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Beszéljünk a testtel! 
 

– interjú Leslie Feinberggel– 
 
 
Ön fejlesztette ki a NeuroMo-
dulációs Technikát – a Feinberg-
módszert. Kezdjük azzal, hogy 
elmagyarázza nekünk a módszer 
lényegét! 
 

 A NeuroModulációs Tech-
nika (NMT) számos alap-

vető ponton nyugszik; ezek egyike, 
hogy az egészség és a jólét 
információs alapokon áll, és amikor 
megbetegszünk, ez mindig egyfajta zavart mutat a test-
elme egységén belül, beleértve azon képességet is, 
hogy az ember alkalmazkodjon a belső és külső 
környezetben végbemenő változásokhoz. Ennek az 
adaptációnak a hatékonysága tart minket home-
osztatikus egyensúlyban, azon az élettani tartományon 
belül, ahol optimálisan jól vagyunk. Amikor ennek az 
észlelési módja megváltozik, vagy a belülről fakadó 
döntéseink zavarodnak össze a tekintetben, hogy 
hogyan reagáljunk ezekre a változásokra, egyre 
távolabb és távolabb kerülünk ettől az optimális 
tartománytól, és végül azt vesszük észre, hogy 
megbetegedtünk.  
 
No és itt jövünk mi: megpróbáljuk azonosítani, hogy 
mi is lehet e külső és belső környezetre adott elégtelen 
válaszok és a hibás szabályozás információs alapja, s 
megtanítani a test-elme egységét – 
útbaigazítással és irányítással -, jobb 
választásokat hozni, melyek lehe-
tővé teszik, hogy az ember valóban 
meggyógyuljon, és hogy hatéko-
nyan használja azt a veleszületett 
képességét, hogy meggyógyítsa és 
karbantartsa magát.  
 
Hogyan fejlesztették ki ezt a 
technikát? 
 

A technikát azután 
fejlesztettem ki, hogy 

éveken át tanulmányoztam külön-
féle, jellemzően „energetikai 
orvoslásnak” nevezett módszert, de 
rájöttem, hogy ezek valójában 
információs gyógyítási kísérletek 
voltak.  

 
 
Számos radionikus fiolákon alapuló technikát 
vizsgáltam, és némi sikerrel alkalmaztam is ezeket, 
amíg rá nem jöttem, hogy ami valójában történik, az 
egyfajta párbeszéd vagy kommunikáció a paciens és a 
terapeuta között. Felismertem, hogy ez volt a valós 
alapja sokféle terápiás beavatkozásnak, egészen a 
sámánizmusig… Úgyhogy amikor rájöttem, hogy ez 
az egész tulajdonképpen az információról szól – 
valójában egy párbeszédről, amellyel fokozzuk a test-
elme tudatosságát a saját állapota és az élettani 
válaszai iránt – úgy találtam, hogy az általam tanult 
módszerek valahogy korlátozottak. Ha találhatnánk 
egy módot a testtel történő közvetlen kom-
munikációra, ami nem olyan erőltetett, hanem sokkal 
inkább nyitott és rugalmas, sokkal több lehetőségünk 

lenne a gyógyulás elősegítésére. 
 
Úgyhogy elkezdtem kifejleszteni egy módszert, amely 
szemantikus párbeszéden alapul. Ez az NMT – egy 
terápiás beszélgetés, amely egyéni, strukturált 
ösvényeken alapul, ahogy az NMT-ben ezt nevezzük. 
És ezek az ösvények speciális funkcionális területeket 
járnak körbe. Például, vannak pályák, amelyek az 
allergiával és a gyulladással kapcsolatosak. Másikak a 
fertőzésekre adott válaszainkkal vagy a szenzoros-
motoros funkciókkal függenek össze, és így tovább… 
Tehát van egy katalógusunk ezekről a klinikai 
folyamatokról, amely lehetővé teszi, hogy egy nagyon 
aprólékos, nagyon gazdag információt adó módon 
vizsgáljuk, hogy melyik információs úton zavarodott 
össze a test-elme, ami gátolja a veleszületett 
öngyógyító képességet.  
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Milyen módon fér hozzá a terapeuta ehhez a test-
elme információhoz? 
 

A pacienssel folytatott beszélgetés különbözik 
a most közöttünk folyó beszélgetéstől, ami 

nyilvánvalóan egy tudatos szinten zajló beszélgetés. A 
testet nem a tudatos elme irányítja; nem ez 
szabályozza a test funkcióit. Ez mind a háttérben 
történik – azon a szinten, melyet „nem tudatos 
szintnek” nevezünk.  A célunk, hogy közvetlenül a 
testtel beszélgessünk… úgyhogy amit az NMT 
protokoll során teszünk az az, hogy egy afféle 
szándékok útján kommunikált direkt párbeszédbe 
lépünk az alannyal. A test-elme válaszait izom-
reakciók útján figyeljük, bizonyos kérdésekre igen 
vagy nem válaszokat kapva, és a kapott válaszok 
felhasználása segít egy információs döntés-fán 
végignavigálni, amely tovább és tovább visz minket 
egy adott élettani terület vizsgálatában. Ezeknek a 
kérdéseknek a feltevésével és a test kiváltott válaszával 
arra késztetjük a testet, hogy a nem jól működő 
területre figyeljen. A test-elme egy intelligens rendszer; 
egy önjavító rendszer. De mint minden információs 
rendszer, ez is ejthet hibákat. Mivel ez egy önmagát 
kijavító rendszer, ha egyszerűen vezetjük ennek a 
párbeszédnek az útján, arra ösztökélve, hogy figyeljen 
azon területekre, melyek nem a kellő hatékonysággal 
működnek, az ezekre a területekre irányított figyelem 
egyszerű művelete fokozza az önmagára 
vonatkoztatott tudatosságát, és jobb döntéseket tesz 
lehetővé. Így tehát végigmegyünk ezen a protokollon 
különböző párbeszédek használatával, melyeket a 
tesztelés leghatékonyabbnak jelez, és ily módon 
lehetővé tesszük a test-elme számára, hogy sokkal 
pontosabban észlelje a belső állapotát, és sokkal 
információgazdagabb nézőpontból válassza ki az 
élettani válaszait ezekre az állapotokra. 
 
Konkrétan milyen állapotokról beszél? Az összes 
állapotról?  
  

Tudja, jellemzően, amikor gyógyulásról és 
betegségről gondolkodunk, ezt a betegség 

perspektívájából tesszük. Azt hiszem, hogy ez hibás 
nézőpont. 
 
Azt mondjuk, hogy „elkaptunk” egy betegséget, vagy 
pedig kihelyezzük a betegség folyamatát egy olyan 
pontba, mintha a betegség valamiféle ránk vadászó 
fenevad lenne. Szerintem van egy másik nézőpont, ami 
jobb lehetőségeket nyújt számunkra, ez pedig a 
gyógyulás és jólét szemszögéből rátekintés. 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük belső és külső 

viszonyainkat, hogy éljünk, hogy jól legyünk, az 
élettani értékeinknek bizonyos szűk tartományon belül 
kell maradnia – hőmérséklet, kémia, stb. Mindennek 
nagyon finoman szabályozottnak kell lennie ahhoz, 
hogy jól legyünk. Ennélfogva, amikor bármiféle zavara 
támad a percepciónak, vagy a lehetséges válasz-
reakcióknak, melyek a homeosztatikus egyensúlyun-
kat tartják, távolodunk a jóléttől. A mi nézőpontunk 
szerint a betegség valójában a homeosztatikus 
mechanizmusok zavara, és következésképpen az NMT 
megfelelő bármilyen problémával küzdő beteg 
számára, mert a test számára a végső megoldás a 
folyamatok leghatékonyabbá tétele a gyógyulás 
érdekében és a homeosztatikus egyensúly fenn-
tartásáért. 

 
Mondok egy példát. Vannak bizonyos körülmények, 
ahol ezek magyarázata információt szolgáltat. 
Természetesen az allergia és az autoimmun betegségek 
ebbe a kategóriába esnek. Allergia esetén egy 
önpusztító válaszreakciónk van a test-elme 
rendszerben valamire, ami nem eredendően toxikus 
vagy károsító. Ez a reakció ennek a bizonyos dolognak 
– melynek ki vagyunk téve a környezetünk vagy az 
ételeink által – a hibás percepciójából fakad. NMT 
dialógus allergiára és ártalmas információkra történő 
használatával fel tudjuk hívni a test figyelmét arra, 
hogy elégtelen és önpusztító választ hoz létre, és meg 
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tudjuk változtatni azt, ahogy válaszol ezekre az 
anyagokra. Az eredmény, hogy a test immunológiai 
válaszai jobban egyensúlyba kerülnek. Néha az ilyen 
kezelés eredményei tényleg döbbenetesek, és az 
interneten számos esetet találhat, melyeket én 
kezeltem a szemináriumok során – olyan embereket, 
akik bizonyos ételekre anafilaxiás reakcióval reagáltak. 
Az anafilaxia orvosi nézőpontból nem kezelhető 
máshogy, csak annak az anyagnak a kerülésével, 
amely azt kiváltja. Ezeken a videókon az látható, hogy 
egy beteg, akinek előzőleg egy bizonyos étellel történő 
legkisebb érintkezése anafilaxiás reakciót váltott ki, 
húsz-harminc perces NMT kezelést követően olyan 
állapotba jutott, hogy az ételt bármiféle reakció nélkül 
el tudta fogyasztani. 

 
Ez egészen hihetetlen. Ez teljesen szembemegy a 
jelenleg elfogadott tudományos modellel – 
természetesen a biokémiai modellel. Mit gondol, mi 
módon működik ez a kvantumszinten? 
 

 Tudjuk, ugye, hogy a kvantummechanika 
alapvető jellemzője, hogy az univerzum 

nonlokális? És a nonlokalitás hordoz bizonyos 
interferenciákat, melyek egyike az, hogy bár észleljük 
és egymásra hatunk az univerzummal és benne 
mindennel úgy, mintha ténylegesen fizikai természetű 
lenne, a kvantumvalóság azt mondja, ez valójában nem 

az. Ha le tudnánk hatolni a legfinomabb szintre, ahol a 
dolgok szerveződnek, láthatnánk, hogy valójában 
információ-alapúak. Ezenkívül, mivel az univerzum 
nonlokális, semmi nem különül el, ami az 
univerzumban létezik. 
 
Jacobo Grinberg Zylberbaum Mexikóban az 1980-as és 
1990-es években végzett egy kutatást, melyben 
kimutatta, hogy spontán kommunikáció történik, ha 
két ember összetalálkozik azzal a szándékkal, hogy 
szavak nélküli, nem tudatos szinten folyó párbeszédet 
hozzanak létre. Más tanulmányok azt mutatják, hogy 
ez a fajta spontán kommunikáció létrejön egészen le a 
baktériumok szintjéig. És ezáltal adott egy lehetőség, 
hogy kommunikáció kezdődjön ezen a tudattalan 

szinten, és hogy ezt az összetalálkozó emberek 
szándéka létrehozhatja, és beszélhetnek ily 
módon. 
 
Gondolja, hogy ez érvényes egy szélesebb, 
társadalmi szinten is? 
 

 Teljes mértékben. Azt hiszem, a szándék 
és a hiedelem az, ami megtartja azt, ami 

létezik a végtelen lehetőségek mezőjében, és ami 
behúzza azokat a dolgokat, amik még nem 
manifesztálódtak, a megtapasztalt valóságunkba. 
 
Más szavakkal, az elgondolás az, hogy amikor 
megváltoztatjuk azt, ahogy a dolgokra tekintünk, 
a megfigyelt dolgok megváltoznak a meg-
figyelésünk folytán. A fizikus Bill Tiller a Sanford 
Egyetemről készített néhány érdekes tanulmányt, 
és ezeket publikálta számos tudományos 
folyóiratban és A teremtés tudatos aktusa című 
könyvében. 
 
A kísérlet során tapasztalt meditálókat kértek 
meg, hogy szándékukat fókuszálják különálló 
fizikai rendszerekre, próbáljanak megváltoztatni 
egy fizikai paramétert ezekben a rendszerekben. 
Az egyik konkrét kísérlet során a meditálók 

lombikba töltött 7-es pH-jú vízre koncentráltak, ami 
semleges pH, és megpróbálták megváltoztatni a pH-t. 
Tiller statisztikailag szignifikáns változásokat mutatott 
ki a pH-ban, kizárólagosan a meditálók szándékának 
eredményeként. Másik kísérletében a meditálók 
gyümölcslégy-lárvákra koncentrálták szándékukat, 
megpróbálván fejlődési sebességüket megváltoztatni, 
és kimutatta, hogy a lárvák, melyekre koncentráltak, 
szignifikánsabban gyorsabban értek, mint amelyek 
nem voltak a szándék célpontjai. Tehát úgy tűnik, 
hogy amire koncentrált szándékkal és hittel figyelünk, 
megváltozik ennek a szándéknak és hitnek az 
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eredményeként. Ez megtörténik ilyen apró szinteken, 
de nagyon nagy méretekkel összefüggő szinteken is. 
Dean Radin végzett egy kísérletet, és az Összekapcsolt 
tudatok című könyvében számolt be róla; ez esetben 
retrospektíven elemezte az adatokat. Ezek vélet-
lenszám-generátorokból származtak, melyekből 
számos található szerte a világon, és folyamatosan 
gyűjtik az adataikat. Ily módon könnyen 
hozzájutott számos véletlenszám-generátor (REG) 
adataihoz, melyek egy adott időszak alatt futottak. 
Az egyik időszak, amit vizsgált, amikor az 
amerikai foci játékos, O.J.Simpson tárgyalása volt, 
melyet az egész világ figyelemmel kísért, és azt 
találta, hogy az, hogy emberek milliói fókuszálták 
figyelmüket, szándékukat és hiedelmeiket erre a 
bizonyos törvényszéki esetre, ténylegesen változást 
hozott létre a REG-ek véletlenszerűségében. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy mindannyian 
folyamatosan tápláljuk ezt a kollektív tudatosságot 
és hol az egyik, hol a másik irányba mozdítjuk. 
Mozgatjuk a félelmeink, pozitív elvárásaink, 
hiedelmeink útján – nem létezhetünk és élhetünk 
ebben a világban anélkül, hogy ezen a szinten ne 
befolyásolnánk a dolgokat.  
 
Ez egy érdekes koncepció, mert eszerint tényleg 
ébernek kell lennünk. A fókuszált szándékaink 
és hiedelmeink befolyással bírnak körülöttünk 
kivétel nélkül mindenkire. 
 

Tökéletesen így van. Tehát, egyik részről 
megteremtettük a befolyásolás lehetőségét; 

másrészt ebben iszonyatosan nagy felelősségünk 
van. Nem tekinthetünk többé igazoltan magunkra 
úgy, mint a kívülről ránk ható körülmények 
áldozataira, ehelyett ténylegesen felelősek vagyunk a 
magunk részéért ebben a társteremtésben, ami az 
univerzumban történik. 
 
Terápiás szempontból a terapeuta felelőssége az, 
hogy ő maga pozitív és egészséges állapotban legyen, 
amikor egy pacienssel foglalkozik? Ha a dolgok nem 
szétválaszthatóak, akkor a terapeuta befolyásolja a 
beteget a saját szándékain, hiedelmein és a 
hangulatain keresztül. 
 

A terápia szempontjából, amikor bárki, NMT-t 
vagy bármilyen más információs vagy 

energetikai módszert használva párbeszédet folytat 
egy pacienssel, létezik egy olyan nézőpont, miszerint 
rendben kell lenniük, hogy optimális hatékonysággal 
foglalkozzanak az illetővel. Nagyon fontos, hogy saját 
magukat lássák a betegben, azaz ne a szeparáció 
szemüvegén át nézzék; inkább a non-dualitás lencséjén 

keresztül, miszerint mindannyian ugyanannak az 
osztatlan univerzumnak a részei vagyunk. És ne 
hidegen, tartózkodóan figyeljük a beteget, hanem a 
szeretet és együttérzés nézőpontjából. 

 
Amennyiben a gyógyulás nonlokális, ugye akkor 
nem számít, hogy a paciens itt van, vagy a világ egy 
másik részén? De a kondicionálásunk miatt, ami azt 
mondja nekünk, hogy egyéniségek vagyunk és 
szétválasztottak, úgy gondolja, hogy sokkal 
hatékonyabb a terapeuta számára ténylegesen a 
beteggel lenni, mert akkor a terapeuta sokkal 
otthonosabban érzi magát a saját hitrendszerében? 
 

Pontosan. Ha ez a kvantummechanikai valóság 
igaz, és nincs külső, objektív valóság, és 

ehelyett mindannyian részei vagyunk ennek a 
határtalan tudatosságnak, amelyen belül minden 
lehetséges, és az lesz valóságos és megtapasztalható 
számunkra, amire hiedelmeinkkel, szándékunkkal és 
figyelmünkkel tekintünk – és ez az, amit a lehetőség 
állapotából áthúzunk a megtapasztalt valóság ál-
lapotába –, ha ez így van, akkor ahogy egymásra 
hatunk a betegekkel, a hiedelmeink és szándékaink 
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afelé a bizonyos átalakulás felé vezetik őket, amelyet 
meg kívánunk valósítani.  
 
Tehát tisztázzuk; az NMT nonlokális szinten 
működik? 
 

Tanítom ezt a módszert, és az emberek a világ 
minden tájáról, ahogy megismerik az NMT-t, 

gyakran felhívnak és kérik, hogy kezeljem őket 
[távgyógyítás], tehát a praxisom nagyjából 95 %-a 
nonlokális. Ma reggel 3 beteggel dolgoztam Né-
metországból. Tegnap számos pacienssel foglalkoztam 
szerte az Egyesült Államokból, egy kanadai nővel, 
számos emberrel Mexikóból. 

 
Tudja, a szétválasztottság ideája olyan valóságos a 
számunkra, ahogy a világot észleljük fizikai ér-
zékeinken keresztül, hogy ezt nagyon nehéz a maga 
valójában bármi más módon nézni. De ha a világ csak-
ugyan [kvantum] nonlokális, akkor nem létezik valós 
távolság, nincs valódi szétválasztottság a két tudat – a 
terapeuta és a paciens – között, akik megpróbálnak 
ebbe a terápiás beszélgetésbe bekapcsolódni… Hogyha 
az, hogy beszélgetünk és kölcsönösen hatással 
vagyunk egymásra egy pacienssel az NMT-t távolról 
használva, s ha én felismerem, hogy ez a távolság csak 
látszólagos és nem valódi; ha felismerem, hogy a 
tudataink, bár elkülöníthetőek egymástól, nincsenek 
szétválasztva; akkor teljesen más lehetőségem van a 
betegen segíteni, mint amikor azt hiszem, hogy a 

szétválasztottságunk abszolút és kézzelfogható, és 
nincs természetes kapcsolat közöttünk. 
 
Gondolja, hogy afelé haladunk, hogy az emberek 
sokkal nyitottabban magukévá teszik ezeket a 
kvantum-tudományos elméleteket a biológiában és 
az orvostudományban? 
 

Abszolút mértékben. Látható, hogy a 
„szándék” szó mind gyakrabban bukkan fel a 

közkultúrában. Olyan filmeket láthatunk, mint A titok 
(The Secret), és a Mi a csudát tudunk a világról (What 
The Bleep Do We Know), amelyek nagyon népszerűek 
lettek. Ezek segítenek az embereknek megérteni ezt a 

más módon az univerzumra 
tekintést. Határozottan azt gon-
dolom, hogy egy paradigmaváltás 
közepén vagyunk. Időbe telik 
még, hogy megtörténjen, de 
amikor elérjük a fordulópontot, 
ennek a hatása az egész tár-
sadalomban érezhető lesz… Több 
ezredévnyi történelmünk, kultú-
ránk, nyelvünk, mitológiánk és 
hiedelmeink vannak, és így a 
változások lassan történnek meg. 
Ez olyan, mint amikor a hajó-
kormánnyal el akarunk fordítani 
egy nagy óceánjárót. Ha a kor-
mányt elfordítottuk, az óceánjáró 
nem változtat azonnal irányt. Egy 
bizonyos irányba ható tehetet-
lensége van. Hasonlóképpen, úgy 
gondolom, hogy a kultúránknak 
is van egy jókora tehetetlensége… 
 
De most kezd látszani, hogy 
elkezdett fordulni egy kicsit. Ez a 

fordulás, ez a változás – azt hiszem, egyre nagyobb és 
nagyobb lesz. 
 
Az Egyesült Királyságban van önöknél egy briliáns 
kutató, Rupert Sheldrake, aki rengeteg tanulmányt 
végzett a szándékkal kapcsolatosan, és az egyik 
megállapítása a biológiára vonatkozóan, egy olyan 
világra vonatkozóan, mellyel kapcsolatban bio-
lógusként kellően óvatos, hogy a biológusok 90 %-a 
mechanisztikus nézőpontból tekint a tudományára. És 
mégis itt vagyunk, közel ötven évvel azután, hogy  Bell 
elmélete megmutatta számunkra, hogy a valóság 
minden szintje valójában nonlokális, és nem mecha-
nisztikus a valódi természetét tekintve. Úgyhogy egy 
darabig eltart, mire ezek az új elméletek átszűrődnek… 
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 Az ortodox tudomány az objektivitás képzetén 
nyugszik. Olyan kísérleteken alapul, ahol hát-
raléphetünk és a kísérletet és körülményeit egy 
üvegablakon át szemlélhetjük. A fizikus John Wheeler 
egyszer azt mondta, hogy úgy gondoltuk, hogy volt 
egy nagy, hat inch vastag üvegtábla, amely 
elválasztotta a tudósokat az általuk megfigyelt világtól, 
de mostanra rájöttünk, hogy nincs elválasztás, és a 
megfigyeléseink valóban megváltoztatják azt, amit 
megfigyelünk. Nem tudunk semmit megfigyelni a-
nélkül, hogy ne hatnánk rá… Szóval ebből a néző-
pontból valójában lehetetlen tökéletesen objektíven 
tudományosnak lenni. Az elvárásaink és hiedelmeink 
mindig befolyásolják a kimenetelt.  
 
Úgy tudom, hogy voltak tanulmányok, melyek azt 
mutatták, hogy az NMT-vel kapcsolatosan a 
fókuszált szándék hatása jelentkezik. Beszélne erről? 
 

A Journal of Complementary and Alternative 
Medicine-ben megjelent egy cikk, azt hiszem, 

2009 januárjában egy tanulmányról, melyben tíz 
betegünk vett részt, akiknek dentalis kavitációi 
alakultak ki; ez esetben azokon a csontterületeken, 
amelybe a fogak beágyazódnak, osteonecrosis alakul 
ki, amikor is a csont befertőződik, megszűnik a 
vérkeringése, és egy körülhatárolt területen a csont 
elhal. Itt anaerob baktériumok kolonizálódnak, és a 
toxicitás miatt sok káros hatásuk van. 
 
Egy fogorvossal dolgoztunk együtt, aki valami Cavitat 
Imaging System nevű szerkezetet használt, egy 
ultrahangos képalkotót, amellyel minden fog 
beágyazódásáról képet készített, és kimutatta, hogy a 
csont egészséges, avagy degenerálódott és necrosis 
alakult ki. A tanulmány során volt egy kontroll 
résztvevőnk és kilenc ember, aki NMT kezelésben 
részesült. Ezen betegek elváltozásainak 80 %-a spontán 
gyógyult az NMT ülések eredményeként, rövidebb, 
úgy négy és fél hónapos időszaktól hosszabb, egy évig 
terjedő időszak alatt. Tudomásom szerint nem létezik 
más ismert dokumentáció ennek az osteonecrosis 

típusnak a spontán gyógyulásáról. Ezt jellemzően 
sebészi úton kezelik. Úgyhogy nagyon 
elégedettek voltunk ezzel a kimenetellel.  
 
Hosszú időbe kerül a változás? Megváltoztatja 
az információs rendszert, és a fizikai testnek ezt 
utol kell érnie? 

 
Igen. Gondoljunk így rá – tudja, 
említettem nemrég azt a példát, amikor 

ételre anafilaxiás betegeket kezeltünk, és a 
változás azonnali volt. Amikor erre gondol, úgy 
tűnik, mintha ez a változás azonnali lenne, mert a 
valódi anafilaxia többnyire egy azonnali, 
funkcionális jelenség, amelyben a sajátságos 
viselkedés vagy beindul, vagy nem, a test 
éberségétől és programozásától függően. 
Úgyhogy ha meg tudjuk változtatni a [test-tudat] 
éberségét, akkor meg tudjuk változtatni a 
programozását, és így az anafilaxia gyakran nem 
indul meg; és valójában ezt látjuk… Nos, a 
kavitáció esetében, ahol csontrészek halottak 
vagy elpusztultak, egy teljes folyamat ment 
végbe egy időszak alatt, amely magába foglalja a 
halott csontterületre benövő új ereket, a fertőzés 
immunfolyamatok általi eltávolítását, a sejtek – a 
fibroblasztok – stimulálását, amelyek létrehozzák 
azt a matrixot, amely később csonttá alakul. Ez a 
folyamat egy néhány hónapos időszak alatt 
játszódik le, hasonlóan, mint ahogy a törött 
csontnak is számos hét vagy hónap szükséges a 
gyógyuláshoz. Tehát attól a helyzettől függően, 
amelynek kapcsán próbálunk beavatkozni, látjuk 
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az eredményeket, amelyek lehetnek viszonylag 
gyorsabbak, vagy hetek-hónapok alatt bontakoznak ki. 
  
Mi a helyzet a terapeutákkal – szükséges-e, hogy 
speciálisan képzettek legyenek a szándékaik 
fókuszálása terén, vagy különleges meditatív 
állapotban, vagy valami hasonlóban kell-e legyenek 
a testtel folytatott párbeszédhez, hogy be-
folyásolhassák ezt az átváltozást? 
 

Nos, az NMT elsajátításának nincs egy 
meghatározott módja. A képzéseink célja, hogy 

megtanítsuk az embereket a szándékaikat fókuszálni, 
strukturálni egy olyan módon, ami hatékonnyá teszi 
őket. Valójában az NMT szemináriumainkon most 
indítottunk egy új képzést, NMT Universal Care 
néven. Azt hiszem, az egyik dolog, ami korlátozott 
minket az NMT kifejlesztésének korai szakaszában, az 
a technikai nyelvezetre, élettanra, anatómiára, 
biokémiára stb. fókuszálás volt, úgyhogy az NMT 
tréningen részt vevő emberek már egészségügyi 
szakértőkké váltak. Sőt, ezen a csoporton belül is a 
képzés kedvezett az olyan embereknek, mint az 
orvosok, csontkovácsok, azaz azoknak, akiknek volt 
képzettsége e tudományokban. Amire rájöttünk az az, 
hogy nincs szükség erre a speciális tudományos 
ismeretre; hogy más dolgok sokkal fontosabbak. Egy 
intelligens rendszerrel beszélgetünk, amelyik ismeri 
magát; például ha egy beteggel dolgoznék és a bőrben 
lévő érzékelőre kéne utalnom, hivatkozhatnék a 
Puccini-testecskére, ami a bőrben lévő nyomásérző 
végtestecske neve, de mondhatnám azt is, hogy „az 
érző szervecskék, melyek a nyomást érzékelik”, és a 
test ezt a jelentést pontosan ugyanúgy értelmezi. 
Amikor a testtel folytatunk párbeszédet, egy 
intelligens rendszerrel beszélgetünk, amely ismeri 
magát, és így sokkal általánosabb utalásokat 
használhatunk. 
 
Visszajutottunk a nyelvhez, nem? És néha mennyire 
korlátoz minket a nyelvünk, másfelől viszont nem 
szükséges belebonyolódnunk egy komplikált 
nyelvbe. 
 

Nem, amennyiben rájövünk, hogy a nyelv csak 
egy mutogatópálca. Azután rájövünk, hogy a 

sokkal általánosabb utalások abban a párbeszéd-
típusban, amiről beszélünk, ugyanolyan hatékonyak 
lesznek a számunkra. Következésképpen a tré-
ningjeinket megnyitottuk a laikusok számára… és azt 
találtuk, hogy az egészségügyi tanulmányokban 
korábban nem részesült emberek néha jobban meg 
tudják tanulni, és hatékonyabban tudják használni a 
módszert, mint azok, akik kaptak tudományos 

képzést, mert őket nem tanították meg arra, hogy mi 
nem lehetséges. Mivel bennük nincsenek meg ezek a 
korlátok, képesek a hiedelmeiket és szándékaikat 
szabadabban strukturálni. 
 
Tudja-e emelni a saját tudatossági szintjét azáltal, ha 
összekapcsolódik csoport-tudatokkal, vagy betegeket 
kezel? 
 

Ez érdekes… hogy mi mint NMT terapeuták 
párbeszédet folytatunk a beteg tudattalanjával 

egy állapotról… lehetetlen, hogy a saját tudatalattink 
ne figyeljen saját magunkban ugyanazokra a 
szempontokra. Az NMT-t használók közül sokan úgy 
gondoljuk, hogy a beteggel egy időben számunkra is 
előnyös a kezelés. A másik dolog, hogy kvan-
tummechanikai nézőpontból, a non-dualitás és a 
nonlokalitás nézőpontjából semmi sem tud 
megváltozni anélkül, hogy ne változtatna az 
univerzumon mint egészen. Nincs elválasztottság. 
Tehát minden gyógyító cselekedet, minden pozitív 
változást létrehozó mozzanat, melyet bárkiért teszünk, 
hatással van az egészre. 
 
Leslie S. Feinberg, D.C. summa cum laude 
diplomázott a Western States Chiropractic College-
ban, és sokféle energetikai vagy információs gyógyítást 
tanulmányozott és gyakorolt közel 35 éven át. 
Hermistonban, Oregonban dolgozik. 2002-ben 
kifejlesztette a NeuroModulation Technique-t, és azóta 
tanítja az NMT-t szemináriumokon egészségügyi 
szakembereknek és laikusoknak szerte a világon. 
További információkért a NMT-ről és a képzési 
programokról látogassanak el a www.NMT.MD 
honlapra.  
 

Sarah Turner, a NES kutatási részlegének vezetője 
Illusztráció: Loui Jover 
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Fémek szerepe az élő 
szervezetben 

 
z egészség megőrzéséhez ásványi anyagok, 
azon belül is fémek egész sorára van 
szükségünk, méghozzá kellő mennyiségben. Az 

ásványi sók erősítik a csontokat és a fogakat, 
karbantartják az immunrendszert, és lehetővé teszik, 
hogy a vitaminok ellássák feladatukat. 
 
Bár a fejlett országokban az étrend az elmúlt 
évtizedekben egészségesebbé vált, bizonyos ásványi 
anyagok, így a cink, a kalcium és a vas hiánya 
továbbra is szinte általános jelenség. Ennek ellenére 
Európában és Észak-Amerikában száz ember közül 
legfeljebb ha kettőről mondható el, hogy valamilyen, 
tápanyaghiány okozta betegségben szenved. 
 
A kutatók 16 ásványi anyagról állapították meg, hogy 
elengedhetetlenül fontos a szervezet kifogástalan 
működéséhez. Ahhoz, hogy egy ásványi anyagot 
nélkülözhetetlennek nyilvánítsanak, el kell látnia 
legalább egyféle létfontosságú, a növekedést és a 
fajfenntartást szolgáló funkciót. Az ásványi anyagok az 
ember testsúlyának mindössze 3-4%-át teszik ki. A 
makroelemekre, mint a kalcium, magnézium, nátrium 
és a kálium, viszonylag nagy mennyiségben van 
szükség. Mikroelemekből, például vasból és cinkből 
jóval kevesebb is elég. Végül vannak olyan ásványi 
 

 
 
 
 
 

 
anyagok, köztük a szelén, a mangán és a jód, 
amelyek a szervezetben csak nyomokban 
fordulnak elő - ezeket nyomelemeknek ne-
vezzük. 
 
Az egyes élelmiszerekben lévő ásványi 
anyagok mennyisége gyakran attól függ, 
hogy mennyi volt belőlük a talajban, amelyen 
a növény termett, illetve ahol az állat legelt. 
 
Az emberi szervezet ásványianyag-felvevő 
képességét különféle tápanyagok is 
befolyásolhatják. A D-vitamin például 
elengedhetetlen a kalcium felszívódásához, 
míg a C-vitamint tartalmazó élelmiszerek a 
vas szervezetbe való bejutását mozdítják elő. 
Az élelmiszerek más alkotórészei, például a 
tea tanninja vagy a búzakorpa és a barna rizs 
fitinsavja gátolja a kalcium, a vas és a cink 
felszívódását. Ásványianyag-egyensúlyát a 
szervezet csupán rövid ideig tudja fenn-

tartani. Ha nem jut megfelelő pótláshoz, az izmokban, 
a májban és a csontokban tárolt részeket éli fel. Ha 
viszont túl nagy az ásványi anyagok felvétele, a 
felesleg rendszerint kiürül, s így csekély a szervezet 
károsodásának veszélye. Mindazonáltal bizonyos 
ásványianyag-készítmények túladagolása okozhat 
mérgezést. 
 

ALUMÍNIUM 
 
Az ásványi anyagok nagy része nem jelent veszélyt az 
egészségre, de ez alól kivétel lehet az alumínium. 
Nyomokban minden élő szervezetben megtalálható, 
ám mindeddig nem sikerült kideríteni, hogy van-e 
bármilyen élettani szerepe. A földkéreg mintegy 8%-
ban tartalmazza, a növények - a tea kivételével - mégis 
feltűnően keveset vesznek fel belőle a talajból. Az 
emberi szervezetbe került alumínium nagyrészt kiürül. 
Van olyan feltevés, mely szerint a szervezetbe jutott 
alumínium agykárosodást okozhat, és súlyosbíthatja 
például az Alzheimer-kórt, ám ezt sokan vitatják. 
Alumíniumot adnak az asztali sóhoz, hogy 
megakadályozzák a sókristályok összetapadását. Kis 
mennyiségben előfordulhat ez az elem a csapvízben is, 
minthogy a víztisztításhoz alumínium-szulfátot 
használnak. Az alumínium-hidroxid számos savlekötő 
tablettának alkotórésze, s jelentős mennyiségű 
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alumínium kerülhet az alumíniumedényben elkészített 
savanyúságba, befőttbe és más savas élelmiszerekbe. 
 

CINK 
 
Testünk minden szövetében van cink - ez az elem 
számos enzim lényeges alkotórésze. Szükség van rá a 
sejtek örökítő anyaga, a DNS megkettőződéséhez, az 
RNS-molekulák létrejöttéhez és a fehérjeszintézishez. 
Különösen fontos szerepet játszik a petefészek és a 
here fejlődésében - a cinkhiány gyermek- és serdü-
lőkorban hátráltatja és a nemi fejlődést. Szükséges az 
immunrendszer hatékony működéséhez is, olyannyira, 
hogy már kismértékű hiánya is növeli a fertőzések 
kockázatát; különösen fontos tehát az idősebbek és a 
betegek számára, akik védtelenebbek egy sor fertőzés 
ellen. Cink hiányában romlik az étvágy és az 
ízérzékelés. A szürkületi látáshoz, valamint az alkohol 
lebontásához szintén szükség van rá, de cinket 
igényelnek a szabad gyököket tartalmazó enzimek is. 
 
A cinkmérgezés ritka, és eddig csak olyanoknál fordult 
elő, akik nagy amennyiségben szednek cinktartalmú 
kiegészítő készítményeket. 

 
Az egészséges, változatos étrend önmagában is 
kielégíti a szervezet napi cinkszükségletét. A legtöbb 
cink a kagylókban, különösen az osztrigában van. A 
gabonaszemekben is van cink, de állati fehérjékből, 
húsból, tojásból és tejtermékekből könnyebben 
felvehető. Ennek magyarázata egyrészt az, hogy a 
gabonafélékben a cink jórészt az őrlés során kárba 
vesző külső rétegekben található, másrészt hogy a 
gabonaszemek rostanyagában levő fitát (a fitinsav sója) 

gátolja több ásványi anyag felvételét, így a cinkét is. A 
vegetáriánus és vegánus étrenden élőknek éppen ezért 
cinkpótlásra lehet szükségük. 
 

HIGANY 
 
A higany erősen mérgező elem, a vele való tartós 
érintkezés idegrendszeri károsodást okozhat. Az 
emberi szervezetben számottevő élettani szerepe nincs. 
Súlyosan károsítja az agyat, de árt a vastagbélnek és a 
vesének is, továbbá fejlődési rendellenességeket 
idézhet elő, kihullanak tőle a fogak, az idegek 
elfajulnak, és izomremegés is felléphet. 
 
Fölvetődött, hogy a fogorvosok által használt 
higanytartalmú amalgám káros lehet, ám ezt az 
aggályt az orvosok és a fogorvosok többsége nem 
osztja, minthogy a fogtöméshez használt amalgám 
nem oldódik. Ennek ellenére sok fogorvos előnyben 
részesíti a higanymentes anyagokat. 
 
Már 100 mg higany-klorid is okozhat mérgezést, de ez 
a mennyiség 200-szorosa annak, amit az átlagos napi 
étrend tartalmaz. Az ipari országok szennyezett 

tengereiből származó kagylókban és 
rákokban azonban veszedelmesen sok 
lehet a higany, mert felhalmozzák 
szervezetükben a nehézfémeket. A legtöbb 
országban szigorú szabályok rögzítik, a 
tengeri állatok nehézfémtartalmának felső 
határát. A tényleges értékeket rend-
szeresen ellenőrzik, így a tengeri élel-
miszerek nehézfémtartalma miatt nincs ok 
különösebb aggodalomra. 
 

KALCIUM 
 
A tejtől és a sajttól kezdve a szardínián át a 
sötétzöld levélzöldségekig számtalan 
élelmiszerben van kalcium. Ez az elem 
fontos alapanyaga a csontoknak és a 
fogaknak, amelyek a szervezet teljes 
kalciumkészletének 99%-át tartalmazzák. 
A maradék 1% nem kevésbé jelentős 

szerepet játszik a sejtek felépítésében, továbbá a 
véralvadásban. 
 
A szervezet természetes szabályozórendszerének 
köszönhetően fölös mennyiségű kalcium ritkán van a 
vérben, akkor is csak valamilyen betegség vagy D-
vitamin túladagolás miatt. Ha viszont a szervezetnek 
több kalciumra van szüksége, mint amennyit az étrend 
biztosít, a hiányt a csontozatból pótolhatja. 
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Terhesség idején a táplálék kalciumtartalmának 
nagyobb hányada szívódik fel, kalciumpótlásra tehát 
nincs szükség, ha a terhes nő kiegyensúlyozott 
étrenden él. A napi kalciumszükséglet 700 mg, ami 
például két pohár tej kalciumtartalmának felel meg. 
Terhes nőknek azonban nem ajánlott túl sok teát, 
kávét, búzakorpát és sót fogyasztani, mert ezek 
egyrészt gátolják a kalcium feszívódását, másrészt 
fokozzák annak kiürítését a szervezetből. Az oxálsavat 
tartalmazó élelmiszerek (pl. spenót, rebarbara) szintén 
gátolhatják a kalcium felszívódását. 
 
Kalciumra az idegek és az izmok működéséhez is 
szükség van. Kalciumkészítményeket szokás fölírni 
izomgörcsökre, valamint a hát és a csontozat öre-
gedéssel járó bajainak (ízületi panaszok, reuma, 
csontritkulás) ellenszereként. A csontritkulás a 
csontszövet mennyiségének csökkenése, ami töré-
kennyé teszi a csontokat. Különösen nőknél gyakori, a 
változás kora után. A kalciumhiány gyakran D-vi-
tamin-hiánynak tulajdonítható, és gyermekeknél 
angolkórt okozhat. Jellemző tünetei az óláb vagy 
ikszláb és a tyúkmell, amelyet a csontok gyengesége 
okoz. Felnőtteknél csontlágyulás jelentkezhet, ennek 
tünete a csontfájás, az izomrángás és a gerincoszlop 
torzulása. 
 

KÁLIUM 
 
A sejtek, idegek és izmok kálium hiányában nem 
láthatnák el feladatukat. A kálium a nátriummal együtt 
fenntartja a sejtek és szövetek folyadék- és ion-
háztartását, a szívműködést, és szabályozza a 
vérnyomást. Káliummal ellensúlyozható a túlzott 
nátriumbevitel káros hatása (pl. a magas vérnyomás). 
Alapvető szerepet játszik ez az elem az idegingerületek 
továbbításában is. 
 
A vér káliumszintjét a hormonok 
pontosan szabályozzák. A ká-
liumfelesleg rendes körülmé-
nyek között a vizelettel kiürül. A 
vesebetegek azonban nem tudnak 
megszabadulni a többletká-
liumtól, ezért nekik kerülniük kell 
a káliumban gazdag ételeket. Ha 
a vér káliumszintje túl magas, 
szívritmuszavar és szív-elég-
telenség léphet fel, de levertség és 
izomgyengeség is jelentkezhet. A 
káliumhiány korai jele a 
közömbösség, zavartság, gyen-
geség, nagyfokú szomjúságérzet. 

Ilyenkor is felléphet szívritmuszavar. 
 
Káliumot a legtöbb növényi eredetű élelmiszer tar-
talmaz, de legjobb forrásai az avokádó, a kemény héjú 
gyümölcsök, a magvak, hüvelyesek, teljes kiőrlésű 
lisztek, aszalt gyümölcsök, valamint a paradicsom, 
burgonya, banán, narancs. 
 

KRÓM 
 
A megfelelő krómbevitel különösen cukorbetegeknél 
fontos, ez az ásványi anyag ugyanis nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy a sejtek cukorfelvételét elősegítő inzu-
linszerű anyagok kifejthessék hatásukat. Hason-
lóképpen szerepet játszik a króm a vér zsír- és 
koleszterinszintjének szabályozásában. A krómhiány 
emelheti a koleszterinszintet. Jó krómforrás a 
sörélesztő, minden teljes kiőrlésű gabonaféle, a 
tojássárgája, a sajt és a melasz. 
 

MAGNÉZIUM 
 
A magnézium főként a csontok alkotóelemeként tölt be 
fontos szerepet, de része van az idegingerületek 
továbbításában és az izom-összehúzódás folyamatában 
is. Fontos komponense mintegy 90 enzimnek. A 
kokarboxiláz és a koenzim-A alkotórészeként köz-
reműködik a táplálék energiává alakításának fo-
lyamatában. 
 
A magnéziumhiány ritka, de cukorbetegek, valamint 
felszívódási zavarokban, lisztérzékenységben és 
bizonyos vesebetegségekben szenvedők szervezetében 
a magnézium szintje alacsony lehet. Ha a betegség 
súlyos hasmenést is okoz, izomgörcsökhöz vagy 
görcsrohamokhoz vezethet. Francia kutatók vizsgálták 
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a magnéziumhiány és a szívritmuszavarok esetleges 
kapcsolatát, de a tényleges összefüggést még klinikai 
kísérleteknek kell alátámasztaniuk. 
 
Az emberi szervezet igen hatékonyan szabályozza a 
magnéziumszintet. A napi 2 g-on felüli mennyiség már 
nem szívódik fel. Ha viszont nem jut a szervezetbe 
elég magnézium, a belekből szinte a teljes mennyiség 
felszívódik, s a vizelettel kiürített mennyiség is csök-
ken. Magnéziumot nagyon sok élelmiszer tartalmaz; a 
kiegyensúlyozott étrend fedezi a szükségletet. Fontos 
magnéziumforrások a teljes kiőrlésű lisztek, az aszalt 
füge, a kemény héjú gyümölcsök, a hüvelyesek és a 
zöld levélzöldségek. 
 

