ősatomjának	 két	 magja	 volt,	 két	 lénye,	
melyek	sok	tekintetben	egymás	tükörképei	voltak,	de	
szervileg	különböztek,	mert	a	két	mag	alapjául	szol-
gáló	szellemi	gondolatok	is	különbözők	voltak.	Ha	az	
ember	mennyei	alakját	nézzük,	az	istenrendszer	lakó-
ját	(néhányan	megkapták	az	előjogot,	hogy	ezt	láthas-
sák),	akkor	világosan	férfit	és	nőt	látunk…	
Ha	 azonban	 a	 férfi	 és	 a	 nő	 közötti	 alapvető	 kü	lönb-
ségeket	 el	 akarják	 vitatni,	 és	 követelményét	 nem	
akarják	megérteni,	 akkor	 a	 legnagyobb	 nehézségek	
keletkeznek.	Mert	az	a	rendeltetésünk,	hogy	újra	iga-
zi	emberekké	váljunk.	Újra	igazi	emberekké	azonban	
csak	 akkor	 válhatunk,	 ha	megtanulunk	megfelelni	 a	
hivatásunknak,	mely	mind	a	férfire,	mind	pedig	a	nőre	
érvényes,	és	különösen	akkor,	ha	helyre	tudjuk	állítani	
a	férfi	és	a	nő	helyes	viszonyát	és	együttműködését…	
A	gnosztikus	tudja,	hogy	a	férfinak	pozitívan	polarizált	
anyagteste,	 negatívan	 polarizált	 éterteste,	 pozitívan	
polarizált	vágyteste	és	negatívan	polarizált	gondolko-
dóképessége	van.	A	pozitív	itt	azt	jelenti,	hogy	alkotó,	
dinamikus,	megnyilvánító,	kisugárzó.	A	negatív	pedig	
befogadót,	szülő	elvet	 jelent.	A	nő	lénye	fordítva	van	
polarizálva,	 tehát:	 az	 anyagtest	 negatív,	 az	 étertest	
pozitív,	a	vágytest	negatív,	a	gondolkodási	képesség	
pozitív.	

Ennek	 az	 ellentétes	 polarizáltságnak	 kell	 a	 kiegyen-
súlyozott,	szabad,	önkéntes	együttműködés	alapjának	
lennie.	 Ez	 egy	 hatalmas	 fejlődés,	 magasztos	 meg-
nyilvánulás	 alapja	 lehet.	 Fogalmat	 adhat	 arról,	 hogy	
milyen	nagyszerű	és	dicső	isteni	ajándékot	kapott	az	
ember	a	kozmikus	kétegység	képében.”

SZELLEMI
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Hamvas Béla:
Karnevál

részlet

„Az	evangéliumi	ember	az	a	nő,	aki	a	drága	kenetet	az	
úr	fejére	önti,	egy	kicsit	egzaltáltnak	látszik,	de	nem	
az,	nem	intellektuális.	sőt	szellemben	koldus,	gyere-
kes	 és	 irreális	 és	 enthuziszta	 (ó	 igen	 aki	 enthuzisz-
ta	az	szükségképpen	fantaszta).	Én	azt	hiszem,	hogy	
min	dennemű	eltolódás,	akár	az	ész	vagy	az	ökonómia	
vagy	a	hatalom	vagy	az	esztétika	felé,	a	dolgot	csak	
megzavarja.	Ha	eltolódik,	akkor	az	emberben	szóhoz	
jut	 az	 úgynevezett	 világi	 gond.	 Figyeljen,	mert	 ezek	
igen	egzakt	dolgok.	Az	ember	elvilágiasodik.	Szeku-
larizálódik.	

Gondolja	 csak	 el!	 Micsoda	 rémület	 olyan	 embernek	
lenni,	mint	az	az	asszony	volt,	aki	a	drága	kenetet	az	úr	
fejére	öntötte.	Micsoda	borzalom	az,	ami	az	embernek	
legdrágább,	 csak	 úgy	 otthagyni,	 elfelejteni	 és	 azzal	
nem	 törődni,	micsoda	 rettenet	például	egy	nap	nem	
munkába	menni,	hanem	térdre	borulni	és	 imádkozni	
és	 megfeledkezni	 arról,	 hogy	 van	 gyár,	 van	 kenyér	
és	megélhetés	és	fegyelem	és	állam	és	rendőrség	és	
pénz	és	hivatal,	és	az	ember	kis	szobácskájában	tér-
del,	és	önkívületben	imádkozik.	

Micsoda	 rémület,	 hiszen	még	 a	 tanítványok	meg	rö-
könyödtek,	a	kenetet	jó	pénzért	el	lehetett	volna	adni,	
és	a	pénzt	a	szegényeknek	el	 lehetett	volna	osztani,	
és	ez	jó	cselekedet,	és	az	ember	üdvösségének	biz-
tosítására	 igen	 kedvező	 hatással	 van,	 lehetett	 volna	
belőle	 pátoszt	 csinálni.	 Ah,	 most	 az	 egész	 pocsék-
ba	 ment!	 Kiöntötte!	 Botrány!	 Bolondság!	 Az	 ilyesmi	
az	értelmet	és	az	üzleti	számítást	 teljesen	nélkülözi!	
Figyelte	 az	 Úr	 arcát	 amikor	 a	 tanítványok	 így	 meg-
botránkoztak?	Azt	hiszem	nem	éltem	hiába.	Én	láttam,	
hogy	az	Úr	bűbájosan	mosolygott.	

SZELLEMI
KINCSEK
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Hamvas Béla:
Karnevál
részlet
2

Az	Úr	mosolygott	a	keneten	és	sok	pénzen	és	az	észen,	
és	az	ökonómián	és	az	üdvösségen	és	a	jó	cselekede-
ten,	 és	 az	 asszony	 felé	 hamiskásan	kacsintott,	 és	 a	
szíve	a	gyönyörűségtől	égett,	ebben	nincs	aztán	dok-
trína	és	nincs	pátosz	és	nincs	program	és	világi	gond,	
az	asszony	e	pillanatban	a	szíve	mélyéig	megrészege-
dett	és	gyermek	lett	és	az	egész	világ	eltünt,	és	nem	
volt	más,	csak	az	Úr,	eltűnt	a	mi	lesz	holnap,	a	holnap	
igen...
 
Én	 borzadok	 attól,	 hogy	 valamilyen	 doktrínát	 kigon-
doljak,	 aztán	 nekiálljak	 tűzön-vízen	 keresztül	 meg-
valósítani.	 Én	 nem	 tudok	 szimulálni.	 Ez	 nekem	 a	
hazug	ság	 pátosza.	 Ez	 nekem	 a	 cselekvés	 kérdése.	
Nekem	ahhoz,	hogy	közvetlen	és	valódi	legyek,	mind-
en	világi	gondot	félre	kell	tennem,	és	a	világot	úgy	el	
kell	felejtenem,	mint	annak	az	asszonynak…
 
És	nézzen	meg	itt	engem,	ezzel	az	én	lángoló	hitemmel,	
amelyet	oly	rafináltan	destruáltam,	pszichológiával	és	
tömjénnel,	ó,	ha	ön	egykor	az	ajándékozott	aranyért	
ki	fog	kapni,	azt	hiszem,	engem	ezért	a	beszédemért	
borsóra	 fognak	 térdepeltetni.	 Micsoda	 arcátlanság	
ilyen	embereknek	erről	a	tárgyról	így	beszélni!	Az	én	
hazugságom	oly	tekervényes	már,	hogy	csak	karddal	
lehet	megoldani,	de	mondja,	hol	az	a	kard?”

SZELLEMI
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Catharose de Petri: 
Az élő ige

részlet

„Ezen a világon sok asszony érzi a világanyaságot, 
ám az isteni tervbe való betekintés hiányában 
érzületeiknek a mai napig is az emberbarátság 
terén adnak kifejezést, ami miatt jó szándékú 
törekvésük újra és újra holtpontra jut.
Mi tehát annak a nőnek a fontos hivatása, aki a 
megszabadító ösvényen akar járni? Hivatása és 
rendeltetése a mennyei lélek tudatos megsza
badítása az egyetemes szeretettörvény alapza
tain.
A papnők nélkül a felmenetel folyamatában 
nem lehet szó megszabadult lelkek aratásáról. 
Ismeretesnek vesszük, hogy az esszénusok, 
maniche  usok, katárok és siddhák jekentős 
sikere női vezetőiknek köszönhető. Bensőséges 
hálával fejezzük ki hódolatunkat az évszázadok 
szent asszo nyainak.
Ha tehát a férfiban munkál az egyetemes ér
telemben vett megnyilvánulási törekvés, akkor 
ezt kizárólag a nő mindenségszeretetében lehet 
véghezvinni.

Tapasztalják meg előbbutóbb valamennyien en
nek az isteni feladatnak az ihletét.”

SZELLEMI
KINCSEK

 A kép forrása:	www.pinterest.co.uk

AQUARIUS KINCSEI8



SZELLEMI
KINCSEK

Budaházi Éva festménye



Az	 indiai	 hagyományban	 a	 Dévi	 jelentése:	 istennő;	 az	 istenség	 női	 aspektusa.	 Az	 elmúlt	
időszakban	az	egyik	legnagyobb	becsben	tartott	ilyen	jelzővel	illetett	szellemi	tanító	Nirmala	
Sundari	Devi	1896.	április	30-án	látta	meg	a	napvilágot	Indiában,	Kheora	faluban	(ma	Bangla-
desh)	egy	elszegényedett	vaisnava	brahmin	családban.	Sivananda	Saraswati	„az	indiai	föld	
legtökéletesebb	virágának”	nevezte.	Később	hívei,	akik	különféle	csodákat	is	tulajdonítottak	
neki,	az	1920-as	években	Anandamayi	Ma-nak	kezdték	nevezni,	melynek	jelentését	Parama-
hansa	Jogananda	a	nyugati	világ	számára	Üdvösséggel	Teljes	Anya-ként	fordította	le.

Már	két	éve	járt	iskolába	–	ahol	tanárai	meg	voltak	vele	elégedve	–,	amikor	édesanyja	aggódni	
kezdett	mentális	fejlődése	miatt,	mivel	közömbös,	bár	boldog	viselkedés	jellemezte.	„A	tuda-
tom	sohasem	kapcsolódott	ehhez	az	ideiglenes	testhez.	Mielőtt	erre	a	földre	jöttem,	az	Atya,	
és	én	ugyanaz	voltunk.	Kis	lányként	is	ugyanaz	voltam.	Felnőtt	nővé	váltam,	de	még	mindig	
ugyanaz	vagyok.”	–	emlékezett	vissza	később.	Ennek	megélése	nem	eshetett	nehezére,	hisz	
erősen	vallásos	családba	született,	ahol	a	szertartásokon	már	hamar	extatikus	megélésekben	
volt	része.	Helyi	szokások	szerint	13	évesen	férjet	választottak	neki,	és	a	házasságot	meg	is	
kötötték	Vikramapura	Ramani	Mohan	Chakrabartijával,	akit	később	Bholanath-nak	neveztek.	
A	 kemény	 házimunka,	 amit	 amúgy	 nagy	 örömmel	 végzett,	 egy	 idő	 után	már	 nem	nagyon	
ment	neki,	mivel	visszatérő	átszellemült	állapotok	kísérték	mindennapjait.	18	évesen	férjéhez	
költözött,	akit	teljesen	elvarázsolt	felesége	csendes	és	bölcs	lénye,	és	Bengáli	anyának	szólí-
totta,	 ami	 a	 legmegtisztelőbb	 cím	 egy	 nőnek.	Házasságuk	 később	 cölibátusban	 telt,	mivel	
férjének	 testi	közeledésére	Nirmala	életfunkciói	önkéntelenül	 leálltak,	és	ha	 ilyenkor	hozzá	

Héty Péter:
„Az Isten Anyai 

minősége 
melletted van, 

 GONDOL-
KODTATÓ

soha nem fog elhagyni 
téged.”
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melletted van, soha nem fog 
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ért	valaki	elektromos	kisülést	is	tapasztalt.	Férjének	emiatt	felajánlotta,	hogy	váljanak	el,	de	ő	
inkább	spirituális	beavatást	kért	tőle,	amit	meg	is	kapott.

Ekkoriban	kezdtek	mások	 is	 tanításért	 folyamodni	hozzá,	amit	eleinte	 leginkább	személyre	
szóló,	 és	 spontánul	 megnyilvánuló	 mudrák	 (szimbolikus	 jelentéssel	 bíró	 kéztartások)	 és	
ászanák	(testtartások)	által	adott	meg.	Shahbag-ba	költözésük	után	egyik	első,	közeli	tanít-
ványa	Jyotiscandra	Ray	lett,	aki	„Bhaiji”	néven	is	ismeretes.	Tuberkolózisából	való	felépülését	
–	mely	egyben	szellemi	újjászületését	 is	hozta	–	Ma-nak	köszönhette.	Először	ő	használta	
rá	az	Anandamayi	Ma	nevet	és	1926-ban	helyreállította	számára	a	korábban	elhagyatott	ősi	
Kali	 templomot	 Siddheshwari	 területén,	majd	 az	 első	 ashramot	 is	 ő	 hozta	 létre	 1929-ben	
Ramna-ban,	a	Kali	Mandir	körzetében.	Bholanath	gyakran	őt	kérte	fel,	hogy	útjaira	elkísérje	
Anandamayi	Ma-t.	1937-ben	Ma	kezei	között	az	ő	nevét	mondva	lehelte	ki	utolsó	lélekzetét.	
Férje	és	legfőbb	követője	Bolanath	is	hasonlóan	távozott	egy	évvel	később.