MANGÁN 
 
Más mikroelemekhez ha-
sonlóan a mangán is számos 
feladatot lát el. Jelenléte 
alapvetően fontos egy sor 
enzimrendszer működésé-
hez, különösképpen azoké-
hoz, amelyek a porcok szin-
tézisében játszanak szerepet. 
Alkotóeleme a mangán bizo-
nyos, a szabadgyökökkel 
szemben védő enzimeknek 
is. Szükség van rá a pajzs-
mirigyhormon-, nemihor-
mon-, koleszterin- és inzu-
lintermeléshez, valamint a 
glükóznak a májban való 
raktározásához és a cson-
tozat egészséges fejlődé-
séhez. 
 
Az élelmiszerek - különösen 
a növényi eredetűek - mangántartalma attól függ, 
mennyi mangán volt a talajban, ahol a növény termett. 
A kemény héjú gyümölcsök, a barna rizs, a Graham-
kenyér, a hüvelyesek és a gabonapelyhek jó 
mangánforrások. 
 
Mangánhiányt az emberi szervezetben még nem 
észleltek. A mangánmentes étrenden tartott labo-
ratóriumi állatoknál csontdeformitások léptek fel. 
Nincs arra vonatkozó adat, hogy az étrendi mangán 
túlzott bevitele veszélyt jelentene az egészségre. 
 

ÓLOM 
 

Az ólomszennyezés káros az egészségre. A fém (szájon 
át, illetve a kipufogógázok belégzésével történő) 
szervezetbe jutását gyerekeknél összefüggésbe hozták 
a magatartászavarokkal és a gyenge tanulmányi 
eredményekkel. 
 
Régebben épült házakban az ólomból készült 
vízvezetékek ólommal szennyezhetik az ivóvizet, 
különösen olyan vidékeken, ahol a víz lágy. Gyakran a 
rézcsöveket is ólommal forrasztották össze. A 
szennyeződéshez elég, ha a víz egész éjszaka az 
ólomcsőben áll. Az ólomszint már azzal is jelentősen 
csökkenthető, ha reggel, az első használat előtt egy-két 

percre jól keresztjük a vizet. 
Minthogy az ólom 
könnyebben oldódik fel a 
meleg vízben, mint a 
hidegben, főzéshez is 
mindig hideg vizet en-
gedjünk, akár burgonyát 
főzünk, akár kávét vagy 
teát! 
 

RÉZ 
 
A réz sok enzimnek, 
például a szabd gyökök 
okozta károsodás ellen 
védő szuperoxid-diszmu-
táznak is fontos össze-
tevője. Nagy szerepe van a 
szerveket támasztó és 
azokat elválasztó kötőszö-
vetek kialakulásában - az 
inakban, porcokban és 
csontokban viszonylag na-
gyobb mennyiségben van 
jelen. A réz nemcsak a 

csontozat fejlődése szempontjából jelentős, hanem 
azért is, mert elősegíti a vasnak a táplálékokból való 
felvételét. A réz hiánya vashiányos vérszegénységhez 
vezethet, ugyanis a réz teszi lehetővé az elraktározott 
vaskészletek felhasználását a vörösvérsejtek 
képződésekor. Szerepe van a bőr és a haj színét 
meghatározó festékanyag, a melanin előállításában is. 
Sok réz található a májban, rákban, kakaóban, kemény 
héjú gyümölcsökben és gombákban; sok más 
élelmiszerben is jelen van, bár egyenlőtlen eloszlásban. 
Rézhiány ritkán fordul elő, leginkább koraszülötteknél, 
rosszul táplált vagy idült hasmenéstől szenvedő 
csecsemőknél, vagy azoknál, akik felszívódási 
betegségben szenvednek. 
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VAS 
 
A hemoglobinnak, a test minden részébe oxigént 
juttató vörösvérsejtek festékanyagának felépítéséhez 
elengedhetetlenül fontos a vas. A súlyos vashiány - 
azaz a vérszegénység - jele a légszomj és a szapora 
légzés, mert ilyenkor a szív kénytelen gyorsabban 
pumpálni a vért, a tüdő pedig igyekszik fokozni a 
szervezet oxigénfelvételét. Vasra van szükség egy 
másik oxigénszállító fehérje, az izmokban 
található mioglobin előállításához is. 
 
A férfiak és nők vasszükséglete eltérő. A 
nőknek az első menstruációtól a változás 
koráig csaknem kétszer annyi étrendi 
vasra van szükségük, mint a férfiaknak. A 
vas tartós hiánya vashiányos vér-
szegénységhez vezethet, aminek tünete a 
szaporább légzés mellett a fertőzésekre 
való fokozott hajlam és a fáradékonyság, 
illetve gyengeség, de árulkodó jelei a 
sápadt bőr is. A vegetáriánusoknál 
viszonylag gyakran lép fel vashiány. A 
legjobb vasforrások az állati bensőségek, 
különösképpen a máj és a vese, de terhes 
vagy fogamzás előtt álló nők ne 
fogyasszanak májat, mert túl sok A-
vitamin juthat belőle a szervezetükbe. Vas 
található még a húsfélékben, szardí-
niában, tojássárgájában és a sötétzöld 
levélzöldségekben. 
 
Heveny vasmérgezés leginkább akkor lép 
fel, amikor a gyerekek a vaspótló 
tablettákat édességnek nézik, és megeszik. 
Vasmérgezés veszélyének vannak kitéve a 
vasraktározási betegségben (hemokroma-
tózis) szenvedők is. Ez a viszonylag 
gyakori öröklődő betegség ezer ember 
közül háromnál fordul elő, s máj-, illetve 
szívbetegségeket okoz; ha nem ismerik fel, 
halálos. Ritka esetekben, amikor a 
szervezetben hosszú időn át halmozódik a 
vas, sziderózisnak nevezett vasmérgezés 
következhet be. Ez az állapot gyakori 
vérátömlesztés nyomán is kialakulhat, sőt, 
egyes adatok szerint akkor is, ha valaki 
tartósan vaskádban érlelt szeszes italt 
fogyaszt. Sziderózisra utal a bőr jel-
legzetes szürke színe. 
 
 
 

 
Vasmérgezés gyanúja esetén orvoshoz kell fordulni. 
Heti 0.5 l vér lebocsátásával és vascsökkentő 
gyógyszerekkel normalizálható a vérben levő vas 
mennyisége, és így a súlyos szövődmények 
megelőzhetők. 
 

B.Z. 
Illusztráció: Florent Tanet 
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télváró néphagyományok 
 

 
 nyári hónapokban a növénytermesztők egyik 
legfontosabb feladata a betakarítás. A búza 
érésekor a paraszt emberek gyönyörködve 

járták be a határt, tenyerükbe dörzsölték a sárga 
kalászt, megolvasták a búzaszemeket, megnyugtató 
arckifejezéssel bólintottak: „Az idén jó lesz a 
kenyerünk! Kezdődhet az aratás”. „Mert magától 
terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes 
búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, 
azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.” 
(Krisztus példázatai) A gabona, amiből majd a kenyér 
készül rendkívül fontos szerepet töltött (és tölt be ma 
is) a közösség életében. A bő termés, a sikeres aratás 
biztosította, hogy lesz elegendő élelem télre. Az 
aratásnak is külön rituáléja volt, a munkát 
fohászkodással, imádsággal kezdték, a férfiak 
megemelték kalapjukat. Az aratóeszközöket a pap 
megszentelte. Az első learatott kévéből vett 
búzaszálakat a jószágnak adták, hogy a betegség 
elkerülje őket. Az aratás befejezésekor egy kis darabon 
meghagyták a gabonát (talpon hagyták), azt mondták a  

 
 

 
szegényeknek meg a madaraknak. Az utolsó kévéből 
készítették az aratókoszorút, általában a gazdának 
vagy a földesúrnak. A legszebb kalászokból fonták, 
mezei virágokkal, szalagokkal díszítették. A nagy 
uradalmakban az aratás befejeztével aratóbálokat 
rendeztek, a földesúr megvendégelte az aratókat. A 
búzáról, és az azzal kapcsolatos hagyományokról, 
hiedelmekről, rituálékról szólva a búza az állandóan 
újjászülető élet szimbóluma. A meghaló és a feltámadó 
isteneknek (pl. Tammúznak, Adónisznak és 
Ozirisznek) szinte kivétel nélkül közük van a 
gabonafélékhez, ami a földbe vetett mag állandó 
„újjászületésével”, kicsírázásával függ össze. Az ősi 
Egyiptomban Ozirisz földből és gabonából gyúrt 
bábot, az arabok és a prehellén népek pedig egy 
nőalakot formázó gabonabábot temettek el rituális 
körülmények között, hogy az élet örök megújulását 
elősegítsék, de a sarjadó gabonából álló kis „Adónisz-
kertek” is erre utaltak. Egész Európában ismertek az 
aratáskor utolsónak megmaradó kévével kapcsolatos 
hiedelmek. Ezt Nagy Anyának, Öregasszonynak, 

A 
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Banyának vagy Búzaanyának nevezik, s lényegében a 
gabonaszellemmel azonosítják, hogy különböző 
játékos rítusokkal magukra és a jövő évi termésre 
vonják annak termékenyítő hatását. Ez a 
gabonaszellem tekinthető a görög Démétér és lánya, 
Kóré-Perszephoné prototípusának, akik a legismertebb 
gabonaistennők. Utóbbi - csakúgy, mint a gabonafélék 
- életének egy részét a föld alatt, a másik részét pedig a 
föld felett tölti. A termékenységet biztosító és 
megjelenítő állat (medve, farkas és kakas) alakú, vagy 
mitikus nőnemű lényt formázó gabonadémonok 
tiszteletének nyomait a magyar népi kultúrában is ki 
lehet mutatni. A moldvai csángók újévi búzahintése 
egyben termékenységvarázslat, s az újjászületés-
feltámadás lehetőségéért való áldozat. A búzát a mi 
népünk is „élet”-nek nevezi, s úgy tudja, hogy Jézus 

Krisztus arcmása látható minden egyes búzaszemen. A 
Bibliában a meghaló és feltámadó, halála révén életet 
adó Megváltó szimbóluma („Ha a búzaszem nem esik 
a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha 
meghal, sokszoros termést hoz.” János 12:24), de 
egyúttal az ő földi testének előképe is, hisz búzából 
készül a kenyér - Jézus teste. A református 
templomokban felakasztott búzaharangokat szintén 
így magyarázhatjuk. A magyar néphagyományban 
fontos szerepet játszanak az aratáshoz kapcsolódó jeles 
napok és ünnepi szokások. Ezek közül elsőként 
említendő június 29., Péter-Pál napja. A magyar 
nyelvterületen általában úgy tartották, hogy a búza 
töve ezen a napon megszakad, kezdődhet az aratás. A 
másik jelentős dátum július 2., Sarlós Boldogasszony 
napja. A magyar néphagyományban az aratás 

kezdőnapjaként tartották számon, akárcsak Péter-Pál 
napját. Szokás volt az aratás szertartásos megkezdése 
is, hogy azután másnap ténylegesen hozzáfogjanak a 
munkához. A nap elnevezése utal az aratás egykori 
módjára, amikor még a nők sarlóval arattak. A 
kenyérgabona betakarításának a sikerét számos 
hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani, 
amelyek gyakran vallásos jellegű szertartásokkal is 
összekapcsolódtak. A munkát fohászkodással, imád-
sággal, kalapemeléssel kezdték. A föld szélén 
letérdeltek, keresztet vetettek. Az eszközöket a 
templom falához tették, a pap megszentelte. Nagy 
jelentőséget tulajdonítottak az első kévének, az első 
learatott búzaszálaknak. Ebből a baromfinak adtak 
egészség- és termékenységvarázsló céllal. Beteg-
ségelhárító szerepe is volt. A legtöbb hagyomány az 

aratás végéhez kapcsolódott. Egy kis 
darabon talpon hagyták a gabonát, 
hogy a következő esztendőben is jó 
termés legyen. Gömörben úgy 
mondták, hogy ezt a madaraknak és a 
szegényeknek hagyják. Az utolsó 
kévéhez is különféle hiedelmek 
kapcsolódtak, ebből készült az 
aratókoszorú. Általában a földesúrnak 
készítették, de az utolsó kalászokból 
egy kis csomót mindenki hazavitt és 
különféle magyarázatokkal az őszi 
vetőmag közé elegyítették. Göcsejben 
az aratók egy kisebb kévét kötöttek, 
amit a házigazda áldomással váltott 
ki. A kévét másnap a tyúkoknak adta, 
hogy jól tojjanak. Az aratókoszorú  az 
azutolsó kalászokból készített koszorú 
különféle formájú és nagyságú 
lehetett: csigaszerű, korona formájú, 
koszorú alakú. A legszebb 
búzakalászokból fonták, gyakran 

mezei virágokkal és szalagokkal is díszítették. A 
nagyobb uradalmakban az aratókoszorú vitele, átadása 
ünnepélyesen ment végbe. Ahol aratási ünnepélyt 
rendeztek, az aratók általános szokás szerint 
énekszóval érkeztek meg. Az aratókoszorút általában a 
mestergerendára akasztották, és vetéskor a koszorúból 
kimorzsolt szemeket kevertek a vetőmag közé. 
 
Az őszi napéjegyenlőségtől Karácsonyig egyre 
növekszik a sötét órák száma. Ahogy a növények, a 
szabadban élő állatok életfolyamatai mindjobban 
lelassulnak, az ember lelkére is a zártság, a befelé 
fordulás a jellemző. 
 
Gondoljuk végig közösen, szülők és pedagógusok, 
melyek az időszakhoz kapcsolódó játékaink, 
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népszokásaink, hogy időben felkészülhessünk, és 
átadhassuk ezt a tudást a ránk bízott lurkóknak! 
 
A növekvő sötétségben világosságra vágyunk, és 
reméljük, hogy eljön. Jézus akkor születik közénk, 
akkor hozza a fényt, amikor az esztendő legsötétebb 
napjait éljük: Karácsony ünnepén. Ebben a fokozódó 
várakozási időszakban az alvó világban egyre 
erőteljesebben jelentkezik a megújulás, az újjászületés 
vágya. Ezt tükrözik népszokásaink, valamint az 
időszakhoz kapcsolódó énekes, mondókás játékaink is. 
A Katalin napi meggyfa ág, vagy a Borbála napi 
cseresznye ág vízbetétele, rügyeztetése is a majdani új 
életet idézi meg. Luca napján búzát vetünk, a kihajtott 
növényt a karácsonyfa alá tesszük. Ezek 
termékenységvarázsló szokások, amelyek mágikus 
módon segítik elő a következő esztendő sikerét mind a 
földművelésben, állattartásban, mind pedig az 
emberek egyéni életében. 
 
Ebben az időszakban a játékok is megújulásra 
vonatkozó jókívánságokat és termésvarázslásokat 
tartalmaznak. Luca napon pl. „kotyolni” járnak a 
kisfiúk. Szalmára, vagy fadarabra térdelve mondják 
sokszor mókás köszöntőjüket, amelyben gazdag 
termést, sok tojást kívánnak a gazdának: 
 
Luca, Luca kitty-kotty, kitty-kotty, 
galagonya kettő, 
nekem is van kettő, 
ha nem adnak szalonnát, 
 

levágom a gerendát. 
Ha nem adnak hurkát, 
elviszem a Julcsát. 
 
A játékok és népszokások másik része a sötétség 
elűzésére irányul, ilyen népszokás pl. a Luca széke 
készítése. A hiedelem szerint december 13-án a téli 
hosszú éjszakákkal, vagyis a sötétséggel Szent Luca 
átalakult boszorkánnyá, akit a Luca napon készített 
„Luca szék”-re felállva, Karácsony éjjelén meg lehet 
látni. Az ördögök, a boszorkányok, mind a sötétség 
szimbólumai, akiknek elhárítására, elűzésére is 
számtalan játék, népszokás született. 
 
Gyerekek körében nagyon kedvelt ijesztő játék pl. „Az 
egyet üt az óra ...” kezdetű énekes játék, ami egyben 
különösen jó feszültségoldó is. Ültethetünk lucabúzát, 
csak egy tálka föld és egy marék búza kell hozzá, mely 
szép dísze lehet az asztalnak. Készíthetünk velük 
hagyma-kalendáriumot is egy félbevágott vörös-
hagymából úgy, hogy az egymásra boruló leveleit 
szétszedjük és az így készített tizenkét tányérkába 
egyforma mennyiségű sót töltünk. Egy-egy 
hagymatálka egy-egy hónapot jelképez, melyek a jövő 
évi csapadékosságot mutatják a bennük összegyűlt lé 
által. Rejthetünk a pogácsába, süteménybe valami 
megtalálni való tárgyat. Régen a lányok fiúneveket 
írtak 12 papírcetlire, melyeket a párnájuk alá rejtettek 
és minden reggel a tűzbe dobtak egyet. Az utolsót 
aztán karácsony reggel kibontva megtudhatták, hogy 
hívják majd a jövendőbelijüket. Megtaníthatunk egy-
két kántáló éneket, elmehetünk kántálni. 
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Az ünnepi várakozás alatt az idősebbek a szokásos 
házi munkák mellett szőttek-fontak, összejártak a 
fonókba, közösen dolgoztak, énekeltek, meséltek, így 
jobban telt az idő. A termőföld is megpihent, az állatok 
téli szállásukon várták a tavasz beköszöntét. A 
kisebbeknek is megvoltak a maguk fonói-guzsalyasai, 
a lányok például a felnőtteket utánozva összegyűltek, 
dolgoztak, gyakorolták az ellesett fogásokat, énekeltek, 
tréfálkoztak, kibeszélték a fiúkat, de egyben várták is, 
hogy azok betoppanjanak a fonóba. Ha ez megtörtént, 
előbb-utóbb sort kerítettek játékokra, még táncra is. Jó 
előkészítője volt ez a későbbi párkeresésnek, 
párválasztásnak. A „Fordulj, kicsi szék” játékot 
kifejezetten fonókban játszották, a mai óvodások is 
érdeklődve figyelik, szívesen részt vesznek benne.  
 
A Karácsony előtti negyedik vasárnap kezdődik 
Advent (latin adventus = eljövetel), amely az év egyik 
legcsodálatosabb időszaka. András napjával - 
november 30. – kezdve készülünk a Fény születésére, a 
Karácsonyra. Ennek jelképeként koszorút készítünk 
négy gyertyával, amelyen Karácsony közeledtével 
minden vasárnap eggyel több gyertyát gyújtunk meg. 
 
A kicsik kedvence, megkerülhetetlen élménye a 
Mikulás várása, de azért ne feledkezzünk meg az 
előzményeiről sem. Láncos Miklós a hagyomány 
szerint nem a jóságos Mikulás alakja volt, hanem a 
szigorú, gyermekeket kikérdező-vizsgáztató fehér 
köpenyes, inkább ijesztő alak, derekán lánccal és 
oldalán néhány virgáccsal 
felfegyverkezett ördögöcskével 
(krampusszal), akik bizony 
nem átallották ijesztgetni, 
testileg is megfenyíteni a 
katekizmust nem tudó gyer-
mekeket. Mára nem sok 
maradt ebből a szokásból, de 
amit érdemes megtartani, az a 
gyermekek kikérdezése, szere-
peltetése, a jó teljesítmény 
(vagy helyes magatartás) ju-
talmazása. A cseh és német 
csokoládégyárak által egyko-
ron indított reklámkampány 
nagyon bevált, s ma már a 
Miklós-nap kitörölhetetlenül 
része. A Szent Miklós figura 
csokipapírba- színes alufóliába 
csomagolása olyan üzlet lett, 
amellyel csak a szaloncu-
korgyártás versenyezhet. Ja-
vaslom ezzel szemben a 
hagyományos díszek készí-

tését, a mi családunk például még készített házilag 
szaloncukrot, habcsókot és mézeskalácsdíszeket, színes 
papírból láncsort, lampionokat. A gyertyamártogatás, 
a méhviaszból csavart gyertyák kis segítséggel az 
óvodások által is elkészíthető díszek.  
 
A Fény születésének várásáról szólnak betlehemes 
játékaink. A szentcsalád járás és a bő-kovács játékok a 
szállást kereső szent család történetét adják elő, a 
betlehemes játék pedig már Jézus születését és a 
pásztorok köszöntését is magába foglalja. A játék 
fontos része a humor, a pásztorok humoros évődése az 
öreg és a süket pásztorral. A pásztorok szerepe az is, 
hogy zajkeltő eszközökkel körbejárják a házat 
(eredetileg a templomot), hogy a gonosz szellemeket, 
boszorkányokat távol tartsák. 
 
A hagyomány sajátos formája a bábjáték, a 
„bábtáncoltató betlehemezés”, amikor a szereplőket 
bábok helyettesítik. 
 
A Karácsony a család, a szeretet, az együvé tartozás 
ünnepe. A karácsonyi asztalról nem hiányozhat az 
alma, amely termékenységet szimbolizál, és az 
egészséges dió, amely egészséget (a rossz dió 
betegséget) jósolt. Sok helyen vacsora után ma is annyi 
szeletre vágnak egy almát, ahányan ülnek az asztalnál, 
mondván: amilyen kerek az alma, olyan kerek, 
összetartó legyen a család a következő esztendőben. 

Modus Vivendi Magazin 17



Régen a karácsonyfadísz is az alma, a dió és a házilag 
készített mézeskalács volt. A fa alá pedig a betlehemet 
helyezték. A karácsonyfadíszek közül a karácsonyfára 
(mint életfára) rakott lánc az életfáról származó kígyót, 
a csillogó üveggömbök a csillagokat, a gyertya pedig 
az élet fényét jelképezi. 
 
Karácsony napjával egy újabb ünnepi szakasz veszi 
kezdetét, amely január 6-ig, vízkereszt napjáig, Jézus 
megkeresztelésének ünnepéig tart. Ehhez az 
időszakhoz kapcsolódik a regölés hagyománya is. Az 
István napjától (december 26.) újévig járó regösök 
különféle énekeket és mondókákat adtak elő. Pl. Kelj 
fel gazda, kelj fel; Adjon Isten füvet, fát. A regölés 
lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés, 
bőségvarázsló, adománygyűjtő szokás volt. 
 
Az újesztendő köszöntése mindig fontos esemény volt 
a családoknál. A moldvai csángó magyar falvakban 
még ma is él az a szokás, hogy gyermekek kisebb 
csoportja egy-egy marék búzával vagy kukoricával a 
zsebében beállít a közeli rokonsághoz köszönteni.  
 
- Adjon Isten bő bort, bő búzát, áldást, egészséget, 
szerencsét az új esztendőben - kántálják, és a magokat 
szétszórják a konyhában. A házigazda süteménnyel 
kínálja a gyermekeket, és titkon megszámolja az első 
csoportot, hiszen ha a fiúk voltak többen, több 
kakaska, ha a lányok, akkor több tyúkocska kel majd ki 
a tojásokból - de más állatszaporulatra is jósoltak így.  
 
Általában még a farsang időszaka is belenyúlik a télbe. 
Sajnos egyre több amerikai divatfilm figurát látni az 
ovis bálokon, ami szintén azt mutatja, mennyire nincs 
időnk és energiánk utódainkkal a hagyományos 
módon foglalkozni. Még sok pénz sem kell hozzá, csak 
egy kis idő elbeszélgetni a gyerekekkel, akiknek 
kifogyhatatlan és játékos a fantáziájuk. Hamar 
kitalálják, mivé szeretnének átváltozni erre az 
alkalomra, s még segítenek is elkészíteni, ha jól 
közelítjük meg a dolgot. Ne változzon versennyé, 
drága divatbemutatóvá ez az alkalom, hiszen a 
maszkos alakoskodásoknak az elrejtőzés, a 
meghökkentés, a szabályos világból megengedett 
keretek közé szorított kitörés volt a célja.  
 
A téli időszak névnapi köszöntőkben is bővelkedik, de 
a születésnapokat is érdemes énekkel köszönteni, 
ahogy az régen szokás volt. A Happy birthday szöveg 
és dallam helyett javaslom a saját nép-
hagyományainkból fellelhető köszöntő énekeket, mint 
például az „Egy szem szilva” kezdetűt születésnapra.  
 
 

Egy szem szilva, két szem szilva, 
Tátott szájú csizmadia. 
Megetted a papucsot, 
azért nem nőtt bajuszod, 
Azért nem nőtt bajuszod 
Egyéb átkot nem kívánok, 
Egyél meg egy véka mákot. 
Minden nap csak egy szemet, 
addig élj, míg megeszed, 
Addig, addig élj, míg megeszed. 
 
Régebben a gyermekek már kiskorukban elkezdték 
kijárni az élet iskoláját, a szülők, de főleg a nagyszülők 
meséi, játékai segítettek ebben. Télen sok idő jutott a 
mesékre, tréfás vagy tanulságos történetekre. Nem 
könyvből és nem műveket olvastak, hanem csak azt, 
amit ők is a felmenőiktől hallottak, de sokszor 
beleszőtték saját életüket és tapasztalataikat is. Tudom, 
sokan így kiáltanak most fel: de honnan lenne nekem 
erre időm? 
 
És ez csak az egyik akadály, a kisebbik, hiszen azért 
egy kis átcsoportosítással, a fontossági sorrendek 
áthelyezésével még lenne rá idő. De hogyan fogjunk 
neki, ha már mi sem úgy kaptuk, nekünk sem 
énekeltek, meséltek a szüleink az ágyunknál? 
Próbáljuk meg visszacsempészni az életünkbe a 
hagyományokat, mert csak ez tart meg minket 
magyarságunkban és ez ad igazi tartást a jövőre nézve. 
 

Kolozs Nagy János, Komáromi Gyöngyi, Tündik Tamás 
gyűjtése 
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Régi orvostudomány, új 
orvoslás – a változás 

megkezdődött 
 

 
z egészségügy jövője a bio-információs 
orvoslás, az egészségnek egy olyan 
megközelítése, amely a kvantumfizika alapjaira 

épül, az energia és az információ birodalmára.   
A régi orvoslás új felé mozdulásának komoly hordereje 
van, amely az orvostudományon túl is visszhangot 
kelt. Valójában segíthet, hogy a világot könnyebben 
meggyógyítsuk. Ez a megállapítás talán túlzónak 
tűnhet, és talán az is. De talán ez az elkerülhető hatása 
is annak, hogy a csak a régi fizikán alapuló orvoslásból 
elmozdulunk egy olyanba, amely magában foglalja az 
újabb kvantumfizikát. 
 
Amíg az allopátiás orvoslás a biokémián alapul – a 
testet a molekuláris, sejt- és szöveti aspektusain át 
befolyásolva -, a bio-információs gyógyítás mélyebbre 
hatol, azokhoz a folyamatokhoz, melyek lehetővé 
teszik a sejt számára, hogy tudja, mit tegyen, és 
amelyek létrehozzák azokat a szabályokat, melyek 
által a különböző molekulák megtanulják lépéseiket 
egyéni kémiai táncukban. A testnek ezen a legmélyebb 
szintjén a valóság átvált az anyagból az anyagtalanba – 
információs és energiamezőkbe – és a newtoni fizika 
törvényeiből a kvantumfizikáéba. Ez azt jelenti, hogy a 
determinizmus, az anyagi realizmus és a 
hagyományos ok-okozat birodalmából átmegyünk a 

statisztikai valószínűség, non-lokalitás és 
összekapcsoltság birodalmába (ahol minden 
kapcsolatban áll egymással egy határtalan kapcsolati 
hálón át, és a kvantum-entitások befolyással vannak 
egymásra, függetlenül attól, milyen távolságban is 

vannak). Két gyakori szó, 
melyet a kvantumfizika ala-
pítói használtak a szubatomi 
birodalom leírására – ahol a 
kvantumfolyamatok végbe-
mennek –, a bizarr és a különös 
volt. A kvantumbirodalom 
egyik legelképesztőbb as-
pektusa, mint a fizikus Sir 
James Jeans mondta egyszer, 
hogy a valóságnak ezen a 
szintjén a kozmosz sokkal 
inkább egy hatalmas gon-
dolatként működik, mint egy 
hatalmas gépként. Sehol sem 
igazabb ez, mint az egész-
ségügy és az orvoslás területén, 
ahol a test és a tudat együtt 
uralkodik, bár együttmű-
ködésük aránya még mindig 
heves viták tárgya. Ebből 
három területe következik az 
átalakulásnak, melyet lassan és 

néha fájdalmasan megtapasztalunk az egészség és 
gyógyítás arénájában, és mindhárom a tudományban, 
különösen az orvostudományban végbemenő, a 
klasszikus fizikából a kvantumfizikába történő 
alapvető elmozduláson alapul. 
 

1. Rájönni, mi mit és miért csinál 
 
Az energetikai és információs medicina egyfajta test-
tudat-szellem megközelítése az egészségnek, úgyhogy 
ez sokkal jobban összeillik az új fizikával, mint a 
régivel. Ami egyre tisztábban látszik az az, hogy a 
jelenlegi standardok, melyeket az orvostudomány és a 
klasszikus tudomány állított fel a kezelések 
kiértékelésére és a paciensek kezeléséhez, nem 
alkalmazhatók az új orvoslásra. Az az igazság, hogy 
nem alkalmazhatók az allopátiás orvoslásra sem! 
Nézzük, hogy miért van ez így. 
 
A hagyományos „arany standard” egy terápia 
hatékonyságának megítélésére – a körülményektől 
kezdve a gyógyszereken át – eddig a kettős vak 
klinikai vizsgálat volt. Általában két csoportra van 
szükség a terápia vagy kezelés vizsgálatához: az egyik 
csoport megkapja a tablettákat, vagy átesik a 
kezelésen, amíg a másik placebót kap (egy „ál-

A 
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kezelést” vagy egy közömbös anyagot, mint pl. cukor-
tablettát), és sem a kutatók, sem a kísérletben 
résztvevők nem tudják, ki-ki melyik kezelést kapja, a 
placebót vagy a valódit. Ezért nevezik ezeket a 
tanulmányokat „kettős vaknak”. 
 
Ezeknek a klinikai vizsgálatoknak a nehézségei az 
alternatív gyógyászat terén nem egyedülállóak az új 
orvoslás számára. Sőt, az allopátiás orvoslás is 
zavarokat tapasztal az ilyen típusú tanulmányok 
során. A placebóhatás egyre rejtélyesebbnek bizonyul, 
és előfordulásának magas aránya a klinikai vizsgálatok 
során megkérdőjelezi ezeket a tanulmányokat. Nagyon 
leegyszerűsítve, a placebóhatás lényege, hogy amikor 
az illető személy kap egy kezelést, mondjuk egy új 
gyógyszert, amiben annyira hisz, vagy olyan magas 
elvárásai vannak ez irányban, hogy ha ezt a bizonyos 
kezelést kapja, az segíteni fog neki, akkor a kezelés 
tényleg használ – még akkor is, ha az illető a hatástalan 
cukortablettát kapta a tényleges gyógyszer helyett. A 
placebóhatás az oka annak, hogy minden ismert 
terápiás hatékonyságot nélkülöző kezelések segítenek. 
Az előnyös hatás kizárólag az illető saját hitéből vagy 
elvárásából ered. Nevezhetjük ezt akár a „tudat 
uralmának az anyag felett”, és nem járunk messze az 
igazságtól.  
 
A jelenlegi statisztikák arra utalnak, hogy a terápiás 
hatás harmada – és ez nem csak a gyógyszerekre, 
hanem sebészeti beavatkozásokra is vonatkozik – a 

placebóhatáson alapul. Ez egy megdöbbentő 
statisztika, ami felkeltette az orvostudomány figyelmét 
is, bár úgy tűnik, vonakodnak kiváltani a kettős vak 
próbákat újabb megoldásokkal. 
 
Új megközelítésre nemcsak azért van szükség, mert a 
placebóhatás fokozza a bonyodalmakat, hanem azért 
is, mert az új orvostudomány nem anyag-alapú 
orvoslás. Ismert, hogy amit gondolunk, az befolyásolja 
a biokémiánkat. Tudjuk, hogy amit hiszünk a 
gyógyulásról, az befolyásolja, hogy hogyan gyó-
gyulunk. Emiatt nevezik az új orvostudományt 
„holisztikusnak”. Mivel a tudat a gyógyulás 
elválaszthatatlan tényezője, a placebóhatást nem lehet 
egy kezelés hatékonyságának lemérésére használni. A 
kettős vak klinikai vizsgálatok elavultak és nem 
hatékonyak, mivel figyelmen kívül hagyják annak a 
valóságát, hogy az „információ” áthatja a gyógyulást. 
 

2. Egy újfajta, kapcsolat-alapú orvoslás létrehozása 
 
A szempontok sokkal összetettebbek annál, mint a 
placebóhatás figyelembe vétele a beteg részéről. A 
gyógyítóknak saját magukra és a betegeikre gyakorolt 
hatásra is egy teljesen új módon kell tekinteniük.  
 
 Gyakorlatilag a természet egyrészt azon a módon ad 
válaszokat az információkra, ahogyan feltesszük a 
kérdést. És a hit részét képezi ennek a bemenetnek, 
még akkor is, ha öntudatlan. Sok kutató úgy gondolja, 

hogy ez a hatás, a placebóhatáshoz 
hasonlóan, csak a betegekre vonatkozik. De 
ez nem így van. Rájuk ugyanúgy érvényes. 
Tanulmányok azt mutatták, hogy amit a 
kutatók hittek a kezelés hatékonyságáról, az 
befolyásolta a kezelésről szóló tanulmányuk 
eredményét. A kutató hite befolyásolja a 
kísérlet tényleges eredményét, olyan módon, 
hogy a vizsgált kezelésben hívők eredményei 
igazolják a feltevéseiket, a szkeptikusok 
eredményei pedig az ő elképzeléseiket 
támasztják alá – akkor is, ha pontosan 
ugyanazt a kísérletet végezték el! Ezt a hatást 
legtöbbet a pszi kutatásokkal kapcsolatosan 
vizsgálták, de érvényes minden kutatási 
területre. Ha a hit egy információs mező, 
amely befolyásolja, és esetleg részben 
strukturálja a valóságunkat, talán soha nem 
lehet valóban objektív vizsgálatokat végezni 
egészségügyi kezelésekkel vagy bármi 
mással kapcsolatosan. 
 
Ez azért nem olyan szörnyű helyzet; az 
egészségügy és orvostudomány esetében 
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arra ösztönzi a kutatókat, orvosokat és gyógyítókat, 
hogy valóban ismerjék fel, hogy részét alkotják a 
betegeik gyógyulási képletének, és nem mint 
technikusok, hanem a gyógyulási folyamat valós 
részeseiként. Emellett ez szélesebbre tárja az ajtót 
olyan kezelések számára, melyek már „tudat-alapúak”, 
mint például a gondolat-mező terápia (Thought Field 
Therapy, TFT), érzelmi felszabadító technika 
(Emotional Freedom Technique), és más hasonlók. 
Kimozdít minket a testnek gépként történő 
felfogásából a test-tudat, mint dinamikus holisztikus 
rendszer szemlélete felé, és ez az elmozdulás csak 
hasznos lehet az orvostudomány számára. 
 

3. Hol a határunk, és hol kezdődik a világ? 
 
Amennyiben az információs mezők alkotják az 
alapvető valóságot – és az új fizika ez irányba mutat –, 
akkor minden részese lesz a gyógyulási folyamatnak, 
nem csak a test. Az orvoslás tényleg holisztikus lesz 
abban is, hogy a környezet, étkezés, kapcsolatok, és 
életünk minden más aspektusa is része lesz a 
gyógyulási folyamatnak. Szervesen beépült fonalai 
leszünk egy végtelen kapcsolati hálózatnak, amely 
magába foglalja pszichológiai, érzelmi, táplálkozási és 
környezeti egészségünket. És ez mindannyiunk 
számára jót jelent, már nem izolált egyénként, hanem 
közösségek tagjaként tekintve magunkra, nemcsak 
egymáshoz, hanem a földhöz, sőt, az univerzumhoz 
kapcsolódva. Ez a szemléletmód az alternatív medicina 
köreiben már széles körben elfogadott, de még mindig 
idegen a legtöbb allopatikus orvos számára, akiknek a 
betegek még nagyrészt, vagy kizárólag a testüket, 
tüneteiket és patológiájukat jelentik.  Ez az elmozdulás 
az orvostudományban egy sokkal holisztikusabb 
nézőpont irányába kétségtelenül visszhangra fog 
találni a világunkban, befolyásolva nemcsak az 
egészséget, de társadalmi és kulturális egészségünket 
is. Egy olyan időszakban, amikor a föld kockázatos 
helyzetben van, az információs és energetikai orvoslás 
lehet az az egyetlen gyógyszer, amelyre szükségünk 
van a kapcsolataink helyreállításához, melyek az egész 
világ egészségével kapcsolódnak.  
 

Sarah Turner, Head of Research, NES Health 
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Tudatbiológia 
(részletek) 

 
 

Anyag és gondolat 
 

 mai tudatfizika egyik központi kérdése: 
hogyan vezethet bármiféle agysejt-tevékenység 
bármiféle tudatjelenségre? Hogyan, miféle 

úton-módon válik az agyi terület egyszer csak 
személyes élménnyé? David Chalmers ezt a kérdést 
„nehéz” kérdésnek nevezte, mert itt egy átmenet 
valósul meg két alapvetően különböző világ között: a 
csak fizikai jellemzőkkel (kémiai összetétel, ingerületi 
állapot, stb.) leírható idegsejtek tevékenysége és a csak 
pszichikai jellemzőkkel (érzés, értelmezés, jelentés, 
jelentőség, képi szemléletesség, stb.) leírható tudatvilág 
között. A személyes érzés – az érvelés szerint – nem 
mérhető fizikai műszerekkel, az agysejt kémiai 
összetétele pedig – úgy tűnhet – nem közvetlenül 
tudatos. De miért hajlamos az anyag eltökélt evolúciót 
kifundálni, és azt a Naprendszer-előállítással évmil-
liárdokon keresztül megvalósítani? Miért akar az 
anyag „átbukázni” egy könnyebb, szabadabb, belsőbb 
világba? És egy másik kérdés: hogyan hajtja végre ezt a 
bűvésztrükköt? Akárhogy  is, ez  a  puszta kérdés bizo- 

 
 
nyítja: létezik határ a fizika és a pszichológia között! 
De hogyan, ha a fizika egyetemes érvényű? Hol a határ 
a fizika és a pszichológia között? És miféle természetű 

ez a fizika-pszichológia határ: fizikai vagy 
pszichológiai? Egyik tanulmányomban 
megmutattam, hogy a materialista „valóság” és 
„gondolat” léte egymást kölcsönösen kizárónak 
tűnik. A materialista „valóság” ugyanis attól 
„valóság”, hogy gondolatainktól függetlenül 
létezik. Gondolataink pedig éppen attól 
gondolatok, hogy szabadon rendelkezhetünk 
velük, alakíthatjuk, továbbfejleszthetjük őket. 
Nem lehet, hogy a világ két felének egyike sem 
él meg a másik nélkül, hogy egyik sem igazán 
egyetemes, mindenre kiterjedő, feltétlen 
tényező? Lehet, hogy a valóság csak a gondolat 
által lehet valóságos, és a gondolat csak a 
valóság által gondolható el? Attól kezdve, hogy 
belehelyezkedünk az anyag fogalmába, nem 
látunk ki belőle, és tetszés szerinti útra 
indulhatunk az anyagi univerzumban. Ugyan-
így gondolataink világában is tetszés szerinti 
helyre röpülhetünk el. Tehát mindkettő 
egyetemessége kétségbevonhatatlan. De akkor 
egyetemességük nem kizáró jellegű, az egyik 
egyetemessége nem zárja ki a másik létét, sőt, 
egyetemességét sem! Nem ugyanarról az 
univerzumról van szó, mindegyik más 
végtelenségben él. De ezek a „különálló” 

végtelenségek mégsem állnak külön, hiszen mi 
mindkét világ tagjai vagyunk egyszerre. Ez a 
különállás tehát csak látszólagos, csak az anyagi és a 
tudati mai, leszűkített fogalmából adódik. Az anyag és 
a tudat fogalma tehát általánosításra szorul: és ebben 
az általánosabb anyag-tudat fogalomban a két 
egyetemesség egy magasabb, átfogóbb egyetemes-
séggé olvad össze. Ez az átfogóbb, teljes, végső 
egyetemesség az élet valódi otthona. Ez a végső 
egyetemesség az, amely által a természetes értelem 
magasabb az egyszintű, egyoldalú értelemnél. Ez a 
végső egyetemesség az, amelyben egységes egészet 
képeznek a korlátozott fogalmak által létsíkokra 
szétdarabolt világok: a fizika, a biológia, a pszic-
hológia. Ez a végső egyetemesség az, amelyben a 
fizika, a biológia és a pszichológia a levelek a Világfán: 
mégpedig az „élettelen”, élő és tudatos világlevelek, 
amelyek mind az Élvezet Törvényét jelentő központi 
ágból sarjadnak ki és ágaznak el. Ez a végső 
egyetemesség az, amelyben a Világegyetem ma is 
egységes egészként él, lélegzik és beszél. A végső 
valóság és a felszíni valóság tehát másfajta törvényeket 
követ! 

A 
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Az egyetemességek relativitása azonban nemcsak a 
fizikát és a pszichológiát érinti. Még mélyebben van az 
„egyetemes kutya” elásva. Kurt Göddel 1930-ban 24 
éves korában bizonyította be a matematika 
egyetemességének relativitását. A Göddel-tétel a 
matematika egyik legfurcsább és legvitatottabb tétele. 
Azt mondja ki, hogy nem alakítható ki olyan 
matematikai gondolkodáskör, amely egyszerre három, 
természetes követelménynek megfelelhetne: a.) véges 
lépésszámban írja le minden állítását, b.) mentes az 
ellentmondásoktól, és c.) teljes – azaz minden 
matematikai tételről képes eldönteni, igaz-e vagy 
hamis. Minden matematikai gondolkodáskör 
alapfeltevéseken, úgynevezett „axiómákon” nyugszik. 
Gödel tétele tulajdonképpen azt mondja ki, hogy a 
matematika egyes paradoxonainak oka nem a hibás 
alapfeltevés, hanem az alapfeltevések módja, a 
matematika alaptermészete nem képes a három 
követelés egyidejű teljesítésére, vagyis a valóság véges 
matematikai lépésben történő ellentmondásmentes 
leírására.  
 
Régóta ismert az az ellentmondás, amely a fogalmi 
gondolkodás sajátos szabadságától és alkalmazási 
terepének egyetemességéből következik. 