Ez	idők	során	egyre	több	ember	kezdte	isteni	élő	megtestesülésnek	tekinteni	és	ettől	a	ponttól	
kezdve	 különböző	 tudósokat,	 spirituális	 tanítókat	 és	 egyszerű	 keresőket	 egyaránt	 vonzott	
Anandamayi	Ma	lelkisége	és	tanítása.	Sokat	utazott	Inda	szerte,	betöltve	küldetését.	Hinduk,	
muszlimok,	keresztények	egyaránt	megkeresték	és	ő	is	egyként	fogadta	őket,	az	egyetemes	
egység	tanítójaként.	A	nyugati	emberek	számára	Paramahansza	Jogananda	legendás	könyve	
az	Egy	jógi	önéletrajza	tette	ismertté,	melyben	többször	is	felbukkan	Anandamayi	Ma	és	egy	
külön	fejezetet	(45.)	is	szentelt	neki.	Így	nem	csak	indiai	követői	(26	ashram	lett	neki	szentelve	

AQUARIUS KINCSEI11



India	területén,	ebből	kettő	Bangladeshben	található)	voltak	szép	számmal,	hanem	nyugatiak	
is	széles	körben	elismerték.	Elbűvölte	mindazok	szívét	akik	egy	kicsit	is	közel	kerültek	hozzá,	
mondták	a	szemtanúk.	Isten-központú	életre	tanított	a	világban,	és	ehhez	megadta	az	élő	in-
spirációt	saját	lényével,	lehetővé	téve,	hogy	több	ezren	törekedjenek	erre	a	nemes	eszményre.	
Támogatta	a	nők	lelki	egyenlőségét	is,	és	megnyitott	olyan	szent	rituálékat	számukra,	ame-
lyeket	évszázadokon	keresztül	csak	férfiak	végezhettek.	Tanítási	stílusa	vicceket,	dalokat	és	
utasításokat	tartalmazott	a	mindennapi	életre,	hosszú	beszélgetésekkel,	csendes	meditációval	
és	a	szentírások	ajánlott	olvasásával.	Saját	benső	megtapasztalásából	megújította	és	tovább	
adta	az	 indiai	hagyományt,	kapcsolatban	volt	a	kortárs	spirituális	 tanítókkal,	művészekkel,	
tudósokkal,	de	olyan	állami	méltóságokkal	 is,	mint	pl.	Gandhi,	vagy	Nehru.	Az	egyik	utolsó	
nagy,	egyetemes	indiai	szellemi	tanítóról,	Sri	Ramana	Maharsiról	például	ezt	mondta	„Ő	az	
óceán,	mi	pedig	a	beléömlő	folyók	vagyunk.”	Földi	testét	1982.	augusztus	27-én	hagyta	itt	
Dehradunban,	majd	három	nap	múlva	egy	Samadhi	szentély	épült	fölé	Kankhal	ashramjának	
udvarán,	az	észak-indiai	Haridwarban.

Indiában	a	női	mesterek,	szentek	példája	természetesen	nem	egyedül	álló.	Az	utóbbi	 idők-
ből	Anandamayi	Ma-n	kívül	érdemes	még	példaként	megemlíteni	néhányukat	a	legismerteb-
bek	közül:	Swami	Mother	Jnananda,	Sri	Sarada	Devi	(Sri	Ramakrishna	Paramhansa	oldalán),	
Sannyasini	Gauri	Ma,	Sati	Godavari	Mataji,	Giri	Bala,	Ammá	(Máta	Amritánandamaji,	az	ölelő	
szent),	 Sri	Mataji	 Nirmala	 Devi,	Mother	Meera	 (jelenleg	 Németországban	 él),	Mira	 Alfassa	
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(másnéven	„The	Mother”,	Sri	Aurobindu	oldalán,	bár	ő	európai	születésű	volt),	Sri	Amma	(Sri	
Bhagavan	oldalán).

Anandamayi Ma idézetek:

4.	A	Mindenható	Isten	névtelen	és	formafölötti;	de	minden	név	és	forma	az	Övé.	
5.	Ő	az	Atya,	az	Anya,	a	Guru,	a	Barát,	a	Teremtő,	a	Fenntartó	az	Átváltoztató	–	Ő	minden.	
8.	Törekedj	meglátni	Istent	mindenben	és	mindenkiben,	beleértve	saját	magadat.	
36.	 A	 dualitás	 fájdalom.	 Ameddig	 az	 ember	 rá	 nem	 ébred	 az	 Egyben	 való	 identitására,	 a	
születés	és	a	halál	ciklusa	folytatódik	számára.	
41.	Ahogy	a	világi	érdekek	csökkennek,	úgy	jelenik	meg	a	haladás	az	igazi	öröm	felé.	
43.	Az	Istenhez	való	vonzódás	és	az	érzéki	világ	tárgyai	iránti	közömbösség	párhuzamosan	
fejlődnek.	
48.	Társadat	és	gyermekedet	Isten	megnyilvánulásaként	szeresd	és	szolgáld.	Minden	munká-
dat	tekintsd	Isten	szolgálatának.	
96.	„Ki	vagyok	én”?	Ennek	realizálása	az	élet	célja.	

(Anandamayi Ma mondásai a Ramanashram összeállításában )
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12.	Ha	mindent	ráhagysz	arra,	Aki	a	Béke	Forrása,	csak	akkor	reménykedhetsz	a	béke	el-
jövetelében.
20.	Mikor	az	ember	vágyai	beteljesületlenek	és	eredménytelenek,	ugyanarra	tovább	vágya-
kozni	nyílván	újabb	felesleges	csalódást	okoz.	„AZT”	keresni,	amiben	nincs	bánat,	és	amiben	
minden	megtalálható,	az	ember	egyetlen	kötelessége.	
22.	Legyen	napi	rendszeres	szellemi	gyakorlásod	(sadhana).	Ha	körülményeid	semmi	mást	
nem	engednek	meg,	akkor	emlékezzél	Reá.
29.	Nézd,	ha	rózsát	akarsz	szedni,	be	kell	nyúlnod	a	tövisek	közé.	De	ha	valaki	nagyon	vágyik	
a	rózsára,	nem	tántorodhat	el	a	tövisektől	való	félelmében.
39.	Ne	hanyagold	el	saját	igazi	otthonod	keresését.	Csak	ha	ide	eljutottál,	akkor	értél	igazán	
haza.
41.	Az	ellenségesség,	megvetés,	káromló	nyelvezet,	rossz	érzés	stb.,	még	ha	csak	az	elmé-
ben	rejtőznek	el,	akkor	is	vissza	kell	hulljanak	önmagunkra.	Senki	ne	akarjon	magának	ártani	
ilyen	gondolatok	és	érzések	tárolásával.	
90.	Az	időben	élni	azt	jelenti,	hogy	kötve	vagyunk	általa	és	a	halál	által.	Ha	nem	emelkedsz	
az	idő	fölé,	hogy	menekülhetnél	meg	a	halál	karmaitól?	Ennek	a	világnak	ez	a	velejárója.	Ide-
genben	el	kell	szenvedned	az	idegenség	nehézségeit.	A	te	Anyaországodban	nincs	feszültség	
és	bánat,	erőszak	és	gyűlölet,	elidegenedés	és	nincsenek	meg	a	fény	és	sötétség	ellentétei.	
96.	Az	elhunyt	lelkét	megidézni	nem	tanácsos,	sokszor	más	lény	válaszol.	Az	Önvaló	szintjén	
egy	vagy	az	elveszettel	és	tudd	elmédben,	hogy	az	Önvalóban	veled	van,	és	benned	van.	Ez	
nem	vágyálom,	vagy	a	gondolat	kívánsága.	Ez	az	Igazság!	

Héty Péter:
„Az Isten Anyai minősége 

melletted van, soha nem fog 
elhagyni téged.”

5

 GONDOL-
KODTATÓ

AQUARIUS KINCSEI14



116.	Az,	aki	vágyik	 Isten	után,	megtalálja	Őt,	és	annak	számára,	aki	megtalálta	Őt,	a	halál	
meghal.	Légy	készen	Isten	megtapasztalására.	
132.	Ha	nincs	lehetőség	szent	és	bölcs	ember	fizikai	jelenlétébe	kerülni,	akkor	kontempláld	az	
Isteni	Lakost	(Vasudevát,	a	mindenütt	lakót),	aki	minden	emberi	szívben	jelen	van.	
143.	Az	Isten	Anyai	minősége	melletted	van,	soha	nem	fog	elhagyni	téged.	Hát	nem	vagy	a	
magzata?	Gondoskodik	mindnyájatokról.	

Matri Vani (Az Anya Szavai) – Első kötet

13.	Az	állatok	és	a	madarak	nem	vágynak	megszabadulni	a	szenvedéstől	és	megtalálni	a	Leg-
főbb	Lényt,	aki	örök	boldogság	és	örök	szépség.	Ez	a	törekvés	csak	az	emberé.	
14.	Megkapva	az	emberi	születés	nagy	adományát,	ne	tékozoljál	egyetlen	percet	sem.	
169.	Az	Isten	felé	vezető	út	zarándokai,	sokszor	találkoznak	akadályokkal,	botlást	okozó	kövek-
kel,	amelyek	előző	cselekedeteikből	származnak.	Ilyenkor	így	kell	imádkozni:	„Uram	övezz	fel	
türelemmel	és	adj	erőt	a	kitartáshoz,	hogy	folytatni	tudjam	zarándoklásomat	Hozzád”.
193.	Ahogy	ugyanaz	a	személy	apa,	fiú	és	férj,	és	egyik	se	kevésbé,	mint	a	másik,	így	a	tudás,	
odaadás	és	cselekvés	ösvényei	mind	az	Egyhez	vezetnek.
203.	Két	típusú	nyugtalanság	van:	az	egyik	a	világi	aktivitás	következménye,	a	másik	a	spiri-
tuális	ösvényen	való	haladással	kapcsolatos	nyugtalanság.	Az	utóbbi	egy	eszköz	az	igazi	béke	
eléréséhez.	
204.	Mindent	áthat	az	Önvaló.	Ő	maga	áthatott	és	áthat	mindent.	Ha	felsírsz	Hozzá,	valódi	
vágyódással,	és	elkeseredett	mohósággal,	azonnal	veled	lesz.	Egy	anya	pontosan	tudja,	hogy	
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a	gyermeke	valódi	félelemből	sír,	és	ha	ezt	a	zokogást	hallja,	ledobja	minden	munkáját	és	siet	
az	ő	drágájához.
269.	A	Guru-tanítvány	viszony	öröknek	tekinthető,	amennyiben	a	Guru	rendelkezik	isteni	hata-
lommal,	és	ezt	közvetíti	a	tanítvány	felé	a	beavatáskor.	Mivel	ez	a	hatalom	örök,	a	kapcsolat	
is	az.
294.	Keress	benne	(az	Igazságban)	menedéket.	Az	Ő	oltalmában	minden	szégyellni	való	és	
tökéletlen	el	fog	múlni.	Sérüléseid	erényekké	fognak	változni.	Ő	Atya,	Anya,	Barát,	Szerelmes,	
egyedül	Ő	Minden.	 Keresd	 a	Guru	 támogatását,	 Ő	maga	mindenhol	 ott	 van.	 Benne	 találni	
menedéket,	az	már	felszabadulás.	
296.	Ameddig	a	belső	Guru	(Satguru)	nem	nyilvánult	meg	hogyan	lehetne	a	beteljesedés	kö-
zel?

Matri Vani (Az Anya Szavai) – Második kötet

A	cikkbéli	idézet	forrása:

https://sites.google.com/site/szaszilmahonlapja/1-1-sri-anandamayi-ma
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Kínában,	Vietnámban,	Thaiföldön,	Koreában	és	Japánban	van	egy	női	buddha	alak	akit	Kuan	
Yin	(Kuanjin,	Guanjin,	Kwun	Yum,	Kanzeum,	Quan	Am,	Kwan	Seum	Bosal,	vagy	japán	Kannon)	
néven	bódhiszatvaként	tisztelnek,	tehát	az	újraszületések	körforgásából	már	megszabadult-
ként,	aki	a	többiek	segítségére	visszatér.	A	fehér	és	zöld	Tará	mellett	a	legismertebb	női	alak	
a	mahajána	buddhista	hagyományban.	

Eredete	 szerint	 azonos	 Avalokisteshvara	 figurájával	 az	 indiai	 szútrákból,	 aki	 az	 Amitábha	
buddha	jobb	szeméből	kiáradó	fénysugárból	született.	Az	eljövendő	korszak	maitreya	budd-
hájaként	 tekintenek	 rá.	 Ez	 egyfajta	 buddhista	messiás,	 aki	 a	 jövőben	 transzcendens,	 vagy	
megtestesült	alakban	megjelenve	megújítja	a	dharmát	(tant).	A	maitreya	szó	eredeti	jelentése	
(szerető	 kedvesség)	már	 önmagában	 is	 hordozza	 a	 női	 aspektust,	 a	 könyörületességet,	 a	
megkülönböztetés	 nélküli	 szeretetet.	 Egyesek	 úgy	 vélik,	 hogy	 a	Maitréja	 kultuszát	 esetleg	
Mithra,	az	ősi	indo-iráni	istenség	is	inspirálhatta.	