 
Az egyik ilyen alapvető ellentmondás magából a 
gondolkodás természetéből adódik. A gondolkodás 
maga sem lehet meg fogalmak nélkül, és ezért minden 
magyarázat előzetesen bevezetett fogalmakon kell 
alapuljon. De a fogalmak előzetes bevezetésének 
előzetes gondolkodáson kell alapulnia. Egyik tényező 
sem lehet meg a másik nélkül, tehát egyik sem lehet a 
másik oka. Úgy tűnik, a gondolkodás legvégső alapja 
logikai ellentmondásokra épül! Ez a végső világbeli 

paradoxon jelenik meg az ismételt rákérdezésben. Mi 
az, hogy gondolkodás? A „mi” egy olyan kérdő 
szócska, amellyel a gondolkodás tárgyát, célpontját 
idézzük meg, idézzük meg mágikus módon belső 
szemeink elé. De itt a következő lépés: Mi az, hogy 
„kérdő szócska”? Mi az, hogy „mágikus”? Mi az, hogy 
„belső”? Mi az, hogy „szem”? Minden kérdésre 
biztosított a következő kérdés lehetősége, azaz minden 
kérdés elgondolása maga gondoskodik a kérdés 
fogalmilag egy szálról, több szálra csatlakoztatásáról. 
És bár igaz, hogy minden nyelv szókészlete véges, és 
így végső soron egy idő múlva visszajuthatunk 
egyfajta világfeltáró utunk során a kezdetekhez, de ez 
a visszatérés a folyamatos elágazások miatt nem jelenti 
egyben az összes felmerülő gondolat-ág lezárását, 
legfeljebb egyetlen egyét. Megfogtunk valamit, és az a 
valami egyre gyorsabban reppen el kezünkből, s minél 
inkább rohanunk utána, annál gyorsabban röpül el 
előlünk. Miféle távirányítós madár ez, amelynek szíve 
elménkben dobog, amelyet elménk megmaradási 
gesztusa röptet, ráadásul rohamosan táguló 
távlatokba? Miféle csodaszarvas vágtat itt el az orrunk 
elől a végtelenbe? Ez a végtelenbe szédülés az elme 
határait emelgeti, ez az egyetlen feladata, és a cél: a 
természetes, végső értelem kigyújtása. Ahogy a 

négyzetgyökvonás kivezet 
a racionális számok 
birodalmából, úgy vezet 
ki a végső értelem az 
egysíkú gondolatvilágból. 
És ami előttünk van, az 
egy mágikus fényben, az 
Élvezet Elvén elágazó 

gondolat-birodalmának 
összessége: a fizika, a 
biológia, a tudatmeg-
ismerés – és a művészet, a 
szépség, a tökéletesség, a 
kiteljesedő gazdagság 
mágikus birodalmai. Nem 
szédületes elgondolni, 
hogy sokszor száraznak, 
elvontnak, komolynak ér-
zett matematika és fizika 

birodalmai az Élvezet gyönyörű Világelvének, a 
kozmikus Világfának elágazása? 
 
Michael Lipkind a gondolat eredetének kérdését a 
Göddel-féle, nem-teljességi tétellel világítja meg. Az 
anyag útja az öntudat felé egy, az előző logikai sorral 
összevethető lépés-sort jelent. Ebben lépés-sorban az 
egyik egyetemesség átcsap egy másféle egyetemes-
ségbe, tehát a Göddel-tétel nem-teljességre vonatkozó 
állítása fokozottan érvényes. Egyféle kiút létezik: a 
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Göddel-kapu. A Göddel kapu egyszerűen azt jelenti, 
hogy ha a három követelmény: a véges leírhatóság, az 
ellentmondás-mentesség és a teljesség (minden állítás 
igazsága vagy hamissága bizonyítható) teljesíthetetlen, 
akkor válasszunk ki kettőt közülük. A matematikai 
modell három alapkövetelményéből a másodikat, az 
ellentmondás-mentességet semmiképpen nem lehet 
eldobni – ezzel a tudósok igényei összeférhetetlenek 
lennének. Ha a harmadik követelményt adjuk fel, 
akkor a végességet és az ellentmondás-mentességet 
tartjuk meg – ez az építő, ún. konstruktív bizonyítékok 
útja. A végesség feltételének feladása a teljesség és az 
ellentmondás-menteség megtartását jelenti. Elveszítve 
a véges leírást, nem kapunk építő, konstruktív 
bizonyíthatóságot. Eldönthetetlen kérdések, megoldha-
tatlan problémák jelentkeznek ebben a meg-
közelítésben. Az arany középút a véges, de nem teljes 
(„könnyű”) problémák és a teljes, de végtelen 
(„nehéz”) problémák között lehetséges, ha találunk 
egy, az előző formális rendszernél átfogóbb, bár véges 
rendszert. És épp ez az, amit Lipkind a tudat és az 
anyag közti átmenet vizsgálatára javasol.  
 
Vizsgáljuk az anyag általános fogalma helyett csak az 
élő rendszereket! A „nehéz” kérdés nem attól lesz 
könnyebb, ha egy olyan természetes jelenségre 
vonatkoztatjuk, mint az élet, és azt kérdezzük meg, 
hogyan lesz egy élő rendszer öntudatos. Ha ugyanis a 
redukcionista módszerrel az élő rendszert élettelen 
alkotóelemeire vezetjük vissza, akkor az élet és tudat 
közti híd egyben az élettelen anyag és a tudat között is 
átível. Nem-redukcionista szempontból viszont 
remélhető, hogy egy átfogóbb formális rendszerben, 

amelyben az élettelen építőkövek egyéb – később 
meghatározandó – tulajdonsággal is rendelkeznek, a 
„nehéz” probléma megoldható. 
 
A klasszikus dualista filozófia elvi űrt támaszt a 
tudatos (ezalatt Lipkind az emberi öntudatot érti) és a 
nem-tudatos birodalmai között. A nem-tudatos 
birodalom a klasszikus dualizmus elképzelésében 
magába foglalja a fizikai és a biológiai szférát is, 
feltételezi, hogy a biológia törvényei levezethetők a 
fizikából. A vitalizmus ezzel szemben az élő és a nem-
élő között lát elvi különbséget, feltételezi, hogy a tudat 
levezethető a biológia törvényeiből. A vitalista 
megközelítésben az alapkérdés tehát: „mi az élet?”, 
míg a „mi a tudat?” kérdés másodlagossá válik. Az élet 
szférája az öntudaténál tágabb, és ezt tekintve a 
formális alaprendszernek, a Göddel-gyűrű átérhetővé 
tehető. Élet létezik tudat nélkül, míg tudat nem létezik 
élet nélkül. Elérhető, hogy a vitalista fogalmi 
rendszerben mindhárom Göddel-követelmény 
teljesüljön! 
 
A tudat csak testi folyamatokkal összefüggésben 
tekinthető biológiai jelenségnek. Még a gondolat-
tartalmak is testi folyamatokkal függnek össze. A 
mostani vizsgálat célja a testi folyamatok és a tudati 
jelenségek közti egyértelmű kapcsolat felderítése. 
Alekszander Gurvics, orosz biológus, Bauer Ervin 
laboratóriumának munkatársa dolgozta ki az anyag-
tudat kapcsolat vitális megközelítésének talán 
legkövetkezetesebb formáját. Két jelenséget vett 
figyelembe: az egyik a külső inger útja a tudati 
jelenséggé válásig. A másik az egyénben folyamatosan 

kavargó gondolatáram, ami 
az összes egyéb pszichikai 
folyamat hátterét alkotja. Egy 
képet alkotva, ez a gondolat-
áram olyan, mint egy folyó, 
melynek hullámain utaznak a 
kisebb-nagyobb jégtáblák, 
faágak, kis állatkák, levelek, 
stb. – a tudatos gondolatok. 
 
Az első jelenségeket (inger-
érzéklet) vizsgálva egymásra 
következő lépések láncolata 
indul a testi szférából a tudati 
felé. Eközben el kell jutnia 
egy ponthoz, ahol a fo-
lyamatosság megtörik, egy 
űrig a testi és a tudati között. 
Eddig a pontig az inger 
terjedése teljes mértékben 
leírható elvben fiziko-kémiai, 
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biokémiai és fiziológiai eszköztárral. Az űr után a 
leírás csak a pszichológia nyelvén történhet. Nincs 
rosetta-kő a fizika és a pszichológia nyelve közt, amely 
több nyelven írná le ugyanazt, és így a két leírás 
megfeleltethető lenne egymásnak. A pszichikai szféra 
biológiai alapú leírásának tehát magyaráznia kell a 
folytonosság megszakadását, az űr létét 
 
A klasszikus neuron-elmélet ezt a problémát két 
módon közelíti meg: 
 
a.) radikális leírás: az ingertől az érzet felé terjedő lánc 
testi folyamatának minden egyes lépése elvileg 
egylényegű, elvben nem különböznek egymástól. A 
testi folyamat tehát az inger vezetésére redukálható, a 
receptortól a folytonosság megtöréséig. 
 
b.) mérsékelt (intuitív) leírás: az inger a receptortól az 
űrig terjedve egyre összetettebbé válik, úgy, hogy az 
utolsó láncszem a testi folyamatban már 
alapvetően különbözik a korábbiaktól. Itt 
nem egyszerűen ingervezetésről van szó, 
hanem a mozgó ingerület minőségi át-
alakulásáról. Ez a minőségi átalakulás 
szükséges ahhoz a különleges minőséghez, 
amellyel átugorható az agy-tudat határ. Sem 
a fiziko-kémia, sem a neurofiziológiai adatok 
nem alkalmasak ezen alapvetően új minőség 
leírására. 
 
Az alapvetően új minőség létrejötte a 
tudatosodáshoz vezető testi folyamatokat az 
egyéb testi folyamatoktól alapvetően el-
térőnek mutatja. Ez az új minőség világosan 
leírható és meghatározható. 
 
Vannak-e az életjelenségeknek a pusztán 
fizikai jelenségektől alapvetően különböző 
jellegzetességei? Ezt senki sem tagadhatja. De 
azt jelenti-e ez, hogy léteznek a biológiának a 
fizikától lényegében különböző, tehát a 
fizikából levezethetetlen, saját törvényei? Az uralkodó 
„tudományos” világnézet, a redukcionista mate-
rializmus a biológia törvényeit a fizikából 
levezethetőnek tartja. Rámutattam arra, hogy Atkinson 
redukcionista nézete úgy igyekszik levezetni a lepke 
táncát a fizika törvényeiből, hogy közben huszonhét 
kulcsfontosságú lépésben játszik kulcs-szerepet a 
véletlen (G.A. Janus, 1989). Mivel Atkinson 
világnézetében ez a véletlen teljesen vak, vagyis az 
általa elindított folyamat iránya is így természetesen 
csak véletlen lehet, ezért e 27 véletlen azonos irányba 
mutatása ismét egy véletlent igényel. 
 

Mivel nézetem szerint a véletlen magyarázó ereje 
nulla, és a véletlennek 27-szeres egybeesése szintén a 
véletlenen túlmutató magyarázatot igényel, ezért 
Atkinson kísérlete valójában csak azt bizonyította, 
hogy a fizikai és a biológiai kapcsolata hu-
szonhétszeres véletlenkapun tartható csak fenn, olyan 
vaktában forgó kapukon, amelyek csak ritka véletlen 
egybeesés esetén állnak mind azonos irányba, s teszik 
lehetővé az átjárást. Egy ilyen forgó véletlenkapu 
alaposan megnehezíti az erőátvitelt forgócsapággyal 
csuklósan csatlakozó erőkarok között. Képzeljük el, 
hogy egy erőkar egyik végére erőt gyakorlunk, s ezt az 
erőt a véletlenszerűen forgó csuklóra csatlakozó kar 
átviszi a második kar végére, ahol ismét egy 
véletlenszerűen forgó csuklós karhoz csatlakozik, és 
így tovább… huszonhét lépésben. Ki lehet-e jelenteni, 
hogy az első kar mozgásából levezethető a huszon-
hetediké, ha nem ismerjük a csuklók forgásának 
törvényeit? 

 
Egyik tanulmányomban megmutattam, hogy a fizika 
attól fizika, hogy olyan alapelveket vesz fel, amelyek 
az adott rendszert élettelen rendszerként jellemzik. Ez 
az alapelv a „legkisebb hatás elve”. A legkisebb hatás 
elvéből (ennek a Lagrange függvény által megadható 
alakjából) levezethető a relativitáselmélet, a kvan-
tummechanika és természetesen a klasszikus fizika 
összes alapegyenlete, megmaradási tétel alakjában. 
Abból, hogy az élő rendszerek minőségileg kü-
lönböznek az élettelenektől, következik, hogy a fizika 
alapelvéből nem vezethető le egy lényegileg különböző 
alapelv, amely az élő rendszerek viselkedését jellemzi.  
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Hamis az a látszat, hogy a 
fizika egyetemessége kizáró-
lagos, hogy nem engedi meg 
másfajta egyetemesség pár-
huzamos fennállását. A 
fizika és a biológia között 
tehát elvi különbség áll fenn. 
A biológia törvényei tehát 
elvileg nem vezethetők le a 
fizika törvényeiből. Ugyan-
erre az eredményre jutott 
Bauer Ervin, az elméleti 
biológia megalapítója is. Ez 
az elvi különbség a fizika és a 
biológia között a tudat-
kutatás szempontjából is 
döntő. Az élettelen világ, az 
élet- és tudatjelenségek há-
rom szintje ugyanis egy 
minőségi ugrást, elvi kü-
lönbséget (röviden: űrt) követel meg. A ma népszerű 
dualista nézet szerint ez az űr az élet- és a 
tudatjelenségek között áll fenn. Csakhogy az élő 
szervezetek egységes szerveződése és a tudat 
szerveződése ugyanazon folyamat kifejeződései. A 
vitalista nézet szerint elvi különbség van az élettelen- 
és az életjelenségek között, nagyobb, mint az élet- és a 
tudatjelenségek között. Az eddigiekben azt az 
álláspontot kezdtem ismertetni, amely a tudat 
megjelenését biológiai szempontból vizsgálja: milyen 
új, biológiai jelenséghez kötődik a tudat megjelenése?  
 
 
Michael Lipkind – Alekszander Gurvics, a századelő  
jelentős biológusa nyomán – azt vizsgálta meg, hogyan 
terjed az érzékszervi ingerület az agyközpontba, 
hogyan válik minőségileg mássá, szubjektív 
minőséggé, érzetté. Ehhez először meg kellett 
határoznia, melyek az agykéreg mint egész jellemzői, 
azok a jellemzők, amelyek nem vezethetők vissza az 
agykérget alkotó elemek, az idegsejtek tulajdonságaira. 
Gurvics az agykéreg szerveződésében a következő 
sajátos tulajdonságokat vette észre: 
 
A, Egy adott receptorhoz, érzékszerhez tartozó 
agykérgi terület sejtjeinek száma jelentősen nagyobb 
(talán nagyságrendekkel is), mint a receptorból a 
feldolgozó agyterülethez befutó idegszálak száma. 
 
B, Az agykéreg idegsejtjei szabályos térbeli 
elrendeződést, mintát és irányítottságot mutatnak. Ez 
arra a következtetésre vezet, hogy a sejtek közti 
kapcsolat térbeli, geometriai természetű. 

C, A kéregsejtek gazdagok 
citokromatinban, ami az 
idegszálak legtávolabbi ré-
szeiben is megtalálható. 
 
D, A kéreg rendkívül 
érzékeny méregre és oxi-
génhiányra. Ezek olyan 
koncentrációja, amely a 
szervezet egyéb, agykérgen 
kívüli területeit nem za-
varja, az agykéregben éles 
rendellenességet okoz. 
 
Gurvics az agykéreg mint 
egész egységes szerveződé-
sének biológiai alapját ke-
reste. Az egész koncepciója 
kikerülhetetlenül vezet o-
lyan mértani fogalmakhoz, 

mint a térbeli helyzetet megadó koordináták, amelyek 
az egészet alkotó elemek térbeli elrendeződését írják le. 
Ekkor pedig, ha az egészben zajló bármely folyamat 
bármely tulajdonsága a térbeli koordinátáktól függ, a 
folyamat egy erőtérben zajlik le, hiszen ez az erőterek 
lényegi ismertetőjegye. 
 
Létezik tehát egy térbeli, vektoriális biológiai erőtér, 
amely az agykéreg mint egész tulajdonságait 
meghatározza!  
 
(…) 
 
A klasszikus felfogás szerint az agykéreg csupán 
„reagáló készülék”. Ez a felfogás csak azokat az 
érzéseket tudja magyarázni, amelyek ingerek hatására 
lépnek fel. Így nem marad mód azon érzések 
magyarázatára, amelyek az elme működése 
következtében lépnek föl, mint például egy felismerés 
következtében fellépő izgatottság. Ezzel ellenétben, a 
Gurvics-féle  felfogásban a teljes erőtérnek megvan a 
saját független élete. 
 
 Hogyan keletkeznek az érzések az 
agykéregben? Gurvics tér-elméletében a tudat az 
agykéreg egészének egységes elektromágneses tere 
(makrotér), amelyben az érzések az egységesen, 
önállóan viselkedő makrotér helyi változásainak (a 
mikrotérnek), a mikrotér térbelileg szervezett 
szerkezetével kapcsolatosak. Az emlékek ennek a 
helyi, egy adott időpontban fennálló mikrotér-
szerkezetnek a nyomai. Vizsgáljuk meg, hogyan 
alakulhat át egy külső érzékszervvel szerzett 
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információ (úgynevezett „afferens” impulzus) belső 
emléknyommá! 
 

 
 
A klasszikus biológia kétféle módot ajánl a külső 
érzéklet – belső eseménylánc megvalósításához: a 
tisztán kémiai reakciókat és az elektromos potenciál 
átterjedését, elvezetését. Gurvics észrevette, hogy ezek 
egyike sem képes számot adni az ugyanabban az 
idegszálban terjedő, tartalmilag a legkülönfélébb 
ingerek rendkívüli, minőségi változatosságáról. Az 
elektromos potenciál értéke és lefutása ugyanis 
szigorúan hasonló módon megy végbe minden 
ingerületnél, és a kémiai reakció-fajták is tipikusan 
megegyeznek. Gurvics ezért arra következtetett, hogy 
a kémiai reakciók információ-hordozása nem 
korlátozódik a kémiai reakciótermékek létrehozására, 
hanem emellett a reakciókban részt vevő molekulák 
mozgása és alakváltozásai, tehát térbeli jellemzői 
játszanak ebben szerepet. 
 
Gurvics nem vizsgálta meg, hogyan tevődhet át a 
molekulák térbeli viszonyainak változása az agy 
tartalmilag megfelelő feldolgozóközpontjaiba: a 
beszédinger a beszédközpontba, a zene élménye a jobb 
félteke megfelelő központjába, stb. Valójában ezeket a 
molekuláris változásokat közvetíteni kell az agykéreg 
egészére, hogy ott tudjanak rögzülni, ahol fel-
dolgozóközpontjuk van. Szükség van tehát az egyes 
ingerek olyan átdolgozására, amikor ezek lényege 
mozgékonnyá és a térben mindenhová szállíthatóvá 
válik. Az egyes ingerek ilyen madár-állapotba kerülése 
már azt jelenti, hogy a fizikai, mennyiségi inger 
átváltozott könnyű, légies, mindenhová egy pillanat 

alatt eljutható és ott fennmaradó létformájúvá: azaz 
élettel, lélekkel töltődött fel. Ilyen létformát pedig 
éppen az elektromágneses erőtér tesz lehetővé. Az 
elektromágneses erőtér ugyanis őrzi a ráható erő-
hatásokat. Így ha elektromosan polarizált, megnyúlt 
molekula elmozdul, a molekulát körülvevő elek-
tromágneses erőtérben egy hullámot kelt. A hullámok 
sajátsága, hogy az őket előidéző változások teljes képét 
őrzik: olyan jegyzőkönyvek, amelyek az eset teljes 
dokumentációját tartalmazzák. A molekula változá-
sainak gyorsírásos, elektromágneses jegyzőkönyve 
tehát mint egyfajta titkosírás, minta („engram”) 
belekerül az eddigi eseményeket feljegyző elek-
tromágneses térbe, és annak mikroszerkezetében 
utazik szerteszét, ameddig a tér terjed, vagyis az 
agykéreg egészét betöltve és tovább, a szervezeten túl, 
az Univerzum határai felé. Figyelemreméltó sajátsága 
ezeknek a mintáknak, hogy képesek egymás tartalom 
szerinti, tehát értelem szerinti felismerésére, és az 
azonos eseményhez tartozó összes mintázat a 
különböző agyközpontokban feldolgozva végül 
egyetlen egységes élménnyé áll össze és mint ilyen, 
egységes élmény raktározódik el. Az egységes 
élménynek ezek szerint kell legyen egy olyan 
mintázata, amely az egységes élmény egységes jellegét 
biztosítja – és ennek a „szervező mintának” (ami nem 
lehet más, mint a minták kapcsolódási rendszere) 
képesnek kell lennie a feldolgozott, kielemzett 
érzékleteket újra egységessé szervezni. Vagyis 
miközben képpé, hullámmá, tudativá „bukázik” az 
inger, az átbukázás folyamatának minden részlete is 
feljegyződik, mintegy pót-mintázatot, kísérő-indexet 
kap, amelynek révén részekre elemzése után az 
egységes értelmezés megtörténhet. 
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Szemben a kémiai változattal, a molekulák kölcsönös 
helyváltoztatási és alakmódosulási változatossága 
gyakorlatilag nem korlátozott. Így az érzékszervtől az 
agykéregbe utazó impulzus egy „deformációs 
hullámmal” kapcsolatos, amely az idegszálban terjedő 
impulzust kíséri. Amikor az impulzus erős 
elektromágneses térbe kerül, ez módosíthatja a 
deformációkat. Másrészt a deformációknak lehet 
sejtbeli, citokromatinbéli összetevője is, és az maga is a 
tér forrása lévén, módosítja az elektromágneses tér 
egyes jellemzőit. Ezek az elektromágneses változások 
vezethetnek arra, hogy bizonyos deformációk időben 
állandósuló, irreverzibilis nyomokká („vestigia”) 
alakulnak. Ha ezen deformáció önmagát fenntartása 
gyenge, az emléknyom elenyészik, ha mérsékelt, 
szinten tartó mértékű, lappangó, látens állapotba kerül 
(emléknyom). Az eredeti impulzushoz, a deformációt 
fenntartó impulzushoz hasonló impulzus 
hozzáadásával a lappangó emlék aktiválható, és akkor 
tudatosan is képesek vagyunk az emléknyomból az 
emléket visszaidézni. 
 
Ezek a lappangó, tudatküszöb alatti emlékek lassan 
felhalmozódnak az agykéregben és módosítják a helyi 
mikrotereket. Ezek az enyhe, szinte elhanyagolható 
változások elkerülhetetlenül megváltoztatják a 
makrotereket is. Még lassabban ezek a parányi 
változások az agykéreg egészének általános terét is 
módosítják. Gurvics az emlékek felhalmozódásával 
értelmezi a psziché életkor növekedésével járó 
módosulását, a psziché érését. 

Gondolataink, érzéseink saját lényünk meg-
nyilvánulásai, amelyekért mi magunk vagyunk a 
felelősek. Lényünk önállósága abban áll, hogy saját 
hatókörében saját törvényei, szempontjai szerint dönt. 
Saját szempontjaink sem állandóak, hanem mindig az 
adott helyzetben önállóan kialakíthatók. Így tehát 
nincs egyértelmű kapcsolat a külvilág eseményei és a 
mi viselkedésünk, válaszaink között. A külvilági okok 
tehát nem váltanak ki automatikusan, egyértelműen, 
minden további nélkül belső világi okozatokat. A 
külvilági színtérre korlátozódó tudomány így saját 
korlátaiba ütközik az emberi psziché értelmezésének 
problémájában. Így a klasszikus  idegsejt-elmélet sem 
képes a tapasztalható interdeterminisztikus jelenségek 
létére magyarázatot adni. 
 
Alekszander Gurvics ezt a látszólag tisztán spekulatív 
problémát szövettani-fiziológiai alapokra helyezte, 
melyekre a vektoriális biológiai tér elméletét 
alkalmazta. Felvetette a kérdést: lehetséges-e az 
impulzus terjedése az agykéregből a végrehajtó 
szervekhez (a test működtetéséhez), amikor a 
szervezet minden érzékszerve kikapcsolt állapotú? Bár 
ilyen kísérlet szigorú értelemben kivihetetlen – az 
összes érzékszerv teljes elszigetelése a külvilágtól (pl. 
szamadhi-tankban) nehéz feladat – de feltehető válasz 
az IGEN. Másként megközelítve a kérdést: ha 
szigorúan állandó, egyöntetű ingerek áradata éri a 
szervezetet, és mérjük a szervezet válaszait, kétféle 
eredményt kaphatunk. Az első esetben a szervezet 
különböző válaszai, feljegyzett ténykedései mind 
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egyforma gyakorisággal lépnek fel. Ez a teljes 
indeterminizmus esete. A másik esetben egy bizonyos 
fajta reakció az uralkodó, és a többi ekörül oszlik el 
véletlenszerűen, Gauss-eloszlással jellemezhetően – ez 
a nem-teljes indeterminizmus esete. Teljes 
determinizmus akkor állna fenn, ha a szervezet 
ugyanazokra az ingerekre mindig szigorúan 
ugyanazzal a „kötelező” viselkedéssel válaszolna. A 
biológiában a tapasztalat szerint a részleges 
indeterminizmus esete észlelhető – ezt nevezte Gurvics 
„észlelhető indeterminizmusnak”. 
 
A konvencionális nézőpont erről az észlelhető 
indeterminizmusról úgy próbál számot adni, hogy 
ennek az oka az agykéreg rendkívüli bonyolultsága. 
De ez csak ál-magyarázat, hiszen ezzel csak azt 
mondja, hogy az agykéreg működése számára 
áttekinthetetlen, és a magyarázat éppen az agykéreg 
áttekinthetetlen környezeteiben található. Ugyanakkor 
épp ez a klasszikus szemlélet az, amely csak kémiai 
reakciókra és elektromos potenciálok terjedésére 
egyszerűsíti le az agyműködést.  
 
(…) 
 
Ki kell mindezt egészítsem saját elméletemből 
következően egy lényeges szint figyelembevételével. 
Valójában ugyanis többről van itt szó, mint puszta 
tetszőleges vagy alkalom adta módosulásról. Az 
emberi agy működése ugyanis nemcsak fizikai-kémiai-
elektromágneses törvényeknek kell megfeleljen, 
hanem mindezek mellett és fölött képesnek 
kell lennie arra, hogy a logika és az 
értelemszerű szerveződés törvényét kövesse. 
Így tehát a logika törvényei számára 
áttekinthető formába kell öntődnie a bejövő 
ingernek. És ha ez a forma egy elektro-
mágneses hullám, amely mintázatában őrzi az 
információt, akkor ezeknek a mintázatoknak 
képesnek kell lenniük az átfogó tudati erőtér 
szempontjai szerinti logikai rendbe 
szerveződni. Azt is mondhatjuk, hogy 
eközben a logikai szerveződés testet ölt az agy 
fizikai-kémiai- elektromágneses folyamatai-
ban. 
 
A biológiai szerveződés szintjei: a molekuláris 
(anyagcsere), a sejtszintű (sejtosztódás, 
differenciálódás és szövetképződés), és a 
szervezet egészének szintje (morfogenezis, 
ideg-izom rendszer, agyszerkezet és agy-
működés). A tudat szerveződési szintjei: 
érzések, a kaotikus gondolatáram, az emlék-
nyomok és a visszaidézés. A logikus gon-

dolkodás lehetősége az érzések és a tudatos 
gondolkodás szintjén is adott. Az a tapasztalati tény, 
hogy az agyműködés és a tudati működés ösz-
szefüggnek, kölcsönhatnak, azt bizonyítja, hogy az 
agyműködés több, egymástól lényegesen különböző 
szinten zajlik. Ezen szintek mindegyikének megvan a 
maga szerveződési törvénye, és mindegyik szint képes 
biztosítani a fölötte lévő szint szerveződését is. Miféle 
kapcsolat állhat fönn az egyes szintek között? Ha 
szoros lenne ez a kapcsolat, akkor az egyes szinteken 
adott szerveződések egyszerűen átfolynának egy-
másba, és az egyes szintek nem különülnének el. Tehát 
a szintek közti kapcsolat laza és nem kötelező jellegű 
kell legyen. A szintek közötti térben a kapcsolat olyan 
légies, könnyed, változásra hajlamos kell legyen, amely 
egyfajta érzékenységgel ruházza fel ezt a szintek 
közötti köztes állapotot. A szintek közötti kapcsolatban 
tevődik át az információ a másik szintre, tehát ennek a 
köztes állapotnak szabályoznia, vezérelnie kell tudni a 
fölöttes szintet, amelyben az információ már finomabb, 
feldolgozottabb. Ugyanakkor a feldolgozottabb in-
formációnak letisztult tartalmai össze kell tudjanak 
hangolódni ahhoz, hogy értelemszerű rendbe 
szerveződhessenek, tehát a köztes állapotnak 
visszafelé, az alacsonyabb szint felé is vezérlő hatással 
kell rendelkeznie. Így az összes szint vezérlésében, 
szervezésében éppen a leglégiesebb, köztes szint a 
központi tényező. Ugyanakkor éppen ez a rendkívüli 
érzékenység az, amely a szinteken lezajló fizikai 
folyamatok vezérlésének légies, könnyed és 
asszociatív, vagyis szellemi, tudati jelleget ad. 
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A tudat működése tehát magában foglalja a Természet 
legmélyebb titkát: a Természet kapcsolótáblájának 
Bornemissza István által felfedezett elvét. A Természet 
kapcsolótáblájának elve azt jelenti, hogy a Természet 
törvényei – a fizika, a kémia, a meteorológia, a 
biológia, a geofizika, az égi mechanika, az asztrofizika, 
stb. - különböző gondolkodási síkokat, rendszereket 
jelentenek. A valóság természete nem ezek összegében, 
hanem ezek mélyebb kapcsolatában rejlik. Ez a 
mélyebb kapcsolóelv bukkan elénk a véletlen 
alakjában. Valójában azonban ez csak „vél”-etlent, azaz 
váratlanságot jelent, amit nem véltünk volna az 
eddigiek alapján. Az eddigiek alapján egy adott 
gondolkodási rendszer kereteiből kitörő jelenségekről 
van itt tehát szó. Ezek a gondolkodási rendszert 
meghaladó, átfogóbb törvények a Természet 
logikájának kifejeződései, a természetes gondolkodás 
magasabb logikájának kifejeződései, amelyek 
magukban hordozzák a gondolkodást megújító, 
újjáteremtő tényezőket. Ezek a szintek közti 
kapcsolódások attól a tényezőtől függnek, amely az 
összes egyoldalú szinten kívül áll: és ez maga az élet 
megtáltosodásának, csodálatos, hihetetlen, bűvös 
lenyűgöző erejének őrjítő varázsa, a tudatosság 
csodája, a lélek igazsága. 
 

 
 

A tudat székhelye 
 
Amellett, hogy a filozófusok megkísérlik megérteni, 
meghatározni a tudat fogalmát, szerepét életünkben és 
– ha úgy adódik – a kozmoszban, nem árt a 
természettől a megfigyelések tudományos mód-
szerével is megpróbálni ellesni a tudat titkát. A 
biológia egyik legnagyobb rejtélye, hogyan képes az 
emberi szervezet alkotó, önálló, spontán viselkedésre, 

hogyan lehetséges a gondolkodás önállósága és egyben 
érvényessége. Hogyan képesek az embert érő külső és 
belső ingerek a puszta fizikai közvetítésen túl 
egyszerre szubjektív jelentést kapni, és az őket 
közvetítő anyagi folyamatokra érvényes fizikai 
törvények betartása mellett egyben a szervezet szá-
mára szükséges biológiai törvények érvényesüléséhez 
kellő feltételeket előidézni úgy, hogy eközben a lény, 
akikben az ingerfeldolgozás folyamata zajlik, úgy 
érezhesse, hogy itt elsősorban saját személyes akarata 
vezérli a folyamatokat? 
 

 
 
Az agykutatás ma már olyan módszerekkel 
rendelkezik, amelyekkel az egyes idegsejtek 
elektromos állapotát, az egyes agyi területek 
aktivizálódását figyelemmel tudja kísérni. 
Megállapították például, hogy léteznek az emberi 
agyban látási, hallási, szaglási, mozgási, stb. területek. 
Megfigyelték, hogy azok a személyek, akiknek a 
látókérge károsodott, elroncsolódott, mégis érzékelik a 
látványt, de ez az érzékelés a látókéreg hiánya miatt 
nem tudatosul.  Ez pedig azt jelenti, hogy a cselekvést, 
mozgást vezérlő mozgatóidegekhez akkor is eljuthat a 
látási információ, ha a feldolgozás legutolsó állomása 
hiányzik! Hogyan képes átugorni az információ ezt az 
állomást? A mozgás szervezését a molekuláris 
biológiára támaszkodó agyfiziológusok kizárólag 
közvetlen molekuláris érintkezéssel, anyagátvitellel 
tudják magyarázni. De ha az anyagáramlást biztosító 
vezetékek a legfontosabb utolsó állomáson, ahol az 
összes vágány összefut, hirtelen megszakadnak, akkor 
miféle folyamat biztosíthatja a gyakran szinte 100%-os 
információátvitelt? 
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Ha viszont a látóközpont nem összegzi a látási 
információt, vagy a látási információk a látóközpont 
megkerülésével közvetlenül is eljuthatnak a moz-
gatóidegekhez, akkor a látóközpont vajon csakis a 
tudatosítás célját szolgálja? És vaklátás esetén a 
főállomásról, a tudatosító látóközpontból ugyan nem 
fut be jel, de a végső mozgató idegsejt a fő 
szinapszison kívül még ezernyi mellékszinapszisból 
értesül a dolgok állásáról? Honnan tudhatja egy 
mozgatóideg, központi feldolgozó egység hiányában, 
hogy az egyik mellékszinapszisról befutó ingerület 
éppen milyen látási információt hordoz? Mi hangolja 
össze az agyi folyamatokat? 
 
Bár sok kutatási eredmény utal arra, hogy az agy 
egységes szervezettségű, ugyanakkor határozott jelei 
vannak, hogy a törzsfejlődés kezdetétől megjelennek 
az egyes ingerekre szakosodott sejtek, sejtközpontok. 
Az embernél a tudatközpont és az érzelmek központja 
az agytörzs felső részeiben van (Lurija felosztásában), 
ide tartozik a thalamus, a hipothalamus, a 
hippocampus, a retikuláris rendszer és részben a 
paleokortex. Lurija ezt a blokkot energiablokknak 
nevezi. Ezt tartja fönn az ébrenlét és az aktív figyelem 
tevékenységéhez szükséges szintjét. Az energiát a 
blokk az érzelmeket feldolgozó hipothalamustól kapja. 
 
Az információ-megőrzés és –feldolgozás blokkja a 
kéreg hátsó részein a tarkó-, a fali és a halántéklebeny. 
A harmadik szabályozza a tudatos viselkedést és a 
személyiség alakulását, ez a homloklebeny.  
 
Bebizonyosodott, hogy egy egyszerű 
jelenet feldolgozásához sok külön 
agyterületnek kell egyidejűleg működ-
nie. Nincs olyan agyközpont, amely egy 
bizonyos helyen az összes befutó jelet 
feldolgozná és döntene a cselekvés 
végrehajtásáról! És ha lenne is, az 
agynak mindenképpen hierarchikus 
szervezettségűnek kell lennie, vagyis 
egymásra épülő szintek kell 
szabályozzák. Az információfeldolgozás 
értelemszerűségéhez a szintek között 
oda-vissza kell folyjon információ-
áramlás, minden szint rá van utalva 
arra, hogy a többi szintről visszajelzést 
kapjon az ő állapotáról, döntéséről. Így 
kell létezzen egy olyan mechanizmus 
például, amely a látókéreg elszórt neu-
ronjainak ingerületi állapotait egységes 
érzékletté szervezi, transzformálja. Ráadásul a 
különböző (a látó-, halló-, mozgási-, stb.) központok 
működését is folyamatosan össze kell hangolni, ezek 

pedig egymástól elkülönülten találhatók az agyban. Az 
egyes központok között tehát kell létezzen egy 
„távolba ható”, ezeket áttekintő folyamat, amely 
biztosítja ezek összehangolását! Ez a probléma a mai 
agykutatás egyik fő problémája, és a „csatolási 
probléma” névre tett szert. 
 
Egy lehetséges válasz a csatolási problémára az 
állatkísérletekből adódott. Kimutatták, hogy az állat 
tevékenysége közben egymástól távoli idegsejtjei 
egyszerre ugyanazon a rezgésszámon kezdtek 
elektromágneses hullámokat kibocsátani, éspedig 
éppen 40 rezgést másodpercenként. A Nobel-díjas 
Francis Crick, a DNS szerkezetének egyik megfejtője 
Cristof Kochhal kidolgozta az agy elektrofiziológiai 
elméletét, amelyet az ez év végén megjelenő 
Astonishing Hypothesis (megdöbbentő hipotézis) című 
könyvükben ismertetnek. Nemrég Koch előadást 
tartott „A tudat tudományos megértése felé” címmel 
rendezett konferencián, az arizóniai egyetemen. Ebben 
a fenti állatkísérletet egy hasonlattal szemléltette. 
Képzeljük el az agyat mint egy hatalmas karácsonyfát, 
amelyen fények milliárdjai villognak véletlenszerűen, 
kaotikusan. Ezek a villanások jelzik a látókéreg 
ingerületi állapotát, mondjuk egy teremben lévő 
emberek látványának hatására. Hirtelen, ahogy az 
agyhoz tartozó elme egy közeli lángnyelvre 
összpontosít, a karácsonyfa fényeinek egy hányada 
egyszerre kezd el azonos frekvencián, azonos módon 
villogni, negyven rezgést produkálva másodpercen-
ként. 
 

 
Ha ezek a neuronok közvetlenül össze lennének kötve 
axonokkal, fő-idegvezetékekkel, akkor ehhez a 
szinkronizációhoz – egy tízezred másodpercnyire 
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pontos, tíz centiméteres körzetben levő neuronok 
esetén 100 m/s – 1000 m/s sebességű ingerületvezetés 
kellene, ami meghaladja az axonok ingerületvezetési 
sebességét. Külön probléma, ha figyelembe vesszük, 
hogy egy idegsejtnek csak egy axonja van, és ugyanaz 
az idegsejt más és más látványra más és más 
idegsejtekkel rezeg egyszerre, hiszen ha a közvetlen 
idegi összekötetést nem axon, hanem mellékvezeték, 
dendrit biztosítja, ezek az axonoknál is jóval lassabban 
vezetik az ingerületet, sebességük csak 1-2 cm/s. De 
akkor milyen „távolhatás” biztosítja a neuronok 
rezgésének egyidejűségét? 
 
A neuronok együttrezgése azt jelenti, hogy egyszerre 
kerülnek ingerületi állapotba. A mai, molekuláris 
biológiára támaszkodó agyelméletek ezt a jelenséget 
közvetlen idegi összeköttetéssel igyekeznek ma-
gyarázni. Ebben a képben egy idegsejt negatív töltésű, 
-70 millivolt feszültségű, és csakis az idegsejtet a 
szomszédos sejtekből érő hirtelen pozitív töltések 
billenthetik ki nyugalmi állapotából. Ha az ingerület 
elér egy bizonyos küszöbértéket, -50 mV körül, a 
neuron hirtelen ingereltté válik, feszültsége roha-
mosan, egy ezred másodperc alatt hirtelen pozitív 
feszültségbe csap át, kb. +20 mV-ot ér el, majd éppoly 
hirtelen le is csökken, s visszaáll a nyugalom. Egy ilyen 
„tüzelés” felel meg egy-egy karácsonyfa felvillanásnak. 
Ha ezt a közvetlen összeköttetés nem tudja kellően 

gyorsan összehangolni, akkor az idegsejtek között kell 
fellépjen egy másik fizikai folyamat, ami képes erre! 
Ilyen lehet például egy elektromágneses hullám, 
amelyről ráadásul ismert, hogy nagyon hatékony 
információszállító. Az agyban egyébként is fellépnek 
spontán ingerületbe kerülések, bár ezt a molekuláris 
biológiából világszemléleti következtetéseket levonó 
agyfiziológusok nem tudják magyarázni. 
 
A molekuláris biológián alapuló agyfolyamatok kémiai 
vegyületek áramlását jelentik az idegsejtek között. 
Ezek a vegyületek elektromosan töltöttek, tehát 
mozgásuk elektromos és mágneses hullámokat kelt. De 
nem ezek az egyedüli elektromágneses hullámkeltő 
folyamatok az agyban. Mindenesetre a kémiai 
információátadás valami olyasmi, mint az emberi 
szaglás, hiszen az orr érzékelői itt is magukat a 
molekulákat kapják el és fejtik meg, mi szél hozta őket. 
Ha az agyban létezik egy ettől független forrású 
elektromágneses hírközlési mód is, az az emberi 
látásnak felel meg, hiszen a látási információt a fény 
hordozza, a fény pedig az elektromágneses tér rezgése, 
hulláma. Maga a tény, hogy az agyban szinkronizált, 
egymással összehangolt, nagy térrészre kiterjedő 
hullámok jönnek létre, önmagában egy elektro-
mágneses hullámjelenségre utal, hiszen ez ad olyan 
mechanizmust, amely az együttrezgés beindulása után 
a hírközlés természetéből adódóan biztosítja a 

periodikus változást. 
 
Úgy tűnik tehát, hogy az agyi idegsejtek lassú 
kémiai változása mellett az agyban léteznie kell 
gyors, elektromágneses információs rendszernek 
is. A tudati működések helyhez kötésének 
kutatása csak magukat a neuronokat mérte, ezek 
nyugalmi és aktivált állapotait, egymása 
következését. Ezek a kutatások vezettek arra az 
eredményre, hogy az egyes agyközpontok neu-
ronjainak tüzelése és az egyes agytevékenységek 
között létezik helyhez köthető kapcsolat. Ezek a 
neutron-állapotok kétségtelenül hordoznak infor-
mációt. Ez az információ az idegélettani 
tankönyvek szerint „minden vagy semmi” – 
jellegű, azaz az információt csak az jelenti, hogy 
ingerületben vagy nyugalmi állapotban van az 
adott neuron. Ezzel azonban nagyon leszűkítik az 
agyi folyamatok információhordozó képességét, 
hiszen a kémiai anyagok átadása nyilván a 
tüzeléshez képest mellékjelenség, mégis, ezek 
információja jóval gazdagabb, mint maga a tény, 
hogy kigyulladt, vagy alszik a neuron. A 
molekuláris biológia képe az agyműködésről 
valami olyasmi, mint amikor egy tájon csak a 
legszembetűnőbb alakzatokat, a legkiugróbb 
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várakat követjük figyelemmel. Ezek a várak hol a 
tudathoz tartoznak, hol nem – például a hipo-
thalamusban, ahol az érzelmek, érzések többnyire 
tudattalan kifejeződései – de mindig egy bizonyos 
állapot megörökítésének, tartósításának kifejeződései. 
Ezek a végvárak nem csak egy várrendszer elemeiként 
hordoznak információt, hanem falaik szerkezetével, a 
ki- és beszállított anyagok mennyiségével és 
minőségével, és ezenkívül maguk a lakók is szóba 
jöhetnek. A molekuláris biológia a sejtek közti 
információcserében csak a nagymolekulájú vegyüle-
teket és bizonyos ionokat ismer, így például maga az 
elektroáram, de az elektromágneses hullámok még 
inkább – sokszor kívül esnek a molekuláris 
szemléleten. Kétségtelenül így történik ez az agyi 
információfeldolgozás becslésénél, amikor például a 
látás útján szerzett információt a tévé képelemeivel 
hozza Scheffer-analógiába, és ebben a tévé képe-
lemeinek az agyi neuronok ingerületi állapotai felelnek 
meg. De hol van itt a többi információ? A vegyületek 
kifinomult, szagolni való információja, az 
elektromágneses hullámok még kifinomultabb, látni 
való információja? 
 
Nyilván a várépítés megkönnyíti a szembeötlővé, 
könnyebben figyelemmel kísérhetővé válást. Ezért a 
tudatossá válásban is feltétlenül jelentős szerepe kell 
legyen a neuron-végváraknak. Azonban ahogy egyre 
finomabb szabályozó-mechanizmusok felé fordulunk, 
ahogy egyre gyorsabb, hatékonyabb közvetítőket 
veszünk igénybe, úgy éppen a megnövekedett gyor-
saság illékonyság-növekedést is okoz, és a masszív 
végvár-építés kisebb részletei biztos nehezebben is 
tudatosíthatók. Tehát a 
mélytudat, és még inkább a 
genetikus és kozmikus tudat, 
egyre hatékonyabb lévén, 
egyre mikroszkopikusabb , 
kisebb energiaváltozással járó 
folyamatokra kell épüljön. Sőt, 
mivel a tudat közvetlenül 
mélyebb tudati folyamatokra 
épül, a tudat működése sem 
érthető meg ezen finomabb 
folyamatok figyelembevétele 
nélkül. A tudat működésének 
legfinomabb vezérlői éppen a 
mély-tudati folyamatok, hiszen 
a vezérlés fogalmában rejlik, 
hogy a vezérlő folyamat jóval 
kisebb, mint a vezérelt vége-
redmény. 
 
 

Biológiai erőterek 
 
Ahhoz, hogy felismerjük, hogyan is kell élnünk, mi 
valójában az élet értelme, lényeges tudnunk, mi az élet 
igazi természete. Régebben, még a nyugati civilizáció 
egyeduralomra jutása előtt, az élet mágikus 
természetét érzékeltük, a felelevenedés, a meg-
táltosodás, átlelkesülés állt elénk az élet igazi arcaként. 
A mai korban, amikor a civilizáció állítólag az élet 
minden eddiginél magasabb csúcsait döngeti, ezzel 
szemben a kérdés többnyire úgy vetődik fel: élettelen 
gépeknek tekinthető-e az élő szervezet, vagy létezik 
valamiféle rejtélyes tényező, ami vitalizálja, élettel járja 
át a szervezetet. Természetesen ezt az utóbbi el-
képzelést, amely a vitalizmus néven ismeretes, mára 
már annyira hiteltelennek, tarthatatlannak tartja a 
tudományos közvélemény tekintélyesebb része, hogy 
az általános műveltségből, az iskolai tankönyvekből 
még a vitalizmus puszta említése is hiányzik – nyilván 
a teljes, sokrétűen árnyalt igazság kedvéért.  
 
Éppen ezért érdemes részletesebben ismertetni a 
vitalista nézetet. A mechanisztikus, materialista nézet 
szerint az élő rendszerek nem egyebek, mint az ember 
által készített gépekhez, órákhoz, esztergagépekhez, 
robotokhoz hasonló, azokkal egy-lényegű gépek, 
legfeljebb kissé bonyolultabbak, amely bonyo-
dalmaknak éppen a mikéntjét nem ismerjük. És 
hogyan jöttek létre ilyen élő rendszerek? Erre is kész a 
mechanisztikus biológia hívének válasza: véletlenül, 
épp úgy adódott, és a többit, az evolúciót az életben 
maradásért folytatott kíméletlen harcnak köszön-
hetjük. A vitalizmus szerint az élet nem vezethető 
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vissza puszta fizikai-kémiai jelenségekre, hanem önálló 
törvényei vannak. Az élő szervek határozott célt 
szolgálnak, olyan célszerűen vannak kialakítva, ami a 
szervezet egészének életét fenntartja. Ez a célszerűség 
a vitalizmus szerint nem létezhetne, ha nem létezne 
egy speciális elv, az életelv (a vitális princípium) amely 
a szervezet minden tevékenységét összehangolja és a 
szervezet életben maradásának biztosítására fordítja.  
 

 
 
A vitalizmus Arisztotelésznél és Szent Ágostonnál is 
feltűnik. A XIX. században a neotomizmus meg-
jelenésével újra megerősödik, elsősorban Hans Driesch 
munkássága eredményeképpen. A vitalizmus mellett 
szóló érvek között szerepelt az élő szervezetek célszerű 
cselekvésre való szembetűnő képessége és célszerű 
rendjük, kialakításuk, amit egy külön életelv nélkül 
magyarázhatatlannak találunk.  
 
Figyelemre méltó, hogy a növényi szervezetek milyen 
jelentéktelen mennyiségű anyagból képesek éveken, 
évtizedeken át kifejlődni, hogy létezik egyáltalán olyan 
parányi, látszatra a többihez hasonló anyagmorzsa, 
amelyből szemünk láttára bújik elő egy hatalmas 
élőlény, mintha egy varázsszelencéből pattanna elő. 
Újabb lényeges és vitalizmus nélkül mindmáig ma-
gyarázatlan tény, hogy az élő rendszerek a 
legkülönfélébb, előre nem látott körülmények között is 
megőrzik egymáshoz való feltűnő hasonlatosságukat. 
Ilyen egyezés az érzések kifejezése a viselkedéssel, a 
mintegy magától értetődő antropomorfizmus, ame-
lynek éppen a magától értetődése az, ami az anyagi 
rendszerek viselkedésétől tökéletesen elüt. Az anyagi 
rendszerek ugyanis sokféleség elvét követik, a 

heurisztikus, más területre kisugárzó elvek száma 
kevés, alkalmazhatóságuk erősen korlátozott. Minden 
anyagi rendszer más, másképp viselkedik eltérő belső 
és külső feltételek között, amíg az élő rendszerek 
mintha sorsközösségben, testvériségben lennének 
egymással, összes fő jegyeikben, viselkedésükben 
sokszor a részletekbe menő azonosságot tanúsítanak. 
  
Driesch a vitalizmus mellett érvelve felhozta az 
embriológiából, hogy a megtermékenyített ivarsejt 
osztódása során létrejövő barázdálódott sejtek 
bármelyikéből az egész szervezet képes kifejlődni, és 
meg is teszi, ha a csírasejtet elválasztjuk társaitól. Ha 
eleve meghatározott lenne a csírasejt programja, akkor 
nyilván attól függetlenül, hogy kapcsolatban áll-e 
társaival, körülveszik-e hozzá hasonló csírasejtek, 
mindig ugyanaz lenne feladata, például mindig 
ugyanaz a testrész fejlődne ki belőle. Az a tény, hogy a 
csírasejt figyelembe veszi környezetét, észreveszi, 
szomszédai hozzá hasonló csírasejtek-e vagy sem, s ha 
észrevette, annak megfelelően fejlődik tovább, hogy 
mit észlelt, mindenesetre döntő érvnek látszik az 
élettelen rendszerektől való eltérés lényegi mivoltának 
mérlegelésében. 
 

 
 
Az állat- és növényvilágban sokszor észlelhető, hogy 
testi sejtek a szövetek vagy a szervezet egységének 
megbontása esetén önállóan teljes szervezetekké 
fejlődnek. Ilyen jelenség a növények vegetatív 
szaporodása, sok állatfaj, különösen a kevésbé integrált 
állatok (szivacsok, űrbelűek, bizonyos férgek, stb.) 
ivartalan szaporodása, valamint az állatok és növények 
természetes és kísérleti körülmények hatására fellépő 
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több-embriójúsága. Ide sorolható például teljes 
szervezetek kifejlődése a begónia vagy más növények 
levelének testi sejtjeiből vagy bizonyos szivacsok 
különös hajlama arra, hogy akár egy szitán sejtenként 
átdörzsölve is újra összeálljanak az eredeti 
szivacsállatkává. De megdöbbentő életrevalóságról 
tanúskodnak a békák vagy a tengeri sünök 
megtermékenyített petéi is. Ha fejlődésük legelején 
elszántan centrifugába helyezzük őket, és addig 
centrifugáljuk, amíg a fénymikroszkópban látható 
összes sejtalkotórészek – a sejtmag, a mitokondriumok, 
a szikszemcsék, stb. – rendszertelenül elkeverednek 
egymástól, az eredeti szerkezet teljes egészében 
felbomlik, a pete mindezek dacára újra, magától képes 
összerendeződni és egy egészséges béka- vagy tengeri 
sün-embriónak életet adni. 
 
Éppily rejtélyes jelenségekre bukkanhatunk a 
regeneráció, a felgyógyulás területén is. Sok állatnál 
például az elvesztett részek pótlása nem fokozatos 
„felépítéssel” történik. A gőte levágott végtagja oly 
módon regenerálódik, hogy legelőször a metszés 
szintjétől legtávolabb eső szervrészletek, nevezetesen 
az ujjak kezdenek differenciálódni! Miért következik 
az így be? Ha egy planáriát kettévágunk, a farki rész 
képes helyreállítani az eltávolított feji részt. Eszerint 
tehát a sebfelszín közelében, tegyük fel 2-3 mm 
távolságban lévő szövetek építik fel a féreg „feji” felét. 
És ha a férget 2-3 mm-rel hátrább vágjuk át, akkor 
ugyanaz a 2-3 mm-es zóna, amely előbb a feji testfelet 
hozta létre, most az elülső testfélbe kerül és 
bizonyos integrációs mechanizmusok kö-
vetkeztében most nem elülső, hanem 
hátulsó testfelet hoz létre. 
 
A sejtek önszabályozó képességét az is 
bizonyítja, hogy két megtermékenyített 
tojást egymáshoz közel tartva 
megfigyelhető egy harmonikus egész, a 
szokásosnál nagyobb tojás képződése. 
Hogyan képes egy tojás ilyen 
felismerésekre és ilyen cselekvésekre? 
Ehhez képesnek kell lennie megállapítani, 
hogy egy egész, ép és frissen meg-
termékenyített tojással szomszédos. 
Márpedig ehhez valóságos távolbalátás 
szükséges, ami éppen az ilyen lényegi 
információkat adja át. A szükséges techni-
kai háttér híján így szükségesnek látszik 
feltenni, hogy létezik egy biológiai erőtér, 
amely a biológiailag lényeges infor-
mációkat képes az anyagon áthatolva 
átadni, ráadásul akkor és csak akkor, 
amikor ez épp szükséges – ami legalábbis 

egy rezonancia-effektust tételez fel, egy olyan vételt, 
amit az adás kapcsol be. 
 
Érdekes módon, a biológia sokkal többet tud mondani 
a szervezet részeiről, mint egészéről. Ennek az az 
elsődleges oka, hogy rendkívül kevesen foglalkoznak 
ezzel a központi jelentőségű kérdéssel – elsősorban a 
vitalisták, Driesch, A.G. Gurvics, a mitogenetikus 
sugárzás fölfedezője, a magyar származású Berta-
lanffy, vagy Bauer Ervin másik munkatársa, B.P. 
Tokin. Több olyan elmélet is létezik, amely állítja, hogy 
a sejtek, az embriók és a kifejlett szervezetek 
működésében biológiai erőterek játszanak meg-
határozó szerepet. Ilyen elmélet például Speman 
embriológus „szervező tér” – elmélete, E.G. Gurvics 
húszas években kidolgozott biológiai erőtérelmélete, P. 
Weiss embriológus és Bertalanffy erőtérelmélete, 
Huxley és DeBeer „gradiensmező” – elmélet – vagy 
legújabban Rupert Sheldrake morfogenetikus mező-
elmélete. Gurvics például azt állítja, hogy az alak maga 
erőtérként viselkedik. Az alak által képviselt erőtér 
részt vesz a szervezet életmechanizmusának meg-
határozásában. Nyitva marad a kérdés, mi hozza létre 
akkor magát az alakot, ráadásul rejtély marad, hogy 
például az embrió, miközben fejlődése során áthalad 
az élővilág egész fejlődéstörténetén, s ezalatt az ősi 
egysejtűtől a bonyolultabb halakon át az emlősökig 
bezárólag a legváltozatosabb alakokat veszi fel, egy 
erőtér hatása alatt áll, vagy sorban a megfelelő állati 
erőterek hatása alatt fejlődik végül emberré.  
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(…)  
 
Ráadásul ezek az erőterek nemcsak hogy képesek 
egymással kölcsönhatni, és egymást különösen a 
fejlődés korai szakaszában értelmesen és a másik 
számára előnyösen befolyásolni, hanem egyéb 
rendkívüli képességekről is képesek számot adni. Itt 
van például az egysejtű paramécia. Mivel szegénynek 
nincs idegrendszere, azt gondolhatnánk, pusztán a 
legelemibb életjelenségekre képes, energiát fölvenni, 
osztódni, stb. Ha valóban ezt gondoljuk, meg-
lepetésünk jókora lehet, ha megtudjuk, hogy ez az 
általunk oly nyomorúságosnak és szerencsétlennek 
képzelt paramécia nem is olyan szegényesen tengeti 
életét, hiszen a megfigyelések egyértelmű tanú-
bizonysága szerint önállóan és sokoldalúan érzékel, sőt 
tanulásra is képes! Ha emberi beképzeltségünk alapján 
eddig azt hittük, hogy tanulni csak magasan fejlett 
idegrendszerrel lehetséges, most elgondolkozhatunk 
saját mibenlétünk alapjain. És mi az oka, hogy 
különösen a fejlődés korai fázisában tündököl önálló 
szervezőképességével a sejt biológiai erőtere? Talán 
épp mert a fokozatos bonyolódás során egyre több sejt 
erőtere hat kölcsön, és egyre nehezebb így olyan 
állapotot találni, amelyben az együttműködés minden 
energetikai feltétele mellett az együttműködési hajlam 
is százszázalékos marad. 
 
Az univerzum gondolkodásához olyan anyagi 
hordozó szükséges, amelynek koherenciahossza 
kozmikus skálájú. Mivel a koherenciahossz fordítva 
arányos a hordozó tömegével, ezért ez csak rendkívül 
kis tömegű részecskével (hullámkvantummal) 
képzelhető el. A leghosszabb számításba jöhető 
hullám hullámhossza is csak pár tízezer 
kilométer, így egy kozmikus gondolkodási 
folyamathoz még finomabb, még kisebb tömegű 
hordozó szükséges. László Ervin felvetette 
nemrégiben, hogy a kozmikus információs mező, 
a pszi-mező hullámait skalár-hullámok 
hordozzák. A skalár-hullámok a vákuum 
virtuális részecskéinek hullámait jelentik. Ezek 
tömege, energiája nem elég ahhoz, hogy 
valóságosan, makroszkopikus mérőműszerekkel 
mérhetők legyenek, de az emberi agy elég 
érzékeny lehet ahhoz, hogy érzékelje ezeket a 
skalár-hullámokat. A skalár-hullámok, rendkívül 
alacsony energiájuk révén, képesek lehetnek az 
elektromágneses hullámokénál nagyobb, 
kozmikus léptékű koherenciahossz biztosítására. 
 
A következő érdekes eredményre jutottunk. Az 
emberi tudatvilág egyre mélyebb szintjein egyre 
gyorsabb és nagyobb számú gondolati folyamat 

zajlik. Ehhez egyre finomabb, kisebb tömegű anyagi 
hordozó szükséges. Az egyre finomabb hullámok 
pedig egyre átfogóbban kapcsolják össze az embert 
környezetével. Az elektronok képesek az emberi agyat 
és a sejtműködést összehangolni. Az elektromágneses 
hullámok képesek az atomok életét megszervezni, és 
az emberi idegműködéseket úgy vezérelni, ami egyben 
a Föld egészével, vagy másképpen a bioszférával egy 
hullámhosszon zajlik. A skalár-hullámok, amelyek a 
legmélyebb tudatszint hordozói, egyben éppen a külső 
világegyetem egészével hangolnak össze bennünket. A 
külső és a belső kozmosz egy és ugyanazon hul-
lámhosszon működik! 
 
James Lovelock Gaia, A Földi élet egy új nézőpontból 
című könyvében egy tudományos elméletben fejti ki 
nézeteit arról, hogy a Föld képes egységes 
rendszerként úgy szervezni működését, ami az 
élőlények önszervezésére emlékeztet. Ha az 
univerzum az emberi gondolkodásba éppen Gaia 
hullámhosszán képes beavatkozni, ez arra utal, hogy 
épp azért kellett az univerzumnak létrehoznia a 
Naprendszert és benne éppen a 6374 km sugarú 
Földet, hogy a rajta létrejövő, kifejlődő bioszféra 
legtudatosabb fokot elérő élőlényével, az emberrel 
együtt tudjon gondolkodni. De vajon a mai ember 
törekszik-e arra, hogy együtt gondolkodjon az 
univerzummal?   
 

Grandpierre Attila 
 

Illusztráció: Sonya Kanelstrand 
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Könyvajánló 
 
 
 

 
z ember az, aminek érzi 
magát, ez a meditáció 
egyszerű lényege - mondja 

a náluk is jól ismert szerző, Eknath 
Easwaran. Minél elmélyültebben 
gondolkodunk az ideáljainkat ki-
fejező szavakon, annál maradan-
dóbban bevéssük őket tudatunk-
ba, ahol csodálatos változásokat 
indítanak el életünkben: éppen 
olyanokat, amelyeket megtenni 
készülünk, de nem tudtuk, ho-
gyan fogjunk hozzá. Ez a könyv 
igazi útmutató a mindennapi 
meditáció személyre szabható, 
rugalmas gyakorlatához, melynek 
megvalósításában segít a szerző  

 
Eknath Easwaran: 

Meditáció 
 
 
 

 
Nyolcnapos programja, melynek 
végén a meditáló eljuthat a teljes 
lelki békéhez. Maga a Meditáció 
helyhez kötött elmélyülést kíván, 
„le kell telepedni, behunyni a 
szemünket” stb. A mantra, mely 
„elképesztő erejű spirituális   for-
mula, képes lecsillapítani, meg-
nyugtatni szívünket, elménket”, 
emellett még hat technikát (Las-
sítsunk; Figyelem-összpontosítás; 
Érzékelésünk edzése; Másokkal 
törődni fontosabb; Spirituális 
társak; A misztikusok olvasása) is 
ismertet a szerző, melyek együtt 
hozhatják meg a kívánt ered-
ményt. - A  lelki  megújulásra  vá -  

 
 
 
 
 
 
 
gyóknak ajánljuk ezt az általunk 
már kipróbált és hasznosnak ítélt 
könyvet. 
 
 
 
 

A 
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Portré: Mahátma Gandhi 
 

 
 huszadik század folyamán Teréz anya mellett 
egyetlen olyan ember élt, akit a világ „nagy 
szellem”-nek, „mahátmá”-nak tartott. Ez a 

törékeny halandó, Móhandasz Karamcsand Gandhi 
mindannyiunk számára követendő példa lehet. 
Reményt ad a mi tökéletlen világunkban: igenis 
törekedhetünk tökéletességre az egyén, a társadalom 
és a nemzet szintjén egyaránt. Gandhi fizikai 
tűrőképessége és lelkiereje az egekig szárnyal. 
Tanításaiban a vallás és az etika, a lelkiség és a 
gyakorlati élet különös ötvözetét alkotta meg, s ezáltal 
rávezetett bennünket arra, hogy őszinteséggel és 
türelemmel mind egyéni, mind közösségi szinten 
megvalósíthatjuk önmagunkat. 
 
Gandhi 1869. október 2.-án született a mai Gudzsarát 
államban, jómódú család sarjaként. Szüleivel a 
hinduizmus dzsaina-felekezetéhez tartozott, amely 
vallás egyesíti magában az ősi hindu világnézetet a 
buddhizmus vallásbölcseleti eredményeivel. Mind-
kettőnek alaptétele az ahimsa (minden élet kímélése, a 
mindennel szemben való ártalmatlanság) és a maitri (a 
szeretet, amely nemcsak az emberekre, hanem az élők 
egész világára kiterjed). A dzsainista háttér erősen 
meghatározta Gandhi későbbi tanait. Ez alapján tette 
meg tanai alapjául az erőszakmentességet. A 
dzsainizmus lényege minden élet végtelen tisztelete.  
 
Tanulmányait a helyi angol iskolában kezdte, ahol 
meglehetősen félénknek bizonyult: túlságosan lassú és 
túlontúl engedékeny volt, soha nem verekedett, még 
azoknak sem ütött vissza, akik megverték. Emlékezete 
akadozott, mindig csak  egy dologra tudott  összponto- 

 
 
 

 sítani. Ebből adódott, hogy a kevésbé 
sértő „együgyű” jelző helyett ezt a nem 
éppen hízelgő csúfnevet ragasztották rá: 
„együgyűcske”. Ugyanakkor a szellemi 
szabályok alapján tudjuk, hogy az 
„együgyű” szó egyfajta fejlettségi fokot 
mutat: együgyű az, aki egyszerre csak 
egy dologra összpontosít, vagyis 
teljesen tudatosan él minden pil-
lanatban. Tudatos minden gondolatban, 
minden érzelmi és akarati meg-
nyilvánulásban, s folyamatosan a je-
lenben él. Ezt jelképezi egyébként az 
„Imádkozzatok szüntelenül!” mondat is 
- Isten mindenütt, mindenben jelen van, 
és ha tudatosak vagyunk, akkor 
mindenek mögött felfedezhetjük a 
szellemiséget. 

 
Később, 1888. és 1891. között Londonban jogi 
tanulmányokat végzett. Sikeres vizsgái után hazatért 
Indiába, ahol ügyvédi vizsgát tett. Ekkor fedezte fel 
életfeladatát, aminek megvalósításán azonnal dolgozni 
is kezdett: abbahagyta az ügyvédi gyakorlatot, mert 
arra a meggyőződésre jutott, hogy „a törvénykezés oly 
módszer, amely erőszak alkalmazásával akar igazságot 
tenni”. Az erőszakról pedig ugyanazt vallotta, mint 
Jézus - elvakult, célra nem vezető ténykedés. „Aki 
karddal öl, kard által vész el” - erőszak erőszakot szül, 
az akció és reakció természeti törvényénél fogva, nem 
alkalmas tehát arra, hogy nagy és nemes célokat végső 
diadalra juttathasson. Ez az eszme, az erőszak-
nélküliség, melyet Gandhi mint az ind faj 
természetének megfelelő elvet ismert meg, s a 
„hinduság gyökeré”-nek nevezett, vált az elnyomottak 
nagy védelmezőjének alapvető hitvallásává. Kevesen 
tudják, hogy Gandhi nemcsak politikusként mozgatta 
meg India népét, hanem egészség-programjának 
megvalósításáért is küzdött. A hivatalos (nyugati) 
gyógyszerközpontú orvostudománnyal szemben ősi 
indiai, ajurvédikus hagyományokon alapuló, XX. 
században továbbfejlesztett természet-gyógyászatot 
képviselt és hirdetett, miután elméleti tudományok és 
számos kísérlet, tapasztalat során meggyőződött a 
természetes életmód értékéről és hatásosságáról. A 
század elején az Indian Opinion című lapban, 
gudzsaráti nyelven látott napvilágot eredetileg 
természetgyógyászati cikksorozata, mely 1921-ben 
könyv alakban, angol nyelven is megjelent „A Guide to 
Health” (Egészségre Vezérlő Kalauz) címen. Mintegy 
öt kötetet tölt meg Gandhi egészség- és gyógyítástana. 

A 
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Érdemes tudni, hogy pályakezdéskor Gandhi 
habozott, hogy a jogászi vagy az orvosi pályát 
válassza-e. Azért döntött mégis a jogászi hivatás 
mellett, mert úgy gondolta, hogy nem tisztességes 
foglalkozás az orvosé. A nyugati orvostudománnyal az 
igazi természetes orvoslást állítja szembe: minden 
betegségnek ugyanaz az eredete, hogy nem követjük 
az egészség természeti törvényeit. 
 

 
 
Nyilvános szereplését 1893-ban kezdte meg Brit Dél-
Afrikában. Natalban sok hindu munkás élt. Gyalázatos 
bánásmódban részesültek, de a munka-konkurenciától 
szított gyűlölködés még ezzel sem elégedett meg, 
hanem odáig ment, hogy a hindukat deportáltatni 
akarta. A dél-afrikai hinduk Gandhihoz folyamodtak s 
ő nyomban segítségükre sietett. Natalban aztán 
felvette a harcot a kizárási törvény ellen, de nem állt 
meg ennél, hanem azt a célt tűzte ki, hogy a hinduk 
teljes egyenjogúsítását és polgárjogaik elismertetését 
keresztülvigye. 
 
Az erőszaknélküli ellenállás (nem passzivitás, sőt 
ellenkezőleg: a legnagyobb fokú aktivitás, mely 
azonban kikapcsolja az agresszív elemet) elve volt az 
az alap, amelyre Gandhi a küzdelem akcióját helyezte. 
Durban közelében telepet létesített s oda gyűjtötte a 

dél-afrikai hinduk tömegét. Hogy a hinduk 
igénytelenségét s ezzel az ellenálló erőt is fokozza, 
Gandhi szegénységi fogadalmat tétetett híveivel, mint 
ahogy maga is már letette ezt a fogadalmat, miután 
vagyonát a telep céljaira áldozta. Ezután kimondotta 
az „együttműködés megszüntetését”, ami abban 
különbözött a sztrájk fogalmától, hogy nem bizonyos 
anyagi előnyöket akart kicsikarni vele, hanem a 
hinduk jogos emberi méltóságának és szabadságának 
elismerését. Támadások, bántalmazások és súlyos 
inzultusok egyre-másra érték Gandhit és híveit, de 
elhatározásukat nem ingathatták meg; Gandhi 
kimondotta, hogy az erőszakoskodással nem szabad 
erőszakos módon szembeszállni („Én pedig mondom 
néktek, hogy a gonosznak ne álljatok ellene 
gonosszal...” Máté 5.39.) - s ő maga adott példát a 
végsőkig menő béketűrésre. Az igazsághoz 
rendületlenül ragaszkodott és nem tűrte, hogy a nemes 
ügyet méltatlan eszközök alkalmazásával szennyezzék 
be. A cél nem szentesítheti az eszközöket - ez 
hitvallásának egyik fő alapelve. S ezt a gyakorlatban is 
keresztülvitte: mikor 1899-ben kitört az angol-búr 
háború, legott véget vetett az együtt-nemműködésnek. 
Azt tartotta, hogy nem szabad kihasználni az ellenfél 
szorult helyzetét, mert ez olyan lenne, mintha orvul 
hátba támadná. A hinduk ezreiből vöröskeresztes 
különítményeket alakított s ezek az ő vezetése alatt a 
háború folyamán halálmegvető bátorsággal a 
legnagyobb tűzben is teljesítették önként vállalt nehéz 
kötelességüket. A háború végeztével azonban ismét 
megszüntették az angolokkal az együttműködést. 
1904-ben Johannesburgban pestisjárvány tört ki; 
Gandhi azonnal megszüntette a non-cooperationt és 
járványkórházat rendezett be a hindu telepen. Hívei 
mint ápolók és betegszállítók működtek, - hogy a 
veszély elmúltával ismét visszavonuljanak a közös 
tevékenység teréről. A zulu-lázadás alkalmával 
Gandhi megint sebesülthordozó különítményeket 
alakított, majd ismét visszatért az együtt-
nemműködéshez. Ez évek folyamán Gandhi többször 
részesült a kormány legmagasabb elismerésében - és 
többször került a közönséges gonosztevők börtönébe 
is, mikor ismételten kimondta az együttműködés 
megszüntetését. 
 
Közben több ízben megtámadták: nem egyszer 
hagyták végbefagyva az útszélen heverni, abban a 
hiszemben, hogy végeztek vele. Gandhi kezét sem 
emelte fel bántalmazóival szemben, békésen, 
nyugodtan fogadta a csapásokat, amelyeket a 
merénylők halálosnak szántak. Egyszer revolvergolyó 
terítette le: midőn a kórházban magához tért, első 
szavával büntetlenséget kért a merénylő számára. És 
végül mégis diadalmaskodott: húszévi rettentő 
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megpróbáltatások és szenvedések után teljes győzelem 
koronázta Gandhi művét. Birodalmi bizottság vette 
kezébe a dél-afrikai ügyet - mindenben el kellett 
ismerni Gandhi igazát és 1913-ban törvénnyel 
garantáltatott a dél-afrikai hinduk egyenlősége és 
polgárjoga. Gandhi bebizonyította, hogy az erőszakot 
egyedül béketűréssel, a gyűlöletet csak szeretettel lehet 
legyőzni. 
 

 
 
Gandhi ekkor visszatért Indiába, hol a 
szabadságmozgalom hívei vezérként fogadták. Ám 
alig látott hozzá a szervezéshez, kitört a világháború. 
Gandhi hű maradt elvéhez - hatalmas tekintélyének 
szavával intette India népeit, hogy nem szabad 
visszaélniük Anglia súlyos helyzetével. Az indiaiak 
becsülettel álltak a brit birodalom mellett és nagy 
szolgálatokat tettek az angoloknak a világháborúban. 
Maga Gandhi Londonba sietett, hogy ismét hindu 
vöröskeresztes különítményeket szervezzen. A hinduk 
ígéreteket is kaptak, hogy a háború múltával komolyan 
fontolóra veszik India követeléseit és lépéseket tesznek 
az indiai autonómia (szvarádzs) megalkotására. A 
háború véget ért, de az ígéreteket nem váltották be. Mi 
több, a Rowlatt-törvény még jobban megszorította 
India jogait és elviselhetetlen járommá tette a 
birodalomtól való függést. Anglia bizalmatlansággal 
viszonozta India lojális magatartását. Egész India 
felzúdult és egyedül Gandhinak és híveinek 
köszönhető, hogy nem tört ki véres és borzalmas 
forradalom. A szabadságmozgalom első jelenségeire az 
angolok - a régi nyugati recept szerint - tűzzel-vassal 
próbálták leszerelni India megmozdulását. Az 
amritszári vérfürdő (1919), ahol békés, fegyvertelen 
hindu férfiak, nők és gyermekek tömegét kaszálták le a 
brit gépfegyverek, s a pandzsábi atrocitások (az 
úgynevezett Guru-kabagh afférrel kapcsolatban) a 

tébolyult hatalmi láz legégbekiáltóbb példáit adták. De 
Gandhi s India hite erősebbnek bizonyult a 
gépfegyvereknél. A mozgalom hatalmas arányokat 
öltött és vezérlő eszméivé azok az elvek váltak, 
amelyeknek Gandhi szerényebb keretek közt már 
egyszer diadalt szerzett Dél-Afrikában. 
 
Célja az egységes, független India megteremtése volt. 
Meggyőződése szerint a hinduk és muzulmánok 
közeledését, a két vallás szolidáris egymás mellett 
élését a szeretet és az odaadás újfajta elvének - az 
erőszakmentességnek - a követésével kell meg-
valósítani. Tanítása szerint a szeretet és az 
erőszakmentesség mindent legyőz! Már gyer-
mekkorban meg kellene tanulni, hogy „az élet 
harcában a gyűlölet könnyen legyőzhető szeretettel, a 
tudatlanság igazsággal, az erőszak pedig szen-
vedéssel”. Egy másik példabeszéde szerint: „Aki 
legyőzi érzékeinek kísértéseit, arra is képes, hogy úrrá 
legyen az erőszakon, gyűlöleten, hazugságon és 
haragon. A rosszal való együttműködés megtagadása 
ugyanis éppoly föltétlen kötelesség, mint a jóval való 
együttműködés!” 
 
Gandhi új politikai módszert vitt hazájába, amely 
voltaképpen „alkotmányon kívüli” volt, nem il-
leszkedett a megszokott politikai gyakorlatba. Ez a 
módszer három alapelven nyugodott: az igazságtalan 
törvényeknek nem kell engedelmeskedni, azokat meg 
lehet szegni; mindig erőszak nélkül kell cselekedni; a 
cél nem szentesíti az eszközt. 
 

 
 
Népének azt tanította, hogy a szabadság kivívásának 
módja az, hogy legyőzünk magunkban minden 
visszatetsző tulajdonságot és önzést. Életében igen 
fontos szerepet töltött be a vallás is: nem tett semmiféle 
különbséget vallás és politika között. A kettőt átszőtte 
egymással. Ő maga úgy vélekedett, hogy képtelen len- 
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ne vallási életet élni, ha nem venne részt tevékenyen a 
politikában, vagyis az egy nemzedékkel előtte járó 
hindu vallásreformereknek azt a gondolatát vitte 
tovább, hogy India lakosságát a társadalmi kérdések 
iránt fogékonnyá és politikailag tevékennyé kell tenni. 
 
Gandhi - mint keleti tanító - ötvözte életében a védikus 
és a krisztusi impulzust. Meggyőződése volt, hogy 
nemcsak a Védákban vagy a Koránban, hanem a 
Bibliában is megtalálható a teljes igazság. Nyíltan 
vallotta például, hogy az Evangélium mutatta meg 
számára a követendő utat. Egyben bebizonyította azt 
is, hogy nem elég a kereszténységre mint intézményre 
hivatkozni: a szellem a fontos! Kunyhójában is 
Krisztus képét őrizte, a következő felirattal: „Ő a 
békénk!” Annak pedig, aki egy napon megkérdezte 
tőle, miért tanítja ezt, hiszen nem keresztény, így 
válaszolt: „Keresztény, hindu, muzulmán és zsidó 
vagyok! Meggyőződésem, hogyha Krisztus visz-
szatérne, megáldaná sokak életét, akik még a nevét 
sem hallották, de életükkel példát nyújtanak arra, 
hogyan kell az erényességet gyakorlatba ültetni.” 
Tanításaiban gyakran felcsengtek Jézus szavai: 
„Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót 
haragosaitokkal, azokra, akik átkoznak benneteket, 
mondjatok áldást, és imádkozzatok üldözőitekért!” 
Gandhi a háborúk és viszályok ellen a legnagyobb 
fegyverként a böjtöt, az imát és az erőszakmentességet 
alkalmazta. A böjtről azt tartotta, hogy általa 
megtisztul az ember lelke és gondolata, magasabb 
tudatállapotba kerül, s ezáltal szenvedései és erő-
szakossága is transzformálódik - asztrálteste 
megtisztul a harcias ösztönöktől. A böjt ugyanakkor 
közösségi szinten is hat: emeli a közösség állapotát, 
tehát az ember nemcsak magáért böjtölhet, hanem 
áldozatból embertársai üdvéért is! Gandhi maga a 
következőképpen vallott erről: „Az ember kötelessége 
a mások önzetlen szolgálatában áll, s ezt a szolgálatot 
nem azért kell vállalnia, hogy másoknak jót tegyen, 
hanem inkább azért, mert ez a létezésének törvénye!” 
Böjtöléseivel, imáival, láthatatlan, de annál inkább 
érezhető szellemi munkájával magára vállalt az indiai 
nép kollektív karmájából. Erre a karma-átvállalásra 
pedig csak a bodhiszattva szintre lépett, azaz már 
arkangyalt becsatlakoztatott lelkek képesek. 
 
Gandhi halála is példaértékű és tanító jellegű: éppen 
imaszőnyegén állt és szertartásosan áldásra emelte 
karjait, amikor hirtelen egy férfi magasodott fel előtte 
és három lövéssel földre terítette őt. Gandhi azonban 
még utolsó leheletével is Isten nevét ismételgette 
mantraszerűen, tudván, hogy a halál, azaz a 
legnagyobb beavatás pillanatában a legjobb, ha 
krisztusi lelkületbe kerülünk, mert az emeli a tudat 

szintjét olyan magasságokba, amelyek a bardó 
állapotba való megfelelő átlépést elősegítik. 
 

 
Egy olyan szentet azonban, mint Gandhi, nem lehet 
megölni! Érezzük, hogy élőbb, mint valaha; segít 
megértenünk és szilárdan hinnünk, hogy a szeretet 
nagyobb a gyűlöletnél és övé lesz a végső győzelem! 
Alázatos szavai mindenkor bátorsággal töltenek el, és 
példát mutatnak nekünk: „Én csak az Igazság keresője 
vagyok. Hiszem, hogy a helyes úton járok, és 
szüntelenül fáradozom, hogy megtaláljam az 
Igazságot. De elismerem, hogy eddig még nem 
találtam meg. Az Igazságot megtalálni annyit tesz, 
mint önmagunkat megvalósítani, rendeltetésünket 
betölteni, más szavakkal: tökéletessé válni. 
Fájdalmasan tudatában vagyok tökéletlenségeimnek, s 
ebben a megismerésben rejlik minden erőm, amellyel 
csak rendelkezem, mert nagyon ritka az olyan ember, 
aki képességeinek határaival tisztában van.” 
 
 

Sarkadi Melinda 
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„Mahatma” Gandhi filozófiája 
 

  
Gandhi nem volt spekulatív gondolkodó, nem 
dolgozott ki filozófiai rendszert, sem nézeteinek 
rendszeres magyarázatát nem hagyta ránk. Abban az 
értelemben nem volt eredeti gondolkodó, hogy 
lényegében véve nem fedezett fel új igazságokat. A 
régi igazságokat azonban új összefüggésekben keltette 
életre, újra fogalmazott  -  főleg az etika területén  -  
számos problémát. Eredeti és jellegzetes volt azoknak a 
tanoknak az értelmezésében, amelyekhez csatlakozott. 
 
Ha világnézetének ismeretelméleti forrásai után 
kutatunk, láthatjuk, hogy nézeteiben számos hatás, 
eszmei irányzat és vallási tantétel keresztezi egymást, 
de igazából két erőteljes hatás az, ami végül is 
meghatározza életfilozófiáját. Ezek közül az egyik a 
Bhagavad Gítá - A Magasztos Szózata, amely tizen-
nyolc részből álló szanszkrit vallásos filozófia-
költemény, a hindu vallás legfontosabb szent könyve, 
amely a Mahábhárata eposz részeként maradt fenn. A 
költemény megalkotója egységbe foglalta a keletkezése 
idején Indiában elterjedt gondolati irányzatokat. A 
műben Krisna isten mondja el a harctól vonakodó 
Ardzsunának a „dharma” /vallási kötelességek, 
törvények/, a „karma” /a tettek következményeinek 
láncolata/ és a „bhakti” /az istenség áhítatos 
szeretete/ örök törvényeit, az istenséghez vezető út 
sokféleségét. 
 
Gondolkodásának másik nagy forrása az európai 
kereszténység, és annak meghatározó könyve, a Biblia 
volt. Dél-afrikai tartózkodása alatt Gandhi gyakran 

érintkezett keresztény lelkészekkel, és olvasott szám-
talan irodalmat a kereszténységgel kapcsolatban. 

Ekkor ismerkedik meg a Tolsztoj hirdette 
szellemiséggel is, amely magával ragadja. 
„Tolsztoj könyve, Az Isten országa 
bennünk van megrázott, mély és tartós 
hatással volt rám. Ennek a könyvnek 
eszmei függetlenségével, mély 
erkölcsiségével és igazságával szemben 
valamennyi többi könyv [...] jelentéktelen 
és színtelen.” 
 
E két alapvető forrásból táplálkozik tehát 
Gandhi filozófiája; s bár számtalan hatás 
érte más területről is, ő maga is úgy 
emlékszik vissze, hogy meghatározó 
jelentőséggel ez irányokból kapott olyan 
indíttatást, mely életútját döntően 
befolyásolta. „…az Újszövetség ébresztette 
fel bennem a passzív ellenállás 
helyességének és jelentőségének tudatát. 
Amikor a Hegyi beszédet olvastam, [...] 

egyszerűen magamon kívül voltam az örömtől, és úgy 
éreztem, hogy nézeteimre ott találtam igazolást, ahol a 
legkevésbé vártam. A Bhagavad Gíta elmélyítette, 
Tolsztoj Az Isten országa bennünk van tanítása pedig 
végleges formába foglalta nézeteimet.” 
 
Gandhi filozófiájának legfigyelemreméltóbb része 
etikája, vagyis az erkölcsről, az emberi viselkedés 
normáiról, a társadalmon belüli kapcsolatokról 
hirdetett tanítása, melynek az igazság az alaptétele; az 
igazság megismerése és követése. Hirdeti, hogy az 
igazság magában foglalja az igazi megismerés 
lehetőségét, mivel „a világ az igazság mozgó 
talapzatán nyugszik.” Gandhi meggyőződése szerint  
„... az igazság az Isten leglényegesebb elnevezése. A 
valóságban sokkal helyesebb azt mondani  -  vallja  -, 
hogy az igazság az isten, mint azt, hogy az Isten az 
igazság.” Ő maga magát is ezen igazság keresőjeként 
határozza meg Önmegismerés című írásában: „... én 
csak az Igazság keresője vagyok. Hiszem, hogy a 
helyes úton járok, és szüntelenül fáradozom, hogy 
megtaláljam az Igazságot. De elismerem, hogy eddig 
még nem találtam meg. Az Igazságot megtalálni annyit 
tesz, mint önmagunkat megvalósítani, 
rendeltetésünket betölteni, más szavakkal: tökéletessé 
válni.” Íme a tolsztoji életfilozófia Gandhi 
bizonyságtételében. S ahogy Tolsztojnál is a 
tökéletesedés csak bizonyos életszabályok megtartása 
mellett valósulhat meg, Gandhi is vallja, hogy 
„senkinek sem sikerülhet önmaga megismerésére 
jutnia, ha nem szabja életét bizonyos szabályokhoz. 
Három ezek közül általánosan kötelező. Az első 
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megkívánja, hogy az ember ragaszkodjék az 
igazsághoz. [...] A második azt kívánja, hogy az ember 
ne bántson meg másokat. [...] A harmadik azt kívánja, 
hogy uralkodjunk a szenvedélyeinken, mivel csak az 
képes megismerni önmagát, aki a szenvedélyein 
teljesen úrrá tud lenni.” S ez a tökéletesedés sem 
öncélú; Gandhi szerint az öntökéletesedés egyetlen 
célja, hogy az ember méltóképpen tudja teljesíteni 
kötelességét, azt a feladatot, ami egyedül őrá vár, amit 
senki más nem végezhet el helyette; s ez nem más, 
mint a többi ember önzetlen szolgálata. S ezt a 
szolgálatot nem azért kell vállalni, hogy másoknak jót 
tegyünk, hanem azért, mert ez a létezés törvénye. 
 
 „Azoknak, akik az erény útját járják, nem szabad 
elveszteniük bátorságukat arra a gondolatra, hogy az 
erény olyan ritka ezen a világon, és hogy az erkölcsös 
emberek a kisebbséget alkotják. Kötelességük 
egyszerűen azt tenni, ami helyes, a többit bízzák 
Istenre. Sohase gondoljanak tevékenységük 
következményére, hiszen a jól elvégzett munka 
egyedüli jutalma abban áll, hogy elvégezhettük.”  -  írja 
Az erkölcsiség vallása című munkájában. 
Ha Gandhi filozófiai gondolkodásmódját átvesszük, 
akkor természetesnek kell találnunk, hogy a vallás 
kérdését is az igazság és az erkölcsösség oldaláról 
közelíti meg. Ő az összes vallást egyenlő értékűnek, az 
igazságkeresés egy-egy útjának tartja. S bár hindu 
voltát hangoztatja, a valóságban azonban egyetemes 
gondolkodású ember. Vallja, hogy „... az emberi 
magatartásra és erkölcsiségre vonatkozó 
törvények a világ minden vallásában 
alapjában véve ugyanazok. És minden nagy 
valláshirdető azt tanította, hogy a vallás az 
erkölcsiség alapján épül. Mint ahogy a ház 
is romba dől, ha alapjai megrendülnek, 
ugyanúgy minden vallásnak porba kell 
roskadnia, ha erkölcsi alapjait 
megbolygatják. Más szavakkal: a vallástól 
különválasztott erkölcsiség puszta semmi, 
és ugyanez igaz fordítva is.” 
  
A hinduizmus mint vallás az európai 
ember számára meglehetősen nehezen 
értelmezhető; számos hittétele nemcsak 
értelmezhetetlen, de mindennapi életmód-
jától is igen távol áll. Ilyen, talán 
legnehezebben megérhető és elfogadható 
tétele a tehén oltalmazása; az európai 
ember értelmetlennek, logikátlannak tartja, 
és bizony sokszor még gúny tárgyává is 
teszi. Nos, Gandhi A hinduizmus című lírai 
tanulmányában igen pontos értelmezését adja ennek a 
sokak számára nehezen érthető „hittételnek”: „A tehén 

védelme az én szememben egyike a legcsodálatosabb 
jelenségeknek az emberiség fejlődésében. Túlvezeti az 
embert fajtája határain. A tehén számomra az egész 
ember alatti világot jelenti. Az embert a tehén védelme 
arra a felismerésre vezeti, hogy egynek és hasonlónak 
tudja magát mindennel, ami él. [...] A tehén védelme 
Isten minden szótalan teremtményének védelmét 
jelenti. Nyilvánvaló, hogy legősibb látnokaink is már 
ebben az értelemben tisztelték a tehenet.” 
 