Avalokiteshvara	(Tibetben	Csenrézi)	eredetileg	férfi	alakját	talán	ezen	minőségek	miatt	kezdték	
női	formában	tisztelni	az	említett	országokban,	amelyekben	az	első	század	környékén	kez-
dett	 lassan	elterjedni	 Indiából,	és	a	 IV-VII.	századra	alakult	ki	kultusza.	A	női	minőség	fon-
tosságát	ezzel	hangsúlyozzák	máig	is	az	eljövendő	korszakok	jobbá	tételéden,	megújításában.	
A	megszabadultaknál	a	kettősség	elválasztottsága	nincs	is	jelen	(lásd	androgyn),	így	a	férfi-női	
alakváltás	 nem	 is	 bír	 különösebb	 jelentőséggel,	 csak	 az	 általunk	 ismert	 dualisztikus	meg-
nyilvánulás	területén.	A	koreai	zen	templomokban	például	leggyakrabban	sem	férfi,	sem	nő,	 
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hanem	nőies	vonásokkal,	de	bajusszal	ábrázolják	–	ahogy	ők	hívják	–	Kvan	Szeum	Boszalt.	
Akár	hogyan	is,	de	minden	megjelenítésében	az	együttérzés	bódhiszattvája,	a	végtelen	irgalom	
és	könyörületesség	megtestesítője.	A	japán	dzsódo	irányzat	tanai	szerint	Amida	(vagy	Amitha-
ba)	Buddha	legfőbb	segítője,	„aki	meghallja	kiáltásunkat”,	és	a	hithű	halottak	lelkét	elkíséri	
a	Tiszta	Országba,	vagyis	s	megszabadulási	térségbe.	Van	ahol	eljövendő	maitreyaként	úgy	
tekintenek	Kuan	Yinre,	mint	Amitabha	munkájának	majdani	folytatójára,	ha	az	tovább	lép	a	
paranirvanába,	végső	megszabadulásba.

A	Kuan	Yin	név	jelentése:	„aki	észleli	a	világ	hangját”.	A	legenda	szerint,	mielőtt	átlépte	vol-
na	a	megvilágosodás,	megszabadulás	végső	kapuját,	meghallotta	a	világban	szenvedő	érző	
lények	hangját,	ami	a	szívéig	hatolt.	Ettől	nem	tudta	véglegesen	elhagyni	a	világot,	és	letette	
bódhiszattva	fogadalmát,	mely	szerint	addig	nem	jut	el	a	teljes	megszabadulásig,	amíg	meg	
nem	szabadult	minden	szenvedő	lény.	Ezért	is	folyamodnak	hozzá	a	szenvedés	körforgásából	
megszabadulni	 vágyók,	 vagy	 akár	 csak	 a	 szenvedés	 enyhüléséért.	 Japánban	 például	 a	
várandós	nők	között	különösen	népszerű.

„A szenvedő lények számtalanok, fogadom, hogy mindnek segítségére leszek.
A szenvedélyek kötelékei sokfélék, fogadom, hogy mindtől megszabadulok.
A tanítások sokrétűek, fogadom, hogy mindet megismerem.
A Út a teljesség elérése, fogadom, hogy végigjárom.”

Buddhista	„Bódhiszatva	fogadalom”	szövege
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Távol-Keleten	Kuan	Yin	alakja	testesíti	meg	talán	legjobban	azt,	amit	nyugaton	a	Kegyelem	
közvetítésének	neveznek.	Ezt	az	aspektust	a	keresztény	hagyomány	 is	 ismeri,	ahol	Szűz	
Mária	lép	a	kígyó/sárkány	fejére,	jelezvén	azt,	hogy	tisztaságával	és	szentségével	uralkodik	
az	„eredendő	bűn”	rabul	ejtő	erői	felett.	Kuan	Yin	egyik	népszerű	ábrázolásán	is	úgy	láthat-
juk,	amint	lábával	egy	sárkány	fejére/testére	lép,	ezzel	mutatva,	hogy	uralja	azt.	Ez	a	Kun-
dalini	Nagy	Istennő	aspektusára	utal,	akinek	segítségével	a	tudat	kijut	a	szamszárából.	A	
sárkány	több	kultúrában	a	tudattalan	megkötő	erőit	szimbolizálja,	a	fejére	lépő	(égi)	női	alak	
pedig	az	emberben	élő	magasabb	tudatosságot,	amely	uralja	a	tudattalan	erőket.	Krétán,	
a	knósszoszi	palotából	előkerült	anyaistenség	is	két	kígyót	tart	fent	kezében,	jelezve,	hogy	
uralja	azokat.	A	két	kígyó,	mint	a	tudat	erőáramainak	képe	a	merkúrbot	szimbólumában,	
vagy	a	jóga	ida-	és	pingala	vezetékeinek	funkciójában	is	megjelenik.	Megszabadulás	során	
ezek	vezetését	átveszi	az	isteni	erő.	Így	válik	akár	a	sárkány	is	megzabolázva	védelmezővé.	
Ezt	 viszont	 csak	a	 legtisztább,	 legszűziesebb	erény	ereje	 tudja	megtenni,	 ahogy	 számos	
legendából	is	ismert.	
Szűz	Máriával	való	érdekes	párhuzam	az	is,	hogy	a	kereszténység	megjelenésekor	Japán-
ban	súlyos	üldöztetésnek	volt	kitéve.	Ekkoriban	Kuan	Yint	tekintették	az	üldözött	keresz-
tények	védelmezőjének,	akik	olykor	az	ő	szobraiba	 rejtették	 titkos	ereklyéiket,	vagy	az	
ő	 szimbólumai	által	 fohászkodtak	Máriához.	Valamivel	 korábban,	kínai	megjelenésekor	
pedig	erősen	hatottak	a	Mária	ábrázolások	a	szintén	akkoriban	kialakuló	Kuan	Yin	 iko-
nográfiára.
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Több	 ábrázoláson,	 tizenegy	 fejjel,	 ezer	 karral	 jelenítik	 meg.	 Avalókitésvara	 (Kuan	 Yin)	
megesküdött	 arra	 is	 Amitábha	 jelenlétében,	 hogy	 ha	 egyetlen	 pillanatra	 is	 elvesztené	 a	
könyörületességét,	akkor	ezer	darabra	hulljon	szét.	Egy	alkalommal	visszanézett	és	látta,	hogy	
még	megszámlálhatatlan	lény	szenved	a	szamszárában	(világunk	körforgásában)	és	abban	a	
pillanatban	ezer	darabra	hullott.	Amitábha	összegyűjtötte	a	darabokat	és	újból	összerakta	őket	
egy	ezerkarú	és	tizenegy	fejű	alakká.	A	tizenegy	fej	a	tér	irányait	szimbolizálja,	jelezve	ezzel,	
hogy	a	könyörületesség	határtalan.	Az	ezer	tenyér	mindegyikének	közepén	egy-egy	szem	van,	
jelezve,	hogy	segítő	tettei,	cselekedetei	mindenhova	elérnek	és	az	érzékelésen	túli	böl		csesség	
hatására	történnek.	Az	ábrázolásokon	kezei	közül	jó	néhányban	olyan	eszközöket	tart,	amiket	
az	érző	lények	szenvedéstől	való	megmentésében	alkalmaz.	Van	ahol	csak	ezt	a	négy	kart	
jelenítik	meg	 (de	 ismert	 a	 42	 kéztartásos	 dharáni	 is,	 vagy	 egyenkénti	 tartással	 is	 számos	
ábrázolás	látható).	A	központi	kézpár	imádkozó	tartásban	szorít	egy	ékszert	(mani)	a	szívéhez.	
Talán	az	„Om	Mani	Padme	Hum	(a	gyöngy,	vagy	kincs	a	 lótuszban	rejlik)”	szent	mondatát	
idézi,	mely	 a	 szív	 lótuszában	 rejlő	 ősforrásra	 utal.	 A	 külső	 karok	 rózsafüzért	 (málá)	 és	 ló-
tuszvirágot	tartanak.	Ezek	felajánlásai	a	világ	számára:	a	lótusz	szimbolizálja	a	bölcsességet	
(ahogyan	a	keresztény	hagyományban	a	rózsa),	míg	a	rózsafüzér-olvasó	a	megvilágosodás	
eléréséhez	vezető	cselekedetek	folyamatos	ismétlésének	szükségességét.	

Bár	alakja	elsősorban	a	könyörületességhez	kötődik,	de	–	mint	minden	bódhiszattva	–	a	böl-
csességet	is	megjeleníti,	ahogyan	ez	az	iménti	szimbólumokból	is	kiderülhetett.	Avalokitesh-
vara	 a	 mahájána	 buddhizmus	 legismertebb	 iratainak	 egyikében,	 a	 Szív	 Szútrában,	 az	
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ürességről	ad	tanítást	Sáriputrának,	a	 legvégső	bölcsesség	kinyilatkoztatásaként.	Őt	tartják	
Tárá	szellemi	apjának	is:	a	világ	végtelen	szenvedését	látva	annyi	könnyet	hullatott,	hogy	ab-
ból	tó	formálódott,	melyben	az	a	lótusz	nőtt,	amiből	Tará	született.

Kuan	Yinnek	tehát	rendkívül	sok	aspektusa	van.	Többek	között:	kegyelem,	tisztaság,	békes-
ség,	erő,	szeretet,	gyengédség,	kedvesség,	áldás,	odaadás,	gondoskodás,	béke,	derű,	biz-
tonság,	tudatosság,	védelem,	hit.	Ezért	nemcsak	kegyelemért,	hanem	sok	egyéb	segítségért	
is	szoktak	hozzáfordulni.	„Na	Mo	Guan	Shi	Yin	Pu	Sa”	az	egyik	legismertebb	kínai	ima,	mantra,	
melyet	dalként	is	énekelnek,	s	jelentése:	Áldás	Kuan	Yin	Bölcs	Lénye.	A	hagyomány	szerint	
ennek,	vagy	az	„Om	Mani	Padme	Hum”-nak	a	tiszta	szívvel	való	zengetésére	azonnal	reagál	
Kuan	 Yin.	 Természetesen	 a	megnyilvánulás	 világának	 számtalan	 sokféleségében	 az	 Egye-
temes	is	számtalan	sokféleségként	van	jelen,	legyen	az	a	nőies	jin	(Yin),	vagy	a	férfias	jang.	 
A	kiegyenlítéshez,	a	teljességhez	mindig	a	hiányzót	kell	növelni.	Ha	úgy	érezzük	a	kegyelem,	
a	 segítő	 együtt	 érzés,	 érdek	 nélküli	 szeretet,	 és	 szellemi	 irányultságú	 cselekedet	 hiányzik	
világunkból,	akkor	ezt	kell	megjeleníteni.	Ez	pedig	maga	a	Kuan	Yin,	avagy	Avalokiteshvara.
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„A kegyelem az Önvaló, sohasem állsz annak hatókörén kívül. 
A kegyelem mindig jelen van. Teljesen eláraszt, mégis az után esdekelsz. Olyan ez, mintha 
valakinek álláig érne a víz, s mégis szomjasnak érezné magát.
A kegyelem benned él. Ha külső, semmi haszna.
A kegyelem és Isten nem különbözőek.
Emberek jönnek hozzám, és kérik, árasszam el őket kegyelemmel. Úgy tűnik, azt gondolják, 
hogy a kegyelem olyasvalami, amit lakat alatt tartok.
A kegyelem mindig „létezik”, nem pedig megadatik.
Hasonlóan az anyához, aki táplálja alvó gyermekét anélkül, hogy annak tudomása lenne 
róla, a tiszta isteni Önvaló kegyelme oly módon lép szívünkbe, mely számunkra nem megis-
merhető, még akkor sem, ha a legfinomabb és leghatalmasabb értelemmel bírunk is. Ezál-
tal kegyelme megújít minket, és előidézi az elme megsemmisülését. 
Óh! Az Ő kegyelme minden határon túli, és senki által nem felmérhető.”

Sri	Ramana	Maharsi:	Abszolút	tudatosság	(Filosz	Kiadó,	2016.)

	 A	cikkbéli	idézet	forrása:

	 Sri	Ramana	Maharsi:	Abszolút	tudatosság	(Filosz	Kiadó,	2016.)	

	 –	https://filosz.hu/konyvek/abszolut-tudatossag/
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…Minő	gyönyör:	lélekzetvesztve,
Merészen,	fennen,	szabadon	–	
Repülni	feljebb,	messze,	messze,
Gyors,	szélvész-adta	szárnyakon!
 
Érzem,	hazám	a	tiszta	lég	volt,
Én	gyönyörét	jól	ismerem,
Köszöntelek,	te	fényes	égbolt!
Te	mámorító	végtelen!
A	földet	messze,	messze	hagytam,
Csodás	erő	sodor,	ragad,
Itt,	a	szabad	határtalanban
Köszöntelek,	oh	sugarak!

Szalay Fruzsina
(1864-1926):	

Hintán

SZABAD
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Drága	Asszonyom!

Számunkra,	kiket	–	hiszem	ezt	–		összekapcsol	az	örökkévalóság,	kik	az	időn	túlról	jövünk	
mindaz,	mit	itt	mondok	súlytalan.	Súlytalan,	hogy	a	mindenségre	tapadó	tenyereink	sors-
vonala	rövidebb,	vagy	hosszabb	időre	találkozott-e.	Igen,	ez	a	nagy,	ez	az	örök	igazság.	De	
van	egy	másik,	egy	szürkébe	hajló,	múló	igazság	is,	melyben	az	ódon	órák	meghitt,	csöndes	
ketyegése	mégiscsak	 hagy	 valamiféle	 nyomot,	 s	 ez	 a	 nyom	még	 sokáig	 visszhangzik	 a	
lelkek	 tenger	morajába	vegyülve,	mígnem	az	 időtlen	hajnal	új	 fénye	végleg	el	nem	nyeli	
Kronosz	öreg	gyermekét.
Asszonyom,	arra	kell	kérnem,	jöjjön	most	velem.	Engedje,	hogy	elmeséljek	egy	történetet.	
Nem,	ne	féljen,	nem	vallomást	teszek.Nem.	Hiszen	ismer	–,	tudja:	úriember	vagyok.
Jöjjön	kérem,	ígérem,	nem	leszek	soká	a	terhére…	A	szürke	kardigánját	hozza	magával.	
Tudja,		az	este	már	hűvös	a	partokon…	
Nos?	Szabad	a	karját?	–	Indulhatunk?
…igen,	gyakran	járok	ide.	Szeretem	nézni	innen	fentről,		ahogy	az	öreg,	kopott	csónakok	
oldalra	borulva	alszanak	a	homokos	parton	száradó	hálók	között…
Parancsoljon:	foglaljon	helyet.	Ez	a	hely	ilyenkor	már	üres.	A	korlát	melletti	fonott	szék,	ha	
javasolhatom…	látja	milyen	nyugodt	a	tenger?	Figyelje,	milyen	lágyan	öleli	e	hatalmas	víz	
a	sziklás	partokat.
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Tölthetek?	 Igen,	–	tudom.	Csak	keveset.	De	az	 igazság	az,	hogy	ennek	az	egyszerre	tüzes	
és	egyszerre	bölcs	Chateau	Carmaux-nak	nehéz	ellenállni.	Érett	bor.	Érett	és	szép.	Mint	Ön,	
kedves	Asszonyom…
Látom,	zavarba	jött	kissé.	Ne	tegye,	hisz	nincs	rá	oka.	
…igen,	ez	az	a	hely.	Kopottabb	kissé,	mint	volt	sok,	sok	év	előtt	–,	mikor	megláttam	Önt	ezen	
a	teraszon.		Látja,	hűséges	barát:	együtt	öregszik	velünk.	„Korszerűtlen”	–	ma	már	ezt	mon-
danák.	Talán.	Bár,	úgy	vélem:	mi	ketten	is	meglehetős	korszerűtlenek	vagyunk…
„L’hotel de la Solitude”.	Az	öreg	tábla	még	mindig	kint	lóg	a	balkon	felett.	Tudja,	Enrico	az-
nap	akasztotta	ki,	arcán	a	vendéglősöknek	azzal	a	látható	megelégedettségével,	hogy	ezzel	a	
lépéssel		mindent	megtett	kicsiny	és	kopott	fogadójának	felvirágoztatása	érdekében…

Nem	fázik?	
Mesélhetek?
Egy	korty	bort	még?	Tölthetek?
…igen,	aznap	erősen	tűzött	a	nap,	mint	szokott	mindig	augusztus	idusán.		A	késő	délutáni	
fényben	a	tenger,	mint	egyetlen	hatalmas	tükör	–	akár	a	Sors	tükreként	–	verte	vissza		a	Nap	
sugarát.	A	teraszt	körülvevő	tamariszkusz-liget	fűszeres,	olajos	illata	elkeveredett	a	vízről	jövő,	
sós,	enyhe	dél-keleti	széllel,	s	az	álmos	csendben	a	hullámok,	a	szél,	s	a	napernyő	gyanánt	
kifeszített	 fehér	vászonlepedők	 lüktetése	egyszeri,	 soha	meg	nem	 ismételhető	harmóniává	
szelidültek.

AQUARIUS KINCSEI25



Grócz Attila: 
Levél a méhesből

3

SZABAD
POLC

A kép forrása: Pinterest

Aznap	későn	ébredt.	Egy	ideig	még	figyelte	a	nyitott	ablak	előtt	táncoló	fehér	függöny	játékát	
–„Ostobaság”	–	gondolta.	Lelkét	az	üresség	ölelte	át.	De	tudta	jól:	nem	a	hiányából	fakadó	
űr	ez.	Nem.	Hisz	férfi	volt,	s	már	csalódott	eleget.	Ez	más	volt:	a	megnevezhetetlen,	vagyis	az	
ismeretlen	átható	üressége	volt	ez.	Az	egyetlen,	nagy	elhatározást,	melyet	férfiként	–	tehát	
hősként	–	hozott	egykor,	már	rég	feladta.	Befelé	élt,	szárazon,	íróként	és	férfiként,	s	tudta,	
hogy	ez	hiba.	De	íróként	és	férfiként	mégis	ragaszkodnia	kellett	egyhez.	Egyetlen	egyhez:	a	
sors	törvényeinek	megnevezéséhez.	„Ostobaság”–	gondolta,	miközben	a	teraszra	kilépett.

Gyűrött,	kissé	kopott	vászonzakóját	a	mellette	 lévő	 fonott	székre	dobta,	az	asztalon	könyv,	
néhány	papír	és	persze	–	akkor	még	–		folyton	füstölgő,	erős	cigaretta.	Fehér,	szintén	gyűrött	
nyári	ingének	felső	gombját	kigombolta,	szandálját	lerúgta,	s	felhúzott,	meztelen	lábbal	ülve	
a	 vizet,	 a	 végtelent	 bámulta.	 Várt.	 Az	 írás,	 a	 megnyilatkozás	 kényszere,	 vagyis	 ennek	 az	
egyszerre	 ismeretlen	 és	 egyszerre	megnevezhetetlen	 valóságnak,	 az	 emberen	 túli	 létneka	
definiálása	már	hosszú	ideje	nehezére	esett.	A	kéz,	s	a	szavak	cserbenhagyták	és	a	papír	nem	
engedelmeskedett.

Ült	és	várt	és	a	tengert	bámulta.	Az	istenek	körülvették	–	ezt	pontosan	tudta.
Fel	sem	figyelt,	mikor	Enrico	a	forró,	erős	kávét,	és	a	hideg	citromos-mentás	vizet	a	papírok	és	
a	toll	mellé,	az	asztalra	tette.	A	fojtott,	meleg	lágy	párában	gyöngyözött	a	kancsó	hideg	teste.	
Igen,	ekkor,	ebben	a	pillanatban,	a	napsugarat	és	a	tengert	visszatükröző	gyöngyök	egyikében	
vette	Őt	észre.
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A	terasz	másik	végében,	háttal	neki,	a	pultnál	állt,	s	Enrico-val	beszélgetett.	Nemrég	érkez-
hetett.	Körül	sem	nézett,	szobát	kért	–	persze,	 tengerre	nézőt,	korai,	könnyű	vacsorával,	s	
mellé	bort,	–	fehéret.		Nem	is	kért	inkább	–	kissé	szeszélyesen	–	rendelkezett.	Könnyű,	fehér	
és	mértékkel	áttetsző	nyári	blúzát	a	szél	lobogtatta,	miközben	cipőjét	kézben	tartva	mezítláb	
a	fakorláthoz	lépett.	Messziről	jött,	csomag	nélkül,	mint	mindenki,	aki	végül	egyedül	marad.	
„Igen,	 lehetséges”–	gondolta	 ebben	a	pillanatban.	S	 közben	egy	 albatrosz	 repült	 el	 épp	a	
terasz	felett.

Állt,	mezítláb,	vállával	a	gerendának	támaszkodva,	karcsú	testét	a	szél	ölelte.	Érett	szépségét	
a	megközelíthetetlenség	fátyla	övezte.	„Adj	melegséget.	A	lágyságot.	A	lágyságot	engedd.”-	a	
tengernek	ezt	üzente.	S	bár	nem	nézett	oda,	s	tekintetét	–	választ	várva	a	tengerbe	merülő	
Nap	narancs	foglalatába	zárta	–,	mégis:	bizonyosan	tudta.	A	női	ösztön	évezredes	tapaszta-
latával	pontosan	tudta.	Tudta,	hogy	ki	van	mellette.

Így	álltak	szavak	nélkül,	egymás	mellett.	Ismerősök	voltak,	vagy	ismeretlenek?	Angyal-lelkek	
voltak.	Örökéletű	angyal	lelkek	és	egyszerre	halandó,	esendő	emberek.	De	lehetséges-e		is-
merni	egy	embert?	Lehetséges-e	ismerni	önmagunkat,	ismerni	bennünk	a	másik	lelket,	vagy-
is	az	istenek	szándékát?	Lehetséges-e	a	kimondatlan	szavak	reménytelen	ölelésében	keres-
ni		egymást	éveken	át?	Vajon	hány	évezred	tapasztalata	sűrűsödhet	és	válhat	szavak	nélkül	
valósággá,	miközben	két	 ismeretlen	ember-angyal	mezítláb,	egymás	mellett	a	földön	állva,	
szemben	a	végtelennel	a	megnevezhetetlenbe	tekint?	És	meg	kell-e	nevezni	a	 lehetetlent?	
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Ki	kell-e	mondani	a	szavakat?	Az	egyszerűeket,	a	hétköznapiakat?	„Állomás.	Fűszál.	Meleg	
télikabát.”
Így	álltak	a	langyos	dél-keleti	szélben,	lobogó	fehér	ingjeikben,	mezítláb,	miközben	megszűnt	
az	idő	létezése.És	ekkor,	valahol	a	mediterránium	felett,	tehát	észak	és	dél	között	félúton	tánc	
kezdődött	egy	kopott	teraszon.	A	diszkréten	áttetsző,	könnyed	női,	és	a	kissé	gyűröttes	fehér	
férfi	ingek	tánca.
„Szabad?”	–	kérdi	kissé	bátortalanul.
„Szabad.”	–	feleli	félszeg	rácsodálkozással.	S	a	fehér	ingujjak	–	érintés	nélkül	–	bizonytalan	
tétovasággal	mozdultak	egymás	felé	a	nagy	vizek	felett.
…a	reggeli	nap	első	sugarai	bucskáztak	át	az	opálos	pára	felhők	között,	mikor	a	forró,	erős	
kávét	és	a	mentás	vizetaz	asztalra	tette.	A	terasz	üres	volt.	Gondos	érzékenységének	szót-
lan	finomságával,	miközben	Enrico	a	csészét,	kanalat	és	a	kancsót	harmóniába	rendezgette,	
szelíden	elmosolyodott.	Az	asztalon	kézirat	hevert.

Aznap	éjjel	a	tenger,	a	szél,	s	mind	a	csillagok	ősz	fejüket	összedugva	ezt	olvasták	észak	és	
dél	között,	tehát	valahol	félúton	a	mediterránium	felett:

készülj szeretni engem
lágyan ölelj,

mint a hajnali szélben mosolygó bársony erdők ébredésében megbújó remény,
mint a nap felé úszva halni készülő fehér párna felhők játékának fodra,
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mint mikor a pirkadatban még szemérmes, halkan táruló égi parázs-mezőkön sétálva
szoknyád varázs tánca a szerelmet az égre gyújtja

ujjaid hegyén a csillagok ragyogó szárnyukat bontva gyűlnek
a kezeidben égő telihold ezüst pereme köré,

s tenyered illata sátrat bont szürke nap-testem fáradt fénye fölé

lágyan ölelj,
amint szívem kristálypoharában porrá törnek a véres szavak,

s szilánkjaikkal szaggatott szemem tükrének homályos fényében utoljára látod az otthoni 
partokat

ölelj,
mielőtt gyémánt bokád fény-ívét égő szárnyam olvadó aranya lassan körbefutja,

s a hajnal szűz-fehér szeleivel robbanó gránit tüdőm habos tajtéka 
 érted nyíló kezeimről  a szakadó hús fájdalmát az öröklétbe mossa

______________________
hűvös szél fúj

az üres parton hangom fáradtan didergő  tenger hulláma
arcom árkába rejtett fájdalmam a kibukó nap borostyánfoglalatába zárva

lágyan ölelj,
 utoljára
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Íme,	a	szavak.	Szavak,	melyek	sok	év	előtt	születtek	ott,	azon	a	kopott,	meghitt	teraszon.	Sza-
vak,	azaz	a	sors	törvényének	definíciói,	melyek	kimondatlanul,	ott	hevernek	mind,	azóta	is,	a	
hideg	mentás	kancsó	oldalán	guruló	gyöngyök	között,	azon	az	asztalon.
Egy	szempár.	Egy	kéz.	Egy	emlékké	fáradt	mozdulat.	
...
Aznap	éjjel	az	öreg,	tehát	sokat	élt	 	szoba	fehér,	kopott	falainak	repedéseiből	halkan	csor-
dogáló	 erek	mind	 a	 lágyan	 hullámzó	 esti	 tengerbe	 futottak,	miközben	 kintről,	 a	 nincs-idő	
perctelen	múlásának	bíbor-alkonya	hűvös,	érett	levendulával	kevert	sűrű	azálea	illatot	hozott.	
A	Hold	szétterülő	fénye		szertefutott	a	kopott	hajópadlón,	s	fehér-ezüst		köpenyével	beburkolt		
fotel,	vén	mosdótál	és	a	széles	réz-ágy	teste	megtelt	az	alvó	albatroszok	finom	sóhajával,		a	
nyitott	ablakokon	át	besurranó		lágy		szelek,	s	a	földig	érő,	karcsú-fehér	függönyök	szonáta	
keringőjében.

	A	tenger	felett	áttetsző	pára	játszott,	–	mindenség-cseppek	a	gyümölcsillatban.

…a		zene	fátylának	szövete	halkan,	távolról	szűrődött	át	az	éjben,	s		a	szobába	szinte	észrevét-
len	lépett.		Hangjának	szelíd	lágyságával	meghitten	ölelt	mindent,	–	csorbult		mosdótálat,	a	
vén	réz-ágyat,	nyikorgós	fonott	széket,	a	falon	az	egyetlen,	ottfelejtett	olaj	képet,	s	elvitte	mind	
ölelve,	magához	ölelve	vitte	messze,		messze,	el	a	nincs-be,	el,	a	lenti	nagy	víz	esti	fényében	
ezüstösen	csillanó,	kerek	delfin	szemek	távoli	végtelenségébe.	
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Középen	 álltak.	 Egyedül	 –,	 ketten.	 Önmaguk	 közös	 égbolt-kupolájának	 aranyszín	 fodraiba	
zártan.	Az	öreg,	vizekre	néző	szoba,	meghitt,	bársonyos	közepén,	hol	a	múlt		macskaköveinek	
görbe	sugarai	végül	egyetlen	pontban	sűrűsödve	átlépik	a	hétköznapi	valóság	káprázatának	
küszöbét.	Meztelen	 lábaikkal	 a	múltban,	 az	 egymás	 felé	 induló	 kezeikkel	 pedig	 a	 távolról	
érkező	zene	testében	–	egyetlen,	közös	lélegzetből	felszakadó	sóhajukkal	a	víz	felett	átívelő	
smaragdzöld	hídra	feszülve	álltak.