„Az ember alatti világ tisztelete”, „Isten minden 
szótalan teremtményének oltalmazása” ez estben nem 
más, mint a hinduizmus egy bizonyos tételének 
Gandhi szerinti értelmezése, ám ebben az 
értelmezésben benne van Gandhi egész 
világszemlélete is: az erőszak elvetése és a minden élet 
tisztelete. Erkölcsiségének alapja ez, s immár 
függetlenül a hinduizmus vallási felfogásától, általános 
emberi követelményként is meghatározza: „... 
mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és 
szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem 
mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcsiség 
törvényét, mivel a legmagasabb erkölcsiség 
egyetemes.” A tolsztoji ihletettség e gondolatok 
olvasása során sem tagadható. /Külön érdekessége, 
csodája/?/ a sorsnak, hogy szintén a tolsztoji forrásból 
merítve szinte egyazon időben a világ egy másik táján 
már építi a minden élet tiszteletén alapuló filozófiai 
rendszerét egy teljesen más társadalom és kultúrkör 
szülötte, Albert Schweitzer/ 

 
Ennek az erkölcsiségnek a szellemében fordul szembe 
Gandhi szinte az egész indiai társadalommal a hinduk 
és a mohamedánok közötti megbékélést hirdetve, és 
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indít harcot az érinthetetlenség megszüntetéséért, mely 
harc lényegében megrendítette az egész 
kasztrendszert. „... az érinthetetlenség sérti a józan 
gondolkodást, a könyörületességre való törekvést, 
valamint a szeretet és részvét érzelmeit. Oly vallás, 
amely a tehén védelméért síkraszáll, bizonyára nem 
pártolhatja vagy követelheti emberi lények 
könyörtelen és embertelen bojkottálását. [...] A hinduk 
nem fogják addig kiérdemelni, sem elérni 
szabadságukat, amíg eltűrik, hogy nemes vallásukon 
az érinthetetlenség szégyenfoltja éktelenkedjék.”  -  
hirdeti megszállottan. 
 
Az átlag európai számára 
a másik nehezen érthető 
jelenség Gandhi világá-
ban az úgynevezett 
khádi-mozgalom elin-
dítása. A khádi kizárólag 
kézi munkával, vagyis 
rokkán /csarkhán/ vég-
zett fonással nyert szálból 
kézi szövőszéken elő-
állított anyagnak vagy öltözéknek az elnevezése. Innen 
nyerte nevét az ilyen készítmények terjesztését 
propagáló mozgalom, melyet Gandhi hirdetett meg 
azzal a céllal, hogy a kétkezi munka  jellemformáló 
hatását országos méretekben megpróbálja saját céljaira 
felhasználni. Hogy mi volt ez a cél? Az emberek 
millióit együttműködésre bírni, számukra elfog-
laltságot, kereseti lehetőséget, megélhetési forrást 
biztosítani, és nem utolsó sorban az angol termékek 
kiváltásával a független, szabad India létrejöttét 
elősegíteni. Legalábbis, amikor 1940-ben föltették neki 
a kérdést, hogy milyen módon biztosíthatná a csarkha 
és a khádi India függetlenségét, így válaszolt: „Ha 
milliók együttműködnek, ez az együttműködés 
bizonyára roppant erőt tömörít, amelyet aztán 
tetszésünk szerint használhatunk fel. Az ilyen 
együttműködésnek legjobb eszköze a csarkha. 
Biztosítja  Daridranárájana (’a szegények ura’, ’a 
szegényekben lakozó Isten’  -  képes kifejezés, amelyen 
Gandhi a szegény néptömeget érti) számára a 
foglalkozást, a táplálékot és a ruházatot. Ez minden 
bizonnyal nagyarányú öntudatot vált ki, és létrehozza 
a szvaradzs /önkormányzat/ eléréséhez szükséges 
erőszak nélküli erőt.” 
 
És Gandhi, közösséget vállalva a legegyszerűbb, 
nincstelen milliókkal, a minél egyszerűbb életmódot 
hirdetve személyes példával jár elől: egyéni életmódját 
még egyszerűbbé teszi; szakít addigi öltöz-
ködésmódjával, és ruháját a csípője köré csavart 

egyszerű anyaggal pótolja, és maga is rokka mellé ül, 
és fon, és sző. 
  
Igen, Gandhi egy szál lepedőben fon és sző, és már 
milliók követik, amikor meghirdeti az együttműködés 
programját az erőszak nélküli ellenállás jegyében. 
 
[Egy érdekes motívum, amit talán érdemes 
megemlíteni, hogy amikor az orosz bolsevik hatalom a 
tolsztoji kapcsolatra is hivatkozva Gandhi nép-
szerűségéből és nézeteinek szocialisztikus vonásaiból 

próbál magának tőkét kovácsolni, s ez Gandhi 
tudomására jut, azonnal reagál rá: „Nem 
tudom pontosan, mi légyen a bolsevizmus. 
Nem állt módomban tanulmányoznom. Nem 
tudom, vajon Oroszországnak javára vagy 
kárára válik-e tartós alkalmazása. De annyit 
tudok, hogy amennyiben erőszakra és Isten 
megtagadására van alapítva, visszataszítónak 
találom. Bolsevik barátaimnak, akiknek 
figyelme felém fordult, meg kell érteniük, hogy 
bármennyire is becsülésre méltóknak és 
rokonszenveseknek érzem céljaik közül azokat, 

amelyek erre méltóak, megalkuvást nem ismerő 
ellenfele vagyok az erőszakos módszereknek, ha 
mindjárt a legnemesebb ügyet szolgálnák is.”] 
 
Van még egy terület, ahol Gandhiból előtör a Tolsztoj-
tanítvány; ez pedig a pedagógia területe. Már Dél-
Afrikában megszervezi tolsztoji mintára és az ő 
szellemében az ott élő gyerekek tanítását; s később 
látva az elmaradott indiai viszonyokat, Bihar államban, 
kezdetben hat faluban, iskolát alapít. „Elmagyaráztam 
az újonnan jötteknek /tanítóknak/, hogy nem 
elsősorban nyelvtant, az írás-olvasást meg a számtant 
kell oktatniuk a gyerekeknek, hanem azt, hogy tiszták 
és jó magaviseletűek legyenek.” 
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Nemzeti nevelés című munkájában összegzi 
pedagógiai programját. A gyakorlati tapasztalatokból 
indul ki, és az indiai sajátosságokat messzemenően 
figyelembe véve határozza meg pedagógiai 
célkitűzését: „Bármint álljon is a dolog más 
országokban, India számára, hol a népesség nyolcvan 
százaléka mezőgazdasággal foglalkozik, további tíz 
százaléka pedig ipari foglalkozást űz, valóságos bűn, 
ha a nevelésnek tisztán irodalmi jelleget adnak, s ezzel 
a fiúkat és leányokat a későbbi életben kézimunkára 
alkalmatlanná teszik. Miután az a helyzet, hogy életük 
legnagyobb részét a mindennapi kenyérért való 
munkának kell szentelniük, azt tartom, hogy 
gyermekeinket apró koruktól kezdve az ilyen munka 
értékére és méltóságára kell tanítani. [...] Szomorú 
dolog, hogy az iskolába járó fiatalság a kézi munkára 
lenézéssel, ha ugyan nem megvetéssel tekint.”  -  jegyzi 
meg végül keserűen. 
 
Érdekes Gandhi véleménye a lokálpatriotizmus 
kérdéséről. Ahogy az orosz-japán háború kapcsán 
Tolsztoj is bevallotta, hogy a józan ész ellenére az 
érzelmei bizony befolyásolják, és szíve mélyén orosz 
érzések dúlnak, ugyanúgy Gandhinál is, bármennyire 

is egyetemes gondolkodású, az indiai kultúra, az indiai 
haza szeretete nála is tetten érhető. 
 
„Az idegen nyelven való oktatással szemben érzett 
engesztelhetetlen ellenséges érzésem volt oka annak az 
alaptalan vádnak, hogy én ellenséges érzülettel 
viseltetem a külföldi kultúra s az angol nyelv tanulása 
iránt. [...] Én az angolt a nemzetközi érintkezés és a 
diplomácia nyelvének tekintem, s ezért fontosnak 

tartom, hogy közülünk sokan értsék és beszéljék. 
Miután az angol nyelv tudományos és irodalmi vagy 
költői művekben rendkívül gazdag, alapos 
tanulmányozását mindenkinek, akinek köztünk 
nyelvtehetsége van, ajánlani szeretném, hogy az 
említett szellemi kincseket népünk javára 
lefordíthassák honi nyelveinkre. 
 
Mi sem áll oly távol tőlem, mint az, hogy az országot a 
külvilágtól elzárjam, és elválasztó korlátokat állítsak 
fel. De szeretnék rámutatni arra, hogy az idegen 
kultúrák méltányolásának és megbecsülésének 
előfeltétele éppen a saját kultúra megbecsülése. [...] 
Minden ország kultúrája lengje körül a házamat, de 
egyik se szakítson el szülőföldem talajától.” -  
nyilatkozza Gandhi egy alkalommal, amikor az  angol 
nyelv iránti ellenséges érzülettel vádolják meg . 
  
Meggyőződésem, hogy ettől a „gyengeségtől”, ettől az 
érzelmi lokálpatriotizmustól válik igazán hitelessé úgy 
Tolsztoj, mint Gandhi egyetemes gondolkodása. 
 
 Török Endre szerint Gandhi munkássága a tolsztoji 
gondolatkör és a hindu bölcselet találkozása a 

politikumban. Igen, Gandhi törvényszerűen 
csöppent a politikába, hisz az indiai 
társadalom ezt várta tőle, s ennek köszönheti, 
hogy felfogását a világról és alkalmazott 
módszereit milliók fogadták el és követték. 
Ám ő a politikát a szofisztika és a hazugság 
köréből a magasztos idealizmus szférájába 
emelte, kimozdította onnan, ahol rossz esetben 
az alantas ösztönök szolgálatává fajul, míg jó 
esetben legfeljebb a diplomáciai huzavona és a 
titkos diplomácia mesterkedésévé válik. 
Gandhi a politikában is az igazságot helyezte 
mindenek fölé; még akkor is, ha az egy adott 
pillanatban esetleg károsnak látszott. 
Tevékenysége azért kiemelkedő, mert a 
történelemben ő volt az első nagy személyiség, 
aki a szeretet erkölcstanát az egyének közötti 
közvetítés eszközéből egy erőteljes és széles 
körben alkalmazott hatékony társadalmi erővé 
változtatta, s így általa a szeretet a szociális és 
politikai átalakulás hatalmas erejű eszközévé 
vált. Egyetérthetünk tehát Albert Einsteinnel, 

aki 1939-ben így nyilatkozott róla: 
  
„Szerencsések vagyunk, és köszönettel tartozunk a 
sorsnak, hogy ilyen messze fénylő kortárssal, a 
jövendő nemzedékek számára utat mutató fárosszal 
ajándékozott meg bennünket.” 

 
/PPL/ 
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Részletek Gandhi írásaiból 

 
 

ki "erőszaknélküli" akar lenni, annak nem 
szabad haragot éreznie a megsértője iránt. 
Nem szabad rosszat kívánnia neki. Nem 

szabad átkoznia. Nem szabad testi sértést okozni neki. 
Nyugodtan el kell fogadnia minden rosszat, amit 
üldözője alkalmaz vele szemben. Az erőszak-
nélküliség: teljes hiánya minden rosszakaratnak bármi 
vagy bárki iránt, ami vagy aki csak él. Magába foglalja 
az emberinél alantasabb fokon álló életet is, és még a 
vadállatokat és kártékony férgeket sem zárja ki. Nem 
arra való, hogy pusztító indulatainkat táplálja. Ha 
ismernénk Teremtőnk szándékait, az említett 
élőlények számára is felismernénk az őket megillető 
helyet a teremtés művében. Az erőszak-nélküliség 
tehát alkalmazásában nem egyéb, mint jóakarat 
minden élettel szemben. Tiszta szeretet. Fölleltem a 
hinduk szentírásaiban, a Bibliában és a Koránban. 
 
Az erőszak-nélküliség a tökélynek egyik állapota. 
Jelenti a célt, amely felé az emberiség természettől 
fogva, ha talán öntudatlanul is halad. Az ember nem 
válik istenivé, ha eléri azt a fokozatot, hogy 
hibátlanság megtestesítője lesz. Talán csak akkor válik 
igazán emberré. Azon a fokon, amelyen ma állunk, 
részben emberek, részben állatok vagyunk és 
tudatlanságunkban, s önhittségünkben azt állítjuk, 
hogy mivoltunk céljának híven megfelelünk, ha az 
ütést ütéssel viszonozzuk és az ehhez szükséges 
haragot forrni engedjük. Mi hitünknek valljuk, hogy a  

 
 

 
 
megtorlás a lét  törvénye, holott  a  
szentírásokban  azt találjuk, hogy a 
megtorlás soha sincs előírva 
számunkra, legfeljebb meg-
engedhető. Önmagunk legyőzése: ez 
az előírás. Létünk törvénye az 
önmagunk legyőzésében áll. E nélkül 
nem lehet elérni a tökély leg-
magasabb fokát. Eszerint a szen-
vedésben találjuk meg az emberi faj 
legfőbb jellemző vonását. 
 
A cél pedig egyre távolodik előlünk. 
Minél nagyobb a haladás, annál 
nagyobb mértékben ismerjük meg 
fogyatékosságunkat. Az elégtétel a 
törekvésben rejlik, nem az elérésben. 
A legnagyobb rendű törekvés jelenti 
a legnagyobb diadalt. És ha vi-
lágosabban, mint valaha felismerem 

is, mily messze vagyok még a céltól, a tökéletes 
szeretet törvénye akkor is létem törvénye marad. És 
minden ballépésnek csak annál erősebben kell 
törekvésemet sarkalnia... 
 
...Feltéve, hogy jó munkatársak akadnak, a törvénynek 
ily korlátozott mértékben való alkalmazását még nagy 
tömeg is rövid idő alatt megértheti és követheti. Ha 
meg akarja állni a helyét, akkor még ennek a 
korlátozott megvalósításnak is ki kell állnia 
ugyanazokat a próbákat, amelyeknek az egész alá 
volna vetve. Egyetlen csepp víznek a vegyelemzésben 
ugyanazt az eredményt kell adnia, mint az egész 
tengernek. Akármelyik felebarátommal szemben 
tanúsított erőszak-nélküliségem nem lehet más 
természetű, mint az általánosságban mindenkivel és 
mindennel szemben tanúsított erőszak-nélküliségem. 
Ha én a felebarátom iránt érzett szeretetemet 
kiterjesztem a nagy Egészre, szeretetemnek akkor is 
ugyanazokat a próbákat kell kiállnia. E törvény 
bizonyos alkalmazása politikává válik, ha térben és 
időben megvalósítják... 
 
Korunkban, mely a nyers erő kora, szinte nem is 
tartanák lehetségesnek, hogy valaki meg merje 
tagadni azt a hitet, hogy a brutális erőszak döntő 
győzelmet arathat. S így névtelen leveleket kapok, 
amelyek azt tanácsolják nekem, hogy az együtt-
nemműködés menetét még akkor se tartóztassam fel, 
ha a nép részéről rendzavarásokra vezetne. Mások az- 

A 
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zal a feltevéssel fordulnak hozzám, 
hogy én titokban az erőszak-nélküliség 
kö-pönyege alatt, erőszakos felkelést 
készítek elő, sőt azt is tudni vélik, mikor 
virrad fel az örvendetes nap, amelyen a 
nyílt erőszakhoz fogok átpártolni. 
Erősítgetik, hogy az angolok csak a nyílt 
vagy a rejtett erőszaknak engednének. 
Végül ismét mások engem - jól tudom - 
az egész ország legelvetemültebb gaz-
fickójának tartanak, amiért, szerintük, 
mindig elrejtem igazi szándékaimat. 
Legkevésbé sem kétkednek abban, hogy 
én is, éppúgy, mint mindenki más, 
hiszek az erőszakban. Miután a kard 
tanának az emberek nagy részére nézve 
ilyen nagy a hatalma, miután az együtt-
nemműködés sikere főként minden 
erőszak elutasításától függ, és miután az 
e dolgokra vonatkozó nézetem sok 
ember magatartását befolyásolja, 
nagyon fontosnak tartom, hogy a kard 
tanát oly világosan, amint csak lehetséges, kifejtsem. 
 
Hiszem, hogy oly esetben amidőn csupán a gyávaság 
és az erőszak közti választás maradna hátra, az 
erőszakot tanácsolnám. Mikor engem 1908-ban 
megtámadtak és kevés híján megöltek, legidősebb 
fiam utólag azt kérdezte, mit kellett volna tennie, ha 
történetesen jelen van a támadáskor: vajon el kellett 
volna szaladnia és messziről néznie, hogyan ölnek 
meg, vagy pedig amit szeretett volna tenni - tulajdon 
testével kellett volna megvédenie? Azt feleltem neki, 
hogy kötelessége lett volna megvédelmeznie engem 
még erőszak alkalmazásával is. E megfontolás alapján 
vettem részt a búr-háborúban, az úgynevezett zulu-
lázadásban és a világháborúban. E megfontolás 
alapján tanácsolom mindazoknak, akik az erőszakban 
hisznek, hogy magukat a fegyver használatában 
gyakorolják. Szívesebben látnám, ha India a 
fegyverhez nyúlna, hogy becsületét védelmezze, 
semmint, hogy gyáva és tehetetlen szemlélője 
maradjon tulajdon megbecstelenítésének. 
 
Ezzel szemben hiszem, hogy az erőszak-nélküliség 
magasan az erőszak felett áll. Megbocsátani férfiasabb 
dolog, mint büntetni. A megbocsátás ad becsületet a 
harcosnak. De a megbocsátás csak akkor jelent 
győzelmet önmagunkon, ha megvan a hatalmunk a 
büntetésre. A megbocsátásnak nincs jelentősége, ha 
valamely védekezni képtelen lény látszólag teszi. Az 
egér esetében aligha mondhatnók, hogy megbocsát a 
macskának, mikor magát ettől széttépni engedi. Ezért  
 

nagyon jól meg tudom érteni azok érzelmét, akik Dyer 
tábornoknak s  a  hozzá  hasonlóknak  igazságos meg- 
büntetését kívánják. Ha tehetnék, darabokra tépnék 
ezeket. Ugyancsak nem hiszem azt sem, hogy India 
magatehetetlen volna. Magamat sem tartom tehetetlen 
és védtelen teremtménynek. Csak éppen nemesebb 
célra szeretném tartogatni India erejét és a magamét. 
 
Ne értsenek félre. Az erő nem testi képességekből 
ered. Az erő hajthatatlan akarat szülötte. A zulu 
mindenesetre felülmúlja testi erő tekintetében az 
angolt. De azért elszalad még egy angol fiú elől is, 
mert fél a revolvertől, amelyet a fiú vagy védelmében 
másvalaki használhatna. Fél a haláltól s ezért hatalmas 
termetének ellenére is erőtlen. Mi indiaiak minden 
nehézség nélkül elképzelhetjük, hogy 
háromszázmillió emberi lénynek nem kell félnie 
százezer angoltól. A határozott megbocsátás tehát 
részünkről az erőnk határozott megismerését jelenti. 
A megbocsátás megvilágosodásában hatalmas 
erőhullámnak kell felcsapnia bennünk, oly erőnek, 
amely egy Dyert vagy egy Frank Johnsont 
megakadályozhatna abban, hogy gyalázattal és 
szégyennel tetőzze Indiának önmegadón lehajtott 
fejét. Azzal nem törődöm sokat, hogy pillanatnyilag 
nem érhetem el célomat. Még nagyon is 
eltaposottaknak érezzük magunkat ahhoz, hogy ne 
támadjon bennünk harag és bosszúvágy. De nem 
szűnhetek meg folyvást hangoztatni, hogy India csak 
nyerhet azzal, ha lemond a büntetés jogáról. Nekünk 
különb a tennivalónk, nekünk nagyobb missziót kell 
teljesítenünk e világon. Nem vagyok látnok. Azt 
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állítom, hogy gyakorlati idealista vagyok. Az erőszak-
nélküliség vallása nem csupán a risik és a szentek 
számára rendeltetett, hanem a közönséges nép 
számára is. Az erőszak-nélküliség törvénye felel meg 
mivoltunknak, mint ahogy az erőszak a vadállat 
törvénye. A vadállatban szunnyad a szellem, úgyhogy 
nem ismerhet más törvényt, mint a fizikai erőét. Az 
ember méltósága megköveteli, hogy egy 
magasabbrendű törvénynek - a szellem törvényének 
hódoljon. 
 
Ezért vállalkoztam arra, hogy Indiában ismét életbe 
hívom az önfeláldozás ősi törvényét. Hiszen a 
Szatjágraha és társai: az együtt-nemműködés és a 
polgári ellenállás csupán új nevek a szenvedés 
törvényére. A risik akik az erőszak-nélküliség 
törvényét az erőszak világának közepette felfedezték, 
nagyobb lángelmék voltak Newtonnál. S ugyanakkor 
nagyobb hadvezérek voltak, mint Wellington. Noha 
járatosak voltak a fegyverforgatásban, mégis 
felismerték haszontalan voltát és a gyötrelmekben 
vergődő világnak azt tanították, hogy üdve nem az 
erőszakban, hanem az erőszak-nélküliségben rejlik. 
Az erőszak-nélküliség kihatásában tudatos szenvedést 
jelent. Nem jelent behódolást az igaztalanság 
akaratával szemben, hanem az egész lelki erő latba 
vetésével egyértelmű a zsarnokság ellenében. Amíg ez 
a törvény irányítja működését, addig minden egyes 
ember képes lehet egy zsarnoki birodalom minden 
hatalmával szembeszállni, hogy becsületét, vallását, 
lelkét megvédelmezze, s ezáltal oly ütközővé váljék, 
amely ama birodalom összeomlását vagy 
újjászületését idézi elő. 
 
Eszerint tehát nem azért kívánom Indiától, hogy az 
erőszak-nélküliséget alkalmazza, mert gyönge. Azt 

kívánom, hogy erejének és hatalmának tudtában 
gyakorolja az erőszak-nélküliséget. Nincs szüksége 
semmiféle járatosságra a fegyverforgatásban ahhoz, 
hogy ezt az erőt és hatalmat kifejthesse. Csak azért 
tartjuk szükségesnek, mert úgy látszik mi nem látunk 
egyebet magunkban, az emberben, hústömegnél. Azt 
óhajtom, ismerje fel India, hogy lelke van, amely nem 
fog alulmaradni, sőt inkább túl fog emelkedni minden 
testi nyomorúságon, és az egész világ minden erőivel 
is dacolni képes. De miután én mégis gyakorlati 
ember vagyok, nem szeretnék várni, míg India belátja 
a szellemnek a politikában való alkalmazhatóságát. 
Érezze bár magát India gyöngének és védtelennek az 
angolok gépfegyvereivel, tankjaival és repülőgépeivel 
szemben, fogadja bár el gyengeségének érzetében az 
együtt-nemműködést, az együtt-nemműködés azért 
mégis ugyanúgy betölti célját: mindenesetre 
fölszabadítja az országot az angol igazságtalanság 
pusztító súlya alól, ha megfelelő számú ember teszi 
magáévá. 
 
Az együtt-nemműködést megkülönböztetem a Sinn-
Feinek elvétől is, mert eredeti elgondolási formájában 
lehetetlen, hogy az erőszakkal karöltve haladjon útján 
előre. De mi több, még az erőszak híveit is szeretném 
felszólítani, hogy tegyenek kísérletet a békés együtt-
nemműködéssel. Ha ez nem válnék be, annak oka 
nem a benne rejlő gyöngeség lenne, hanem az, hogy 
nem csatlakoztak hozzá elegen. Akkor aztán 
mindenesetre elérkeznék a valóságos veszély 
pillanata. Büszkelelkű férfiak, akik népük 
megaláztatását nem bírnák tovább elviselni, 
szabadjára eresztenék a nép haragját. Erőszakhoz 
folyamodnának. Amennyire láthatom a dolgokat, el 
kellene pusztulniuk, anélkül, hogy magukat vagy 
hazájukat az elnyomatás alól felszabadíthatták volna. 

Ha India a kard tanát fogadja el, talán 
kivívhat vele pillanatnyi sikert, de akkor 
megszűnik lelkem büszke lenni. 
Feloldhatatlan kötelékek fűznek 
Indiához, hiszen mindent neki 
köszönhetek. Rendületlenül hiszem, 
hogy hivatása van az egész világ 
számára. Nem szabad vakon utánoznia 
Európát. Ha India a kard mellé 
szegődik, akkor számomra elérkezik a 
megpróbáltatás nehéz órája. Remélem, 
nem fogom felmondani a szolgálatot. 
Vallásom nem ismer országhatárokat. 
Ha a hit élő valami bennem, akkor még 
hazaszeretetem is diadalmaskodni fog. 
Életemet India szolgálatának szenteltem 
az erőszak-nélküliség hitvallásában, 
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amely meggyőződésem szerint a hinduság gyökere. 
 
Szeretném ma azokat, akik nem bíznak bennem, 
komolyan inteni, hogy a csak imént kezdett harc 
nyugodt menetét ne zavarják meg az erőszakra való 
unszolással, abban a feltevésben, hogy magam is 
erőszakot akarok. Undorodom a titkolódzástól, és 
bűnnek tartom. Engedjék, hogy az erőszaknélküli 
együtt-nemműködés elvégezze munkáját, akkor majd 
meglátják, hogy nem rejtegetek mögötte semmiféle 
hátsó gondolatot. 
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Női mérgek és egyéb 
bánat fluidumok 

– 
A tudat torlaszai a 

testen 

 
 női test gyűjtője az őt ért 
érzelmi hatásoknak, meg-
rázkódtatásoknak, bántal-

mazásoknak, mentális és verbális 
szökőáraknak, az érintés és 
simogatás érzékenységének, a jó 
szónak és halk alázásnak, a 
szeretetnek és hamis ígéretnek, 
nem tisztázott helyzeteknek, 
félrebeszélt kommunikációnak, 
pergő-forgó áradatnak, szerelmes 
izzásnak, jeges eltávolodásnak, 
csillogó szempárnak, suttogó 
ajkaknak, védelemnek és kire-
kesztésnek…. és késve érkezett 
eme felsoroláshoz a kiszolgál-
tatottság, a teherviselés, és most 
fordult be a sarkon kéz a kézben a 
gondoskodás és óvás, hogy fel-
sorakozzon mindahhoz a pa-
lettához, amit egy nő magában 
hordoz. 
 

Ezek az árnyalatok, suhanások és 
kővel őrölt megélések, elham-
vasztó pillanatok mennek végbe 
minden női lélekben, testben. 
 
 
Hogyan vigyázzunk magunkra? 
Mit tehetünk azért, hogy ez a 
felfordulás és szikrazápor ne a 
sebészi asztalon egyenlítse ki 
önmagát? 

 
Az egyetlen támpontunk és 
találkozásunk önmagunkkal - a 
tükör. Ide feszül a figyelmünk és 
önértékelésünk: a vágy arra, hogy 
megfeleljünk. Minden erőnket 
mozgósítjuk, hogy újra és újra 
képesek legyünk megfelelni, 
tetszeni, hogy mindaz a dráma 
végig mehessen rajtunk – bennünk 
-, amely női mivoltunkat meg-
határozza, és nap mint nap harcra 
késszé tesz és belehajszol az őrült 
körforgásba. 
 
Mit gondolsz, ki néz vissza a 
tükörből? Ki ez a test? És a leg-
fontosabb: ki kérdezi? Ki néz rám 
valahol mélyen szánakozva, hogy 
a fel nem vállalt életfeladatok 
nehézkessé, torzzá tették mindazt, 
ami tökéletesnek indult? Hol 
vesztettük el önmagunkat? 
 

A test anyag. Szövetek és más 
organizmusok halmaza. De meg-
mutatja, hogyan élünk, és 
legfőképpen hogyan gondolko-
dunk, vagyis, hogy mivé váltunk, 
kik vagyunk. Az öntudat ereden-
dően egészséges, derűs és nyu-
godt. Ehhez képest lássuk meg 
önmagunkat. 
 
A test, mint üzenet közvetítő, 
hírhozó – mit mond most, ha 
végig nézünk magunkon? Szinte 
tipikusan mindenki ugyanazoktól 
a problémáktól szenved, ugyan-
azok a jelek árulkodnak minden-
kin. Általában milyen életet is 
élünk? Tudatunk rohan a kül-
világból érkező elvárások, sze-
repek után, hogy energiát, önkife-
jezést nyerjen és tőle független, 
idegen elismerésben mártsa meg 
szívét és lelkét, hogy legyen ereje 
tovább rohanni. Önvalója árny-
ként követi mindenhova, bár 
gyorsabb a lélek, mint a cellulittól 
elnehezült combok trappolása, de 
a testbe feszült gondolatok és 
elánok hajtanak, süketen és vakon 
követjük rögzült képeinket, 
vágyainkat. Ki van szinkronban 
önmagával, ki az, aki önmagát éli 
meg, és nem az elvárásoknak, 
szabályoknak, szerepeknek akar 
megfelelni és belénk nevelt 
viselkedésmintákhoz igazodni. 
 

A gondolatok 
 
Minden rendellenesség azt jelzi, 
hogy „nem az vagy, akinek 
valójában lenned kellene”. Az 
elváltozások igazi forrása mindig 
a gondolkodásban keresendő. 
Olyanok vagyunk kívül, mint 
belül. A gondolat formát ölt, 
megmutatja önmagát. Minden 
érzelem, mely hatással van ránk, 
megvalósul, formába rendez 
bennünket. Itt válik láthatóvá, 
miféle energiák működnek 
bennünk. 
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A női test rendellenességei, 
betegségei hihetetlen módon már 
nem válogatnak fiatal és idősebb 
között, mintha egy hatalmas, 
önmagát éltető ciklonként su-
hanna át mindenkin - érintése, 
ahogy a sok testanyagot átrendezi, 
lazává teszi, puhítja és belehaj-
togatja azokba a „lélekbörtö-
nökbe”, aminek mi dobtuk el a 
kulcsát, mert meggyőz és elhitet, 
hogy pillanatnyi kielégülések és 
örömökből merített érzetek az 
igazi életerő, 
 
A rendellenességek és elváltozá-
sok igazi forrása mindig a 
gondolkodásban keresendő, még-
pedig a helytelen gondolkodás-
ban. A test önmagától nem 
betegedhet meg, torzulhat el, mert 
csupán az emberi tudat kivetülési 
közege. Hasonlít a vetítő-vászon-
hoz, mely magától nem tud 
képeket létrehozni. A gondolatok 
képezik a film anyagát, és a tudat 
dönti el, hogy éppen melyiket 
vetíti le. 
 
Tegyünk fel kérdéseket önma-
gunknak. Folytassunk a pár-
beszédet belső lényegünkkel, hogy 
kik vagyunk. Mi az, amit teszünk 
és miért. Mennyiben találjuk meg 

önmagunkat mindennapjainkban, 
kapcsolatunkban, munkánkban. 
Mi az a reflex, ami az agyunkban 
elültetett impulzus, ami végigfut 
az idegrendszerünkben és meg-
mozdítja az izmokat, a cselekvés 
és tett hús-vér megfelelőjét. 
Teremtsünk csendet és lehetőséget 
önmagunk számára, hogy tisztán 
láthassuk irányunkat, életünket. 
 

A kötőszövet, amely egybetart 
 
Az emberi test különböző részeit 
kapcsolja össze. A külvilággal 
érintkező külső szervünk – a bőr, 
aminek feszességet, tartást biz-
tosít. Minden renyheség, redőbe 
ráncolódott kis méregsávok, 
egyenetlen kitüremkedések nyílt 
halála a kötőszövet be nem töltött 
feladatának. Gyengesége, puha-
sága, a belső tartás, lelkierő és 
állhatatosság csökkent mértékére 
utal. A sérülékenység, sértettség 
demonstrációja a külvilággal 
szemben, a bennünk lakó felhal-
mozódott fájdalom megmutat-
kozása. Ha belső tartásom, én-
képem elég szilárd, ez összeköti 
minden testrészemet egy feszülő 
zsinórhoz hasonlóan, és feles-
legessé teszi a külvilághoz való 
ragaszkodásomat. Ha belül hiány-
érzet van, a kapcsolataimból ve-
szem el a hiányzó részt és azzal 
pótolgatom ki saját kirakósomat. 
Aki önmagához hűen él, nem fog 
rossz helyen engedni, s ezáltal 
újabb sebeket beszerezni. 
 
A nyirokrendszer tele van 
elzáródással. Kivétel nélkül lassú 
és lomha méregtelenítése okozza a 
lerakódásokat. Szoros összefüg-
gést találok a tudat és eme mé-
regszállító között. A megkeresések 
ezen a területen megosztottak. So-
kan óhajtják a feszességet, de 
képtelenek elengedni a tudati le-
rakódásokat. Itt a kezelések sem-
mit nem érnek. 
 

A keringési zavarok – szédült 
állapotok 

 
A vér, a lélek testi lakhelye. A 
vérnek meghatározott nyomása 
van, dinamikája, mely az ember 
erőnlétének kifejezője. A test el-
változása, renyhesége a lassú és 
lomha vérkeringés következmé-
nye. A lélek fáradtsága. Aktivitás 
mentálisan és fizikailag egyaránt – 
a megoldás. Milyen élmények 
érnek, kiteszem-e magam az élet 
változásainak? Behúzódom és 
aggódom, előre félek és állást 
foglalok, vagy nekimegyek. De ha 
felvállalom az élet feladatait, ez az 
őrült körforgás beindul, és élettel 
telíti meg a sejtjeimet, ereimet és 
távolítja el a test melléktermékeit, 
salakanyagait. Energiával telítődik 
meg bőrünk és minden, ami ehhez 
a belső hajtású motorhoz kell. A 
lábak elnehezülése, dagadása és 
elváltozása jelenti az életben való 
helyzetet, hogy „hol is állunk”. 
Nézzünk le magunk elé egy 
pillanatra… 
 

Szerző: Vörös Mari, mentális 
gyógyító, az orosz tradicionális 

gyógyászat képviselője 
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AGYMOSÁS 
avagy 

MÉLYTUDAT-
SZENNYEZÉS? 

 
 

 pszichológusok tisztában vannak vele, hogy a 
tudatunk megszűri a dolgokat, és bizonyos 
dolgokat elfogadunk, más dolgokat elutasítunk. 

Ez természetes. A tudatalattin azonban nincs ilyen 
szűrő. A tudatalatti másként működik. Amit egyszer 
hall, az egyszerűen lepereg róla. Az olyan dolgokat 
viszont, amelyeket több százszor hall, egy idő után 
beépíti, mint „programot". 
 
Márpedig mindannyiunknak vannak szülei, nevelői, és 
gyermekkorunkra visszatekintve biztosan halljuk -
belső hallásunkkal -, hogy „már százszor 
megmondtam”, hogy ezt vagy azt csináld, vagy ne 
csináld. Már százszor - sőt sokkal több, mint százszor - 
hallottuk, hogy ügyetlenek vagyunk, lusták vagyunk, 
irigyek vagyunk. Milliószor hallottuk, hogy kevés a 
pénz, hogy ezt vagy azt nem engedhetjük meg 
magunknak. Akaratlanul is belénk ivódott a szüleink, 
nevelőink   által   mutatott  minta,  átvettük   gondolko- 

 
 
 
 
 
 
 
 

dásmódjukat, gyakran szokásaikat is, és a 16-
18 éves kori lázadás után pár évvel vagy 
évtizeddel döbbenten ismerjük fel, hogy szép 
reményeink és nagy céljaink helyett szánalmas 
középszerű életet élünk, és az egész egyáltalán 
nem hasonlít a boldogsághoz. Azt mondják, a 
legtöbb ember 40 éves kora után csendes 
beletörődésben él. A népi bölcsesség is rögzíti 
a szülők általi tudatalatti programozás 
következményeit. 
  
„Nézd meg az anyját, vedd el a lányát" tartja a 
közmondás. Hiába esküszik meg a lány, hogy 
ő soha nem lesz olyan, mint az anyja, a 
tudatalatti program, a „már százszor 
megmondtam" szűretlen parancsa óhatatlanul 
elvégzi a maga munkáját. 
 
Lássunk egy egyszerű példát! 
 
A szülők féltő gondoskodással nevelik 
gyermeküket. Óvják széltől, víztől, balesettől 
és betegségtől. És tanítják. Tanítják mindarra, 
amire őket is megtanították a szüleik, 
mindarra, amit saját tapasztalataikból 
leszűrtek. A gyermek huncut, szófogadatlan, 

vagy csak nehezen hajlik az idomításra, ezért a szülő 
újra és újra elmondja neki a követendő szabályokat. 
Egy alkalommal a gondos édesanya észreveszi, hogy a 
gyermek pénzzel játszik, sőt a szájába veszi. 
Természetes ösztönétől hajtva azonnal rászól: 
– Pistike, azonnal vedd ki a szádból a pénzt! Piszkos! 
A pénzt mindenki összefogdossa. Tele van 
bacilusokkal. 
– Ha már hozzá nyúltál, máris menj kezet mosni! 
Pistike rémülten vagy értetlenül, de szót fogad. Az 
anyuka azonban tudja, hogy egy figyelmeztetés nem 
elég. Sokszor el kell mondani a gyermeknek, amíg 
valamit jól megjegyez, és szokásává válik. Talán 
százszor is, vagy még többször. 
– Pistike! Már százszor megmondtam, hogy a pénz 
piszkos! Hát nem érted? Azonnal menj kezet mosni! 
Pistike nem igazán érti. Hiszen mindenki mindent 
összefogdos. Mennyivel jobb egy kilincs, vagy egy 
kapaszkodó a villamoson? Egy valamiben azonban 
biztosak lehetünk. Ha sokszor hallja - márpedig a 

A 

Modus Vivendi Magazin 53



szülő igazán kitartó tud lenni a gyermeknevelésben -, 
Pistike elhiszi. Nem ám csak úgy felületesen, rövid 
időre, hiszékenységből, hanem jó mélyen, a tudatalatti 
legmélyebb régióiba bevésve. Ez válik tudatalatti 
hitévé, és közvetve cselekedeteinek és gondolatainak 
irányítójává. Hogy hogyan és mitől? Egyszerűen attól, 
hogy míg a tudatos elmének van szűrője, mérlegel, 
elfogad vagy elvet dolgokat, addig a tudatalatti részen 
ilyen szűrő nincs. A sokszor ismételt, sokszor hallott 
dolgok mélyen bevésődnek, és „hit”-ként, vagy 
jelenkori szóhasználattal „program”-ként működnek. 
 

 
 
A fent említett program természetesen nem fogja 
megóvni Pistikét egy életre a bacilusoktól. Egy 
valamitől azonban biztosan megóvja, és az a pénz. 
Tudat alatt, ösztönösen, belső „hitéből” fakadóan távol 
szeretné tartani magát mindattól, ami piszkos, ami fúj, 
pihá, kakás stb. A nevelés sikere ilyen szempontból 
bámulatos lesz, és persze egy életre lehangoló. A 
gyermek felnő, és tudat alatt tudni fogja, hogy a pénz 
piszkos, és hogy a lehető legjobb, amit tehet, az, ha 
távol tartja magát tőle. Minden cselekedetének, 
pénzgyűjtési szándékának, anyagi, gazdasági sikert 
célzó tevékenységének a hátterében ott van a 
„program”, ami csak egyet tud: úgy kell intézni a 
dolgokat, hogy abból pénz semmiképpen se legyen. Ha 
pedig mégis lenne, akkor a lehető leggyorsabban meg 
kell tőle szabadulni! 
 
Ez természetesen csak egy kiragadott példa a kitartó és 
következetes nevelés hitépítő mechanizmusából, 
hiszen ugyanígy említhetnénk azokat, akikre 
gyermekkorukban nagyon sokszor rámondták, hogy 
ügyetlen, lusta, semmirekellő, kétbalkezes, irigy, 
kövér, sovány, csúnya, és szinte vég nélkül 
folytathatnánk. Ezek a tudatalattiba beépülő 
programok vagy hitrendszerek fogják meghatározni az 

egyén magáról alkotott véleményét, gondolatait, 
cselekedeteit. 
  
Jó lenne felmérést készíteni arról, hányan vannak, akik 
jó szándékkal, erejükben és tehetségükben bízva 
belevágnak valamibe, és reménykedve várják a 
megfelelő eredményt, csak azért, hogy újra és újra 
keservesen csalódjanak. A tudatalatti hit hatalmát nem 
lehet megtörni. Aki elég éber, előbb-utóbb észreveszi, 
hogy melyik is volt az a „szerencsétlen” mondat, oda 
nem illő tréfa vagy megjegyzés, amely „véletlenül” 
csúszott ki a száján, és a dolgokat rossz irányba 
térítette. A legtöbben azonban sorozatos balsikereik 
tanulságát levonva tovább rontanak a helyzetükön. 
Elkönyvelik magukban, hogy ők már csak ilyenek, és 
mondogatják, mondogatják maguknak és másoknak. 
 
Ilyen esetben nem segít a tudatos gondolkodás, mert a 
tudat alatt futó program mindig „átírja” az eredményt. 
Az igazi probléma az, hogy ezeknek a programoknak a 
létéről mit sem tudunk. Mély, belső hitként működnek, 
ezért soha, semmilyen körülmények között nem 
kérdőjelezzük meg bizonyos döntéseinket. 
 
Ha az ember valamit nagyon sokszor hall, akkor 
bizonyos tekintetben „agymosás” történik. Előbb-
utóbb elhiszi, és maga is vallja, hogy az a bizonyos 
dolog úgy is van. Ezt az agymosást végzik rajtunk - 
nagyon is tudatosan és célzottan - a reklámok. 
 
Agymosást? 
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Dehogy. A mosás célja a tisztítás, a tisztulás. A 
reklámok azonban a legcsekélyebb mértékben sem 
segítenek hozzá ahhoz, hogy életünk harmonikusabb, 
kiegyensúlyozottabb legyen. Legfőbb céljuk az, hogy 
fogyasztásra, vásárlásra ösztönözzenek, és benne 
tartsanak abban a bizonyos „mókuskerékben”, amely 
az újabb javak megszerzését lehetővé teszi. Itt nem 
agymosásról, hanem a tudatalatti vagy mélytudat 
állandó szennyezéséről van szó. Ezt a mélytudat-
szennyezést végzik a félelemkeltő hírek, amelyeket 
azért sugároznak újra és újra, hogy ne a szeretetre, az 
egységre és a szépségre gondoljunk, hanem a 
megosztottságra, a betegségre, a harcra, a 
terrorizmusra és a halálra. Ez teszi lehetővé a 
fegyveripar szárnyalását, ez teszi lehetővé a 
gyógyszeripar részvényeinek értéknövekedését. 
 
Kislányomat, amennyire lehetett, óvtuk a TV-híradók-
tól. Próbálkozásunk, úgy tűnik, nem volt sikeres, mert 
hároméves korában, egy alkalommal váratlanul 
megállt az egyik áruház közepén, és - mintegy 
magának - ezt mondta: 
„Milyen rossz is ez a világ. Az emberek ölik egymást.” 
Igyekeztem megmagyarázni neki, hogy ez a föld 
pillanatnyilag valóban nem a legjobb világok egyike, 
de mi azért vagyunk itt, hogy jobbá tegyük. És 
hogy valóban vannak, akik ölik egymást, de csak 
a buták, akiknek a szívében nincs szeretet. 
 