...az	ezüstben	ragyogó	padlón,	a	fehér	fotel,	s	a	töredezett,	fonott	szék	lábainál	egy	gyűrött,	
fehér	férfi	ing,	s	egy	levetett,	vajszínű,	karcsú	női	szoknya.	Egy	tánc,	egy	keringő	ottfelejtett,	
széljárta,	 csarnoka.	 Egy	 diszkréten	 áttetsző	 nyári	 blúz	 a	 szék	 karfájára	 dobva.	 Egy	 kopott	
szandál	mellett	heverő	lapos,	női	cipő.	Egy	régi	érintés	illatát	őrző	sál,	egy	nyári	vászonzakó.	
Mint	kellékek,	mint		a	hétköznap	egyszerű,	fontos	kincsei,	melyeknek	a	feleslegesség	adott	
valaha	életet.	Kellékek,	eldobálva,	látszólag	rendetlenül,	de,	igen:	mégis	rendben	–	egy	másik	
világ	szabadsága	szerinti	rendben	–	hevertek	tétlenül.

Középen	álltak,	ölelték	egymást.	De	az	ölelés	több	volt,		mint	vágy,	több,	mint	a	testek	találkozá-
sa.	A	vágy,	az	ölelés	vágya	mélyebbről,	messzebbről,	talán	az	öreg	hajópadló	réseiből,	talán	
a	falak	tengerbe	futó	repedéseiből	fakadt,	melynek	a	tiszta	szemek	egymásba	olvadó	felis-
merése,	s	a	kezek	–	 tán	évszázadok	óta	vágyott,	s	már	nem	remélt	–	 reszkető	boldogság	
érintése	nyitott	most	utat.	Bőrük	pólusai	–	mint		sivatagi	vándor	–	szomjasan	itták	fel	egymás		
tamariszkusz-méz	ízű	izzadtságának	mámoros	illatát.	
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Némán,	a	 távolról	szűrődő,	de	messze	–	messze	repülő	szonáta	hangjai	erőtér-varázsának	
egyensúlyában,	férfiként	és	nőként	álltak.	Kimondva	egyszerre	mindazt,	minek	nyelvén	nem	
beszélhettek,	 s	 kiknek	 időtlen	méhében	most	megfoganhatott,	mit	 kihordaniuk	 eddig	 nem	
lehetett.	

Az	elveszett,	s	megtalált	szavak	alkímiájában	álltak	ott,	– 

S	aznap	éjjel	a	szoba	fehér,	kopott	falainak	repedéseiből	halkan	a	tengerbe	csordogáló	erek	
felett	elmosolyodtak	a	tízezer	éves	cédrusok…
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Ismert	tény,	hogy	a	Kárpát-medence	népei	milyen	bensőséges	viszonyt	ápoltak	az	anyaisten-
nővel,	 az	 „anyai	minőséggel”.	Tisztelete,	 vallásos	„imádata”	ősi	 szövegekből,	 töredékesen	
ismert	rituálékból	és	tárgyi	emlékekből	még	ma	is	–	részben	–	rekonstruálható.
A	néplélek	és	világszemlélet	legmélyebb	rétegeit	őrző	tündérmesék	(is)	hordozzák	az	Anyais-
tennő	tisztelet	nyomait,	hol	majdnem	teljes	pompájukban	(lásd	pl.	a	Tündér	Ilona	alakja	köré	
szőtt	történeteket),	hol	részlegesen	vagy	már	épp	csak	életképi	szintre	redukálódva.	(A MESE 
lelki – szellemi lényegéről részletesen nem szól ez a rövid írás, hisz célja elsősorban egyet-
len mese részleges-motivikus bemutatása és egyfajta „gondolatébresztés”.)
A	választott	történet	A	tizenkét	varjú,	Benedek	Elek	feldolgozásában	(elolvasható pl. Móra K. 
1981, 60-65. o).	A	történet	röviden:	Egy	özvegy	12	„léha”	fia	–	a	könnyelműen	kimondott	
anyai	ítélet	hatására	–	varjúvá	változik,	idegen	földre	repül	anyjuk	és	kishúguk	nagy	bánatára.	
A	 leányka	 elhatározza,	 hogy	 megkeresi	 és	 visszahozza	 testvéreit.	 Ezzel	 indul	 a	 keresés-	
megváltódás	folyamata.	Segítők,	bölcs	öregek	közreműködésével	meg	is	találja	testvéreit,	s	
ezzel	szerepe	átminősül	a	hírvivő	szerepévé.	Egy	másik	világ	üzenetével	tér	haza	anyjához	a	
leányka	(a	lélek),	és	szülője	vállalja	a	„vérrel	varrás”	emberfeletti	munkáját.	Így	tud	hazatérni	
a	12	fiú,	ráadásul	arannyal	megrakodva.	Útjuk	tehát	jó	véget	ért.	
Ez	a	történet	különösen	is	alkalmas	rá,	hogy	általa	is	átgondoljuk-megérezzük	a	beavatás	női	
útját.	A	mese	nagyon	gazdag	a	„belső	ösvény”	bejárására	utaló	képekben,	melyek	ebben	a	
rövid	írásban	nem	kerülnek	elemzésre.	Csupán	a	nyitó	és	záró	mozzanatokkal	foglalkozunk	
valamelyest	 részletesen.	Persze,	mondhatjuk	a	mesék	nyelvén	a	hiányt	érzékelőknek: „Aki 
nem hiszi, járjon utána”.	Megéri.
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A	mese	egy	 feltűnő	„aránytalansággal”	 indul:	egy	özvegyasszonynak	12	fia	és	1	 leánykája	
van.	 Életképi	 szinten	 értelmezve	 jókora	 túlsúly	 a	 férfi	 tényező	 javára,	 elég	 jelentős	 arány-
tévesztés	a	„Sors”	részéről;	bár	realitása	természetesen	lehetséges.	Ha	alapvető	lételvekben	
gondolkodunk,	akkor	ez	a	férfias,	pozitív,	kiáradó-teremtő	lételv	túlsúlyát	jelzi.	Mélylélektani	
vonatkozásai	is	érdekesek.	Ha	a	mesét	egyetlen	személyiség	belső	fejlődés	–	történeteként	
értelmezzük,	a	női	lélek-elv	(az Anima),	a	befogadó-ápoló-szülő	elv	háttérbe	szorulása	elég	
egyértelműnek	tűnik,	s	a	kiáradó	elv	ifjonti	hevülettel	történt	sokszori	megélését	hangsúlyozza	
a	mesebevezető.De	mégsem	egészen…	Nagyon	 fontos	motívum	ugyanis	az	„Özvegység”.	
Egyértelmű,	hogy	nincs	jelen	igazi,	érett	férfi	a	mese	kezdő	pillanatában.	Az	Anya-erő	ugyan	
folyton-folyvást	törekszik	a	„pótlására”,	de	csupán	serdülő-ifjú	szinten	képes	megjeleníteni.	
És	ezzel	is	csak	baja	támad:	a	fiúk	állandóan	„éhesek”,	mindig	is	hiányozni	fog	nekik	a	jelen	
nem	 lévő	Apa-erő.	Az	 e	 „csatában”	 felőrlődő	anya	megátkozza	őket,	 s	 így	 zuhannak	még	
alacsonyabb	létszintre:	fekete	varjakká	válnak.	
A	történet	tehát	egy	nagyon	megzavart	állapotot	tár	elénk	kezdő	motívumként.	Azt	a	helyzetet,	
amikor	nem	 természetes	megélés	a	mindennapokban	a	„Fény-Atya,	Fény-Anya,	Fény-Fiú”	
kozmikus,	 harmonikus	 rendje	 (mitologikusan	 az	 un.	 „Aranykort”	 felváltó	 időszakhatárára	
értünk).	Az	egyensúly	sokszorosan	felborul	–	akár	személyiség	szinten	is.	A	kiáradó,	teremtő	
erő	teljesen	hiányzik	(a	mindennapokból,	az	élet	számtalan	területéről,	pillanatából),	csupán	a	
„nagy	anya”,	a	máter	(a	„tiszta”	matéria,	a	Természet)	küzd	valami	helyreállító	megoldásért,	de	
hiába.	Fiai	ugyan	születnek,	nem	is	kevés,	de	éhség	és	céltalanság	jellemzi	ifjúi	viselkedésüket	
(pl.	nem	dolgoznak)	–	az	alkotó,	teremtő	minőség	nem	él	bennük.	Meg	–	ÁLLt	a	kibontakozá-
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suk.	Ezért	vállnak	ÁLLATtá.	Tudjuk	nyelvünk	bölcsességéből,	hogy	a	NŐiminőség	NÖVEKEDŐ,	
NÖVÉNYI.	 És	 Fényre	 van	 szüksége	 a	 fejlődéshez.	 Az	 ÁLLAT	 egy	 bemerevedés	 eredménye	
nyelvünk	logikája	szerint.	ÁLL,	azaz	egy	ÁLLAPOTBAN	van,	stagnál.A	mese	egyik	alapkérdése	
is	ez:	–	Ki	lehet-e	jutni,	ebből	az	állapotból?	A	kozmikus	törvények	szerint	ez	lehetséges,	hisz	
mindent	a	harmónia,	a	kiegyenlítődés	törvénye	mozgat.	Egyéni	szinten	is	fel	kell	ismerni	ezt	
az	igazságot.	Képes-e	erre	az	„özvegy”?	
Ilyen	szempontból	időzzünk	el	kicsit	gondolatban	az	Özvegység	fogalmánál.	A	hiány	minden-
képpen	 jellemzi	 ezt	 az	 állapotot.	 Ugyanakkor	 ez	 a	 hiány	 pótolható.	 (Életképi	 szinten	 elég	
egyszerűen;	de	mesénk	sokkal	többről	szól!)	Özvegynek	lenni	az	analógiás	gondolkodásban	
a	szellemire	való	áhítozás	állapotát	is	jelenti.	Az	elválasztottság	(az	Atya-Erőtől,	a	Szellemtől	
való	elválasztottság)	állapotát,	mely	a	legtöbb	tündérmesénk	mozgató	rugója.	A	felismerés	e	
mese	özvegyében	 is	megszületett,	ezért	minden	remény	megvan	arra,	hogy	helyre	álljon	a	
kozmikus	rend,	a	harmónia	állapota.	Tudja	ugyanis,	hogyújra	kell	születnie,	meg	kell	újulnia	
–	magasabb	szinten:	új	 lélekminőséget	kell	szülnie	önmagában.	Ezt	meg	 is	 teszi:	egy	kis-
leánykája	is	születik.	Igaz,	fiait	ez	a	tény	már	nem	tudja	olyan	gyorsan	„megváltani”,	hogy	ne	
kelljen	egy	szenvedésekkel	teli,	de	„sikeres”	beavatási	utat	bejárniuk.
Beavatási	útról	beszélhetünk,	egy	igazi	alkémiai	folyamat	bomlik	ki	ebben	a	mesében	is	épp	
úgy,	mint	több	társában.	Ez	a	mese	is	a	„szent	hagyaték”	része,	még	ha	egyes	elemei	koptak	
is	 az	 évszázadok-évezredek	 alatt.	 Felismerhető	mégis	 benne,	 hogy	 „a	 legnagyobb	 tanítók	
fogalmazták	meg	legfontosabb	és	legmagasabb	rendű	tanításaikat	jelképes	nyelvet	használó	
mesékben”.	(Idézet	Csöpel	lámától;	Titkos	tanítások…,	2006,	23.	o.)	A	jelképes	beszéd	ér-
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telmezéséhez	Rózsakereszt	Krisztián	Alkémiai	menyegzőjét,	ill.	a	hozzáfűzött	értelmezés	egy	
részét	 is	 idézhetjük	 az	 emberiségről,	mely	 „egykor egy tiszta erőtér része volt, ame
lyet »Anyának« is neveztek. Ez az erőtér az isteni bőséggel, az isteni Atyával való 
egységből állt és élt. A »bukás« bekövetkeztével ezt az anyateret elválasztották az 
Atyától, s özvegy lett. Az anyatér a széttört egység helyreállítására, az elveszettnek 
a megtalálására törekszik. Akik ebben segítenek, akiket erre kiválasztottak, azokat 
nevezik az »özvegy fiainak«”. (R.	C.	Alkémiai	Menyegzője,	1999,	94.	o)
Lehetnek-e	vajon	valaha	is	ilyen	értelemben	beavatottak	a	mese	özvegyének	fiai?	Bizonyára.	
Hisz	a	mese	végén	aranykincsekkel	térnek	haza.	Az	arany	az	alkémiai	folyamat	értékes	„végter-
méke”,	az	„ólom-ember”	átalakulásának	szimbóluma.	A	Szellem	és	a	Nap	(a Nap-kozmosz) 
féme.	Az	elnyert	 lehetőségek	 legmagasabbját	 jeleníti	meg.	Ha	pedig	egyetlen	anyag-szülte	
személyiség	 beavatásának	 analógiájaként	 közelítünk	 a	 meséhez,	 akkor	 a	 mikrokozmosz	 
12-es	rendezettségét	érthetjük	a	sötét,	„plútói”	madarak	alatt.	Pl.	12	pár	agyideg,	12-szere-
sen	rendezett	mikrokozmikus	rezgéstér,	a	Napkozmosz	12-szeres	zodiákusának	hatása,	mely	
„arannyá	tisztulhat”	bennünk.	
Mi	kell	ehhez	a	mese	logikája	szerint?	Először	is	a	felismerés,	hogy	„elválasztottak”	vagyunk,	
özvegyek,	hiányzik	a	Szellem	aranya.	Pótolgatjuk	ezzel-azzal,	de	csak	erőnket	vesztegetjük,	
egyre	 jobban	éhezünk	és	 felőrlődünk.	Fontos	az	analógiák	 (Nap-Hold, arany-ezüst, férfi-nő 
stb.)	valóságos	megélése	tudatunkban	is,	mely	akár	nagyon	hosszú	folyamat	lehet,	de	eligazít	
világunkban,	ahol	„jelképek	erdején	át	visz	az	ember	útja” (Baudelaire: Kapcsolatok).	Szüksé-
ges	a	megújulásra,	újjászületésre	törekvés	(nem	részleges,	hanem	teljes	lelki	metamorfózisra	
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van	szükség).	Az	állhatatos,	újjászületett	lélek	rendíthetetlensége	is	rendkívül	fontos,	azaz	a	
hit,	mely	nem	torpan	meg	az	akadályok	láttán,	hisz	maga	a	„Szeretet”	vezérli.	Segítőkre	is	
szükség	van,	évezredes	mikrokozmikus	tapasztalatok	életre	hívására	(bölcs	öregek	a	mesé-
ben),	mely	rendelkezésünkre	áll	saját	lényünkben	is.	És	végül	véráldozatra.	
A	mese	legszebb	és	legösszetettebb	motívuma	ez:	az	özvegy	„felhasította	hüvelykujját,	s	ahogy 
folydogált	a	vér	belőle,	azonmódúlag	húzta	 tűbe,	meg	nem	állott	a	keze,	varrott	éjjel-nap-
pal.”	A	kételkedők	–	a	szomszéd	asszonyok	–	sem	tántorítják	el	kitűzött	céljától.	Új	inget	és	
gatyát	varr	fiainak.	Az	új	ruha	a	teljes	megújulás	–	átváltozás,	a	teljes	transzfiguráció	képi	jele	
mesénkben.	A	tizenkétszeres	megújító	folyamat	lezajlik,	minden	kételkedő	nagy	csodálatára.	
Ezt	a	véráldozatot	senki	más	nem	vihette	végbe.	Csupán	az	anyatér	szeretet-ereje	képes	rá.	
Az	emberi	életnek	ez	az	egyik	csodája.	Földi	létünk	rögös	útjai	félelemmel	tölthetnek	el	ben-
nünket,	de	mindig	jó	arra	 is	gondolni,	hogy	itt,	és	csakis	 itt	vagyunk	képesek	felemelkedni	
valamikori	szellemi	nagyságunk	szintjére.	S	ebben	a	folyamatban	különösen	nagy	szerep	jut	a	
nőiségnek.	A	nőiség	által	jelképezett	Léleknek.	S	különösen	nagy	szerep	jut	az	átölelő-növesz-
tő	„Anyatérnek”,	mely	a	„széttört	 egység	helyreállítására	 törekszik”,	mint	 fentebb	 idéztük.	
Nem	véletlen	tehát,	hogy	valamikori	eleink	nagy	tisztelettel	adóztak	neki.
A	kétkedők	persze	irrealitást	emlegetnek	a	mesék	kapcsán.	A	valóságostól	igen	messze	állónak	
tartják	pl.,	hogy	a	mese	mindig	„jól”	végződik,	vagy	egyszerűen	a	néplélek	gyakorlatias	vá-
gyai	kielégítésének	jelképeként	értékelik	ezt.	Másról	van	szó.	Egy	kozmikus	törvényről,	melyet	
tiszteltek	őseink.	Kortársunktól,	a	csillagász	fizikus-zenész	Grandpierre	Attilától	való	az	idézet:	
„az	a	törvény,	ami	a	népmeséket	megteremti,	ami	összefüggéseiket	létrehozza	és	a	végkifej-
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let	felé	vezeti,	az	élet	egyetemes	alaptörvénye…	Azért	kell	a	népmesének	a	jó	győzelmére	
vezetnie,	mert	az	élet	mindig	az	élet	fenntartására	és	továbbadására	irányul.	Azért	tartalmaz	a	
népmese	csodálatos	elemeket,	mert	a	lélek	képes	a	teljes	szabadságra.”	(Kutatásai szerint i. 
e. 3700 táján már megszületett az a világkép, amelyből meséink alaprétegetáplálkozik; tehát 
kb. 6000 éve. Más kutatók évtízezredeket is feltételeznek. G. A. Ősi Magyarország, 293. o)
Amit	az	emberiség	valaha	tudott,	amit	a	Lélek	valaha	átélt,	az	mind	a	szellemi	kincse	marad.	
A	megtisztulás	útján	járó	felfedezi	ezt.	Nem	holmi	„céltalan”,	rutinszerű	vagy	divatos	múltba	
nézésről	van	tehát	szó,	ha	tündérmeséinket	olvassuk.		A	világosság,	a	Fény	üzenete	sejlik	ki	
belőlük.	Rudolf	Steiner	így	szólt	1909-es	müncheni	beszédében:	„Ha Mánit nem is értették 
meg az emberek, el fog jönni az az idő, amikor az európai kultúra olyanná alakul, hogy 
Szkítiánosz, Buddha és Zarathusztra neve ismét jelentőségteljes lesz, és tananyagot 
fognak adni az embereknek Krisztus megértéséhez!”

(Hasonló	gondolatok	olvashatók	még	Steinertől	itt:	
Michaeliták,	Arkánum	Szellemi	Iskola,	2000)

Hogy	népünk,	melynek	egyes	kimagasló	tanítói	mesékbe	foglalták	a	beavatás	útját,	milyen	
kapcsolatban	volt	Szkítiánosz,	Buddha,	Zaratusztra	és	Máni	bölcsességével,	nem	értelmezem	
ebben	a	 rövid	 írásban	 (talán	 csak	 ennyit:	meséink	nyilvánvalóan	 tükrözik	 tanaik	 hatását	–
utórezgését).Azez	iránt	is	érdeklődő	ma	már	számtalan	úton	kutathat;	–	és	találhat	is.	Itt	most	
elsősorban	a	női	út	egyes	aspektusait	követtük	nyomon,	és	azt	a	csodálatos	élet-valóságot,	
ahogy	az	„Anyatér”	a	széttört	egység	helyreállítására	törekszik.	S	ez	a	ma	igazi	feladata	is.	
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A	minket	körülvevő	„isteni”	a	harmonizáló,	a	kiegyenlítő	erők	befogadására	ösztönöz	ben-
nünket,	Vízöntő	embereket.	Akik	 tudják	ezt,	 tudják	azt	 is,	hogy	az	összhang	helyreállítható	
(mikro-	és	makrokozmikus	szinten),	és	–	ezáltal	is	–	képesekké	válhatunk	segíteni	a	kozmikus	
törvények	érvényesülét.	
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A nő megkérdezte: „Milyen lesz? Isten országa.”
A férfi felelt: „Olyan, akár egy mag. Egyetlen szem 
mustármag... amit egy asszony elvetett a kertjében. 
És az nőtt és nőtt. És az ég madarai fészket raktak az 
ágai közt.”
A	film	ezzel	a	mottóval	indul,	s	zárul.	Eszerint	is	épül	
fel:	 szemtanúi	 lehetünk	 ahogyan	 ez	 a	 szellemi	mag	
egy	 arra	 érzékeny	 emberi	 lényben	 feléled,	 kikel	 és	
olyan	 gyümölccsé	 érik,	 mely	 másokban	 is	 képes	
magként,	új	 termésként	kihajtani,	átadni	a	benső	út	
tanítását.	Aki	erre	az	üzenetre	nem	nyitott,	az	képes	
megakadni	annál,	hogy	mindez	egy	nő	alakjában,	egy	
adott	 történelmi	 környezetben	 kerül	 bemutatásra,	
ugyan	is	a	film	legtöbb	kritikája	megállt	a	feminizmus	
emlegetésénél.	A	korabeli	állapotokról	hű	képet	festő	
film,	ugyanis	egy	akkori	nő	helyzetén,	szemén	keresz-
tül	mutatja	 be	 a	 krisztusi	misztériumtörténetet.	 Ő	 a	
magdalai	 Mária.	 Egy	 nyakatekert	 mellékcsapásként	
megemlíthető,	hogy	az	amigdala	szerepe	az	agyban	a	
legújabb	kutatások	szerint	az	érzelmek	feldolgozása,	
neuronjainak	válaszreakciói	pedig	hatással	vannak	a	
szívre,	mely	szellemi	központunk.	De	ezt	gyorsan	er-
esszük	is	el.

A	film	vállalt	egy	olyan	feladatot	is,	hogy	a	két	legis-
mertebb	 Mária	 nevű	 tanítvány	 (Jézus	 anyjával	 nem	
számolva)	közötti	különbségeket	a	köztudatban	helyre	
tegye,	a	magdalai	történetét	letisztázva.	A	címszereplő	
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nem	azonos	Betániai	Máriával	(Márta	és	Lázár	húga),	
és	különösen	nem	a	,,rossz	hírű	nő”-vel,	akiről	Lukács	
evangélista	néven	nevezés	nélkül	 ír	(Lk	7,36).	Mind-
össze	az	utókor,	a	kanonizálási	törekvés	mosta	össze	
őket	helytelenül,	s	vitte	be	ezeket	a	köztudatba	(nagy-
mértékben	 Gergely	 pápa	 591-es	 kijelentésének	
köszön	hetően).	 Az	 újszövetségi	 kutatások	mára	 iga-
zol	ták	 a	 keleti	 egyházat,	 ahol	 külön-külön	 tisztelik	
Betá	niai	 Máriát,	 valamint	 Magdalai	 Máriát.	 Utóbbit	
2016-ban	végül	már	a	Vatikán	is	az	apostolok	szintjére	
emelte.	Magdala	sózott	haláról	híres	halászati	központ	
volt	a	Genezáreti-tó	nyugati	partján.	Itt	él	főhősnőnk,	
aki	 valóban	hősiesen	bátor,	 hisz	az	ószövetségi	 tra-
dí	ciók	szerint	élők	másodrangúként	tekintenek	rá	 is, 
mint	minden	nőre,	de	ő	nem	mindenben	veti	alá	ma-
gát	 ezeknek	 a	 hagyományoknak.	 Talán	 azért	 sem,	
mert	már	felébredőben	van	benne	az	igazságnak	ama	
benső	 szelleme,	 amely	 később	 az	 őbenne	 ezt	 felis-
merő	Jézus	hatására	bontakozik	ki	igazán.

Garth	Davis	rendező	rávilágít	a	krisztusi	tanítás	külső	
értelmezésének	problematikájára	is,	finoman	szembe	
helyezve	a	benső	úttal	(lásd	exotéria	és	ezotéria,	kon-
fucianizmus	és	taoizmus,	stb),	s	talán	pont	ez	a	film	
egyik	lényegi	mondandója.	Péter	személyén	keresztül	
a	 féltékenység,	 a	 mesterhez	 való	 közelebb	 kerülés,	
saját	külső	lényünk	előtérbe	helyezése,	a	pozíciószer-
zés	 sóvárgása	 jelenik	meg,	míg	 Júdásnál	 azt	 látjuk,	
hogy	 a	 külső	 világban	 akar	 a	 spiritualitás	 által	 for-
radalmat,	 változást	 elindítani.	 A	 hitből	 eredő	 ilyen	
külső	 törekvéseknek	 a	 mai	 napig	 is	 tetten	 érhető	
ezer	 féle	 vetülete,	 uralkodó	 szerepe,	 talán	 ezért	 is	
ak	tuális	ennek	az	alkotásnak	a	kiegyenlítő	hatása.	A	
film	ben	az	apostolok	ezek	miatt	próbálják	meg	deg-
radálni	Mária	 (arámi	 és	héber	 nyelveken	Marjam	és	
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Mirjám)	 fontosságát,	 nem	 veszik	 komolyan	 spirituá-
lis,	 benső	 megközelítését,	 miközben	 azért	 teljesen	
hit	eles,	egyszerű,	szerethető	 figurákként	 látjuk	őket,	
amint	 járják	 saját	 útjukat.	 Ennek	 megjelenítésétől,	
a	 hiteles	 jellemábrázolásoktól,	 és	 a	 kor	 realisztikus	
bemutatásától	 igazán	 jelentős	 ez	 a	 film.	 Erényeként	
említhetjük	 a	 túlzásoktól	 mentes	 képi-	 és	 hangulati	
megjelenítést	is,	mely	se	túl	drámai,	se	túl	kiszínezett,	
leginkább	emberi,	elgondolkodáshoz	teret	adó,	ezért	
a	mai	 filmeknél	 lényegesen	 lassabb	 tempójú,	 csen-
desebb.	 Az	 ismert	 karakterek	 megjelenítésében	 is	
egyedi,	visszafogott,	szakít	a	konvenciókkal,	melyek	a	
címszereplő	esetében	is	teljesen	téves	beidegződése-
ken	alapulnak.	S	ha	már	az	erényt	említettük,	akkor	
mondjuk	 el	 azt	 is,	 hogy	 a	 film	 nagy	 részében	 talán	
némi	hiányérzete	is	lehet	a	nézőnek,	hogy	nem	mon-
datnak	ki	azok	a	dolgok,	melyek	egy	komoly	kereső-
ben	megfogalmazódnak,	 s	 ezzel	 a	 film	 végéig	 várni	
kell.	Talán	nem	akartak	az	alkotók	nagyon	elrugasz-
kodni	az	írásokban	ránk	maradtaktól	sok	új	dialógus	
írásával.	