A gyakran ismételt hírek - és van-e olyan nap, 
amikor nem esik szó gyilkosságokról, 
robbantásokról, merényletekről? - beszivárognak 
az emberek és a gyermekek mélytudatába, lassan 
viselkedési mintává alakulnak, és azután csak 
csodálkozunk, amikor azt halljuk, hogy egyik 
vagy másik diák lelőtte a tanárát és az 
osztálytársait, vagy azt, hogy egy ötéves gyermek 
lelőtt egy hároméves kislányt. 
 
A tudatalatti ugyanis - mint azt a reklámok 
esetében is láthatjuk - hozzáférhető. Csupán a 
„már százszor megmondtam” elvét kell 
alkalmazni, és az új program beépül. És mennyi 
fegyvert el lehet adni, ha az emberek félnek. És 
milyen könnyű irányítani őket... 
 
Vajon miért vannak mindig nagy sorok a 
McDonalds előtt, és a mellette lévő Burger King-
nek alig van vásárlója? 
Jobb az étel? 
Tudjuk, hogy nem. 
Olcsóbb? 
Szó sincs róla. 
Szeretünk sorban állni? 

Aligha. 
Beprogramozták a tudatalattinkba a sok reklámmal? 
IGEN!!! 
Ez az egyetlen oka. Semmi más. A gyermek már úgy 
nő fel, hogy a „Mekibe” akar menni, mert ott játékot is 
kap. És így van ez nagyon sok más termék esetében is. 
A program származhat szülőktől, nevelőktől, 
barátoktól és iskolai tanárainktól. Származhat 
reklámokból, de származhat a társadalmi rendszer 
szlogenjeiből is. Ezek talán a legveszélyesebbek, mert 
kész „értékrendet” szolgálnak fel, és a lehető 
legnagyobb mértékben akadályozzák a szabad 
gondolkodást. Ezért is tekintették mindig rendkívül 
veszélyesnek - és nem csak a kommunizmusban - a 
szabad gondolkodókat, akiknek sikerült kivonniuk 
magukat a „pártprogram” vagy az éppen divatos 
ideológia állandóan ismételt és minden médián 
keresztül sugárzott programozó ereje alól. Kedves 
kolléganőm szokta mondogatni, hogy „a hit hallásból 
van”, és ez így igaz. Csakhogy bármi legyen is az, amit 
nagyon sokszor hallunk, egy idő után hitként épül be, 
és tudatalatti hitként, az életünk mozgatórugójaként 
kezd működni. Mégpedig teljesen függetlenül attól, 
hogy az állítás igaz vagy nem, hogy összhangban van-
e az univerzális törvényekkel, vagy épp ellenkezőleg. 
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Kambodzsában a „Vörös Khmerek” annak idején 
valóságos háborút vívtak az intellektus, a józan 
gondolkodás ellen, és kivégeztek mindenkit, akinek 
szemüvege volt, hiszen a szemüvegre nyilván olyan 
embereknek van szükségük, akik sokat olvasnak, tehát 
veszélyes gondolataik lehetnek. 
Hittek benne. 
Ez is hit. 
És ez a hit egyáltalán nem volt építő jellegű. 
Talán ezért is tartja a Jézusnak tulajdonított mondás, 
hogy: 
„A megváltás egy három fokból álló létra, ami az 
ember szívéből az Isten szívébe vezet. 
Az első lépcső a hit, és ez az, amiről az ember úgy 
gondolja, lehet, hogy igaz. 
A belső bizonyosság a második, és ez az amiről az 
ember egészen biztosan tudja, hogy igaz. 
A harmadik a megvalósulás, mikor az ember maga az 
igazság. 
A hit elvesztődik a belső bizonyosságban, és a belső 
bizonyosság elvesztődik a megvalósulásban, és az 
ember akkor éri el a megváltást, amikor eléri az isteni 
életet, amikor Isten és Ő egy.” 

 
A TUDATALATTI ÉS A MÉDIA 
 
Korunk egyik veszélye - bár kevesen tekintik annak -a 
televízió által sugárzott adások programozó erejében 
rejlik. Amikor tájékozódni szeretnénk bizonyos adások 

tartalma felől, megnézzük a rádió-, vagy a TV-műsort. 
Külföldön TV- programnak hívják. Nicsak, már a 
nevében is benne van, hogy micsoda! 
Először Svédországban figyeltem fel néhány különös 
dologra ezzel kapcsolatban. Azt vettem észre, hogy 
kivétel nélkül minden este, a híradóban bemondtak 
egy gazdasági természetű hírt, amelynek az volt a 
lényege és a nézők számára továbbított üzenete, hogy 
holnaptól az életed anyagi szempontból drágább, és 
ezzel együtt bizonytalanabb lesz. Az ilyen és ehhez 
hasonló tartalmú hírek, nap nap után ismételve, 
elvégzik az ember tudatalattiján a munkát, ugyanakkor 
azonban megakadályozzák azt is, hogy - ha csak 
néhány pillanatra is - felemeljük fejünket, és az anyagi 
dolgok helyett a spiritualitással foglalkozzunk. 
 
A híreknek egy másik csoportja - amire szintén 
Svédországban figyeltem fel - a bevándorlók által 
elkövetett törvénysértések, és azok bemutatási módja. 
Svédországban ugyanis - elméletileg - nincs 
diszkrimináció, és az embert nem a bőrének a színe 
alapján ítélik meg. Ezzel szemben, valahányszor 
bevándorlók által elkövetett törvénysértésről volt szó a 

TV Híradóban, a háttérben mindig egy vagy több 
sötét alak körvonala kísérte a bemondott szöveget. 
A tudatalatti hosszú távon ezt úgy értelmezi, 
hogy a bevándorló egy sötét alak, sötétbőrű, 
gyakran bűnöző, és semmilyen körülmények 
között sem tekinthető egyenrangúnak velem, a 
szőke, kékszemű, becsületes svéddel. Egyetlen 
oka van annak, hogy idejött, és az csakis 
gazdasági lehet. Kultúrája rendkívüli módon 
eltérő a miénktől, részesülni szeretne a svéd 
jólétből, de közelebb áll hozzá a bűnözés, mint 
másokhoz általában. Ismétlem, ez nem a tudatos 
gondolkodásra jellemző, hanem arra, ami a képi 
programozás útján a mélytudatra hat. 
 
Amikor 1987-ben megérkeztem Svédországba, és 
bekerültem Alvestára, a menekülttáborba, még 
nem voltam tisztában azzal, hogy a svéd lakosság 
tudatalattijában milyen program fut a 
bevándorlókkal kapcsolatban. Ezért aztán 
rendkívüli módon meglepődtem, amikor 
odaérkezésünk napján ágyneműosztáskor 
megkérdezte tőlem a tábor alkalmazottja, hogy 
láttam-e már ágyneműt, és tudom-e, hogyan kell 
használni? A kérdés jóindulatúan, barátságosan, 
segítőkészséget sugallva hangzott el. Ezzel együtt 

olyan volt számomra, mint egy jól irányzott pofon. 
 
Amikor egy évvel később munkát kerestem, fogadott 
egy nagy építkezési vállalat helyi főnöke. Kifaggatott, 
hogy honnan jövök, milyen nyelveket beszélek, miért 
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jöttem, és milyen iskolát végeztem. Miután elmondtam 
- természetesen svédül - hogy Kolozsváron végeztem a 
Műszaki Egyetem Út-, Híd- és Vasútépítő szakán, és 
beszélek magyarul, románul, angolul, és valamennyit 
konyítok a franciához, azt kérdezte: 
– Olvasni tudsz? 
 
Mindezt csak azért írom le, hogy érthetőbbé tegyem, 
milyen hatalmas erővel dolgozik az emberben a 
tudatalattijába rögzült kép vagy meggyőződés, és 
milyen mértékben képes ez a meggyőződés eltakarni a 
szem elől is azt, aminek 
bizonyos esetekben nyilván-
valónak kellene lennie. 
 
Amikor 1999-ben úgy 
döntöttem, hogy magam 
mögött hagyom Skandiná-
viát, és Budapesten fogok 
letelepedni, kész felüdülés 
volt bekapcsolni a TV-t, és 
meghallgatni a híradót. A-
zonnal feltűnt, hogy hiányzik 
belőle az a módszeres mély-
tudat-szennyezés, amit 
svédországi tartózkodásom 
idején nap mint nap 
tapasztaltam. 
 
Hat év alatt azonban nagyot 
változott a helyzet. 
 
Ha más tekintetben nem is, 
ebből a szempontból nem-
csak hogy sikerült utolérni a 
nyugati világot, de alaposan 
magunk mögött is hagytuk. 
Ma már nálunk is rend-
szeresen lefelé, az anyagiak 
és az anyagi világ felé terelik 
a lakosság figyelmét, azzal a 
különbséggel, hogy a napi egy - bizonytalanságérzetet 
keltő - hír helyett mindennap legalább kettőt-hármat 
jelentenek be. 
 
A stratégia lényegében egyszerű. A lakosságot 
egyrészt olyan fogyasztási cikkek megszerzésére kell 
ösztönözni, amelyeknek fenntartása és üzemeltetése 
időben meghaladhatja az eredeti termék árát is. 
Másrészt a lakosság nagy részét el kell adósítani. Ez a 
lakásvásárlás kapcsán megy a legegyszerűbben. 
 
Így könnyen elérhető, hogy mindazok, akik ebben a 
mókuskerékben vannak, figyelmüket főként az anyagi 

világ felé fordítsák, és teremtő gondolataik erejét ne 
használják másra, mint a földi léten való átvergődésre. 
Ilyen helyzetben nagyon könnyű ijesztgetni és 
irányítani az embert. 
 
A mélytudat-szennyezés másik szomorú példája a 
terrorizmus és a terrorizmus elleni harc. Amióta 
nemzetközileg összefogtunk a terrorizmus ellen, 
nagyon bizonytalanná vált a világ. Elméletben 
mindenki tudja, hogy az erőszak erőszakot szül, és 
tanítással, együttműkö-déssel sokkal többre lehet jutni, 

mégsem ezt tesszük. Úgy 
tűnik, ellenségre nagy 
szüksége van - a fegy-
veriparnak. 
 
Az arabok pedig szinte 
hivatalból terroristának 
tekintendők, olyannyira, 
hogy még magas politikai 
pozícióban lévő vezető is 
akadt, aki nyilvánosan 
„elszólta” magát, és a 
szaúdi focistákat terroris-
táknak nevezte. Pedig nem 
tehet róla. A tudatalatti 
program átírja a józan ész 
döntéseit, és ez min-
denkivel így van. Komoly 
és rendszeres erőfeszítésbe 
kerül, ha valaki nap mint 
nap újra tudatosítani sze-
retné magában, hogy egy 
megszállt ország védekező 
lakossága túlnyomó több-
ségben nem terroristákból, 
hanem szabadságukat, éle-
tüket és életmódjukat védő, 
és ezért nem ritkán életüket 
feláldozó hazafiakból áll, 
akik szívvel lélekkel 

hisznek az ügyben, amiért harcolnak. Ezt a hitet és 
belső meggyőződést nem írja felül a katonai jelenlét és 
a haditechnika. 
 
A média által közölt hírek másik - szintén 
bizonytalanságot keltő és sugalló csoportja - a halálos 
balesetekről történő beszámoló. Nem tudom, 
észrevették-e a nézők, hogy bizonyos típusú balesetek 
mindig csoportosan jelentkeznek. Ha a médiában 
szárnyra kap egy hír egy repülőgép lezuhanásáról, azt 
rövid időn belül másik három vagy négy hasonló 
típusú, de mindenképpen repüléssel kapcsolatos 
baleset követi. Ha autóbusz-szerencsétlenségről 

Modus Vivendi Magazin 57



számolnak be a hírek, szinte biztosra vehetjük, hogy 
hasonló balesetek egész sorozata következik. Ha pedig 
netán egy vonattal történik valami, akkor bizonyos 
időszakon belül a vasúti szerencsétlenségek lesznek a 
hírek főszereplői. 
 
Vajon miért? 
 
Tudott dolog, hogy a hírügynökségek ellátják egymást 
híranyaggal, és kisebb-nagyobb eltéréssel minden 
csatornán ugyanazok a hírek kerülnek bemutatásra. 
Nem csak az országon belül, de nemzetközi 
viszonylatban is. 
 
Na már most, ahova a gondolat megy, oda energia 
megy, mégpedig nem is kevés. A gondolatnak pedig 
teremtő ereje van. Ha a média egy bolygó 
lakosságának nagy részét eléri egy repülő-
szerencsétlenség hírével, nagyon sok ember fog 
repülő-szerencsétlenségre gondolni. 
És ennek meg is lesz a hatása. 
 
Nyilván nem arról van szó, hogy bizonyos emberek 
halálát, vagy a földi létből való távozását mi közösen 
idézzük elő, hiszen a test elhagyásának időpontját a 
felsőbbrendű Én kezeli. A baleset módjára viszont - 
közös gondolati erővel - óriási hatást gyakorolunk 
anélkül, hogy ezzel tisztában lennénk. 
 
Ezért áldásos hatást gyakorolna a világra, ha a média 
közös gondolatainkat a szépnek, a jónak, a humoros 
dolgoknak és az építőjellegű dolgoknak az irányába 
terelné. És - ha valaki azt kérdezné, hogy egy ilyen 
irányváltáshoz mi szükséges - a válasz az, hogy 
egyénileg és kollektíven felül kell tudnunk emelkedni 
a gyökércsakra irányításán, túl kell lépnünk a 
halálfélelem okozta korlátainkat, és sokkal több teret 
kell engednünk mindannak ami szép, ami jó az 
életben. 
 
A pozitív gondolkodás nem csupán divatos fogalom. 
Gondolataink nyomán szavak és cselekedetek 
születnek. Az egész bolygó átalakításának, 
kiépítésének - vagy mértéktelen kizsákmányolásának, 
és az ezzel együtt jelentkező klímaváltozásnak - a 
hátterében a gondolataink ereje áll. Igyekeznünk 
kellene hát szépet és jót gondolni, mert az építő 
gondolatok, az egymást segítő, bátorító gondolatok 
ugyanúgy megvalósulnak, mint a negatív, félelemkeltő 
vagy a környezet kárára történő, mértéktelen 
meggazdagodást célzó gondolataink. 
 
Ugyanakkor jó volna végre felismerni, hogy bizonyos 
gondolatok csak az egyéni érdekek fényében tűnnek 

szépnek és hasznosnak, miközben a közös jót 
figyelembe sem veszik, vagy egyszerűen csak szem 
elől tévesztik. 
A bolygó változik. Ezt ma már mindenki beláthatja. A 
klíma változik. A felszín változik. 
Mi is változunk. Ha önszántunkból nem, hát a 
kényszerítő körülmények hatására. De nem mindegy, 
hogy milyen irányba változunk. 
A legtöbben úgy szeretnének élni, hogy az nekik jó 
legyen. 
 
Ez ma már nem elég. Nem tudjuk függetleníteni 
magunkat a világ eseményeitől. Bárhol következne be 
valami komolyabb katasztrófa, szinte azonnal kihat a 
Föld minden lakosára, akár felismerjük ezt, akár nem. 
 
Összetartozunk, és ahhoz, ami a bolygóval és velünk 
történik, gondolkodásunk révén nap mint nap 
mindannyian hozzájárulunk. 
 
Jó volna felismerni, hogy a tartós jót csak akkor 
érhetjük el, ha egymást támogatva és segítve úgy 
szeretnénk élni, hogy az mindenkinek jó legyen. 
 

Balogh Béla 
Illusztráció: Max Kauffman 
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Kis 
reklámtör- 

ténet 

 
„A nálunk fogyasztott bor forróbbá 
teszi a szerelmet!”  
 

i gondolná, hogy ez a 
reklámszlogen időszámí-
tásunk harmadik évszáza-

dának az elején, az első világító 
reklámtranszparens volt; olajmé-
csessel megvilágított tábla egy 
herculaneumi vendéglő falán?  
 
Sokszor azt hisszük, a reklám a 
modernkor jellegzetessége, holott 
története az ókorig nyúlik vissza. 
A reklámtörténet első darabjának 
egy egyiptomi ültetvényes kb. 
3000 évvel ezelőtti, jelenleg a 
londoni British Múzeumban pa-
pirusztekercs formájában őrzött 
hirdetését tekintik, amelyben a 
hirdető az elszökött rabszolgáját 
keresi.  
 
Az ókor után a középkorban 
visszafejlődött a reklám a gazda-
sági hanyatlással együtt, s újból  
 

 
 
 
 

 
csak a kereskedelmi élet ismételt 
fellendülésével, a XI. században 
terjedt tovább. Ebben az idő-
szakban a kikiáltók reklámtevé-
kenységének volt nagy jelen-
tőssége, ugyanis a lakosság nagy 
része nem tudott olvasni, így az 
írásos hírközlés hasztalan lett 
volna. A reklámok írásban való 
közlését a könyvnyomtatás fel-
találása (XV. század közepe) tette 
lehetővé. Azonban kezdetben, 
csak a könyvek reklámozására 
használták fel ezt az eljárást, ezen 
belül is főként a címlapok művészi 
kiképzésére, valamint a címekre és 
a hosszú tartalmi ismertetőkre. Így 
a könyv vált az árucikk rek-
lámozás első tárgyává. Egyéb 
reklámra azért sem volt kü-
lönösebben szükség, mert a 
termelő és a vásárló között sze-
mélyes kapcsolat működött.  
 
Az újsághirdetés a XVIII. 
században fejlődött ki, ahol ez 

egyelőre, a szolgáltatások ajánlását 
jelentette. Ezt követte a plakát 
mint reklám, ami szintén a XVIII. 
században jelenik meg az utcákon. 
Egy festék-kiskereskedő díjmen-
tesen festette ki egy farmer is-
tállójának falait, azzal a meg-
kötéssel, hogy az egyiket, saját 
üzlete reklámozási céljára hasz-
nálja fel. Ez volt az első nyilvános 
„reklámplakát” az Egyesült Álla-
mokban.  
 
A reklám elterjedésének fő oka a 
tömegtermelés kifejlődése volt, 
hiszen ezáltal szükségessé vált a 
fogyasztói piac kiszélesítése, új 
piacok szerzése. A márkás áruk 
reklámja a legjelentősebb helyet 
foglalja el e korszak hirdetései 
között. A fő cél ismertté tenni a 
terméket és megkedveltetni. Az 
első „igazi” reklámok élelmiszer-
ipari termékeket népszerűsítettek: 
1875-ben jelent meg az első 
csokoládéreklám, majd 1882-ben 
az első lisztreklám, leveskonzervet 
1885-ben hirdettek először, majd 
1892-ben gyümölcsöt és 1901-ben 
cukrot. Az igazi áttörést mégis a 
mozgóképkultúra elterjedése hoz-
ta el a reklámok számára, s ekkor 
vált a műfaj, mintegy önálló 
művészeti ággá is. 
 
A reklám a szabadverseny úgy-
szólván természetes velejárója, a 
konkurenciaharc egyik legfon-
tosabb eszköze, de meglepő mó-
don nem csak a kapitalista világ 
fontos eleme, hanem a szocialistáé 
is. „Cipőt a cipőboltból!” – ki ne 
emlékezne erre a megmoso-
lyogtató szlogenre? Hiszen nálunk 
is sorra készültek a reklámok, 
annak ellenére, hogy alapvetően 
semmi szükség nem volt rájuk, 
azaz egy szempontból mégis. 
Ugyanis a reklámok egy olyan 
optimista képzetet keltettek az 
emberekben, hogy a nyugati 
szabadság itt keleten is valóság; 
lám-lám a reklámok is meg-
mutatják, hogy valóban és végleg 

K 

Modus Vivendi Magazin 59



eltűntek a különbségek Kelet és 
Nyugat között, hiszen ugyanolyan 
dolgokat és ugyanúgy kínálnak 
nekünk is, mint a sokáig csak 
irigyelt nyugati polgároknak. 
Nálunk már a reklám puszta 
megjelenése is a szabadságérzettel 
párosult és ezért egyfajta pozitív 
életérzésének hordozójának is 
tekinthető volt, s innentől fogva 
nem is igazán számított mit és 
hogyan reklámoz, amolyan l’art 
pour l’art műfajjá vált. S ez nem 
bizonyít mást, mint hogy a reklám 
társadalmi berendezkedéstől füg-
getlenül, mindig és mindenhol az 
anyagi jólét egyik legfőbb 
szimbóluma volt. S hogy sikerül-e 
megtartania e szerepét a mostani 
globális átrendeződés során, azt 
csak az utókor tudja majd 
megítélni.  
 
 
Forrás: Abaffy- Lama - Rév: 
Reklámtörténet (2007) 
 

Lendvai Dóra 
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A lélek átalakulása 7 
felvonásban, a 

Jelenések Könyve 
szimbólumain keresztül 

 
– Részlet Daisy E. Grove Apokalipszis és beavatás c. 

írásából, fordította: Szabari János – 
 
(Az írás elolvasása előtt érdemes egyszer átolvasni a 
Jelenések könyvét.) 
 

 
1. felvonás A PECSÉTEK FELTÖRÉSE 

 
Hét kapun át kell kiküzdened utadat… 
 
Minden kapunak arany kulcsa van, amely megnyitja 
szárnyát. 
 
A Csend hangja 
 
Röviden összefoglalva a bevezetést ehhez a 
felvonáshoz: Az Apokalipszis drámáját, ami a 
tökéletesedő ember és a halhatatlan naptestben való 
újraszületésének drámája egy hosszú előszó vezeti be, 
amelynek során a főbb szerepeket játszó személyek 
bemutatásra kerülnek, röviden vázolja az elkövetkező 
eseményeket, és ismerteti a dráma jelentését és 
értelmét. Ez a magyarázó rész túlnyúlik az első négy 

fejezeten, és magába foglalja az ázsiai egyházaknak 
szóló rejtélyes üzeneteket. Maga a dráma ez után 
kezdődik az első felvonással, A pecsétek feltörésével. 
Az itt alkalmazott jelkép egy könyv, amelybe belülről 
írtak, és a hátulján le van pecsételve, amik felnyitására 
senki sem méltó a Bárány kivételével. 
 
Tágabb értelemben ez az Élet Könyve, maga az 
Univerzum, amelyben a létezés titkai el vannak rejtve, 
mivel az írás belülről van. A valóságot úgy kell 
keresni, hogy a dolgok felszíne mögé kell hatolni, 
mivel a szellemi reagálás emberi képessége szintén a 
normális tudatosság mögött húzódik, amit csak úgy 
lehet felébreszteni, ha abba a területbe hatolunk be, 
„ahol az igazság a maga teljességében létezik”. A 
könyv „hátuljára” való utalásnak is megvan a maga 

jelentősége. Az alsóbb tudat 
korlátozottságának időszakában 
csak a valóság visszáját látjuk. 
Jakob Boehme az életet egy 
faliszőnyeg szövéséhez 
hasonlítja, amelyen egy 
csodálatos kép lassan ölt alakot. 
Az ember csak a hátsó oldalát 
látja, úgymond fejjel lefelé nézi. 
Ha ki tudná terjeszteni úgy a 
tudatát, hogy a másik oldalt is 
lássa, a nagy terv nagyszerűsége 
is feltárulna, de jelenlegi szintjén 
azt képtelen lenne felfogni. Így 
Mózes szenvedett attól, hogy 
csak a hozzá beszélő Istenség 
„hátulját” látta, mert az írásban 
ez szerepel: „Nem láthatod az én 
arcomat”. A teljes 
kinyilatkoztatás dicsfénye 

elviselhetetlen lenne. 
 
Még egyszer: ez a könyv az ember saját természete, 
amelyet meg kell tanulnia megismerni azzal, hogy 
lemerül önmagába, és tanulmányozza lényének 
belsejét. A fiziológiai kulcsot használva, ez látható az 
emberi testen, mivel a gerincoszlop („a hátulja”) egy 
spirituális erő csatornája, ami jelenleg „le van 
pecsételve” vagy el van fojtva. A pecsétek feltörése az 
erő fokozatos felszabadítására utal a központok 
egymás utáni energizálásának útján. 
 
Az Osiris istentiszteletben a hódolat gyakori 
szimbóluma és tárgya volt a Tet-oszlop vagy fatörzs, 
amit „Osiris hátgerincének” neveztek. Ez a szent 
oszlop jelképezte az univerzumban működő fenntartó 
erőt, a Tet jelentése pedig „szilárdság, stabilitás, 
tartósítás”. Az ember elméjében a Tet-oszlop az akarat, 
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az emberi testben a gerincoszlop, ami tartja a testet, 
és ami a megújulási folyamatban a kígyótűz 
csatornájává vagy szállítójává válik. Így a 
következő szakasz a Holtak könyvéből hasonló 
módon a neofitában ezen erő felébresztésére utal: 
„Kelj fel, óh, Osiris! Megvan neked a hátgerinced, 
óh, Nyugodt Szívű… Megvannak a te nyakadnak 
és hátadnak a rögzítései [pecsétjei], óh, Nyugodt 
Szívű”. 
 
A „Nyugodt Szívű” az Isteni Szeretet, amely az Én-
en belül rejtőzik, várja azt a tűzenergiát, amely 
majd teljes működését beindítja. Így ez az 
apokalipszisi „könyv”, amely „hátulról” le van 
pecsételve, maga az ember, a Bárány pedig, aki 
egyedül fel tudja törni a pecséteket, az ember Felső 
Én-je, aki immár tudatosan irányítja a szellemi 
kiterjedés munkáját a beavatás folyamatában. 
 
A következő jelenetben a Bárányt úgy köszöntik, 
mint „az oroszlán Júda törzséből” és „Dávid sarja”. 
Oroszlánként (Leo) a Napot képviseli, ami az 
ember legmagasabb princípiumának jelképe. Dávid 
sarjaként pedig az Isteni szeretetet, minden létező 
forrását jelenti, mivel Dávid „szeretettet” jelent, a 
bibliai Dávid pedig az emberben levő szeretet elem 
alapformája. Ahogyan a prófécia szerint a Messiás 
Dávid vérvonalában jelenik meg, és Dávid 
városában születik meg, úgy az emberben levő 
Krisztus-erő a benne levő isteni szeretet 
feltárulásának eredményeként bukkan elő. 
 
A Bárányt itt úgy írja le, hogy olyannak jelenik 
meg, „mintha leölték volna”, ismét egy hivatkozás 
a magasabb tulajdonságra, amely most alszik, 
öntudatlan vagy „halott”, amíg egy belső felébresztés 
meg nem történik. A hét szarv és a hét szem a szellemi 
képességek és érzékek, amelyek most már aktívak. 
Átvéve a „könyvet” (megszerezve az irányítást a 
szervezet fölött, amit most energizálni kell), a Bárányt 
dicsőíteni kezdik az összegyűlt lények, akik – mint már 
elmagyaráztuk – a neofita saját természetének 
különböző aspektusait és jellemzőit képviselik, a 
„tízezerszer tízezer” az imádat és a törekvés 
kimeríthetetlen áradatát jelenti, ami benne létrejön. A 
kórus – másodszor közbeiktatva – az erények vagy a 
„hét szellemmel” kapcsolatos tulajdonságok 
helyeslését jelzi. 
 
A továbbiakban következő pecsétek feltörése a 
központok energetizálását írják le. Ez a felébresztés a 
Bárány, a Magasabb Én tevékenységén keresztül 
történik, a feltörési folyamat pedig bizonyos fontos 

sorrendben zajlik le. A sorrend, amelyben a központok 
felébresztése történik, a következő: 
 
1.       A második központ (lép), ahol Ida és Pingala (a 
központi oszlop bal és jobb oldalán) pozitív és a 
negatív oldaláramai felébrednek. Ezeknek teljesen 
működésbe kell állniuk, a központok rajtuk keresztül 
kapcsolódnak össze a szimpatikus idegrendszerrel, 
mielőtt a Kundalini elkezd keringeni a központi 
oszlopon át. 
 
2.       A harmadik központ (solar plexus). 
 
3.       A negyedik központ (szív). 
 
4.       Az ötödik központ (torok). 
 
5.       A hatodik központ (homlok). 
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6.       Az első központ (nemi szervek), ahol a Kundalini 
áramlása megkezdődik a központi oszlopon keresztül. 
 
7.       A hetedik központ (az agyban). 
Miután felismerjük ezt sorrendet, a folyamat 
szimbolikus leírása világossá válik. Amikor a Bárány 
feltöri „az egyik pecsétet” (hogy melyiket, az nincs 
megnevezve az elbeszélésben), megjelenik a fehér 
lovas (Sagittarius, a nyilas), aki a hét központ közül a 
másodiknak felel meg. A vörös lovas a harmadiknak, a 
fekete lovas a negyediknek, a szürke lovas pedig az 
ötödiknek, mivel a sorrend pontosan ragaszkodik a 
fentiekhez. Továbbá a lovasokat előre kihirdetik a 
„lelkes állatok” (a négy élőlény), amelyeknek ők a 
megfelelői, oldalról oldalra ezek a szimbólumkészletek 
szerepelnek az allegória további érthetővé tétele 
érdekében. 
 
A négy lovas megjelenésének értelmét már el-
magyaráztuk, így most átléphetünk az ötödik pecsét 
feltörésére. Azok, amiket úgy ír le, hogy „az oltár alatt, 
leölve” fekszenek, az agyi központok, amelyek eddig 
tehetetlenül és alvó állapotban voltak. Róluk kijelentik, 
hogy „várniuk” (a felfüggesztett tevékenység 
állapotában maradniuk) kell, amíg a „testvéreiket” (a 
testben található központokat) fel nem ébresztik, de 
ezen a szinten „fehér ruhát” kapnak, jelezve ezzel, 
hogy a fény már elkezd lüktetni az agyi központok 
aurájában. 
 
Az erő megnyilvánulásának legközvetlenebb bi-
zonyítéka a hatodik pecsét feltörésekor jelenik meg, 
ekkor történik meg ugyanis, hogy a kígyótűz (amit 

megelőztek ida és pingala oldaláramai) elkezd felfelé 
folyni a központi gerincoszlopon keresztül az agyba. 
Ezt a „nagy földrengésként” írja le, mert ezen a szinten 
a neofita megtapasztalhatja a legerőszakosabb 
megrázkódtatást és rémületet, elhomályosítva a 
normális érzékelés minden fényét és megbénítva 
minden gondolatot és cselekvést az alsóbb síkokon. Ez 
az a pillanat, amelyről ezt olvashatjuk: „A fejlődés 
hatodik fokán… valamennyi érzéket, mint egyéni 
képességet ezen a síkon meg kell „ölni” (bénítani), 
hogy átmenjenek és beléolvadjanak a hetedik, a 
legszellemibb érzékbe.” 
 
Mielőtt a hetedik pecsét feltörése megtörténne, egy 
mellékjelenetet láthatunk, ami a törzsek megpe-
csételését mutatja be. Az Ószövetségben Izrael és 
tizenkét fia a Napnak és az állatövi jegyeknek felel 
meg. Ez nyilvánvaló a Genezis 49. fejezetéből, ahol a 
pátriárka, maga köré hívva fiait, megnevezi őket, 
mindegyiknek megkülönböztető megjelölést adva. 
Hasonló módon hívja Jézus a tanítványait, és kiosztja 
nekik a munkájukat. Ez egy olyan hagyomány, amit 
megőriztek a nazarénus gnosztikusok, hogy Izrael 
minden törzséből egy-egy tanítványt választott 
magának, és így rajtuk keresztül az Evangéliumok 
mindenki számára kihirdethetők lesznek. Exoterikus 
értelemben a különböző típusokat és vérmérsékleteket 
képviselik, ezoterikusan pedig a tizenkét tulajdonságra 
vagy minőségre utalnak, amelyek együttesen lehetővé 
teszik a Szellem teljes és tökéletes megnyilvánulását. 
Ezek ismételten megjelennek a Jelenések könyvében, 
mint a város tizenkét kapuja, amelynek közepén a 
Bárány ül a trónon (az ember legmagasabb 

princípiuma). Így ezek 
mind a szellemi 
tudatossághoz vezető 
sokféle utat, mind 
azokat a módokat 

szimbolizálják, 
amelyeken a szellemi 
élet kifejezésre talál az 
emberben. 
 
Azt, hogy ezeket a 
tulajdonságokat a leg-
teljesebb mértékükben 
ki kell fejleszteni, a 
Genezis eredeti tizen-
kettes számáról a Je-
lenések 144.000-ére 
való növekedés jelzi. 
Itt a tizenkettő a 
négyzeten van, ami 
szimbolikusan mindig 
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a tudat egy magasabb síkra való emelését jelenti, a 
hozzáadott nullák pedig pusztán a kibontakozás egy 
olyan előrehaladott állapotát jelzik, amelynek 
eredményeként a képességek rendkívüli mértékben 
kiterjednek. 
 
Az eredeti tizenkettőből egyetlen egy törzs maradt ki – 
Dán. Az előrejelzés így szólt: „Dán kígyó lesz az úton”. 
Ez a kígyó a Skorpió, a szexuális funkció szimbóluma, 
a teremtő erő, amely a legalsóbb síkon működik 
energikusan. A tökéletesedési munka folyamán ezt az 
elemet teljesen át kell alakítani, ezért Dán részét József 
fiainak egyike kapja meg. Hasonló módon Jézus 
tizenkét tanítványa közül azt, aki elárulta Mesterét, 
kidobták, és helyét egy másik foglalta el. Ez az oka egy 
további állatövi jegy, a Sas (a törekvés és a szellemi erő 
jelképe) megjelenésének a Skorpió helyén. 
 
A hetedik fejezet nyitóképe négy angyal látomását írja 
le. Ezek a karmikus erők, amelyek képviselői igazságot 
osztanak, jutalmazzák vagy büntetik az elmúlt 
cselekedeteket, és működtetik az ok-okozat törvényét. 
A „föld négy sarkának” védelmezőiként felügyelik az 
emberi élet teljes területét, ahogyan az a jelenségek 
síkjain megnyilvánul. Itt úgy jelennek meg, hogy 
visszatartják a pusztító elemeket a fizikai és asztrális 
princípiumoktól (a földtől és a tengertől), ugyanakkor 
megőrzik a mentális tevékenység eredményeit (a fákat) 
addig, amíg a „megpecsételés” vagy a beavatás teljessé 
nem válik. 
 
Ekkor keletről – a fény helyéről – felemelkedik az 
ötödik és parancsoló angyal, aki az isteni elfogadás és 
jóváhagyás isteni pecsétjét ráteszi a jelöltre. A 
megjelölés egy körrel (gyűrűvel) a homlokukon egy 
misztikus jelben vagy jelölésben való részesedést 
jelent, ami a beavatás egyik jele. Utalhat a Beavató által 
használt Hatalom Pálcájára is, amely most az agyi 
központokra irányul. Azt, hogy az egész természet 
ennek következtében megszenteltté válik és egy 
magasabb rezgési szintre emelkedik, a 144.000 ezt 
követő megjelölése jelzi. 
 
Ezek a megtisztult és felszabadult elemek, a belőlük 
származó gondolatokkal és érzésekkel, egy hatalmas 
sokaságot alkotnak, amelyek most összegyülekeznek, 
és az imádkozás és hálaadás ujjongó kórusában törnek 
elő. Három koncentrikus kört alkotnak a trón körül, a 
négy élőlény (legkívül), a vének és az angyalok. Itt – 
ahogyan egy korábbi látomásban is – bemutatásra 
kerül a belül levő Szellemi Én, kifelé, a megnyilvánulás 
három síkja felé forduló tulajdonságaival és 
képességeivel. A fehér ruházatok és a pálmaágak a 

megszerzett tisztaság és az elért győzelem 
szimbólumai. 
 
Ez a kórus-közjáték – hasonlóan egy klasszikus 
kantátához – több részre oszlik. Úgy írható le, mint az 
I. rész (10. vers) az összegyűlt sokaság imakórusa, a II. 
rész (12. vers) a legbelsőbb kör lényeinek (a trón előtt 
levő lények) részkórusa és a III. rész (13-17. versek) 
kérdések és válaszok formájú magyarázó rész, amit 
egy antifónás kórus énekel. 
 
Ez a közjáték befejeződik, a hetedik és egyben utolsó 
pecsét is fel van törve, ami után „csönd lett az égben”, 
mert ez a központ a tobozmirigy, ahol az érzékek 
egybeolvadnak, és ahová minden idegi erő 
összpontosul. Ettől kezdve itt található az egyensúly, 
és itt tapasztaljuk meg azt a misztikus csendet, ami a 
külső tudatossági központú élet zűrzavarát követi. 
Ezért írják ezt az utolsó részt: „A hetedik minden 
hangot elnyel. A hangok elhalnak, és nem hallhatók 
többé”. 
 

2. felvonás A HARSONÁK MEGFÚJÁSA 
 
Mielőtt lábad a hágcsó magasabb fokára lépne, a 
rejtelmes hangok hágcsójára, belső Istened hangját 
hétféleképpen kell hallanod. 
 
A Csend hangja. Miután a meditáció magas állapotát – 
amit a „csend a mennyben” jelez – elérte annak 
következtében, hogy felébredtek a test központjai, a 
dráma cselekménye az agyban található, az 
előbbieknek megfelelő hét központ energizálásával 
folytatódik. Ezek a magasabb központok, amelyek a 
központi idegrendszerhez tartoznak, közvetlenül 
összefüggenek azokkal, amelyek a szimpatikus 
idegrendszerhez kapcsolódnak, és ezeket a Kundalini 
ébreszti fel ugyanabban a sorrendben. Az agyi 
központok e felébresztése jelenik meg az egymás 
követő harsonák megfújásának allegóriájában. 
 
A harsona, a legerőteljesebb fúvós hangszer, a legősibb 
időktől kezdve megjelenik a vallási szertartásokban. A 
Bibliában is gyakran említik rituális szertartásokkal 
kapcsolatban. Mózes elrendelte, hogy hangos 
harsonákat nemcsak katonai jelzőkként és riasztókként 
kell használni, hanem bizonyos vallási szertartások 
meghatározott részeként is. A harsonák ünnepélyes 
megfújása volt a megkülönböztető rituális jellemző, 
hogy a jóbel-évben tartott ünnepségről, a 
megszabadulás évéről és az egyetemes örvendezésről 
van szó. Egy figyelmeztetés volt, hogy egy új 
korszakba lépnek be. Később a szellemi 
felszabadulásra való felhívást jelképezte: „mert meg 
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fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak 
romolhatatlanságban”, a „halottak” azok, akik a 
sötétségben, rabságban vagy a tudatlanság sírjában 
vannak, a szellemi értelemben még nem felébredtek. 
Ugyancsak határozott jelentése volt a misztérium 
iskolák nyelvében is. Hogy egy modern magyarázót 
idézzünk: 
 
A „harsona” és az „utolsó trombitaszó” technikai 
fogalmak a beavatottak körében a csiga vagy a 
trombita alakú spirálokra vagy örvényekre, amelyek a 
finom anyagban fordulnak elő nyomás hatására, és 
amely azok számára hallható, akikben a változás 
lejátszódik. Az „utolsó harsonaszó hangjára” való 
hivatkozás egy fiziológiai tapasztalásra utal, amikor az 
öreg ember utolsó finom fizikai rostjai úgymond 
elpattannak és az idegrendszer újra elektromossá 
válik… a beavatott esetében azonban régi világias 
tudatának lezáródását jelenti, és annak felváltását egy 
sokkal élénkebb és hevesebb minőséggel.  
 
Az itt következő jelenetben a neofita törekvésére 
(tömjénfelhők) egy válasz érkezik, lenn, a fizikai 
eszközben (a „földön”). Ezt egy belső 
megrázkódtatásként (földrengés) éli meg, amikor a 
kundalini elkezd keringeni az agyi központokban. Az 
első harsonaszónál a fák harmada elég, a második 
harsonaszónál a tenger harmada vérré válik, és a 
benne levő teremtmények elpusztulnak. A képletes 
beszéd végig így folytatódik. Ennek jelentése az, hogy 
kicsi lépésenként az egymást követő síkok alsóbb 
szintjei átalakulnak, és a tudat azokból visszahúzódik, 
így nem marad „élet” (gondolat vagy tevékenység) 
bennük. A harmadik harsonaszóra az Üröm csillaga 
belezuhan a tengerbe, és mindent keserűvé változtat. 
Ez azt jelzi, hogy minden, ami egykor élvezet volt, 
fájdalommá változik, amint a szellemi természet 
kibontakozik, és jelzi azt a szenvedést is, amelyet az 
érzelmi természetnek el kell viselnie ez alatt a büntetés 
alatt. 
 
A negyedik harsonaszó elhozza a sötétséget (a 
szorongás és az egyedüllét érzését, ahogyan az ismerős 
támaszok elmaradnak). Az ötödik harsonaszó elhozza 
a gonosz vágyak és gondolatok (sáskák) újbóli életre 
kelését a tudatalattiból (feneketlen kút), hogy 
kipróbálják és megtisztítsák a szenvedély-természetet. 
Az „öt hónap” a nyár hónapjai, amikor szenvedély-
természet a legaktívabb. A ló alakú skorpiók királya és 
uralkodója (a szenvedély-energiák) a Fenevad egy 
másik képe (az alsó elme, amit beszennyeznek a 
tisztátalan vágyak). 
 

A tetőpont – mint korábban is – a hatodik 
harsonaszókor történik, amit az arany oltárról jövő 
hang megszólalása követ. Ez a Felsőbb Én, amely a 
szent helyéről szólal meg, elrendelve az idáig 
„leláncolt” vagy a gerincoszlopba (Eufrátesz folyó) 
bebörtönzött képességek felszabadítását. A 
„húszezerszer tízezer” fős seregük a szellem korlátlan 
képességeit jelképezi, míg az oroszlán fejű lovak, 
amiket tűz és füst kísér, a most már rendelkezésre álló 
szoláris energiát jelzik. 
 

 
 
A jelenlétet ez után a Beavató nyilatkoztatja ki, aki 
„kibontott kis könyvtekercset” tart a kezében, ez a 
most átadandó gnózis vagy titkos bölcsesség. Jobb 
lábát a tengerre, bal lábát pedig a földre helyezi, vagyis 
eléri, hogy a neofita fizikai és asztrális tudata 
elsüllyedjen a felfüggesztett létben azért, hogy ez a 
tanítás átvihető legyen a magasabb síkokra. A hét 
mennydörgésben vagy titokzatos visszaverődésben a 
„szózat” vagy a hatalom szavai (különleges fontosságú 
okkult titkok) hangzanak el, amiket azonnal követ a 
titoktartás parancsa. A neofita utasítást kap, hogy 
ezeket a szavakat soha ne írja le, hanem zárja le azokat 
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a szívén belül. Ezen a szinten „nincs többé idő”, mert 
ettől kezdve az Örökkévaló tudatában fog élni, és 
elhangzik az ígéret, hogy megvilágosulása akkor fog 
beteljesedni, amikor a hetedik angyal is megfújja a 
harsonát, tehát amikor a hetedik központ is teljesen 
felébred. 
Ekkor azt az utasítást kapja, hogy egye meg a kis 
könyvet, (hogy befogadja, és magába építse a 
megkapott titkos bölcsességet). A tanítás, amely keserű 
az alsó természet számára, mert az én teljes 
megtagadását és a test és az elme szigorú 
megfegyelmezését kívánja, mindazonáltal a törekvő 
lélek számára üdvözölt és édes. A beavatás e fázisán 
áthaladt, és a neofita felemelkedik a prófétai szintre, és 
azt a parancsot kapja, hogy tanúskodjon a Szellemről 
az emberek között. 
 
Mielőtt a hetedik harsona is megszólal, egy magyarázó 
rész kerül beszúrásra, amely bizonyos, még 
legyőzendő erőkre és a jelöltre még váró bizonyos 

megpróbáltatásokra utal. Ezt a részt a templom 
felmérése nyitja meg, és itt el kell térnünk a témától, 
hogy megmagyarázzuk e célzás jelentését. 
 
A bibliai templom magának az embernek a jelképe. A 
korábbi sátortemplom terve alapján alakították ki, amit 
magát is isteni útmutatás szerint építettek „a dolgok 
elrendezésének megfelelően, ahogyan a hegyen látták” 
(vagyis a magasabb síkokról kinyilatkoztatott 
spirituális igazságok minden részében jelképes volt). 
Míg a sátortemplom (egy hordozható sátor) az 
emberben felébredt szellemi tudat korábbi és ingadozó 
szintjét képviseli, a templom ennek a tudatnak a 
stabilizálódott és viszonylag állandó szintje. Ez a lélek 
fejlődésében egy újabb szintet jelent. Izrael vándorol a 
„pusztában”, és viszi magával a sátortemplomot egyik 
helyről a másikra, ami a lelket jelképezi, amely habozik 
és tétovázik, szellemi fejlődését késlelteti a 
bizonytalanság, az állandóan változó vágyai ide-oda 
rángatják, így még melléfog és összezavarodik, mivel 

még nem vette véglegesen birtokba 
szellemi örökségét, bár abba az irányba 
már útba igazította egy istenileg elrendelt 
büntetés. 
 
Egy későbbi szinten, amikor a további 
szellemi kibontakozás Ígéret Földjét eléri, 
belép a stabilitás és a biztonság 
szakaszába. A királyság megalapítása 
Dávid és Salamon (a szeretet és a 
bölcsesség) alatt azt jelzi, hogy a lélek 
felismer egy Belső Isteni Uralkodót és az 
egész természet egyesített erőfeszítését e 
legfelsőbb befolyás alatt. Ezen a szinten 
történik, hogy a „templom” megépül, ami 
az egyén tudatában az isteni vezetés és 
védelem állandó érzékelésének létre-
hozását jelenti. Egy még későbbi szinten, 
amikor eléri a végső tökéletességet, magát 
a templomot is le kell bontani, a lélek és a 
szellem misztikus házasságával teljesen 
ráébred az Isteni Lélekben Rejlőre, és eléri 
az egy-séget, a beteljesülést, amit a Szent 
Város jelképez. 
 
Az érzéki természet uralmával szembeni 
konfliktus ezen időszaka során megjelenik 
a „két tanú”, akik bűnbánatot fognak 
hirdetni „szőrzsákba öltözve”. Ez a két 
tanú, akikről máshol a két olívafaként és a 
két gyertyatartóként beszélnek) ida-ra és 
pingala-ra utal, a két iker csatornára, 
amelyeken keresztül a kígyótűz áramlása 
készülődik. Az, hogy szőrzsákba 
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fizikai és alsó pszichikus síkokra korlátozott élet teljes 
birodalmáé is, röviden, a teljes anyagiassá váló 
ösztönösségé is, tartozzon az élet vagy gondolkodás 
bármely osztályához is. Ezen a szinten vereséget 
szenved, és véglegesen megbukik. 
 

KÖZJÁTÉK: BABILON LÁTOMÁSA 
 

  
Most pedig Babilon állam bemutatása jelenik meg a 
Nagy Szajha képében, amit egy hosszadalmas 
eszmecsere vagy közbeiktatott tanítás követ, amely e 
gonosz diadalát írja le. Ezek együttesen a könyv XVII. 
– XIX. fejezeteit alkotják. Az egész ezoterikus jelentése 
röviden az alábbiak szerint magyarázható meg: 
 

Ahogyan két város, Babilon és Új-Jeruzsálem jelenik 
meg az Apokalipszisben, úgy két asszony is van, a 
Szajha és a Menyasszony, és ezek a szimbólumok 
ugyanazt jelentik. Mindkettő a szeretet-bölcsesség 
princípiumban az felsőt és az alsót képviseli, az egyik a 
magasztos, a szent, a szellemi, a másik ennek hamis és 
megfordított tükröződése, a gonosz, a tisztátalan és az 
anyagi. Az elfajzott szeretet önző vággyá, önszeretetté 

és a saját igények kielégítésévé válik, legalsóbb 
szintjén pedig testi, szexuális túlkapássá fajul. 
A bölcsesség tévhitté és babonává, 
bálványimádássá, szenteskedéssé és hamis 
tanítássá fajul el, világias büszkeséggel, 
türelmetlenséggel és kegyetlenséggel, ami 
mindig követi felébredését. 
 
A szexualitás és az én erős elemi erők az 
emberben, amelyek minden újraszületési 
cikluson keresztül a legnagyobb kísértését 
hozzák létre, és a leghevesebb, legmakacsabb 
ellenállást jelentik a szellem számára. Az 
értelmi síkon a megfelelőjük az anyagiasító és 
elkülönítő hajlamok, amelyek kitartóan szülik 
a hazudozást és a tévhitet. A vallástörténet 
megmutatja, hogy újra és újra hogyan 
emelkedik a leírt szöveg a szellem fölé, és a 
tanítás anyagiasodása hogyan homályosítja el 
teljesen az igazságot. Ez az a tendencia, 
párosulva a büszkeséggel és az időleges 
hatalom iránti vágyakozással, ami hozzájárul a 
türelmetlenséghez, amely létrehozza a papság 
erőszakosan kinyilvánított tekintélyét, és ez 
elvezet a csaláshoz, a szem vakságához és a 
szív keménységéhez. 
 
A különböző szent ősi mítoszokban a vétkező 
lelket egy özvegyként ábrázolják, aki valódi 
társa elvesztését gyászolja a számki-
vetettségben vagy a keserű magányban. Így 
olvashatunk arról, hogy Isis Osirist keresi, 
Psyche pedig Erost. Ez egy későbbi szintet 
jelenít meg a lélek fejlődésében, amelyben 
tudatossá válik saját valódi és belső 
természetével és a kielégítetlen szellemi 
vággyal kapcsolatban. Ezzel szemben a 
Babilon-állapotot teljes hanyagságként, az 

anyag világában való tökéletes feloldódásként, a 
figyelmezető belső hang semmibe vevéseként 
ábrázolja: „Hisz ezt mondja magában: Királynőként 
trónolok, nem vagyok özvegy, és nem ismerem a 
gyászt.”  
 
A nagy város pusztulása, amit rendkívül szemléletes 
képekkel ábrázol, ezen elem végső meghódítását és 
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erői által gerjesztett összeütközés, belső harc és 
megújuló ellenszegülés időszakának. 
Az evangéliumi történetben a gyermek Krisztus 
születését a Heródes általi üldöztetés és az Egyiptomba 
történő menekülés követi, ami az új szellemi erő 
próbáját szimbolizálja a külső világban, miközben 
lehetővé válik, hogy „rejtett” maradjon, tehát titokban 
dolgozzon belülről. Hasonló módon a „gyermek” (az 
isteni tudatosság) ezen apokaliptikus megszületését az 
üldöző megjelenése követi a vörös sárkány alakjában, 
ami azzal fenyegeti, hogy felfalja vagy megsemmisíti 
azt. Ez a kép jelzi az alsó vágytermészet serkentését, 
amely felkavarodik ellenszegülésként az erőteljesebb 
rezgésre, amelyre a jelölt most kezd ráhangolódni, és 
amelyet érezni kezd lényének minden részében. A 
„pusztába” történő menekülés csupán egy másik 
utalás a megpróbáltatás és vizsgálat időszakára, 
amelyen keresztül az új tudatnak növekednie és 
megérnie kell, miközben a lélek belülről kap táplálékot 
egy misztikus, három és fél éves időszakban. 
 
A lélek megbízhatósági próbájának e nehéz 
időszakában az új szellemi tudatosságot – a gyermekét 
– „elragadták Istenhez és az ő trónjához”, vagyis 
megvédik az agy azon legbelsőbb központjaiban, 
amelyek a belül lakozó szellem székhelyei. Eközben a 

sárkány „farkával lesöpörte az ég csillagainak 
egyharmadát, és a földre szórta”, tehát e belső 
megvilágosodás egy részét elsötétítik vagy elrejtik az 
ellenséges elemek ebben az időszakban. 
 
Az előző felvonás a naptest kialakulásával fejeződik 
be, amely szimbolikus látomásban tárul fel, amelyben 
ennek a misztikus létrehozásnak a helyszíne a szent 
frigyláda képében jelenik meg. A lélek, miután a 
szellem erején keresztül megtermékenyült, és lényének 
legszentebb zugából világra hozta az Isteni Gyermeket, 
most egy asszonyként jelenik meg, akinek „öltözete a 
Nap” (belevonva szellemi forrásába és „dicsfénybe”, 
vagy a sugárzó nap-aurába burkolódzva). Az, hogy a 
hold a lába alatt van, a lélek győzelmét jelenti az idő és 
a nemzés fölött, az, hogy a fején tizenkét csillagból (az 
állatövből) álló korona van, mindazon képességek 
szépségének és erejének a kisugárzására utal, 
amelyekkel felruházták. Így ez egy sugarakat kibocsátó 
test dicsfénye. 
 
A mennyekben bekövetkező háború az az elmében 
zajló háború, amelynek során a felsőbb elemek 
kegyetlen küzdelmet folytatnak az alsóbbakkal, és a 
gondolatok birodalma megtisztul. Michael a földi világ 
nagy védelmezője. Ő az, aki eltiporja vagy elfojtja a 
gonoszt, ezért úgy jelenik meg, hogy a kígyón áll. 
Erejében a Nappal azonosítva a szoláris erő azon 
aspektusát képviseli, amely belép a sötétségbe, és 
diadalmaskodik fölötte. Ezért ünnepnapja szeptember 
29-én van, az év azon időpontjában, amikor a Nap 
leszáll a tél homályába és sötétségébe, hogy legyőzze a 
halál és a pusztulás elemeit, és így visszaállítsa a fényt 
és az életet a világban. 
 
A földi világ uralkodójaként Michael ugyanezt a 
feladatot látja el az elme birodalmában is. Övé az erő, 
amely az átlag emberiség körében az elme cenzoraként 
működik, az örökké éber pszichikai védelmező, amely 
a pusztító vagy ártalmas gondolatokat a tudatosság 
alatti szinten tartja, bebörtönözve azokat a tudatalatti 
mélységeibe vagy a mentális alvilágba. Egy későbbi 
szinten azonban, amikor minden mélyben húzódó 
gonosznak ki kell törnie, és szembe kell azzal szállni, 
Michael harcosként, egy megtisztító erőként jelenik 
meg teljes erejében, amelynek segítségével a neofita 
szembe nézhet és legyőzheti az eddig benne 
szunnyadó önzés és tisztátalanság minden rejtett és fel 
nem ismert elemét. 
 
A felső tudat győzedelmes hangja bejelenti az elért 
győzelmet, és meghirdeti a háborút a föld és a tenger 
lakói ellen (a szenvedély és az alsó pszichizmus elemei 
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ellen), míg az asszony két sasszárnyat kap (a szellemi 
felemelkedés törekvése és ereje). 

 
Eddig a lépcsőfokig a vágy szenvedély-birodalma volt 
az összeütközések központja. A legyőzendő további 
elemeket a vadállat megjelenése jelzi, amely a 
„tengerből” (az érzelmek birodalmából) jön elő, később 
pedig az álbárány, amely a „földből”, a testi 
tevékenységek világából emelkedik ki. Mivel e 
teremtmények jelképrendszerét már elmagyaráztuk, itt 
elég csak megjegyezni, hogy ennél a pontnál 
megjelenve előrevetítik az érzelmek és a vágyak teljes 
megnemesedését, amit még majd meg kell vizsgálni, és 
ami a dráma későbbi részében valósul meg. Az elsőt – 
az érzelmek megnemesítését – a szőlő szüretelése (a 
szívközpontoknak, az érzelmek elsődleges színterének 
meghódítása) jelzi az allegóriában, a második pedig a 
hét végső csapáson vagy a kiöntött csészéken keresztül 
valósul meg, e tisztulási próba során a vágytermészet 
teljesen átnemesedik. A jelenlegi szinten ezek az 
elkövetkező munkák még csak közeledőkként jelennek 
meg. 
 
A felvonás a Bárány felemelkedésének látomásával 
végződik, ami a korábbiakhoz hasonlóan a meg-
nyilvánult képességei által körülvett belül lakozó 

szellemet festi meg. Aries, a kos vagy a bárány a fején 
viselt koronával jelenik meg, amit itt „Sion hegyének” 

neveznek, ami ezoterikus nyelven az agy legbelsőbb 
zugait, a Felső Én székhelyét jelenti. A Báránnyal 
együtt van a 144,000, ami – a korábban 
elmagyarázottaknak megfelelően – a neofita minden 
tulajdonságát és jellemzőjét jelenti, amelyet mostanra 
begyűjtött és kifejeződésük legmagasabb szintjére 
emelt. 
 

4. felvonás AZ ARATÁS 
 
Ez a felvonás egy háromszoros angyali énekkel 
kezdődik, amely megfogalmazza az örvendetes és 
diadalmas ígéretet a jelölt számára, hogy közeledik a 
győzelme. E mennyei ének első versszaka ki-
nyilatkoztatja Isten mindenhatóságát, az ÉN korlátlan 
hatalmát, amikor egyesül isteni princípiumával. A 
második felismerteti az Én-en belül, hogy az alsóbb 
természetét már legyőzte („elesett a nagy Babilon”), 
míg a harmadik ennek az alsóbb természetnek az Én 
általi végső megtagadása annak vágy-elme (a Vadállat) 
aspektusában, és bizonyíték arra, hogy annak hatalma 
megtört. A „Mostantól fogva boldogok a halottak, akik 
az Úrban haltak meg” annak biztosítása, hogy a 
meghalás erre az alsóbb létezésre belépést jelent az 
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örök élet üdvösségére, míg az inkarnációs ciklusok 
munkájából és eredményéből semmi sem veszik el, 
hanem minden összegyűlik, mert „tetteik elkísérik 
őket”. E bevezető után a felvonás nyitóképe a föld 
aratása és a szőlő szüretelése. 
A gabona (kenyér) és a bor megjelenik az összes 
misztériumban. Az ókor természetimádóinál a 
Napisten jótékony ajándékait jelenítik meg, aki a tél 
sötétségéből kiemelkedve újra életre kelti a 
természetet, megérleli a gabonaszemeket és borrá 
változatja a vizet a szőlő levében. Idővel ezek az 
elemek elkezdték a Napistenség életét szimbolizálni, 
amely az ember táplálására áradt ki. A görög 
misztériumokban, ahol egy szellemi táplálékot értettek 
ugyanezeken az elemeken, Dionüszosz boraként és 
Demeter búzakévéjeként jelennek meg. Más misztikus 
iskolák szertartási előírásaiban a felszenteléshez 
szükséges elemekként maradtak fenn. A zsidó 
hagyományban először Melkizedek, a titokzatos 
„legfőbb Isten papja” ajánlotta fel áldozati ételként, 
előrevetítve ezzel Krisztus keresztáldozati köz-
benjárását. Ez a belső rend főpapja, aki „apa és anya 
nélkül született”, a Béke királya, és „az Isten fiához 
hasonlóan keletkezett”, nem más, mint maga az ember, 
Krisztussá vált, tökéletesedett vagy istenné vált 
állapotában. Az általa felajánlott kenyér és bor saját 
lényének átváltoztatott elemei, a saját maga által 
kicsépelt gabona vagy szubsztancia, a saját maga által 
kipréselt élet. A Mesterek egyaránt beszélnek 
magukról „az élet kenyereként” és „a valódi borként”, 
az Evangélium utolsó vacsorájának elbeszélése pedig 
ebben a krisztusivá vált életben elért szintet jelöli, 
amikor ezt az elkülönült esszenciát, a megvalósulás 
gyümölcsét, ami szimbolikusan kenyérként és borként 
jelenik meg, a szellemi élet táplálására ajánlják fel. 
Hasonló módon az apokalipszisi aratás ennek az élet-
esszenciának a jelölt általi elválasztására utal halandó 
létezésétől, és annak felajánlására a halhatatlan élet 
számára. 
 
Eddig azonban az aratásnak csak a misztikus 
háttérjelentésével foglalkoztunk. Okkult jelentésének 
felfogásához meg kell érteni azt a folyamatot, ahogyan 
a magasabb testek felépülnek. 
 
Az emberi fejlődési ciklus folyamán végig az Én vagy a 
Magasabb Én egy állandó tudathordozó eszközben 
tartózkodik. Ez, a kauzális test a mentális sík 
magasabb szintjein marad, miközben magából az Én-
ből származó sugár – saját lényének egy része – 
belevetül az alsóbb síkokon vagy a személyiségben 
történő testet öltésbe, amely életről életre változik. A 
személyiség, felszerelkezve háromszoros tudat-
hordozójával, anyagi és finomabb testeivel, 

kapcsolatba lép az alsóbb síkokkal, és ott a fizikai, 
érzelmi és mentális tapasztalások minden fázisán 
végig megy. Mindezen tapasztalások értékes része – 
úgymond lepárolt esszenciája – felgyülemlik minden 
földi élet lezárulásakor, és az Én szellemi erőfeszítése 
átlényegíti tulajdonsággá, képességgé és tudássá. Ami 
rossz, az figyelmen kívül marad, a maradék pedig a 
felhalmozott jó összege, amelyet az egyes inkarnációk 
során összesen megszerzett, így rögzül a kauzális 
testben, ami a tapasztalások hatalmas tárháza. E 
tapasztalat képességekben és bölcsességben jelentkező 
eredménye az a szellemi szubsztancia, amit az Én 
fokozatosan magába von, és aminek segítségével a 
kauzális test felépül, ami folyamatosan egyre 
magasabban szervezetté, körvonalaiban tisztábbá, 
színében ragyogóbbá válik, ahogyan a fejlődése halad 
előre. 
 
Meg kell érteni továbbá, hogy amíg a földi 
tapasztalások aratásának szokásos rendje az, hogy csak 
a testet öltési periódus lezárulásakor (az ezt követő 
mennyországi életben) történik a begyűjtés, 
előrehaladott egyéniség esetén megtörténhet a fizikai 
síkon való élet folyamán is. Ez akkor válik lehetővé, 
amikor a tanítvány tudatosságra ébred a kauzális 
szinteken, és ennek következtében a személyiség 
összekapcsolódik a Magasabb Én-nel. 
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Ezzel analóg folyamat játszódik le egy későbbi szinten, 
a naptest, a tökéletesedett ember „dicsőségtestének” 
felépülésekor. Amikor ennek ideje elérkezik a beavatás 
folyamatában, a kauzális test, nagyon sokáig az Én 
lakhelye, fokozatosan kiürül, amikor a felszabadult 
lélek, megszabadulva az Én végső bilincseitől és az 
elkülönültség sokáig kitartó érzékétől, felölti magára a 
Feltámadás sugárzó testét. Az ekkor felemelkedő, 
istenszerű lény „atya és anya nélküli”, önmagától 
eredő, önmagától megfogant és terhessé vált, önmaga 
által táplált, a test pedig, amelyben ettől kezdve 
lakozik, hasonlóan ahhoz a formához, amit azokból a 
minőségekből felöltött, amelyek először megnyil-
vánultak az alsóbb síkokon, most átlényegül és 
beleolvad a Nap életáramába. Ahogyan az érett szőlő 
levét kipréselik, hogy bor legyen belőle, úgy az érett 
lélek-esszencia is kivonódik, hogy felépítse a naptestet. 
 

 
Ez tehát az Apokalipszis által megfestett aratás 
ezoterikus jelentése. Először jön a fizikai sík élete 
„földjének” betakarítása, a gyümölcsének leszedése, 
amelynek során az érzékszervi észlelés és a tudat kifelé 
fordult abban a tevékenységben, amiben részt vett, 
majd ezt követi a „szőlő”, a gondolatok és az érzelmek 
gyümölcsének leszüretelése, ami a pszichikai – 
szellemi élet törekvéseinek eredménye. 
 
Ez az aratás a naptest kialakítására fordítódik, amit 
helyesen ír le az allegória, amely szerint „a város falán 
kívül” jelenik meg, mert ekkor egy csodálatos aura 
látható, ami körbeveszi a fizikai testet, és messze 
túlnyúlik azon. Visszatérve a pszichológiai értel-
mezéshez, az aratás a szív belsejében található 
központok meghódítására utal, mivel a „bor” 
hivatkozás a vérre, az élet szállítójára. 
 

 
5. felvonás A CSÉSZÉK KIÖNTÉSE 

 
A diadal közeledtének várakozásában ez a 
felvonás egy dicsőítő kórussal (sorban a 
hatodikkal) kezdődik, amit a megváltott és 
összehangolt elemek énekelnek, „akik 
legyőzték a vadállatot”. A neofita még egyszer 
misztikus meditációba merül, tudata az elme 
magasabb birodalmaiban központosul. A 
„tűzben játszó, csillogó üvegtenger” 
emlékeztet egy korábbi látomás üvegtengerére 
és tüzes trónjára, és – ahogyan akkor is – a 
kifinomodott érzelmi természetet jelenti, 
amely összekeveredett a magasabb mentális 
képességekkel a mennyei üdvösség-tudatban. 
Mózes éneke itt arra a diadalmas erőfeszítésre 
utal, amely az izraeliták Vörös-tengeren való 
átkelése után következett, és ami bibliai 
nyelven mindig is a nemzés szimbóluma. Az 
említett átkelés történetével való össze-
hasonlítás ugyanazt a folyamatot tárja fel, 
mint amit az apokaliptikus allegória leír, csak 
egy másfajta jelképrendszert használva. Mózes 
Ariesként, a kosként (az intellektuális 
vezetőként) a győzedelmes „bárány”. Az 
emberek, akiket kivezet a rabszolgaságból, a 
szellem fokozatosan felszabaduló, elnyomott 
erői. Az egyiptomiak – Babilonhoz hasonlóan 
– az egykor uralkodó érzéki természet 
jelképei, a Vörös-tenger pedig a nemzés 
birodalma. Ez a „kiszárítás” – ahogyan az 
Eufráteszé is – lehetővé teszi az átkelést a 
létezés egyfajta új rendjébe, míg az ott 
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megfulladt „ló és lovasa” a létezés fizikai síkjának 
érzéki energiái és vágyai. 
 
Ezt a kórust követően a hét egymás utáni csapás vagy 
szerencsétlenség tör elő, amely az energia 
központokon keresztül haladó tisztító áradatot ír le, 
amely a tanítványból kisöpri a tisztátalanság utolsó 
maradványait. 
 
Az első csésze a „földre” ömlik ki, a legalsó központra, 
az álbárány vagy a „hamis próféta” lakóhelyére. Az 
„akik a vadállat jegyét viselték” jelentését már 
korábban megmagyaráztuk. Ezek a vágy-elme (a 
„vadállat”) által befolyásolt érzéki gondolatok, 
amelyek a fizikai természetben keltenek választ. A 
most megjelenő „fájdalmas fekély” ennek a hatásnak a 
fokozatos megsemmisítését jelzi, ahogyan a fizikai 
szervezet kiveti magából a betegséget és megtisztítja 
magát a mérgező anyagtól ilyen kilökődési 
módszerrel, ugyanúgy ez a pszichikus gyulladás is a 
finomabb testben levő tisztátalan anyag eltüntetésének 
analóg folyamatára utal. 
 
 
A második csésze a „tengerbe” (a szenvedély 
természet és a sárkány lakóhelye) ömlik, eltüntetve 
onnan az ösztönös vágyak utolsó magvait is („minden 
tengeri élőlény elpusztult”). 
 
 
A harmadik csésze „a folyókba és a vízforrásokba” 
(érzelmek) ömlik, az asztrális testre kifejtett hatásával. 
A vallásos birodalomban az alsóbb érzelmi erők abban 
az erőszakos és szentségtelen hitbuzgóságban találnak 
levezetésre, amely a bigottságot és türelmetlenséget 
szüli, amely felszítja a gyűlöletet, a fanatikus 
ellenségeskedést és üldözést. Ebből ered a vád: „a 
szentek és a próféták vérét kiontották”. 
 
 
A negyedik csésze „a napra” ömlik. Ez az életközpont, 
amely a szívben helyezkedik el, és az itt felszabaduló 
„tűz” (szoláris energia) serkenti a spirituális 
természetet, azokat az erőket pedig gátolja, amelyek 
nem ebben a szellemi életben összpontosulnak. Most 
az isteni tudat uralkodik minden felett, és mindazok, 
amelyek az alacsonyabb életben vesznek részt, 
ellenszegülőkként és megátalkodottakként jelennek 
meg. 
 
 
Az ötödik csésze a „vadállat trónjára” (a napfonatra) 
ömlik, amely a nagy szimpatikus rendszert irányítja, és 
ennek következtében a vágy-elmével van össze-
kapcsolva. 
 

 
A hatodik csésze az Eufrátesz folyóba ömlik (a 
gerincoszlop, amelyen keresztül az életáramok 
folynak). A bibliai nyelvezetben a szárazföldet elöntő 
folyó mindig az isteni élet áramának szimbóluma, 
amely az emberiségen keresztül árad ki. A Jordán, 
„Isten folyója” mindig ezzel a jelentéssel bír, de ne 
feledjük, hogy más ősi vallások bizonyos folyókat 
szentnek tartottak, például a Nílust, a Gangeszt és az 
Indust. Hasonló módon az Apokalipszis Szent 
Városában egy „kristálytiszta” folyó folyik, ami az élet 
vizét vagy az isteni erő felszabadult áramát jelképezi. 
Az Eufráteszt a Teremtés II. 14. említi a négy folyó 
egyikeként, amelyek az Édenkertből folynak ki (a 
szellemi erők egyike, amely az emberen keresztül 
áramlik). A név „teremtő erőt” jelent, és itt a 
kígyóerőre utal, amely most már szabadon működik a 
központi idegrendszeren keresztül. Az, hogy ez a folyó 
„kiszáradtként” jelenik meg, azt jelzi, hogy az idegi 
erő, amely eddig energiával látta el a szervezetet, 
mellőzésre vagy lecserélésre került, és hogy a 
kundalini tüzes árama („a napkelet királyainak útja”) 
most akadály nélkül áramlik. 
 
Ez csupán egy másik mód annak jelzésére, hogy ezen a 
szinten a teremtő erő teljesen megfordul, és felfelé 
irányul, utat vágva a szellemi, felélénkítő erő 
áramlásához. 
 
 
A hetedik csésze a „levegőbe” (az agyi központokba) 
ömlik, és ezen a ponton a tanítvány tudatára ébred 
céljának elérésére, mert a hang a „mennyből” (a 
magasabb tudattól) kijelenti, hogy „végbement”. Ez 
emlékeztet Krisztus passiójának csúcsponti pillanatára, 
ami után a „bevégeztetett” szó hangzik el. A hetedik 
kiöntést vihar és földrengés követi, ami olyan 
szófordulat, amellyel már találkoztunk annak az 
erőteljes megrázkódtatás érzésénél, amit az 
agyközpontok megnövekedett rezgési tevékenysége 
okoz. A hatodik központon keresztül rohanó kígyótűz 
árama lengő mozgást kelt az agyalapi mirigyben, ami 
az inga gyors lengéséhez hasonlítható, és ez, 
nekiütődve a tobozmirigynek, erős zavart kelt, amelyre 
már utaltunk e központok energizálásával kap-
csolatban. 
 
Ez a tisztító erőáradat, ami hatásában hétszeres, 
miután átömlött a testen, a „városon” (a benne lakó 
szellem helyén), amely korábban négy részre osztott 
volt, most csak három részre oszlik, mert a legalsó 
teljesen, gyökerestül kiirtódott. A nagy Babilon, a 
büszke fellegvár nemcsak az emberben levő nemi 
funkciók és szenvedélyelemek szimbóluma, hanem a 
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fizikai és alsó pszichikus síkokra korlátozott élet teljes 
birodalmáé is, röviden, a teljes anyagiassá váló 
ösztönösségé is, tartozzon az élet vagy gondolkodás 
bármely osztályához is. Ezen a szinten vereséget 
szenved, és véglegesen megbukik. 
 

KÖZJÁTÉK: BABILON LÁTOMÁSA 
 

  
Most pedig Babilon állam bemutatása jelenik meg a 
Nagy Szajha képében, amit egy hosszadalmas 
eszmecsere vagy közbeiktatott tanítás követ, amely e 
gonosz diadalát írja le. Ezek együttesen a könyv XVII. 
– XIX. fejezeteit alkotják. Az egész ezoterikus jelentése 
röviden az alábbiak szerint magyarázható meg: 
 

Ahogyan két város, Babilon és Új-Jeruzsálem jelenik 
meg az Apokalipszisben, úgy két asszony is van, a 
Szajha és a Menyasszony, és ezek a szimbólumok 
ugyanazt jelentik. Mindkettő a szeretet-bölcsesség 
princípiumban az felsőt és az alsót képviseli, az egyik a 
magasztos, a szent, a szellemi, a másik ennek hamis és 
megfordított tükröződése, a gonosz, a tisztátalan és az 
anyagi. Az elfajzott szeretet önző vággyá, önszeretetté 

és a saját igények kielégítésévé válik, legalsóbb 
szintjén pedig testi, szexuális túlkapássá fajul. 
A bölcsesség tévhitté és babonává, 
bálványimádássá, szenteskedéssé és hamis 
tanítássá fajul el, világias büszkeséggel, 
türelmetlenséggel és kegyetlenséggel, ami 
mindig követi felébredését. 
 
A szexualitás és az én erős elemi erők az 
emberben, amelyek minden újraszületési 
cikluson keresztül a legnagyobb kísértését 
hozzák létre, és a leghevesebb, legmakacsabb 
ellenállást jelentik a szellem számára. Az 
értelmi síkon a megfelelőjük az anyagiasító és 
elkülönítő hajlamok, amelyek kitartóan szülik 
a hazudozást és a tévhitet. A vallástörténet 
megmutatja, hogy újra és újra hogyan 
emelkedik a leírt szöveg a szellem fölé, és a 
tanítás anyagiasodása hogyan homályosítja el 
teljesen az igazságot. Ez az a tendencia, 
párosulva a büszkeséggel és az időleges 
hatalom iránti vágyakozással, ami hozzájárul a 
türelmetlenséghez, amely létrehozza a papság 
erőszakosan kinyilvánított tekintélyét, és ez 
elvezet a csaláshoz, a szem vakságához és a 
szív keménységéhez. 
 
A különböző szent ősi mítoszokban a vétkező 
lelket egy özvegyként ábrázolják, aki valódi 
társa elvesztését gyászolja a számki-
vetettségben vagy a keserű magányban. Így 
olvashatunk arról, hogy Isis Osirist keresi, 
Psyche pedig Erost. Ez egy későbbi szintet 
jelenít meg a lélek fejlődésében, amelyben 
tudatossá válik saját valódi és belső 
természetével és a kielégítetlen szellemi 
vággyal kapcsolatban. Ezzel szemben a 
Babilon-állapotot teljes hanyagságként, az 

anyag világában való tökéletes feloldódásként, a 
figyelmezető belső hang semmibe vevéseként 
ábrázolja: „Hisz ezt mondja magában: Királynőként 
trónolok, nem vagyok özvegy, és nem ismerem a 
gyászt.”  
 A nagy város pusztulása, amit rendkívül szemléletes 
képekkel ábrázol, ezen elem végső meghódítását és 
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teljes leigázását írja le. A tanítvány, most már végső 
felszabadulásához közeledve felismerte ennek ter-
mészetét, és annak megingathatatlan elutasításával, 
hogy megengedje a további rajta való uralkodását, 
megsemmisíti hatalmát. Az érzéki élet vonzása többé 
már nem hathat rá ragyogásával. Minden csillogó 
kirakatával, színlelt élvezeteivel, a tudás látszatával 
többé már nem kötözi meg, megszűnik bármilyen 
valóságosnak látszani, bármilyen hatalmat gyakorolni, 
bármilyen tekintélyt bitorolni. „Volt és most nincs”, 
mert az a gondolat, ami megtévesztő árnyékát a 
tanítványra vetette a jelenségek félrevezető 
birodalmában, nem létezik a valóság világában. 
 

6. felvonás: AZ UTOLSÓ ÍTÉLET 
 
A neofita végső győzelmét kihirdetve a hetedik és 
utolsó kórus az, amely megelőzi ezt a felvonást. A 
legbelülről, a „trónról” vagy a Bennlakozó Istenségtől 
érkező hang felszólítja az egész természetet, hogy 
hódoljanak neki, és ez választ kelt minden megtisztult 
elemből, amelyek „hatalmas tömegben” gyülekeznek 
össze. A kórus előrevetíti a „menyegzőt” vagy Isteni 
Egyesülést, mert a tökéletessé vált lélek maga a 
„Bárány menyasszonya”, aki most már felkészült. 
 
A jelenet a fehér lovas egy harcos képében történő 
ismételt felbukkanásával kezdődik, ami azt jelenti, 
hogy a jelölt teljes szellemi ereje most a megújító 
munka befejezésére irányul. A kígyótűz által 
felébresztett szoláris erőkkel felszerelkezve jelenik 
meg, a szeme olyan, „mint a lobogó tűz”, ami a teljes 
szellemi érzékelést szimbolizálja. „Sok koronája” a 
létezés sok síkján megszerzett erőt jelképezi. Titkos 
neve az új isteni tudatosság, amelybe belépett, „vértől 
ázott” ruházata az isteni életáram, amelybe belemerült. 
A fehér öltözetű égi sereg, amely kíséri a megtisztult 
gondolatai, a lovak a szellemi irányultságú erői. A 
kard és a vasvessző a hatalom és az önuralom 
emblémái, míg a szőlőprés taposásában saját lényéből 
kiáraszt egy életadó energiaáramot. Csípőjére 
(combjára) bizonyos szent nevek vannak felírva, amik 
azok igazságát és szentségét jelzik, a neve pedig – 
„Isten Szava” – a Logosz tükröződéseként és isten-
emberként hirdeti őt. 
 
Majd következik belépése az Ítélet színpadára. 
 
A világ minden vallási hagyományában a lelkek halál 
utáni ítélete a legfőbb helyet foglalta el. Az ezzel 
kapcsolatos tanítások a legvadabb, antropomorf 
elképzelésektől kezdve a mélyes misztikus és spi-
rituális természetű gondolatokig változnak. 
 

Az egyiptomi szertartásrendben, amit a Halottak 
Könyve őrzött meg, óriási hangsúlyt fektettek az 
elhunyt feletti ítélkezésre. A stanzák leírják vizsgálatát 
a negyvenkét ítélkező előtt, a szívének lemérését az 
Igazság mérlegén, a teremtményeket, akik arra várnak, 
hogy felfalják, ha elbukik a vizsgálaton, erényeinek és 
jó cselekedeteinek részletes számba vételét. Csak 
amikor megkapja a feloldozást, akkor léphet be az 
üdvösség lakóhelyeire. 
 
A korai keresztény teológia kiterjesztette ezt a témát, 
megőrizve sokat a kereszténység előtti el-
képzelésekből, de különösen hosszasan beszélt a 
bűnösök büntetéséről és teljes megsemmisüléséről, 
amit a középkori művészetek egyfajta naiv re-
alizmussal ábrázoltak. Mindazonáltal a nagy okkult 
igazságok fennmaradtak az Ítélet e vad megjelenítései 
mögött, az ezoterikus hagyomány pedig helyreállítja a 
valamennyi mögött húzódó igazságot. 
 
A belső tanítás szerint a „jók” – akiket feloldoznak, 
befogadnak vagy megváltanak, akik belépnek a 
mennyei birodalmakba – magában az emberben levő 
megtisztult elemek, a szellemi tulajdonságai és 
átnemesített jellemzői, ami az elvégzett munkát illeti. 
Tulajdonképpen mindazok, amiket ő maga 
„megváltott” vagy összegyűjtött egy szellemi 
aratásban a földi életből. Míg a „bűnösök” azok az 
elemek, amelyek átnemesítése, megtisztítása, 
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megújítása még nem történt meg. Azok nem léphetnek 
be a szellemi világok életébe, ezért egyfajta 
szétválasztás történik, a jó megőrződik, míg a rossz 
megsemmisítődik. 
A rossz elemek e megsemmisítése vagy felbomlása 
folyamán minden a saját szintjére süllyed, elfoglalja a 
„saját helyét” egy pszichikus vonzási vagy gravitációs 
folyamatban, amit nem valamilyen önkényes parancs 
határoz meg, hanem az engedelmeskedés egy szellemi 
törvénynek, ami rögzített és bizonyos, mint amilyen a 
gravitáció természeti törvénye. Más szavakkal, az, amit 
az emberben elementális életnek nevezünk, visszatér 
saját világába, hogy visszaoldódjon és elkeveredjen 
azon birodalom élet-esszenciájában. 

 
Továbbá, amit az átlagember a halál után 
megtapasztal, azon a magasan fejlett beavatott – 
ahogyan korábban elmondtuk – már akkor 
keresztülmegy, amikor még fizikai testben tartózkodik. 
Így az apokalipszisi Ítéletben a beavatott, aki most már 
a testet öltések ciklusának végéhez közeledik, 
felsorakozva látja maga előtt a háromszoros 
elementális személyiséget, amit most fel kell bontania. 
Az üzenet, amit a „napban álló” angyal nyilatkoztat ki, 

saját szellemi akaratának kijelentése, azt kívánva, hogy 
az ég ragadozó madarai (a romboló pszichikus erők) 
most egyék meg (emésszék el és oldják fel) „a királyok 
húsát, a vezérek húsát, a bajnokok húsát, a lovak és 
lovasok húsát” (az elementális én egykor uralkodó 
erőit, energiáit és éltető esszenciáját). 
 
A háromszoros alsó életből a „vadállat” (az alsó vágy-
elme képviselője) és a „hamis próféta” (az anyagiasító 
ösztönök képviselője) véglegesen legyőzettek. Ezeket 
kiűzte és belevetette a „tüzes tóba” (saját elementális 
életáramának forrongó óceánjába), és így azok 
elhamvadnak és véglegesen eltűnnek. 
 
Egy végső ellenség azonban megmarad a sárkányban, 
ami az e szinten túlélő utolsó vágyat jeleníti meg, a 
fizikai létezését vagy tanhâ-ét, „az élet utáni 
szomjúságot”, ami még egyszer életre fog kelni, mivel 
a jelölt előtt még egy testet öltés áll. Mindazonáltal a 
jelenlegi élet e maradványát le kell igázni, el kell 
nyomni, ki kell törölni az emlékezetből. Ezt jelzi az 
allegóriában a lánc és a kulcs, amit az angyal hoz, és 
amivel a sárkányt leláncolja és lepecsételi a „feneketlen 
mélységben” (száműzi a tudatalatti legtávolabbi 
vidékére) „ezer évre”. Ez a testet öltések között eltelő 
határozatlan időszakot jelenti, amelynek a végén az 
élet utáni vágy még egyszer meg fog nyilvánulni, 
„akkor rövid időre szabadon engedik”. 
 
Mint egy záró látomás, összegezve az egészet, 
bemutatásra kerül az ítélőszék egy „hatalmas fehér 
trónként” (a tudat legbelsőbb régiója), amelyről az 
emelkedett állapotú Én áttekinti a testet öltések teljes 
ciklusát, kiszabadít, és újra vizsgál mindent, amit a 
„tenger” (az érzelmi élet) és a „halál és pokol” (a 
fizikai és pszichikai létezés) megszült és megőrzött. 
Ebben a hatalmas visszatekintésben és önfeltárásban 
megtörténik az ítélet. 
 
Az ekkor kinyitott „könyvek” a kitörölhetetlen 
feljegyzések, amik az emlékezetbe vannak bevésve, 
míg a „másik könyv”, amit „az élet könyvének” 
neveznek, az Isteni Bölcsesség annak fényében, amiben 
minden helyesen látható és megérthető. Ez az isteni 
tudatosság is, amelybe csak a megváltott és 
megtisztított elemek keveredhetnek bele. Ezért minden 
mást – minden, „aki nem volt beírva az élet könyvébe” 
–, „azt a tüzes tóba vetették”, és átesett a végső 
felbomláson, ami „a második halál”. 
 

7. felvonás: A MENYEGZŐ 
 
Minden ősi misztérium-rítusban volt egy szimbolikus 
menyegző, ami a lélek és a szellem egyesülését jelenti, 
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amely minden szellemi törekvés végső célja és 
rendeltetése. Az emberi fejlődés egész, korszakokat 
felölelő folyamata ennek beteljesülése felé halad. 
Böhme megfogalmazásával két létezés – egy belső 
mennyei és egy külső mennyei (az egyéniesült szellem 
és az egyetemes szellem) – mindörökre eljegyzik 
egymást, és örökké a tökéletes egyesülés módját 
keresik. Ez a „te teremtőd a férjed” bibliai kifejezés 
által közvetített belső jelentés, mert a valódi „egyben 
levés” annak a Legfelsőbb Egyesülésnek a lélek általi 
felismerése és tudatos elérése. 
 
A szentek és a misztikusok, akik 
elérték a vallási révület 
legmagasabb szintjét, átélésükről 
úgy beszélnek, mint szellemi 
menyegzőről, a misztikus 
kontempláció belső állapotáról, a-
melyben ízelítőt kapnak az Isteni 
Egyesülésből, és amelyben a még 
testben tartózkodó ember számára 
lehetséges legmagasabb elragadta-
tást élik át. Avilai Szent Teréz ezt a 
Hetedik Palotának nevezi, amely-
hez az imádság előző hat 
„palotája” vagy szintje fokozatos 
előkészületeként vagy megközelí-
tési szintjeiként szolgált. Ennek 
utolsó szintjéről a következőt 
mondja: „Isten a lélek köz-
pontjában látszik… a lélek… eggyé 
válik Istennel. A Szellemi 
Menyegző olyan, mint amikor az 
égből eső zúdul egy folyóba vagy 
egy patakba, egy és ugyanazon 
vízzé válik, és így a folyó vize és 
az eső nem választható ketté. Egy 
kis patakra emlékeztet, ami az 
óceánba folyik, amelyet aztán nem 
lehet tőle elválasztani.” A Szellemi 
Menyegző ezen állapotáról – amit 
néha „átváltozó egyesülésnek” is 
neveznek – bizonyos teológiai 
írásokban istenülésként beszélnek, 
mivel a szellemi tudatosság olyan 
állapotaként értékelik, amelyben a 
lélek – az Isteni Természetben való 
részvételével – önmagát Istennel 
egynek ismeri fel. 
 
Olyan állapot ez, amely a 
legmagasabb misztikus kontemp-
láció röpke pillanataiban belsőleg 
ismerhető meg, az emberi beava-

tási ciklus befejezésekor, a szellemi létezés állandó 
tudatosságában, amelyben a Szellem beköltözése 
teljesen megtörténik, tökéletes és megszakíthatatlan 
egyesülésben. Amikor a lélek véglegesen megtisztul, 
amikor minden tulajdonsága és energiája a létezés 
legfelsőbb síkjára nemesedik, és ott működik, amikor 
minden, ami az alsó természeté volt, kitisztul, és 
minden rejtett szellemi képesség és erő teljes és 
tökéletes kifejeződésre jut, akkor a Bárány 
menyasszonya „készen áll”, akkor a lélek felkészült, és 
jelentkezik a végső beteljesülésre. 
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Jelképtan: 
apokalipszis 

 
zámos mítoszrendszer kozmikus méretű pusz-
tulásként, a jók és a rosszak végső küzdelmeként 
írja le az idők végezetét (pl. a hindu 

Mahábhárata, valamint a perzsa zoroasztrizmusban az 
Ahrimánt legyőző Ahura Mazda eszkatologikus 
háborúja). Az egyiptomi Halottak Könyve 175. fejezete 
szerint a világnak kozmikus pusztulás vet véget, 
amelynek során az égbolt leszakad, az elemek 
újraegyesülnek, az emberi és az isteni szféra egyaránt 
elpusztul. Az ősi germán Ragnarök-mítosz szerint 
Heimdall isten kürtje jelzi a végső küzdelem idejét, 
amelynek során „…eljön / az a Hatalmas, / aki 
mindenek ura / és ítélője lészen. Eljön a sötét / 
sárkány, közelít a csillám kígyó, / …szárnyán hordja / 
mezőkön áthaladván/ a holtakat Nídhögg” (Edda, A 
völva jövendölése, 66).  
 