Nem	csak	a	Szent	Írás	hiteles	megjelenítése	érezhető	
a	történetvezetésben	-	mely	nem	követi	a	mindenki	ál-
tal	ismert	események	minden	mozzanatát,	hisz	Mária	
történetét	 látjuk,	nem	pedig	Jézusét	–	de	az	apokrif	
evangéliumok	 ismerete	 is	 felsejlik,	 bár	 az	 azokban	
olvasható	 Mária	 és	 Jézus	 kapcsolatára	 vonatkozó	
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részeket	 messzire	 elkerüli,	 hisz	 ezek	 profán,	 avagy	
spirituális	beavatási	értelmezése	egyaránt	lehetséges.	
A	Péter	és	Mária	közötti	konfliktus	(mely	a	Mária	evan-
géliumában	is	megjelenik)	ábrázolása	mellett	az	alábbi	
apokrif	részlet	mondandója	is	érezhető	az	alkotáson:	
„Nőként	fejtette	ki	mindezt,	aki	tökéletesen	megérti	a	
dolgokat.	Mária	azt	mondta:	Mondd	meg,	Uram,	miért	
jöttem	erre	a	helyre,	hogy	nyereségem	 legyen	vagy,	
hogy	 elveszítsek?	Az	Úr	 azt	mondta:	Megtisztítani	 a	
sok-sok	 kinyilatkoztatót!”	 (A	 Megváltó	 párbeszéde	
139-140.).	A	filmből	is	tisztán	felsejlik,	hogy	Mária	ér-
tette,	élte	meg	leginkább	a	krisztusi	benső	tanokat,	s	
ezt	próbálta	férfi	apostol	társainak	is	átadni,	ellensú-
lyozni	az	ők	többnyire	exoterikus	megközelítését.

Talán	ezen	újszerű	megközelítések,	és	a	 fentiek	mi-
att	 sokaknak	 nehezen	 befogadható	 üzenete	miatt	 is	
támadták	egyes	kritikusai,	pedig	pont	ezektől	hiteles	
és	értékes.	Kulcsmondatait	-	amolyan	végkifejletként,	
amire	a	film	közben	végig	vártunk	-	talán	a	feltámadás-
ról	bizonyságot	tévő	Mária	Péterhez	és	a	többi	apos-
tolhoz	intézett	szavai	között	találhatjuk	meg:
„Végig a változást kerestük a világban, de rosszul gon-
doltuk. Isten országa itt van, most.”
„De az Isten országa... Akkor az hogy lehet igaz? 
Mert az nem olyasmi, amit a szemünkkel látunk. Itt 
van bennünk.”
„A világ csak úgy változik, ahogy mi változunk.”
„Csak remélhetem, hogy meghallottátok, amit mond-
tam.”
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„Gyermekkoromtól	 fogva	 a	 formákhoz	 való	 intenzív	
vonzódás	hatotta	át	az	érdeklődésemet.	Érezni	véltem	
a	 bennük	 lévő	 mondanivalót,	 üzenetet.	 Meséljenek	
akár	 érzésekről,	 vágyakról,	 történetekről,	 legyenek	
akár	 dallamok,	 mozdulatok	 –	 engem	 elértek	 és	
megszólítottak.	 Olvastam	 belőlük,	 meg	 tudtam	 fej-
teni	 a	 látszólag	 mozdulatlan,	 jelentéktelennek	 tűnő	
alakzatok	 mimikáit,	 finom	 részleteit.	 Az	 a	 sejtelem	
járt	át,	hogy	rajtuk	keresztül	maga	az	élet	szólít	meg,	
tiszta	és	eleven	minőségében.	Ezen	belső	hallásnak	
köszönhetően	 egyre	 mélyebb	 kapcsolatba	 kerültem	
önmagammal	és	a	világgal.
Fő	 inspirációm,	 hogy	 minél	 több	 lehetséges	 módon	
megközelítsem	 és	 közvetítsem	 a	 formákba	 kódolt	
jelrendszereket,	 hangjegyeket,	 rejtett	 ütemeket.	
Egy	részről	 bentről	 kifelé,	 a	 grafikákon	 át,	 érzéseim	
mentén	 kibontva	 őket.	 Vagy	 éppen	 fordítva,	 a	 fotó-
záson	keresztül	megragadva	azokat	a	kompozíciókat,	
amelyek	 rezonálnak	 lelkem	 tájaival.	 Ezt	 a	 két	 irányt	
kiegészíti,	tovább	árnyalja	még	az	írás,	amit	a	születő	
formák	látványa	idéz.	Így	a	három	alapszín	alkotói	pal-
ettámon	a	rajzolás,	a	fényképezés	és	az	írás.
A	mértani	 formák	 rendező	ereje	mindig	magával	 ra-
gadott.	Az	ilyen	terek	lényegre	törőek,	új	dimenziókat	
nyitnak,	 új	 nézőpontot	 adnak.	 Ez	 volt	 a	 vezérfona-
la,	 hogy	 megalkossak	 egy	 geometrikus	 alakzatok-
ból	 felépülő	 tarot	 kártyacsomagot,	 elsőként	 annak	
22	nagy	arkánumát.	Célom,	hogy	 figurális	ábráit	 le-
ké	pezve,	 átfordítsam	 egy	 elemi	 erővel	 bíró,	 tiszta	
„kristály“	 nyelvezetre,	 amely	 a	 tudatalatti	 mélyebb	
rétegeit	szólíthatja	meg.	A	lapokhoz	tartozó	behangoló	
leírások	intuitív	gondolatvirágzatok,	amelyek	a	szim-
bólumokból	nőttek	ki.”

Részlet Sági Vanda kiállítási meghívójáról 

Létformák
- Lélektörténet 

a Tarot nyomán
Sági Vanda 
kiállításáról

A MÉRTANI FORMÁK RENDEZŐ EREJE MINDIG MAGÁVAL RAGADOTT. AZ ILYEN TEREK  LÉNYEGRE TÖRŐEK, ÚJ DIMENZIÓKAT 

NYITNAK, ÚJ NÉZŐPONTOT ADNAK. EZ VOLT A VEZÉRFONALA, HOGY MEGALKOSSAK EGY GEOMETRIKUS ALAKZATOKBÓL 

FELÉPÜLŐ TAROT KÁRTYACSOMAGOT, ELSŐKÉNT ANNAK 22 NAGY ARKÁNUMÁT. CÉLOM, HOGY FIGURÁLIS ÁBRÁIT LEKÉPEZVE, 

ÁTFORDÍTSAM EGY ELEMI ERŐVEL BÍRÓ, TISZTA „KRISTÁLY“ NYELVEZETRE, AMELY A TUDATALATTI MÉLYEBB RÉTEGEIT SZÓLÍTHATJA 

MEG. A LAPOKHOZ TARTOZÓ BEHANGOLÓ LEÍRÁSOK INTUITÍV GONDOLATVIRÁGZATOK, AMELYEK A SZIMBÓLUMOKBÓL NŐTTEK KI. 

NYITJA VAGY MINDEN ZÁRNAK.

ISMERD FEL, AMI BENNED MUNKÁL!

NÉZZ BE A KULCSLYUKON, HALLJ ÁT MAGADON!

BENNED EMELKEDIK SPIRÁLÚTON -  

SZABADSÁGOD KULCSA TUDATOD.

LÉLEKTÖRTÉNET A TAROT NYOMÁN

GYERMEKKOROMTÓL FOGVA A FORMÁKHOZ VALÓ INTENZÍV VONZÓDÁS HATOTTA ÁT AZ 

ÉRDEKLŐDÉSEMET. ÉREZNI VÉLTEM A BENNÜK LÜKTETŐ MONDANIVALÓT, ÜZENETET. 

MESÉLJENEK AKÁR ÉRZÉSEKRŐL, VÁGYAKRÓL, TÖRTÉNETEKRŐL, LEGYENEK AKÁR DALLAMOK, 

MOZDULATOK - ENGEM ELÉRTEK ÉS MEGSZÓLÍTOTTAK. OLVASTAM BELŐLÜK, MEG TUDTAM 

FEJTENI A LÁTSZÓLAG MOZDULATLAN, JELENTÉKTELENNEK TŰNŐ ALAKZATOK MIMIKÁIT, 

FINOM RÉSZLETEIT. AZ A SEJTELEM JÁRT ÁT, HOGY RAJTUK KERESZTÜL MAGA AZ ÉLET SZÓLÍT 

MEG, TISZTA ÉS ELEVEN MINŐSÉGÉBEN. EZEN BELSŐ HALLÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN EGYRE 

MÉLYEBB KAPCSOLATBA KERÜLTEM ÖNMAGAMMAL ÉS A VILÁGGAL.

FŐ INSPIRÁCIÓM, HOGY MINÉL TÖBB LEHETSÉGES MÓDON MEGKÖZELÍTSEM ÉS  KÖZVETÍTSEM A 

FORMÁKBA KÓDOLT JELRENDSZEREKET, HANGJEGYEKET, REJTETT ÜTEMEKET. EGYRÉSZRŐL BENTRŐL 

KIFELÉ, A GRAFIKÁKON ÁT, ÉRZÉSEIM MENTÉN KIBONTVA ŐKET. VAGY ÉPPEN FORDÍTVA, A FOTÓZÁSON 

KERESZTÜL MEGRAGADVA AZOKAT A KOMPOZÍCIÓKAT, AMELYEK REZONÁLNAK LELKEM TÁJAIVAL. 

EZT A KÉT IRÁNYT KIEGÉSZÍTI, TOVÁBB ÁRNYALJA MÉG AZ ÍRÁS, AMIT A SZÜLETŐ FORMÁK LÁTVÁNYA 

IDÉZ. ÍGY A HÁROM ALAPSZÍN ALKOTÓI PALETTÁMON A RAJZOLÁS, A FÉNYKÉPEZÉS ÉS AZ ÍRÁS.

Sági Vanda
LÉTFORMÁK

sagi

Engedd kibomlani magadban a képeket...

A képek Sági 
Vanda művei

KIÁLLÍTÁS
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Vanda	tavasszal	eljött	A	szív	rózsái	című	szúfi	estünk-
re	 az	 Aquarius	Szalonba.	Néhány	 héttel	 később	 egy	
üzenetet	kaptam	tőle,	hogy	erőteljes	nyomot	ha	gyott	
benne	 az	 az	 este,	 és	 szeretne	 meghívni	 Létformák	
c.	kiállítása	megnyitójára	Agárdra.	Nagyon	örültem	a	
hírnek,	mert	jól	emlékeztem	én	is	erőteljes	jelenlétére,	
és	 szeretettel	 vártam	 az	 alkalmat,	 hogy	 lássam	 az	
alkotásait.	Felejthetetlen	élmény	volt	átadni	magam	a	
sokatmondó	formák	és	a	belőlük	születő,	különleges	
érzékkel	formált	szavak	lüktetésének.	Sokáig	marad-
tam	volna	elmerülve	így.
Örömmel	 adtunk	 hírt	 a	 kiállításról	 az	 Aquarius	 Kin-
csei	oldalon,	közben	pedig	tervezgetni	kezdtük,	hogy	
meghívjuk	valamikor	Vandát	a	Szalonba	is	beszélget-
ni.	Addig	is	szeretném	megosztani	pár	gondolatát:

– Mindig szerettél rajzolni gondolom – a mértani 
formák mióta varázsolnak el?
Arra	 emlékszem,ahogy	 a	 kezembe	 került	 először	 a	
vonalzó	8	évesen,	ösztönösen	geometrikus	formákat	
és	 labirintusos	 „útvesztőket”	 terveztem.	 Imádtam	
gondolatban	bejárni	 őket.	 A	 formákhoz	 való	 intenzív	
vonzódásom	pedig	már	a	babakocsiban	kezdődött,	a	
mai	napig	fel	tudom	idézni	a	huzat	mintáját.	

– Tudom, nem könnyű szavakba önteni az ilyes
mit, de mesélnél kicsit arról, benned hogyan 
érnek össze a hangok, képek, szavak? Vannak 
kiemelkedő emlékeid arról, amikor elkezdtél 
ráébredni ezekre az összefüggő rendszerekre – 
és alakult aztán ki saját alkotói nyelved? Bár ha 
jól sejtem, ez folyamatos alakulás.
Igen,	ezek	szép	csendben	érlelődnek,	és	egyszer	csak	
kivirágoznak,	utat	találnak	a	kifejeződésre.	Szerintem	
enyhe	 szinesztéziával	 születtem,	 a	 hangokra	mindig 
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érzékenyebben	reagáltam.	Különböző	formák	és	szí-
nek	villannak	fel	hatásukra,	gyakran	pedig	fizikai	érzet	
is	társul	hozzájuk.	(pl.:	a	hirtelen,	éles	hangoktól	piros	
ütésszerű	fájdalom	nyilall	belém.)	A	szavaknak	tény-
legesen	van	 íze	és	halmazállapota,	ezt	 is	viszony	lag	
hamar	 felfedeztem.	 Gyönyörködtet	 a	 nyelv,	 a	 ben-
ne	 szikrázó	 ritmus,	 játék,	 finomság	 és	 szabadság.	
13	 évesen	 –	 saját	 örömömre	 –	 olyan	 verseket	 és	
történeteket	 költöttem,	 amikhez	 kizárólag	 kedvenc	
szókészletemből	 válogattam.	 A	 fényképezésre	 is	
korán	rákattantam.	Megigéztek	a	letisztult	formakom-
pozíciók,	a	harmonikus	arányok,	a	felületek	izgalmas	
fénytörései,	 az	 ívek	 és	 szögletek	 ritmikus	 dialógu-
sai…	–	maga	 a	Csend	 fennkölt	 Szimfóniája,	 eleven	
Misztériuma	süt	belőlük.
A	Tartalom-Forma	kapcsolata	régóta	foglalkoztat.	Ez	adta	
az	inspirációt	többek	között,	KÁOSZ	–	az	élő	Rend	című	
könyvem	megalkotására,	amiben	7	szereplő	 látszólag	
elágazó	 szólama	 az	 Egyhez	 jut	 el,	 s	 az	 Örökkévalót	
rezgeti	meg.	Szavakon,	képeken,	hangokon,érzéseken	
és	gondolatokon	túl	ott	lüktet…	a	Lényeg.	Úgy	érzem,	
ennek	körbejárása	és	leképezése	a	küldetésem.