A római császárkori jóslatgyűjtemény, az Oracula 
Sibyllina a világ végi eseményeket a biblikus apo-
kaliptikus írásokhoz hasonlóan festi le: „…s akkor a  

 
 
 

 
csillagok is tengerbe zuhannak az égből; / sírva 
csikorgatják a fogukat, kénkőfolyam izzó / 
tűzrohamától égve, az emberi lelkek a sivár / pusztító  
lehü síkságon, s mindent hamu lep be”; „minden lelket 
elővezet akkor a sűrü sötétből / ítéletre a nagyfenségű, 
haláltalan Isten / törvényszéke elé”.  
 
Tágabb értelemben az isteni/égi kinyilatkoztatással 
kapcsolatos tanokat leíró késő ókori zsidó és 
ókeresztény irodalmi műfaj (gör. apokalüpszisz 
’kinyilatkoztatás’, ’feltárás’); a Krisztus születését 
megelőző és követő évszázadok beteljesedést, vég-
ítéletet váró és az azt előrejelző hitvilág jellegzetes 
műfaja. Az apokrif iratok egy csoportját a víziókban 
megfogalmazódó ún. apokaliptikus apokrifok alkotják 
(pl. Hénoch könyve, Ezdrás negyedik könyve, 
Ábrahám apokalipszise, Báruk apokalipszise). Az 
apokalipszisek stílusa, jelképvilága szoros kap-
csolatban áll az Ószövetség próféciáinak a végső 
időkre, Isten jövőbeli ítéletére vonatkozó elemeivel: 

S 
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„Azon a napon az Úr meglátogatja kemény, nagy és 
erős kardjával a leviatánt, a gyors kígyót… és megöli a 
tengeri sárkányt”; „Azon a napon megfújják majd a 
nagy harsonát…”; „Kinyitottam a számat és megetette 
velem a tekercset… Akkor a lélek fölemelt és 
elragadott, s én elmentem”. 
 
 Szűkebb értelemben az Újszövetség utolsó könyvét a 
János apostolnak tulajdonított Jelenések könyvét 
nevezik „Apokalipszis”-nek. Ebben a műben szintén 
erőteljes a zsidó apokaliptika, valamint a próféciákban 
(pl. Izajás, Ezekiel, Dániel, Zakariás próféta 
könyveiben) szereplő szám-, asztrális és zoomorf 
szimbolika hatása. A látomás a lineáris keresztény 
időszemléletnek megfelelően a történelem végpontját, 
a Jézus Krisztus második eljöveteléhez kapcsolódó 
eseményeket ismerteti, amelyek az Utolsó ítéletben 
teljesednek be. Jelképes történésekben írja le az idők 
végezetét; motívumai a keresztény művészet gyakori 
elemeivé váltak. Kezdete a küldetést leíró látomás: 
„Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 
a gyertyatartók között pedig valakit, aki az 
Emberfiához hasonlított. […] …megérintett jobbjával, 
és megszólított: »Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó 
és az élő. Meghaltam s lám, mégis élek, örökké. Nálam 
van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa. Írd hát le, 
amit láttál, a jelent és ami ezután történik«”. János 
apostol a hét kis-ázsiai egyházhoz szóló levélben a 
Messiás intelmeit tolmácsolja. A mennyei dicsőségben 
trónján ülő, huszonnégy koronás vénnel és a négy 
élőlénnyel övezett Isten hét pecséttel lezárt könyvet 
tart a kezében, amelyet csupán a Bárány méltó 
felnyitni. A hét pecsét feltörése Isten terveinek 
föltárása. Az első négy pecsét feltörése az Apokalipszis 

lovasait szabadítja a világra (Apokalipszis lovasai). Az 
ötödik pecsét feltörésekor a mártírok lelkei követelik 
az isteni igazságszolgáltatást , a hatodik feltörése pedig 
földrengést zúdít az emberekre. Isten angyalai ekkor 
megjelölik a híveket, akik fehér ruhában, kezükben 
pálmaággal imádják az Istent. A hetedik pecsét 
feltörését hét angyal pusztítást, öldöklést, kínzást 
okozó harsonaszava követi, s a végső, hetedik 
harsonaszó „a halottak fölötti ítélkezésnek” az idejét 
hozza el. Az apostolnak le kell nyelnie azt a könyvet, 
amelyet egy ragyogó arcú, szivárvány övezte hatalmas 
angyal ad át neki, majd mérőnáddal meg kell mérnie 
Isten templomát, oltárát és a híveket. Ezt követően 
indul meg a sátáni erők támadása: elsőként 
piros/vörös sárkány támad a Napba öltözött, szülő 
asszonyra (az Isten népét, az Eklézsiát, más 
értelmezések szerint Szűz Máriát jelképező nőalak), de 
„Mihály és angyalai” letaszítják az égből. Ezután a 
gonosz erők világi és spirituális hatalmát megtestesítő 
tengeri és szárazföldi vadállat uralma következik. A 
gonosz és hívei hatalmát a végítélet töri meg, amelyre 
az aratás és a szőlőprés képe utal. A hét végső csapás 
során hét angyal hét, Isten haragjával telt csészét zúdít 
a világra. (Babilon/Bábel ekkor bekövetkező bukása a 
pogány, keresztényüldöző Róma vesztére vonatkozik. 
Krisztus győzelme ezeréves országlásban, majd az 
Utolsó ítéletben válik teljessé. Az új földdel és éggel 
beköszöntő világkorszak letéteményese a mennyei 
Jeruzsálem: „az új Jeruzsálem alászállt az égből, az 
Istentől”. Itt található az Isten és a Bárány trónjából 
fakadó élet vize, amely folyóvá duzzad, s életfák 
szegélyezik. János látomása Krisztus eljövetelének 
ígéretével zárul.  
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A keresztény művészetben különösen az 1. ée. végén, 
majd a késő középkorban váltak jelentős ikonográfiai 
témává az újszövetségi Apokalipszis legfőbb 
motívumai. Pl. a mennyei dicsőségben trónoló, négy 
lénnyel körülvett, mandorlával övezett Krisztus a 
román kori művészet jellegzetes témája, a Maiestas 
Domini-ábrázolások fő bibliai forrása (pl. Arles, a St. 
Trophime-templom főkapujának timpanonja, XII. sz.; 
állat/állatok). A mennyei dicsőségben trónoló Bárány 
és az őt dicsőítő hívek seregének legismertebb 
megjelenítése a Van Eyck fivérek A Bárány imádása c. 
táblaképe a genti oltárról. A Sátán letaszítása- és az 
Utolsó ítélet-ábrázolások szintén János apostol 
apokaliptikus látomását vették alapul, pl. Giotto: 
Utolsó ítélet (1305–1307, Padova, Scrovegni-kápolna); 
Hans Memling: Utolsó ítélet-oltár (1471, Gdansk, 
Muzeum Pomorskie) Michelangelo: Utolsó ítélet 
(1536–1541, Vatikán, Sixtus-kápolna); Tintoretto: 
Mihály arkangyal küzdelme a sárkány alakjában 
megjelenő sátánnal (1592, Drezda, Zwinger); 
Apokalipszis a szentbenedeki oltárról. Dürer tizenöt 
képből álló Apokalipszis c. fametszet-sorozata a 
Jelenések könyve önálló kiadásához készült 
(Nürnberg, 1498).  
 
Az európai zeneművészetben a katolikus halotti 
miséből önálló, oratórikus zenei műfajjá fejlődő 
rekviem tételeinek latin szövegei nagyrészt az 
újszövetségi Apokalipszis képeire épülnek (pl. Mozart: 
Requiem; Berlioz: Requiem. Grande messe des morts; 
Verdi: Requiem). A rekviem második, Dies Irae-tétele a 
végítélet víziója. E tétel szövege Celanói Tamás Ferenc-
rendi szerzetes Éneke az utolsó ítéletről c. latin 
himnusza (XII. sz.), amely a Jelenések könyvét idézi 
föl: „Ama nap, a harag napja, / a világot a lángba 
dobja… Harsonának szörnyű hangja / hull a millió 
sírhantra.”  
 
Modern értelmezésben a háborúra vagy az új 
világkorszak kezdetét ígérő forradalomra is utalhat, pl. 
Adynál: „Az égből dühödt Angyal dobolt / Riadót a 
szomorú földre” (Emlékezés egy nyár-éjszakára); „Óh, 
jöjj, trombitás angyaloddal, / Föltámadás, / Óh jöjj 
milliónyi hadaddal” (Elégedetlen ifjú panasza). Vaszilij 
Rozanov Korunk apokalipszise című, 1917-ben írt műve 
az orosz bolsevik forradalom hatását elemzi. 
 
A zeneirodalomban Benjamin Britten Háborús 
Requiem c. alkotása (1962) példa az apokaliptikus 
látomás és a háború borzalmait fölidéző költészet 
összefonódására. Hamvas Béla Scientia Sacra c. 
művében az aranykor lezárultát, a Kr. e. VI. sz.-ot 
követő időszakot tekinti az apokalipszis történeti 
idejének: „Az aranykor utáni emberiség apokalyptikus 

jellege az, hogy: ítélet alatt áll.” Az apokalipszisre való 
utalás a filmművészetben is megjelenik (Bergman: A 
hetedik pecsét; Fábri Zoltán Sánta Ferenc Az ötödik pecsét 
c. regényéből készült, azonos című alkotása; F. F. 
Coppola: Apokalipszis most).  
 
Apokalipszis lovasai: A Jelenések könyvében szereplő 
négy szimbolikus lovas. Az Utolsó ítélet során, a 
negyedik pecsét feltörésekor jelennek meg. Az első a 
hódító, barbár népeket jelképezi, fehér lovon, íjjal a 
kezében. A második a háborút szimbolizálja; vörös 
lovon, hosszú karddal pusztít. A harmadik, mérleget 
tartó fekete lovas az éhínség, a negyedik fakó (sárga) 
lovon ülő általában csontvázként megjelenített alak 
pedig maga a halál. 
 
Id. Dürer: Az Apokalipszis négy lovasa (az Apokalipszis 
c. fametszetsorozatból, 1498); Pieter Brueghel A halál 
diadala c. festményének központi figurája a fakó lovon 
lovagló kaszás csontváz, a Halál figurája (1560–1564 k., 
Madrid, Prado).  Arnold Böcklin A háború c. 
festményén szintén a négy apokaliptikus lovas látható 
a pusztító háború jelképeként (1896, Drezda, Zwinger). 
 

Forrás: Jelképtár 
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Érdekességek a 

szinkronicitásról 
 

 
mióta az emberben kialakult a képesség a 
környezetében történő események meg-
figyelésére, a véletlen egybeeséseket mindig 

kiemelt figyelem övezte. Matematikusok és filozófusok 
próbálták megfejteni a szinkronisztikus események 
titkát, a XX. században pedig komoly tudósokat is 
foglalkoztatott a jelenség. A témában a legismertebb 
írások mindenképp C. G. Jung munkái, ő nevezte el 
szinkronicitásnak a tér- vagy időbeli, egymással oksági 
kapcsolatban nem lévő egybeeséseket, elméletének 
tisztázásában pedig Wolfgang Pauli segített neki. 
 
A következő történet kiválóan példázza, mit értünk 
szinkronicitás alatt: I. Umberto olasz király 1900. július 
28-án egy észak-olaszországi kisvárosban, Monzában 
vacsorázott, amikor feltűnt neki, hogy az étterem 
tulajdonosa megszólalásig hasonlít rá. Magához 
hívatta, és amikor szóba elegyedett vele, meglepetten 
vette tudomásul, hogy mindkettejük neve Umberto, 
egy napon nősültek meg, a feleségük neve Margherita, 
a vendéglős azon a napon nyitotta meg éttermét, 
amikor I. Umbertot királlyá koronázták. Az uralkodó 
meghívta hasonmását a másnapi atlétika versenyre, 
ám reggel hiába várt rá, szárnysegédje közölte, hogy a 
másik Umberto egy lövöldözésben életét vesztette. A 
király épp sajnálkozásának adott hangot, amikor 
Gaetano Bresci három pisztolylövéssel megölte. 
 

Noha meglehet, hogy a fenti kis történet nem pontosan 
így esett meg – jómagam csupán egyetlen forrásban 
találtam rá utalást – mégis jól bemutatja a 
szinkronicitás lényegét. Ehhez hasonló a Lincoln-
Kennedy párhuzam, mely megjelent újságokban, és 
egy ideje az interneten is fellelhető több (kérdés, 

mennyire hiteles) verziója.  
 
Röviden idézném a leggyakrabban 
előforduló állításokat: 
 
- Lincoln 1846-ban lett a kongresszusba 
választva; Kennedy 1946-ban lett a 
kongresszusba választva. 
- Lincolnt 1860-ban választották elnökké; 
Kennedyt 1960-ban választották 
elnökké. 
- Mindkettőjüket a feleségük 
jelenlétében, pénteken, fejlövéssel ölték 
meg. 
- Lincoln elnököt a Ford Színházban 
lőtték le; Kennedy elnök épp egy Ford 
által gyártott Lincoln gépkocsiban ült, 
mikor lelőtték. 
- Booth egy színházban lőtt, és egy 

raktárban fogták el; Oswald egy raktárból lőtt, és egy 
filmszínházban fogták el. 
- Lincoln elnök merénylője 1839-ben született; 
Kennedy elnök merénylője 1939-ben született. 
- Lincoln elnököt A. Johnson alelnök követte a 
posztján; Kennedy elnököt L. Johnson alelnök követte 
a posztján. 
- Lincoln utóda 1808-ban, Kennedy utóda 1908-ban 
született. 
- Mindketten egy gyereket vesztettek el elnökségük 
alatt. 
- Lincoln titkárát Kennedy-nek hívták; Kennedy 
titkárát Lincoln-nak hívták. 
- Mindkét gyilkos teljes neve 15 betűből áll. 
- Mindkét gyilkost megölték tárgyalás előtt. 
- Haláluk előtt egy héttel: Lincoln Maryland államban 
egy Monroe nevű helységben; Kennedy pedig Marilyn 
Monroe-val volt. 
 
Terjedelmi okok miatt nem fogunk végigmenni 
mindegyik kijelentésen, az azonban rögtön tudható, 
hogy az utolsó állítás hamis. Marilyn Monroe 1962. 
augusztus 5-én hunyt el, John F. Kennedy ellen pedig 
1963. november 22-én követtek el merényletet, tehát 
nem találkozhattak az elnök halála előtt egy héttel. A 
fenti lista tartalmaz tárgyi tévedéseket is, ilyen például 
a két titkár esete. Kennedynek csakugyan volt egy 
Evelyn Lincoln nevű személyi titkárnője, Lincoln elnök 
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két titkárának neve azonban John G. Nicolay és John 
Hay volt. Szintén tévesen van megadva Booth születési 
éve, nem 1839-ben, hanem 1838-ban jött világra; 
elfogásának körülményei sem egyeznek a fenti 
állításokkal, Booth ugyanis egy dohányszárító csűrben 
bújt el, amit üldözői rágyújtottak, az ezután kapott 
lövés ölte meg. 
 

 
 
Láthatjuk, hogy a hihetetlen párhuzam nem állja ki az 
alaposabb vizsgálat próbáját, bár a helyesbítések után 
is elég érdekes az összhatás. Az USA elnökeinek sorsa 
tartogat még egyéb meglepetéseket is. Vegyük 
szemügyre az alábbi listát: 
 
1840 - William Henry Harrison - hivatali ideje alatt 
meghalt. 
1860 - Abraham Lincoln - merénylet áldozata lett. 
1880 - James A. Garfield - merénylet áldozata lett. 
1900 - William McKinley - merénylet áldozata lett. 
1920 - Warren G. Harding - hivatali ideje alatt meghalt. 
1940 - Franklin D. Roosevelt - hivatali ideje alatt 
meghalt. 
1960 - John F. Kennedy - merénylet áldozata lett. 
 
Vagyis 1840 - 1960 között minden huszadik évben 
megválasztott elnök hivatali ideje alatt meghalt, ez a 
szabály azonban úgy tűnik 1980-ban felmondta a 
szolgálatot. Tudjuk, hogy Ronald Regan letöltötte 
hivatali idejét, és a 2000-ben megválasztott G. W. Bush 
is a mai napig él. 
 
Ennél sokkal érdekesebb – és kevésbé közismert – a 
Hitler és Napóleon élete között felelhető párhuzam. 
Adolf Hitler néhol napra pontosan 129 év 
különbséggel ismétli Napóleon sorsát, egész 1945-ig, 
amikor is meghal. Ha Napóleon 1821-es halálához 
hozzáadunk 129 évet, akkor  az  1950-es  dátumot  kap- 
 

juk, ami megint csak arra utal, hogy a 129 éves 
periódus itt valamiért megszűnt működni. 
 
Nem csak a történelem produkál különös dolgokat. Az 
egyik internetről letölthető, a Hold felszínéről, a Prinz-
kráter közelében készült fotó megdöbbentően 
emlékeztet Magyarország hegy- és vízrajzi térképére (a 
kép webcíme a források között megtalálható). Külön 
érdekessége a dolognak, hogy az összes nyelv közül 
egyedül a magyarban használják a „hold” szót 
földterület mértékegységként és égitestként is. 
 
Nagy vonalakban láttuk tehát, mit jelent a 
szinkronicitás, noha nem tudjuk, miért történik 
mindez. Valamiféle rejtélyes rendezőelv működne a 
háttérben, amely befolyásolja az egymással látszatra 
semmiféle kapcsolatban nem lévő eseményeket? 
 
A hivatalos tudomány a nagy számok törvényére 
hivatkozik a magyarázatnál. A világon annyi esemény 
történik, és olyan sokan élünk a bolygón, hogy az 
lenne a furcsa, ha nem lennének egybeesések. Luis W. 
Alvarez Nobel-díjas fizikus valószínűségszámítás 
segítségével kimutatta, hogy az Egyesült Államokban 
átlagban naponta tíz véletlen egybeesés történhet, 
vagyis egyáltalán nem olyan ritkán jönnek létre 
kisvalószínűségű történések, mint azt hisszük. Szerinte 
nem kell semmiféle transzcendens szervezőerőt 
keresni a szinkronisztikus események okaként, ezek 
szinte szükségszerűen következnek be velünk. 
 

 
 
Természetesen nem mindenki fogadja el ezt a 
megközelítési módot. Egyesek gyűjtik és feljegyzik a 
véletlen egybeeséseket, ilyen volt például Paul 
Kammerer osztrák zoológus, aki dokumentálta és 
osztályozta a szinkronicitásokat. Feltételezte, hogy 
létezik egy természeti  törvény, amely  gyűjti,  egymás- 
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hoz rendeli, csoportosítja a hasonló mintákat és 
motívumokat felmutató eseményeket. 
 
Nem Kammerer volt az első, aki a témával 
foglalkozott. 1850-ben Schopenhauer írt egy 
tanulmányt, ebben kifejti azon elképzelését, mely 
szerint az ember életét a tervszerűség fűzi egésszé, így 
a véletlen rendeltetése csupán 
a sors beteljesítése – vagyis 
véletlenek nem léteznek. 
 
C. G. Jung pszichológiai 
szempontból közelítette meg a 
kérdést, szerinte a szinkro-
nicitás jelenségének oka az 
emberi tudatban keresendő, a 
lelki fejlődés egy bizonyos 
pillanatában – leggyakrabban 
egy fordulópontnál – a kol-
lektív tudattalan mintái a 
fizikai világban jelentőségteljes 
egybeesés formájában nyilvá-
nulnak meg. Az események 
szerinte a szinkronicitást ta-
pasztaló személy részére ko-
moly üzenetet hordoznak, amit 
aztán az vagy megért, vagy 
nem. Jung több ilyen eseményt 
írt le praxisából elmélete 
alátámasztására. Az 1930-as 
évek elején Wolfgang Pauli 
ismert fizikus szállt vitába 
vele, levelezésük eredményeként sikerült a 
szinkronicitás fogalmának meghatározását pontosítani. 
 
Természetesen vannak, akik nem elégednek meg 
ennyivel, és tovább lépnek. James Redfield szerint a 
jelentőségteljes véletlenek nem csak megfigyelhetők és 
elemezhetők, de szándékosan létre is hozhatók. 
Szerinte ezen módszer segítségével lehet életünk újabb 
és újabb fordulóit elérni, az ezeken keresztül vezető 
úton érhetjük el életünk minőségének javulását, és 
sorsunk beteljesülését. Az általa vázolt folyamatot lelki 
evolúciónak nevezi, és fontos szerepet kapnak benne 
különböző meditációs- és légző gyakorlatok, az elmélet 
pedig egyaránt épít a filozófia, pszichológia, és 
ezotéria különböző megállapításaira. 
 
Külön fejezetet érdemelne az ikrekkel megtörtént 
szinkronicitások elemezése. Egy közelmúltban 
megjelent újsághír szerint New Yorkban egy ikerpár 
ugyanazon kórházban pár perc eltéréssel szült, 
mindkettejük gyermeke fiú lett. Több értekezés 
foglalkozik az ehhez hasonló egybeesésekkel, 

legtöbbjük esettanulmányokkal igyekszik bizonyítani, 
hogy az ikrek esetében az egymással oksági 
kapcsolatban nem lévő, egyazon időben történő 
események nem a véletlen műveként jönnek létre. 
Külön érdekesség az 1933-ban született ikerpár, Oscar 
Stohr és Jack Yufe esete: miután szüleik elváltak, az 
anya egyiküket magával vitte Németországba, ahol 

lelkes nácit nevelt belőle, míg 
testvére az apja hatására zsidó 
vallásúként élte az életét. Amikor 
1979-ben találkoztak, viselkedé-
sük, beszédük, mozgásuk ha-
sonlósága megdöbbentő volt. Az 
ikerkutatás kapcsán két tudós 
munkássága figyelemre méltó, 
Thomas Bouchardo és Luigi 
Gedda tett sokat a jelenség 
hátterének feltárásáért. Gedda, aki 
közel tizenötezer ikerpárt vizsgált 
meg, a szinkronisztikus történések 
magyarázatára kidolgozta az 
„Életóra” hipotézist. 
 
Láttuk tehát, hogy a véletlen 
egybeesések, vagy másként a kis 
valószínűségű események kérdé-
sében nem egységes az álláspont. 
Hogy kinek van igaza? Határozott 
választ adni erre a kérdésre 
lehetetlen, mivel az egyik oldal a 
képletekben rejlő igazságra, a 
másik pedig a tapasztalat adta 

bizonyosságra fog hivatkozni, így a probléma továbbra 
is megoldatlan marad. 
 

S. L. Cornelius 
 

Illusztráció:  Nina Saycheese 
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Az ásványi anyagok, a 
nyomelemek és a 

vitaminok szerepe a 
szervezetben 

 

 
Vitaminok és típusaik 

 
Testünk – egy-két kivételtől eltekintve – nem képes 
felépíteni a vitaminokat, ezért ezeket naponta, a 
meghatározott mennyiségben kell biztosítanunk a 
táplálkozással. A kalciferolt (D-vitamin), a fillokinont 
(K-vitamin), a kobalamint (B12-vitamin) és a niacint 
szervezetünk maga is képes előállítani, szintézisük 
mértéke azonban nem alkalmazkodik szervezetünk 
aktuális vitaminszükségletéhez. 
 

Zsírban oldódó vitaminok 
 
Ide tartozik az A-, a D-, az E- és a K-vitamin, ezek 
felszívódásához zsiradék jelenlétére van szükség. 
Ezeket képes eltárolni a szervezet, K- és A-vitamint 
pedig elő is állít, ezért ezek túladagolásával vigyázni 
kell (ilyen veszélyt jelenthet a táplálékkiegészítők és a 
vitaminkészítmények túlzott mennyiségű szedése).  
 

Vízben oldódó vitaminok 
 

Ide tartozik a C-, a B1-, a B2-, a B6- és a B12-vitamin, 
valamint a niacin, a folsav, a biotin és a pantoténsav. 
Ezeket a szervezet nem tárolja, így az adott napon fel 
nem használt mennyiség a széklettel vagy a vizelettel 
ürül ki. Túladagolásuk így nem lehetséges, kivéve a 
B6-vitamint, melynek tartósan, nagyobb mennyiségben 
történő fogyasztása toxikus lehet. Felvételükről 
naponta kell gondoskodni. 
 

A zsíroldékony vitaminok közül 
néhány az úgynevezett elővita-
minokból (provitaminokból) kép-
ződik, és ebben a formában is 
kerül a szervezetbe. Az A-vi-
tamin elővitaminja például a 
béta-karotin, amely a sárga-
répában és a sütőtökben található 
meg. A vízoldékony vitaminok-
nak nincsenek elővitaminjaik. 
 
A vitaminhiány nem specifikus 
tünetekben mutatkozik meg, 
hanem például ingerültségben, a 
koncentrálóképesség csökkené-
sében, álmatlanságban, depresz-
szióban vagy épp étvágytalan-
ságban nyilvánul meg. A rejtett 
értékküszöbök alatti vitamin-
hiány rövid- és középtávon 
működésbeli zavarokhoz vezet, 
hosszútávon pedig betegségeket 

idézhet elő. 
 
Minden nap együnk zöldséget és gyümölcsöt! 
 
A vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek ajánlott 
napi mennyiségének (RDA) megválasztása felnőttek és 
gyermekek esetében is úgy történik, hogy azok minden 
egészséges személy táplálkozási igényeinek meg-
feleljenek. Változatos étrend mellett az egészséges 
gyermekek és felnőttek szervezetében nem alakulhat ki 
vitamin-, ásványianyag- vagy nyomelemhiány. A 
hiány elkerülése érdekében étrendünk minden nap 
tartalmazzon húst, húsféléket, gabonaféléket, zöldség- 
és főzelékféléket, gyümölcsöket és megfelelő 
mennyiségű folyadékot. 
 
Az egyes élelmiszerek, ételek különböző 
mennyiségben és eltérő arányban tartalmazzák a 
tápanyagokat, ezért szükséges, hogy vegyes étrendet 
fogyasszunk. A természetes formában fogyasztott 
vitaminok felszívódási képessége magasabb, és jobban 
hasznosulnak, mint a kapszula, tabletta vagy por 
alakú, laboratóriumban készített változatok. A 
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vitaminokat tartalmazó élelmi anyagok értékes 
rostokat, ásványi anyagokat és flavonoidokat is 
tartalmaznak, melyek szervezetünk regenerálódó és a 
betegségekkel szembeni ellenálló képességét is 
fokozzák.  
 

Hogyan tartósítsuk télre a vitaminokat? 
 
A táplálkozási szakértők ajánlása alapján télen 
különösen fontos és célszerű naponta fogyasztani a 
zöldségeket és a gyümölcsöket, lehetőleg nyers 
formában. Amennyiben erre nincs lehetőségünk, 
válasszuk a tartósításra a gyorsfagyasztást, míg az 
elkészítés során mikrohullámú sütőt, illetve párolást 
alkalmazzunk. Így tudjuk biztosítani, hogy a kiindulási 
vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek 
mennyisége minél nagyobb része bejusson a 
szervezetbe, és ne a helytelen kezelési eljárások során 
vesszen el.  
 
 

Milyen esetekben lehet szükség nyomelem- 
és vitaminpótlásra? 

 
Vannak olyan speciális állapotok, amikor a szervezet 
vitaminszükséglete megemelkedik, esetleg olyan 
mértékben, hogy azt már táplálékkal nehéz lenne 
kielégíteni. Ilyen például a nagyon intenzív fizikai 
megterhelés (például rendszeres, kemény fizikai 
munka vagy versenyszintű sportolás), a terhesség és 
szoptatás időszaka, bizonyos krónikus betegségek 
(például felszívódási zavarok), egyes gyógyszerek 
tartós szedése, az őszi-téli meghűléses, influenzás 
időszak, nagyon szigorú diéta vagy fogyókúra, illetve 
olyan káros szokások, mint a dohányzás vagy az 
alkoholizmus. Ezekben az esetekben orvos vagy 
dietetikus tanácsát kikérve, egyénre szabottan 
javasolható a táplálék mellett mesterséges formában is 
kiegészíteni a vitamin-, ásványi anyag és 
nyomelemfelvételt. Csecsemőkorban az anyatej sem 
fedezi minden esetben a D- és K-vitamin-szükségletet, 
ezért ilyenkor ezeket gyógyszer formájában pótolni 
kell.  
 

Fehér Klára 
Illusztráció: Floret Tanet 
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Ősz: a 
semmittevés 

ideje? 

 
z aktív, vidám nyári napok 
után szép lassan beköszönt 
az ősz, szeptembert írunk a 

naptárban, hűvösödnek a reggelek 
és egyre korábban sötétedik. 
Beérik a termés a földeken és a 
kertekben, learatjuk, betakarítjuk a 
nyár gyümölcseit, s amit lehet, 
elteszünk télire. 
 
Az életben harmóniára törekvő 
ember a természet ritmusával 
haladva önmagában is elvégzi az 
aratás, betakarítás, a szüret, a 
raktározás műveleteit. Lassacskán 
elkezdünk számot vetni az évvel 
és megnézzük, hova jutottunk el 
év eleje óta. Szortírozzuk a 
rendelkezésünkre álló javakat, ter-  

 
 
 
 
 
 
 

 
veket és lehetőségeket, kirostáljuk, 
ami nem vált be, ami el-
használódott vagy erőfeszítéseink 
dacára sem hozott megfelelő 
termést. Ami még értékes, azt 
megpróbáljuk az év végéig még 
kibontakoztatni vagy elraktározni 
a következő évre. Elkezdjük 
összegezni az eddigi eseményeket, 
levonjuk a következtetéseket, 
felkészülve mindezzel a téli 
visszavonulásra és mély pi-
henésre. 
 
Ehhez azonban idő kell és 
nyugalom, amiből manapság 
egyre kevesebb van, pontosabban 
egyre kevesebbet engedünk meg 
magunknak. Igen, mindez döntés  

 
 
 
 
 
 
 

 
kérdése is, nemcsak a „körül-
ményeink” következménye. Ugya-
nis a mostani körülményeink is a 
korábbi döntéseink következtében 
olyanok, amilyenek. És hatal-
munkban áll azokat bármikor 
megváltoztatni, átalakítani a gya-
korlatban is lépésről lépésre. 
 
Az őszi folyamatok és energiák, 
amelyek minden élőlényre, köztük 
az emberre is hatnak, kellően 
támogatják is ezt a belső-külső 
szortírozó, átalakító munkát. 
Ahogy a természet is elkezd ap-
ránként visszavonulni, a rövidülő 
nappalok számunkra is lehetővé 
teszik, hogy korábban ágyba búj-
junk vagy meditációval, ön-

A 
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vizsgálattal vagy csak egyszerű 
merengéssel töltsük el az estéket. 
Ha így teszünk, az nemcsak a 
lélekre van jó hatással, hanem a 
testre is, hiszen lényünk e két 
aspektusa szoros összefüggésben 
áll egymással. 

 
A több pihenést és a – látszólag – 
semmittevéssel töltött időt a 
szervezetünk is meghálálja, hiszen 
mindez a jin aspektusunkat segít 
erősíteni. A jin minőség, a nőies, 
passzív, befogadó, megengedő 
részünk létfontosságú ahhoz, hogy 
a jang: az aktív, cselekvő, ki-
áramló, férfias részünk hatéko-
nyan tudjon tevékenykedni. A jin 
támogatja, táplálja és tartja meg a 
jangot. Ha erős bennünk a jin, 
akkor tudunk igazán keményen 
dolgozni a céljainkért és helytállni 
a külső világban. A meggyengült 
jin energiák viszont nem teszik 
lehetővé, hogy a jang részünk 
megfelelően tudjon cselekedni. 
 
A jin-jang egyensúly felbomlását a 
hagyományos kínai orvoslásban 
„üres tűz” állapotnak hívjuk, ami 
jól illusztrálja, milyen az, amikor a 
jin pólus gyenge, a jang pedig 

eluralkodott a jin javára. Hogyan 
nyilvánul meg ez a gyakorlatban? 
Nem is olyan nehéz elérni ezt az 
állapotot, ha gyakran túlórázunk, 
egészségtelen ételeket eszünk, sok 
méreganyagot viszünk be (do-
hányzás, alkohol, kávé, túl sok  

 
hús, túl sok savas étel, mű-vagy 
gyorsételek), sokat stresszelünk, 
ritkán mozgunk és keveset pi-
henünk. Azt hiszem, kevés olyan 
ember van ma, akinek mindez ne 
lenne ismerős. Ha ezek a 
tendenciák túlsúlyba kerülnek, a 
szervezet elkezdi felemészteni a 
saját energiáin felüli vésztar-
talékokat olyannyira, hogy a 
kialvatlanságon, alacsony ener-
giaszinten, a minőségi pihenésre, 
valódi mély alvásra való 
képtelenségen felül akár már 
komolyabb betegségek is meg-
jelenhetnek. 
 
 
Ezért nagyon fontos, hogy kellő 
időt és nyugalmat biztosítsunk 
önmagunknak, mert ezek a nyu-
galmas, akár valóban semmit-
tevéssel töltött jin-idők nagyon is 
értékesek a testi-lelki működésünk 

szempontjából. Ekkor ugyanis a 
színfalak mögött az összegzés, 
szintetizálás és kiválasztás fo-
lyamatai zajlanak, a szervezet 
pedig elkezdi kijavítani a mű-
ködési hibákat – végső soron tehát 
öngyógyítás folyik. Ha azonban 
nem adjuk meg a jin-időket 
magunknak, akkor mindig a soron 
következő feladatra koncent-
rálunk, az automatikus hibajavítás 
pedig elmarad. Könnyű meg-
érteni, miért vezet ez viszonylag 
gyorsan betegségekhez. 
 
Az őszt tehát érdemes az át-
hangolódással tölteni, elkezdeni 
befelé figyelni és megengedni 
magunknak, hogy néha ne csi-
náljunk semmit, csak legyünk. 
 

Kolontár Elvira 
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A hónap idézete – 
versek az őszről 

 

 
 

 
 
 
 
 
Ady Endre: Párizsban járt az Ősz 
 
Párisba tegnap beszökött az Ősz. 
Szent Mihály útján suhant nesztelen, 
Kánikulában, halk lombok alatt 
S találkozott velem. 
 
Ballagtam éppen a Szajna felé 
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: 
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak, 
Arról, hogy meghalok. 
 
Elért az Ősz és súgott valamit, 
Szent Mihály útja beleremegett, 
Züm, züm: röpködtek végig az úton 
Tréfás falevelek. 
 
Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé 
S Párisból az Ősz kacagva szaladt. 
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán 
Nyögő lombok alatt. 
 
 
Áprily Lajos: Ősz 
 
Most már a barna, dérütötte rónán 
mulandóságról mond mesét a csend. 
Most már szobádba halkan elvonulhatsz 
s hallgathatod az álmodó Chopint. 
 
Most már a kályhatűz víg ritmusára 
merenghetsz szálló életed dalán, 
míg bús ködökből búcsút int az erdő, 
mint egy vöröshajú tündérleány. 
 
 
Babits Mihály: Az őszi tücsökhöz 
 
Ki átható, egyhangú dalaiddal 
betöltöd a nyugalmas éjszakát, 
milyen lehet tenéked a világ? 
 
Csend van; a hangok alusznak az éjben. 
A te zenéd van ébren egyedül, 
mint láthatatlan, éles hegedű. 
 
A te zenéd a csöndnek része immár 
és mint a szférák, titkon muzsikál: 
Az hallja csak, aki magába száll. 
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Csendnek és éjszakának hegedűje, 
milyen lehet tenéked a világ? 
Érzed-e a csöndet s az éjszakát? 
 
Zenéd olyan, mint a lelkem zenéje 
s talán a fájó unalom dala: 
Egyforma volt tegnap s egyforma ma. 
 
Bokrod alatt, ah, kétségbeesetten 
érzed a csöndet és az éjszakát 
s szegény vak lélek, sírsz az éjen át. 
 
 
Kosztolányi Dezső: Szeptember elején 
 
A hosszú, néma, mozdulatlan ősz 
aranyköpenybe fekszik nyári, dús 
játékai közt, megvert Dárius, 
és nem reméli már, hogy újra győz. 
 
Köröskörül bíbor gyümölcse ég, 
s nem várja, hogy a kedvét töltse még, 
a csönd, a szél, a fázó-zöldes ég, 
fülébe súg, elég volt már, elég, 
s ő bólogat, mert tudja-tudja rég, 
hogy ez az élet, a kezdet s a vég. 
 
Nekem se fáj, hogy mindent, ami szép, 
el kell veszítenem. A bölcsesség 
nehéz aranymezébe öltözöm, 
s minden szavam mosolygás és közöny. 
 
 
Tóth Árpád: Őszi beszélgetés 
 
Nézem a pöffedt 
Holdat, mily sárga 
Bánattal töpped 
Az őszi fákra: 
Hamuszín tarló, 
Üres berek 
Fölé lehajló 
Vaksi öreg. 
 
Hej, égi testvér, 
Didergő bolygó, 
Tüzet keresnél, 
Vén, őszi golyhó? 
Lenyomva orcád 
Földhöz közel, 
Bámulod holtát, 
S nem hiszed el? 
Vagy csöndes őszbe 

Halkan leszállván, 
Megbújni jössz-e 
A bús Föld vállán: 
Két hűlő csillag, 
Két régi bú, 
Egymáshoz ballag, 
S meghalni bú? 
 
Míg hulló lombok 
Rőt fénye rebben, 
Ó, mit is mondtok 
Egymásnak ketten? 
Hold mondja: "Már csak 
Jegem ragyog", 
Föld mondja: "Várj csak, 
Fáradt vagyok". 
 
"Várj türelemmel, 
Jövök már, meglásd, 
Átkom, az ember, 
Kiirtja egymást, 
És csend lesz aztán, 
Mély, őszi csend, 
S az égi pusztán 
Holt por kereng..." 
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Nézem a pöffedt 
Holdat, mily sárga 
Bánattal töpped 
Az őszi fákra: 
Hamuszín tarló, 
Sötét terek, 
S öldöklő, gyarló, 
Rossz emberek... 
 

 
 
Verlaine: Őszi chanson 
 
Ősz húrja zsong, 
jajong, búsong 
a tájon 
s ont monoton 
bút konokon 
és fájón. 
 
S én csüggeteg, 
halvány beteg, 
míg éjfél 
kong, csak sírok, 
s elém sok 
tűnt kéj kél. 
 
Óh, múlni már 
ősz! hullni már 
eresszél! 
Mint holt avart, 
mit felkavart 
a rossz szél.. 
 
/Tóth Árpád fordítása/ 

Moretti Gemma: Őszül az erdő 
 
Tegnap százszínű 
libegő láng volt, 
ma földszagú szél 
karjaiban táncolt, 
holnap, ha itt jársz, 
s felfelé nézel, 
elárvult nagy fák 
üzennek a széllel. 
Arannyal öntve 
az erdő alja, 
kusza virgács 
a bokrok barna gallya, 
tüskés ág megfog 
s bús őszi jajjal, 
elhullt virágát 
követeli rajtam. 
  

 
  
Fjodor Tyutcsev: A szép őszi estében 
 
A szép őszi estében valami 
titokzatos és megható varázs van. 
A fák rikító, szilaj színei, 
a harsányrőt lomb a halk hervadásban, 
a komorodó, fáradt föld felett 
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a kék ég, s a fátyolnyi köd az arcán, 
a le-lecsapó borzongó szelek, 
melyek mögött már tél sejlik s vad orkán: 
mind hanyatlás, s mindenen ott a tűnt 
élet szelíd mosolya, búcsúfénye - 
az, amit embernél úgy nevezünk, 
hogy: a fájdalom fenséges szemérme. 
 
/Szabó Lőrinc fordítása/ 
 

 
  
 
Konsztantyin Fofanov: Őszidő, de szép, de gyönyörű 
vagy 
 
Őszidő, de szép, de gyönyörű vagy! 
A tűnődő természet hervadása, 
kora reggel az ősz ködgomolyag, 
a búcsúzó fények, a madarak - 
a lelket álom s bánat babonázza, 
őszidő, de szép, de gyönyörű vagy! 
Szeretem gyermekkorom óta, Észak 
bús fia, hűlő vizek moraját, 
Az álmos erdőt, ha a komor évszak 
lehelletétől felgyúlnak a fák. 
Megyek a kertbe - hallgat a madárhad, 
már kókkadt minden, 

de a kései virágok végső pompájukban állnak, 
közeledtén a meztelen halálnak 
még fénylőbben vágynak tündökleni. 
Vagy kimennek a ritkuló berekbe: 
bíborban ég, átlátszó s hallgatag. 
Csóvát evett az alvó tetemekre 
immár a szeptemberi virradat!... 
Vagy a folyóhoz megyek - csupán hullám, 
ólmos habok lomhán türemlenek. 
Csöndes, szelíd harmónia borul rám, 
és álmaim gyönyörrel teljesek... 
Megsajdulnak felejtett veszteségek, 
de nincs bennük se gyötrelem, se vád, 
homályosak, mint őszi csöndben ébredt 
álomlátások, édes aromák. 
És elnyerem megint a kurta békét, 
könny fátyolozza megint szememet... 
S ragyog az élet fénylő jelenésként, 
ragyog, mint megfejtett édes jelek... 
 
/Lator László fordítása/ 
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Szabó Lőrinc: Őszi erkélyen 
 
Nagyon megsajnált ma a nap, 
e roppant mágnes, fénylő, mennyei: 
körülragyogja házamat, 
oldó kezével tapogat 
s erkélyemet, ahol betegen 
fekszem, a világból csöndesen 
kilengeti. 
 
Óh, szállani! fönt, fönt lengeni! 
lélektelen! 
Ne nézz le többé, irtózó szemem, 
ne nézz le már: 
kabáton, sálon, takarón 
keresztűlnyúl és muzsikál 
és magához emel a nap, 
a nap, az én áldott napom, 
aki ősszel is hatalom 
és ma olyan jó hozzám, mint a nyár. 
 
Ne nézz le már, 
ne nézz le többé, életem: 
már elmaradt a láthatár 
s határ az ég lett, parttalan, 
nagy semmi-tenger, kék halál! 
Ne nézz le többé sohase, 
de mint akit az éj bűvölete 
vonz s aki szemét csukva megy 
tetők s tornyok felett, 
ahol a sápadtfényü hold jár, 
menj úgy, szállj!… Nem: bátrabban! Tégedet 
hatalmasabb erő, a nap 
millió szála tart, a Nap 
millió sugárkeze lóbál, 
az emel és visz, sugarak 
lengetnek, arany madarak, 
szárnyas erkélyen, millió, – 
szárnyas erkélyed léghajó, 
s körötted már millió nap kering 
és a boldog fény szárnyverése mind 
azt zúgja, muzsikálja, hogy: 
 
– Október van, s egy nyomorúlt 
földi lélek az égbe hullt, 
a megváltásba, föl, ahogy 
fölfelé hal meg a mocsár, 
mely a napon addig sütkérezik, 
míg elfogy s észrevétlen a 
kéklő mennyei üdvösségbe száll. 
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