– Szeretem, ahogy a szavakkal bánsz – voltak 
meghatározó olvasmányélményeid?
Igen,	volt	pár	és	még	biztos	 lesz	 is!	 :)	A	 legmélyebb	
lenyomatot	 Szepes	 Mária	 néni	 hagyta,	 mikor	 felis-
mertem, hogy egyazon Forrásból merítünk és hasonló 
szóformulákba töltjük a kiemelt Létesszenciát. Ami 
még katartikus élmény volt, a Beszélgetés az Angyal-
lal. Általa ébredtem rá és tapasztaltam meg, hogy lé-
tezik csupán szellemi érz-ékel-és. Nem az agyam ol-
vasta és értelmezte a könyv sorait, hanem egyszerűen 
életre kelt bennem, kibomlott maga az Értelem… Hú, 
eszméletlen volt! KIÁLLÍTÁS

A képek Sági 
Vanda művei
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– Kérlek mondj pár szót arról, neked mit jelent 
a Tarot...
A Tarot számomra az élet varázsformákba szőtt ál-
lomásait tárja fel, egyetemesebben nézve pedig 
ma gát a Létezés Arany Kulcsait nyújtja. Jelentésük 
belénk van kódolva, csak a süketségünket kell le-
győznünk, hogy meghalljuk. Pontosabban engedni, 
tudatosítani, hogy a Létáram átjárja minden sejtün-
ket és minden pillanatban bőséget teremt! Fontos, 
hogy ne rejtőzzünk el önmagunk elől. A létezés 
öröm, ha az égre nézünk, de fájdalom, ha a poros 
útb a feledkezünk. Minden a nézőpontunkon múlik – 
és a Tarot egy izgalmas, végtelen perspektívát nyit 
nekünk/bennünk. A geometrikus formák a szellemi 
tudatosságunkhoz képeznek hidat, ezáltal könnyeb-
ben összekapcsolódhatunk, eggyé válhatunk lényünk 
Teljességével. Ha ez az égi csatornánk megnyílik, 
sugározni fogunk, és egy kiegyensúlyozottabb, öröm-
telibb életet ölelünk magunkhoz.

– Hol tartasz most az úton, mik a kirajzolódó 
legerősebb hívások?
A Nagy Arkánumok megszületése után vil lám csa-
pásszerűen megindultak a Kis Arkánumok is. Úgy-
hogy folytatom a Tarot Útját… Az a célom, hogy minél 
többen megismerkedhessenek sokrétűségével, a 
bennük rejlő lehetőségekkel, erőteljes hatásukkal.  
A szimbólumok és leírások mellé dallamok is ér kez-
nek már. Ezáltal még inkább érzékelhetővé, befogad-
hatóvá mélyíthetem a lapok jelentését. Harmonikus 
egységbe rendeződhet így a Tartalom; kép, szó és 
hang formájában.

– Nagyon köszönöm.

KIÁLLÍTÁS
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 ARC-
KÖNYV

válogatás 
az Aquarius Kincsei 
FB oldalon megjelenő, 
legnépszerűbb 
posztokból. 

„Amikor	 már	 pontosan	 tudod,	 hogy	 a	 kávét	
hogyan	szereted,	amikor	már	finomnak	találod	
a	 Chanel	 parfümödet,	 amikor	 már	 nem	 azt	
veszed	 fel,	 ami	 jól	 áll,	 hanem	 azt,	 amiben	
jól	érzed	magad,	amikor	nem	bánod,	hogy	a	
homok	 a	 hajadba	 ragad,	 amikor	 nem	a	 rán-
caidat	számolod,	hanem	az	emlékeidet...”

Kőváry Anett

„Ha	 többféle	 út	 kínálkozik	 számodra,	 és	 nem	
tudod,	melyiket	 válaszd,	 semmiképp	 se	bízd	 a	
döntést	 a	 véletlenre,	 hanem	ülj	 le	 és	 várj.	 Várj	
még	és	még.	Ne	mozdulj,	ne	szólj,	csak	hallgasd	
a	szíved.	S	mikor	beszélni	kezd	hozzád,	állj	fel,	
és	menj,	amerre	visz.”	

Susanna Tamaro

„Ha	valaki	mindig	 is	pöttyös	bögrét	akart,	 erre	
vágyott,	de	nincsen	a	közelben	egyetlen	bögre	
sem,	az	ember	hajlamos	inni	a	kristálypohárból	
is.	Azután,	ahogy	telik	az	idő,	egyre	jobban	za-
varja,	hogy	kristálypohárból	kell	innia,	így	elkez-
di	 rávenni	 a	 kristálypoharat,	 hogy	 legyen	 már	
bögre...	”	

Paeli Suutari

A kép forrása:	www.pinterest.co.uk

A teljes poszt

A teljes poszt

A teljes poszt

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.587931567911132/2247433315294274/?type=3&theater

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.587931567911132/2277286128975659/?type=3&theater

https://www.facebook.com/aquariuskincsei/photos
/a.110734542297506/2223032467734359/?type=3&theater
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MIRJAM
Egy költőnő verseiből, 

verseiről
LAPOZÓ

Szeretem	a	költőket.	Hiszem	–	Hamvas	Bélával	együtt	–	hogy	az	igazán	költők	a	„szent	kör”	
utolsó	őrei.	Hiszem	azt	is,	hogy	legjobbjaik	a	kimondhatatlant	próbálják	kimondani,	és	a	„titkok	
kapujából”	kiáltoznak	felénk.
Időnként	mégis	banálisnak	ható,	butácska	gondolataim	támadnak.	Elgondolom,	mi	lett	volna,	
ha	Petőfi,	Arany	vagy	épp	Shakespeare	kislánynak	születik.		No,	jó!	Tudom:	mondhatná	bárki,	
hogy	nincs	„ha”!	A	dolgok	nem	véletlenül	történnek,	s	egy	Petőfi	Sándor	valóban	azért	 jött	e	
világra,	 hogy	 nagyhatású	megszólaltatója	 legyen	 nemzete	 lelkületének.	 S	 ez	 így	 van	 jól.	 De	
mégis!	Munkál	valami	a	dolgok	mélyén,	hogy	még	a	kuriózum	számba	menő	női	alkotókról	is	
alig	tudunk	valamit…Talán	Weöres	Sándor.	Ő	értette-érezte	ezt	is.	Nem	hiába	formálta	élővé	a	
sosem-volt	költőnőt,	Pszichét	kötetnyi	versével...	Most	azonban	mástól,	kicsit	korábbról	idézünk:
„Lelkemben / van egy / Templom / egy / Szentély / egy Mecset
Ahová térdelhetek
Az imának az oltárhoz kellene vezetni bennünket
Ahol nevek vagy falak már nem léteznek

Nincs a szeretetnek egy birodalma
ahol a szuverenitás
ne világítana
meg semmit
Ahol az eksztázis önmagába ömlik és 
elveszik

Budaházy Éva ajánlója A kép forrása:	
Pinterest
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Ahol a szárny ne kapna életre
a Szellem és a test nélkül?

Lelkemben van / egy Templom / egy Szentély / egy Mecset
Ahol feloldódik
Ami eloszlik
Istenben” 
	 	 (Simon	Imre	fordítása)

A	fenti	sorok	írója	az	első	ismert	perzsa	költőnő,	Rábi’a.	A	10.	században	élt,	vagy	talán	korábban.	
Perzsául,	arabul	verselt.	Írásaiból	kevés	maradt	ránk,	de	azt	a	keveset	a	szufi	misztikusok	nagyon	
nagyra	tartották.	Nem	csoda.	Hisz	ma	is	áhítat	költözik	a	lelkünkbe,	mikor	felidézzük	sorait,	a	vá-
gyakozó	lélek	tiszta	mélységeit	(…	magasságait).	
De	róla	–	és	számtalan	„társáról”	–	most	elég	ennyi.	Csak	egyről	írnék.	Arról,	akiről	mindez	eszembe	
jutott:	Mirjamról.	Ő	a	20-21.	század	embere,	bő	1000	évvel	Rábi’a	után:
„Most is ugyanazok
a homokszemcsék
hullnak,
mint ezer éve …
Most sem nehezebb a mérce.
Most is ugyanúgy

Budaházy	Éva	ajánlója	

húzod az igát
felsebzett szegény
szíveddel …
De maradj 
Ember.” 
	 	 (Mirjam:	Most	is)

A kép forrása:	
Pinterest

AQUARIUS KINCSEI51



Mirjam	versei	2003-ban	találtak	rám,	mikor	útjaink	összefutottak.	Hirtelen	egy	kötetnyi	vers-
sel	lettem	gazdagabb,	s	kezdeni	szerettem	volna	velük	valamit.	Úgy	éreztem,	Mirjam	versei	a	
lélek	belátásra	törekvésének	fényes	felvillanásai	–	„A	lélek	okulására”	című,	ókori	írás	értelmé-
ben:	„Bár	ez	a	világ	egymással	hadakozó	ellentétekből	áll,	a	jó	és	rossz	szüntelen	ütközetéből,	
megvannak	benne	a	magasabb	és	 valóságos	dolgok	példázatai	 és	 tükröződései	 is.	 Emiatt	 a	
lelket	 itt	 fel	 lehet	kelteni,	és	arra	 lehet	késztetni,	hogy	 figyelmét	önmagára	 irányítsa,	s	ezzel	
belátáshoz	jutva	megtudja	az	igazságot.”	
E	hatásokra	született	a	„Mirjam 100 verse” kötetkompozíció	terve.	A	nyitóvers:

 „Aprócska tó keretében
 táncol a Lélek a fényben,
 táncához békák zenélnek,
 lábánál csillagok égnek.

Kötetzáró	versnek	a	szerző	a	következőt	szánta:
 „A vér vöröslik
 patáik nyomában,
 míg vágtáznak
 az isteni lovak
 át szívemen,

Meztelen, nincs már ruhája,
táncát csak Szülője látja,
emberek nézik a parton,
hogy fényéből épül a Templom.”
	 	 (Mirjam:	A	lélek	tánca)

tüzet hordoz e
vadult égi had, 
míg egyszer csak
a kapuid előtt,
kínlódva fogunk
mindnyájan lerogyni.

MIRJAM
Egy költőnő verseiből,

verseiről
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 ereim gubancán;
 Uramgyere, és
 vigyél be a házba,

A	két	alkotás	között	a	100	vers	íve.	Hol	vaskosabb,	röghöz	kötöttebb,	hol	szárnyaló,	pille-köny- 
nyű	hangon.	Iróniája	is	meg-megcsillan:

 „Minden sima és panaszmentes,
 nem recseg a tat,
 feszülnek a vitorlák,
 siklik a test, mint a halak
 minden közegben.

Önironikus	kedve	még	a	„magasztosabb”	témákat	sem	kíméli.	Csak	semmi	„ellágyulás”:

 „Uram, hát nem könnyű Veled…
 Viszlek, mint kavicsot az őrült.
 Nézd, a hajam lassan megőszült,
 s feloldoztatnom nem lehet.

bocsáss meg nekünk:
nem tudtunk kopogni.”
	 	 (Mirjam:	Uram	gyere)

Indikátorral sem mutatható 
ki végül a jellem.” 
	 	 (Mirjam:	Beilleszkedés)

Adhattál volna egy világot
tengernyi fájdalom helyett,
de, hogy érezzem szép kezed
adtál egy rózsát. Egy virágot.”
	 	 (Mirjam:	Uram)

MIRJAM
Egy költőnő verseiből,
verseiről
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A	világ	–	virág	képe,	a	játékos,	rímes	összecsengésen	túl,	egy	gyakori	őskép,	egy	archetipikus	
jelkép	is,	mint	Exupéri	kis	hercegének	bolygója-rózsája.	Felelősek	vagyunk	érte…
Mirjam	egy	levelében	ezt	írta:	„…azt	hiszik,	ha	az	embernek	van	egy	relatíve	„szép”	lelke,	
akkor	szép	kell	legyen	a	jelleme,	az	élete	stb.	stb.	De	lehet,	hogy	arról	van	szó,	hogy	az	ember	
nagyon	szeretne	olyan	lenni,	mint	a	versei…”
 „Így tudtam megperzselt szívemmel
 mindent vérezve lenni ember,
 arcomat megfürdetve másban,
 kapaszkodva az elmúlásban.”
	 	 	 	 	 	 (Mirjam:	Utóirat)

Néha	előveszem	Mirjam	verseit.	Őszinték,	néhol	felzaklatóak,	de	bátrak	és	reménytkeltőek	is.	
Reményt	arra,	ami	megszülethet	a	Lélek	magányában.	Arra,	ami	felemelhet.	A	bizonyosságra,	
hogy	a	„porszem-ember”	az	univerzum	anyagából	készült,	 s	gyakorlatilag	egy	vele.	Életé-
ben-halálában.	Mert	hiszen	e	kettő	is	Egy:
 „Hullok lefelé körbe-körbe,
 a tű fokán át a halálba,
 a tű foka maga az élet.
 Esendő lelkem vedd kezedbe,
 emeld szívedhez én Uram,
 ha lábujjaidnál földet érek”
	 	 	 	 	 	 (Mirjam:	keringő)	
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Mirjam	–	Magyar	Mária	–	100	versét	2004-ben,	15	éve	szerkesztette	kötetté	Horváth	Balázs.	
A	 könyv	 nem	 jelent	meg.	Mirjam	ezt	mondta	 erről:	 „Én	 írok,	 a	 többi	 nem	az	 én	 dolgom”.	
„Fáraszt”.	Most	pedig	a	következőt:	„minden	írófélének	az	tenne	jót	a	művei	szempontjából,ha	
életében	békén	hagynák”.	Érdekesen	cseng	össze	e	gondolat	Hamvas	Béla	Poeta	sacer	című	
tanulmányával.	 (Érdemes	 föllapozni!	Megjelent	A	 láthatatlan	 történet	című	 tanulmánykötet-
ben.)
Mária	 itt	 olvasható	 versei	 csupán	 ízelítők	 egy	 nagy	 lírai	 anyagból.	 Első	 közlések.	De	 azért	
remélem,	nem	az	utolsók.	
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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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